
เลขประจําตัวสอบ

63091000001 นางสาวพสิกา ยอดคง

63091000002 นางสาวอุลัย สุภาษิ

63091000003 นางสาวอารีญา อินยอด

63091000004 นางสาวปภาดา แซอึ้ง

63091000005 นายภัทรพงศ$ ชุติฤทธิชัย

63091000006 นางสาวอัญชนก อินต)ะ

63091000007 นางสาวกัญญาณัฐ อินจันทร$

63091000008 นายเรืองศักด์ิ คาระคํา

63091000009 นายสุชาติ นายอง

63091000010 นางสาววริศรา ม้ิมสงค$

63091000011 นางสาวชนกนันท$ เมฆเสือ

63091000012 นางสาวคณิตกุล ครุฑใจกล8า

63091000013 นายชายชาญ สั่งสอน

63091000014 นางสาวมิลญา กัณทะวงค$วาร

63091000015 นางสาวรัตนวดี ชาวดง

63091000016 นางสาวชลธิชา สุทธิ

63091000017 นางสาวณัฐการณ$ สอนขํา

63091000018 นางสาวสังวาลย$ ไชยเพชร

63091000019 นางสาวรักษณาลี ยะเสน

63091000020 นางสาวณัฐพร คําโพธิ

63091000021 นางสาวช=อผกา ภู=ทอง

63091000022 นางสาววิสิดา ท=าคล=อง

63091000023 นางสาวแพรวพรรณราย อุทธสาร

63091000024 นางสาวภัทรปภา บูรณะเจริญกุล

63091000025 นายกิติพงษ$ เสนาะจิตร

63091000026 นายธีรพงษ$ แก8วลี

63091000027 นางสาวจิรารักษ$ ธรรมจักร$

63091000028 นายทวีรัช สุขโท8

63091000029 นางสาวสุทธิดา มหามิร

63091000030 นางสาวเกษดาพร กันทะพรม
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63091000031 นางดาราวรรณ ใจบุญ

63091000032 นางสาวอัยย$ญาดา อินทร$เพ็ชร

63091000033 นายเพ่ิมพล สายปDญญา

63091000034 นายภัคพงศ$ เหล็กคํา

63091000035 นายนันทิพัฒน$ อะโนศรี

63091000036 นายศุภโชค แข=งเพ็ญแข

63091000037 นายเดชาวุธ กังพิศดาร

63091000038 นางอาภาภรณ$ บุญยงค$

63091000039 นางสาวชาลิสา การบรรจง

63091000040 นางสาวศศิกานต$ เอมพิณ

63091000041 นายธนภัทร กลีบลําดวน

63091000042 นายภูเบศ ทองพานเหล็ก

63091000043 นางสาวอุรัสยา หอมเย็น

63091000044 นางสาววฤนดา พรมท8าว

63091000045 นายสิทธิศักด์ิ ชูนาวา

63091000046 นางสาวณัฐริกา เจดีแปง

63091000047 นางสาววรกุล ชมภูวิเศษ

63091000048 นางสาววิษารัชฎ$ ศรีสุวรรณ$

63091000049 นางสาวพิชชนันท$ เลี้ยงไกรลาศ

63091000050 นายธนกฤต แก8วเกิดมี

63091000051 นางสาวสุปราณี พูลเปGHยม

63091000052 นายกิตติราช เพาะเจาะ

63091000053 นางสาวกัณฐิกา ยะทา

63091000054 นางสาวปริศนา ณ วิเชียร

63091000055 นางสาวรัชนีกร ภิรมย$ชื่น

63091000056 นายโชคชัย สมเทศ

63091000057 นางสาววรลักษณ$ สีกา

63091000058 นางสาวอาทิตติยา ถึงการ

63091000059 นายพงศกร ขอนดอก

63091000060 นางสาวกันทิมา มาใกล8
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63091000061 นางสาววราภรณ$ พิมพาลัย

63091000062 นายกิตติศักด์ิ นาคก8อน

63091000063 นางสาวชนิภรณ$ กันสม

63091000064 นางสาวรัตนา มนูญญา

63091000065 นางสาวเกสรา ใจยะเด็ด

63091000066 นายฤทธิชัย ธัญการุณย$

63091000067 นางสาวฉัตรกมล ผิวศรี

63091000068 นางสาวอังสุมาลี สุภาพันธ$

63091000069 นางสาวภนิตา อัสถิ

63091000070 นางสาวณิชกานต$ ขวัญเงิน

63091000071 นายอนุวัฒน$ อู=รอด

63091000072 นางสาวกิตภรณ$ ทองไทย

63091000073 นางสาวณัชชา บูรณะเจริญกุล

63091000074 นางสาวกมลพรรณ เอี่ยมละออ

63091000075 นายทวี ศักด์ิ จําปานา 

63091000076 นายอภิเชษฐ ก)กศรี

63091000077 นางสาวสายทิพย$ ชัยสมบูรณ$

63091000078 นางสาวสุพิชชา โนราช

63091000079 นางสาวกรรณิการ$ ยอดถา

63091000080 นางสาวจารุวรรณ เทศกุล

63091000081 นายสหรัตน$ แดงสิน

63091000082 นายธนกฤต สะขัดอ8อย

63091000083 นางสาวณัฐฐาพร กลิ่นขจร

63091000084 นางสาวจุฑาทิพย$ ศรีพระจันทร$

63091000085 นางสาวลลิตา คุณทิพย$

63091000086 นางสาวสุนิษา อาภรณ$

63091000087 นางสาวพิริยา มายอด

63091000088 นางสาวกนกวรรณ ปะระมะ

63091000089 นางสาวกนกวรรณ ภักดี

63091000090 นางสาวจุฬาลักษณ$ สิงห$แก8ว
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63091000091 นางสาวจันทร$จิรา สิงห$กวาง

63091000092 นางสาวปรางแก8ว ตะตา

63091000093 นางสาวลักษพร คงสัตรา

63091000094 นายวิทยา อารีย$

63091000095 นางสาวเมธาภรณ$ เสาร$จันทร$

63091000096 ว=าที่ ร.ตหญิงทิตยา ปMHนทอง

63091000097 นายณัทพงศ$ เพ็งเลิก

63091000098 นางสาวมัณฑิรา ใจฟู

63091000099 นางสาวอัมธิกา ต๋ันเตP

63091000100 นายทัศนัย บรรเลง

63091000101 นางสาวณัฐวรรณ โพธ์ิหอม

63091000102 นางสาวจิราพร นพรัตน$

63091000103 นางสาวกนิษฐา ทองคํา

63091000104 นางสาวมินตรา หมีดง

63091000105 นางสาวเกศกนก สุขุมวัฒนะ

63091000106 นางสาวนราพร ชุมภูสืบ

63091000107 นางสาวมัชิมา ยานะสี

63091000108 นายศิวัฒน$ ยาวิโล

63091000109 นางสาวณัฐริกา แสนปวง

63091000110 นางสาวปริยากร เดือนแจ=ม

63091000111 นางสาวณัฐวดี แก8วดวงเล็ก

63091000112 นายชานนท$ ช=วยการ

63091000113 นางสาวสุทธิกานต$ ดวงตาดํา

63091000114 นางสาวสรัลชนา เกิดช=วง

63091000115 นางสาววิชญาพร รอดเจริญ

63091000116 นางสาวทัศนีย$ ศรีบุญเรือง

63091000117 นางสาวปMยะนันท$ ปวนธิ

63091000118 นางสาวพนาวดี สิงนวล

63091000119 นางสาวพศิกา องอาจ

63091000120 นางสาวฟQารุ=ง จากภัย
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63091000121 นางสาวจิรวรรณ เหมราช

63091000122 นางสาวกัญญารัตน$ อ่ําเมือง

63091000123 นายสุขุมพัฒน$ พงศ$สินดํารง

63091000124 นางสาวขนิฐา บุญราช

63091000125 นางสาวชลธิชา แดงเตจ)ะ

63091000126 นายอาคม สีวิใจ

63091000127 นางสาววาริน เรื่อศรีจันทร$

63091000128 นางสาวเนาวรัตน$ คดีโลก

63091000129 นางสาวณัฐวิภา เสียงแขก

63091000130 นางสาววิรวรรณ รอดปานะ

63091000131 นางสาวสุนิตา พุ=มเกษา

63091000132 นายสุริยัน อาจษา

63091000133 นางสาวจรินทร$ญา ประเสริฐสุข

63091000134 นางสาวทิพยาภรณ$ วิงวอน

63091000135 นางสาวกรตชกร ไกรสีกาจ

63091000136 นายวันชนะ ออมสิน

63091000137 นางสาวชลธิชา โชติรัตน$

63091000138 นางสาวดวงนภา ศรีสุรักษ$

63091000139 นางสาวกมณทรรศ เพชรอ=อน

63091000140 นางสาวโชติกาญจน$ สนามทอง

63091000141 นายอดิศร จุ8ยเรือง

63091000142 นางสาวณัฐธินันท$ ดวงต๊ิบ

63091000143 นายอภิรักษ$ เชน

63091000144 นางสาวจิราภรณ$ พือทอ

63091000145 นางสาวธนัญญา ต=างเกตุ

63091000146 นายปMยะชาติ จันทะนู

63091000147 นางสาวกฤติมา กลิ่นโท

63091000148 นางสาวอนงค$ วังคีรี

63091000149 นางสาวกานต$ธิดา จันทร$คีรี

63091000150 นางสาวศุภวรรณ ยอดแก8ว
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63091000151 นางสาวเขมมิกา สุนันดา

63091000152 นางสาวสโรชา ทับเณร

63091000153 นางสาวอรัญญา วังกาวี

63091000154 นายพิพัฒน วงษ$จันทร$

63091000155 นายจักรี ตลุ=มเครือ

63091000156 นายชนะพล ด=อนแผ8ว

63091000157 นายกฤษดา สุขประเสริฐ

63091000158 นางสาวลลนา สัจจวรารักษ$

63091000159 นางสาวธนพร คุณรูป

63091000160 นางสาวสุภกร พานทวีป

63091000161 นางสาวปวิชญา ขัดปDญญา

63091000162 นางสาวน้ําพลอย ดิษสงค$

63091000163 นายจิรศักด์ิ เกตุเทียน

63091000164 นายเจตนิพัทน$ บุญใจ

63091000165 นายฉันทพัฒน$ แก8วกPา

63091000166 นางสาวภัทราวดี อินขุนทด

63091000167 นางสาวณัฐริกา สร8อยแก8ว

63091000168 นางสาวสิรีธร จงอมรรัตน$

63091000169 นายภาวาส เรืองสุกใส

63091000170 นายธนะชัย นาคพันธ$

63091000171 นางสาวธาริณี พรมพวง

63091000172 นายชินวัตร ปDนดิ

63091000173 นางสาวรัตนากร หลวงภักดี

63091000174 นายชานน วัดขวาง

63091000175 นางสาวสุรีรัตน$ นิลพันธุ$

63091000176 นางสาวนุชนาฎ สุขสอาด

63091000177 นางสาวนุชนาฏ วงษ$พระราม

63091000178 นางสาวสุจิตรา วันรักชาติ

63091000179 นายณฤภัทร สามารถ

63091000180 นางสาวพิมพ$วลัญช$ พันธ$เดช
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63091000181 นางสาวสุวนันท$ อารยชีวิน

63091000182 นางสาวมาริษา โพธ์ิศรี

63091000183 นางสาวอุษา เสือเกตุ

63091000184 นางสาวศศิธร แต=งรูป

63091000185 นางสาวติณห$ สุดตะนา

63091000186 นายอนิวัตต์ิ ทองทิน

63091000187 นายวรเมธ จันทิมา

63091000188 นางสาวนัทชิยะ แต=งรูป

63091000189 นางสาวนลินี ศรีเมือง

63091000190 นายภราดร โพธ์ิดง

63091000191 นายสมชาย สวัสด์ิดี

63091000192 นางสาวอรณิชา เดชาติวงศ$ ณ อยุธยา

63091000193 นายสุขสันต์ิ บุญเติม

63091000194 นายกฤษดา สุขสว=าง

63091000195 นางสาววรีย$พร แก8วสม

63091000196 นางสาวพัชราภรณ$ เวียงอินทร$

63091000197 นายนพเก8า เขาโพธ์ิงาม

63091000198 นางสาวโศภพิศ พ่ึงพาพุทธธรรม

63091000199 นางสาวพนิดา จูมศิลา

63091000200 นายอรรถพล ตะเมือง

63091000201 นางสาววาสนา ไชยวิโน

63091000202 นางสาวเขมณัฏฐ$ ธนาตย$ธนาธิป

63091000203 นางสาวนภัสวรรณ อินยะ

63091000204 นางสาวณัฐริกา เอี่ยมอ่ํา

63091000205 นางสาวอลิสรา จันทรวงค$

63091000206 นางสาวจันทร$ เพ็ญ สวนผล

63091000207 นางสาวยุวดี สัจจะนรพันธ$

63091000208 นายสาธิต จันทร$เชื้อ

63091000209 นายนนทนันท$ สุขประเสริฐ

63091000210 นายพลภัทร มณีโชติ
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63091000211 นายกวิน คําพิชัย

63091000212 นางสาวนันทิกานต$ ฉายจรุง

63091000213 นางสาวเนย รักพวก

63091000214 นายธีรกร แสงแก8ว

63091000215 นางสาวสิริวิมล สูงเหล็ก

63091000216 นางสาวอรญา สีหะวงค$

63091000217 นางสาวประภัสสร สัมโย

63091000218 นางสาวเรณุกา เฮียงเสนา

63091000219 นางสาวศิรัญญา เทพวิUUชิน

63091000220 นางสาวกรรณิการ$ เข่ือนแปด

63091000221 นางสาวชื่นกมล แก8วบ8านฝาย

63091000222 นางสาวนารากุล แสงศักด์ิ

63091000223 นางสาวสกุณีย$ ไชยโชค

63091000224 นางสาวรุ=งนภา เพ็ชรน8อย

63091000225 นางสาวรัตนาวลี สุขสบาย

63091000226 นางสาวกาญจนา เถ่ือนถํ้า

63091000227 นางสาวนุจรินทร$ ปากหวาน

63091000228 นางสาวศิรประภา จวนอาจ

63091000229 นางสาวศุภอร เอี่ยมศรี

63091000230 นางสาววราภรณ$ ข8ามแปด

63091000231 นางสาวรินดา อารีรัก

63091000232 นางสาวศศินา ทองไทยแท8

63091000233 นางสาวมินตรา พุกสุข

63091000234 นางสาวฤดีสรวง ถ่ินโคกสูง

63091000235 นางสาวมนัสนันท$ ดูสอาด

63091000236 นางสาวณัฏฐรภรณ$ คําเทศ

63091000237 นางสาวนันธิดา ปDWนงาม

63091000238 นางสาวจุฑามาศ ถนอม

63091000239 นายบริพัตร สุขหิรัญ

63091000240 นางสาวพนาวรรณ จันสีทอง
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63091000241 นางสาวกัลย$สุดา วงศ$จําปา

63091000242 นางสาวเจนจิรา ตันต)ะบุตร

63091000243 นายธนภัทร เนียมศรี

63091000244 นางสาวณัฐประภา ถาวร

63091000245 นางสาวเบญจวรรณ ศรีคง

63091000246 นางสาวบัณฑรวรรณ แสงภูติ

63091000247 นางสาวอารยา เกตุก้ัน

63091000248 นายวิษณุ วงษ$ธัญญะ

63091000249 นายธนกฤต สุกใส

63091000250 นางสาวชนัตตา เอี่ยมคง

63091000251 นายนนทชัย บางสาลี

63091000252 นางสาวอภิญญา รังสรรค$

63091000253 นางสาวรัตนาภรณ$ ชิดชม

63091000254 นายพัชระ ผาสุข

63091000255 นายธนกร รอดทัดทาน

63091000256 นางสาวปนิดา มหานิยม

63091000257 นางสาววรนุช โพธินาม

63091000258 นางสาวไพรินทร$ ปDWนรูป 

63091000259 นางสาวณัฐฐิกานต$ นาคใย

63091000260 นางสาวอารียา แตงกวา

63091000261 นางสาวสุจิตราพร ศรีนวล

63091000262 นายวรวุธ ทองพวง

63091000263 นางสาวจิราพรรณ ม=วงตาล

63091000264 นายศุภกร เปลี่ยนกริม

63091000265 นายมานะชัย วีระวงค$

63091000266 นางสาวณัฐ ริ กา คง นิล

63091000267 นางสาวนวพร คําหอม

63091000268 นางสาวจิราภรณ$ ทันจ่ัน

63091000269 ว=าที่ร8อยตรีเพชรลัดดา สาอ=อน

63091000270 นางสาวสุพรรษา คําพิมพ$
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63091000271 นางสาวพฤกษา โพธ์ิศรี

63091000272 นางสาวอภิชญา เนียมรัตน$

63091000273 นายพิพัฒน$ ใจเสมอ

63091000274 นางสาววริษา สุขสุวรรณ$

63091000275 นายวรวิทย$ นาควิเชตร$

63091000276 นางสาวกัลยา สิงห$มา

63091000277 นางสาวศิริภารัตน$ ดรเนตรงาม

63091000278 นายอนุชา คํานารักษ$

63091000279 นางสาวจันทร$ฉาย ฉายอรุณ

63091000280 นางสาวลักขณา ทับแสง

63091000281 นางสาวทักษอร บุญเรือง

63091000282 นางสาวกมลชนก มีสาตร$

63091000283 นางสาวสายพิน ใจดี

63091000284 นายเมธาสิทธ์ิ กาทอง

63091000285 นางสาวสุรางคณา ลอยเวหา

63091000286 นางสาวอรวรรณ คงเมือง

63091000287 นายวีรศักด์ิ โตเกิด

63091000288 นางสาวนภัสสร เขียวอ=อน

63091000289 นายกิตติศักด์ิ พลจันทึก

63091000290 นางสาวกุลิสรา แก8วสอาด

63091000291 นายวัชรพงศ$ พารักษ$

63091000292 นางสาวปภัสรา สัมมาศาสตร$

63091000293 นางสาวบัวชมพู พิชัย

63091000294 นายนิษณาต กองเมืองปDก

63091000295 นายสัมพันธ$ มิตรน8อย

63091000296 นางสาวชนิการต$ ชื่นชม

63091000297 นางสาวเบญจมาศ เเอบแฝง

63091000298 นางสาวเปรมฤทัย ปานมณี

63091000299 นางสาววรัชยา พรมพักร$

63091000300 นางสาวจันทนิภา รินเที่ยง
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63091000301 นางสาวดวงกมล ศรีเมือง

63091000302 นางสาวพนิดา อยู=ไทย

63091000303 นางสาวจุฬาลักษณ$ แสงวิมล

63091000304 นางสาววนิสา สุนันสา

63091000305 นางสาวบุษยา คชาภิชาติ

63091000306 นางสาววันทนีย$ อนันตอาจ

63091000307 นางสาวเมธาวี ทิพย$คํา

63091000308 นายศุภสัณห$ บัวหอม

63091000309 นางสาวขนิษฐา ยะถาคํา

63091000310 นางสาวพัณณิตา ธีรพงษ$

63091000311 นางสาวชุติมา อ8นย้ิม

63091000312 นางสาวพรนิภา ต8นโพธ์ิธรรม

63091000313 นางสาวพัชราภรณ$ ทองดี

63091000314 นายนราพงษ$ โรจน$บุญถึง

63091000315 นายพงศธร จันทร$กอง

63091000316 นางสาวกิตติกานต$ ใจมา

63091000317 นายนาคินทร$ แสงกล8า

63091000318 นางสาวธันย$ชนก จันทร$แก8ว

63091000319 นางสาวอมลวรรณ เนียมเอี่ยม

63091000320 นายอดิศักด์ิ มากม่ิง

63091000321 นางสาวศันสนีย$ จิตตัง

63091000322 นางสาวกัญญาภรณ$ ม่ันคง

63091000323 นางสาวอัปสร โตสําฤทธ์ิ

63091000324 นางสาวณิศชฎา ทองอนันต$

63091000325 นางสาวบัวชมพู พันธ$ทอง

63091000326 นายจิณณวัตร คงพิม

63091000327 นางสาวจิตรานุช ฉิมไหล

63091000328 นางสาวณัฐนันท$ ดวงจันทร$

63091000329 นายอภินันท$ กันเอ8ย

63091000330 นางสาวประภัชรา เกตุระหงษ$
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63091000331 นายทศพร อินต)ะ

63091000332 นางสาวณัฐชยาภรณ$ ถ่ินแปลง

63091000333 นางสาวดุสิดา ทรวงแก8ว

63091000334 นายธีรพรวิทย$ พ=วงบ8านแพน

63091000335 นางสาวณัฐนันท$ พงษ$เกิดลาภ

63091000336 นางอมรรัตน$ ม=านมูล

63091000337 นางสาวรัชลิตา นาคชาวนา

63091000338 นางสาวลัดดาวัลย$ วิรโชติกุล

63091000339 นางสาวบุญญาพร โตมอญ

63091000340 นายปฐวีกรณ$ ชัยนันท$

63091000341 นางสาววิราภรณ$ จงดี

63091000342 นายจตุภัทร อินทรีย$สุข

63091000343 นางสาวจิรานันท$ ศรีระพันธ$

63091000344 นางสาวศุภากร แก8วจันทร$เพชร

63091000345 นายนรินทร$ หันถา

63091000346 นางสาวพรพิมล น8อยพันธ$

63091000347 นางสาววันนา เหล็กโชติ

63091000348 นางสาวสิริวิมล ขุนอินทร$

63091000349 นางสาววราภรณ$ แสนสุวรรณ

63091000350 นายวรากร ดังพิมาย

63091000351 นายรัตทพันธ$ รอดม=วง

63091000352 นายพิษณุพงศ$ พลอยระย8า

63091000353 นางสาวสุกัญญา แก8วเมือง

63091000354 นายสิทธิศักด์ิ เสาวนิจ

63091000355 นางสาวนันทิชา ชัยชมภู

63091000356 นางสาวพัทธนันท$ เนียมคนตรง

63091000357 นายคฑาวุฒิ หล=อแหลม

63091000358 นายอินทรัตน$ อินมา

63091000359 นางสาวกาญจนา เสือม่ัน

63091000360 นางสาวมนทิชา เนตรใย
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63091000361 นางสาวอิศราวดี หมัดหมีม

63091000362 นางสาวรดามณี ด8วงโพธ์ิ

63091000363 นางสาวฬุจิราภรณ$ ปานประเสริฐ

63091000364 นายโยธิน ภูมิภาค

63091000365 นางสาวนัฐกานต$ บ=อคําเกิด

63091000366 นางสาวกุลนิษฐ$ สุขหอม

63091000367 นางสาวพัชรีภรณ$ หวาดเพ็ชร

63091000368 นางสาวธาริณี สีสุกสด

63091000369 นางสาวรินรดา เตชา

63091000370 นางสาวธาวิณี ศรีอัครตานนท$

63091000371 นางสาวศศิภา เหล=าคํามี

63091000372 นายณภัทร โปธาคํา

63091000373 นางวิภา เสพศิริ

63091000374 นายปDณณธร พุฒโต

63091000375 นายวรสิทธ์ิ สอนใจ

63091000376 นางสาววราภรณ$ ผาทองไสย

63091000377 นางสาวสโรชา ชาติคําย่ี

63091000378 นางสาวปMHนสุดา ปMHนทอง

63091000379 นางสาวนิชชา นาคทองแดง

63091000380 นางสาวสิริภัทร ยึดวงษ$

63091000381 นางสาวเมวิกา ปMHนสกุล

63091000382 นางสาวสุนิษา นาคสระน8อย

63091000383 นางสาวธิดารัตน$ บุตรสนา

63091000384 นางสาวจิราพร สาหร=าย

63091000385 นายธารา ยอดถา

63091000386 นายวรธิษณ$ เกษพรหม

63091000387 นางสาวสุชาวดี อุ=นไฝ

63091000388 นางสาวชูขวัญ ร=องระกํา

63091000389 นายพงศกรณ$ พูนทะนูน

63091000390 นางสาวอภัสรา ปานันท$
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63091000391 นายชัยวัฒน$ หม่ืนชนะ

63091000392 นางสาวณัฐชยา พูลคูณ

63091000393 นายปฐมพร ชัยวงศ$

63091000394 นางสาวแพรววนิต คงครอง

63091000395 นางสาวพรสวรรค$ พิทักษ$พลังกูล

63091000396 นางสาวธนัชญา บุญสาร

63091000397 นายปฐมพงษ$ จันศรี

63091000398 นายพีระพงษ$ บุตรตPา

63091000399 นางสาวกานต$ธิดา จิตรากูล

63091000400 นางสาวกัญญารัตน$ ประสิทธ์ิเขตกิจ

63091000401 นายธนากร วุ=นดี

63091000402 นางสาวสุภาภรณ$ เนตรแสงสี

63091000403 นางสาวชลลดา วงศ$วารสร8อย

63091000404 นายอมรเทพ อภิเนาวนิเวศน$

63091000405 นายธีรวัฒน$ เรืองดี

63091000406 นางสาวนาตาชา พัฒน$พานิช

63091000407 นางสาวน้ําผึ้ง บัวศิลา

63091000408 นางสาวคัทลียา ทาเครือ

63091000409 นางสาวประภาพรรณ ม=วงพ=วง

63091000410 นางสาวสุทธินันท$ บุญแสน

63091000411 นางสาวสุภัคชา อินทรา

63091000412 นางสาวศุภนิดา ปMHนทอง

63091000413 นางลักษิกา ทิน=าน

63091000414 นายพัชร เสือเปรม

63091000415 นายวีรภัทร นิลสนธิ

63091000416 นายนพดล เข็มทอง

63091000417 นางสาวกุสุมา ใจแสน

63091000418 นายสถาพร ยอดทัพ

63091000419 นายวายุ บุญชาติ

63091000420 นางสาวปMยธิดา แสนคํา
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63091000421 นางสาวศิริลักษณ$ หงษ$โต

63091000422 นางสาวนฤมล เพชรวาว

63091000423 นายสุธิวัฒน$ กวางทุม

63091000424 นางสาวปณิตา ล8อมมหาดไทย

63091000425 นายวรัญชัย อินปXาน

63091000426 นางสาวอรวรรณ ปาณะปุณณัง

63091000427 นางสาวรัชดาภรณ$ ม่ิงมิตร

63091000428 นางสาวสุกัญญา แย8มงาม

63091000429 นางสาวนัทธมล พงษ$สวัสด์ิ

63091000430 นางสาวศศิวิมล จันทร$หอม

63091000431 นายรัชพล กันฉิม

63091000432 นางสาวจิราภรณ$ อิ่มแจ8

63091000433 นางสาววัญชลี อินทรีสังวร

63091000434 นางสาวกันยากร ครุฑอินทร$

63091000435 นางสาวจารุภัทร ซาสังข$

63091000436 นางสาวสุวนันท$ ชวลิตธํารงค$

63091000437 น.ส.สุวพร เกตุน8อย

63091000438 นางสาวสุวดี เรืองธีรวงศา

63091000439 นายนนทกร ฉันทะ

63091000440 นางสาวกนกภรณ$ นาดี

63091000441 นายอนุสิทธ์ิ ธิดา

63091000442 นางสาววาสนา อุทัยธรรม

63091000443 นายชัยวัฒน$ จันทสุบรรณ$

63091000444 นางกนกวรรณ ปาระมี

63091000445 นายอนุสรณ$ มณีเขียว

63091000446 นายอัยการ วันฟDHน

63091000447 นางสาวกรรณิกา ชิลาชาล

63091000448 นางสาวพัณณิตา เขียวแก8ว

63091000449 นางสาวพิมพ$รพี ม่ันเพ็ชร$

63091000450 นายฐาปนา สุยะระ
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63091000451 นางสาวพฤกษ$ษา กล่ําผ=อง

63091000452 นายสุทธิรักษ$ ตันดี

63091000453 นางสาวอนัญญา โพธิ

63091000454 นางสาวพันธ$วิรา ข้ึนทันตา

63091000455 นางสาวจารุวรรณ นาคเกษม

63091000456 นายพีรธัช ขาวสง=า

63091000457 นายธนกฤต วันโท

63091000458 นายกิตติภพ มัดจุ

63091000459 นางสาวสุพัตรา วงค$สุกร

63091000460 นางสาวนัฐฐา ยอดสมใจ

63091000461 นางสาวญานิกา ศิริวิชัย

63091000462 นายณัฐกมล ชิตพันธ$

63091000463 นายวสุธร เณรพิทักษ$

63091000464 นางสาวสาวิตรี พุดตาล

63091000465 นายโชคชัย อุ=นทา

63091000466 นางสาวพรธิชา ชินคํา

63091000467 นางสาวสุภาพร พวงแสง

63091000468 นางสาวกัลย$สุดา สาดซิว

63091000469 นางสาวภุมรา เงินกลั่น

63091000470 นายณัฐชนนท$ เมาตากน8อย

63091000471 นางสาวยุพารัตน$ เถาวัลย$

63091000472 นางสาวธิดารัตน$ วรรณทอง

63091000473 นางสาวฤทัยชนก จิตรสมัคร

63091000474 นางสาวณัฐชยา ศิริปุณย$

63091000475 นายศุภกิตต์ิ พุ=มมา

63091000476 นางสาววนิษฐา พรมโชติ

63091000477 นายสรายุทธ สิงห$ใจ

63091000478 นายอUัUUUครพล คําไอมาลี

63091000479 นางสาวนลาวัลย$ แก8วกองทรัพย$

63091000480 นางสาวจุฑามาส นวะแก8ว
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63091000481 นางสาวจิราภา พันธ$จัน

63091000482 นางสาวรัชสุดา สูงเหล็ก

63091000483 นางสาวณัฐธิดา บุญทา

63091000484 นางสาวภูษิตา จันทร$มี

63091000485 นายอนันต$ แก8วสมบูรณ$

63091000486 นางสาวสิริกัลยา สุดาจันทร$

63091000487 นางพัชรี จันทร$ประกอบ

63091000488 นางสาวชนิดา บัวแก8วดี

63091000489 นางสาวกนกพร บุญเรือง

63091000490 นางสาวรมณียา บางเกาะ

63091000491 นางสาวศิริญญา ทับบริสุทธ์ิ

63091000492 นางแอนนา เปGWยหลี

63091000493 นางสาวแพรวนภา โพธ์ิเปGHยม

63091000494 นางสาวฉัตรกมล ผิวศรี

63091000495 นายนพดล สายปDญญาใย

63091000496 นางสาวกองซอง นกแก8ว

63091000497 นางสาวณัฐสุดา ภู=พันธ$

63091000498 นางอรทัย พุทธจักร

63091000499 นางสาวอรทัย จิตอารีย$

63091000500 นางสาวกนกวรรณ เดชเดชา

63091000501 นายณรงค$ชัย มากมูล

63091000502 นางสาวชญานิศ เภาจ๋ี

63091000503 นายยุทธพงษ$ ฟDWนเฟMอย

63091000504 นายอิทธิพงษ$ คมเพชรสง=า

63091000505 นางสาวรัตนาภรณ$ สีจัน

63091000506 นางสาวญาณิศา ยศปDญญา

63091000507 นายจักรกฤษณ$ ริดสมเงิน

63091000508 นางสาวกมลชนก เทียนเต้ีย

63091000509 นางสาวศวิตา เปGยอินทร$

63091000510 นางสาววาสนา พลแก8ว
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63091000511 นางสาวพรพรรณ รอดเทศ

63091000512 นางสาวทิพยรัตน$ โยธาวุธ

63091000513 นางสาวสุปรียา บุญกลั่นสอน

63091000514 นายภาณุพงศ$ ดาเอี่ยม

63091000515 นางสาวชัชญา กาศสมบูรณ$

63091000516 นางสาวกุลธิดา นาคเจือ

63091000517 นางสาวธนาภรณ$ สUุUUทน

63091000518 นายปMยปราชญ$ ยะใหม=วงศ$

63091000519 นางสาวสร8อยสุวรรณ ธรรมธิ

63091000520 นางสาวศิริลักษณ$ พันธ$ทอง

63091000521 นายรัชชานนท$ บัวโรย

63091000522 นายอุกฤษฎ$ อยู=หลาย

63091000523 นางสาวดวงแก8ว แดงชาวนา

63091000524 นายสุทธินัย สุขอรุณ

63091000525 นางสาวรังสิมา ทวีวัฒน$

63091000526 นางสาววรรวิษา วิเศษสิงห$

63091000527 นางสาวพนิดา สุวิชา

63091000528 นายชัยยันต$ นิมขุนทด

63091000529 นางสาวมิรันตี ปานทุ=ง

63091000530 นายทวีศักด์ิ นาคแก8ว

63091000531 นายณัฐพงษ$ กันทาสุวรรณ$

63091000532 นางสาวพัชรา เสทสิงห$

63091000533 นางสาวสุปราณี สมมาก

63091000534 นางสาวสุนิษา จันทร$กระจ=าง

63091000535 นางสาวอมรรัตน$ ทับแสง

63091000536 นางสาวหนึ่งฤทัย นวลจันทร$

63091000537 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย$เกิด

63091000538 นางสาวสุมิตรา ศรีจันทร$

63091000539 นางสาวสุจิตรา ติดยงค$

63091000540 นางสาวเมธินี ทองม่ันวิบูลศรี
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63091000541 นางสาววรัญญา กุลพรม

63091000542 นายบิลลี่ แซ=ย=าง

63091000543 นายนรากรณ$ คํ่าสว=าง

63091000544 นายปารเมศ ทองดอนแอ

63091000545 นางสาวจิดาภา ตุ8ยสืบ

63091000546 นายเฉลิมวุฒิ คําแพง

63091000547 นางสาวชาริณี บัวคลี่

63091000548 นางสาวประภาศิริ สวัสดีลาภา

63091000549 นางสาววันวิสา บุญประคอง

63091000550 นางสาววันวิสา พิพัฒน$

63091000551 นางสาวสิริพร สิงห$สิทธ์ิ

63091000552 นางสาวชุตินันท$ คนงาน

63091000553 นางสาวทิวากร เกษมญาติ

63091000554 นายบรรจงศักด์ิ แพงอุฐ

63091000555 นางสาวจิรัชญา วันทองสุข

63091000556 นางสาวสุธาวัลย$ ย้ิมน8อย

63091000557 นางสาวโชติกา ประสงค$เงิน

63091000558 นางสาวสุทัตตา เข่ือนทา

63091000559 นางสาวกชกร สุปMนชมภู

63091000560 นางสาวอาริสา สิงหเดช

63091000561 นางสาวทิพวรรณ พรมแปQน

63091000562 นายไกรวิชญ$ คิดชอบ

63091000563 นางสาววิชญาดา สุขาบูรณ$

63091000564 นางสาวกชพร สมบูรณ$ดี

63091000565 นางสาวสุทธิภรณ$ ใจรักษ$

63091000566 นางดวงพร บุญมาก

63091000567 นางสาวอัมพวัน อ=อนจันทร$

63091000568 นางสาวฐิติมา ปDญญา

63091000569 นางสาวเบญจวรรณ ปารมี

63091000570 นางสาววนัสพร สังข$ปQอม
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63091000571 นางสาวสุพัตรา นวลสีใส

63091000572 นางสาวธัญญาเรศ มุ8งทอง

63091000573 นายอติวิชญ$ จันดาแก8ว

63091000574 นายสรวิชญ$ แก8วบริสุทธ์ิ

63091000575 นายทนงศักด์ิ สวนจันทร$

63091000576 นายวรยุทธ แก8วแพร=

63091000577 นายพลวัต ฉิมภาลี

63091000578 นางสาวปMยนัท คุ8มกลับ

63091000579 นางสาวณัฏฐา วรวิเวทย$

63091000580 นางสาวสุรินพร แสงรัตน$

63091000581 นางสาวสุมาลี เชยจันทร$

63091000582 นางสาวสุภัค แก8วบริสุทธ์ิ

63091000583 นางสาวกรรณิกา ชัยทอง

63091000584 นายภณ เปรมปรีด์ิ

63091000585 นางสาวจินดารัตน$ แก8วหา

63091000586 นางสาวจิรัชญา คุดขํา

63091000587 นายทักษ$ดนัย ไชยคํา

63091000588 นางสาวลักขณา เอี่ยมคิด

63091000589 นายปMโยรส ใจผ=อง

63091000590 นางสาวอารีรัตน$ เรือนอินทร$

63091000591 นายกชกร ปQองหม8าย

63091000592 นายศุภวิชญ$ แย8มดี

63091000593 นางสาวคนธวัลย$ ธรรมมิตร

63091000594 นางสาวธนัญญา สมัคการ

63091000595 นายปMยวัฒน$ สุประเสริฐ

63091000596 นางสาวกัลยารัตน$ แผ=ผาย

63091000597 นางสาวจิราภรณ$ หม่ืนแก8ว

63091000598 นางสาวสุรัชฎา เสือจุ8ย

63091000599 นางสาวติยาภรณ$ สิริสุวลักษณ$

63091000600 นางสาวปMยะธิดา แก8วศรีโพธ์ิ
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63091000601 นางสาวกุลรัตน$ สืบทวีพิพัฒน$

63091000602 นายหฤษิต จันทวงศ$

63091000603 นางสาวกฤษสิริ วรเมธาพิพัฒน$

63091000604 นางสาวอารีญา คําพระบุรี

63091000605 นางสาวอภิชญา เรียงริน

63091000606 นางสาวอนงค$นาถ โพธ์ิทอง

63091000607 นางสาววรรณวิสา แตงน8อย

63091000608 นางสาววชิราพรรณ ปางแก8ว

63091000609 นางสาววันทนีย$ เมฆสุวรรณ

63091000610 นางสาวธนภรณ$ หม่ืนจิตร$

63091000611 นางสาวอภิชญา สุวรรณ

63091000612 นางสาวภัทรนันท$ ประมูลศิลปY

63091000613 นางสาวณัฏฐพร ขุนทองไฝ

63091000614 นายอติเทพ ไกรเมฆ

63091000615 นายวัชระ พระสว=าง

63091000616 นายอภิสิทธ์ิ ผาทอง

63091000617 นางสาวกรรณิกา ทองปลิว

63091000618 นางสาวธนพร มานะการ

63091000619 นางสาวศุภักษร ปาคํา

63091000620 นางสาวปนัดดา แซ=ซี

63091000621 นางสาวชลธิชา จําปาทิพย$

63091000622 นายธนกร ธนูน8อย

63091000623 นายสหัสวรรษ เพ็ชรปาน

63091000624 นางสาวพรญาณี มะลิ

63091000625 นายธเนศ พานทอง

63091000626 นางสาวเกวลิน มีพิน

63091000627 นางสาวรัตนพร วัฒนธํารงศักด์ิ

63091000628 นางสาวเขมจิรา เมืองแก=น

63091000629 นางสาวกัญญารัตน$ โพธ์ิทา

63091000630 นางสาวสมิตา เสตพพรรณ
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63091000631 นางสาววรรณใหม= ถ่ินพิทยานุรัตน$

63091000632 นางสาวอัญชลีพร พุ=มนาค

63091000633 นางสาวนลินี สิงห$ขรณ$

63091000634 นางสาวอมรรัตน$ ผลช=วย

63091000635 นางสาวณัฐฐา ต=อพล

63091000636 จ=าอากาศเอกพลกฤต โพธิกุล

63091000637 นางสาวชลธิชา สายปDญญา

63091000638 นางสาวศุพัสรา บํารุงดี

63091000639 นางสาวอภิภาวดี คณะ

63091000640 นายเพชรบุรินทร$ เรืองสุวรรณ$

63091000641 นางสาวระพีพรรณ บุญยอด

63091000642 นางสาวฺปMยนัฐ คําแดง

63091000643 นางสาวศุภิสรา แก8วเทพ

63091000644 นายโภคิน ใจชื่น

63091000645 นายยุทธการ นาคอินทร$

63091000646 นางสาวณัฐชา วุ=นสุก

63091000647 นางสาวสุธารทิพย$ ศรีอวยพร

63091000648 นายพัฒนพงศ$ สมปาน

63091000649 นายศุภวัฒน$ เจ8ากลดี

63091000650 นายกิตติธร นวลแตง

63091000651 นางสาวสุวจี สีลาน

63091000652 นางสาวณัฐวดี สระเกตุ

63091000653 นายนพพล ศักดามินทร$

63091000654 นางสาวกติกา เนียมสัมฤทธ์ิ

63091000655 นางสาวน้ําม้ิม ศรีภูธร

63091000656 นางสาวสุกานดา แจ=มแจ8ง

63091000657 นายวทัญ[ู ปMHนทอง

63091000658 นางสาวพรรษชล จันทร$แจ8ง

63091000659 นายอภิรักษ$ วงศารัตนศิลปY

63091000660 นางสาวศุภานัน ซองเงิน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63091000661 นางสาวกนกพร รุ=งเรือง

63091000662 นางสาวศศิภา ฮะลิ้ม

63091000663 นางสาวสุฑารัตน$ อินทสุวรรณ$

63091000664 นางสาวศศิธร เทียนขํา

63091000665 นางสาวปาลิดา คําศรี

63091000666 นายณครินทร$ เหรียญน8อย

63091000667 นางสาวสิริยากร เกตุณรงค$

63091000668 นางสาวกาญจนา ดีสุด

63091000669 นายดิษฐ$พงศ$ มะลิวัลย$

63091000670 นางสาวกวีรัตน$ เพ็ญศรี

63091000671 นางจีรวรรณ เกตุสิระไชย

63091000672 นางสาวณัฐวลัญณ$ กอกเชียงแสน

63091000673 นายสุพสิทธ์ิ พัฒนคิมหันต$

63091000674 นายอรรถกร เต้ียสอาด

63091000675 นายธนกร นาถาบํารุง

63091000676 นางสาวปาริฉัตร แสงน8อย

63091000677 นายพงศ$ธร น8อยประทุม

63091000678 นางสาวปวีณา คํามงคล

63091000679 นางสาวณาตยา ยรรยง

63091000680 นางสาววรัชญ$สรากร ดวงหิรัญ

63091000681 นางสาวสุภาวดี ปุ\ดคํา

63091000682 นางสาวสิริพร พลสา

63091000683 นางสาววรรณภรณ$ สิงห$ลอ

63091000684 นายสุรยุทธ$ บุญประเสริฐ

63091000685 นางสาวชุติมา ไพรหนู

63091000686 นายวิทวัส นามอาษา

63091000687 นายจิรานุวัฒน$  =ขันแก8ว

63091000688 นางสาวมาริษา ชาญถ่ินดง

63091000689 นางสาวธนพร บู=ต้ัง

63091000690 นางสาวณัฐวรา วงแว=ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63091000691 นายวฤทธิ อินทจร

63091000692 นางสาวสุภาพร ชมเชย

63091000693 นางสาวนุจรี แซ=โซ8ง

63091000694 นางสาวอินทร$ธิรา พานิช

63091000695 นางสาวณิชารีย$ ไทยตรง

63091000696 นายณัฐกานต$ คําชนแดน

63091000697 นางสาวชนาภรณ$ แก8วสอาด

63091000698 นายชนาธิป พ่ึงสุริยะ

63091000699 นายฉัตรชัย สังข$ทอง

63091000700 นายธนาพันธ$U อินสุข

63091000701 นางสาวสุนิสา เพ็งพี

63091000702 นางสาวเหมสุดา นินดี

63091000703 นายอภิรักษ$ ต)ะแก8ว

63091000704 นางสาววริญญา ทนันชัย

63091000705 นางสาวจีรดาภรณ$ อินต)ะวิน

63091000706 นางสาวธัญพิมล รินทร$ครู=

63091000707 นางสาวศิริลักษณ$ บุญปูสัย

63091000708 นายภานุพงษ$ มะที

63091000709 นางสาวอภิวันทน$ มหาพราหมณ$

63091000710 นายบงกต อินคํา

63091000711 นางสาวสุรีรัตน$ คล8ายขํา

63091000712 นายพีระพัฒน$ แมนมนตรี

63091000713 นางสาวรินลณี คงรักษา

63091000714 นางสาวจุฑาภรณ$ ไชยวุฒิ

63091000715 นายสขิล ลุงดี

63091000716 นางสาววิสิกาญจน$ โคกศิริ

63091000717 นางสาวชลธิชา กุลวงศ$

63091000718 นางสาวสุนิสา บัวคลี่

63091000719 นายจอมคน ปวงขจร

63091000720 นางสาวนัตดา เบ8าคํา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63091000721 นายมานพ โยวัง

63091000722 นายภูวพัศ ดาราสิทธ์ิ

63091000723 นางสาวชลกานต$ ล8นเหลือ

63091000724 นางสาวเจนจิรา ย้ิมท=าโพ

63091000725 นางสาวแพรววนิต แย8มสรวล

63091000726 นางสาวภัคจิรา นาควันดี

63091000727 นางสาวจิราภรณ$ ศรีสังบุญ

63091000728 นางสาวสิริลักษณ$ ตันจ=าง

63091000729 นางสาวปMยนุช บุตรเพชร

63091000730 นางสาวชนิษฐา รัตนะศศิธร

63091000731 นายธนดล อุดคํามี

63091000732 นางสาวจิรพร สุขทับทิม

63091000733 นางสาวณัฐชยา ทองมี

63091000734 นางสาวกันติชา ฮับหลี

63091000735 นางสาวทิชากรณ$ เวียงนาค

63091000736 นายวีระศักด์ิ เชียงเขียว

63091000737 นายปรพล อินทร$ชื่น

63091000738 นางสาวภัทรธิดา จิตารักษา

63091000739 นางสาววรัญญา จีนด8วง

63091000740 นายสมเกียรติ ไก=แก8ว

63091000741 นางสาวจิตติกานต$ บุญขัน

63091000742 นายกฤษฏ์ิคณิน ทิมเครือจีน

63091000743 นางสาวพลอยภิญญา พิมพา

63091000744 นางสาวปนัดดา แซ=ต้ัง

63091000745 นางสาวสุภาภรณ$ ภู=ผัน

63091000746 นายธนภัทร หนูสุก

63091000747 นางสาวอรประภาพร บุญเรือง

63091000748 นางสาวธณพร จีจู

63091000749 นางสาวธิติณา บารมี

63091000750 นางสาวธาราสินธุ$ ตรีเพชร
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63091000751 นางสาวภัทรา วงษ$โคคุ8ม

63091000752 นายปDณณัฐนนท$ บัวสําลี

63091000753 นางสาวปริญญาพร สิงหเดช

63091000754 นางสาวปMยะฉัตร หณุพันธ$

63091000755 นางสาวสาริกา สอนศิริ

63091000756 นางสาวเบญจมาศ ทองเปรียง

63091000757 นางสาวจันทกานต$ นิ่มรองนาม

63091000758 นางสาวสุภาภรณ$ โก=งพุก

63091000759 นางสาวนันทินี รัตนชมภู

63091000760 นางสาวนิสารัตน$ โตประเสริฐ

63091000761 นายบุญญฤทธ์ิ แซ=อึ้ง

63091000762 นางสาวพิชชานันท$ คงคาน8อย

63091000763 นางสาวยุพิน อินหลวง

63091000764 นายธีรภัทร ม่ังมี

63091000765 นางสาวณัฐพร ทองกวาว

63091000766 นายทักษ$ดนัย บุญทองโท

63091000767 นางสาวศยามล โกสิตานนท$

63091000768 นางสาวเสาวลักษณ$ ศรีอุดม

63091000769 นางสาวธิดารัตน$ วรรณเลิศ

63091000770 นางสาวนาตยา เอี่ยมใส

63091000771 นายนพเก8า รวมรส

63091000772 นางสาวนิโลบล ใจสูงเนิน

63091000773 นายปMยะณัฐ ทองน8อย

63091000774 นางสาวจันทร$จิรา คูณผล

63091000775 นายวงศธร สุขสวัสด์ิ

63091000776 นางสาวนงเยาว$ สายสมยา

63091000777 นางสาวศิริลักษณ$ มะลิวงษ$

63091000778 นางสาวบุญยานุช บุญเถิง

63091000779 นางสาวธนพร วัลลภัย

63091000780 นายนันทวุฒิ พรมมานอก
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63091000781 นางสาวรุ=งรัตน$ ศิริพรนันทนา

63091000782 นางสาววนิดา วันตา

63091000783 นางสาวกนกพร มะโนวรรณ$

63091000784 นายชวิศ บุญศกร

63091000785 นางสาวกาญจนา ปDWนนาค

63091000786 นางสาวดวงนภา ผิวบาง

63091000787 นายผดุงศักด์ิ พลอยงาม

63091000788 นางกาญจนา มาเนียม

63091000789 นางสาวอมราพร นุชแหยม

63091000790 นางสาววิชิตา นันทจักร$

63091000791 นางสาวจุฑาทิพย$ สีทัดแอ

63091000792 นางสาวศุภรดา รักษาบุญ

63091000793 นางสาวสุจิตรา ผิวพรรณ

63091000794 นางสาวเยาวเรศร$ เนตรสุริวงค$

63091000795 นายอภิสิทธ์ิ เฒ=าเง8า

63091000796 นายณัฐวุฒิ บุญลือ

63091000797 นางสาวประกายรัตน$ แปQนคล8าย

63091000798 นางสาวเกวลิน ผู8อยู=สุข

63091000799 นางสาวจิรัชญา พ่ึงโภคา

63091000800 นางสาวกาญจนา ไกรนิตย$

63091000801 นางสาวนริศรา วันก๋ึง

63091000802 นางสาวญาสุมินทร$ อินต)ะใหม=

63091000803 นางสาวกัญญารัตน$ ทองแพง

63091000804 นางสาวนิอร โปธิบาล

63091000805 นางสาวน้ําทิพย$ บุญรุฬ

63091000806 นางสาววิมลพรรณ นนทะโคตร

63091000807 นายประพันธ$ ถนอมมนุษย$

63091000808 นางสาวภัทรีภรณ$ เงินบํารุง

63091000809 นางสาวญาณภัทร มวลชัยภูมิ

63091000810 นายกันตภณ มัดจุ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63091000811 นายองอาจ พงษ$สกุล

63091000812 นายณัชพล ชูชื่น

63091000813 นายสมโภชน$ ปDตวัติ

63091000814 นางสาวนพวรรณ กลิ่นอุบล

63091000815 นายณัฐวัฒน$ นันทะวรรณ$

63091000816 นางสาวณิชากร พันธสิทธ์ิ

63091000817 นางสาวกัญธิชา วงษ$เงิน

63091000818 นางสาวณัฐชา แถมพยัคฆ$

63091000819 นางสาวชลลดา สันธานเดชา

63091000820 นางสาวเอมิกา แก8วสว=าง

63091000821 นายสุทธิพจน$ รัตนกระจ=างศรี

63091000822 นายอาทิตย$ จารุจันทร$

63091000823 นางสาวจิราพร มีวิชา

63091000824 นางสาวสุธิดา กาฝาก

63091000825 นางสาวอนงค$รัตน$ มีศรี

63091000826 นายศิวดล สุขธรรม

63091000827 นางสาววินุซตา วงจันทร$ไพศาล

63091000828 นายวัลลภ นาโควงค$

63091000829 นายศุภกร บัวเกตุ

63091000830 นางสาวเพ็ญนภา หลําเมฆ

63091000831 นางสาวศศิวิมล แจ8งสว=าง

63091000832 นายณัฐวุฒิ อุปตุ8ย

63091000833 นายธนกฤต บุญจันทร$

จํานวน 833 ราย
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เลขประจําตัวสอบ

63092000001 นางสุภัตตา ศรีสอาด
63092000002 นายจักรพงษ� ม่ังบุญมี
63092000003 นางสาวปทุมทิพย� อยู#จุ$ย
63092000004 นายกวิน ช$าอยู#
63092000005 นายศิริพงษ� ภาคสุภาพ
63092000006 นายสมชาย ลายหีด
63092000007 นางสาวเมทินี ผลเทียน
63092000008 นางสาวอรจิรา จันทร�แก$ว
63092000009 นางสาวกมลรัตน� สายวัน
63092000010 นายพันธกานต� ทรัพย�เสือ
63092000011 นายอภิชาติ เก๋ียงคํา
63092000012 นายณัฐพงค� สนธิกุล
63092000013 นายธีระ มะโนป8ง
63092000014 นางสาวสุพัตรา คงศิริ
63092000015 นายเอกรินทร� ศรีคชไกร
63092000016 นางสาวเยาวลักษณ� บางย้ิม
63092000017 นางสาวสุนิสา อ่ําสําโรง
63092000018 นายป8ยะนัท มณีกาศ
63092000019 นางอําไพ ไชยาจินะ
63092000020 นางสาวพรพิมล อินทรนิวาส
63092000021 นางสาวสกุณา ป;<นแก$ว
63092000022 นางสาวกัลป=กวี สุรินดร
63092000023 นางสาวพนิดา ฉํ่าน$อย
63092000024 นายนาวิน ธิกรณ�
63092000025 นางสาวักัญญาณัฐ ไชยถา
63092000026 นายวีรพงษ� จันทร�จินดา
63092000027 นางสาวกนกวรรณ ศรีคะเรศ
63092000028 นายพรรษกร ทองพูนพยนต�
63092000029 นายธนวรรธน� ใจแก$ว
63092000030 นางสาวภูสุดา พินแย$ม
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63092000031 นางสาวแพรวไพลิน สุจริต
63092000032 นางสาวรุจิรา มะรินทร�
63092000033 นางสาวกมลชนก เขียวเขิน
63092000034 นางสาวจารุวรรณ อุ#นต๊ิบ
63092000035 นางสาวอรรัมภา ขําอุปถัมภ�
63092000036 นางสาวพรธิชา ศิรินัย
63092000037 นางสาวอาริสา วงษ�สนิท
63092000038 นางสาวศิริพร ยะแสง
63092000039 นางกาญจนาภา ทรัพย�สุข
63092000040 นางสาวอัจฉรา สิงหเดช
63092000041 นางสาวจันทิมา โถทอง
63092000042 นางสาวกนกวรรณ เทศกุล
63092000043 นายอนุวัต นิลเพชร
63092000044 นายปรมินทร� การินไชย
63092000045 นางสาวสุพรรษา แดงใจ
63092000046 ว#าที่ร$อยตรีธีรศักด์ิ ม#วงย้ิม
63092000047 นางสาวจันธิมา ด#างทับทิม
63092000048 นางธันยพร เพ็งสิงห�
63092000049 นางสาวปริยากร สายแก$ว
63092000050 นายธราวุธ เพชรสารพรม
63092000051 นางสาวชุติมา วรรณโชติ
63092000052 นางสาวจุฑารัตน� ทองปาง
63092000053 นางสาวพิชชาพร ไชยวงค�
63092000054 นายพิเชษฐ� ศรีคํา
63092000055 นางสาวเบญจมาศ ชาญวิชัย
63092000056 นายสุรศักด์ิ โพธ์ิศรี
63092000057 นางสาววรรณิศา ต๊ิบประสอน
63092000058 นางสาวสุนารี ไพโรจน�
63092000059 นางสาวจันทร�ทิพย� สุดวิจิตร
63092000060 นางสาวศศิธร ไชยดวง
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63092000061 นายจิรศักด์ิ เสาแบน
63092000062 นางสาวชณิกานต� กลิ่นสอน
63092000063 นายศัลยกิจ ศรีสุวรรณ
63092000064 นายนฤมิตร ศรีเมือง
63092000065 นายสานนท� รู$ศิลปศาสตร�
63092000066 นางสาวทิพวัลย� เทพฝ;Iน
63092000067 นายภัทรพงษ� จันทพันธ�
63092000068 นางสาวธนัชพร ผาสุข
63092000069 นางสาวสุวิมล สําราญจิตร
63092000070 นางสาวดวงกมล กล#อมบาง
63092000071 นางสาวมาริษา เลิกแตง
63092000072 นายนเรศ ภู#เมือง
63092000073 นางสาวรุจีรา เอมพิมพ�
63092000074 นางสาวเบญจวรรณ� บํารุงศรี
63092000075 นางสาวนุชจรี ปราบพรม
63092000076 นางสาวอํานวยพร จ๋ิวอยู#
63092000077 นางสาวชนิดา ทองอยู#
63092000078 นายชนกานต� พินิจภัทร
63092000079 นายป8ยนันท� ชลหาญ
63092000080 นางสาววิภาวี ตรีรถ
63092000081 นางสาวเกศฎาพร เก๋ียงหนุน
63092000082 นางสาวพิมพ�นิภา ทรงสิทธิเจริญ
63092000083 นายเชิดชัย อรุณกาล
63092000084 นางสาวเนตรปวีร� ทริยะ
63092000085 นายธีระยุทธ� ศรีวนามีลาภ
63092000086 นางสาวกัณฐมณีพิชญ� ฉิมพาลี
63092000087 นายสารณัฐ ร#องเสอียบ
63092000088 นางสาวปฏิภาณี แสงเมือง
63092000089 นางสาวณัฐชยา จันทะคุณ
63092000090 นางสาววรรณนิศา พุ#มเปL<ยม
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63092000091 นายสมชาย ใจป8ง
63092000092 นางสาวอุไรพร คงแพง
63092000093 นางสาววรรณิกา โคตะ
63092000094 นางสาวสลิลทิพย� ดวงป;ญญา
63092000095 นางสาววรรณภา วงค�เศรษฐี
63092000096 นายวรานนท� พรสุพรรณวงศ�
63092000097 นางสาวชนม�นิภา นุชพืช
63092000098 นายคณิน กัลยาณธํารงกูล
63092000099 นางสาวมณี เหล#าโกศลวัฒน�
63092000100 นางสาวจิตราพร สายอุทธา
63092000101 นางสาวกันยารัตน� คีลาวงค�
63092000102 นายวิวัฒน� จันทร�ประทักษ�
63092000103 นายคิมหันต� เมืองตุ$ม
63092000104 นายหัสชัย ทองพูล
63092000105 นางสาวจริยาภรณ� พานพุฒ
63092000106 นางสาววรรณภา ชูชื่น
63092000107 นายนพดล พิลา
63092000108 นายวิภาคย� คงเมือง
63092000109 นางสาวจุติพร กรุตนารถ
63092000110 นางสาวพรชนัน โจNะอนุช
63092000111 นางสาวลัดดาวัลย� ทองโอย
63092000112 นางนันท�ลินี อุ#นอก
63092000113 นายณัฐพล ใจคําป;น
63092000114 นางสาวจุฑาภรณ� อิ่มทอง
63092000115 นายจักรพันธ� ชมภู#
63092000116 นางสาวธารินี มลสุขราช
63092000117 นายสถาปนา เหลาประดิษฐ�
63092000118 นางสาวสกุลทิพย� แสงศรีจันทร�
63092000119 สิบเอกธิปกร คล$ายทอง
63092000120 นายวิทวัส หนุ#นชะนา

หน$า 4 จาก 191               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ พิษณุโลก

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63092000121 นางสาวณัฐภรณ� คงแหลม
63092000122 นางสาวเกษมณี ตุ#นไหล
63092000123 ว#าที่ร$อยตรีโสภณ ใจแสน
63092000124 นางสาวปภาวดี วิริยะวนา
63092000125 นายธนาณัติ ใสพิมพ�
63092000126 นายประเสริฐ ตNะศรี
63092000127 นายนิติพันธ� เครืออิ่ม
63092000128 นายธีระพล สิงห�เสือ
63092000129 นางสาวบุญญรัตน� ลอยสายออ
63092000130 นายเชวลิต อินจันทร�
63092000131 นางสาว#ฉันชนก สุขวิเศษ
63092000132 นางสาวเมทิณี เราะหะนะ
63092000133 นางสาวนิตยา ทองขาว
63092000134 นางสาวพัชราภรณ� ศรีพุ#ม
63092000135 นางสาวพิศมัย ผดุงชาติ
63092000136 นายศุภวิณศ� แก$วเนตร
63092000137 นางสาวพัชราภร สิทธิ
63092000138 นางสาวธิดาพร โพธ์ิทอง
63092000139 นางสาวเขมจิรา สุกเมือง
63092000140 นางสาวศรัณยา สุวัตธิกะ
63092000141 นายอภิรัตน� ไชยราช
63092000142 นายอําพล มณีวงษ�
63092000143 นางสาวแสงระวี ทรัพย�ผล
63092000144 นายพิษณุ สุวิทชาญวรกุล
63092000145 นางสาวศกลวรรณ ปะธิปะ
63092000146 นายพงศกร วงษ�สุวรรณ�
63092000147 นายจักรพงศ� เพชรอาวุธ
63092000148 นางสาวป;ทมพร แก#งอินทร�
63092000149 นางสาวศิรินภา เพ่ิมเพ็ง
63092000150 นางสาวน้ําทิพย� เพลงวงศ�
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63092000151 นายคํารณ บานแย$ม
63092000152 นางสาวศิริพร อินโพธ์ิ
63092000153 นางสาวเบญจวรรณ สุภา
63092000154 นางสาวบุษกร อุดสัง
63092000155 ว#าที่ ร.ต.สุรศักด์ิ สุน$อง
63092000156 นายศักดิธัช มาพรม
63092000157 นายภานุพงศ� น#วมมี
63092000158 นางสาวพัชญา ขันดอกไม$
63092000159 นางสาวอลิสา สุขดี
63092000160 นายกิตติธัช แฝดสุระ
63092000161 นายณัฐพงศ� เรือนคํา
63092000162 นางสาวบงกช เหลื่อมเพ็ชร
63092000163 นายศุภกฤต ตุ$ยบาง
63092000164 นายอัฐวุฒิ จันทาทอง
63092000165 นางสาววิจิตรา อินทรทัศน�
63092000166 นายอนุรักษ� สิทธิเกตุ
63092000167 นายธีรภัทร� โสภณวรคาม
63092000168 นายจิณณวัตร� หลักดี
63092000169 นางสาวอรวรรณ สืบสิงห�
63092000170 นางสาวกิติญา งามแปง
63092000171 นางสาวชภาภัทร กิจศิลปสกุล
63092000172 นางสาวสาวณี ใจมา
63092000173 นางสาวขวัญกมล สติม่ัน
63092000174 นางสาวอรวิภา เกษมศักด์ิ
63092000175 นางสาวกัณฐิกา เสนาพิทักษ�
63092000176 นายกิตติคุณ ดาวเรือง
63092000177 นางสาวสุมณฑา อNอดดี
63092000178 นายอนุวัฒน� ม่ันศรี
63092000179 นางสาวชฎาภรณ� สายวงศ�เปLIย
63092000180 นางสาวลลิดา ป;นบุ#ง
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63092000181 นางสาวอรยา เพ็ชรรัตน�
63092000182 นายณกฤช แพพะยอม
63092000183 นายธนวัฒน� รักชนาจ
63092000184 นางสาวกัญญาวีร� พุ#มทอง
63092000185 นายปณต ดวงศรี
63092000186 นางสาวอังศุมาลี ทานหิรัญ
63092000187 นางสาวขณิตรา กลิ่นทับ
63092000188 นางสาวอารีรัตน� โพธ์ิอุดม
63092000189 นายธนาดล รอดแสง
63092000190 นางสาวธนัญญา บุญมีมาก
63092000191 นางสาวพัณณ�ชิตา วิเศษศักด์ิภักดี
63092000192 นางสาวกุลนัฐ แก$วบัวดี
63092000193 นางสาวเนตรชนก มากด$วง
63092000194 นางสาวจันทิมา เชื้อบุญไทย
63092000195 นายวายุ หมอนทอง
63092000196 นายชัยมงคล แก$วกุลา
63092000197 นายสหรัส สายพะเยา
63092000198 นางสาวปนัดดา ตาแก$ว
63092000199 นางสาวกัลยาณี โนแก$ว
63092000200 นายจักรพันธ� ดิษฐจันทร�
63092000201 นายพงศธร ทับหุ#น
63092000202 นายชนษ�ปกรณ� ไกรเมฆ
63092000203 นายณัฐวัฒน� เพาะเจาะ
63092000204 นางสาวอนันท�ญา สิทธิศักด์ิ
63092000205 นายวิทยา สิงห�เส
63092000206 นายวรวิช เงินกลม
63092000207 นายภาณุพงษ� อุดหล$า
63092000208 นางสาวเอมวิภา คําสุข
63092000209 นางสาวณภัค สุขหมอน
63092000210 นางสาวธันยพร สนมฉํ่า
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63092000211 นางสาวกรนิภา จิตต�ประจง
63092000212 นางสาวเกศนี อ#องสอาด
63092000213 นางสาวลลิตา ทะยอม
63092000214 ว#าที่ ร.ต.ไพรวัลย� แก$วมูล
63092000215 นางสาววิภาดา จตุพรวัฒนเจริญ
63092000216 นายทศพร จําปาทิพย�
63092000217 นางสาวปนัดดา แก$วขิด
63092000218 นางมณิสร ศิริรักษ�
63092000219 นางสาวพิมพ�ชนก กันทับ
63092000220 นางสาวนันท�นภัส พุทธิมา
63092000221 นายเจษฎา มีชัย
63092000222 นางสาววรรณิศา มีแก$ว
63092000223 นายพรชัย รุ#งนภาวิเชฐ
63092000224 นางสาวสุภาภรณ� บุญเกษมพงศ�
63092000225 นางสาวณิรากรณ� ม$วนทอง
63092000226 นางสาวกชกร จงพ#วง
63092000227 นางวันวิสา เรืองปาน
63092000228 นางสาวสุกัญญา มากรัตน�
63092000229 นางสาวสุพรรณนิกา แก$วบริสุทธ์ิ
63092000230 นางสาวกลิ่นสุคนธ� สายอุต
63092000231 นางสาวจีรนันท� กระเสาร�
63092000232 นายเจตวัมน� จารุฤกษ�
63092000233 นางสาวจิตรานุช มีแพ
63092000234 นายสุรักษ� อภิทนัง
63092000235 นางสาววิลาวัลย� บุญสติ
63092000236 นางสาวจีรพันธ� วงษ�หาญ
63092000237 นางสาวสุพรรณษา แอNปเว
63092000238 นางสาวสุนิสา แหงมดี
63092000239 นางสาววาสนา เทพบ$านไร#
63092000240 นายกิตติภัทร พันธ�ทอง
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63092000241 นางสาวอิสริยาภรณ� ยกตรี
63092000242 นายกิตติพงษ� เจตภัย
63092000243 นายฐิติวัสส� กองศรี
63092000244 นายชรินทร� สุกายะ
63092000245 นางสาวจณิสากานต� บุญยังมี
63092000246 นางสาวเจนจิรา ศรีบุญเรือง
63092000247 นายพิษณุ กุลคํา
63092000248 นายทิวานนท� สามแก$ว
63092000249 นางสาวศศิประภา กาต๊ิบ
63092000250 นางสาวจริยา สอนตาติ
63092000251 นางสาวสุภาภรณ� เทวะ
63092000252 นางสาวปวีณา อยู#ย่ิง
63092000253 นายเชิดศักด์ิ ปQอมเขต
63092000254 นายภูวเดช หลักฉ่ัว
63092000255 นายชินวัตร โล#ห�ประเสริฐ
63092000256 นายสุรศักด์ิ สอดศรี
63092000257 นางสาวเพชรรัตน� พวงผรากา
63092000258 นางสาวปรียานุช ปูRทอง
63092000259 นางพัทยา เผ#าเต็ม
63092000260 นายนนทชัย ม่ันปาน
63092000261 นางสาวปนัสยา ภานุมาศ
63092000262 นางสาวศิริวรรณ หลวงไชยา
63092000263 นางสาวกฤติยา เครือดวงคํา
63092000264 นายวสุธร เทียนหอม
63092000265 นายอภิชาติ หิรัญวิทย�
63092000266 นางสาวเบญญาภา ภาคําตา
63092000267 นายมนลภัสพงศ� โฮ$งจิก
63092000268 นางสาวสุนิษา แผ$วเกษม
63092000269 นายภาคิน มณีสุ
63092000270 นายศิลา สถาผล
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63092000271 นางสาวจริยา แสงม#วง
63092000272 นายอรรถพล ดวงตาเสือ
63092000273 นางสาวนวพร ทนันชัย
63092000274 นางสาวทราวิณีย� ศรีบุญไทย
63092000275 ว#าที่ร$อยตรีณัฐพงษ� อุ#นใจดวง
63092000276 นางสาววันทนา ก่ิงก$าน
63092000277 ว#าที่ ร.ต.ธีรวัฒน� อ#อนพาปลิว
63092000278 นางสาวรพีพรรณ สายเครือคํา
63092000279 ว#าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา ผลาผล
63092000280 นางสาวสุพัตรา ใจแสน
63092000281 นายธนกร นันตาพรม
63092000282 นางสาวสมฤทัย ซ#งโนนรัก
63092000283 นายสงกรานต� พรมเสน
63092000284 นางสาวศิริพร กําไร
63092000285 นางสาวธันย�ชนก เขียวเหลือง
63092000286 นายไพบูลย� เนียมพูล
63092000287 นายทวีศักด์ิ บริสุทธ์ิ
63092000288 นางสาวศศินิภา สังข�กลิ่น
63092000289 นายเอกพันธ� บุญมาดํา
63092000290 นางสาวเมธาสิทธ์ิ คํากUา
63092000291 นางสาวอาทิตยา เส็งประสาร
63092000292 นางสาวสุภาวรรณ สล#าป;น
63092000293 นางสาวเบญจพร อ#อนจ๋ิว
63092000294 นายธณกร อ#อนละออ
63092000295 นายอนุสรณ� อินคํา
63092000296 นางสาวพนิดา สว#างกุล
63092000297 นายวิชา อินไชยกุล
63092000298 นางสาวมณีรัตน� เหล#าอัก
63092000299 นางสาวสิริวิภา กาสูงเนิน
63092000300 นางสาวแพรวพรรณ หวายฤทธ์ิ
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63092000301 นายพงษ�พันธ� ฉิมสุข
63092000302 นางสาวทิพวรรณ ขอนทอง
63092000303 นางสาวจารุวรรณ คําลือสาย
63092000304 นายกฤษดา เรืองคํา
63092000305 นางป8ยธิดา นันตา
63092000306 นายปรีชานนท� คํามา
63092000307 นางสาวสิริรัตน� ประโคม
63092000308 นายจตุพล บุญมี
63092000309 นางสาวธนาภรณ� ศรีน$อย
63092000310 นายดนุพล ศิริวิสูตร
63092000311 นายอนุพงษ� จุมปา
63092000312 นายชาตรี พิมสาร
63092000313 นางสาวธนธรณ� มฤคินทร�ศาานติ
63092000314 นายธนพนธ� ศรีกิตติธาดา
63092000315 นายธีรยุทธ ถ่ินเครือจีน
63092000316 นายป8ยราช จิตรต้ัง
63092000317 นางสาวจันทรจิรา มากชุ#ม
63092000318 นายพนมขวัญ จิตชู
63092000319 นางสาวพรอํานวย ศรีวิรัช
63092000320 นางสาววริศรา ภูมะเเสง
63092000321 นางสาวเสาวลักษณ� แซ#ต้ัง
63092000322 นายวชิรวุธ จอมจันทร�
63092000323 นายจเร บุญยามา
63092000324 นายอริสมันต� รัตยา
63092000325 นางสาวสุวนันท� คํามูลตา
63092000326 นางสาวธัญญารัตน� ไกรสีกาจ
63092000327 นายสุวัฒน� แสงกันยา
63092000328 นางสาวภนิตา แซ#อึ้ง
63092000329 นางสาวกลวรรณ รุ#งเรือง
63092000330 นางสาวฐานิช กลัดงาม
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63092000331 นายภราดร แผ$วก่ิง
63092000332 ว#าที่ ร.ต.ทินภัทร ดีนิล
63092000333 นางสาวแพรวพรรณ โตตามเกียรติ
63092000334 นางสาวณัฐสุดา ใจมลูวงศ�
63092000335 นางสาวสุทธิตา ศรีสุข
63092000336 นางจินตนา สําราญราษฎร�
63092000337 นางลัดดาวัลย� ยอดเงิน
63092000338 นางสาวอัญชลี ชาตรีวัชระ
63092000339 นางสาวภิมล เตชา
63092000340 นายวีรภัทร อินเกิด
63092000341 นายพงศธร เนียรมงคล
63092000342 นางสาวรสสุคนธ� วีระศัย
63092000343 นายศักด์ิดา ตุรงคราวี
63092000344 นางสาวสุฤทัย จํานงค�ศรี
63092000345 นางสาวเกษศิรินทร� พันธุ�ย้ิม
63092000346 นางสาวธนพร พิณราช
63092000347 นางสาวอาริศษา ดีวงษา
63092000348 นายบุญญฤทธ์ิ โสมจะบก
63092000349 นางสาวสุกัญญา แก$วชูเชิด
63092000350 นางสาวสุรีรัตน� บุญช#วย
63092000351 นายลัทธพล กัณหา
63092000352 นางสาวชัญญารัตน� จะมะนุ
63092000353 นางสาวสุภาพ เรียงผา
63092000354 นางสาวสาวิตรี ปงผาบ
63092000355 นางสาวนิศารัตน� รัตนวิฑูรย�
63092000356 นางสาวจีราวรรณ ปล$องสา
63092000357 นางสาวชนินาถ พรพิริยะวงษ�
63092000358 นายพงษ�พันธุ� ไกรเมฆ
63092000359 นายธนวัฒน� สีดี
63092000360 นางสาววิกานดา ม่ันคง
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63092000361 นางสาวกุลจิรา เพ่ิมสกุล
63092000362 นายสุชาติ เครือวงค�
63092000363 นางสาวอาทิตยา สิทธิเขตรกรรณ�
63092000364 นางสาวผ#องพรรณ พีระพันธุ�
63092000365 นางสาวพรพรหม สุทธิศักด์ิ
63092000366 นายณัฐวุฒิ พลับผล
63092000367 นายเกียรติรัตน� นิธิศผดุงเดช
63092000368 นายเกริกพล ละอุ#ง
63092000369 นางสาวพัชราภรณ� เพียรสูงเนิน
63092000370 นางสาวจิราพร พรหมป;Iน
63092000371 นางสาวอรพรรณ ป;ญญาสิทธ์ิ
63092000372 นายธราวุธ จันทะวงศ�
63092000373 นางนาบิวัล ตาดา
63092000374 นางสาวกนกวรรณ กุลแก$ว
63092000375 นายจิรวัฒน� โสภา
63092000376 นางสาวพิมระพัฒร� กล่ําเจริญ
63092000377 นางสาวสิริพัชร แก$วจินดา
63092000378 นางสาวสกุลรัตน� โสภาศรี
63092000379 นางสาวเจนจิรา เจริญรักษ�
63092000380 นางสาวนิศาชล พรรณทรัพย�
63092000381 นายกิตติภพ คชสิทธ์ิ
63092000382 นายจักรกฤษณ� บุญจวง
63092000383 นางสาวรจนา แซ#กNวย
63092000384 นายศรัณย� นาคพันธุ�
63092000385 นางอุไรวรรณ ธรรมจารี
63092000386 นางสาววภาพร วงศ�หนังสือ
63092000387 นายภัควัฒน� ศิริเกตุ
63092000388 นางสาวเพ็ญนภา บัตรมาก
63092000389 นางสาวนาตยา ยศอินทร�
63092000390 นางสาวภัทรินทร� คําอ#วม
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63092000391 นายวัชรพงษ� ทรงมณี
63092000392 นางสาวปรัชญา เทศอินทร�
63092000393 นายคเณศ สุขารมณ�
63092000394 นายประเวทย� เนตรจํานงค�
63092000395 นายภูริเดช คงทน
63092000396 นายนันท�นภัส จารุฤกษ�
63092000397 นางสาวฐิติมา ฉํ่าชุ#ม
63092000398 นางสาวอารีย� อิ่มแจ$
63092000399 นายฐิติพงศ� ย้ิมเพ็ชร
63092000400 นางสาวอรอนงค� สานเมทา
63092000401 นางสาวปภาวรินทร� เทศน�ธรรม
63092000402 นางภิญญดา อินวรรณา
63092000403 นายสมชาย แก$วอยู#
63092000404 นางสาวธนนันท� อย#างคุณธรรม
63092000405 นางสาวสุทาวี เสมอใจ
63092000406 นางสาวนิตยา จันแดง
63092000407 นางสาวมรกต ใจจอมกุล
63092000408 นางสาวสุวิมล คงสัมมา
63092000409 นางสาวสุกานดา เดชะ
63092000410 นางสาวเพียงฝ;น พันธุหงษ�
63092000411 นางสาวประภาวัลย� บัวเกตุธนบูรณ�
63092000412 นางสาวสุภัสสร แซ#เอวหยอง
63092000413 นางสาววรารัตน� วงแว#ว
63092000414 นางสาวเจนจิรา ถ่ินลําปาง
63092000415 นายสุจริต แสนซุ$ง
63092000416 นางสาวณัฐวิภา เงินทอง
63092000417 นางสาวเสาวลักษณ� มีมาก
63092000418 นายณัฐพล แดงแม#พูล
63092000419 นายคณิศร เผ#าสวัสด์ิ
63092000420 นายศุภวิชญ� บํารุงศรี
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63092000421 นายรัชฐินันท� ใจดี
63092000422 นายศุภณัฐ สุขประเสริฐ
63092000423 นายอาคม สิทธิการ
63092000424 นายไชยวัฒน� สิทธิเลิศ
63092000425 นางสาวจิณณพัต หลิมเจริญ
63092000426 นายสานิต เต#าทอง
63092000427 นายเฉลิมวงศ� บุญมีจิว
63092000428 นางสาวเสาวลักษณ� แจ$งสวะ
63092000429 นางสาวมัณฑนา ยกจํานวน
63092000430 นายลัทธวุฒิ พุกสว#าง
63092000431 นางสาวธิติยา มะโนนัน
63092000432 นางสาวโสภา เข$มขัน
63092000433 นางสาวเฟX<องฟQา กองอาสา
63092000434 ว#าที่ ร.ต.เกียรติศักด์ิ โพธิพระรส
63092000435 นางสาวนันทิดา สายบุญเตียง
63092000436 นายสมัคร แก$วจบ
63092000437 นางสาวเนตรนภา ก$อนจําปา
63092000438 นายพงศกร ปQอมสุข
63092000439 นางสาวพิชชาวัลย� แสงจันทร�
63092000440 นางสาววนิดา เก#งสาริกิจ
63092000441 นายอลงกรณ� โมลาลาย
63092000442 นายมงคล แวนวน
63092000443 นางวิไลรัตน� ทรัพย�แหยม
63092000444 นายสันติ ศรีนาคนิล
63092000445 นายณัฐวุฒิ บุญตา
63092000446 นางสาวรัชดาภรณ� เพ่ิมพูล
63092000447 นายวรวุฒิ โพธ์ิทอง
63092000448 นายณัฐพงษ� ไพสนณ�
63092000449 นายพิเชษฐ� สุขสวัสด์ิ
63092000450 นางสาวสุนิสา ประดิษฐ
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63092000451 นางสาวจิระภัส พิมทอง
63092000452 นายกานต�วิช อวดกล$า
63092000453 นางสาววรดา คําขอด
63092000454 นายธนาพล รัตนพิบูลย�
63092000455 นายรัฐเก$า ทวีพูนสุข
63092000456 นางสาวธารารัตน� อัศวะมงคล
63092000457 นางสาวธัญกมลย� ประสุนิง
63092000458 นางสาวพิมพ�ลภัส ดวงจันทร�
63092000459 นางสาวรัตนา โมกข�ศักด์ิ
63092000460 นางสาวชุติกาญจน� นาคเหล็ก
63092000461 นายวีรวุฒิ กาพล
63092000462 นางสาวปาริชาติ อุตทาสา
63092000463 นายวีรยุทธ แสงขาน
63092000464 นายวัชระ สมพงษ�
63092000465 นางสาวนิตติยา เพ็งอําไพ
63092000466 นายนันทวัฒน� ไชยบุตร
63092000467 นางสาวสุนิษา ป;จจัยยา
63092000468 นายภูมาย ตNะบัว
63092000469 นายกฤษพงษ� บุญมี
63092000470 นายสรวิศ เขียวสีทอง
63092000471 นางสาวภัชราภรณ� มีใหญ#
63092000472 นางสาวกุลธิดา แปQนแสง
63092000473 นางสาวรัชดา เมฆสันต�
63092000474 นายวริทธ์ิ วงศ�อินทร�
63092000475 นางสาวจารุวรรณ มะณี
63092000476 นางสาวกฤติยา อุ#ยตระกูล
63092000477 นายพิเชษฐ� สร$อยนาค
63092000478 นางสาวอศัลยา วันศุกร�
63092000479 นายนพดล กลิ่นบุญ
63092000480 นางสาววิไลวรรณ ศรีผึ่งจ่ัน
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63092000481 นางสาวยุภาพร เสวิสิทธ์ิ
63092000482 นางสาวศิลาณี พูนนาค
63092000483 นางสาวม่ิงขวัญ ไกลศรีกาศ
63092000484 นายวรัญYู ปานเจริญ
63092000485 นางสาวอัจฉรา ใจรัก
63092000486 นางสาวเบญจรงค� พรมเพ็ชร
63092000487 นายศราวุธ ใจคํา
63092000488 นางสาวปาลิญาฎา พลแสน
63092000489 นายชินวัฒน� กลิ่นหอม
63092000490 นางสาวสุภาวดี วงค�สทํา
63092000491 นายจักรกฤษณ� ดํานิล
63092000492 นางสาวชลรัตน�ดา สุดไพศาล
63092000493 นางสาวณัฐณิชา อ$วนสอาด
63092000494 นางสาวพัชรา พัดจันทร�หอม
63092000495 นางสาวจีรภา คัชมาตย�
63092000496 นางสาวติรณา อบอาย
63092000497 นายณัฐวุฒิ วันมูล
63092000498 นายชนะวงค� แปQนน$อย
63092000499 นางสาวอภิรมย� เอื้อไทย
63092000500 นางสาวขนิษฐา พลอยนิล
63092000501 นางสาวก$อนทิพย� เหมือนสังข�
63092000502 นางชลธิชา แสงนิล
63092000503 นางสาวนิศาชล พิมพ�แย$ม
63092000504 นายวุฒิพงศ� หอมละออ
63092000505 นางสาววริศรา ป;ญญานาค
63092000506 นางสาวสุดารัตน� อ#อนละมูล
63092000507 นายธนิยะ ตาสาย
63092000508 นางสาวพรพิมล มีขํา
63092000509 นางสาวกัญญาภรณ� บุตรดา
63092000510 นายพีระศักด์ิ จันทร�โสภณ
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63092000511 นางสาวเมธาวี รุ#งอินทร�
63092000512 นายศิริวัฒน� พรมวงศ�
63092000513 นางสาวสิริยากร สหะรัตน�
63092000514 นางสาววณิดา กันนิกา
63092000515 นายสุชาติ จันทร�เจนจบ
63092000516 นางสาวศิริลักษณ� ภักดีทา
63092000517 นายธนกฤต รอดสิน
63092000518 นางสาววิภา เข็มเพชร
63092000519 นายพีระพงศ� บุญยะรัตน�
63092000520 นายธิติพงษ� เพชรนภานิติสกุล
63092000521 นางสาวเยาวเรศ ย#องหยี
63092000522 นายกุลธัช สามัคคี
63092000523 นางสาววัลย�ภัสสร ดวงรัตน�
63092000524 นางสาวป8ยฉัตร สีหนาด
63092000525 นางสาวรุ#งทิวา ปูนกลาง
63092000526 นายวัชรพงศ� อันพิมพ�
63092000527 นายรณชัย เลิกลา
63092000528 นางสาววริศรา กลิ่นหอม
63092000529 นางสาววิภาพรรณ มณีจันทร�
63092000530 นายภาณุพงษ� ฟูจักรคํา
63092000531 นายกนกกานต� ขาวทอง
63092000532 นางสาวกรกนก เนื่องกันทา
63092000533 นางสาวณัฏฐริณีย� นาคแก$ว
63092000534 นายสกลภัทร แตงทอง
63092000535 นายสัจจา มณีโชติ
63092000536 นายณัฐพงษ� คําป;น
63092000537 นายธีรยุทธ เงินทอง
63092000538 นางสาวกัญญาภัค ชูวงศ�
63092000539 นายเอกศักด์ิ ซ$อนพุฒ
63092000540 นายประเสริฐ ดอนพิมไพร
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63092000541 นางสาววรารัตน� กุลรัตน�
63092000542 นางสาวมยุรี ม่ันวิชา
63092000543 นายสถาป;ตย� อินทโชติ
63092000544 นายศุทธิวัจน� ทองก$อน
63092000545 นางสาวจุฑารัตน� จิตรฤษี
63092000546 นายชัยกร พูเขตรวิทย�
63092000547 นายวิชัย แหงงาม
63092000548 นางสาวศุภานัน วิชัยคํา
63092000549 นางสาวกุลนิษฐ ป;ญญาครอง
63092000550 นางสาวหนึ่งฤดี ศรีพิรอด
63092000551 นางสาวรัตนา แดงวังสโม
63092000552 นางสาวกาญจนา อินมา
63092000553 นางสาวสุวรรณา โทปุญญานนท�
63092000554 นางสาวสุวลี แย$มทัพ
63092000555 นางสาวอรุณนภา มงคลธง
63092000556 นางสาวอฐิตา ทองประเสริฐ
63092000557 นายพันธฤทธ์ิ สลีท$าว
63092000558 นายจิรวัฒน� เหมือนเพ็ชร
63092000559 นางสาวจารุวรรณ ผิวอ#อน
63092000560 นางสาวกัญจนพร หองฝาด
63092000561 นางสาวกรรณิการ� เสาวลักษณ�สิริ
63092000562 นางสาวญาธิณี ด#านทิม
63092000563 นายชญานิน ไกรราษฎร�
63092000564 นางสาวโสมสุดา กํารังยงค�
63092000565 นายวัชรพล โพธ์ิเดช
63092000566 นางสาวทักษพร ศิริวรรณ
63092000567 นางสาวอังศุมาลี คําวรรณะ
63092000568 นางสาวณัฐมล สงมา
63092000569 นางสาวคนึงนุช รอสุขพูล
63092000570 นางสาวเนตรนภา อ#อนดี
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63092000571 นายพัสกร อนันตผล
63092000572 นางสาวปริยาภัทร จันทะคุณ
63092000573 นางสาวเยาวเรศ โอลาด
63092000574 นางสาววรรณิศา ขํากรัด
63092000575 นางสาวฐิติรัตน� ไขระวิ
63092000576 นายเทิดศักด์ิ เกิดเข$ม
63092000577 นางสาวนภัสสร สุขประเสริฐ
63092000578 นางสาวทิฆัมพร สิทธิวงศ�
63092000579 นายสิทธิพร สันวิจิตร
63092000580 นายวิวัฒน� แต$มสวย
63092000581 นายอภินันท� ศักด์ิสิทธ์ิ
63092000582 นางสาวธนวรรณ ถนนทอง
63092000583 นายวิษณุพร เทศนิยม
63092000584 นางสาวอัญชลี มีมา
63092000585 นายสยมภู อุปทอง
63092000586 นางสาวบุษรินทร� ราชเพียแก$ว
63092000587 นางสาวพิมพ�ภัทรา อุ#นเสนา
63092000588 นายธงชัย กNกศรี
63092000589 นางสาวพรพรรณ โยธานันท�
63092000590 นางสาวสร$อยใจ สังเงิน
63092000591 นายนันทชัย คําเกษ
63092000592 นายรัฐนพล ตันป8น
63092000593 นายกัมปนาท เปLIยจิโน
63092000594 นายวิรุฬห� สุขขวัญ
63092000595 นายชยพล ดํามินเศษ
63092000596 นายสมพงศ� บุญเม#น
63092000597 นางสาวสุกัญญา แก$วสระแสน
63092000598 นางนุชนาถ ภูจรัส
63092000599 นางสาวก่ิงแก$ว กัณหาประกอบ
63092000600 นางสาวธัญวลัย บัวคําป;อ
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63092000601 ว#าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน� แก$วตUา
63092000602 นางสาวณัฐธิดา พานเงิน
63092000603 นายวัชรพงษ� สุขประเสริฐ
63092000604 นางสาวสุพรรษา สุขเจริญ
63092000605 นายธนพล ศรีภิรมย�
63092000606 นายธงชัย เพชรหาญ
63092000607 นายสกลวุฒิ ศรีทอน
63092000608 นายณรงค� อินทร�ขําวงค�
63092000609 นางสาวอนงค�ลักษณ� กรรขํา
63092000610 นายนุกูล เอี้ยงหมี
63092000611 นางสาวทิพวรรณ เขียวอ#อน
63092000612 นางสาวมีนตรา พันธุมิตร
63092000613 นางสาววัชรา วันมา
63092000614 นางสาวสมพิศ จันทร�คง
63092000615 นางสาวภัทรา ภู#บึงพร$าว
63092000616 นางสาวสุทิศา สิทธิโชค
63092000617 นางสาวนภัสวรรณ สังข�เที่ยง
63092000618 นางสาวนริศรา ชมชื่น
63092000619 นายทรงฤทธ์ิ อรุณโน
63092000620 นางสาวรฏา พันแจ$ง
63092000621 นางสาวกิตตินภา ภารสงวน
63092000622 นางสาวสุรดา เอี่ยมจริง
63092000623 นางสาวพรประภา ตู$สุพรรณ
63092000624 นายเอนก ท$วมเทศ
63092000625 นายอลงกรณ� ภู#ทิม
63092000626 นางสาวชัชรีย� ตรีเสียน
63092000627 นายวันชัย พิวงค�
63092000628 นางสาวนัฐกานต� บุญร#วม
63092000629 นายวีระพล ปอสิงห�
63092000630 นางสาวเพชรนภา คงเพชร
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63092000631 นางสาวณัฏฐณิชา พุ#มท#าช$าง
63092000632 นายนภดล จําไป
63092000633 นางสาวจันทิมา ทับแปQน
63092000634 นายธเนศ พานเทียน
63092000635 นางสาววิไลลักษณ� หม่ืนยา
63092000636 นายทศพล เผยวัจน�
63092000637 นางสาวมินตรา ขําปูR
63092000638 นายเจษฎา ชํานาญเกษกรณ�
63092000639 นางสาวตริษา วงศ�เมือง
63092000640 นางสาววัชณิดา อยู#แย$ม
63092000641 นายทศพล ยะติน
63092000642 นายกิจพงศ� สายย้ิม
63092000643 นายธนากร ไชยา
63092000644 นางสาวปนัดดา ตันอินทร�
63092000645 นางสาวอมรรัตน� หามนตรี
63092000646 นางสาวธมกร เจนพรมราข
63092000647 นายสุทิวัส ใจหลัก
63092000648 นายพีรพัฒน� แสนเมฆ
63092000649 นางสาวศิตา แก$วเขียว
63092000650 นางสาววริศรา สิงห�ทอง
63092000651 นางสาวหนึ่งฤทัย เทียนดํา
63092000652 นายธนวุฒิ ดีพรมมา
63092000653 นางสาวธมลวรรณ บุญหนุน
63092000654 นายจิรทีปต� จีนด$วง
63092000655 นายสราวุฒิ ทัดเที่ยง
63092000656 นางสาวพงศ�พัชรา อินพหล
63092000657 นางสาวณัฐสิมา จักรปาน
63092000658 นายศุภชัย สระทองพิมพ�
63092000659 นางสาวสุภารัตน� กันแย$ม
63092000660 นางสาวดมิศรา ยอดเพ็ชร
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63092000661 นางสาวจริยา นมเนย
63092000662 นายทวีรัตน� มันพร$าว
63092000663 นายนฤนนท� บุญมี
63092000664 นางสาวพัชรินทร� สุวรรณกาศ
63092000665 นายนรากร หลักนาราม
63092000666 นางสาวหัทยา เขาแก$ว
63092000667 นางสาวรัตนาวดี แฟมไธสง
63092000668 นางสาวนุชรี นุชง้ิวงาม
63092000669 นางสาววาสนา นาสถิตย�
63092000670 นายเตชิต มลฤดีรักษ�
63092000671 นางสาวกุลธิดา แผนสุพรรณ�
63092000672 นางสาวสุภิญญา พระเจริญ
63092000673 นางสาวแก$วมุกดา จินาพันธ�
63092000674 นางสาวกชพรรณ พุดมาก
63092000675 นางสาวสุพิชชา จ่ันจีน
63092000676 นางสาวนิรัชพร นวนจันทร�
63092000677 นายเอกภพ คฤหะมาน
63092000678 นายกิตติธัช แก$วมณี
63092000679 นางสาวเพียงภิตา ไพบูลย�ภานุนาถ
63092000680 นายพลวัต เขียววัน
63092000681 นางสาววิมลรัตน� เผื่อนนุช
63092000682 นายพัชรณรงค� มณีรัตน�
63092000683 นายเกรียงไกร กลิ่นบุญ
63092000684 นางสาวทิพวรรณ ตNวนพานิช
63092000685 นางสาวภัทรภร คลังภักดี
63092000686 นางสาวทิพย�มาศ แนวทัส
63092000687 นายอรรถวิทย� คําแก$ว
63092000688 นายนพดล ขุนมธุรส
63092000689 นายชาคริต เรือนก$อน
63092000690 นางสาวโยษิตา เลี่ยมจําปา
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63092000691 นางสาวฐิตาภรณ� จันน้ําท#วม
63092000692 นางสาวเจนจิรา ลีอาจ
63092000693 นางสาวสุวิมล เหียงแก$ว
63092000694 นางสาวป;จจารีย� ผ#องผิว
63092000695 นางสาววารุณี อินตNะ
63092000696 นางสาวชลธิชา นวมเมือง
63092000697 นางสาวป8ยนุช สดงาม
63092000698 ว#าที่ ร.ต.พงษ�ศักด์ิ เต#าแก$ว
63092000699 นายต้ังปณิธาน สนมฉํ่า
63092000700 นางสาวสุปรียา เคลือนุตยางกูร
63092000701 นายนาทวิชยุตม� นิธฺ\วราพันธุ�
63092000702 นางสาวส\ุทธิชา ธิตา
63092000703 นางสาวมารินทร� ขยันกสิกรรม
63092000704 นางสาวชนัญชิดา ชัยบาล
63092000705 นายกฤษฎา อินหอม
63092000706 นางสาวกันทิมา บุญย่ิง
63092000707 นางสาววันเพ็ญ เนตรแดง
63092000708 นางรจนา สุขโภชน�
63092000709 นางสาวโสรยา อิสสระ
63092000710 นางณัฐปพร บุญชูเชิด
63092000711 นายธงชัย ใจตา
63092000712 นายธนพัฒน� วงษ�พานิช
63092000713 นางสาวพัชราภรณ� บุตรวงค�
63092000714 นางสาวพัชรวรรณ สุขบุญ
63092000715 นางสาวชนัญนิภา ก$อนคํา
63092000716 นางสาวมนัชญา เพ็งดี
63092000717 นางสาวสุดารัตน� พิมทอง
63092000718 นางสาวจารุวรรณ แก$วแสง
63092000719 นายทัชชา พรมมินทร�
63092000720 นางสาวอรจิรา เจริญวงษ�
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63092000721 นายโชติวิทย� ศิริมงคล
63092000722 นางสาวกุลณัฐ สุริยัน
63092000723 นายวีรภัทร ศรีจันทึก
63092000724 นายกวีวัตร� ทองศรี
63092000725 นายสุภเวช ชัชวาลย�
63092000726 นางสาวยุพาวรรณ แก$วสว#าง
63092000727 นางสาวกฤติมา พาพันธ�
63092000728 นายชารี อุกอาจ
63092000729 นางสาวเยาวทิวา ม#องเผือก
63092000730 นายอํานาจ อินปาน
63092000731 ว#าที่ร$อยตรีหญิงวิรดี ฉัตรเงิน
63092000732 นายพิพัฒน� พรรณา
63092000733 นายณัชพล วิบูลย�วัฒน�
63092000734 นางสาวศิราณี ธาตุทอง
63092000735 นางสาวนันทิชา เปาปRา
63092000736 นางสาวจิรายุ ม่ันชาวนา
63092000737 นางสาวณฤดี เข่ือนสอง
63092000738 นายธีทัต พลอยศรี
63092000739 นายวรวิทย� โตวัฒนา
63092000740 นางสาวกิตติมา สืบนันตา
63092000741 นายชวัลวิทย� งามขํา
63092000742 นางสาววนิดา บางอิ่ม
63092000743 นายวัฒนพงค� สดุดีอรัญไพร
63092000744 นายรัฐภูมิ บุญทิพย�
63092000745 นายสิริราชย� พิละกันทา
63092000746 นางสาววรลดา เพ็งเที่ยง
63092000747 นางสาวสุนิดา อินทร�วิเชียร
63092000748 นางสาวเพ็ญพร วงศ�แก$ว
63092000749 นางสาวปรียานุช แสงปุย
63092000750 นางสาวสนธยา สาทิพย�จันทร�
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63092000751 นางภิญญดา ปQองแก$วน$อย
63092000752 นางสาวจันทร�จิราพร ขันลา
63092000753 นายวีระพงศ� ยอดแสน
63092000754 นางสาวกัลยา กองโยก
63092000755 นางสาวสังเวียน โพธ์ิศรี
63092000756 นายชัยยงค� โพธิรัง
63092000757 นางสาวณัฐชาดา ไชยเขียว
63092000758 นางทิวาพร ชุ#มวงค�
63092000759 นายพาฌิชยการ ขันถม
63092000760 นางสาววันวิสา อัมพร
63092000761 นางสาวกัณฐิกา ฟ;กทอง
63092000762 นายสุธีรา สูยะนันทน�
63092000763 นายภาณุพันธุ� โมNะตNะ
63092000764 นางสาวนิราวรรณ� บัวย้ิม
63092000765 นายธนวินท� แพโพธ์ิ
63092000766 นางสาวจุฬาลักษณ� ยศป;ญญา
63092000767 นายจักรพันธุ� อยู#สนิท
63092000768 นางสาวเจนจิรา สองศร
63092000769 นางสาวสุนิสา วงศ�ชุมพันธ�
63092000770 นายเรวัตร ราชอ#อนศรี
63092000771 นายณัฐชาติ ธรรมโชติ
63092000772 นายเสกสรร ครุธจับนาค
63092000773 นางสาวสุมล ทับทิม
63092000774 นายสุรฤทธ์ิ สุขสา
63092000775 นางสาวณัฐกฤตา ดวงจินดา
63092000776 นายทวีทรัพย� ธรรมสร
63092000777 นางสาวปริยากร กันแย$ม
63092000778 นายวรชาติ คงสิบ
63092000779 นางสาวสุรินทร นุชบ$านปRา
63092000780 นางสาวสุรินทร� เพ็ญมาศ
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63092000781 นายณรงค�ศักด์ิ กUาใจ
63092000782 นายป8ยะพงษ� แสนสุข
63092000783 นางสาวดวงกมล มีชัย
63092000784 นางสาววิสสุตา กิติธนะ
63092000785 นายจักรกฤษณ� สีดามา
63092000786 นายวินัย แก$วดวงเล็ก
63092000787 นางสาวสุภาพร มณีใส
63092000788 นายสรวิศ เอี่ยมบัวหลวง
63092000789 นายวรเนตร ประสาท
63092000790 นางสาวพัชรา ครุฑผาสุข
63092000791 นางสาววรรณภา แก$วประเสริฐ
63092000792 นางสาวปรารถนา นามวงษา
63092000793 นางสาววรนุช วุฒิสูง
63092000794 นายจิราวัฒน� หนองเรือง
63092000795 นายกิตต์ิฐพงษ� ทองมานิตย�
63092000796 นายไตรภพ คําวงค�
63092000797 นายจักรพงศ� หมีดํา
63092000798 นางสาวปรียา บุญมาก
63092000799 นางสาวผกาพันธุ� เสนนะ
63092000800 นายอภิวัฒน� งามสม
63092000801 นายสุทธิชา หนูน$อย
63092000802 นางสาวสุนิตตรา ม่ันจิตร
63092000803 นางสาวชญาน�นันท� พ่ึงสลุด
63092000804 นายเจษฎา แก$วเข$ม
63092000805 นายพงษ�พัฒน� เจริญสุชีวี
63092000806 นางสาวพรศิริ ขุนชนะ
63092000807 นายวันเฉลิม ทิมา
63092000808 นายณัชพล รุ#งรังษี
63092000809 นางสาวกรรณิการ� ป8นจันทร�
63092000810 นางสาวศิริพร บุตรโคตร
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63092000811 นางสาวจุฑามาศ แก$วสี
63092000812 นางสาวจีราภรณ� จารุชาต
63092000813 นางสาวภัทธิญา พุกวงษ�
63092000814 นายณัฐพงษ� โตจ่ัน
63092000815 นายนิธิ คงประจักษ�
63092000816 นางสาวเบญจวรรณ ชวดนุช
63092000817 นายสมชาย เสาวภา
63092000818 นายฐานพงศ� ทับอินทร�
63092000819 นางสาวศศิวรรณ คณะใน
63092000820 นายธนภัทร อินป;น
63092000821 นางสาววริศรา สมฤทธ์ิ
63092000822 นางเบญจพรรณ เกตุสละไชย
63092000823 นายเอกรัตน� ป8<นสุวรรณ
63092000824 นายนพดล จันทร�สิงห�
63092000825 นายเทอดเกียรติ คําเกิด
63092000826 นางสาววาสนา อุณานันท�
63092000827 นายอิทธิเรศ ริมฝาย
63092000828 นางสาวศิรินภา สุทาเนตร
63092000829 นายเศกสรร มณรัตน�
63092000830 นายเมธี อนันต�
63092000831 นางสาวดาริณี กาศกุล
63092000832 นางสาวคันธรสณ� สุขเกษม
63092000833 นายธนากร คงคาน$อย
63092000834 นายอานนท� พุ#มน$อย
63092000835 นางสาวชัญญนิษฐ� เกตุพีรศิษฐ�
63092000836 นางสาวเจือจันทร� ถาวรงามย่ิงสกุล
63092000837 นางสาวปริฉัตร เมฆเมฆา
63092000838 นายนันทพัทธ� ยศบุตร
63092000839 นางสาวมัชฌิมา รักพ#วง
63092000840 นายชิณวัต สุดใจ
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63092000841 นางสาวณิชาภัทร สัสดีแพง
63092000842 นางสาวกาญจนา กาวีระ
63092000843 นายรติวิทย� โปทาวี
63092000844 นางสาวอัจฉราพรรณ ป;ญญา
63092000845 นายวรพล จิตพินิจ
63092000846 นางสาวอลิศรา พรมมา
63092000847 นางสาวพิชชาภา ยายิน
63092000848 นางสาวอัมรินทร� รอดภัย
63092000849 นายเสกสรร ป;ญญาเดช
63092000850 นางสาวธิดารัตน� ดวงแก$ว
63092000851 นางสาวนพวรรณ สุทธิวิลัย
63092000852 นายไกรสรณ� สุขนวล
63092000853 นางสาวจินต�ณิชาภา อิ่มคง
63092000854 นางสาวปรางค�ทิพย� เฟX<องปรางค�
63092000855 นายเอกรินทร� ทิน#าน
63092000856 นายทศพร วงษ�เป^ง
63092000857 นางสาวปภาวิชญ� ตNะลี
63092000858 นายพงศกร ทาป;ญญา
63092000859 นายพิภพ ใจเสียสุ
63092000860 นางสาวอรณิชา ทานันติ
63092000861 นางสาวอุไรพร นุตทะบัตร
63092000862 นางสาวรุ#งทิวา บัวงาม
63092000863 นางสาวอรทัย ชูตระกูล
63092000864 นายนาวิน สีดารักษ�
63092000865 นายอํานาจ อินตNะเม$า
63092000866 นางสาวจิราพร ป;Iนฉาย
63092000867 นายนัตธภูมิ โชติสิทธิเมธา
63092000868 นายยุทธกานต� นาดี
63092000869 นางสาววราภรณ� พลเย่ียม
63092000870 นายภคเลิศพิภพ พงค�กู#
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63092000871 นายไกรศร ใจภักดี
63092000872 นายธีระพล โตฉิม
63092000873 นายมานพ เนียมขันธ�
63092000874 นางสาวสุนันท� แจ$งตระกูล
63092000875 นายพงษ�เทพ รัฐไชย
63092000876 นางสาวศรวดี เศวตะพุกกะ
63092000877 ว#าที่ร$อยตรีสุรเสกข� น$อยอินทร�
63092000878 นายปรเมศวร� ธิดาวงค�
63092000879 นางสาวศิริประภา สกุลพราหมณ�
63092000880 นายพงศธร แนมเถ่ือน
63092000881 นายเชิดศักด์ิ จันทร�เขียว
63092000882 นายภัทธราวุฒิ ตลับงา
63092000883 นางสาวจันทรา ตุ$มเขียว
63092000884 นายกฤตป8ติ เพ็ชรรัตน�
63092000885 นางสาวศิริพรรณ มอญเพชร
63092000886 นายศุภกิต แก$วดํา
63092000887 นางสาวเปรม หมอรักษา
63092000888 นางสาวดารุณี ทนงกิจ
63092000889 นางสาวนันทิกานต� จันต๊ิบมงคล
63092000890 นางสาวจุฑามาศ ส.สุวรรณ
63092000891 นางธัญลักษณ� ทัศนา
63092000892 นายวุฒิชัย ย่ิงยง
63092000893 นางสาวภัคนันท� ชํานาญพล
63092000894 นางสาวสุวิกาญจน�สิริ การแรง
63092000895 นางสาวอมรรัตน� เทพสุทิน
63092000896 ว#าที่ ร.ต.อนุชา ตNะผัด
63092000897 นายสาโรจน� แก$วขาว
63092000898 นายศุภวัฒน� ชาญเชี่ยว
63092000899 นายณัฐวุฒิ ฐานะ
63092000900 นางสาวนันทิกานต� ศรีคําสุข
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63092000901 ว#าที่ร.ต.หญิงวิระพร พัฒนาพาณิชย�
63092000902 นายอนุวัฒน� สุรินทร�
63092000903 นางสาวกิตตินันท� ป;ญญาดี
63092000904 นางสาวณัฐฑริกา ฉิมลี
63092000905 นายชวลิต อ#อนคง
63092000906 นางสาวเพียงเดือน ภูใหมพรหม
63092000907 นายพงศ�พัฒน� เรืองนวล
63092000908 นางสาวกนกอร ทะนันไชย
63092000909 นางสาวจันทร�แรม ปรอยกระโทก
63092000910 นายวงศธร โพธิงาม
63092000911 นางสาววิลาวัลย� โพธ์ิมาก
63092000912 นายไอศวรรย� จันทวงษ�
63092000913 นายชัชวาล พุดอ#อน
63092000914 นายอัษฎายุธ มหาพรหม
63092000915 นายจิรวัฒน� ยอดชูศรี
63092000916 นางสาวกาญจนา โกฏิระการ
63092000917 นางสาววันนิสา ชัยยา
63092000918 นายทศพล ต#างใจ
63092000919 นางสาวเบญจวรรณ หีดฉิม
63092000920 นางสาวปาหนัน พุกฟ;ก
63092000921 นายชนะชัย ชูเตชะ
63092000922 นายฤทธิเกียรติ เพชรชื่น
63092000923 นายดุษฎี นวลแตง
63092000924 นางสาวปภัสสร ปQองไฝ
63092000925 นายมงคล สว#างศรี
63092000926 นางสาวน้ําฝน มะณีวรรณ
63092000927 นายพรศักด์ิ ร#มเย็น
63092000928 นายเมธี ชาวโพธ์ิ
63092000929 นายสุธิวัฒน� เกตุมี
63092000930 นางสาวนริศรา บุญนาคง
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63092000931 นางสาวคริษฐา วงศ�ยะ
63092000932 นางสาวกมลชนก มีแสงสิน
63092000933 นางสาวจุฑาภรณ� พัทมาสี
63092000934 นายชนากร ลิ้มอ#อง
63092000935 นางสาวขนิษฐา กองสี
63092000936 นายอุดมพงษ� หอมสุวรรณ
63092000937 นางสาวอัญชลี แจ#มศรี
63092000938 นางสาวป;ญญาพร เฝXอจู
63092000939 นางสาวจินตนา กาศอุดม
63092000940 นางสาวศิริลักษณ� สกุลเทียนทอง
63092000941 นางสาวขวัญเรือน เถ่ือนอารีรักษ�
63092000942 นางสาวพัชราภา วงษ�อุปรี
63092000943 นายอภิสิทธ์ิ แก$วคง
63092000944 นางสาวพรรณนิภา จันใจ
63092000945 นายธีระศักด์ิ สนองคุณ
63092000946 นางสาวนัฐพร สุวรรณพุฒ
63092000947 นางสาววรินทร มารอด
63092000948 นายกรกช แปQนเพ็ชร
63092000949 นางสาวทิพย�สุดา อุดมา
63092000950 นางสาวอริศรา ชาตรี
63092000951 นางสาวกุลภัสสรณ� สิงห�สถิตย�
63092000952 นางสาวอรวรรณ เนียมอยู#
63092000953 นายชัชพล ชาวบ$านสิงห�
63092000954 นางสาวฐิติพร ป8นโน
63092000955 นางสาวกมลพรรณ รอดคง
63092000956 นางสิรภัทร แท#งทอง
63092000957 นายสุชาติ อินทร�วิชัย
63092000958 นางสาวก่ิงแก$ว คงป;นนา
63092000959 นางสาวกาญจนา วัฒนธรรม
63092000960 นางสาวธนวรรณ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
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63092000961 นางสาวสุภาวรรณ สุขีสิงห�
63092000962 นางสาวจันทิวา ทรัพย�มาก
63092000963 นางสาวทิชานันท� ชมชื่น
63092000964 นางสาวเจนจิรา ด$วงฟู
63092000965 นายเรวัฒน� เอี่ยมมาก
63092000966 นายธวัชชัย แสนพลเรือน
63092000967 นางสาวศิริมาศ ศิริวงศ�
63092000968 นางสาวเสาวลักษณ� เทียนเห็ด
63092000969 นายธีระพล เชลงศักด์ิ
63092000970 นางสาวณัฐป;ณชญา วุฒิกุลป8ยพัชร
63092000971 นางสาวศจี วินิจฉัย
63092000972 นายสกล ณ  ลําปาง
63092000973 นายพยุงศักด์ิ บุญเสริม
63092000974 นางสาวปรีชญาภรณ� รัตนสุวรรณกุล
63092000975 นางสาวอริยา สมบุตร
63092000976 นางสาวลัดดาวัลย� คําสี
63092000977 นายวรพล เครือรวม
63092000978 นางสาวชลธิชา อัฐวงศ�
63092000979 นางสาวสุวดี พ#วงรอด
63092000980 นายวุฒิชัย พุฒพรม
63092000981 นายรังสรรค� สุวรรณเชษฐ�
63092000982 นางสาวรวินท�พร มีแก$ว
63092000983 นางสาวนิตยา เย็นชีพ
63092000984 นายอรงค�กรณ� ฮีมินกูล
63092000985 นายวัฏจักร ภูกันทา
63092000986 นายเริงฤทธ์ิ แสนลี้
63092000987 นางสาวอนุสรา บวบสด
63092000988 นางสาววารุณี บงกชกุนที
63092000989 นายอนันตศักด์ิ แสนนรินทร�
63092000990 นายธนกฤต ขุนแอะ
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63092000991 นางสาวบัวแก$ว ป8<นทํา
63092000992 นางสาวสิริพร ห#อทอง
63092000993 นายศักดิธัช พรมศรีจันทร�
63092000994 นายนิรุตต์ิ ข$ามหก
63092000995 นายชัยวัฒน� อินติใหม#
63092000996 นางสาวณัฐธิดา คงคล$าย
63092000997 นางชนัญธร พุ#มดี
63092000998 นางสาวสุพจนีย� สุขมี
63092000999 นางสาวฐิตินันท� ป;ญญาดี
63092001000 นางสาวสุพัตรา คชสีห�
63092001001 นางสาวพัชริดา สอนสิงห�
63092001002 นางสาวปาณิสรา สิทธิการทัย
63092001003 นางสาวนภรรัตน� นิธิวราดํารง
63092001004 นางสาวยุพินพร ใยดี
63092001005 นายภูธเรศ ยอดกันทา
63092001006 นายธณากร ศรีสอาด
63092001007 นางสาววรรณพร ห$องพ#วง
63092001008 นายอุบล เสือเนียม
63092001009 นางสาวศุภลักษณ� สุขช้ํา
63092001010 นางสาวสุทารัตน� แจ#มจันทร�
63092001011 นายไพบูลย� บุญรักษ�
63092001012 นายชนะชล สุตUาคํา
63092001013 ว#าที่ร$อยตรีศุภชัย โกษาวัง
63092001014 นายศุภกร อินทนาเกตุ
63092001015 นางสาวอาฑิตยา สรรชัยพฤกษ�
63092001016 นางสาวนุชนาถ อินผ#อง
63092001017 นางสาวศศิวรรณ ทับแปลง
63092001018 นางสาววิสาข� จันสายทอง
63092001019 นางสาวมินตรา โพพริก
63092001020 นางสาวป;ณฑิตา กันทะเกตุ
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63092001021 นางสาวสุวิมล บุญสูง
63092001022 นางศรีสุดา บัวทอง
63092001023 นางสาวอมิตตา เกษมรัตน�
63092001024 นางสาวเกศิณี ทั่งคํา
63092001025 นายธนพล นวลน$อม
63092001026 นางสาวธิติพร บุญทา
63092001027 นายอนุชา สุกาวาศ
63092001028 นางสาวพรนภัส เมณฑ�กูล
63092001029 นายเอนก ยังเรือง
63092001030 นางสาวภาวิณี ชุ#มใจ
63092001031 นายชลสิทธ์ิ ศรีปาน
63092001032 นายภูวนัย พงษ�พรต
63092001033 นายธีรวัฒน� บุญเกิด
63092001034 นางสาวชลธิชา น$อยนคร
63092001035 นายสุรศักด์ิ พิทยาพูนผล
63092001036 นางสาวสุภาลักษณ� สายใจ
63092001037 นางสาวผกามาศ มากจุ$ย
63092001038 นายนคร มานะนา
63092001039 นางสาวศรัณรัตน� วงศ�สูง
63092001040 นายกฤษณะ ลําดับ
63092001041 นายวิเศษ ฉายบ$านใหม#
63092001042 นางสาวกิตติยา กันดก
63092001043 นายสิทธิศักด์ิ คูณอาจ
63092001044 นางสาวกวินทิพย� สระสิทธ์ิ
63092001045 นายเอกศักด์ิ โกธรรม
63092001046 นางสาวฐิตาพร กุยสุวรรณ
63092001047 นางสาวมณฑา วจนะถาวร
63092001048 นายกฤษณะ ชูดี
63092001049 นางสาวธนพร ชมชื่น
63092001050 นางสาวบัณฑิตา ป;นนะ
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63092001051 นางสาวประไพทิพย� แสนอินตNะ
63092001052 นายภาณุวัฒน� กUงเทียม
63092001053 นายสัญชัย ก$อนคง
63092001054 นายสิรภพ ศรีนวล
63092001055 นางสาวนันทพร อยู#สุภาพ
63092001056 นางสาวรุ#งทิพย� ไชยอุด
63092001057 นางสาววริยา เกตุนพ
63092001058 นายจีรศักด์ิ รีส$มซ#า
63092001059 นางสาวมาริสา ตุ#นจันทร�
63092001060 นางสาวอารียา แก$วเฉิดโฉม
63092001061 นางสาวอัญชนา อุ#นเจริญ
63092001062 นายเกียรติศักด์ิ โพธิราช
63092001063 นายพีรเดช ชาบาง
63092001064 นางสาวพิมพ�วิภา ตาคํา
63092001065 นางสาวนพเก$า ขมิน
63092001066 นายสถาพร เจริญพร
63092001067 นางสาววรางคณา เสาร�สิงห�
63092001068 นางสาวรัชดาพร บุญทา
63092001069 นางสาวพรรณี แสนงาม
63092001070 นางสาวรัชนีกร ก$อนคํา
63092001071 นางสาววิลาวัลย� อิ่มมา
63092001072 นางสาวสริมน จักร�เงิน
63092001073 นายทศพร ศรีบุญเรือง
63092001074 นายชนกานต� พยงค�ศรี
63092001075 นางสาวกรรณิการ� ป;กสิงห�
63092001076 นางสาวฐิติพร ร#มโพธ์ิ
63092001077 นายสิรวิชญ� ป;นปวง
63092001078 นายประจักษ� ทันนิเทศ
63092001079 นายณัฐพงษ� เบี้ยหัวทุ#ง
63092001080 นางสาวพเยาว� แสงสีมุข
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63092001081 นายศตวรรษ ตาแสงวงษ�
63092001082 นางสาวปวีณ�นุช ใจวัง
63092001083 นางสาวเวนิกา กลิ่นนวล
63092001084 นายศุภกานต� รักทิม
63092001085 นางสาวกัญญาณัฐ บุญรอด
63092001086 นายจิรายุส อุปนันไชย
63092001087 นายสิทธาชัย เปL<ยมชาวนา
63092001088 นายกฤษณพงษ� เสมบาง
63092001089 นางสาวประภัสสร สุขวิเศษ
63092001090 นายศักรินทร� ฮาวคําฟู
63092001091 นางสาวอัญลักษณ� ทองโต
63092001092 นางสาวธัญญภัสมนต� อานันต�ธนาพร
63092001093 นายนวัตกรณ� ถวายพร
63092001094 นางสาวภาวนา แสนผาบ
63092001095 นางสาวนันทนา ด#อนแผ$ว
63092001096 นางสาวพัชรินทร� ประทุมวัน
63092001097 ว#าที่ ร.ต.หญิงทัศมล อ#างแก$ว
63092001098 นายคมกริช ภู#จรูญ
63092001099 นางสาวณธิดา ม$าว่ิง
63092001100 นายวสุรัตน� จรุ#งแก$ว
63092001101 นางสาวญาณัจฉรา บุญแสง
63092001102 นางสาวสุภัสรา แมลงภู#
63092001103 ว#าที่ ร.ต.เอกลภัส เส็งพานิช
63092001104 นายศุภชัย ขุนพิชัย
63092001105 นายกิตติกรณ� จิตผ#อง
63092001106 นางสาวณัฐธาริกา บุญเพ็ญ
63092001107 นางสาวรุ#งนภา สําเภาทอง
63092001108 นางสาวสมฤทัย เนตรพรมราช
63092001109 นายนิพล ดอนลาวไพร
63092001110 นายพชรพล เทียนพันธุ�
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63092001111 นายณํฐวุฒิ พงศ�คํา
63092001112 นางสาวทัศนีย� ธนะสังข�
63092001113 นางสาวศิริลักษณ� พูลโพธ์ิ
63092001114 นางสาวเสาวคนธ� อุดรวงค�
63092001115 นายณัฐวุฒิ เรืองฤทธ์ิเดช
63092001116 น.ส.กัลยา จันพุด
63092001117 นางสาวธัญญารัตน� บุญเนียม
63092001118 นายณัฐกมล ฤทธิพิณ
63092001119 นางสาวจินดารัตน� โคกน$อย
63092001120 นางสาวเกณิกา บุญย#านยาว
63092001121 นายพิชยะ ดําเด#นงาม
63092001122 นายประพัฒน� จุลนิ่ม
63092001123 นางสาวเสาวณีย� เผือกจันทร�
63092001124 นายอดิศักด์ิ ทองทา
63092001125 นางสาวนิสาชล อินทร�สุข
63092001126 นางสาวมุทิตา พรมนนท�
63092001127 นางสาวกนกกร อินเอี่ยม
63092001128 นายธนัชพร วงศ�กุนา
63092001129 นางสาวลักษมี ม่ันคง
63092001130 นางสาวกนกกร น$อมเศียร
63092001131 นางสาวนฤมล ชาวเมือง
63092001132 นายนราธิป ป;นทะโชติ
63092001133 นางสาวกุสุมา สันธนะดิลก
63092001134 นางสาวชยุดา ติปะละ
63092001135 นางสาวทิพย�วรรณ มีทอง
63092001136 นายวรชัย วันเปLIย
63092001137 นางสาวพัชรีพร แซ#โง$ว
63092001138 นายธนชัย น#วมดี
63092001139 นางสาวณัฏฐ�ชญา ทอนพุดซา
63092001140 นายเขษมศักด์ิ สอนทอง
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63092001141 นายสวรรค� คุ$มคํา
63092001142 นายครองภพ ครุธโม
63092001143 นางสาวสุนิสา สุขทั่วญาติ
63092001144 นางสาวเพ็ญทิวา ค$าข$าว
63092001145 นางสาวกรณิการ� สัมฤทธ์ิ
63092001146 นายวิภูษณะ พวงเพชร
63092001147 นางสาววรพรรณ วงค�คําหล$า
63092001148 นายมณฑล มีทอง
63092001149 นางสาวพัชนี มณีวงษ�
63092001150 นายพงษ�พัฒน� พ่ึงม#วง
63092001151 นายนภาวุฒิ ท$าวโองการ
63092001152 นายสัณฐิติ พูนบุญ
63092001153 นางสาวปรียารัตน� พุฒิพัฒนพงศ�
63092001154 นายชัยวัฒน� วัฒนารมย�
63092001155 นางสาวสุมิตรา เพ่ิมต๊ิบ
63092001156 นางสาวกฤษณา กามะ
63092001157 นางสาวสุภาวดี อินกง
63092001158 นางสาวเกตุแก$ว วันนา
63092001159 นางสาวพัชรพร บุญชู
63092001160 นายณัฐพงษ� ศิริ
63092001161 นางสาวณิชนันทน� ศรีนาคร
63092001162 นางสาวมนัสพร ธรรมโน
63092001163 นายพิสิษฐ� พุ#มภู#
63092001164 นางสาวปฐม วรรณ บุญไพโรจน� 
63092001165 นายธีรวัฒน� พ่ึงกริม
63092001166 นางสาวรัชดาภรณ� จะนุช
63092001167 นายสุรเกียรติ แก$วโต
63092001168 นางสาวชลธิชา ป;Iนเก้ียว
63092001169 นางสาวสิริกร นาพิจิตร
63092001170 นางสาวนันทรัตน� ม#วงแกม
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63092001171 นางสาวนภสร สุตา
63092001172 นางสาวธัญญพร ยางชุม
63092001173 นางสาวโชติมา คร$ามภัย
63092001174 นายชินกฤต ปQองป8ด
63092001175 นางสาวณัฐกาน แบนไทย
63092001176 นางสาวอรณิชา ลอจิตร
63092001177 นางสาวพรพนิต ตรงสกุล
63092001178 นางสาวนพรัตน� บุญทรัพย�
63092001179 นางสาวศิรินทิพย� เพ็ชรสุ#ม
63092001180 นายคมกฤช ฉิมพลี
63092001181 นายจักรรินทร� ตNะสิทธ์ิ
63092001182 นางสาวทิพย�เกษร อินทร�ยะ
63092001183 นางสาวศศิวิมล มีมาก
63092001184 นางสาวพิมพ�ประไพ พรหมศร
63092001185 นางสาวทาณิชา แสนหาญสิริกุล
63092001186 นางสาวฐิตินันท� ดอกคํา
63092001187 นางสาวดารารัตน� เขียวเกิด
63092001188 นางสาวพรภิรมย� งามศักด์ิ
63092001189 นางสาวนุชนาฏ ใบบาง
63092001190 นางสาวแก$วตา ศรบุญทอง
63092001191 นายทัศน�พล สีเขียว
63092001192 นางสาวเฟX<องฟQา จันทร�สี
63092001193 นางสาวกาญจนา ค$อมทอง
63092001194 นางสาวหนึ่งฤทัย พิมสุก
63092001195 นางสาวเนตรนภา กล่ําย้ิม
63092001196 นางสาวเกษรินทร� คําบ$านฝาย
63092001197 นางสาวกาญจนา สีต้ือ
63092001198 นางสาวหนึ่งฤทัย สว#างแจ$ง
63092001199 นายประดิพัทด์ิ สิทธินวล
63092001200 นางสาวรัชยา ตติยรัตนกุล
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63092001201 นายกิตติกร คํามัง
63092001202 นางสาวปุณยาพร ขําภู#
63092001203 นายณัฐวุฒิ สุทธิเกิด
63092001204 นายกิตติชัย จันทร�ขุน
63092001205 นางสาวนาถตยา บัวจูม
63092001206 นางสาวกําไร เบ็ญจา
63092001207 นายปกาศิต บุญย้ิม
63092001208 นางสาวอโรชา บุญคง
63092001209 นางสาวเสาวลักษณ� สุขก$อง
63092001210 นางสาวจารุวรรณ ถือคํา
63092001211 นางสาวศิริรัตน� ตันโน
63092001212 นายจตุพงศ� สังกา
63092001213 นายนันทธน อินถาแปQน
63092001214 นางสาวธนัญภรณ� วัฒนา
63092001215 นางสาวกมลวรรณ คํามา
63092001216 นางนัยเนตร สวาสุ
63092001217 นายเฉลิมเกียรติ ศิริหมี
63092001218 นางสาวอรุณกมล กมลงาม
63092001219 นางสาวสุภาพรรณ ป;นแสน
63092001220 นายวรุฒ ขัดชุ#มแสง
63092001221 นายคณิน พุทธศีระ
63092001222 นายมนตรี โตNะทับทิม
63092001223 นายเกรียงศักด์ิ แก$วกันทะ
63092001224 นางสาวอรพรรณ แหลมหลัก
63092001225 นางสาววรรณภา ชวนชิต
63092001226 นายญาณภัทร เครือรอด
63092001227 นายสรวิช จันทร�เนย
63092001228 นางสาวเศรษฐินี ตรีอินทร�
63092001229 นายกมลชัย สระทองอ$วน
63092001230 นายนฐกณ พ้ืนชมภู
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63092001231 นางสาวอรภกา มาท$วม
63092001232 นายธัญพิสิษฐ� จินะการ
63092001233 นางสาวสิริพาพร ทะลือ
63092001234 นางสาวอรพรรณ ยะไมย
63092001235 นายอุดมศักด์ิ ศรีหาบุตร
63092001236 นายณัฐพล มาจุ#ม
63092001237 นางสาวโสพิศ ปานประสิทธ์ิ
63092001238 นางสาวกนกนันท� คงฤทธ์ิ
63092001239 นางสาวมณีรัตน� ทองแดง
63092001240 นางสาวณรรฐวรรณ ชาลีกร
63092001241 นางสาวสุนันทา เครือสบจาง
63092001242 นายกฤศณัฏฐ� อบเชย
63092001243 นางสาววิยะดา พรหมทอง
63092001244 นางสาวอาภาพร โพพิมล
63092001245 นายภานุพงศ� หินซ$อน
63092001246 นายนิคม ล$นเหลือ
63092001247 นางนภารัตน� พาริตา
63092001248 นางสาวมุกรวี ยาภิรมย�
63092001249 นายณัฐพล กําแพงแก$ว
63092001250 นางสาวบุษรินทร� ถินลา
63092001251 นางสาวหิรัณยา วิลาวรรณ
63092001252 นางสาวกัลยา มาทอง
63092001253 นายธีรวัฒน� เพชรสุวรรณ�
63092001254 นายเนติพงษ� นวลทา
63092001255 นางสาวสกาวรัตน� มาลัยล$อม
63092001256 นางสาวป;ญจมา เพียรพิทักษ�
63092001257 นางสุนันทา ตาสาย
63092001258 นายศรัญYู นุชพ#วง
63092001259 นางสาวสุพิชชา โกมลสวรรค�
63092001260 นางสาวสุภาวดี คุ$มพงษ�
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63092001261 นางสาวป;ทมาพร เงินทอง
63092001262 นายพชร เนื่องช$าง
63092001263 นายสุทธิชัย ไชยพันธุ�
63092001264 นางสาวจุฑามาศ เสมอวงค�ทิพย�
63092001265 นางสาวศศิวิมล สะทองเพชร
63092001266 นางสาวชุติมา อินบุญส#ง
63092001267 นางสาวจามรี คนธานนท�
63092001268 นางสาวพรสุดา บุตรสะสม
63092001269 นางสาวสุภาพร วงศ�กา
63092001270 นายถนอนศักด์ิ ยอดถา
63092001271 นางสาวบวรรัตน� คํามี
63092001272 นายวิชรัตน� อินอยู#
63092001273 นายศุภชัย ไม$หอม
63092001274 นายพัชรพล ทองพูนพยนต�
63092001275 นางสาวประไพรภัทร� ท$วมเพ็ง
63092001276 นายอธิติยา ปวนศักด์ิ
63092001277 นายจักรพันธ�\ ตNะพันธ�
63092001278 นางสาวณัฐนรี รัชอินทร�
63092001279 นางสาวพัชรา ปูRเดือน
63092001280 นายธนากร เภสัชชะ
63092001281 นายอภิชาติ แสนแก$ว
63092001282 นายช\ิษณุพงษ� อยู#พุ#ม
63092001283 นางสาวสาวิณี จิตตวิปูน
63092001284 นายตันติกร สายนวน
63092001285 นางสาวป8ยะดา เปL<ยมพาย
63092001286 นายสุเทพ สินปาน
63092001287 นางสาวเมธาวี วัลลภัย
63092001288 นางสาวป;ทมา แตงพรม
63092001289 นางสาวพุธมณี แก$ววิกย�กรณ�
63092001290 นางสุพรรณนา คนเที่ยง
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63092001291 นางธิติมา ด$วงรอด
63092001292 นายคุณากร จันทพิมพ�
63092001293 นางสาวประวีณา คันศิลป=
63092001294 นายธีรพงษ� พรหมลัทธ์ิ
63092001295 นายจารุวัฒน� เหล#าชัย
63092001296 นายรัตนชัย หรั่งแจ#ม
63092001297 นางสาวสุพรรณี โม$อ$วน
63092001298 นายทัศน�พัสกร ก$อนสุวรรณ�
63092001299 นายเจษฎา วรรณจักร
63092001300 นางสาวอรทัย ทับทองหลาง
63092001301 นางสาวมธุรส วงษ�ษานิล
63092001302 นางสาวแพรวนภา คงคาลัย
63092001303 นายฐิรวัฒน� บ\ัวขวัญ
63092001304 นางสาวกัญญารัตน� ทองจันดา
63092001305 นางสาวภาศุกร� เปQานงคราญ
63092001306 นายณรงค� รอดคง
63092001307 นางสาวปานตะวัน คุ$มสุข
63092001308 นายณรงค� เป^งเส$า
63092001309 นายธีระพงศ� ราชวัตร
63092001310 นายชัยวัฒน� พรมเจียม
63092001311 นางเบญจรัตน� เสาเเก$ว
63092001312 นางสาวปรียานุช ชมภูคํา
63092001313 นายทศพล แสงอรุณ
63092001314 นายอนุศักด์ิ ป;นศรี
63092001315 นางสาวฑิมพิกา ศรีวงษา
63092001316 นางสาวพัชราวลัย หัสดร
63092001317 นายศุภวัฒน� ปาเคีย
63092001318 นายภาคภูมิ เพ็ชรนอก
63092001319 นางสาวศุภดา พิมพา
63092001320 นายดลฤทธ์ิ โสดา
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63092001321 นายธนกร ประดุงรุก
63092001322 นางสาวเกศวลี ต#วนเทศ
63092001323 นายนรพนธ� อยู#สุภาพ
63092001324 นายธวัชชัย ไพรคํานาม
63092001325 นายประจักษ� คําแก$ว
63092001326 ว#าที่ ร.ตมานพ โตผา
63092001327 นางสาวอารีรัตน� อินโส
63092001328 นายกฤษฎากรณ� บุญสูง
63092001329 นายกฤตกร แก$วธรรม
63092001330 นางสาวสุดาพร ชัยนฤมิตร
63092001331 นางสาวอรปภา บุญจันทร�
63092001332 นางสาวสมพิศ คําภา
63092001333 นางสาวสุกัญญา คําเหมือง
63092001334 นางสาวพัชรี เสียงประเสริฐ
63092001335 นายธีรเดช หยวนแหยม
63092001336 นายพิชิตชัย ชะนะหาญ
63092001337 นางสาวนภา รัตนสามัคคี
63092001338 นายสมเพ็ชร มีประไพ
63092001339 นายณัฐวิชญ� พัฒน�หาญ
63092001340 นายนริศ ครวญดี
63092001341 นางนันทนา จันสุยะ
63092001342 นายธีรเดช รักภูธร
63092001343 นางสาวธนิตา ไชยเลิศ
63092001344 นางสาวยุพิน เกิดธูป
63092001345 นางสาวกัญญาภัค คงสีไพร
63092001346 นางสาวนฤมล จําปาพันธ�
63092001347 นางสาวชลิตตา ป;ญญา
63092001348 นายชยันต� สุทธะ
63092001349 นายสันติพงศ� ก$อนเกตุ
63092001350 นางพันธุดา ทรัพย�ทวี
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63092001351 นายจิณณวัตร อุ#นอารีย�
63092001352 นางสาวอริสา เมตตา
63092001353 นายวัศพล วงษ�ธัญญกิจ
63092001354 นายทศมาศ รัตนปฏิมา
63092001355 นายเมธา ดอกชูรุ#ง
63092001356 นางสาวภีรยา อินทร�จอน
63092001357 นายพัชรพงศ� ประยูรย้ิม
63092001358 นางสาวนิตยา ตNะผัด
63092001359 นางสาวยุวนันท� ต้ือกันทะ
63092001360 นายศุภณัฐ ญาณป;ญญา
63092001361 นางสาวธิดารัตน� เพชระบูรณิน
63092001362 นายพรชัย ท$องธาร
63092001363 นายวรรณธิดา ชัยวงศ�
63092001364 นายอรรถชัย ทองพานเหล็ก
63092001365 นางสาวจาธิชา หนูเพชร
63092001366 นางสาวเขมิสรา วรรณา
63092001367 นายวิชา สาวะรส
63092001368 นางสาวนิศากร พวงคํา
63092001369 นายธนรัตน� สุป8ยะพาณิชย�
63092001370 นางสาวดวงตา บุญมาก
63092001371 นายเสรี สงพูล
63092001372 นายธรรมนูญ องอาจ
63092001373 นายมงคล ทองคงอ#วม
63092001374 นางอุมารินทร� ฝ;ดสุภาพ
63092001375 นายคุณาณัฐ ชาญฟ;<น
63092001376 นายธนภัทร แสงอ#วม
63092001377 นางสาวกาญจนาณัฐ โมทารัตน�
63092001378 นางสาวสิริรัฐ เครือทอง
63092001379 นางสาวไอลดา หว#อง
63092001380 นายธนภูวพัศ เกวะระ
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63092001381 นางสาววิลาวรรณ� น$อยชาวนา
63092001382 นายพงศภัค แสงงาดํา
63092001383 นายธรรมโรจน� สุเจริญพงศ�
63092001384 นางสาวสุพัฒตรา เอี่ยมปQอ
63092001385 นางสาวนิลัน นนทะสิน
63092001386 นายป8ยะพัฒน� ปาเมืองมูล
63092001387 นายธนพล ไพรสันต�
63092001388 นายนเรศน� จะนุช
63092001389 นางสาวเภาวนา แหงบุญ
63092001390 นางสาวอมรพรรณ ทิพมาศ
63092001391 นางสาวจันทนา คงแสง
63092001392 นางสาวสุพัตรา บ$านเมือง
63092001393 นางณัฐยา ธงทอง
63092001394 นายยศธร ทรายมูล
63092001395 นายโอภาส อินทพงษ�
63092001396 นางสาวจีราวรรณ ชิดพันธ�
63092001397 นางสาวนภนิษา เผ#าถนอม
63092001398 นายิพิธิวัตร� สัมทับ
63092001399 นายโชคชัย แม$นชัยภูมิ
63092001400 นางสาวธนัฐชา รอดอินทร�
63092001401 นายธนวัฒน� มีรัตน�
63092001402 นายณัฐฐ�ฐนนท� ส#งโพธ์ิ
63092001403 นายพรหมชัย พัดจันทร�หอม
63092001404 นายรพีพัฒน� ใจเย็น
63092001405 นายธนิสร เสาทอน
63092001406 นายโรจน�ศักด์ิ ดีทอง
63092001407 นางสาวทิพย�ธิดา นาเหมือง
63092001408 นางสาวสาธตา สีตะสุต
63092001409 นางสาวรัตนาภรณ� ทองก#อ
63092001410 นางสาวอังศิมา แก$วฤทธ์ิ
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63092001411 นายอธิวัฒน� วรภากรณ�
63092001412 นางสาวกนกวรรณ นามอินทร�
63092001413 นางสาวสุจิตรา พุทธรัตน�
63092001414 นายรัชชา เซ็นนันท�
63092001415 นางสาวพฤษภา อารมย�เจริญ
63092001416 นางสาวปนัดดา กระบี่เพชร�
63092001417 นายสําเริง หลานปQอ
63092001418 นางสาววริศรา เอี่ยมสอาด
63092001419 นายวุฒิศักด์ิ น$อยหมอ
63092001420 นางสาวสุธิมา แก$วเทียม
63092001421 นางสาวนิพาพร ชิดชม
63092001422 นางสาวพรวิภา มาลัยกุล
63092001423 นายอภิศักด์ิ กองแกน
63092001424 นายพงศธร ตาเวียน
63092001425 นางสาวอรอร วิริยะ
63092001426 นางสาวจีรภา พะก#าโต
63092001427 นางสาวเกลียวใจ ประทุมศาลา
63092001428 นายภานุสรณ� เอี่ยมกล$า
63092001429 นายเจนวิทย� โกนบาง
63092001430 นายวรุตม� อาณัติ
63092001431 นายจักรกษณ� เปLยบุญ
63092001432 นายมานพ เนื้อไม$
63092001433 นายเฉลิมพล นันทสุวรรณคีรี
63092001434 นายธีรพงษ� ประเทศ
63092001435 นางสาวพิมพิชชา บึกหาร
63092001436 นางสาวศุภากร สารสิงห�ทา
63092001437 นางสาวสุภาภรณ� สุขเกษม
63092001438 นายชญานนท� โพธาราม
63092001439 นางสาวสินีนาถ แปQนน$อย
63092001440 นางสาววิรากานต� บํารุงเพ็ชร
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63092001441 นางสาวเบญสิร�ยา สิริธัญโรจน�
63092001442 นางทัศนีย� อิ่มอยู#
63092001443 นายสุขสรรค� ดวงจิตร
63092001444 นางสาวกัลยา สวัสด์ิเมือง
63092001445 นางสาวจิราภา บัวดี
63092001446 นางสาวรัชดาภรณ� ศรีวงษ� 
63092001447 นางสาวอนงค� เอี่ยมแก$ว
63092001448 นายอุเทน ฉายจันทร�
63092001449 นายภูมิพัฒน� ปานแดง
63092001450 นางสาวพรทิพพา อ#อนคง
63092001451 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เดช
63092001452 นางสาวกมลชนก ชลมารค
63092001453 นางสาวพิมพกานต� กวางร$อง
63092001454 นางสาวจันทร�ทิมา สามิตร
63092001455 นายนิรัตติศัย รื่นเริง
63092001456 นายณัฐพล รอดพงษา
63092001457 นายป;ญญา แช#มเทศ
63092001458 นางขนิษฐา อ$ายจุ$ม
63092001459 นายศราวุธ ปQวนปQอม
63092001460 นางสาวป8ยวรรณ สิงห�สัน
63092001461 นางนันทนา ติดไชย
63092001462 นายเฉลิมราช มูลหิน
63092001463 นางสาวหนึ่งฤทัย เสนาะกลาง
63092001464 นางสาวณาตยา สระพิมาย
63092001465 นางสาวชัชฎา ม่ิงประเสริฐ
63092001466 นายปฤงคพ ใจมูล
63092001467 นางสาวพรสุดา ศรีคงทน
63092001468 นางสาวธิดารัตน� ทะยะ
63092001469 นายธนาวุฒิ สิงห�ขรณ�
63092001470 นางสาวธนาฎา ศรีจันทร�ทับ
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63092001471 นางสาวศสิรภักษ� นุ#มจันทร�
63092001472 นางสาวนริศรา ศุภสาร
63092001473 นางสาวกรวรรณ จุริทโย
63092001474 นางสาวนิภารัตน� ม่ันศักด์ิ
63092001475 นายเจษฎา บุญประสาร
63092001476 นางสาวศรัณยา ทรัพย�พิคุณ
63092001477 นางสาวกนกพร อยู#ลอง
63092001478 นางสาวอินทิราพร พลอยดํา
63092001479 นางสาวอลิตสา วงศ�ชมภู
63092001480 นายธนกรณ� ป8ณฑะดิษฐ�
63092001481 นางสาวสุริวิภา ปRาธนู
63092001482 นายอาทร อุปนันต�
63092001483 นายสุริยา พรมจันทร�
63092001484 นายป8ยะพงษ� สุขคง
63092001485 นายระย$า แก$วมาก
63092001486 นายกฤษฎา มหาวัน
63092001487 นางสาวปาณิสรา เกือนสันเทียะ
63092001488 นายจิรายุทธ ประยูรย้ิม
63092001489 นางสาวนันทนิตย� มากพุ#ม
63092001490 นางสาวป;ณยตา โหมดไทย
63092001491 นายเบญจรัตน� วงศ�มาลา
63092001492 นายสุรสิทธ์ิ ขวานหม่ืน
63092001493 นายธีรภัทร� ธรรมเพ็ชร
63092001494 นางณัฐธิดา ขวัญติง
63092001495 นางสาวสุนิสา แสงทอง
63092001496 นายมนตรี เหมืองอุ#น
63092001497 นางสาวฐิติรัตน� ขําในเมือง
63092001498 นายดนุพล พิมให$ผล
63092001499 นางสาวจุฑามาศ จิตรซ่ือ
63092001500 นายภานุกร ปานนิ่ม
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63092001501 นางสาวฎารัฐ อยู#เย็น
63092001502 นางสาวพรรณิการ� อ่ํานุช
63092001503 นายบริรักษ� ประชุม
63092001504 นางสาวปุญชรัสม์ิ ธูปทอง
63092001505 นางสาวจอมจุรีย� ชัยทอง
63092001506 นายลลิต แสงสีบาง
63092001507 นางสาวจามจุรี เลิศลภ
63092001508 นางสาวมลฤดี สงประเสริฐ
63092001509 นางสาวอารีรัตน� วังเวร
63092001510 นายอัศนัย ช#างไชย
63092001511 นางสาวปารีรัตน� ประพฤติธรรม
63092001512 นายวีรวัตร แกว#นเขตวิทย�
63092001513 นางสาวชุติมา อุ$ยตา
63092001514 นางสาวรัชฎาภรณ� เชื้อวงค�ประยูร
63092001515 นายกรุณา เทพรักษา
63092001516 นางสาวรัตติกาล หม่ืนเครื่อง
63092001517 นายธนานันต� สุวรรณโชติ
63092001518 นายณัฐวัตร สารธรรม
63092001519 นางสาวกรรณิการ� มะโนธรรม
63092001520 นายทัตพงศ� ศรีสอาด
63092001521 นางสาวอัจฉรา อัศวะมงคล
63092001522 นางมัณฑนา ครองราช
63092001523 นายสุรชาติ อ#วมดี
63092001524 นายดลนุวัชร อินทรยงค�
63092001525 นางสาววราพร บริหาร
63092001526 นางสาวมินตรา งามดี
63092001527 นายนพรัตน� บุญสุภา
63092001528 นางสาวน้ําเพชร ล#องทอง
63092001529 นายวทัญYู ศิริโกร�
63092001530 นางสาวณัฏฐธิดา สุริยันต�

หน$า 51 จาก 191               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ พิษณุโลก

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63092001531 นายดุสิต เขน#วม
63092001532 นางสาวชลธิชา อุ#มอยู#
63092001533 นางสาวนันทิกานต� ธรรมดูล
63092001534 นางสาวบุศรินทร� พ่ึงสุข
63092001535 นางสาววารุณี ติสันโต
63092001536 นางสาวรัตนภรณ� ม#วงทอง
63092001537 นางสาวณัฐรดา นิลเกษม
63092001538 นางสาวจิรวรรธ ชีวินศิริมงคล
63092001539 นายนที นันทโต
63092001540 นายปริญญา แย$มกลัด
63092001541 นางสาววรารัตน� สวนเศรษฐ
63092001542 นางสาวจิตรา เชียวเกตวิทย�
63092001543 นายณัฐวรรษ ป;นฟอง
63092001544 นางสาวณัฎฐณิชา บุญถึง
63092001545 นางสาวธนภรณ� ไวยกูล
63092001546 นางสาวพรพิมล เอมอยู#
63092001547 นางสาวชนินาถ ดงแก$วมณี
63092001548 นางสาวเกษรา สวนเศรษฐ
63092001549 นายเกวลิน สดไทย
63092001550 นายเจริญ ขํามา
63092001551 นายนนทวิวัฒน� เพ็ชรไทย
63092001552 นางสาวฉัตรธิดา นาคคงคํา
63092001553 นางสาววรรณภา ลาตNะดี
63092001554 นายบรรหาร จันทร�อินทร�
63092001555 นายนนทกร โมราสุข
63092001556 นางสาวเจนจิรา กาบทอง
63092001557 นางสาวพัชราพร วงศ�แสน
63092001558 นางสาวมินตรา เวชวิรัตน�
63092001559 นายพิพัฒน�พงค� กังวาล
63092001560 นายวุฒิชัย อินทสิทธ์ิ
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63092001561 นางสาวอรณี ริยะธง
63092001562 นายจิรายุ เจริญมายุ
63092001563 นายธนัชญา บุญคํา
63092001564 นางสาวนฤมล โตเปลี่ยน
63092001565 นายชัยวุฒิ น$อยจาด
63092001566 นางสาวศิริวรรณ ทุมโคตร
63092001567 นายภานุวัตร หยอยสกุล
63092001568 นางสาวชุติมา ม่ันคง
63092001569 นางสาวสิริภา รัตนกูล
63092001570 นางสาวสุภัสสร วีระพันธ�
63092001571 นางสาวพรไพลิน อุ#นอ่ํา
63092001572 นางสาวจริยา ศักดี
63092001573 นางสาวอัมพิรา สุขใส
63092001574 นางสาวธนพร ไถหว#าน
63092001575 นางสาวสุภาพร บุญธรรม
63092001576 นางสาวนิศากร หม่ืนแปง
63092001577 นางสาวจิรภัทร� จําปาศรี
63092001578 นายอัศติชา มาแตง
63092001579 นางสาวรุจิรา บัวขํา
63092001580 นายกรณรงค� เอี่ยมรอด
63092001581 นางขวัญทิพย� ครองดี
63092001582 นายเรืองฤทธ์ิ คํานนท�
63092001583 นายพิษณุ หมีนิ่ม
63092001584 ว#าที่ ร.ต.หญิงชนัญชิดา กําใย
63092001585 นางสาวสุวัจนี ทิพวัน
63092001586 นายรัชพล ขุมขํา
63092001587 นางสาวอมราวดี บุญมา
63092001588 นางสาวศิริวรรณ ลาคําผุย
63092001589 นายณภัทร คชนิล
63092001590 นางสาวจิรัตน�ธนาภรณ� แก$วหาญสอน
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63092001591 นางสาวนิจิตตา ลมวิวัฒนา
63092001592 นางสาวชลธิชา อยู#สุ#ม
63092001593 ว#าที่.ร.ต.หญิงรัชษา จีนด$วง
63092001594 นายธนโชติ กอนเอี่ยม
63092001595 นางสาวอัครชา วันตา
63092001596 นายณัฐวัตร ทองทิน
63092001597 นายณัฐพงศ� ทองศักด์ิ
63092001598 นายอดิศักด์ิ คงตNะ
63092001599 นางสาวกิตติมา ศรีทองอ#อน
63092001600 นายหาญณรงค� พันธุ�รัตน�
63092001601 นายธนกฤต จันคําสม
63092001602 นายณัฐพล กUานนท�
63092001603 นายธนภณ เจนสาริกิจ
63092001604 นางรจเรข ทองศรี
63092001605 นางสาวศรสวรรค� จันทร�หอม
63092001606 นางสาวภัสสร สระทองโฉม
63092001607 นายณัฐวุฒิ จิราพงษ�
63092001608 นางสาวศรัญญา พลทิพย�
63092001609 นายณัฐพล ยังจันทร�อินทร�
63092001610 นายยุทธิชัย ผาคํา
63092001611 นายศราวุธ หาญรักษ�
63092001612 นางสาวพรธิดา พูลโพธ์ิ
63092001613 นางสาวสุจิตรา มีสี
63092001614 นายกิตตินันท� แก$วแกมแข
63092001615 นายจินดา กลิ่นธูป
63092001616 นางสาวสุชาดา สุโพธ์ิ
63092001617 นางสาวรุ#งฟQา เถ่ือนเอี่ยม
63092001618 ว#าที่ ร.ต.หญิงเปรมวดี ตาแล
63092001619 นางสาวสุพรรณี อินจินดา
63092001620 นายจิระเดช สอนสุด
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63092001621 นางสาววิชุดา สกุณาสีทอง
63092001622 นางสาววรัมพร จันทร�ทร
63092001623 นางสาวอมรรัตน� วาดสูงเนิน
63092001624 นายวัฒธนชัย จํานวน
63092001625 นายศิริวัฒน� เมืองมาน$อย
63092001626 นางสาวสุนิสา แนวแว
63092001627 นายทศพร ป;ญญาศรี
63092001628 นางปวีณา จันทร�มาก
63092001629 นายพัฒนวิทย� แก$วกันยา
63092001630 นางสาวนันท�มนัส ทาทอง
63092001631 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีไชยา
63092001632 นางวิมลสิริ สุขอิ่ม
63092001633 นางสาวรจเรข อ#อนตา
63092001634 นางสาวนฤพร คําหอมหวาน
63092001635 นางสาวปทุมรัตน� หมอยา
63092001636 นายเดชานนท� มากพันธ�
63092001637 นายอรรถวัฒน� พุทธวงศ�
63092001638 นางสาวสุลาวัลย� เพ็งพี
63092001639 นายรัฐเชษฐ� อุตศรี
63092001640 นางสาวรสสุคนธ� จันทร�มณี
63092001641 นายมงคล วงพวน
63092001642 นางสาวช#อผกา วงค�ดี
63092001643 นางสาวอัจฉรา ดํานา
63092001644 นางสาวประกายกาญจน� เครือสอน
63092001645 นางสาวณิชารดี พ่ึงม#วง
63092001646 นางสาวหนึ่งฤทัย วิริยะ
63092001647 นางสาววันวิสา เนียมหอม
63092001648 นางสาวเรไล เบ$าเพ้ิง
63092001649 นายวรายุทธ นุชสวาท
63092001650 นายกิตติชัย เจริญม่ันคงวงศ�
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63092001651 นางสาวประภาพร มารอด
63092001652 นายอิสรา ป;นทัน
63092001653 นางสาวจันทร�จิรา ทาบุญมา
63092001654 นางสาวม่ิงขวัญ สองเมืองแก#น
63092001655 นายคมกริช ป8<นจุไร
63092001656 นายพิทยา บัวจันทร�
63092001657 นางสาวนริศรา สงประเสริฐ
63092001658 นางสาวมลิวัลย� เค$าแดง
63092001659 นางสาวกนกวรรณ พิทักษ�กรณ�
63092001660 นางสาวสกุลรัตน� แสงจันทร�
63092001661 นางสาวพิมพ�พกา สิงห�แก$ว
63092001662 นางสาววรินทร ธรรมสอน
63092001663 นายณัฐราช กะมุทา
63092001664 นางสาวมัสยา แซ#ย#าง
63092001665 นางสาวสายสมร เนื่องพุก
63092001666 นางสาวระย$า ธนาเดชอุดม
63092001667 นางสาวรจนา นุ#มงาม
63092001668 นายเมธัส บุญภักดี
63092001669 นางสาวนัทธมน นาควรรณ
63092001670 นางสาวอรวรรณ ขําขจร
63092001671 นายวุฒิพงษ� วงค�หาญ
63092001672 นางสาวจันทิมา ทาวุธ
63092001673 นางสาวณัฐวดี แสงศรี
63092001674 นายธนภัทร มะโลโก
63092001675 นางสาววาสนา ป;ตถา
63092001676 นางสาวเจนจิรา จันทร�โนน
63092001677 นายสมจิตร พร$อมพ#วง
63092001678 นายปภังกร จินดาทวีโชค
63092001679 นายกฤษณะ คําวัดไทร
63092001680 นายสิทธิพงศ� พันแตง
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63092001681 นายธวัช ห$อไทยสงค�
63092001682 นางสาววัจณีย� วิโรจน�
63092001683 นางสาวสุกัญญา เสือสิงห�
63092001684 นางอิทธิพัทธ� ราชประดิษฐ
63092001685 นายพชรพล พิณพาทย�
63092001686 นางสาวนารีรัตน� วรินทร�
63092001687 นางสาวจริยา เทือกตา
63092001688 นายวชิรวิทย� พงษ�เม#น
63092001689 นายชัยณรงค� บุญคํา
63092001690 นายอรรถกร ใยเพชร
63092001691 นายชลชัย ไกรรุ#ง
63092001692 นางสาววาสนา ให$พร
63092001693 นายชินวัฒน� สุขศรี
63092001694 นางสาวฐิติพร พะกาอุดม
63092001695 นางสาววริษา ขําอ#อน
63092001696 นางสาวอลิษา พันธ�จันทร�
63092001697 นางสาวพัทธนันท� ศรศรี
63092001698 นางสาวนิภาวรรณ จันทร�พุฒ
63092001699 นายณัฐวุฒิ ศรีละออ
63092001700 นางสาวทิพวรรณ สอนแวว
63092001701 นางพรทิพย� เพ็งพันธ�
63092001702 นางสาวมึโคNะพอ เจนจินต�วิทยา
63092001703 นายอนิรุทธ์ิ ตุ$ยสืบ
63092001704 นางสาวศศิกาญจน� หลานวงษ�
63092001705 นางสาวดารารัศมี พันธ�พงษ�
63092001706 นางสาวประทุมพร เพ็ชรเอี่ยม
63092001707 นางสาวภัสสร เถ่ือนรักษ�
63092001708 นางสาวนิภาวรรณ เขียวทอง
63092001709 นางสาวมาลัย นวลหลง
63092001710 นางสาวจุฑามาศ เคียงคู#
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63092001711 นายนพรัตน� ศรีเรือง
63092001712 นางสาวมาริสา ธรรมเสน
63092001713 นายกิตติธัช กลิ่นคูณ
63092001714 นายสุเทพ ถนัดทํา
63092001715 นางสาวเมธา วดี มีคะนุช
63092001716 นายธนกร รอดประเสริฐ
63092001717 นายอนุวัฒน� ม่ิงเมือง
63092001718 นายอนันต� เจริญผล
63092001719 นางสาวธิดารัตน� ตราชื่นต$อง
63092001720 นายนพพล รอดรังษี
63092001721 นายภัทร วงษ�จู
63092001722 นางสาวนุสรา เณรเนือง
63092001723 นายวรุฒ พุทธโกษา
63092001724 นางสาวอาทิตยา ยศเสนา
63092001725 นายวิทวัส สิทธา 
63092001726 นายมานพ นันตา
63092001727 นางสาวนารีรัตน� เดือนฉาย
63092001728 นายสามารถ ไวยาวัจกร
63092001729 นางสาวจิรวรรธ บุญมี
63092001730 นางสาวสุภาวดี หินทอง
63092001731 นางอมรรัตน� พรมเนตร
63092001732 นายป;ณณวิชญ� คําลือ
63092001733 นางต#อมแก$ว ภู#โต
63092001734 นายสุภารักษ� มูลเมือง
63092001735 นางสาวนวนตอง สุคํา
63092001736 นายธนวัฒน� จิตวงศ�
63092001737 นางสาวศิริลักษณ�หงส�เหม สิงห�ใส
63092001738 นายสุทธินันท� ทรัพย�เมือง
63092001739 นายอนุวัฒน� ศรีหาอินทร�
63092001740 นางสาวดุจดาว เอี่ยมละออ
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63092001741 นางสาวสุมนวดี ชาญช#างทหาร
63092001742 นางสาวเนาวรัตน� ช$างแจ$ง
63092001743 นายอลงกรณ� อุทัยรักษ�
63092001744 นางสาวกรวิการ� ดวงสุภา
63092001745 นายเปรี่ยมศักด์ิ ทองคต
63092001746 นางสาวอัจฉรา โพธ์ิแสง
63092001747 นางสาวอุมาพร มาชัน
63092001748 นางสาวชลธิชา จรรยา วัฒน�
63092001749 นางสาวแสงดาว พิมเนียม
63092001750 นายพีระภัทร� ทองแปQน
63092001751 นางสาวกันยกร บัวทอง
63092001752 นายชัยศิริ มีวงค�
63092001753 นางสาวธนิตา สุขศรี
63092001754 นางสาวมินตรา อยู#งาม
63092001755 นางสาวเขมิกา วงค�ธานี
63092001756 นางสาวแสงรวี ทองชมภู
63092001757 นายป;ณณัฐนันท� บัวสําลี
63092001758 นายศุภกิจ มหาวรรณ
63092001759 นางสาวจิรวัฒน� อิ่มหิรัญ
63092001760 นางขวัญเรือน นุกูลอุดมพานิชย�
63092001761 นายจารุ พลูศรี
63092001762 นายนรวิชญ� ดรประชุม
63092001763 นางสาวจุฑามาศ สุขโข
63092001764 นายพีระภัทร คําเครือ
63092001765 นายปฏิภาณ ประเสริฐอุดมศักด์ิ
63092001766 นางสาวนริศรา ศรีนารอด
63092001767 นายสถิตคุณ กันหา
63092001768 นายอภิสิทธ์ิ เครือธิ
63092001769 นายสมสิน ป;Iนรูป
63092001770 นางสาววิภาวรรณ รังษีสาคร
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63092001771 นางสาวศิริลักษณ� จันวิสิทธ์ิ
63092001772 นายอภิชาติ บุญอินทร�
63092001773 นางสาวอรวรรณ โยสุใจ
63092001774 นายไอสวร ศรีสุข
63092001775 นายพงศกร อินทร�พรหม
63092001776 นายสุขสันต� แก$วกลาง
63092001777 นายภูษิต พูลเพ่ิม
63092001778 นางสาวเบญจวรรณ เตียวสุวรรณ
63092001779 นางสาวบุญสิตา พรหมรักษา
63092001780 นายอดิเทพ ภักดีวิวัฒน�
63092001781 นางสาวสุรีรัตน� ศรีวิชัย
63092001782 นางสาววรารัตน� จันทร�อ่ํา
63092001783 นางสาวอมรพิทักษ� อินตะนัย
63092001784 นางสาวพรพรรณ กวาวพิวงศ�
63092001785 นางสาวหทัยรัตน� โตสิน
63092001786 นางสาวสุพัตรา พ่ึงเจริญ
63092001787 นางรัตนา ราชบุรี
63092001788 นางผกามาศ พิทักษ�บรรจง
63092001789 นางสาวปพิชญา ชูนาคา
63092001790 นายณัฐสิทธ์ิ รักสุข
63092001791 นายป8ติวัฒน� แสงส#งสูง
63092001792 นายจารุพงษ� มูลถา
63092001793 นายธนชาต เจดีย�ถา
63092001794 นางสาววิลาวัณย� คงนิล
63092001795 นายอุเทน วิสาปา
63092001796 นางสาวสุคนธวรรณ นนทศรี
63092001797 นางสาวยุวดี รักษาคม
63092001798 นางสาวพัชรี ศรีวิลัย
63092001799 นางสาวเสาวลักษณ� บุญนา
63092001800 นางสาวอรอุมา ทุมดี
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63092001801 นางสาวพีชญา คงคะชาติ
63092001802 นางสาวณัฐนรินทร� จันทร�ป_อก
63092001803 นายณทรรษพล ศรีศิริ
63092001804 นางสาวบุษยากร บุญเทียน
63092001805 นายสุทธิพงษ� มะโนมูล
63092001806 นางสาววรรณนิศา ทองบุญ
63092001807 นางสาวสุกัญญา เปLIยต๋ัน
63092001808 นางสาวอรวรรณ ทองประสงค�
63092001809 นายศุภกฤษณ� บุญคง
63092001810 นายวัชรินทร� พุ#มแก$ว
63092001811 นางสาวณภัทร เหลี่ยมแฉ#ง
63092001812 นางสาวรุ#งนภา แสงภู#
63092001813 นายพีรพล พรมท$าว
63092001814 นายป;ญญา พงษ�หนู
63092001815 นางสาววัชราพร ครุธชาติ
63092001816 นางสาวธัญชนก กัณหา
63092001817 นางสาวปภัสสร สระภักดี
63092001818 นางสาวไอลดา กันคํา
63092001819 นายเพชรธงชัย ประภา
63092001820 นางสาวนารีรัตน� บางโม$
63092001821 นางสาวเมลิกา ทองปาน
63092001822 นายพีรณัฐ แสงหม$อ
63092001823 นายจรณันทร� โพธิวงค�
63092001824 นางสาวจุรีภรณ� พลอาษา
63092001825 นายพชรพล มาลัยแย$ม
63092001826 นางสาวณัฐธิดา ศักด์ิดี
63092001827 นางสาวพิมประภา มาลาเอี่ยม
63092001828 นายณัฐวิทย� คําหล#อ
63092001829 นางสาวธัญญารัตน� บุญประเทือง
63092001830 นางสาวณัฏฐนันท� เรืองฤทธ์ิ
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63092001831 นางสาวศิรประภา เมฆพยับ
63092001832 นายศุภมิตร ดอนดง
63092001833 นางสาวอลีนา ตีรัมย�
63092001834 นางสาวสโรชา เจริญศิริ
63092001835 นางสาวสุพร นิลตะโก
63092001836 นายกิตติพันธ� ติแก$ว
63092001837 นายสุทธนพ เหลือหลาย
63092001838 นางสาวสไบทิพย� โพธ๋ิทอง
63092001839 นายวัชรพล ยอดไชย
63092001840 นางสาววรรณนิกา น$อยแก$ว
63092001841 นางสาวอําพร ข$อเพชร
63092001842 นางสาวพรรณภา คําแก$ว
63092001843 นางสาวณัฐพร สายพิมพ�
63092001844 นางสาวขวัญกมล พลอยขาว
63092001845 นายณรงค�วิทย� เนียมรัตน�
63092001846 นายกฤษฎา นิยมสืบ
63092001847 นายอานนท� ฤทธ์ิเต็ม
63092001848 นางสาวณัฐชานันท� มีดี
63092001849 นายนิทิศ กาวงศ�
63092001850 นางสาวพัชชา พรมเทียน
63092001851 นายสันติ สนสาย
63092001852 นายศิริญญา ตะวะนะ
63092001853 นายอิทธิวัฒน� อัตชู
63092001854 นายธีรัชญ�พัฒน� จันตNะมูล
63092001855 นางผกากรอง จันทร�คํา
63092001856 นายธรรมรัตน� ชาตะรูป
63092001857 นางสาวนิสาชล จันทะระ
63092001858 นางสาวกชพร เมทา
63092001859 นายธนาวุฒิ บุสดี
63092001860 นางสาวอรวรรณ เกิดเจริญ

หน$า 62 จาก 191               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ พิษณุโลก

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63092001861 นางสาวอรนาฎ เรืองวิลัย
63092001862 นายศิรวิทย� พุทธชาติ
63092001863 นายณัฐพงษ� จันทร�คีรีรุ#ง
63092001864 นางสาวกันยามาศ ธงโพธ์ิศรี
63092001865 นางสาวชลิดา โลหะเวช
63092001866 นางสาวกนกวรรณ ตาวงษ�
63092001867 นายทัศนัย ไพรวัน
63092001868 นางสาวจุฑารัตน� วงษ�ใจ
63092001869 นายสุพัฒน�ชัย มีสุข
63092001870 นายกฤษฎาวุฒิ โตแห$ว
63092001871 นางสาวฤทัยวรรณ เพ็ชรทวี
63092001872 นายอนุชิต เรือนแก$ว
63092001873 นางสาวฮารุกะ ยามาโมโต
63092001874 นายธนพงศ� อินทรรุจิกุล
63092001875 นางสาวกมลวรรณ สายต#างใจ
63092001876 นางสาวเอลีชา สิทธิ เกษร 
63092001877 นายสุระชัย สุดบับ
63092001878 นางสาวอัจฉรา เกิดศักด์ิ
63092001879 นายพิทักษ� สายแก$วเกิด
63092001880 นางสาวมลชนก กองเกิน
63092001881 นางสาววิภาพร วงษ�ปL
63092001882 นายมานัส นุ#มเกลี้ยง
63092001883 นางสาวสิริรัตน� วังคีรี
63092001884 นางสาวสริดา ขอนทอง
63092001885 นายพงศ�ศักด์ิ หนักแน#น
63092001886 นางสาวชไมพร ฝ;Iนแปง
63092001887 นายปฏิพัทธ� จันทร�สายทอง
63092001888 นางสาวนันท�นภัท สมทรง
63092001889 นางสาวโสภิตา มะแม$น
63092001890 นางสาวนภาพร สินธุวิมล
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63092001891 นายจักรกฤช ก$อนเทียน
63092001892 นางวันวิสาข� เพ็ชรสูญจันทร�
63092001893 นางสาวนฤมล แสงภักดี
63092001894 นางสาวอมรรัตน� สิทธิเกษร
63092001895 นายธีระนัส กันทะเสน
63092001896 นางสาวทิพย�วิมล ตรุษเกตุ
63092001897 นายอนัตท� คุ$มคํา
63092001898 นายสุทัศน� ปานสมบูรณ�
63092001899 นางสาวสิริลักษณ� โพธ์ิคง
63092001900 นางสาววารุณี ดีธรรมมา
63092001901 นางสาววรรณิษา หุมกระโทก
63092001902 นางสาวกชกร จตุระทิศ
63092001903 นางสาวสุเมษา อู#คงคา
63092001904 นางสาวสุพัฒน�ธิดา บํารุงดี
63092001905 นางสาวอัจฉรา ขําพารี
63092001906 นายเพชรณรงค� มาด$วง
63092001907 นางสาวนิโลบล ภักดีศุกผล
63092001908 นายภาคิน โอภาษี
63092001909 นางสาวชลธิชา มาอินทร�
63092001910 นายเอกพงศ� ภูมิวงค�ภัชร
63092001911 นางสาวพัชรี สังฆวิสุทธ์ิ
63092001912 นายปณิธาน ภู#จรูญ
63092001913 นางสาววริศรา ปานวงษ�
63092001914 นางเจนจิรา พลูคํา
63092001915 นายสุกิจ ชมภู#
63092001916 นางสาวแหวน เนาสุข
63092001917 นายธรรมชาติ ปQอมสกุล
63092001918 นายอนุรักษ� ผิวสุวรรณ�
63092001919 นางสาวอังคณา สอนเสือ
63092001920 นางสาวจินตนา เชี่ยวชาญ
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63092001921 นางสาววลัยลักษณ� หลักฉ่ัว
63092001922 นายพงษ�ศักด์ิ วัฒนาธีระกิจ
63092001923 นายธงชัย ทองศรี
63092001924 นางสาววณิชญา โคกแพ
63092001925 นางสาวจริยา พนาพิหค
63092001926 นางสาวสุณัฐชา สิงห�แก$ว
63092001927 นางสาวณัฐวดี มุลตะกร
63092001928 นายศรัณย� รุนเอม
63092001929 นางสาวสาวิตรี ศรีภูธร
63092001930 นางสาวคัมภิรดา มีสูงเนิน
63092001931 นางสาวเกสรา พรหมประสิทธ์ิ
63092001932 นายณัฐวุฒิ สมทอง
63092001933 นายนพรุธ แสงโมรา
63092001934 นางสาวมนัสสวี พจนรุ#งโรจน�
63092001935 นางสาวธารีรัตน� อยู#ชุ#ม
63092001936 นายเฟ8ร�ส อ#อนศรี
63092001937 นายบุญรัตน� โสมงคล
63092001938 นายพงษ�เทพ เชื้อดี
63092001939 นายธนัทเทพ พาแก$ว
63092001940 นางสาวลลิตา ฝ;Iนคุ$ม
63092001941 นายนิรุต ธรรมสร
63092001942 นายเจตนิพัทธ� แสงชมภู
63092001943 นางสาวดํารัสสสิริ สุขม่ัน
63092001944 นางสาววรวีร� มีเพชร
63092001945 นางสาวจุไรรัตน� แก$วสีหมอก
63092001946 นางสาวเสาวภาคย� ห$องพ#วง
63092001947 นางสาววัชรินทร� ม$วนพรม
63092001948 นางสาวจ้ี วิทยาเรืองศรี
63092001949 นางสาวนันทิกา ทั่งคํา
63092001950 นายภาคิน ทับสมิงครา
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63092001951 นางสาววิภาดา ม#วงคํา
63092001952 นายป8ยะพงษ� เขียวดี
63092001953 นายณัฐวุฒิ นพศิริ
63092001954 นางชมพูนุช สําอางค�
63092001955 นางสาวจุฑามาศ ตNะป;ญญา
63092001956 นางสาวพัชริดา เจตน�เกษตรกรณ�
63092001957 นางสาวสิโรรัตน� สิงห�ลอ
63092001958 นางสาวลลิตา ทนุกุล
63092001959 นายปรมินทร� ปรีเปรม
63092001960 นายสมมาตร� นิลศิริ
63092001961 นางสาวเกษร ไกรกิจราษฎร�
63092001962 นางพีรยา อ#อนสกุล
63092001963 นายสินธนา พลดงนอก
63092001964 นางสาวปรียาภรณ� โอสถ
63092001965 นายตะวัน ดอนเมือง
63092001966 นางกมลรัตน� พันธุ�พืช
63092001967 นายรัฐธรรมนูญ จรมา
63092001968 นางสาวศิญาณี อยู#พร$อม
63092001969 นางสาวกมลรัตน� เอี่ยมชาวนา
63092001970 นางสาววนิดา ซาทัน
63092001971 นางสาวสุดารัตน� ชาวนา
63092001972 นางสาวธนิตรา เพ็งถา
63092001973 นางสาวกาญจนา เลื่อนลอย
63092001974 นางสาวจตุรพร กาวิน
63092001975 นายอัฐพล กวางแก$ว
63092001976 นายณภัทร คํามาฟุRน
63092001977 นางสาวจุฬาลักษณ� ทองอ่ํา
63092001978 นางสาวศิริขวัญ อินทรทํา
63092001979 นางสาวอดิษฐา คําเพ็ง
63092001980 นางสาวปานตะวัน ถึงทุ#ง
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63092001981 นายชนัฐชา โพธ์ิทอง
63092001982 นายจิรภัทธ วันแก$ว
63092001983 นายสิตานัน ประเสริฐ
63092001984 นางศิโรรัตน� พรหมแก$ว
63092001985 นางสาวแสงเดือน สีหันต�
63092001986 นางสาวสุมิตรา ปุกคาม
63092001987 นางสาวศศิวิมล บุญมา
63092001988 นางสาวนิรุชา สุขสุด
63092001989 นายศุภณัฐ แสนสติ
63092001990 นายอภิชาติ สังข�ทอง
63092001991 นางสาววลาลัย ใสสีสูบ
63092001992 นายนเคนทร� ไชยชนะ
63092001993 นายภาคภูมิ สายแปลง
63092001994 นายปุรินทร� ทัพสิงครา
63092001995 นางสาวจิณห�นิภา ซ่ือสัตย�ดี
63092001996 นางสาวหทัยภัทร พันธ�โต
63092001997 นางสาวศิริลักษณ� ฟ;กทอง
63092001998 นายวินิทร แก$วเจริญศรี
63092001999 นายกฤตเมธ คงสังข�
63092002000 นางสาวภัคจิรา คําอ#อน
63092002001 นางสาวจิราพร วิสิทธิกรณ�
63092002002 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�ฉาย
63092002003 นายภูวนัย พูลทะจิตร�
63092002004 นางสาวทิพวัลย� เล็กกุล
63092002005 นางสาวจีราพร หญ$าราพ
63092002006 นายปรีชาชาญ กัลละหะ
63092002007 นางสาวอนุสรา สิทธิเขต
63092002008 นายสุขสวัสด์ิ จันทะมิตร
63092002009 นายสุทธิรักษ� พ่ึงสมบัติ
63092002010 นายเสรี เขียวคํา
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63092002011 นางสาวสมพร พทาเพชร
63092002012 นางสาวกวิดา ป;ญญา
63092002013 นางสาวศิริกัลยา หน#อแก$ว
63092002014 นางสาวสุวรรณา อุบลสุข
63092002015 นางสาววราภรณ� ม่ันระวัง
63092002016 นางสาวรัตนากร สินชู
63092002017 นางสาวสุกัญญา สมเมืองมา
63092002018 นางสาวสกุลรัตน� สักกุ
63092002019 นายจิรายุ สําราญพันธุ�
63092002020 นางสาวดรุณี คงวิชา
63092002021 นางสาวศิรินภา พาลี
63092002022 นางสาววราภรณ� สิงห�น$อย
63092002023 นางสาวสุภามาศ พรมขันธ�
63092002024 นายคเชนทร� อดทน
63092002025 นายธวัชชัย พงค�กู#
63092002026 นายวรพล มากรื่น
63092002027 นายอภิเดช ยะปะนัน
63092002028 นางสาวกัลยกร อิ่มสาย
63092002029 นางสาวลลิตา หนูอินทร�
63092002030 นายเกียรติศักด์ิ ขวัญเจริญ
63092002031 นางสาวอนุสรา ทองกล่ํา
63092002032 นายณัฐวัตร สัญญะวิชัย
63092002033 นางสาวธนาภา เกิดทรัพย�
63092002034 นางสาวจิรณา คงอินทร�
63092002035 นายนิรันดร� ศรีนาม
63092002036 นายกฤษกร หนูดอนทราย
63092002037 นางสาวดาวใจ วงษ�นันตา
63092002038 นายสุพจน� ดอกไม$
63092002039 นางปาลิตา บังแสง
63092002040 นายธรรมนันท� คําแสน
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63092002041 นายกิตติ โกญจนาท
63092002042 ว#าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา กาทองทุ#ง
63092002043 นางสาวสุชานันท� ศรีสกุล
63092002044 นายสหัสวรรษ วงค�สวัสด์ิ
63092002045 นายจักรกฤษณ� กันศรีเวียง
63092002046 นางโสภาวรรณ ทองเอม
63092002047 นายวัฒนา สิงเหม
63092002048 นายอนุชา ธรรมปรีชา
63092002049 นางสาวนาตป8ยา สุวรรณโฉม
63092002050 นางสาวน้ําฝน จินดา
63092002051 นางสาววิภาดา ศรีคําพา
63092002052 นางสาวพิชยา ทองคําขาว
63092002053 นายคมสันต� ดอนแก$ว
63092002054 นางสาวสุดาทิพย� ขําประสิทธ์ิ
63092002055 นางสาวสุพัตรา คงอยู#
63092002056 นางสาวฑัฎฎาภรณ� สนโชติ
63092002057 นายจิระพงศ� สีสุกสด
63092002058 นางสาวอังศุมินท� ครุธเคลือ
63092002059 นางสาวมินตรา บุตรพุ#ม
63092002060 นายพนาสันต� พุทธเสริม
63092002061 นางสาวสุภลักษณ� สอนยศ
63092002062 นางอารีรัตน� ด$วงวงค�
63092002063 นางสาวจุฑามาศ อัสถิ
63092002064 นางสาวรุจิรา แก$วพินิจ
63092002065 นายรุ#งโรจน� เศวตมงคล
63092002066 นายพันธวิทย� สังข�สุมล
63092002067 นางสาวกรรณ\ิ\กา พันธ�พืช
63092002068 นางสาววริศรา เชียงมา
63092002069 นายป8ยะ สังวรณ�
63092002070 นางสาวรสกร ตNะวิชัย
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63092002071 นายธนเดช พลสุจริต
63092002072 นางสาวเบญจมาศ บัวศรีพันธุ�
63092002073 นางสาวกัญญานัฐ เหมือนมาตร
63092002074 นางสาวนภัสวรรณ นิลเนตร�
63092002075 นางสาวเจวลี ตรีนพ
63092002076 นางสาวจุฑามาศ ก$อนคํา
63092002077 นางสาวดวงกมล ธรรมจริยาวัฒน�
63092002078 นางสาวจุฑาทิพย� ฉัตรธง
63092002079 นายธงชัย ล$านเชียง
63092002080 นายพงศภัค นัดดา
63092002081 นางสาวพิชญ�กานต� ศรีทิพย�
63092002082 นางสาวอติพร บุตสะไล
63092002083 นางสาวศศิวิมล ทุ#งเก$า
63092002084 นางสาวศิริดา ปานวล
63092002085 นางสาววัชรพร ขันตยานุกูลกิจ
63092002086 นางสาววรรณภา สายทอง
63092002087 นางสาวสรรพสรณ� ก$อนแก$ว
63092002088 นายอภิสิทธ์ิ ศรีวรรณ�
63092002089 นางสาวบุญณิศา สุขเสริม
63092002090 นางสาวสุปราณี บําเทิง
63092002091 นายอรรถพล คํานนท�
63092002092 นางวันทนีย� อุ#นจิตต�
63092002093 นางสาวกาญจนาพร รัตนอุบล
63092002094 นายสราวุธ บุญลือ
63092002095 นางสาวอลิษา หอมสอาด
63092002096 นางสาวโชษิตา สุดพุก
63092002097 นางสาวจันจิรา พรมมี
63092002098 นางสาววลัยลักษณ� เทวี
63092002099 นางสาวกฤษณา เกตุแก$ว
63092002100 นายสมพร ขันเงิน
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63092002101 นางสาวกัสมา ลือแมซา
63092002102 นางสาวปาวีณา ฟองทา
63092002103 นางสาวศุภรักษ� เทศมหา
63092002104 นายวีระวัฒน� วังแก$ว
63092002105 นางสาวมาริษา พร$อมเพียง
63092002106 นายภาสกร แพงโตนด
63092002107 นายอิทิพงษ� วงศ�จา
63092002108 นางสาวพัชรินทร� อินสาคํา
63092002109 นายยศพนธ� รักเชื้อ
63092002110 นางสาวณัชชา ตุ#มแก$ว
63092002111 นายศาสตราวุฒิ ศรีธรรม
63092002112 นางสาวพิมภารัตน� โพธิบัลลังค�
63092002113 นางสาววนิดา ม่ันคง
63092002114 นางสาวกรรณิการ� อุตมา
63092002115 นางสาวพรรณภัส ราชะพริ้ง
63092002116 นายอนุพงษ� สุขแสง
63092002117 นางสาวจตุพร ไข#รัสมี
63092002118 นายกฤษดา พารี
63092002119 นายสุทธิพงค� สังข�แสง
63092002120 นายเฉลิมเดช เรืองประพันธ�
63092002121 นางสาวศศิวิมล คําภิระยศ
63092002122 นางสาวเบญจพรรณ โนจิตร
63092002123 นางสาวมยุรี จันทวงค�
63092002124 นายอนุสรณ� สอนตาติ
63092002125 นางสาวนันทิยา นิลสนธิ
63092002126 นายวัชรพงศ� ยะมัง
63092002127 นางสาววรรณภา วงค�ป;ญญา
63092002128 นายวรชัย ทรัพย�สุธา
63092002129 นางสาววิภาวรรณ ไชยโย
63092002130 นายพควิช มาเขียว
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63092002131 นางสาวศิริพร สุขสําราญ
63092002132 นายศุภกิจ ศรีสังข�
63092002133 นายก$องภพ สมบูรณ�
63092002134 ว#าที่รตธีระยุทธ พรมมา
63092002135 นายอภิสิทธ์ิ เกิดเมฆ
63092002136 นางสาวสุทธิดา ดวงเขียว
63092002137 นางสาวสิริวิมล โสสุด
63092002138 นางสาวพรทิพย� หล่ํารัศมี
63092002139 นางสาวพรพรรณ ไตรภาค
63092002140 นางสาวจีรภา คําศรี
63092002141 นายสุรศักด์ิ มาเพชร
63092002142 นายเสฏฐพล มาลา
63092002143 นางสาวเพ็ญนภา ภูพุ#ม
63092002144 นายวสวัตต์ิ ปานเรือง
63092002145 นางสาวโชติกา บุตรพ่ึง
63092002146 นางสาวรัตน�วลัญช�ยา แหลมหลัก
63092002147 นางสาวณัฐนรี อยู#ดี
63092002148 นายอรรคพล เพชรใจดี
63092002149 นางสาวจุฑามาศ ดวงดัน
63092002150 นางสาวบวรลักษณ� สมบัติเวชสิทธ์ิ
63092002151 นายจักรกฤษณ� ธัญญะ
63092002152 นางสาวป8ยะนุช สลับศรี
63092002153 นางสาววนิดา ตาใจ
63092002154 นายอาทิตย� อารมณ�
63092002155 นางสาวผุสฌา ดีสกุล
63092002156 นายนุกูล เนื้อไม$
63092002157 นายจิราธิวัฒน� คําอุ$ย
63092002158 นายณัฐดนัย ชุมภู
63092002159 นายจตุรงค� สุขเกษม
63092002160 นางสาวฐาปนี ผวจันทร�
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63092002161 นายศุภกร สิงห�ตัน
63092002162 นายพีรพัฒน� ฟ;กแฟง
63092002163 นางสาวศิวัชญา อินทฉิม
63092002164 นางสาวรุ#งรัตนา พงษ�พานิช
63092002165 นางฐิติมา ป;Iนกลิ่น
63092002166 นางสาวอัญชลี ปุพพโก
63092002167 นางสาวอรทัย บางเฟX<อง
63092002168 นางสาวศจีรัตน� โชคไพรวรรณ�
63092002169 นางสาวขวัญชนก ช#วยพิชัย
63092002170 นางสาวพรกนก ดอกไม$
63092002171 นางสาวภาสินี แปQนแก$ว
63092002172 นางสาวเกตุน�สุดา เมืองใจ
63092002173 นายทศพร จันทร�คุณาภาส
63092002174 นายจักรพันธ� จันทร�มีเทศ
63092002175 นางสาวจุณฑามาศ ขาววิลาศ
63092002176 นางสาวธัญวลัย สุขพ#วง
63092002177 นางสาวสุนันธินี ธนัญชัย
63092002178 นายวีรศักด์ิ สนศิริ
63092002179 นายณรงค� สุดชู
63092002180 นางสาวอรวรรณ ทองดอนอ่ํา
63092002181 นายศิวรุตม� นาคเกษม
63092002182 นางสาวพรพิมล ทับประดิษฐ�
63092002183 นางสาวมลทิรา กUาสม
63092002184 นางสาวกัญญาภัค แหงมงาม
63092002185 นางสาวน้ําฝน จินาเที่ยง
63092002186 นางสาวทวีพร แก$วคุ$ม
63092002187 นางสาวณัฐสินี ป8<นศักด์ิ
63092002188 นางสาวลินรดา มียวน
63092002189 นายธนิสร แสงสวรรค�
63092002190 นายญาณากร พันธุ�กลับ
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63092002191 นายฐาปนา พลเอี่ยม
63092002192 นางสาวบุณยานุช ดวงแก$ว
63092002193 นายอุดมชัย คํามา
63092002194 นายจตุพงศ� น#วมศิริ
63092002195 นางสาวนิลญาภักตร� ลชิตาวงค�
63092002196 นายณัฐกานต� พุ#มแตง
63092002197 นางสาวกรุณาพร พูลด$วง
63092002198 นายวีรวัฒน� สุทน
63092002199 นางสาวสุกัญญารัตน� เข็มทอง
63092002200 นายมนตรี กุลพรม
63092002201 นางสาววรรณภา ทองรอด
63092002202 นายศิรกาญจณ� ม่ันสอน
63092002203 นางสาวศวิตา เอมอยู#
63092002204 นางสาวรัชนีกรณ� รอดกําเนิด
63092002205 นางสาววรรณภา กล่ําเพ็ง
63092002206 นายจิรพงศ� สีต้ือ
63092002207 นายณัฐพงศ� อินตNะสุข
63092002208 นายจิรณัฐ เรืองรัศมี
63092002209 นายเบน เอกวัฒน�
63092002210 นางสาวนฤมล ตุงคะศิริ
63092002211 นายกฤษณะ พูลขวัญ
63092002212 นางสาวธัญญารัตน� แก$วอ$น
63092002213 นายอานันท� เครือตา
63092002214 นายศิริชัย คงทอง
63092002215 นางสาวกมลพรรณ มอญกุดเลาะ
63092002216 นายศิริพงษ� วัฒนะ
63092002217 นายธนโชติ กวีวัฒนา
63092002218 นางสาวพรทิพย� รักสามหมอก
63092002219 นางสาวเกวลี จันทร�คํา
63092002220 นางสาวรสสุคนธ� ป;ญญา
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63092002221 นางสาวปาลิดา พันธ�เลิศ
63092002222 นายเจษฎากร อ#อนคํา
63092002223 นายชวลิต แก#นพ#วง
63092002224 นางสาวกัญจนารัตน� พิมพ�จุฬา
63092002225 นางสาวพรทิพย� ประเสริฐ
63092002226 นายธงชัย จารัตน�
63092002227 นางสาวมัลลิกา ภู#พลับ
63092002228 นางสาวกชกร พุทธา
63092002229 นางสาวเกศรินทร� สาทช$าง
63092002230 นายประยูน สีกา
63092002231 นายภาณุพงศ� เย็นระยับ
63092002232 นายธนพงษ� บรรดาศักด์ิ
63092002233 นายบดินทร� บุตรตUา
63092002234 นางสาวเพ็ญนภา เนียมจันทร�
63092002235 นายศุภโชค น$อยหมอ
63092002236 นายจักรวุฒิ ศรีเรือง
63092002237 นายรักษ�ศีล สุระวัง
63092002238 นางสาวรัตนา ฝาเงิน
63092002239 นายประภาส ลองสันเทียะ
63092002240 นางสาวอุไรวรรณ ซ$อนงาม
63092002241 นางสาวฐิติภา อ$วนศรี
63092002242 นางธัญวรัชพร มะลิลา
63092002243 นายจตุรพรชัย แปQนตระกูล
63092002244 นางสาวนิติรัฐ สิทธิชัยวงค�
63092002245 นางสาวอภิญญา จันสี
63092002246 นายชินวัฒน� สอนทอง
63092002247 นายธีระพันธ� ตันรัตนะ
63092002248 นางสาวภัคภิญญา สุนทรผกา
63092002249 นางสาวอุษานาฐ บัวประเสริฐ
63092002250 นางสาวฐิติญาพรรณ กํ่าเกิด
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63092002251 นางสาวอารียา พิลึก
63092002252 นางสาวจารุวรรณ เกิดสุวรรณ
63092002253 นางสาวอรพรรณ จันลี
63092002254 นายปฏิภาณ ฉํ่าวิเศษ
63092002255 นางสาวศศิพิมล ใบทองคํา
63092002256 นางสาวณัฐพร อยู#ดี
63092002257 นางสาวนิตยา เที่ยงมณี
63092002258 นางสาวธมลวรรณ พิมพหนู
63092002259 นางสาวพรทิพย� เพียปลัด
63092002260 นางสาวชลลดา ผลกระโทก
63092002261 นายอนุชา บรรณะธี
63092002262 นายทักษิณ พิมพิเศษ
63092002263 นางสาวอคิราภ� บัวลา
63092002264 นายณัฐนันท� อินคําเชื้อ
63092002265 นายอัศเรนทร� บัวระภา
63092002266 นางสาวสุวิษา น$อยศรี
63092002267 นางสาวกาญจนา รอดย$อย
63092002268 นางสุจิตรา แตงตรง
63092002269 นายพาสันต� แก$วนิคม
63092002270 นายพงพัฒน� สามี
63092002271 นางสาวธัญญรัตน� เพ็ชรล$อมทอง
63092002272 นายทศพร พ#วงกระแสร�
63092002273 นางสาวกาญจนา พลอยกระจ#าง
63092002274 นายศุภกร ไทยหล#อ
63092002275 นางสาวธัญจิรา นุ#มเอี่ยม
63092002276 นางสาวสุนิสา หลวงเมือง
63092002277 นางสาวกาญจนา  ีราชประดิษฐ
63092002278 นายอาทิตย� ดําสนิท
63092002279 นางสาวจิณธิดา กางศรี
63092002280 นางสาวบุศยานุช ม$ายอง
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63092002281 นายเจนณรงค� รุจิเลิศ
63092002282 นางสาวกมลพรรณ ศรีวิชา
63092002283 นางสาวอังคณา ชัยยะ
63092002284 นายปรัชชา แก$วทํามา
63092002285 นางสาวสายสุดา สุทธิ
63092002286 นายณัฐดนัย ขําศิริ
63092002287 นางสาวอรวรรณ มีรส
63092002288 นางสาววรวรรณ อนุรักษ�
63092002289 นางสาวอรวรรณ ทับเอี่ยม
63092002290 นางสาวศดานันท� ตNะวงศ�น$อย
63092002291 นางสาวธนะรัชต� เพ็งสมบูรณ�
63092002292 นายสหัสวรรษ เหมเงิน
63092002293 นางสาววิจิตตรา เหล#าลุมพุก
63092002294 นางสาววรรณนิสา แย$มพจนา
63092002295 นายประสพชัย ขาวแก$ว
63092002296 นางสาวธัญญารัตน� หงษ�หิน
63092002297 นางสาวปภาวรินทร� กลอยเดช
63092002298 นางสาวพัชราพรรณ เจริญม่ันคงวงศ�
63092002299 นางสาวกนกวรรณ นึกถึง
63092002300 นางสาวสุรางศุ�รัตน� ทักษ�สิน
63092002301 นายปวเรศ แซ#บ$าง
63092002302 นางสาวอัมพร คมขําหนัก
63092002303 นางสาววิมลรัตน� ธนันวงศ�
63092002304 นางสาวกชกร พุกเถ่ือน
63092002305 นางสาวเจนจิรา สุขปQอ
63092002306 นางสาวณัฐชยา อิ่มสรรค�
63092002307 นางสาวกุลธนันท� บางเหลือม
63092002308 นางสาวจิราภรณ� แซ#โก
63092002309 นางสาวจุฑามาศ ม่ังอะนะ
63092002310 นางสาวน้ําฝน ประสิทธิเขตกิจ
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63092002311 นายเจษฎากร ระวังภัย
63092002312 นางสาวน.ส.พัฒนา โปธามูล
63092002313 นางสาวสายน้ําทิพย� ศรีพิชัย
63092002314 นายกิตติศักด์ิ เขียวบ$านยาง
63092002315 นางสาวพิมลพรรณ คํ้าจุน
63092002316 นายเอลีชา บริหาญ
63092002317 นายไพศาล หุ#นสิงห�
63092002318 นางสาวลลิดา วิเศษบุรุษ
63092002319 นายภูเบศ ทองศรี
63092002320 สิบตรีทวีเกียรติ ยองเป^ง
63092002321 นายศราวุฒิ งามศรีขํา
63092002322 นายเอกชัย มานา
63092002323 นางสาวสุนารี ป;ญญาวนาลี
63092002324 นางสาวสมฤทัย สังบัวแก$ว
63092002325 นางสาวอภิชญา เชียงหนุ$น
63092002326 นางสาวสุพัชรี แจ#มหอม
63092002327 นางสาวจันจิรา จ#าแดง
63092002328 นายศฤงคาร ทองเต่ียง
63092002329 นางสาวชนันดา จันทร�จิตร�
63092002330 นายป;ณณวัฒน� ทองบัว
63092002331 นายกฤษดา วงษาวดี
63092002332 นางสาวปราณี ดีบ$านใหม#
63092002333 นายบัญชา น$อยมาไกล
63092002334 นายวรวิช สุยะน$อย
63092002335 นางสาวชลธิชา อุกอาจ
63092002336 นายพุฒิพงศ� กวางแก$ว
63092002337 นางสาวมาริสา อ#อนดี
63092002338 นางสาวรัชฎาพร อ#อนเนื่องเพชร
63092002339 นางสาวสุพัตรา เคียงข$าง
63092002340 นายวิทวัส แสงจันทร�
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63092002341 นางสาวอรวรรณ สมจิตร
63092002342 นางสาวอรวรรณ พันทะวงษ�
63092002343 นางสาวอาภาพร สันดี
63092002344 นางสาวทิพวัลย� เต็งแย$ม
63092002345 นายชนวีร� อริยศ
63092002346 นางสาวพิมชนก จันทะวาศ
63092002347 นางสาวดาวประไพ รัตธิยา
63092002348 นางสาวรัตนากรณ� บุญมาก
63092002349 นางสาวดวงกมล เข็มทอง
63092002350 นายนพดล เครือตา
63092002351 นางสาวประภาภรณ� พลอาวุธ
63092002352 นางสาวณัฐญา ศรีประดิษฐ�
63092002353 นางสาวกนกพร โคกทับทิม
63092002354 นายอภิรักษ� ทองคํา
63092002355 นายพัชรพงศ� หอมบุบผา
63092002356 นางอริญรดา แท#นมณี
63092002357 นางสาวอัญรินทร� เรืองดิษยาวงศ�
63092002358 นางสาวเพ็ญนภา ชาวพเยาว�
63092002359 นายพีรพล บริบูรณ�มี
63092002360 นางโรสริน ศิริมา
63092002361 นางสาวสุจิตตรา โตสุข
63092002362 นายณัฐวุฒิ เวฬุวนารักษ�
63092002363 นายภัทรธร เมืองด#าน
63092002364 นายณรงค�ศักด์ิ แก#นสน
63092002365 นายยุทธศักด์ิ ศิริวัจโนดม
63092002366 นางสาวณัฐณิชา เดชด#าน
63092002367 นางสาวมนัสชญา แปQนบูชา
63092002368 นางสาวณัฐติกานต� มูลสถาน
63092002369 นายณรงค�เดช สวาสุ
63092002370 นางสาวทอฝ;น ดรัลพร
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63092002371 นายอภิสิทธ์ิ กันทาวงษ�
63092002372 นายภูรินทร� ทรายแก$ว
63092002373 นายนนทนันท� รัตนคช
63092002374 นางสาวบุษยา ป;ญญาบุตร
63092002375 นายสรศักด์ิ คงต$นกูล
63092002376 นางสาวเกวลี ขุนศิริยะ
63092002377 นางสาววิภาวัลย� แตงโตนด
63092002378 นางสาวทักษิณา แสงสุริยะ
63092002379 นายิอิสระ จํารัส
63092002380 นางสาวพณิชา นวลใย
63092002381 นางสาวปวันรัตน� กลิ่นขจร
63092002382 นางสาวศิริพร หม$อกรอง
63092002383 นายชนาธิป เม#นใจหนัก
63092002384 นางสาวนัธริกา ใจเย็น
63092002385 นายสุรศักด์ิ มูลเฉลิม
63092002386 นางสาวปณิดา นวลไผ#
63092002387 นายจักรพันธ� เจNกจ่ัน
63092002388 นางสาวสุพรรษา เกษมศรีบุปผา
63092002389 นายนพรัตน� พ#อป;ญญา
63092002390 นายพงศ�สิน แก$วคง
63092002391 นางสาวธนาภรณ� พูลประเสริฐ
63092002392 นางสาวสุธีรา ยังเจริญ
63092002393 นางสาวพรพิมล มะณีแสง
63092002394 นางสาววรรณฤดี เสนีวงศ� ณ อยุธยา
63092002395 นางสาวอมราวดี ทาทองมา
63092002396 นางชุลีพร สอนทุ#ง
63092002397 นายชัยยานนท� ก#อกอง
63092002398 นางสาวนนทรีย� ม#วงมี
63092002399 นางสาววาสิณี พรมมี
63092002400 นางสาวอมรรัตน� ไพโรจน�
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63092002401 นางสาวอัจฉราพรรณ คงจุ$ย
63092002402 นางสาวนงค�นิจ นุตตโยธิน
63092002403 นายภิรุณ ก่ิงกืย
63092002404 นายธนชาติ ปาโม$
63092002405 นายโกวิทย� สารศาสตร�กุล
63092002406 นางสาวจินตหรา สุดแดน
63092002407 นายตรีสุริยะ ละน$อย
63092002408 นางสาวกฤษณา สิงห�แรง
63092002409 นางสาวพิมลพรรณ ทะนานทอง
63092002410 นางสาวอมรรัตน� อ#วมสุข
63092002411 นางสุภาภรณ� จันจัด
63092002412 นายปุริมปรัชญ� เหง$าสาลี
63092002413 นายกชกร มณีรัตน�
63092002414 นายรัชชกัญจน� บุญถนอม
63092002415 นางสาวธัญญารัตน� ศรีณรางค�
63092002416 นายอธิพัชร� เกตุขํา
63092002417 นายปฏิภาณ เขียวเนียม
63092002418 นายธงชัย ใจดี
63092002419 นางสาวศุกลภัทร� พรมมา
63092002420 นางสาวเบญจวรรณ เข็มวง
63092002421 นายบุญอนันต� ทุ#งโพธ์ิตระกูล
63092002422 นางสาววารุณี บัวสุ#ม
63092002423 นางสาวขนิษฐา แก$วกาหลง
63092002424 นางสาวศิวาพร ไชยธิ
63092002425 นายสกุลวัฒน� สุมังคละ
63092002426 นางสาวอัจฉรา กําเนิดเกิด
63092002427 นายธนดล เกิดบุญมา
63092002428 นายชัชวาลย� พันธ�ศรี
63092002429 นายนทีกรณ� เหมืองหม$อ
63092002430 นางณัฐชา นาครินทร�
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63092002431 นางสาวจิราพร พะคะพิกุล
63092002432 นางสาวชนิตร�นันท� เวียงนาค
63092002433 นางสาววชิญา คงเชื้อสาย
63092002434 นางสาวศุภรัตน� หล$ายวน
63092002435 นางสาวธิดารัตน� แสงเงิน
63092002436 นางสาวชัญณัชชา วงศ�เสนา
63092002437 นางสาวจุฑามาศ ทรงพุฒิ
63092002438 นางสาวนันทิกานต� บุญเสริม
63092002439 นางสาวกมลรัตน� จันทรส
63092002440 นายโกวิทย� เพ็ชรทิม
63092002441 น.ส.บุญรัตน� ชองขันปอน
63092002442 นางสาวนันทนัช อ#\\\\อนจันทร�
63092002443 นายอภิชิต จันทร�นุ#ม
63092002444 นางสาวนีรยา นุชโอภาช
63092002445 นางสาวธวัลรัตน� ต#ายชาวนา
63092002446 นางสาวเมธิศา ทองสุข
63092002447 นายประไธเทพ บุบพันธ�
63092002448 นางสาวรุ#งนภา ถวิลเดช
63092002449 จ.ส.ต.ธนวรรธน� จังพล
63092002450 นายศรายุธ ทาระวา
63092002451 นายสมคิด โชติช#วง
63092002452 นางสาวจุฑามาศ นงค�พาน
63092002453 นายนที อินจันตNะ
63092002454 นายศักดา ปานทับ
63092002455 นายเมธาสิทธ์ิ นันตNะภาพ
63092002456 ว#าที่ร$อยตรีหญิงอุษณีย� ศรีวิชัย
63092002457 นางสาวจีรนันท� นาคิน
63092002458 นางสาวเสาวดี ม#านฟQาสีคราม
63092002459 นางสาวจตุพร รอบุญ
63092002460 นางสาวธัญชนก คําโสม
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63092002461 นายธีรพงศ� พวงวิลัย
63092002462 นายญาณพล ระดมทอง
63092002463 นางสาวมุตจิรา รองเมือง
63092002464 นางสาวลลิตา ถาพรม
63092002465 นายธีรกานต� ศรีจันทร�พรม
63092002466 นายวีระยศ ยะปะนันท�
63092002467 นายรัตนกัมพล มาส$มซ#า
63092002468 นางสาวภัสสร อุ#นผูก
63092002469 นางสาวพิกุล ฮวดเกิด
63092002470 นางสาวสุธินี สว#าง
63092002471 นายเนติพงษ� จิรโชติภูวนนท�
63092002472 นางสาวเจนจิรา พ่ึงทองคํา
63092002473 นางสาวป8ยะวรรณ พิลาสี
63092002474 นายณัฐภัทร วุฒิ
63092002475 นางจินตนา ขอนทอง
63092002476 นางสาวธันยธรณ� สุมาจิตร
63092002477 นางสาวสุภาพร ความหม่ัน
63092002478 นายธวัชชัย พรหมทอง
63092002479 นางสาวเพ็ญนภา สังสีแก$ว
63092002480 นายไตรเทพ สุวรรณศรี
63092002481 นายกษิด์ิเดช เทียมแสน
63092002482 นางสาวสุริชา คงแสงทอง
63092002483 นางสาวลําพึง คงเพชรศักด์ิ
63092002484 นางสาวกรรณิกา สายสุข
63092002485 นายมานัด จาดเมือง
63092002486 นางสาวฐาริณี พุดขุนทด
63092002487 นางสาวโสรยา ทักษะวณิช
63092002488 นางสาวสมิตา นิยม
63092002489 นายอรรณพ ดอนป;ญญา
63092002490 นางสาวเปรมจิต พรมคํา
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63092002491 นางสาวอุไรวรรณ อินทนู
63092002492 นายอภิชา เพ่ิมพูล
63092002493 นางสาววิบูรณ�รัตน� หลวงแสง
63092002494 นางสาวธัญญ�ฐิตา ศิรพรวรศักด์ิ
63092002495 นางสาวกชกร จันทร�หล$า
63092002496 นางสาวป8ยรัตน� นาคซิว
63092002497 นางสาวภานุมาศ ทองด$วง
63092002498 นายประมวลศักด์ิ ปานย้ิม
63092002499 ว#าที่ ร.ต.เสาวลักษณ� เรียนหม#อม
63092002500 นางสาววรรณา วรรณบุตร
63092002501 นายณรงค�ชัย พงษ�ประไพ
63092002502 นายชานนท� ลมไธสง
63092002503 นายป;ญญา ป8<นกระจาย
63092002504 นางสาวอัจฉรา แซมสีม#วง
63092002505 นางดวงรัตน� ภาพสิงห�
63092002506 นายศราวุธ สิงหวิชัย
63092002507 นายชัชนันท� น$อยกรุต
63092002508 นายธิติพงศ� เวชคง
63092002509 นางสาวศศิธร ดาวเรือง
63092002510 นายอนาวิล รักษ�ทอง
63092002511 นายยศพัฒน� ถาวรศรี
63092002512 นางสาวกาญจนา น้ําใจม่ัน
63092002513 นายเอกชาติ โพธ์ิเพชร
63092002514 นางสาววิสสุตา ยาวงษ�
63092002515 นายวายุ ต#ายรอด
63092002516 นายรณกร น$อยต$อย
63092002517 นางสาวจุฑามาศ สาลีศรี
63092002518 ว#าที่ร$อยตรีขจรพงศ� ไชยมงคล
63092002519 นายสุทัศน�  �เจริญศรี
63092002520 นายจักรพันธ� ไกรเมฆ
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63092002521 นางสาวกนกพร ท$วมเทศ
63092002522 นางสาวจันทร�วิภา พ่ึงทองคํา
63092002523 นางสาวณัฐดาว วันสัก
63092002524 นายศราวุฒิ ทาสัก
63092002525 นายอรรถสิทธ์ิ พววแก$ว
63092002526 นายเตวิชธารณ� ปรุงศักด์ิ
63092002527 นางสาวนันทิชา ถุงคําตัน
63092002528 นายศักรชัย ย้ิมป8<น
63092002529 นายสุขสันต� กอบเก้ือ
63092002530 นางสาวลลิตา พัดโผน
63092002531 นายทรงพันธ� ศรีทิพย�
63092002532 นายสมพงษ� เพ็ชรคง
63092002533 นางพัฒนา ขวานา
63092002534 นางสาวสายฝน โพธิ
63092002535 นายภูวนาถ คงกันกง
63092002536 นางสาวสุภักษร อุ#นบุญ
63092002537 นางสาวญาณิศา พรคําโรจน�
63092002538 ว#าที่ ร.ต.กฤษดา สันธนะดิลก
63092002539 นายวสันต� มาลัยมาตร
63092002540 นางสาวฐานะมาศ ชายปRา
63092002541 นางสาวมนัสนันท� พ่ึงเขียวแหน#ง
63092002542 นางสาวอําพร โพธ์ิศรี
63092002543 นางสาวอรทัย บุญสายัง
63092002544 นางสาวศิริลักษณ� พงษา
63092002545 นางสาวกมลรัตน� คําสืบ
63092002546 นางสุทัศน�ษา คีรีวรรณ
63092002547 นายทรงพล เกลื่อนเมฆ
63092002548 นายนัฐวุฒิ โพธ์ิพันธ� 
63092002549 นางสาวจุฑาภรณ� รอดสําเภา
63092002550 นางสาวสุภาภรณ� ก$อนแก$ว
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63092002551 นางสัณหพร ขุนเทพ
63092002552 นางสาวภูวรัตน� เข็มแก$ว
63092002553 นายสมบัติ เอกวารสาร
63092002554 นายนฤเบศร� เข็มเพชร
63092002555 นางสาวชลธิดา ทิวสระแก$ว
63092002556 นางสาวปานตะวัน เจริญภาพ
63092002557 นางสาวรัตนากร โชติธนารีย�
63092002558 นางสาวธิดารัตน� อ#อนทรัพย�
63092002559 นางสาวขวัญจิรา หอมสุวรรณ
63092002560 นางสาวลัดดาวัลย� อยู#เส็ง
63092002561 นางสาวจิราภา คตเย็น
63092002562 นางสาวกาญจนา ม่ังมี
63092002563 นางสาวศิริขวัญ ศีลพร
63092002564 นางสาวจารินี ทองน$อย
63092002565 นางสาวอัยการ บัวเทศ
63092002566 นางสาวป8ยนุช อิสาพรม
63092002567 นายบัณฑิต วงศ�ฝ;Iน
63092002568 นางสาวนินธิรา จันทร�พานิชย�
63092002569 นายสมชาย อุ#มทอง
63092002570 นายอดิศร รังศาสตร�
63092002571 นางสาวอรุชา จําเริญชโลทร
63092002572 นายอุกกริช รอดทุกข�
63092002573 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�ทองหลาง
63092002574 นางสาวสุธิตา ทัตเศษ
63092002575 นายศักด์ิดา นิ่มสําอาง
63092002576 นางสาววัชรี แสงอรุณ
63092002577 นายธนากร เลาวกุล
63092002578 นางสาวศิราภรณ� ลิ้มรส
63092002579 นางสาววรวรรณ บุตรดาวงค�
63092002580 นายสกลกร เจริญวัชรกุล
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63092002581 นางกัญญาพัชญ� ป8นใจ
63092002582 นายนัทธรัฐ จันนะ
63092002583 นายอนุรักษ� ศรีมณี
63092002584 นายพรพิษณุ เพ็ชรมี
63092002585 นายอุกฤษ จNอดดวงจันทร�
63092002586 นางสาวโยษิตา สร$อยข#าย
63092002587 นางสาวสุนิสา บัวทอง
63092002588 นางสาวอภิญญา หอมเนียม
63092002589 นางสาวชลลรินทร� ป;นแก$ว
63092002590 นางสาวนิลาวัลย� พันธ�ทอง
63092002591 นางสาวเบญจมาศ แพงลม
63092002592 นายสรศักด์ิ เพ็ชรกําแหง
63092002593 นายภควัต กันสาตร�
63092002594 นางสาวอทิตยา โรจน�กมล
63092002595 นายพิเชษฐ อินทร�เกลี่ย
63092002596 นางสาวอุรชา ท$าวไตรราช
63092002597 นางสาวสุภาวดี สุขคําปา
63092002598 นายวรุตม� ม่ันแก$ว
63092002599 นายสุริยา ขันทะตัน
63092002600 นายเอกวัฒน� ทับทอง
63092002601 นางสาวศุภักษร เสือเทศ
63092002602 นางสาวสุกัญญา สาระถี
63092002603 นายอัษฏาวุธ แก$วย$อย
63092002604 นางสาวสุพิชชา กระต#ายทอง
63092002605 นางรุจจิรดา ตาแว#น
63092002606 นายอัฐวุฒิ ชะนะพ$อง
63092002607 นางสาวบุษกร พงษ�เม#น
63092002608 นายวิศวะ สาหร#าย
63092002609 นางสาวมณีรัตน� รุ#งแจ$ง
63092002610 นางสาวนันทลักษณ� ต๊ิบคํา
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63092002611 นายธีระ ชมพิกุล
63092002612 นายมงคล จันลา
63092002613 นายวรินทร รักสุจริต
63092002614 นางสาวสุธิศา คณาครุฑ
63092002615 นางสาวลดาวัลย� ขาธรรม
63092002616 นางสาวพอฤทัย สารใจวงศ�
63092002617 นายชัยสิทธ์ิ มากดี
63092002618 นายพิสิษฐ� พรมณะรงค�
63092002619 นางสาวฐิติมา มังสา
63092002620 นางสาวชรินทร คําเพ็ชร
63092002621 นายจิรวัฒน� กันทาฟ;ง
63092002622 นางสาวดวงกมล สีดานุช
63092002623 นางสาวเจษฎากร ชอบต้ังจิตร
63092002624 นางสาวอรวรรณ ป;ญญาดี
63092002625 นางสาวอภิญญา สายถ่ิน
63092002626 นายธีรนัย เขียวสนั่น
63092002627 นายเกียรติคุณ แจ#มสว#าง
63092002628 นางสาวชลธิชา สีชอล�ค
63092002629 นางสาวสมประสงค� อินทร�ปรางค�
63092002630 นางสาวนัฐขนิษฐา เรืองงาม
63092002631 นางสาวอลิสา ต$องประสงค�
63092002632 นางสาวอรุโณทัย มีโต
63092002633 นายณัฐวุฒิ พรมฝ;Iน
63092002634 นางสาวสุภาภรณ� ประทุมชาติ
63092002635 นายณัฐพงษ� อยู#เย็น
63092002636 นางสาวปวีน�นุช ร$อยเเสงจันทร�
63092002637 นายพรเทพ ชื่นชม
63092002638 นางสาววิไลวรรณ� ภูผาอนุรักษ�
63092002639 นายวรฉัตร งูนใส
63092002640 นายสรวิชญ� จันทร�ประดิษฐ�
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63092002641 นางสาวณิติภรณ� อภิรักษ�พรพงษ�
63092002642 นางสาวสุวิมล เสมปรางค�
63092002643 นางสาวชนกสุดา ตานาแฝก
63092002644 นางสาวอุบลรัตน� สีทอง
63092002645 นายสิทธิเดช รุ#งกลิ่น
63092002646 นางสาวธัญชนก ศรียา
63092002647 นางสาวเยาวลักษณ� ตันหลิม
63092002648 นายกฤษณะ สงวนสิน
63092002649 นางสาวณฐพร ส#องสี
63092002650 นางสาวชมัยพร การสมทรัพย�
63092002651 นายนันทวัฒน� ไชยราช
63092002652 นางพรรณทิดา กิติ
63092002653 นางสาวบุศรินทร� วงศาสนธ์ิ
63092002654 นายบริพัตร เพรชน$อย
63092002655 นายนิรินธนา ฟ;กทอง
63092002656 นายอนุพงศ� หอมบุญทา
63092002657 นายวีรยุทธ ปนยะ
63092002658 นางสาวป;ทมา คําภูษา
63092002659 นางสาวเเสนเเก$ว คงสม จรูญ 

63092002660 นายกฤษณะ นรชาติ
63092002661 นางสาวณัฏฐา อบอาย
63092002662 นางสาวลัดดาววัลย� อินทพงษ�
63092002663 นายเกียรติศักด์ิ พูลกสิวิทย�
63092002664 นางสาวอัจจิมา ภูดอนโพธ์ิ
63092002665 นางนิตยา อินทุภูติ
63092002666 นายสมชาย แสงสว#าง
63092002667 นางสาวศิริพร อินทร�สุวรรณ
63092002668 นายสุประวีณ� ชลพาทินันท�
63092002669 นายปชาบดี อินทภูติ
63092002670 นายภาณุวัฒน� ศิริพิทยาไพศาล
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63092002671 นางสาวอาทิตวรรณ น$อยคํา
63092002672 นางรจนา ปานบุญ
63092002673 นางสาวณัฐนันท� ใหญ#โต
63092002674 นายพรศักด์ิ แสนย#าง
63092002675 นางสาวชัญญานุช แสงเรือง
63092002676 นางสาวธนาภรณ� ทองรัตน�
63092002677 นางสาวกาญจนา ทุมโคตร
63092002678 นายภัทรชน พรพิริยะวงษ�
63092002679 นางสาวสวรินทร� รักแก$ว
63092002680 นางอาทิตยา ตันโน
63092002681 นางสาวประภาสิริ หลีน$อย
63092002682 นายกิตติธัช เย็นใจ
63092002683 นายพงษ�สธร นาครินทร�
63092002684 นางสาวสุภารัตน� แผงชาติ
63092002685 นางสาวเพลินพิศ รัตนสุข
63092002686 นางสาวลัดดาวัลย� ตันปQอง
63092002687 นายวัชรชัย เมืองแสน
63092002688 นางสาวน้ําทิพย� อ$อยยาว
63092002689 นางสาวจุฬาลักษณ� ลําภู
63092002690 นางสาวเสาวนีย� เต#าเล็ก
63092002691 นางสาวประไพพรรณ มุ#งเมือง
63092002692 นายอมรเทพ แสนเกิด
63092002693 นายธีรยุทธ หวลระลึก
63092002694 นางสาวพิชณาภา พิมสาร
63092002695 นายสิทธิศักด์ิ พิมเสน
63092002696 นายศักดา พุ#มพวง
63092002697 นายศราวุธ เจริญสุข
63092002698 นายวรพงศ� ทิพย�ปะละ
63092002699 นายธันว� แก$วศิริ
63092002700 นายกรกิจ บัวผา
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63092002701 นายพัชระ นาคประพันธ�
63092002702 นายเกรียงศักด์ิ สุขม่ัน
63092002703 นางสาวชนากานต� มนต�ชนะภัย
63092002704 นายลัทธวัฒน� พุกสว#าง
63092002705 นายทศพร ลอดพ้ัว
63092002706 นายกิตติวัฒน� หม่ืนสองศรี
63092002707 นางสาวนภัสสร เพ็งเมือง
63092002708 นายธนากร จันทฤก
63092002709 นายณัฐวัตร แก$วเพ็ชร
63092002710 นางสาวปณชล สืบวงษ�ฟ;ก
63092002711 นายกฤษฎา ป8นต๊ิบ
63092002712 นายธนพล สุทธิสร
63092002713 นายสถาป;ตย� ลิดจันทร�
63092002714 นางสาวไพลิน แจ$งโม$
63092002715 นางสาวธัญสินี จันทร�ดี
63092002716 นางสาวป;ทมพร โพธิป;ทมะ
63092002717 นายสนธยา มุกดา
63092002718 ว#าที่ร$อยตรีชาญวิทย� จันทร�หอม
63092002719 ว#าที่ร$อยตรีศุภณัฐ เปL<ยมจันทร�
63092002720 นางสาวจุฑาวรรณ เครือฟู
63092002721 นางสาวรัตติกาล แก$วพรม
63092002722 นางสาวรชนิกร ศรีชัยวงค�
63092002723 นายเกรียงไกร ติดไชย
63092002724 นายณัฎฐกิตต� ลาภใหญU
63092002725 นายชัยณรงค� เงินทอง
63092002726 จ#าอากาศโทสรศักด์ิ สิทธิเลิศ
63092002727 นายเกียรติศักด์ิ เพ่ิมสวัสด์ิ
63092002728 นายสรวิศ สิทธิโชติ
63092002729 นางสาววิศรา สุเดชะ
63092002730 นางสาวรักษ�กรรชต ธิวงค�
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63092002731 นายอิสระ เพ็ชร�แจ#ม
63092002732 นายวันชัย สิงห�ทอง
63092002733 นางสาวณัฐธินีย� สุขแย$ม
63092002734 นายนพพล ปามา
63092002735 นางสาวณัชชา ดอนเมือง
63092002736 นางสาวฐิติมา จําเนียรการ
63092002737 นางสาวสุภาวดี กาสา
63092002738 นางสาวมาริสา วิรัตติยา
63092002739 นายทรงกลด คําบู$
63092002740 นายพลวัฒน� เครือใย
63092002741 นางสาวบัวไพรินทร� คําฟู
63092002742 นางสาวกมลชนก นาทสัมฤทธ์ิ
63092002743 นายสิปปกร เพ็ชรอ#อน
63092002744 นางสาวพัชรา เหลี่ยมมงคล
63092002745 นางสาววัชรี กัลพฤกษ�
63092002746 นางสาวพัศราวดี วงค�ดวงตา
63092002747 นางสาวนิจิรา กนกบุญรัชต�
63092002748 นางสาวณัฐณิชา เชื้อกลาง
63092002749 นายฉัตริน นวลประสพ
63092002750 นางสาววิภาดา สุวรรณ�ฉวี
63092002751 นายสหรัฐ สิงสุข
63092002752 นายชัยณรงค� นาคมีศรี
63092002753 นายสุรวิทย� นาคเอี่ยม
63092002754 นางสาวณัฐณิชาภรณ� เที่ยงตรง
63092002755 นางสาวเมทินี สวัสดี
63092002756 นายภานุวัฒน� แสนคํา
63092002757 นางสาวโสรยา แจ#มดี
63092002758 นายอรรณพ จันทร�เจือ
63092002759 นางสาวอัจฉราภรณ� ก่ิงแก$ว
63092002760 นางสาวประคอง ลีลา
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63092002761 นายฉันทวัฒน� เกษม
63092002762 นางสาวศุพิสรา ใจวิชา
63092002763 นางสาวดารารัตน� สุศิริ
63092002764 นายธิติพงษ� จินดาปลูก
63092002765 นางสาวอรุณรัตน� คลังหิรัญ
63092002766 นางสาวสุนิตา นนทะดี
63092002767 นายยศธร วันรักชาติ
63092002768 นายพีระยุทร สร$อยบวบ
63092002769 นางสาวสุพัตรา สายดํา
63092002770 นายพีรวัฒน� อินทุรัตน�
63092002771 นางสาวพัชรี ชักชวน
63092002772 นายกํานัน พานเฟXIอง
63092002773 นางสาวอัมพรทิพย� ส#างคํา
63092002774 นางสาวสุดา ภู#น$อย
63092002775 นางสาวอัจฉรา กล่ําสามเรือน
63092002776 นางสาวรัฐฌาย� พันธุ�ศิริ
63092002777 นางสาวสุภาภรณ� ศรีปาน
63092002778 นางสาวเพ็ญนภา แก$วทรัพย�
63092002779 นางสาวชรีวรรณ ป8<นทอง
63092002780 นางสาวนันทนัช ยมเกิด
63092002781 นางสาวปนัดดา บุตรสาธรรม
63092002782 นายจิรวัฒน� อ$นศรี
63092002783 นางสาวณัฐกานต� ปานเรือง
63092002784 นางสาวกันธิมา นาคสิงห�
63092002785 นายสายฟQา เบียดชัยภูมิ
63092002786 นายธีรศักด์ิ ทองหม่ืนศรี
63092002787 นางสาวน้ําผึ้ง ดีมาก
63092002788 นายณัฐ�สิพัฒน� เวียงนาค
63092002789 นางสาวแพรพลอย อุปกิจ
63092002790 นายณรงค�ศักด์ิ เชื้อบุญมี
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63092002791 นางสาวศุวนีย� หลั่งน้ําทิพย�
63092002792 นางสาวเดือนเพ็ญ สิงหะรักษ�
63092002793 นางสาวสิริมล วงค�คํา
63092002794 นายเสริมสุข จีนย$าย
63092002795 นางสาวชนกนันท� หงษ�หนึ่ง
63092002796 นายจีรวัฒน� พูนดี
63092002797 นายอัมรินทร� เปLIยทา
63092002798 นายจิรเมธ ขัดเกลา
63092002799 นางสาวอําพา จิตรตรง
63092002800 นางสาวอัญชลี รอดจันทร�
63092002801 นางสาวศลิษา แสงบุญ
63092002802 นางสาวเบญจวรรณ ด$วงบุญมา
63092002803 นางสาวอนันตา เตียวตระกูล
63092002804 นายกิตติ ทองเผือก
63092002805 นายสุธี ฟ;กทองอ#อน
63092002806 นางสาวลัดดาวัลย� ตันโยสิ
63092002807 นายมารุต สิงห�ลอ
63092002808 นางสาวธีรนาฎ สระทองจันทร�
63092002809 นายต#อศักด์ิ อินชเง$อ
63092002810 นายกิติศักด์ิ แย$มเกิด
63092002811 นางสาวอรวรรณ อินตNะพันธ�
63092002812 นางสาวนรรทพร สันคพงษ�
63092002813 นายภัทรพงษ� ฉิมภารส
63092002814 นางสาวสกุณา กาเหมือยวงษ�
63092002815 นางสาวยุวเรศ เมืองชาวนา
63092002816 นายดุลยวัต กุศลส#ง
63092002817 นายกฤษฎากรณ� ทําบุญ
63092002818 นางสาวภัทรวดี คําด$วง
63092002819 นางสาวอรวรรณ อิ่มป;น
63092002820 นายกิตติ อินทชิต
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63092002821 นายวิทวัส บุญมีจิว
63092002822 นายทักษ�ดนัย นาขัน
63092002823 นายเกรียงศักด์ิ จิระพงษ�สุวรรณ
63092002824 นางสาวลลิตา สวัสด์ิปรีชา
63092002825 นางสาวพิมลพรรณ ทับหุ#น
63092002826 นางจีรนัฎ อําไพ
63092002827 นายเพชร เพชรไทย
63092002828 นางสาวเบญญาภา สุรินทร�
63092002829 นายอํานาจ สารทอง
63092002830 นายธีรเดช เอกป;ชชา
63092002831 นางสาวละอองดาว ดวงตะวัน
63092002832 นางสาวภารดี เปLยสิริมงคล
63092002833 นางสาววราภรณ� หมีดง
63092002834 นายธิติพงษ� คมกฤช
63092002835 นายศิลารักษ� ราชา
63092002836 ว#าที่รตหญิงจันทร�จิรา คงคณะ
63092002837 นายสุพจน� ท#าจันทร�
63092002838 นางสาวศรีรัตน� สุวรรณพุฒ
63092002839 นางปาลิกา ชูกิจคุณ
63092002840 นางสาวจิตรลดา ย่ังยืนเวทย�
63092002841 นางสาวชลภัสสรณ� แสงสังข�
63092002842 นางสาวศิรประภา จักขุประเสริฐ
63092002843 นางสาววรรณพร เขียวบ$านยาง
63092002844 นางสาวชลธิชา ใจเดียว
63092002845 นางสาววิชุดา ขําเขียว
63092002846 นางสาวดวงกมล เล็กไพจิตร
63092002847 นางสาวนภสร วงค�ท$าว
63092002848 นางสาวดาวนภา ขันดิน
63092002849 นางสาวสาวิตรี ประสม
63092002850 นายณัฐชัย คันธมาตร�

หน$า 95 จาก 191               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ พิษณุโลก

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63092002851 นายณัฐวุฒิ เกิดผล
63092002852 นายมนัสศักด์ิ แย$มนุช
63092002853 นางสาวธิดารัตน� ราตบุตร
63092002854 นางสาวสุวรรณา บัวพา
63092002855 นายรัชชานนท� เม#นสุข
63092002856 นางสาวรัติกรณ� นันทะเลิศ
63092002857 นางสาวธิดารัตน� ปราณี
63092002858 นายอดิศักด์ิ โลนันท�
63092002859 นางสาวชฎาพร ศรีสุข
63092002860 นายชัชภณ อินทรประเสริฐ
63092002861 นางสาวกนกวรรณ คํามี
63092002862 นางสาวนุสบา ย้ิมจันทร�
63092002863 นางสาวศิวาพร ชมมี
63092002864 นายยุรนันท� รอดคุ$ม
63092002865 นางสุธาสินี นาวะรัตนกุล
63092002866 ว#าที่ร$อยตรีพุฒิพงศ� ศรีใจ
63092002867 นางขวัญเรือน พวงน$อย
63092002868 นางสาวบุษราคัม ผูกอารมณ�
63092002869 นายภานุวัฒน� บวบทอง
63092002870 นางสาวรัศม์ิฏิกานต� วงศ�พิชัย
63092002871 นางสาวมนต�อัปสร กูลไข
63092002872 นางสาวสุมินตรา ป;ญเงิน
63092002873 นายธีรยุทธ เก่ียวพันธุ�
63092002874 นายเอกชัย ท$วมจันทร�
63092002875 นางสาวธัญาสินี กาติวงศ�
63092002876 นายประณต ดาวกระจาย
63092002877 นายเสกสรร เชิดชู
63092002878 นายมนุญ ป;`นปาละ
63092002879 นายภาณุพงศ� สิงหขจร
63092002880 นางสาวชฎาพร ขุนวงษ�
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63092002881 นางสาวอรยา บุญเกิด
63092002882 นางสาวนาตยา ฉวีจันทร�
63092002883 นางสาวพรรณทิพา อินจันทร�
63092002884 นายอนุวัฒน� ปราจันทร�
63092002885 นายอภิชัย กองพล
63092002886 นางสาวศิริพันธ� ม่ันคงดี
63092002887 นางสาวเจนจิรา สวัสดิพันธ�
63092002888 นายกนกพล ป;สสา
63092002889 นายเสวก ธรรมวัง
63092002890 นายวรวุฒิ ยะหลวง
63092002891 นางสาวสุชาดา เคนทอง
63092002892 นายธีรวุฒิ อ่ําอยู#
63092002893 นางสาวทิพยาภรณ� พรวิจิตร
63092002894 นางสาวพัตราภรณ� มูลทานี
63092002895 นายชาตรี เถ่ือนแบน
63092002896 นางสาวนันทวรรณ ศรีแสง
63092002897 นางสาวกัญชลิกา สอนสุข
63092002898 นายเอกรัตน� พละผัด
63092002899 นายนันทวัฒน� ม่ันถึง
63092002900 นางสาวปรารถนา มาสอน
63092002901 นางสาวธิติสุดา ดอกจันทร�
63092002902 นางสาวณัฐฎา จันตูม
63092002903 นายภานุพันธุ� รักเรือง
63092002904 นายธนวัฒน� จินะกาศ
63092002905 นางสาวคนึงนิจ ธรรมสาร
63092002906 นางสาวพลอยลัดดา วงษ�แก$ว
63092002907 นายธัญศิษฐ� สดับ
63092002908 นายศรายุทธ พาอินทร�
63092002909 นางสาวนฤมล อินทรา
63092002910 นางสาวสุภาภรณ� คลังทับ
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63092002911 นายจิรันธนิน ทัศนา
63092002912 นางสาววราภรณ� งามประเสริฐ
63092002913 นางสาวเพ็ญโฉม ทุมทา
63092002914 นางสาวสุภาวดี สานะ
63092002915 นางสาวจินตนา หงษ�สง#า
63092002916 นายรัฐธรรมนูญ จักร�คํา
63092002917 นายชาตชิาย พงษ�พูล
63092002918 นายอรรถกร ใจเสือ
63092002919 นายพีรพล ธรรมวิจารณ�
63092002920 นายดิเรก หน#อใหม#
63092002921 นางสาวศิลาลักษณ� จับสังข�
63092002922 นางสาวสุขหรรษา เหล#าหมวด
63092002923 นางสาวทิพย�รัตน� บุญธรรม
63092002924 นายชินวัตร ชุ#มจันทร�
63092002925 นางสาววิจิตรตรา มินิพันธ�
63092002926 นางสาวอาลิษา พรหมน$อย
63092002927 นายณัชนสรณ� เทพขันธ�
63092002928 นางสาวอารยา กันเนตร
63092002929 นายรัฐพงษ� เกษธีระกุล
63092002930 นายกฤษฎา กUาคํามูล
63092002931 นางสาวอภิวันท� บรรลือ
63092002932 นายกิตติภณ รอดดี
63092002933 นางสาววาสนา ภูนวล
63092002934 นางสาวปภานัน ดวงจินดา
63092002935 นายธนภัทร สุขมามอญ
63092002936 นายวาสิน นินเอม
63092002937 นางสาวณัชชา เสือบุญมี
63092002938 นางสาวเสาวนีย� มากุลชร
63092002939 นางสาววนิดา สอิ้ง
63092002940 นางสาวจันทรา รากะสง
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63092002941 นางสาวศิริภรณ� คําโสภา
63092002942 นางสาวชลิตา มีไชยโย
63092002943 นางสาวบงกช พุกเถ่ือน
63092002944 ว#าที่ร.ต.หญิงทิพสุคนธ� เมฆหมี
63092002945 นางสาวนพจิรา มัชชะ
63092002946 นางสาวไพลิน นุชประเสริฐ
63092002947 นายกุลนรา ตระกูลเจริญพงศ�
63092002948 นายนฤดม วงค�ทะกัน
63092002949 นางสาวมธุรส เพ็ชรบัว
63092002950 นางสาวกัญญาภัทร จ้ิมลิ้ม
63092002951 นางสาวรัญชนา ปQองป;ด
63092002952 นางสาววาสนา เงินทับแผง
63092002953 นางสาวคณาสิริ พอควร
63092002954 นางสาวป8ยะพร ทะจิ
63092002955 นางสาวอักษรสวรรค� อินทร�ปาน
63092002956 นางสาวสุพัตรา สุขรี่
63092002957 นางสาวทรงภร หงษ�สัมฤทธ์ิ
63092002958 นายพรพจน� ชูชะรา
63092002959 นายพิริยะ จ่ันมาก
63092002960 นางสาวสุนิษา ฉิมพิภพ
63092002961 นางสาวลักขณา ครุธบึงพร$าว
63092002962 นางสาวศิราณี พันธ�หิง
63092002963 นางสาวจุรีพร พันธะนะ
63092002964 นางสาวพิมพ�ทอง มาซิว
63092002965 นางสาวธิดารัตน� บรรจง
63092002966 นายชนะภัย รื่นรวย
63092002967 นายอนุพงษ� แสงพิจิตร
63092002968 นางสาวนวภัสร� พรมมา
63092002969 นางสาวนภาพร ปะกิลาเต
63092002970 นายเอกราช แย$มยวน
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63092002971 นางสาวคนึง เขียวมี
63092002972 นางสาวกรรณิการ� คําถาเครือ
63092002973 นางสาวธิดา เรื่อศรีจันทร�
63092002974 นางสาวพัชรีภรณ� ท$าวดี
63092002975 นายธีรพงศ� ศรีพงษ�
63092002976 นายสุทธิชัย เหลืองประมวล
63092002977 นายอภิเดช วิชาราช
63092002978 นางสาวนัฐฐา ใสสีสูบ
63092002979 นางสาวสุภาภรณ� เผือกไร#
63092002980 นางสาวราตรี ขาวผ#อง
63092002981 นางสาวอัญชลา ฐิตะสาร
63092002982 นายนิรุต ทันสาร
63092002983 นางสาวแพรวณภา ดีมากมี
63092002984 นางสาวรัชนีวรรณ ยอดสกุลณี
63092002985 นางสาวเจนจิรา ชุติมันต�ชัย
63092002986 นางสาวปวีณา แซ#ต้ัง
63092002987 นางฐิติยา ศรสิทธ์ิ
63092002988 นางสาววิภาดา วรรณภพ
63092002989 นางสาวณัฐธิดา มะรินทร�
63092002990 นางสาวสุกัญญา รุ#งรัตน�
63092002991 นายชัยวัฒน� สุขคุ$ม
63092002992 นายธีรภัทร� แสงสง#า
63092002993 นางสาวชาติรส น$อยทอง
63092002994 นางสาวอําภาภรณ� สุขเกษม
63092002995 นางสาวกาญจนา ทองทิน
63092002996 นางสาวยุพาพิน สุขหลอ
63092002997 นายปราโมทย� ยอดเพ็ชร
63092002998 นายไพโรจน� บุญรักษ�
63092002999 นางสาวขวัญจิรา พุกเฉ่ือย
63092003000 นางสาวชวิศา แก#นเรณู
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63092003001 นางสาวรัตนา โทนสังข�อินทร�
63092003002 นายปวรุตม� ส$มอ่ํา
63092003003 นางจุฑามาศ คําผง
63092003004 นายศรราม จีนพงษ�
63092003005 นายกฤษณะ พุ#มเงิน
63092003006 นายสัตยา เทพวงษ�
63092003007 นายธัชพล ภวังคานนท�
63092003008 นางสาวรัตนา แก$วกล$า
63092003009 นางสาวรัตนวรี จันตา
63092003010 นายอํานาจ ผลปาน
63092003011 นายสุพศิน เลิศสถิตย�
63092003012 นายเผ#าพงษ� เวียงนาค
63092003013 นายวิทูร มาป;ด
63092003014 นายจิรกฤต หล$าเตจา
63092003015 นางสาววิชุดา พิมพ�เสนา
63092003016 นางสาวภาณุมาศ วงษ�พรม
63092003017 นางสาวมณียา สาวไทยปRา
63092003018 นางสาวอุษณีย� จินดา
63092003019 นายวัลลภ โตเติม
63092003020 นางสาวสุรีรัตน� แก$วสา
63092003021 นางสาวนฤมล มานะตา
63092003022 นายอนุชา แขวงเพชร
63092003023 นางสาววริศรา วงศ�หาญ
63092003024 นางสาวสุพรรษา เพชรนารายณ�
63092003025 นายปคุณวศินท� เชียงชู
63092003026 นางสาวฉวีวรรณ เรืองแจ#ม
63092003027 นางสาวมาริษา สินทรัพย�เกษม
63092003028 นางสาวสมภาพร อินตา
63092003029 นางสาวนภัสสร เกิดแสง
63092003030 นางสาวชุติกาญจน� คนหาญ
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63092003031 นางสาวกัญจน�พร เนียมมะโน
63092003032 นางสาววิมลมาศ แก$วลาย
63092003033 นางสาวมินตรา มโนชญพันธุ�
63092003034 นายณัฐกานต� ตามีปลูก
63092003035 นางสาวสุพิชญา เชื้อเมืองพาน
63092003036 นางสาววารินทร� เอกบาง
63092003037 นายอนันต� เกษรจรุง
63092003038 นายอนุชา สุวารี
63092003039 นางสาวสุภาพร อุปนันไชย
63092003040 นายเจษฎา แก#นโงน
63092003041 นางสาวปรียานุช นามอญ
63092003042 ว#าที่ ร.ต.หญิงรุ#งนภา นิลขลัง
63092003043 นางสาวพรพิมล ปานมณี
63092003044 นางสาวสินีนารถ บุญทั่ง
63092003045 นางสาวธีรนุช ยอดชูศรี
63092003046 นายปรัชญา ไชยแก$ว
63092003047 นางสาวศิราณี เต#าเพชร
63092003048 นางสาวดวงกมล แก$วบ$านฝาย
63092003049 นายชาคริต ผาลา
63092003050 นางสาวจิรารัตน� วงศ�ใหญ#
63092003051 นางศิริพร พรมหาญ
63092003052 นางสาวพิมลธยา วิละตา
63092003053 นายประทีป หงษ�สัมฤทธ์ิ
63092003054 นายกิตติศักด์ิ กUาคํา
63092003055 นางสาวอนุธิดา เจริญใจ
63092003056 นายณัฐวุฒิ มีศิล
63092003057 นางสาวภัชราภรณ� มณีวงษ�
63092003058 นายสมพงษ� นาควิจิตร
63092003059 นางสาวชิดชนก รอบรุ$
63092003060 นางสาวกัญญาณัฐ ไกรภู#
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63092003061 นางสาวอารีญา น$อยสุภาพ
63092003062 นางสาวฐิติกานต� อินนวล
63092003063 นางสาวนิพภาพร สมมะณะ
63092003064 นายจิติพงษ� ประทุมทอง
63092003065 นางสาวมัลลิกา ใจคํา
63092003066 นายชิษณุพงศ� ลี้ผดุง
63092003067 นางสาวอุษา ชื่นอยู#
63092003068 นางสาวนิตยา มากสลุด
63092003069 นายนราธร พุทธจร
63092003070 นางสาวจิราภรณ� นุ#มหมวก
63092003071 นายนนธชัย ฟูบินทร�
63092003072 นางสาวทิพาพร เต็มภู
63092003073 นางสาวศุภศจี ดวงวิโรจน�
63092003074 นางสาวจีระวรรณ สง#าบุตร
63092003075 นางสาวขวัญเรือน วงขันตี
63092003076 นายสุพัฒน� จันทบุตร
63092003077 นายธนพล พูลสาริกิจ
63092003078 นางสาวเอกอนงค� โพธ์ิผึ้ง
63092003079 นายวิทวัส ปานเรือง
63092003080 นางสาวณัฏฐณิชา สุขมา
63092003081 นางสาวเมวิกา นาคศรี
63092003082 นางสาวภักดีมาตุ กิด#วน
63092003083 นางสาวกันติชา แสนแทน
63092003084 นางสาวแพรวพรรณ คําแย$ม
63092003085 นายปฏิภาณ แก#นสวาท
63092003086 นางสาวอรทัย พรมสอน
63092003087 นายอภิชาติ บํารุงกิจ
63092003088 นางสาวมนทกานต� เหมือนดี
63092003089 นางสาวพรสวรรค� ทองดี
63092003090 นายพีรพล เลเช#อ
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63092003091 นางสาวธัญญาลักษณ� ศรีวันต�
63092003092 นายศักด์ิธิชัย จันทร�แย$ม
63092003093 นางสาวสุชานันท� ปQอมกระสันต�
63092003094 นางสาวธัญญลักษณ� คงเมือง
63092003095 ว#าที่ รต.เฉลิมเกียรต์ิ สนิท
63092003096 นางสาวชลนารถ ทองทา
63092003097 นายจิรายุ สารีคํา
63092003098 นางสาวสุภาพร แซ#ต้ัง
63092003099 นายอนุพงษ� ปราณี
63092003100 นางสาวสิรินภา โทนทอง
63092003101 นางสโรชา แท#งทอง
63092003102 นางสาวเจนจิรา น$อยมาไกล
63092003103 นายณัชพล ประทุมวงศ�
63092003104 นายป8ยพจน� อ$นปาน
63092003105 นายศรุต ลาภพาณิชยกุล
63092003106 นางสาวบุษญานันท� จันฉิม
63092003107 นายดนุพล ยมนา
63092003108 นางสาวรัชนก เพชรสะแก
63092003109 นายพงษ�ธวัช โพธ์ิหวี
63092003110 นายภาณุเดช พันอินทร�
63092003111 นางสาวนิศารัตน เที่ยงเรือง
63092003112 นางสาวธมลวรรณ ท$าวพา
63092003113 นายธวัชชัย สุวรรณ�
63092003114 นางสาวรัตนาพร ก่ิมเกิด
63092003115 นายพรพิพัฒน� อู#ไทย
63092003116 นายภูมิสิทธ์ิ แก$วกัน
63092003117 นางสาวเบญจมาส พรมสี
63092003118 นายชาญวิทย� แสนเงิน
63092003119 นายอภิสิทธ์ิ อ#อนทอง
63092003120 นางสาวประทุมทิพย� อินตNะภา
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63092003121 นายณรงค�ฤทธ์ิ ปงสนิท
63092003122 นายวรฉัตร พงษ�ไพบูลย�
63092003123 นายจิรยุทธ อุดกาวี
63092003124 นางสาวณัฐณิชา อุวรรณ�
63092003125 นายอรรถวิท อุบลสุข
63092003126 นายนฤเบศร� บุญนํา
63092003127 นางสาวลัดดาวัลย� ถาวรผล
63092003128 นางสาวนริศสรา คงสัจวิวัฒน�
63092003129 นางสาวนงลักษณ� ทองสุก
63092003130 นางสาวอุษณี จันทะคุณ
63092003131 นายจิรยุทธ� อ#อนโสม
63092003132 นายณฐกร สําราญรื่น
63092003133 นางสาวศิริวรรณ ปุRนเอื้อง
63092003134 นางสาวจินดารัตน� ทองเงิน
63092003135 นายชลสิทธ์ิ แสงอรุณ
63092003136 นางสาวอมรรัตน� ม#วงเขียว
63092003137 นายปฎิวัติ สมจิตต�
63092003138 นางสาวโสรยา กันเคลื่อน
63092003139 นายธนรักษ� ช#างนาวา
63092003140 นางสาวประภาวรินทร� อัสถิ
63092003141 นายพงศธร รอดเพชร
63092003142 นางสาวญาติกา ศรีทอน
63092003143 นางสาวนิรามัย น$อยบุตร
63092003144 นางสาวพนิดา พิมพ�ทอง
63092003145 นายนลธวัช วรรณวงศ�
63092003146 ว#าที่ ร.ต.หญ\ิงนิภาพร ป;Iนบุญ
63092003147 นางสาวรัชนี อิมี
63092003148 นางสาวสุภาวดี เดียวสุขประเสริฐ
63092003149 นางสาวเจนจิรา กันน$อย
63092003150 นายธนพล จารุณะ
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63092003151 นางสาวจีรประภา สัตย�สม
63092003152 นางสาวนฤมล งามสะอาด
63092003153 นางสาวอรดาวิกา ไชยดา
63092003154 นายก$องภพ เจตภัย
63092003155 นายหิรัญวัฒน� สุกใส
63092003156 นางสาวมณฑิรา ไว$เหลี่ยม
63092003157 นายนพรุจ ส$มจีน
63092003158 นางสาวนันทัชพร โตเทียน
63092003159 นายพสิษฐ� เอื้อกุศลสมบูรณ�
63092003160 นางสาวนิโลบล ไชยช#อฟQา
63092003161 นายชัยภัทร เผือกรอด
63092003162 นายอธิป;ตย� ฟูโคตร
63092003163 นางสาวธัญญาลักษณ� ปลื้มวงษ�
63092003164 นางสาวศิริวรรณ เพชรสีโชติ
63092003165 นายอนุสรณ� บุญส#ง
63092003166 นางสาววิชุดา คงไทย
63092003167 นางสาวลัดดาวัลย� ไม$กร#าง
63092003168 นายอเนชา ล้ําเลิศ
63092003169 นายสิธิพงศ� ฤทธ์ิธรรมเลิศ
63092003170 นางสาวจินตนา ป8นใจกุล
63092003171 นายกิตติชัย ตาหยอง
63092003172 นางสาวรัตนาวลี ดอกทับทิม
63092003173 นายพิรุฬห�วัฒน� เรือนใส
63092003174 นายพงศ�พิสุทธ์ิ ยุทธวงค�
63092003175 ว#าที่ร$อยตรีหญิงนฤมล สว#างวงษ�
63092003176 นางสาวบุญลักษณ� สืบสายอ#อน
63092003177 นายเปเล# พรมสายใจ
63092003178 นางสาวป8ยะพร ผิวผ#อง
63092003179 นางสาววีรนุช พงษ�พานิช
63092003180 นายสุรศักด์ิ ยาโม$
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63092003181 นางสาวนารีรัตน� อ$อยกลาง
63092003182 ว#าที่ ร.ต.ชนะกิจ อินตัน
63092003183 นางสาวกัญญาวีร� วาทกุญชร
63092003184 นายนพสิทธ์ิ ป8นตาเทพ
63092003185 นางสาวธารทิพย� บัวต๊ิบ
63092003186 นางวิราวรรณ มาอุ#น
63092003187 นายธีรเดช นาทาม
63092003188 นายพีรกิตติ อยู#ยง
63092003189 นางสาวจันทร�จิรา วันใจ
63092003190 นายวรวัฒน� วงศ�โพธ์ิ
63092003191 นางสาวอัจฉรา จันเทวี
63092003192 นายราชัญ อยู#กรุง
63092003193 นายไชยวุฒิ ป;นทะนันท�
63092003194 นางสาวภารดี รุ#งรัศมี
63092003195 นางสาวปรางทิพย� พุทธวงษ�
63092003196 นายวิษณุ โตมานะ
63092003197 นายเมธา มาลาลักษณ�
63092003198 นางสาวกรัณฑรัตน� ทองดอนง$าว
63092003199 นางสาวธันยารัตน� ทองบ#อ
63092003200 นางสาวเกวลี บุญสม
63092003201 นางสาวภภัสสร พันธศรี
63092003202 นายอานนท� นวลดี
63092003203 นางสาวแค$วใจ เย็นภิญโญ
63092003204 นายชญานิน เกตุโสภา
63092003205 นายพงศกร อ่ําภูธร
63092003206 นายวสันต� เส็งแส$
63092003207 นางสาวน้ําฝน อุดตา
63092003208 นายโชคชัย ปุQยสิน
63092003209 นายก$องเมือง พลากิจจรัสแสง
63092003210 นางสาวพนัดดา การะเกษ
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63092003211 นางสาวพัทราพร อุทธา
63092003212 นางวิภาพร กุณาใหม#
63092003213 นางสาวทิวา สิงห�คูณ
63092003214 นางสาวป8ยะฉัตร มูลแดง
63092003215 นางสาวจันจิรา นุกูลคาม
63092003216 นางสาวมยุรฉัตร ยากองโค
63092003217 นายวุฒิศักด์ิ ยอดมงคล
63092003218 นายอิสระ ชัยเภรี
63092003219 นายปกรณ� จันทรังสีวรกุล
63092003220 นางศิริพร บุญเลิศ
63092003221 นายอมรเทพ ศรีบุญ
63092003222 นางสาวเบญจรินทร� ใจวงค�
63092003223 นางสาวอมรรัตน� นิลบุรี
63092003224 นางสาวป;ญวรัตน� ตNะมาศรี
63092003225 นายกฤษฎา ภู#ทอง
63092003226 นางสาวกมลวรรณ นวลน#วม
63092003227 นางสาวนิภาพร เรือนเอี่ยม
63092003228 นางสาวประกายแก$ว ตะใบ
63092003229 นายสถาพร ศักด์ิทอง
63092003230 นางป;นทนา กันทา
63092003231 นางสาวนิรชา ไชยนิลวงค�
63092003232 นางสาววาสนา พุฒแก$ว
63092003233 นางสาวจิตตมาศ ผลปาน
63092003234 นางสาวลลิตา สายชนะ
63092003235 นางสาวเกสรา บุญทวี
63092003236 นางสาวภัทรินทร� สมควร
63092003237 นางสาววัชรียา กาวินัน
63092003238 นางสาวชุลีพร สุขสบาย
63092003239 นายกฤษฎา ชุ#นบุญ
63092003240 นางสาวกาญจนา อิ่นแก$ว
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63092003241 นางสาวชลิตา โลกเลื่อง
63092003242 นางสาววรรณี บุรี
63092003243 นายกฤษฎา ทองจิตติ
63092003244 นายประทีป ม#วงมี
63092003245 นายป8ยะณัฐ ป;ญญาวงษ�
63092003246 นางสาวณัฎฐา ชื่นนาเสียว
63092003247 นางสาวนฤมล ศรีเงิน
63092003248 นายชัยนาถ ดวงต$น
63092003249 นางสาวพรพิมล ชัยแก$ว
63092003250 นางสาวจิตลดา อํารุงพนาลัย
63092003251 นางสาวจิราภา จิตต�จริง
63092003252 นางสาวอิงธุอร แก$วแฟง
63092003253 นายกฤษดา วงค�สุรีย�
63092003254 นายภัทรพล บัวทอง
63092003255 นางสาวสุพัตรา เพ็ชรไทย
63092003256 นายธนะวัฒน� แสนเรืองเดช
63092003257 นางสาวศศิประภา กันยาประสิทธ์ิ
63092003258 นางสาวจิตตรา ธาราชีพ
63092003259 นายพิษณุกิจ ลินตาละ
63092003260 นางสาวนันทิกานต� หน#อคํา
63092003261 นายธวัชชัย คะมะณี
63092003262 นายชานนท� ปานสมบูรณ�
63092003263 นายอภิรักษ� ทวีวัยชัยพล
63092003264 นายธนพล เอี่ยมสําอางค�
63092003265 นายป8ติพงษ� ทองงามขํา
63092003266 นายธวัชชัย โรยพริกไทย
63092003267 นางรุ#งพร เอมเปLย
63092003268 นางสาวธิดาทอง ยุชมภู
63092003269 นายศรัญYู ป8<นดอนทอง
63092003270 นางสาวศิริลักษณ� แก$วกําเนิด
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63092003271 นายวราวุฒิ ตาวงศ�เสน
63092003272 นายอํานาจ สีสวย
63092003273 นายณัฐพนธ� พูนประเสริฐ
63092003274 นางสาวปนัดดา เสวิสิทธ์ิ
63092003275 นายราชภูมิ พังยะ
63092003276 นางสาวกัลยาณี คํามูล
63092003277 นางสาวนันทัชพร วัฒนสมบัติ
63092003278 นางสาวศรสวรรค� สุขสวัสด์ิ
63092003279 นายเพชร กําแพงงาม
63092003280 นายณัฐกริช อ#อนคํา
63092003281 นางสาวรัชริษา แสงจันทร�
63092003282 นายยุทธการ แสงไทย
63092003283 นายณัฐพร สาลี
63092003284 นายศุภวิชญ� คําสุวรรณ
63092003285 นางสาวชนัญธิภา ฤทธ์ิเต็ม
63092003286 นางสาวชลพิศา ปลัดท$วม
63092003287 นางสาวรุ#งนภา ผูกมณี
63092003288 นางสาววนิดา เดชพงษ�
63092003289 นายโชคดี เสนขวัญแก$ว
63092003290 นางสาวณิชา ใบโพธ์ิ
63092003291 นางสาวอรวรา เกตุสิงห�
63092003292 นางสาวนาถยา พุฒิจรรยา
63092003293 นายพีรภาส บุญหนู
63092003294 นางสาวสุทธิรักษ� นพรัตน�
63092003295 นางสาวโกเมนทร� แก$วนารี
63092003296 นางสาวจริยา คอโพ
63092003297 นายพงศธร ย้ิมเจริญ
63092003298 นางสาวมณีกานต� ตาติ
63092003299 นางสาวกมลรัตน� ธุระพันธ�
63092003300 นางสาวอนุศรา ประสม
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63092003301 นายอนุชิต ชูวงค�
63092003302 นางสาวนารีรัตน� บุญจันทร�
63092003303 นางสาวณฐมน กUาใจ
63092003304 นายภาณุวัฒน� สอนศิริ
63092003305 นายภาณุพัฒน� เสนาธะรม
63092003306 นายนพดล ผุสดี
63092003307 นางสาวอรณิชา มาสว#าง
63092003308 นายปฎิภาณ จําไป
63092003309 นางสาวสุชาดา กุหลาบ
63092003310 นายศุภรัตน� เพ็งทา
63092003311 นายวิชธวัช เหง$าสารี
63092003312 นางสาวนภัสวรรณ นามิสา
63092003313 นางสาวสมฤดี เงินทุ#ง
63092003314 นายประสิทธ์ิ สุทธิสาร
63092003315 นางสาวเรณู แก$วสุขศรี
63092003316 ว#าที่ร$อยตรีธเนศ โสดา
63092003317 นางสาวปุณยาพร ไตรเพ็ชร�
63092003318 นางสาวศิริพร แก$วป8นะ
63092003319 นางสาวอิษยา บุญย#านยาว
63092003320 นางสาวชนมล ทาน$อย
63092003321 นายประสิทธ์ิ อยู#เย็น
63092003322 นางสาวนงนุช สาริบุตร
63092003323 นางสาวณัฐณิชา นันชม
63092003324 นายสุชาติ เปL<ยมสิน
63092003325 นางสาวจันทิมา พรมน$อย
63092003326 นายอรรถการ โสดา
63092003327 นางสาวณิชากร นาวา
63092003328 นายศักย�ศรณ� รามสูต
63092003329 นางสาวอดิศา หลงคํามา
63092003330 นางสาว#ปุณญณิศา อินตNะวงศ�
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63092003331 นายธนิตศร� คําสอน
63092003332 นางสาวขนิษฐา หอมชื่น
63092003333 นางสาวสุกัญญา ยงยุทธ
63092003334 นางสาวชัญญาวีร� ภุมรินทร�
63092003335 นางสาวฐิติพร ธรรมสอน
63092003336 นายณรงฤทธ์ิ ศาสตรา
63092003337 นายอดุลย� ดอกพยอม
63092003338 นายผดุงเดช แก#นพ#วง
63092003339 นางสาวมุกดา ตุงคะศิริ
63092003340 นายณัฐภพ คําโปน
63092003341 นายสิทธิศักด์ิ ระจา
63092003342 นายสุขประเสริฐ ยุบล
63092003343 นางสาวขวัญจิรา งามสง#า
63092003344 นายณัฐวัฒน� ศรีสุตา
63092003345 นายณัฐพงศ� เอนกนวล
63092003346 นางสาวแสงเดือน ทองแปQน
63092003347 นายณัฐพล ใจกล$า
63092003348 นายนิพนธ� เดชะ
63092003349 นางสาวอ$อยทิพย� ฟ;Iนคุ$ม
63092003350 นายธีรพงษ� ภาษี
63092003351 นายกนกศักด์ิ ดอกไม$
63092003352 นายกฤษณวัฒน� แปงใจ
63092003353 นางสาวศิรินทรา จันทะขาว
63092003354 นางสาวอังควิภา บุญเมฆ
63092003355 นางปุณยาพร ฟองน้ํา
63092003356 นายชินดนัย ระม่ัง
63092003357 นางสาวอริศรา นุชเปรม
63092003358 นางสาวรัดเกล$า หอมสมสวย
63092003359 นางสาวสุนิสา กุสวัสด์ิ
63092003360 นางสาวป;ทมพร สีหะวงษ�
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63092003361 นางสาวสุณิสา คงวิทย�
63092003362 นางสาวลาวัลย� ขวัญแก$ว
63092003363 นายอภิสิทธ์ิ สายคําดี
63092003364 นางสาวสุภารัตน� เชียงพันธ�
63092003365 นางสาวทิพย�ประภา เหลือศรีจันทร�
63092003366 นายสยาม ธรรมจารี
63092003367 นางพัชรพร เพชรชื่น
63092003368 นางสาวศิริพร สียา
63092003369 นายสมรักษ� สีนิน
63092003370 นายกิติศักด์ิ ทองเชื้อ
63092003371 นางสาววันเพ็ญ บุญอินเขียว
63092003372 นางสาวเปรมกมล จันทร�ทาระนะ
63092003373 นางสาวณัตธิณี พรหมจินดา
63092003374 นางสาวศุทธนุช จินดามืด
63092003375 นายชิษณุพงศ� ต๊ิบป;ญญา
63092003376 นางกมลวรรณ จ่ันเพชร
63092003377 นางสาวมัลณ�ลิกา นาคม
63092003378 นางสาวหฤทัย หอมสุวรรณ�
63092003379 นางสาวสุทธิกานต� ชมภูทีป
63092003380 นายณรงค�กร หิรัญอมรกุล
63092003381 นางสาวสุภาภรณ� คลังกรณ�
63092003382 นางสาววัฒจิรา ศรีเดช
63092003383 นายวัชรพล ตะกรุดเพชร
63092003384 นางสาวอุมาพร สุกอินทร�
63092003385 นางสาวกาญจนา เขม$นเขตการ
63092003386 นายกิตติพงษ� วิญญาสุข
63092003387 นางสาววรรณพร ทิมแอ
63092003388 นางกรชญาดา เจนสาริกิจ
63092003389 นายอรรธพล แหยมกะโทก
63092003390 นายวีระพล รักษา
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63092003391 นางสุภัคพิชญ�ชา ทาสี
63092003392 นางสาวฐิติรัตน� ทองน$อย
63092003393 นางอัญชลีพร ชูเจริญ
63092003394 นางสาวจิตติพร ประดับมุข
63092003395 นายอรรถวัต สมณพันธุ�
63092003396 นางสาวจุฑาทิพย� มาใบ
63092003397 นางสาวชุติมา มูลน้ําอ#าง
63092003398 นายกรดิษ ศรีภิรมย�
63092003399 นางสาวอธิตญา หมู#พยัคฆ�
63092003400 นายอนุวัต เมาฟาย
63092003401 นางสาวอรุณดาว เพ็ชรน#วม
63092003402 ว#าที่ร$อยตรีนภัสรชา อิทธิรักษ�
63092003403 นางสาวณัฐนิชา ปานฟ;ก
63092003404 นางสาวขวัญจิรา คําสา
63092003405 นางสาวฦวาภัช ธรรมลังกา
63092003406 นางสาวชัญญานุช แปงใจ
63092003407 นางสาวสโรชา แย$มหม่ืนอาจ
63092003408 นายนิรวิทธ� อ$นภู
63092003409 นายอนุสรณ� แสงยา
63092003410 นายพงษ�ทิวา สังคพร
63092003411 นายสุรดนัย อ#องเมือง
63092003412 นางสาวจีรภัทร คําศรี
63092003413 นายวัชรินทร� ป;Iนรูป
63092003414 นายคมสัญ ไกรนอก
63092003415 นายนพนัย มณีกุล
63092003416 นางสาวชิดชนก สร$อยดี
63092003417 นายนันทวัฒน� บุตรศรีเพชร
63092003418 นางสาวเมธาวี ภาคีพันธุ�
63092003419 นายปาณวัฒน� พรโสม
63092003420 นายชิติพัทธ� จันทะเภา
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63092003421 นางสาวณัฐกานต� พันธุ�เขียน
63092003422 นางสาวภูมิปภา คํามี
63092003423 นางสาวรุ#งนภา เทียนอินทร�
63092003424 นายณัฐพล พ่ึงม#วง
63092003425 นายกฤษฎา ต$นบุตร
63092003426 นายจักรกฤษณ� วุ#นอภัย
63092003427 นายภูชิต สมบูรณ�ทรัพย�
63092003428 นายประจักษ� กล#อมเกลี้ยง
63092003429 นางสาวสิริอมร ตุ#นปQอม
63092003430 นางสาววัชรีย� พุ#มเกิด
63092003431 นายจักรพันธ� แขค$างพลู
63092003432 นายนภสินธุ� ธรรมใจ
63092003433 นายพุฒิพล ดวงทิพย�
63092003434 นางสาวสุมินตรา พระอุ#มเอิบ
63092003435 นายชนาธิป แย$มอ$นสุข
63092003436 นางสาววรรณภา ทองคํา
63092003437 นางสาวสิริวิมล พรมมาก
63092003438 นายพิทยา อินจันทร�
63092003439 นางสาวจิราพร พรมน$อย
63092003440 นางสาวพรวิมล พลบํารุง
63092003441 นางศิริพร ชูโฉม
63092003442 นางสาวก่ิงนภา ภู#เพียร
63092003443 นายธนศักด์ิ อาจองค�
63092003444 นางสาวฑิตยา รูปเขียน
63092003445 นายจักรกฤษณ� เชาว�กุลดี
63092003446 นายธนกฤต ธนินจิรสวัสด์ิ
63092003447 นางสาวกัญจนพร โยธาภักดี
63092003448 นางสาวภวรัญชน� มากกูล
63092003449 นายทักษิณ คุ$มย้ิม
63092003450 นายธนากร ขํามี
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63092003451 นายธนพงษ� พันธุ�ช$าง
63092003452 นางสาวกมลนันท� พันธ�ศรี
63092003453 ว#าที่ร$อยตรีบัณฑิต ดวงเเก$ว
63092003454 นางสาวพัชรี แจ#มแก$ว
63092003455 นางสาวโสรญา ป;ดชา
63092003456 นางสาววิลาวัลย� เกาทัน
63092003457 นายประกาศิต กล#อมอิ่ม
63092003458 นางสาวยุพา ป;ญญาเสน
63092003459 นางวนิดา คูหฤคํา
63092003460 นางจิดาภา ใจสงัด
63092003461 นางสาวศรัญย#า ธิการาช
63092003462 นางสาวพรไพลิน ยัญญจันทร�
63092003463 นายปกครอง เที่ยงฟ;ก
63092003464 นายกรวิก สลักลาย
63092003465 นางสาวสุพิชญา สีทองแดง
63092003466 นางสุภากานต� นุ#มมีศรี
63092003467 นายภาณุพงศ� เมฆฉาย
63092003468 นางสาวสลิลทิพย� พูนพันธ�
63092003469 นายนครินทร� แมลงภู#
63092003470 นางเปมิกา ขันสิงหา
63092003471 นางสาวพรนภา สมศรี
63092003472 นายทรงวุฒิ เพ็ชรสูญจันทร�
63092003473 นายสาธิต คงทอง
63092003474 นางสาวสุพัตรา บัวเข็ม
63092003475 นางสาวนพรัตน� บุญชู
63092003476 นายเฉลิมวุฒิ สาใจ
63092003477 นายไตรภพ ศิริโพธิ
63092003478 นางสาวอันธิกา เกิดแก$ว
63092003479 นายชัยวัฒน� ทองมี
63092003480 นายพลเทพ ม่ังมี
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63092003481 นายสุรักษ� คุ$มเฟX<อง
63092003482 นางสาวดารารัตน� ถาวร
63092003483 นางสาวประภาดา เพชรรุ#งเรือง
63092003484 นางสาวณัฐชา อัมพฤกษ�
63092003485 นายวงศกร ธีรานนท�
63092003486 นางสาวปวีณา กาญจนมณีเสถียร
63092003487 นางสาวสุดารัตน� ยอดคําปา
63092003488 นางสาวกรรณิกา เตจะติ
63092003489 นายสุวิทย� บุญเหม
63092003490 นายพงศกร จิตอารี
63092003491 นายทนงศักด์ิ แสงภู#
63092003492 นายศรวิชัย พลพิพัฒน�
63092003493 นางสาวสุปราณี สินทพ
63092003494 นางสาวสุภัทตรา ศรีสุวรรณ�
63092003495 นางสาวอัญชลี ศรีเมฆ
63092003496 นายจักรพรรด์ิ พิศพันธ�
63092003497 นางสาวชลธิชา กุลณาวงค�
63092003498 นางสาวณัฏฐ�ชญา เมืองตา
63092003499 นางสาวกมลวรรณ ฉะบับแบบ
63092003500 นางสาวนัฐกาญจน� คําอ$าย
63092003501 นายภูมินทร� ม่ันคง
63092003502 นางสาวจิรัฐิติกาล ศรีโสภา
63092003503 นางธัญญามาศ ธูปบูชา
63092003504 นายสุชิน คนดี
63092003505 นางสาวสุนันทา ม่ันสุข
63092003506 นายณัฐดนัย วงศา
63092003507 นายเขมรัฐ คําเหลือง
63092003508 นางอรวรรณ อุดทาคํา
63092003509 นายเอนก น$อยจันทร�
63092003510 นางสาวบุษราคัม พิมพ�ครู
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63092003511 นางสาวรัชนิภา ชํานาญเวียง
63092003512 นายกฤษณะ สร$อยนาค
63092003513 นางสาวสุนิสา ขวัญจริง
63092003514 นายสิรวิชญ� ก$อนมะเขียว
63092003515 นายกันต�ธร จานแก$ว
63092003516 นางณัฏฐ�วรรณา นวลคําวัง
63092003517 นายจิรพัทธ� สุกิจประภานนท�
63092003518 นางสาวแคทรียา จันทร�รอน
63092003519 นายคงศักด์ิ ไกรสีกาจ
63092003520 นางสาวทิพวรรณ พุ#มพฤกษ�
63092003521 นางสาวโสภิดา จวนเก#า
63092003522 นายทศพล คําดี
63092003523 นายฉัตรชัย เส็งเมือง
63092003524 นางสาวธิดาภรณ� ผาเจริญ
63092003525 นางสาวอ$อยทิพย� ชมมะลิ
63092003526 นางสาวชลธิชา ม#วงมา
63092003527 นางสาวรุจิรดา สงคราม
63092003528 นายอนุชิต มาสอน
63092003529 นายกิตติพงษ� ทับเบิก
63092003530 นายประภาส อยู#ทรัพย�
63092003531 นางสาวเพชรลดารินทร� เอี่ยมสอาด
63092003532 นายนิรุตย� วรดี
63092003533 นางสาวกาญจนาวดี เมฆพัฒน�
63092003534 นางสาวเบญญาดา คล$ายทอง
63092003535 นางสาวอัญชลี จูเปรมปรี
63092003536 นางสาวสุพิมพาพร เข็มทอง
63092003537 นางสาววรวลัญช� พวงศรี
63092003538 นายอดิลักษณ� กันทะถํ้า
63092003539 นางสาวหทัยชนก ใจอ$าย
63092003540 นางสาวศิริรัตน� พิมพา
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63092003541 นางสาววรรณิกา เจริญสิทธ์ิ
63092003542 นางสาวธัญมน หอมเจริญ
63092003543 นายปณิธาน ติลังการ
63092003544 นางสาวอรนันท� ประคําทอง
63092003545 นางสาวอนรรฆวี อภินันทิยา
63092003546 นางสาวเกศรา ลบเกิด
63092003547 นายจิรศักด์ิ โพธ์ิบุญ
63092003548 นายตะวันสิงค ป;นเพาะ
63092003549 นางสาวป;ญญาพร โทนใหญ#
63092003550 นางสาวรุจิรา บางไตรรัตน�
63092003551 นายวีรยุทธ ครุธนาค
63092003552 นายจักรกฤษณ� สงวนสุข
63092003553 นางสาวณิชาภา กันเข็ม
63092003554 นายวุฒิชัย อุไรวรรณ
63092003555 นางทิพยาภรณ� ขุมขํา
63092003556 นายสิทธิพร ก$อนคง
63092003557 นางสาวกัลยาภรณ� รัตนะ
63092003558 นางสาวพิมพ�ผกา พรมภักดี
63092003559 นายจีรวุฒิ ศิริวัฒนากุล
63092003560 นางสาวณัฐธิดา นาละออง
63092003561 นายสุทธิพงษ� ศิริไพบูลย�
63092003562 นางสาวกรพันธุ� ไกรเดช
63092003563 นางสาวนริศรา ณ ลําปาง
63092003564 นางสาวศุภนภา แสนนรินทร�
63092003565 นางสาววารี ทองโตนด
63092003566 นางสาวศุภาพิชญ� ริ้วทอง
63092003567 นายวุฒิชัย เครื่องผง
63092003568 นายสิขรินทร� แจ$งเปL<ยม
63092003569 นางสาวโศรดา ไหววิจิตร
63092003570 นายพลวุฒิ โสระสา
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63092003571 นางสาวสุชาดา การินทร�
63092003572 นางสาวชุติมณฑน� เทพบุรี
63092003573 นางสาวชลธิชา หยดย$อย
63092003574 นางสาวอัจฉราพรรณ ม่ันดี
63092003575 นางสาวมลทิรา ขุนโต
63092003576 นางสาวสุปราณี สิงหะคเชนทร�
63092003577 นางสาวนนทิชา ลิ้มรสธรรม
63092003578 นายภรศ แก$วประวัติ
63092003579 นายสุเมธ อินทร�เลิศ
63092003580 นางสาวเกศริน นิ่มทอง
63092003581 นางสาวภาวิกา มีผล
63092003582 นางสาวนิตยา ถาวร
63092003583 นายป;ญญา คําพูนศิลป=
63092003584 นางสาววรดา จันทร�ยอด
63092003585 นางสาวรัตนาภรณ� สังวาลคํา
63092003586 นางสาวจิรัชญา สุวรรณกนิษฐ�
63092003587 นางสาวอทิตยา ศรีบุบผา
63092003588 นางสาวอรพันธุ� พงษ�สระพัง
63092003589 นางสาวสโรชา แสงเพชร
63092003590 นายสุธวัช พูลเหลือ
63092003591 นายดนัย แซ#ย#าง
63092003592 นายอภิสิทธ์ิ จําเริญจิตร
63092003593 นางสาวเจนจิรา เชื้ออินทร�
63092003594 นางสาวปาณิสรา แก$วเพชร
63092003595 นางสาวสุภารัตน� อินทะสิงห�
63092003596 นางสาวอาทิตยา ป;จฉิม
63092003597 นางสาวกมลลักษณ� อ#อนกลั่น
63092003598 นายเอกชัย อินทร�เสือ
63092003599 นางสาวธัญญ�สิคตา ปานธรรม
63092003600 นางสาวปณิดาพร เปL<ยมเอม
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63092003601 นางสาวป8ยนุช ศรีใส
63092003602 นางสาวชนิตา ฉํ่าน$อย
63092003603 นางสาวรจเรข เอมอยู#
63092003604 นางสาวธญานี อินทร�อํานวย
63092003605 นางสาวรัตนพร กรัดภิรมย�
63092003606 นายธีรติ รอดประเสริฐ
63092003607 นายอลงกรณ� อาจองค�
63092003608 นางสาวพัทธ�ธีรา แหยมโอNก
63092003609 นางสาววรรณฤมล บุญเปล#ง
63092003610 นางสาวมาลินี กุลฝQาย
63092003611 นายสันติพงศ� แย$มสรวล
63092003612 นายณัฐวุฒิ รอดบุรี
63092003613 นายขุมพลัง เกษร
63092003614 นางสาวสุกัญญา ป;Iนจาด
63092003615 นางสาวจีราภรณ� คล$ายเนียม
63092003616 นางสาววิไลรัตน� คําสีทิพย�
63092003617 นางสาวฤทัย กรุณกิจ
63092003618 นางสาววิภาดา ภูแสงศรี
63092003619 นางสาวพัชรา พุกมาก
63092003620 นางสาวจิตรานนท� บุญเที่ยง
63092003621 นางสาวสุธีมนต� เอี่ยมแก$ว
63092003622 นางสาวจารุภา ชื่นอยู#
63092003623 นางสาวล$อมดาว จูด$วง
63092003624 นายศุภกิตต์ิ แสงศิริ
63092003625 นางสาวศิริธัญ จิรวัฒน�สุนทร
63092003626 นายพรชัย แตงอ#อน
63092003627 นางสาวศิณัทษากรณ� ทวีทัศนโรจน�
63092003628 นายสุภัคพงศ� นันตา
63092003629 นายกฤตนัย สีไว
63092003630 นางสาวศิริวรรณ หม่ืนเอ

หน$า 121 จาก 191               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ พิษณุโลก

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63092003631 นางสาวจิตตาภรณ� บุญมาก
63092003632 นางสาวธันยาพร แก$วตะคุ
63092003633 นางสาวชลธิชา กันทะวงศ�วาร
63092003634 นายรัชชานนทริ์ สุขใจ
63092003635 นายจาตุรงค� แพรงาม
63092003636 นางสาวเกวลี สุวรรณชาติ
63092003637 นางสาวธัญญาภรณ� เสนาะกลาง
63092003638 นางสาวชดากรานต� พุ#มท#าช$าง
63092003639 นางสาวสุนิดา โพธ์ิเกษม
63092003640 นายพรรคนาวิน ทองพูนพยนต�
63092003641 นางสาวสุพัตรา สารงาม
63092003642 นางสาวสายธาร ดารา
63092003643 นายสิทธิผล สุโพธ์ิ
63092003644 นางสาววนิดา กาศจันทร�
63092003645 นางสาวชิดาวัลย� มัฏฐาพันธ�
63092003646 นายภูสิทธิ ทรัพย�สกุล
63092003647 นางสาวเจนจิรา พิมพา
63092003648 นางสาวธันย�ชนก ศรีวงษ�
63092003649 นายคฑาวุธ เพ็ชรคง
63092003650 นางสาวสลิลทิพย� เนื่องสนธิ
63092003651 นางสาวเกวลิน ศรีพรม
63092003652 นางรัตนา โฉมเติม
63092003653 นายฐิติวัฒน� ท#าน้ํา
63092003654 นางสาวอังค�วรา อินตNะใจ
63092003655 นายศักดา มนูรัตนสุวรรณ
63092003656 นางสาวชวนสน แก$วเกาะสะบ$า
63092003657 นายอธิวัฒน� หลงพิศ
63092003658 นางสาวอุบล ป8นะสุข
63092003659 นางสาวสุกัญญา สาธุ
63092003660 นางสาวชุติมา แสนสุริยะ
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63092003661 นายอนุชา มายะนันท�
63092003662 นายนิมิต นาคแจ#ม
63092003663 นายธวัชชัย มหาวรรณ�
63092003664 นางสาวศิรานีย� จันทร� เทา
63092003665 นางวนิดา ยะป_อก
63092003666 นางสาวศุภรัตน� จินะยศ
63092003667 นางสาวธิดารัตน� ป;ญญาประสิทธ์ิ
63092003668 นางสาวอารดา อยู#คง
63092003669 นางสาวรุ#งนภา วิริรัชน�
63092003670 นางสาวสุนันทา อุ$ยมาก
63092003671 นายธนัญชัย ทองอิน
63092003672 นางสาวอุษณีย� เชยรักษา
63092003673 นายกฤตภาส หนานป8นใจ
63092003674 นางสาวศิริรัตน� นาคคงคํา
63092003675 นางสาวมลิวัลย� ใจทัศน�
63092003676 นายคมสัน แก$วบัวดี
63092003677 นางสาวขนิษฐา พิมพ�หนู
63092003678 นางสาวณัฐธมณท� สีหะอําไพ
63092003679 นายวีรเชษฐ� ภู#น$อย
63092003680 นายทินกร ขันทอง
63092003681 นายธราดล สาหล$า
63092003682 นางสาวพัชยา ทองสุก
63092003683 ว#าที่ร$อยตรีธีรโชติ ศรีเข่ือนแก$ว
63092003684 นายอานุภาพ คงศร
63092003685 นายพงศกร โพธ์ิคํา
63092003686 นางสาวชริตา จรัสทวีเดชา
63092003687 นายเอกรัตน� นัยเนตร
63092003688 นายกาณฑ� วงค�เขียว
63092003689 นายอัษฎา ปQอมทอง
63092003690 นางจามจุรี จบแล$ว
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63092003691 นางสาวเมทินี นุ#นนNะ
63092003692 นางปุญชรัศม์ิ มงคล
63092003693 นางสาวชุติกาญจน� กาญจนจินดาพล
63092003694 นางสาวกันยารัตน� ดอนเมือง
63092003695 นายมานิตย� เพ็ชรสุกใส
63092003696 นางสาวกัลยา กลางวงษ�
63092003697 นายสนธยา ขําโอด
63092003698 นายชนน ศรีนวล
63092003699 นางสาววนิดา ปทุมมาศ
63092003700 นางสาววิพาภรณ� วรบุตร
63092003701 นายทนงศักด์ิ สลีแดง
63092003702 นายณัฐกิตต์ิ เทียนคํา
63092003703 ว#าที่ร$อยตรีบุณยภู ทองดี
63092003704 นางสาวชุติภรณ� ด$วงฟู
63092003705 นางสาวศิริภรณ� ขันคํานันตNะ
63092003706 นางสาวศิริพร นันทโชติ
63092003707 นางสาวลภัสกร ฉายศรี
63092003708 นางสาวนัยนา เกตุคํา
63092003709 นางสาวจันทร�จิรา ย้ิมมา
63092003710 นางสาวธัญญชนก บุญยืน
63092003711 นางสาวหทัยรัตน� วัดแดง
63092003712 นายสรรเสริญ ไม$หอม
63092003713 นางสาวณัฐทิตา อินหันต�
63092003714 นายวศิน แสงฟQาเลื่อน
63092003715 นายสุวรรณ ศรเพ็ชร
63092003716 นางสาววารี บุญจันทร�
63092003717 นางสาวชนนิกานต� พ่ึงสังข�
63092003718 นายชิงชัย เกตุพงษ�
63092003719 นายรณกร สิทธิภูมิเมธี
63092003720 นายปรียวัฒน� ผดุงพันธ�
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63092003721 นางสาววิชญาภา เทศเอม
63092003722 นายอานนท� วงค�วิริยะ
63092003723 นายเสฎฐวุฒิ สินประเสริฐ
63092003724 นางสาวชนิกา โสพันพิม
63092003725 นายศักด์ิชัย เพ็ญแจ$ง
63092003726 นางสาวโยษิตา มูลอิ่น
63092003727 นางสาววาสนา ชื่นเกษร
63092003728 นางสุภาพร ใจเดช
63092003729 นางสาวมาริณี ศุภนคร
63092003730 นางสาวศิริพร หอมทอง
63092003731 นายชัยณรงค� ฤทธิศักด์ิ
63092003732 นางสาวเสน#ห� ฟ;กฟูม
63092003733 นายวิศรุต สมจุ$ย
63092003734 นางสาวธนพร แจ#มกระจ#าง
63092003735 นางสาวเมนิกา ประจิตร
63092003736 นายชาญฤทธ์ิ เนียมเทศ
63092003737 นางสาววชิรญาณ� ยอดย่ิง
63092003738 นางสาวปนัดดา นุเครือ
63092003739 นายฤทธิไกร อันทะนนท�
63092003740 นางสาวปวรวรรณ ชัยฤกษ�
63092003741 นางสาวยุวดี อุ#มแสง
63092003742 นายสุทธิพงษ� กันทา
63092003743 นางสาวกัลญารัตน� หล$าทา
63092003744 นางสาวฐานิศร สวัสดี
63092003745 นางสาววราภรณ� ขอนทอง
63092003746 นางสาวกฤชภานุช นวลด้ัว
63092003747 นายสมประสงค� อยู#คง
63092003748 นางสาวกรกนก รอดกสิกรรม
63092003749 นายณัฐพล ศิริทัพ
63092003750 นางสาวเกษณี พุ#มมะลิ
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63092003751 นางสาวพิชญากาญจน� ซ้ิมอิ่ม
63092003752 นางสาวขวัญจิรา จีนฮี้
63092003753 นายภัทรเวช ชมภูน$อย
63092003754 นายณฐวัฒน� ศิรวงษ�สุวรรณ
63092003755 นายพสิษฐ� แม#หล#าย
63092003756 นางสาวณัฐนันท� กลางทัพ
63092003757 นางสาวเพชราภรณ� ผิวผ#อง
63092003758 นายรุ#งเรือง พลแสน
63092003759 นางสาวอนุชิตา จินดาขัด
63092003760 นางสาวสุชาวลี พุฒซ$อน
63092003761 นายณัฐพล เกตุเทียน
63092003762 นางสาวสิริรัตน� เพ่ิมพูนวรสิริ
63092003763 นางสาวณัฐธิดา ฤทธิเสน
63092003764 นายร#มไทร นิ่มช้ํา
63092003765 นางสาวมัทนา ฉุนหอม
63092003766 นางสาวกุญรัตน� เย็นศิริ
63092003767 นางสาวเพชรวิไล ศรึสุข
63092003768 นายอานนท� สีสุข
63092003769 นางสาวพรรณิกา ชัยอิ่นแก$ว
63092003770 นายเจตพล ตรีสอน
63092003771 นายณัฏฐ�ธนัน สืบสายจันทร�
63092003772 นางสาวเจนจิรา พูลทอง
63092003773 นายอาทิตย� แก$วแดง
63092003774 นางสาวสุนิสา อู#รอด
63092003775 นายสุริยพงศ� พรมกล่ํา
63092003776 นางสาวอริศราวดี ม#วงเรือง
63092003777 นางสาวอัญธิกา มูลเปLIย
63092003778 นางสาวสุวรรกานต� แก$วก่ิง
63092003779 นางสาวจุฬาลักษณ� มาศวรรณา
63092003780 นางสาวศิริพร ไชยประสิทธ์ิ
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63092003781 นางสาวนภพร อยู#มา
63092003782 นางสาวกัญญาภัค ทิมอ#วม
63092003783 นางสาวเจนจิรา กิจใบ
63092003784 นางสาวหัถยา พุ#มรส
63092003785 นายชินดนัย งอกศักดา
63092003786 นางสาวศุภานัน แก$วสมจิตร�
63092003787 นายสิทธิโชค สิงห�วงค�
63092003788 นางสาวกรพรรษ เกวี
63092003789 นายจักรเพชร ล$ออุทัย
63092003790 นายอัครพงษ� วงษ�ติป8น
63092003791 นางสาวธาราทิพย� เกตุชู
63092003792 นางสาวจีรันดา แก$วสอน
63092003793 นายสัญชัย ธุรี
63092003794 นางสาวรัตนา ธูปเทียน
63092003795 นางสาวณัชชารินทร� พงศ�พิรากรสถิต
63092003796 นางสาวพรชิตา ครุธเครือ
63092003797 นายพิชญะ เขตขาม
63092003798 นางสาวพัทธนันท� ปาโจด
63092003799 นายณัฐวุฒิ สุภาโสด
63092003800 นางสาวธันย�ชนก ชลาสินธุ�
63092003801 นายลิขิต แก$วหงษ�
63092003802 นางสาวแสงหล$า สะเอียบคง
63092003803 นางสาววาสินี บัวโต
63092003804 นางสาวอัจฉรา เกษศิลป=
63092003805 นางสาวนวพร เมณฑ�กูล
63092003806 นายพงษ�พิพัฒน� หน#อจันทร�
63092003807 นายพิเชษฐ� เรืองอ#อน
63092003808 นายอัษฎา ทรัพย�ทอง
63092003809 นายธนพนธ� หนูรักษ�
63092003810 นางสาวพิมพฤดา อังกูรธนาวณิชย�
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63092003811 นายภูวนาถ อัปมาโท
63092003812 นางสาวนิศารัตน� ฤทธ์ิทอง
63092003813 นางสาวสิดาพร จันทรนาค
63092003814 นางสาวกุลธิดา แก$ววังสาร
63092003815 นายวายุภักษ� สุดประเสริฐ
63092003816 นายทศพร แดนเหมือง
63092003817 นางสาวแชมเปญ จันทร�มณี
63092003818 ว#าที่ ร. ต. หญิงปฐมพร เสนนันตา
63092003819 นางสาวกนกลักษณ� มากอิ่ม
63092003820 นายปรพัฒน� ขัตวงษ�
63092003821 นางสาวสุพรรษา นวลใย
63092003822 นายศิลป8น ก$อนพร
63092003823 นางสาวณัฐณิกา แก$วมาลา
63092003824 นางสาวกมลรัตน� สมสี
63092003825 นางสาวณัฐกุล วิจารณ�พล
63092003826 นางสาวภัทรานิษฐ� นาแสวง
63092003827 นายไวภพ จันทร�ทิม
63092003828 นางสาวสุกัญญา แดงแสงทอง
63092003829 นางสาวจีราภา จตุพจน�
63092003830 นางสาวขวัญอุษา อิ่มจันทร�
63092003831 นางสาวมาลา แก$วสอาด
63092003832 นางสาวสุนิสา ทาทอง
63092003833 นางสาวปภาวดี แตงริด
63092003834 นางสาวสัจจพร จันทร�ฤทธ์ิ
63092003835 นางสาวมณีรัตน� กล่ําทอง
63092003836 นายภาณุเดช ไหววิจิตร
63092003837 นางสาวมัศยา ตรีพทักษ�
63092003838 นางสาวสาวิตรี ขีดข้ัน
63092003839 นางสาวรัตติยากรณ� ศรสิงห�
63092003840 นางสาวปุญญพัฒน� อินทะจันทร�
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63092003841 นางสาวภาวินี สายจิตร
63092003842 นายพิพัฒน�พงศ� ตNะตา
63092003843 นายธันวา โอเขียว
63092003844 นางสาวธนวัน โม#งประณิตร�
63092003845 นายสุทธิพงษ� นิลน$อย
63092003846 นางสาวสุวรีย� ทิพยโอสถ
63092003847 นายนัทธี อุดบัววงค�
63092003848 นางสาวศิริญญา เมฆแสน
63092003849 นางสาวอรัญญา คงดี
63092003850 นางสาวภาณุมาส สมิง
63092003851 นายพสิษฐ� ลีหกุล
63092003852 นายยุทธนา อินทรจักร
63092003853 นางสาวสุมานี สายชลอัมพร
63092003854 นางสาวธนารักษ� มณีท#าโพธ์ิ
63092003855 นางเจริญรัตน� รักษ�ศรีสุข
63092003856 นางสาวศิริกาญจน� ป;ณณะระศรี
63092003857 นางสาวลัดดาวัลย� คําคง
63092003858 นายเอกภพ จิตตะ
63092003859 นางสาวณัฐทิชา ข#าขันมะลี
63092003860 นางสาวกานติมา อ$นอยู#
63092003861 นางสาวเจนจิรา สีพิลา
63092003862 นางสาวเมธาพร ตาป;ญโย
63092003863 นายสมมาตร สงวรรณ
63092003864 นายธนินท�พงศ� ป;ญญาหม่ืน
63092003865 นางสาวนิติกาญจน� พุ#มไม$
63092003866 นางสาวอาทิตติยา สินทพ
63092003867 นางสาวรังสิมา อ่ําทอง
63092003868 นางสาวกชนุช อุส#าห�
63092003869 นายพงศกร แสงมุกข�
63092003870 นางสาวสุภาพร บุญภู#
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63092003871 นางสาวชลิตา คํ้าจุน
63092003872 นายชัยยนต� เจาะจง
63092003873 นางสาวพรชนก หอมระรื่น
63092003874 นางปรียาดา รังสุข
63092003875 นางสาวศิริมาศ ก$อนจ$อย
63092003876 นางสาวมาลัยพร มีพันธ�
63092003877 นายภัทระ เหลาสิทธ์ิภา
63092003878 นายกฤตนัย เชียงแรง
63092003879 นางสาวเจนอักษร ปานเถ่ือน
63092003880 นางสาวณรินทร จันทร�สีดา
63092003881 นางสาวคณิตตา ชูโฉม
63092003882 นางสาวพิยะดา อินขํา
63092003883 นางสาวจารุวรรณ มุสิกะชาติ
63092003884 นางสาวสุดารัตน� คําสงค�
63092003885 นายนฤชิต วสุรัตนพร
63092003886 นายเรวัตร เรือนคํา
63092003887 นายฉัตรชัย ป8<นโทน
63092003888 นางสาวสุทธิกานต� แสงไทย
63092003889 นางสาววนิดา เจียมรักษา
63092003890 นางสาวภัตนาภรณ� อุปละ
63092003891 นางสาวปรีญาพร ชื่นสุวรรณ
63092003892 นางสาวชลันดา ศรีป;ญญา
63092003893 นางสาวฐิตินันท� แสนฟู
63092003894 นางสาวสุภาง พงศ�โสภา
63092003895 นางสาวมนต�วลี ศรีสิริพงศ�
63092003896 นายภัทรกฤษฎ� พูลถม
63092003897 นางสาวเสาวนีย� ร#มศิริ
63092003898 นางสาวภัทรา อยู#นิ่ม
63092003899 ว#าที่ร$อยตรีผดุงเกียรติ เพชรจินดาสกุล
63092003900 นายชัยนันท� ดวงจันทร�
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63092003901 นางสาวรุ#งนภา พันชน
63092003902 นายศุภกรณ� ช#างลวดลาย
63092003903 นางสาวรัตน�ตะวัน พูลมณี
63092003904 นางสาวณัฐริกา อินตNะเอ$ย
63092003905 นางสาวสุกัญญา อินยะ
63092003906 นายชรินทร� สาแช
63092003907 นางสาวจิราพร โสมภรีย�
63092003908 นางอรุษยา คชป;ญญา
63092003909 นางพิสนา สัมพันธวงศ�
63092003910 นายเทิดภูมิ อุลหัสสา
63092003911 นายวันชัย เทียนขํา
63092003912 นายสุรัตน� ลบสักเหล็ก
63092003913 นายอานนท� เดชมัด
63092003914 นายสิรวิชญ� ศรีสุภาพ
63092003915 นางสาววิชุดา น$อยปวง
63092003916 นางสาวปวีณ�นุช จันทร�กลาง
63092003917 นางสาวชุติกาญจน� หงษ�เจ็ด
63092003918 นายกิตติศักด์ิ นาคมูล
63092003919 นางสาวศรีรัตน� แก$วอูU
63092003920 นางสาวจุฑามาศ ประคุณคงชัย
63092003921 นายไตรภพ คงทอง
63092003922 นายพรหมมินทร� แถวภาพ
63092003923 นายธีรพงศ� เถ่ือนพรม
63092003924 นายอัครชัย อุ#นเรือน
63092003925 นายวิศรุต จุลพันธ�
63092003926 นางสาวสุนิสา พรมเสพศักด์ิ
63092003927 นายพงษ�ศักด์ิ สั่งสอน
63092003928 นายนันทพงศ� ร#อนในเมือง
63092003929 นายศุภชัย เมฆฉาย
63092003930 นางสาวนิภาพร เสนอใจ
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63092003931 นางสาวจิราภา เศรษฐรัตน�
63092003932 นายสุทธิพงษ� ถุงทรัพย�
63092003933 นายเกียรติศักด์ิ เจริญศิลป=
63092003934 นางสาวป8ยะฉัตร ชุยชะโก
63092003935 นายเจษฎา บุญอาจ
63092003936 นางสาวรามาวดี ผลนา
63092003937 นางสาวณัฐชฏา ฮาวป8นใจ
63092003938 นายรณชัย กล่ําเอม
63092003939 นางสาวปรียานันท� ถุงเงิน
63092003940 นางสาวกมลพร แดนเหมือง
63092003941 นายธนภัทร ขาวทอง
63092003942 นางสาวสุนิษา รักษ�ชน
63092003943 นางสาวดวงเนตร เอี่ยมเย็น
63092003944 นายสุริยา ศรีนันท�
63092003945 นายกริชเทพ เลี่ยงอิ้ว
63092003946 นางสาวอณัญญา วุฒิสว#าง
63092003947 นางสาวเกฏศิรินทร� นาคภู#
63092003948 นางสาวกมลวรรณ ป;ญญษวงศ�
63092003949 นายณัฐวุฒิ แก$วแดง
63092003950 นายปราจิตร� บุญมี
63092003951 นายวีรภัทร อิดดาฤทธ์ิ
63092003952 นางราตรี จําปาเงิน
63092003953 นางสาวรุ#งผกา อินตNะป8น
63092003954 นางสาวภาวิณี เอื้องสุวรรณ�
63092003955 นางสาวโสภา อินจันทร�
63092003956 นางสาวศิริวิมล งามนอก
63092003957 นางกมลพร เชิดชูเผ#าพงศ�
63092003958 นางสาวฟQาใส สวัสดี
63092003959 นางสาวพรรณรัตน� ใจคําสืบ
63092003960 นางอรอนงค� จิราสิทธิธูรณ�
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63092003961 นางสาวปุณยาพร แซ#หว่ือ
63092003962 นางสาวก่ิงกานต� แหลมนาค
63092003963 นายชัยวัฒน� มีกล่ํา
63092003964 นางสาวนารีรัตน� แกล$วการไถ
63092003965 นายอํานาจ ขอนทอง
63092003966 นายวันชัย กาศวิราช
63092003967 นางสาวจิดาภา ร#วมวงค�
63092003968 นางสาวกัณญารัตน� แดงผา
63092003969 นางสาวฐิติมา ทาระวา
63092003970 นายธวัชชัย พุทธเส็ง
63092003971 นางสาวธัญญาภรณ� จันทร�อินทร�
63092003972 นางสาวอรทัย สุวรรณา
63092003973 นางสาวชุตินันท� อิ่มพร
63092003974 นางสาวธนาวดี สิงห�เพชร
63092003975 นางสาวนฤมล ดีรัตน�
63092003976 นางสาวทิพย�วรรณ ศรีมาดี
63092003977 นางสาวกนิษฐิกา ผลสอน
63092003978 นางสาวพิมพ�รัก พรหมจันทร�
63092003979 นางสาวเบญญทิพย� ขวารัตน�
63092003980 นางสาวเปมิกา พันธุ�สุภะ
63092003981 นายเฉลิมราช สดงาม
63092003982 นายตนุภัทร สีแดง
63092003983 นางสาวธนาภรณ� ทับทอง
63092003984 นายกฤตภาส ประชายุ#น
63092003985 นายหัสดิน คงคล$าย
63092003986 นายณัฐภาคย� นินเกิด
63092003987 นางสาวทุติยาภรณ� เมฆี
63092003988 นางสาวจริญญา ชุมศรี
63092003989 นางสาวกัญญารัตน� อุ#นอยู#
63092003990 นางสาวแสงโสม เชนหอม
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63092003991 นางสาวรุ#งรภัทร สังข�พะบุโชติ
63092003992 นางสาวเบญจมาภรณ� โพธ์ิทอน
63092003993 นายณัฐวุธ คงสวัสด์ิ
63092003994 นางสาวเสาวลักษณ� เงาภู#ทอง
63092003995 นายปฏิภาณ ถนอม
63092003996 นางบุษยา อินทรมีทรัพย�
63092003997 นายจิรโชติ ภิระบรรณ�
63092003998 นายฉันทพิชญา ชัชฎาพร
63092003999 นางสาวรัตติยา ศรีพุฒ
63092004000 นางสาวธัญลักษณ� อยู#ทอง
63092004001 นายกษิด�เดช กันนะพันธุ�
63092004002 นางสาวพชรพร คงกะพันธ�
63092004003 นายอโนชา กะโห$ทอง
63092004004 นางสาวกนิษฐา ยังเรืองฤทธ์ิ
63092004005 นางสาวเบญจมาพร วงค�สําราญ
63092004006 นายทนุพงษ� ศรีอินทอง
63092004007 นางสาวนุชจารี ศรีอิ่นแก$ว
63092004008 นายวิสุธร ขันธหัตถ�
63092004009 นางสาวนิสาชล สุรสรณ�
63092004010 นายสุรศักด์ิ อินเปล#ง
63092004011 นายณัฐพล รู$เกณฑ�
63092004012 นางสาวอภิญญา ภัครพานิชย�
63092004013 นายกนก ภูริพันธ�
63092004014 นายใหม# สายเครือสด
63092004015 นางสาวดารารัตน� เชื้อเมืองพาน
63092004016 นางสาวอัญชิสา วังชิ้น
63092004017 นายสกลนัฎฐิ ป;นสุรินทร�
63092004018 นางสาววัชรีย� สุทนต�
63092004019 นายสมชาย เชื้อเขตกิจ
63092004020 นายยศรันดร� พุ#มบ$านยาง
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63092004021 นางสาวแพรวนภา มีแพ
63092004022 นางสาวนันท�นภัส สีดาถม
63092004023 นายปรีดา พูลมี
63092004024 นางสาวนพรัตน เข็มเพ็ชรโต
63092004025 นางสาวกรรณิการ� กาวี
63092004026 นายชาญกริช ขิงหอม
63092004027 นางสาวปาริสา จันทร�รอด
63092004028 นางสาวมุฐิตา นุชสูงเนิน
63092004029 นายติณห� ศรีวิชัยมูล
63092004030 นายจิรายุทธ� สอนคลัง
63092004031 นายทศกร สุกาวิระ
63092004032 นางสาวฐิตา ก$อนคํามี
63092004033 นางสาวอุทุมพร มูลนานเที่ยง
63092004034 นางสาวธารารัตน บุญธรรม
63092004035 นายประเสริฐศิษ พรมหาญ
63092004036 นางสาวโสรญา โพธ์ิกลิ่น
63092004037 นางสาววิลาวรรณ บุตรศรี
63092004038 นายธนะชัย กลิ่นดิษฐ�
63092004039 นางสาวจันทรา ประดิษฐ�แท#น
63092004040 นางสาวณัฐพร อิ่มสบาย
63092004041 นายปกรณ� หอมจันทร�
63092004042 นายสมพล สีนิล
63092004043 นายสุทธิวัส เสนนันตา
63092004044 นายวัชรเกียรติ ป;ญญาแฝง
63092004045 นางสาวจันจิรา เศษอุดม
63092004046 นางสาวป8ยรัตน� บุญแก$ว
63092004047 นางสาวณัฐธิดา ประเสริฐสังข�
63092004048 นางสาวกนกอร กล#อมเกลี้ยง
63092004049 ว#าที่ ร.ต.หญิงวีรยา ชัยชนะ
63092004050 นายวรพล สืบสาคร
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63092004051 นางสาวณัชฎาพร ชัยเกิด
63092004052 นางสาวสุนทรี กลิ่นไม$
63092004053 นายอดิศักด์ิ สามัญตระกูล
63092004054 นางสาววรรณวิไล ศรีสุข
63092004055 นายณัฐพัฒน� พุ#มไม$
63092004056 นางสาวจุฑามาศ ประคํามา
63092004057 นางสาววิลาวัณย� สุขมณี
63092004058 นางสาวรัชนีกร สถาพรวรกิจ
63092004059 นางสาวศุภนิดา ย้ิมมี
63092004060 นางสาวเสาวนีย� เสนานุช
63092004061 นางนิตยา คําจันทร�
63092004062 นางสาวชญาภา อ#อนจันทร�
63092004063 นายนิวัฒน� สมศรี
63092004064 นายศตวรรษ จวนรุ#ง
63092004065 นายเพ่ิมศักด์ิ เทพนม
63092004066 นายกฤษฎารัตน� ฟ;กทอง
63092004067 นางสาวบุษกร รูปทอง
63092004068 นางสาวป8<นสุดา มีบุญ
63092004069 นางสาวอรปรียา สุขโฉม
63092004070 นางสาวสาวิตรี ศรีทอง
63092004071 นางสาวธนาภา ประเสริฐ
63092004072 นางสาวนฤมล แก$วอนันต�
63092004073 นางสาวนฤมล ช#วยหลํา
63092004074 นางสาวป;ทมา นกด$วง
63092004075 นายวีรยุทธ จันทร�ลอย
63092004076 นางสาวณัฐวิภา ขุนพลช#วย
63092004077 นางสาวทวีวรรณ วรรณดี
63092004078 นางสาวขนิษฐา หลีแก$วสาย
63092004079 นางสาวจันทิมา คุ$มคง
63092004080 นายกมล อบอินทร�
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63092004081 นางสาววิลาวัณย� พ่ึงเงิน
63092004082 นางสาวป8ยะมาศ อินตNะเม$า
63092004083 นายสีหลักษณ� เสือเกิด
63092004084 นายวรุฒ ปลื้มทรัพย�
63092004085 นายอดิศักด์ิ งามนนท�
63092004086 นายอาณัติ เอียงสวาท
63092004087 นางสาวกฤษฎี มีประดิษฐ
63092004088 นายประวิทย� ขวัญวารี
63092004089 นายธวัชชัย สิงห�ตะโคตร
63092004090 นายวรวิทย� พันธุ�สุข
63092004091 นายประวิทย� ทับทิม
63092004092 นางสาวพรนภา ชื่นสมบัติ
63092004093 นางสาวสรัลรัศม์ิ เอมสวัสด์ิ
63092004094 นางสาวณัฐฐาพร พูลสวัสด์ิ
63092004095 นางสาวพรพิมล รักเกียรติเผ#า
63092004096 นางสาวสุวรรณกร บัวขาว
63092004097 นางศิวารักษ� พืชนะ
63092004098 นายสิทธิพร อุปปรา
63092004099 นางสาวปภัสรา ปารักษา
63092004100 นางสาวจินตนา สว#าง
63092004101 นางสาวรวีวรรณ ศรีวิกูล
63092004102 นางสาวสุรางคณา บุญแรง
63092004103 นางสมนึก คงธิ
63092004104 นายวัชรพล ฉิมสวัสด์ิ
63092004105 นางสาววนิสา สีสด
63092004106 นางสาวนิตยา ศรีคชไกร
63092004107 นางภัทราภรณ� ศิริเขต
63092004108 นางสาววัลลี สมพงษ�
63092004109 นางสาวอรยา ตรงกลาง
63092004110 นางสาวอภิชญา อินมา
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63092004111 นายธนาวุฒิ ทาขัด
63092004112 นางสาวธนันญ�ภร กมลรัตน�
63092004113 นางสาวนัฎฐา ธรรมกุล
63092004114 นางสาวรัตติยา ตระกูล สา
63092004115 นางสาวยุพิญห�พร คงเกษม
63092004116 นางสาวศิริโสภา พัชนี
63092004117 นางสาวฐิตาภรณ� แสงกูล
63092004118 นางสาวนริศรา บุญมีจ$อย
63092004119 นายปรัชญา แคฝอย
63092004120 นายภูชิต อนันตรักษา
63092004121 นางสาวสุวิชญา วงศ�ดาว
63092004122 นายวรรธนัย มีจันโท
63092004123 นายอลงกรณ� แสงฟQางํา
63092004124 นายพสิษฐ� พรมสมุท
63092004125 นายอนุสรณ� ใจวังของ
63092004126 นางสาวสุรีรัตน� บุญศรี
63092004127 นายณัฐพงษ� กNกมาศ
63092004128 นายเชิดชัย โอ#งวัลย�
63092004129 นางสาวรัชดากร แรรุน
63092004130 นางสาวสุดารัตน� ป8<นแก$ว
63092004131 นางสาวพิชชานันท� เกษร
63092004132 นายธนัชธรณ� มีเกตุ
63092004133 นางสาวธิดารัตน� แสงศัพท�
63092004134 นายศุภวิชญ� พันธ�น$อย
63092004135 นางสาวพรพิมล โพธ์ิก่ิง
63092004136 นางสาวจุฑามาศ บํายุทธ์ิ
63092004137 นายอภิวัฒน� ขาวกุลชร
63092004138 นายสุรเชษฎ� เส็งทอง
63092004139 นางสาวกมลวรรณ คนกล$า
63092004140 นางสาวป;ทมาศ เมืองลอง
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63092004141 นางฐนิษา ไกรแสง
63092004142 นางสาววราพร ผ#านสําแดง
63092004143 นายโชคดี จ#อด$วง
63092004144 นางสาวอนุชสรา เนียมคนตรง
63092004145 นางสาวสุภาวดี ต#วนทับ
63092004146 นางสาวปาลิตา อ#องเกษม
63092004147 นางสาวสาวินี หนูตา
63092004148 นายวัชระ ขันชาทะ
63092004149 นายศักด์ิดา ศรีด$วง
63092004150 นายนราวุฒิ ป;ญจะศรี
63092004151 นายสมรักษ� ขําสาย
63092004152 นายวรพจน� ขัติยะ
63092004153 นางสาวสุกัญญา บุญชุ#ม
63092004154 นายชัยณรงค� กุลนาพันธ�
63092004155 นางสาวมรกต นิลพันธ�
63092004156 นายธนชัย บูรกิจภาชัย
63092004157 นายชัยชนะ ป;Iนเอี่ยม
63092004158 นายนัฐพงศ� สัจจะนรพันธ�
63092004159 นางสาวพัชรา แย$มพุ#ม
63092004160 นางสาววันวิสา ทองเพชรนิล
63092004161 นางสาวอภิชญา วงค�ป8นตา
63092004162 นายณัฐพล ระม่ัง
63092004163 นางสาวพิมพ�ลพัฒ คําแดง
63092004164 นางสาวสุนิสา ถนอม
63092004165 นางสาวสุภาภรณ� จุลศรี
63092004166 นางสาวอนามิกา ศรีใจวงศ�
63092004167 นางสาวมาลีวรรณ วงศ�คําเหมย
63092004168 นางสาวนิรมล พรายระหาญ
63092004169 นางสาวโสสภิกา ชัยยา
63092004170 นางสาวกฤตติกา จันทร�นาค
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63092004171 นางสาวพัชรินทร� ภัทรไกร
63092004172 นางสาวพนิดา อุดมลาภ
63092004173 นายศุภวิชญ� พ#วงแตง
63092004174 นายอณิน คิดอ#าน
63092004175 นางสาวพิชชาภา จําปามูล
63092004176 นางสาวสุนีย� อุ#นใจ
63092004177 นางสาววิภาดา ฟองคํา
63092004178 นางสาวกาญจนา นุ#มนวล
63092004179 นางสาวชัชรีย� ขาวสอาด
63092004180 นายเศรษฐพล แดนนารินทร�
63092004181 นางสาวประภัสสร ปริมาณ
63092004182 นายชูเชษฐ� ผูกจิต
63092004183 นางสาวทิพยวรรณ อินทร�ป;<น
63092004184 นางสาวมุจลินท� ศรีอรุณ
63092004185 นายอมเรศ พุทธสีหกุล
63092004186 นางสาวสรัญญา อินทะโชติ
63092004187 นายธนพงศ� ศรีกาวี
63092004188 นางสาวฑีวรัตร ใจรัก
63092004189 นางสาวสุปราณี สุวรรณวัจน�
63092004190 นางสาวพรรษชล วงษ�สุข
63092004191 นายชัยวัฒน� ไทยพานิช
63092004192 นายสนั่น ประเสริฐ
63092004193 นางสาววิชิดา บ$านกล$วย
63092004194 นายอนุรักษ� ป;<นเที่ยง
63092004195 นายวิวัฒน� ทองศศิกร
63092004196 นางสาวป;ทมพร อิ่มเอิบ
63092004197 นางสาวมาลี แก$วกุลศรี
63092004198 นางสาวนิภาพรรณ เจือมณี
63092004199 นางสาวเวธกา พุ#มหมี
63092004200 นางสาวสุพรรณษา ครอบครอง
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63092004201 นางสาวศรีแพร สุริยันต�
63092004202 นายพีระพัฒน� กิเวิน
63092004203 นายวีระศักด์ิ อินทร�ลอ
63092004204 นายนิรุตติ แก$วไผ#ซอ
63092004205 นายสุรศักด์ิ เพียงไพรชม
63092004206 นางสาวชนิดา สายสุวรรณ�
63092004207 นางสาววันทนา ทับแว#ว
63092004208 นายวาธี มีสุข
63092004209 นายศราวุธ ผลปราชญ�
63092004210 นางสาวแคทรียา เกิดเวียงใหม#
63092004211 นางสาวยุวดี แก$วเกตุ
63092004212 นายกิติศักด์ิ สมุทรวงค�
63092004213 นายธนาพันธุ� ประดิษฐ�มนต�
63092004214 นายพงษ�เพชร จันทร�ลา
63092004215 นางสาวพิมพิไลย� การแรง
63092004216 นางสาวกัญญารัตน� ชายทอง
63092004217 นางสาวขวัญภิรมย� ม่ันคง
63092004218 นายพีรณัฐ ดวงพันธ�
63092004219 นางสาววาสนา คําผิว
63092004220 นายจารุวิชญ� เขียวบุตร
63092004221 นางสาวธิดารัตน� ดาเดช
63092004222 นางสาวบุญเรียม สุขเอม
63092004223 นางสาวเกวลิน สงวน
63092004224 นายธนพนธ� ป;ญญะ
63092004225 นางสาวนุ#น กลิ่นทิพย�
63092004226 นายวุฒิศักด์ิ ทัดช#อม#วง
63092004227 นายณัฐพล ต้ังใจ
63092004228 นางสาววันวิสา ชาติย้ิม
63092004229 นายกฤต ขีดเขียน
63092004230 นางสาวจันทรฺจิรา อินทร�เติม
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63092004231 นายปรัชญา เชาว�โคกสูง
63092004232 นายเฉลิมชัย แย$มหม่ืนอาจ
63092004233 นายรัฐพงษ� นิ่มนวล
63092004234 นายป;ญญา เมืองเหลือ
63092004235 นายสุเทพ วารีนิยม
63092004236 นางสาวนลพรรณ วิภาจักษณกุล
63092004237 นายสรศักด์ิ วันทองสุก
63092004238 นายวราฤทธ์ิ ม#วงเขียว
63092004239 นายชัยสร บุญสว#าง
63092004240 นายวิรัช ทองแดง
63092004241 นางสาวสุธาสินี ล$อมวงค�
63092004242 นางสาวณัชฌา พุทธา
63092004243 นางศิรินาถ เมฆะ
63092004244 นางสาวเปมิกา เจริญสุข
63092004245 นางสาวอภิญญา ทาตุการ
63092004246 นางสาวพัทธยา เสถียรพิมลชัย
63092004247 นางสาวภคมน โตประดิษฐ�
63092004248 นายฉัตรมงคล ม#วงฉํ่า
63092004249 นางสาวกรกนก เกรียงกฤติกา
63092004250 นางสุรีพร พ#\มเทียน
63092004251 นางสาวกนกวรรณ พุ#มแสน
63092004252 นางสาวสุวนัน เหมือนคล$าย
63092004253 นางสาวฐิติวรดา เผือกจีน
63092004254 นายวรุตม� สุทธิคํารณ
63092004255 นางสาวจิราวดี นันฝ;Iน
63092004256 นางสาวอารีรักษ� นวนสีใส
63092004257 นายจิราวุธ ข$องพูน
63092004258 นางสาวทิฆัมพร หลําพรม
63092004259 นางสาวธฺ\ติญาภรณ� เพ่ิมพูล
63092004260 นางสาวกัญญารัตน� หวาเกตุ
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63092004261 นายวิทยา สุ#มแก$ว
63092004262 นายปฐมพงศ� บุญหล#อ
63092004263 นางสาวประวีณา สหธนรัช
63092004264 นายสุเมธ อินถานะ
63092004265 นางสาวจรัญญา ลําน$อย
63092004266 นางสาวจุฑามณี ปูRคําป;น
63092004267 นายตะวัน แสงเงิน
63092004268 นายอนุพล ประสงค�ทัน
63092004269 นางสาวสุดารัตน� ศรีสําโรง
63092004270 นายธีระพร ยารังษี
63092004271 นางสาวป8ยพร ตรีโพธ์ิ
63092004272 นางสาวป;ญญาพร สุขโกสา
63092004273 นางสาววิภาพรรณ เรืองรอง
63092004274 นางสาวสุดารัตน� กอโพธิศรี
63092004275 นายกฤติพงศ� สุริยะ
63092004276 นายนิรัน สนธิศรี
63092004277 นายจักรกริช ป;ญญาประสิทธ์ิ
63092004278 นางสาวรัชขา ทายะนา
63092004279 นางสาวดวงใจ อินหันต�
63092004280 นางรัชนันท� ศรีบุญ
63092004281 นายกําธร ทองบุญ
63092004282 นางสาวฐิติมา ทับวิเชียร
63092004283 นางสาวอนุสรา ป8ตาวงษ�
63092004284 นายเตชสิทธ์ิ จ่ีมุข
63092004285 นายชัชวาลย� บุญสูง
63092004286 นางสาวชลธิชา เกษไกรษร
63092004287 นางสาวปาลิดา อุทเสน
63092004288 นายณัฐนนท� เรืองปาน
63092004289 นางสาวมณีวรรณ เทินสะเกษ
63092004290 นางสาวสุทธิดา บัวเป^ง
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63092004291 นายอรรถพล หาญชัยภูมิ
63092004292 นางนงค�ลักษณ� พยมโพธ์ิ
63092004293 นางสาวอรอนงค� กองนึก
63092004294 นางสาวสุวิมล วงศ�ใหญ#
63092004295 นายกฤษฎา สงคุ$ม
63092004296 นายอนุวัฒน� ถือแก$ว
63092004297 นางสาวอลิษา มหาคุต
63092004298 นายธวัชชัย วงค�หนัก
63092004299 นายชาคริต รุจิพัด
63092004300 นายเจษฎา ลาวิณห�
63092004301 นางสาวสุธัญญา จิตสมัคร
63092004302 นางสาวสุอนันต� พุ#มม#วง
63092004303 นางหนึ่งฤทัย นามไพร
63092004304 นางสาวสุภัทรตรา ตาลตา
63092004305 นางสาวณัฐวรา ผ#องศรี
63092004306 นางสาวกฤษณี เถ่ือนประถัมภ�
63092004307 นายทศวร จรบุรี
63092004308 นางสาวภาวิณี เกตุพวงแก$ว
63092004309 นายทวีวุฒิ เชษฐ�วิสุต
63092004310 นางสาวประภัสสร ม่ันหยวก
63092004311 นางสาววลัยลักษณ� จินดาหลวง
63092004312 นางสาวสุภาวรรณ โยเฮือง
63092004313 นางสาวรัศมี หลั่งเมือง
63092004314 นางสาวกาญจนาพร เมฆมัน
63092004315 นางสาวกรรณิการ� ทองห#อ
63092004316 นางสาววาสนา วังอินทร�
63092004317 นางสาวสมฤทัย น$อยจันทร�
63092004318 นายสิทธิพนธ� ผุดเหล็ก
63092004319 นายวัฒนา นันทสี
63092004320 นายพศวัต ภู#แพร
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63092004321 นางสาวมนฤดี ต#วนเย็น
63092004322 นางสาวนันทนา ลาชาวนา
63092004323 นางสาวยวาลัย ฉวีจันทร�
63092004324 นางสาวมัลลิกา บุญนิ่ม
63092004325 นางสาวนราพร จําเนียร
63092004326 นายเกียรติชัย ศรีคํา
63092004327 นายป;ทวี ปานอ#วย
63092004328 นางสาวโศศิษฐา ตาชื่น
63092004329 นางสาวอังคณาพร ชะนะ
63092004330 นางสาวณัฐยา นิตะปะ
63092004331 นายเอกชัย ตNะเหมย
63092004332 นางสาวณัฎฐ�กฤตา กฤษฤกษ�
63092004333 นายชุติพนธ� เดชเดชะ
63092004334 นายแก$วไพฑูรย� เจกะ
63092004335 นายอําพล สิงห�รักษ�
63092004336 นางสาวศศิธร ตันหลี
63092004337 นายจิตติชัย คู#ควร
63092004338 นางสาวก่ิงกาญจน� พรานฟาน
63092004339 นางสาวณัชชา อยู#บาง
63092004340 นางสาวอมรรัตน� บุญธรรม
63092004341 นางสาวมุทิตา สุชาดา
63092004342 ว#าที่ร$อยตรีภิเษก คําจันทร�
63092004343 นางสาวอรสา อรชร
63092004344 นางสาวจินต�จุฑา ต#อมพิทักษ�ไพร
63092004345 นายพิชัย วจีวงษ�
63092004346 นายชาติชาย เรืองชม
63092004347 นางสาวจุฬารัตน� ฟุRมเฟXอย
63092004348 นางสาวเฉลิมรัตน� ขุนโต
63092004349 ว#าที่ร.ต.หญิงจตุพร สังเวียนวงค�
63092004350 นางสาวสาธิตา พาสนิท
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63092004351 นายวรเวช แก$วสืบ
63092004352 นายเอกวัฒน� มะโนวงค�
63092004353 นางสาวสุดารัตน� คิดดี
63092004354 นายชัยเฉลิม แสงปาน
63092004355 นางสาวณิชกานต� จันทร�เจาะ
63092004356 นางสาวธนพร ธูปจันทร�
63092004357 นางสาวจินตหรา อบเชย
63092004358 นายประทีป ศรีอาภัย
63092004359 นายธีรนันท� งูทิพย�
63092004360 นางสาวชนิดา นาคยา
63092004361 นางสาวละอองดาว ทุนประดิษฐ
63092004362 นางสาวกฤษยาภรณ� คงม่ัน
63092004363 นายปารเมศ สุขะหา
63092004364 นายพรเทพ กันทอน
63092004365 นางสาวจินตหรา การินทร�
63092004366 นางสาวดวงหทัย ขาวละออง
63092004367 นางสาวอังคณา ศรีอ#อน
63092004368 นายธัญธวัช ทองมา
63092004369 นางสาวชนิสรา ใบบาง
63092004370 นางสาวนุสรา มิควาฬ
63092004371 นายณัฐวดล มาริน
63092004372 นายเชตะวัน ม#วงสวน
63092004373 นายนิธิชัย อินตะมะ
63092004374 นายส#งศักด์ิ ตนาวรรณ
63092004375 นายธิติ ไชยทะมาตร
63092004376 นางสาวตะเพียนทอง ธงชัยการกิจ
63092004377 นายสิทธิชัย งามแปQน
63092004378 นางสาวจารุวรรณ แสงแก$ว
63092004379 นางสาวอภิณัฐชญา ดาวดึงษ�
63092004380 นายวิศเวศ ดีสาร
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63092004381 นางสาวกนกวรรณ กัณฑะ
63092004382 นายทรงยศ ตNะบุตร
63092004383 นายพีรพัฒน� สุขเสริม
63092004384 นายสนิท ใจทะเล
63092004385 นายอชิระ สุขทั่วญาติ
63092004386 นายปุญญพัฒน� ขุนพิลึก
63092004387 นายจิระพันธ� เผ#าสุข
63092004388 นายวสุพล พุ#มกลิ่น
63092004389 นายฐกฤต เทียนสันจร
63092004390 นางสาวเบญจมาศ อุดมเพ็ญ
63092004391 นายธิติวุธ ลายน้ําเงิน
63092004392 นางสาวธัญญพร โตบุญมา
63092004393 นางสาวอสมาภรณ� แก$วกําพล
63092004394 นางสาวหทัยรัตน� วรรณา
63092004395 นายวิศว ไชยมงคล
63092004396 นางสาวสิริอักษิพร บํารุง
63092004397 นายชาติชาย ไหววิจิตร
63092004398 นางสาวอรพรรณ ถมเถ่ือน
63092004399 นางสาวจันจิรา เหมาะสมัย
63092004400 นางสาวป;ญญาพร แก$วร$อง
63092004401 นายรุจรวี เหล็กเทศ
63092004402 นางสาวกานต�ชนก ฟ;กเอี่ยม
63092004403 นางสาวธัญญารัตน� ปานกุล
63092004404 นางสาวอําพา สงพัด
63092004405 นายณัฐพงษ� ทวีราช
63092004406 นายพรทวีวัฒน� มานะกิจศิริสุทธิ
63092004407 นายกษิดิศ จันโทสถ
63092004408 นางสาวไอศรา เจริญกุล
63092004409 นางสาวจิตสุภา กอบการนา
63092004410 นางสาวโสภิตา มาทํามา

หน$า 147 จาก 191               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ พิษณุโลก

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63092004411 นางสาวธัญกร หอมเจริญ
63092004412 นางสาวจุฬารัตน� มงคลวัจน�
63092004413 นางสาวณัฐสุดา จันทร�เพ็ญ
63092004414 นางสาวสุภาภรณ� ตองกลิ่น
63092004415 นางสาวชลลดา วงษ�พรวน
63092004416 นายณภัทร จงรักษ�
63092004417 นางสาวสาวิตรี พิมศักด์ิ
63092004418 นางสาวพรวลัย บุตรศรี
63092004419 นางสาวชุติมา นุ#มนิ่ม
63092004420 นางสาวปรียานุช นาคเอม
63092004421 นางสาวศิรดา ช#างพินิจ
63092004422 นางสาวนิตยา ไวเกษตรกรณ�
63092004423 นายฤทธิเกียรติ ขาวผ#อง
63092004424 นายป;ณณวัฒน� ลีหกุล
63092004425 นางสาวนุจริน โพธ์ิดี
63092004426 นางสาวบุณฑริกา บุณยปรีดี
63092004427 นางสาวสุกัญญ�ณณัฎฐ� วงค�จักร�
63092004428 นายนวพล แสงพุก
63092004429 นางสาวพเยาว� แจ#มจํารัส
63092004430 นางสาวเกศรินทร� แก$วอยู#
63092004431 นางสาววรวรรณ ชัยวงค�ษา
63092004432 นายวัฒนา ภาวังค�
63092004433 นางสาวสายชล แก$วเบี่ยง
63092004434 นายสุบรรณ มาฉิมมี
63092004435 นางสาวสุฐิตา คงดี
63092004436 นางสาวนุชนาถ เบ$าลง
63092004437 นางสาวป;ทมาภรณ� โตไพรศรี
63092004438 นายเอกพันธุ� เมฆสันต�
63092004439 นางสาวธัญพิชชา ชัยวรรณ
63092004440 นายกิตติวุฒิ ศรีเสมอ
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63092004441 นางสาวผกามาศ สิงห�เพชร
63092004442 นางสาวพลอยสุดา เวชประสิทธ์ิ
63092004443 นางสาวธนิษฐา ทองนวล
63092004444 นายสุทัศน� ตะนาดไธสง
63092004445 นางเยาวภา สุรินทร�ป;นยศ
63092004446 นายสุทธิวุฒิ อินทร�พ#วง
63092004447 นายภูมิสิทธ์ิ ม่ิงทองโต
63092004448 นายกฤษฎา จุ$ยขาว
63092004449 นางสาวสุทธิกานณ� ลําใย
63092004450 นางสาวยุวดี พิชัยช#วง
63092004451 นางสาวรัตนาภรณ� เรืองสุกใส
63092004452 นางสาวสายทิพย� อุตกันทา
63092004453 นางสาวนวลฉวี ชูเมือง
63092004454 นายณรงค�ชัย ทองชัง
63092004455 นางสาวธนัชพร ยายวง
63092004456 นายฐีรวัฒน� คมเฉลียว
63092004457 นางสาวอังคณา ศรีสุนทร
63092004458 นางสาวสุมาลี ทองป;Iน
63092004459 นางสาวนราวัลย� ทับอินทร�
63092004460 นายธงชัย บุญจูบุตร
63092004461 นางสาวสุภาวรรณ ไชยวงศ�
63092004462 นางสาวลลนา สุขแจ#ม
63092004463 นายนนท พัทธ� ป;Iน ชู 
63092004464 นายสําเริง บุญเอี่ยม
63092004465 นางสาวสุวิธิดา เทียนทอง
63092004466 นายสุรชาติ อยู#ทรัพย� 
63092004467 นางสาวนพวรรณ ตู$ทอง
63092004468 นางสาวธนภรณ� สอนชา
63092004469 นายเอกลักษณ� เลือดทหาร
63092004470 นางสาวอารีรัตน� เมฆสาต
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63092004471 นางสาวป8ยะธิดา สุมทุม
63092004472 นายกิตติ จูจันทร
63092004473 นายสิทธิพร รัตน�เพ็ชร
63092004474 นางสาวคฑารัตน� กิติมา
63092004475 นายชัยณัฐ โชคลาภ
63092004476 นางสาวธิดารัตน� ยอดเพชร
63092004477 นางสาวอัญชิสา บดีรัฐ
63092004478 นายณรานนท� แสงทวี
63092004479 นางปาจรีย� เมตตา
63092004480 นายสุวิทย� สงวนพันธ�
63092004481 นายกฤตนู พูลสมบัติ
63092004482 นายธีรพงศ� พูลสวัสด์ิ
63092004483 นายณัฐพล นาคยา
63092004484 นางสาวเบญจวรรณ ณ น#าน
63092004485 นางสาวณัฐกาญจน� แนบบุญ
63092004486 นางชมัยพร โสนรินทร�
63092004487 นายนาราธิป แสงทอง
63092004488 นายพรรษา บุญทักษิณสถิต
63092004489 นางลาวัณย� เมธีวุฒิสกุล
63092004490 นางสาวกัญญาพรรณ จันตNะผง
63092004491 นางสาวอรวรรณ ทองพ#อค$า
63092004492 นางสาวนารีรัตน� พงลังกา
63092004493 สิบเอกป8ยังกูร ออสุวรรณ
63092004494 นางสาวอรพรรณ ม่ันแย$ม
63092004495 นางสาวชโลธร เอกกลาง
63092004496 นายรัฐสาสตร� มุงเมือง
63092004497 นายอนิรุต ป8<นอ#อน
63092004498 นายพลากร จิวเดช
63092004499 นางสาวออม ดาป;ง
63092004500 นางสาวกัญญาภัค เพ็งเนียม
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63092004501 ว#าที่ ร.ต.นครินทร� สุคนธ�เที่ยง
63092004502 นายเจษฎากร หนองหลวง
63092004503 นางพรเพ็ญ จันทพรรณ
63092004504 นางสาวนวนิษฐ� ศิรพรฤทธิศักด์ิ
63092004505 นายพงศกร สันทัด
63092004506 นายบํารุง เฮียพุทรา
63092004507 นายจักรี สมสร$อย
63092004508 นายวีรวัฒน� คันทีท$าว
63092004509 นายณัฐพันธุ� จักรเสน
63092004510 นางสาวศศิภา หิรัญจุติ
63092004511 นายก$องภพ ทรัพย�ป8ยะอนันต�
63092004512 นางสาวอุษา สีสังข�
63092004513 นางสาวอโนชา หนูต$\ม
63092004514 นายภูเบศ สิงหกุล
63092004515 นายจุฬาชัย พ#วงพี
63092004516 นายมนัส ถาวร
63092004517 นายจิรวัฒน� เดชเขตขัน
63092004518 นางสาวจุฑารัตน� ภู#ฤทธ์ิ
63092004519 นายจาฏbพจน� ผิวจันทร�
63092004520 นายณัฐวัฒน� มงคลโรจนศิริ
63092004521 นางสาวศศินา บุญแถม
63092004522 นางสาวมณฑกานต� แสนใจ
63092004523 นายณัฐกมล สอนอุ#น
63092004524 นางสาวปวรรัตน� ดีปQอง
63092004525 นายวิวัฒน� พรมอ$าย
63092004526 นางสาวนาตยา สุทธิกิตติรัตน�
63092004527 นางสาววิยะดา วัดสิงห�
63092004528 นางสาวจรรยาพร แสนสิทธ์ิ
63092004529 นายวิสาข� กัลปนาท
63092004530 นางนวิญญา จรรยานะ
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63092004531 นางสาวจริยา เสาพรม
63092004532 นายวราวุธ แสนเงิน
63092004533 นายกิตติศักด์ิ รองอ่ํา
63092004534 นายพีรพงษ� ขวัญวงษ�
63092004535 นางสาวเพชรรัตน� ช$างงาม
63092004536 นางสาวศิริลักษณ� สุวรรณกูล
63092004537 นางสาววรรณา เมืองหลวง
63092004538 นางสาวจารุนันท� กองแก$ว
63092004539 นางฐิติมา ปQองแก$ว
63092004540 นายภาณุพงศ� กองแก$ว
63092004541 นายธีรพันธุ� อ#อนจันทร�
63092004542 นางสาวกมลรัตน� พูลสาริกิจ
63092004543 นางสาวสรุเชษฐ� โพธ์ิศรี
63092004544 นางสาวจุรีรัตน� ไพโรจน�
63092004545 นางสาวจิราพร ราชอาสา
63092004546 นางสาวอินทร� ท  ิ รา ตรา ชู
63092004547 นายพิษณุ จิตแสง
63092004548 นางสาวนุชจารา ขําอินทร�
63092004549 นางสาวบุญพา ศรีวิลาศ
63092004550 นางสาวสายเรียม กุลเสน
63092004551 ว#าที่ ร.ต.หญิงคชาภรณ� เอี่ยมสงคราม
63092004552 นางสาวอําภาพร สีนาง
63092004553 นางสาวจิรสุดา ธีรกุลวรรธ
63092004554 นายภาณุพงศ� วงษาวดี
63092004555 นายพิริยะพงศ� ไลยเจริญ
63092004556 นางสาวปุณยนุช เลื่อนลอย
63092004557 นางสาวสุพรรณี หอมสุวรรณ�
63092004558 นางสาวฉวีวรรณ วังคีรี
63092004559 นายวีระยุทธ ยอดญาณะ
63092004560 นางนิรัชพร เวทะการ
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63092004561 นางสาวสุทธิพร บุตรถา
63092004562 นายชนิตพล ทองสุข
63092004563 นางสาวขนิษฐา ขาวดา
63092004564 นางสาวมณฑ�นิภา บุญเกิด
63092004565 นายถนอม ขาวโต
63092004566 นายพิฑูรย� แม$นพยัคฆ�
63092004567 นายธนชัย ศรีบุญยงค�
63092004568 นายอมฤต พริ้งชัยภูมิ
63092004569 นายนพดล ตํ่าจันทร�
63092004570 นายกฤตญชญ� พันตรี
63092004571 นางสาวณัฐิยา ยะปะนันท�
63092004572 นายอนันต� วงศ�จันตNะ
63092004573 นางสาวนาตาชา โสภา
63092004574 นางสาวธัญญา ดีลุนชัย
63092004575 นางสาวรันตชนก สมบุญสิน
63092004576 นางสาวชลนี อยู#สุข
63092004577 นางสาวภทพร ป;ญญาป8ติโชติ
63092004578 นางสาววิลาวัลย� เหล#าอินทร�
63092004579 นายภูวิณณ� ไชยลังกา
63092004580 นางสาววริศรา คงคาน$อย
63092004581 นายเกรียงศักด์ิ เชาว�แล#น
63092004582 นายปกรณ� ประพันธ�ศิริ
63092004583 นายจิรายุ ชูทอง
63092004584 นายนวพล ธาตุ
63092004585 นางสาวภัทฐรัฐชา เครือโคร#ง
63092004586 นางสาวแสงนภา โชติพรม
63092004587 นางสาวจิราวรรณ เกษสี
63092004588 นายกรกฎ นุ#มบุรี
63092004589 นางสาวมัชฌิมา เสาผา
63092004590 นางสาวกฤษณา จิตตะวะนา
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63092004591 นางสาวชลธิชา คําแสน
63092004592 นายวทัญYู เข่ือนแก$ว
63092004593 นายปริญญา กวาว ภ  ิวงศ� 
63092004594 นายสุเมธ ขัดสาย
63092004595 นายอานนท� แสนพรม
63092004596 นายกฤษณ�นฤบดี ผาคํา
63092004597 นางสาวศศิวิมล เจิมจุ$ย
63092004598 นายวิศรุต แก$ววัน
63092004599 นางสาวกมลวรรณ ตาเมืองมูล
63092004600 นางสาวพรพรรณ เพ่ิมพิพัฒน�
63092004601 นางสาวกุลธิดา มาริตแตง
63092004602 นางรุจิรา แก$วอ#อง
63092004603 นายณภัทร ดีษากุล
63092004604 นางสาวจันทร�กนก ทองแปQน
63092004605 นางสาวนันทพร โพธ์ิพูล
63092004606 นายกิตติศักด์ิ แช#มช$อย
63092004607 นางภคพร สุราต
63092004608 นางสาวพรทิพา บุญมา
63092004609 นายเจษฎา จรูญเพ็ญ
63092004610 นายบดินทร� ปราบอินทร�
63092004611 นายณัฐวร โกอินตNะ
63092004612 นางสาววิริศรา จําปาทอง
63092004613 นางสาวสร$องทอง ระย$า
63092004614 นายภัทรวุช ปรางทับทิม
63092004615 นางสาวจินต�นิภา ตรีป;ญญา
63092004616 นางสาวพันธิตรา มูลเพ็ง
63092004617 นางสุกลทิพย� จันทร�สอน
63092004618 นางสาวนิรมล หาญกล$า
63092004619 นายธนกฤต คล$ายปQอม
63092004620 นายสิทธ์ิเทพ ลิขิตสถาพร
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63092004621 นางสาวณัฐสุดา บุญมี
63092004622 นางจิรวรรณ อิ่นแก$วน#าน
63092004623 นางสาวกัญญ�ณัชชา ป;ญญาแก$ว
63092004624 นายอดิชัย ป8นตา
63092004625 นางสาวสุภาพร ชอบมณีแสง
63092004626 นายนัฐวุฒิ คําเผื่อน
63092004627 นายธนากร เก้ียวเพ็ง
63092004628 นางสาวเพ็ญวิสา มูลคลัง
63092004629 นางสาวสุกัญญา เสมบาง
63092004630 นางสาวภาณุมาส บํารุงดี
63092004631 นางสาวณัฏฐนันท� อธิเดชไพบูลย�
63092004632 นายณัติรุจน� ป8ยะชาตรีโรจน�
63092004633 นางสาวสุภานิกา กลิ่นเก#า
63092004634 นายสุธี วินิจฉัย
63092004635 นางสาวโชติกา รอดสุวรรณ
63092004636 นางสาวนันทิกานต� นันธิใจ
63092004637 นางเอกอนงค� เจตเขตกรรณ�
63092004638 นางสาวประภัสสร พรมอินทร�
63092004639 นางสาววิไลวรรณ ลําใย
63092004640 นางสาวเกณิกา โชควิบูลธนากร
63092004641 นายภูสิทธ์ิ ฉันชะนิด
63092004642 นางสาวสุริษา มะทา
63092004643 นางสาวจันทร�จิรา ดําแปQน
63092004644 นายสมโภช พลอยไป
63092004645 นายแสงสูร ขําพงศ�
63092004646 นางสาวอรณิชา อัมระนันท�
63092004647 นายพงศภัค พุ#มไม$
63092004648 นางสาวอรวรรณ ดีหมี
63092004649 นายธีระพงษ� ใจเอื้อ
63092004650 นางสาวรสสุคนธ� สารยศ
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63092004651 นายปรมินทร� อินทะมูล
63092004652 นายทองดี มหาชัย
63092004653 นางสาวพิไลลักษณ� นาคพันธ�
63092004654 นายธวัชชัย ชํานิ
63092004655 นางสาวปาริฉัตร พันธ�เมธีรัตน�
63092004656 นางสาวสุพัตรา พิมมะสอน
63092004657 นายภานุวัฒน� สายด$วง
63092004658 นายปฏิภาณ โพธ์ิประทุม
63092004659 นางสาวปาริชาต พันธุ�สุภะ
63092004660 นางสาวนัลธารนิล เทพอินทร�
63092004661 นางสาวกัญญารัตน� สุกัน
63092004662 นางสาววราลักษณ� มะโนใน
63092004663 นายวัฒนา คะใจ
63092004664 นางสาวปรียานุช บุญแท#ง
63092004665 นางจันทร�ทิภา อยู#คง
63092004666 นายศิลา พรมปา
63092004667 นางสาวสุพัตรา รุ#งเรือง
63092004668 นางสาวสมฤทัย แสงสว#าง
63092004669 นายปฏิธรรณ� จําปาแก$ว
63092004670 นายนพดล เหล็กทอง
63092004671 นางสาวกมลวรรณ อินประสิทธ์ิ
63092004672 นางสาวมนฑิรา มูลเฉลิม
63092004673 นายบริวัฒน� วชิรเกรียงไกร
63092004674 นายวีรพล ศรีโสภา
63092004675 นางสาวณธนพร สมัครเขตรการ
63092004676 นางสาวอมรรัตน� พันชะนะ
63092004677 นายอภิรักษ� จิตรเจริญ
63092004678 นายธีระพัฒน� ดํางาม
63092004679 นางสาวศิรินันท� ผูกกะโทก
63092004680 นางสาวเมษา เมืองวงศ�

หน$า 156 จาก 191               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ พิษณุโลก

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63092004681 นายชาญวิทย� จันสุป8น
63092004682 นายจักรกฤษณ� ตินาส#า
63092004683 นางสาวจุตติมา อินทจันทร�
63092004684 นายอนุพัฒน� เป^งพยอม
63092004685 นายพลวัฒน� อินนะปุสะ
63092004686 นางสาวชญานิศา มะโนเก๋ียง
63092004687 นางสาวยุพารัตน� โฉมงาม
63092004688 นางสาวป8ยะนุช ศรีอัมพรเอกกุล
63092004689 นางสาวกาญจนา สาหร#าย
63092004690 นางสาวน้ําผึ้ง ราชานนท�
63092004691 นายกฤษณะ ทิมอ#อน
63092004692 นางสาวสงกรานต� เรียนดี
63092004693 นายพีรวัฒน� ปลูกเพ็ชร�
63092004694 นางสาวโสภิสุดา เอกา
63092004695 นางสาวกัญญาภัค รอดอินทร�
63092004696 นางสาวนิตยา บัวสิงห�
63092004697 ว#าที่ร$อยตรีอานนท� ฉิมเสือ
63092004698 นางสาวรุ#งทิพย� จะงาม
63092004699 นายสิรดนัย สอนบุญเกิด
63092004700 นายกิตติธัช คําทอง
63092004701 นางสาวจิราพร ศรชัย
63092004702 นางสาวมยุรี สีวิเส็ง
63092004703 นางสาวอุบลรัตน� เหมือนอิน
63092004704 นางสาวดวงใจ มาลัย
63092004705 นางสาวนฤมล คงเมือง
63092004706 นางสาวชัญญา โพธ์ิอ่ํา
63092004707 นางสาวจิรารัตน� รอดฟQา
63092004708 นางสาวทิพย�สุดา จีนดา
63092004709 นายกฤษณ� ส#งจิตต�สวัสด์ิ
63092004710 นายปริญญา นารอด
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63092004711 นายอนุรักษ� เกิดสมบูรณ�
63092004712 นางสาวชลธิชา โสมทอง
63092004713 นายนพเกล$า สุขเกษม
63092004714 นางสาวกาญจนจุฑา ทิพย�คุณ
63092004715 นางสาวชัฏชฎา ไชยศิลป=
63092004716 นายนัทธพงศ� ศรีประมวล
63092004717 นายป8ยะวัฒน� อินกัน
63092004718 นายหัสเทพ ฤกษ�นันท�
63092004719 นางสาวรัตนา กิสิน
63092004720 นางสาวสุภาวรรณ เขียวสี
63092004721 นางสาววิวราญา อมรดิษฐ�
63092004722 นายเฉลิมเกียรติ สิมทราช
63092004723 นางสาววลัยลักษณ� เขียนงาม
63092004724 นายนพดล พนะสัน
63092004725 นางสาวกฤติยาณี ศิริดี
63092004726 นางสาวจันทร� เพ็ญ คร$ามสมอ
63092004727 นายวสันต� ศรีธน
63092004728 นางสิริรัตน� นนท�คลัง
63092004729 นายทรงสิทธ์ิ ดีต#าย
63092004730 นายปฏิภาณ พบร#มเย็น
63092004731 นายนัตกร กาศมัยจันทร�
63092004732 นางสาวสุนิตา มูลละ
63092004733 นางสาวโสภิตา ศิลป=พรมอาจ
63092004734 นายธนาธิป บุญแจ$
63092004735 นางสาวจันทร�จิรา น$อยรุ#ง
63092004736 นายนิติชัย เกตุพันธ�
63092004737 นายไพโรจน� คําภิโล
63092004738 นางสาวกิตติยา กล่ําบุตร
63092004739 นายพิชัย มุ#ยแดง
63092004740 นางภารวี กล$าประจัน
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63092004741 นายสถาปนิก ชูทรัพย�
63092004742 นางสาวดวงนภา ธิติธรรมคีรี
63092004743 นายอนุชา ปQอมน$อย
63092004744 นายอรรถวุฒิ พวงจินดา
63092004745 นางสาวสุนิดา เหมรา
63092004746 นายทัศน�พล เรืองรัศมี
63092004747 นางสาวนฤมล บุญทา
63092004748 นายวชิรุณ เวรุริยะ
63092004749 นางสาวนิภาพร มาจาด
63092004750 นางสาวนงนุช ดวงคําต๊ิบ
63092004751 นายคมสัน แดงรอด
63092004752 นางสาวธิติมา โม$พวง
63092004753 นายชาญณรงค� สุขเกิด
63092004754 นายณัฐวุฒิ ชูสัมฤทธ์ิ
63092004755 นายวีรพงค� อินใจดี
63092004756 นายณัฐธนวัฒน� คําบ#อทอง
63092004757 นายภีรพงษ� พรมงาม
63092004758 นายอาทิตย� อินทรภักดี
63092004759 นางสาววรรณภา รัตนปฏิมา
63092004760 นางสาวนิภาภรณ� สอนเม#น
63092004761 นายปฏิภาณ คุณประเสริฐ
63092004762 นายนัฐกร อ#อนศรี
63092004763 นางสาวอริสา คนฉลาด
63092004764 นายเจนวุฒิ เอี่ยมสาย
63092004765 นายกฤษณพันธ� สุดสุภาพ
63092004766 นางสาววัชรี บุตสบา
63092004767 นางสาววิภาภรณ� ถาวร
63092004768 นายวรรธนัย พระสนชุ#ม
63092004769 นางสาวพิทยารัตน� ใจจะดี
63092004770 นายภานุพงศ� สุภาพ
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63092004771 นางสาวอภิญญารัตน� แดงโชติ
63092004772 นางสาวพัชรินทร� นวลศรี
63092004773 นายเกียรติศักด์ิ ทะอินทร�
63092004774 นายทนงศักด์ิ วะระชีวะ
63092004775 นางสาวโสมประภา อาจแย$ม
63092004776 นางสาวภัชราภรณ� ใจมา
63092004777 นายจักรพงษ� กลมเกลี้ยง
63092004778 นางสาวเพ็ญศิริ บุญวงศ�
63092004779 นางสาวอาริษา ย้ิมสรวล
63092004780 นางสาวอภิสรา นาคแทน
63092004781 นางสาวศศิธร คําเสาร�
63092004782 นางสาวอารีย�ลักษณ� ณัฐธนาวรกมล
63092004783 นางสาวธิดารัตน� พรมประดิษฐ�
63092004784 นางสาวเพ็ญนภา กฤชทองคํา
63092004785 นางสาววรรณนิษา บุญพวง
63092004786 นายลิขิต พิมพ�คต
63092004787 นางสาวศรัญญา ละอองเดช
63092004788 นายณัฐดนัย คําประดิษฐ�
63092004789 นายธัณวิชญ� น$อยตNะ
63092004790 นางสาวศศิธร ทองหมู#
63092004791 นายนาวิน อบจีน
63092004792 นางสาวศศิธร ขํารัตน�
63092004793 นางสาววารุณี ดีแจ#ม
63092004794 นางสาวนาถนรี คําบุญเรือง
63092004795 นางสาวยุพิน ลิช้ํา
63092004796 นางสาวพรรณวดี รัตนะ
63092004797 นางสาวปาจิรา ท#าทอง
63092004798 นางสาวธาริณี ศรีบุตรา
63092004799 นายนัทธพงศ� สํารี
63092004800 นายวรพล แผ#นคํา
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63092004801 นางสาวพัชรวัฒน� โทนเกิด
63092004802 นางสาวเมธาวี กันทะเขียว
63092004803 นายป8ยะนัฐ เอมอยู#
63092004804 นางสาวนภณัฐ หม่ืนแพน
63092004805 นายคณพศ สว#างเพียร
63092004806 นางสาวเกศกนก หงษ�รัตน�
63092004807 นางสาวเบ็ญจมาด เหมฤดี
63092004808 นางสาวสุกัญญา พิมพ�ดา
63092004809 นางสาววรรณภา ชั้นวัฒนกุล
63092004810 นายทวีศักด์ิ ประกอบสุข
63092004811 นายกฤษฎา เนียมก$อน
63092004812 นายภูมิพิพัฒน� ศรีวิกูล
63092004813 นายคมสัน สายเเก$ว
63092004814 นางสาวนัฎฐาภรณ� ศรีมาลัย
63092004815 นายชลันธร มุ#งป;<นกลาง
63092004816 นายวัชระ จีนหลักร$อย
63092004817 นางสาวพิชามญชุ� ง้ิวดี
63092004818 นางสาวณิชาภัทรกานต� ศรีจารุเมธานนท�
63092004819 นางสาวณัฐนิช ผิวสุข
63092004820 นางสาวยุภา เปQกล$า
63092004821 นางสาวจิราพร ประทุมศรี
63092004822 นางสาวอรัญญา สุวรรณพันธ�
63092004823 นางสาวชฎาวรรณ พันผง
63092004824 นางสาวชาลิสา สร$อยแสง
63092004825 นางสาวคฑากาญจน� หงิมสูงเนิน
63092004826 นางสาวนภัสวรรณ ศรีม#วงสุข
63092004827 นางสาวศิริรัตน� รอดภัย
63092004828 นางสาวธิดารัตน� โมหา
63092004829 นายเอกชัย จุ$ยวงค�
63092004830 นางสาวเจนจิรา ธนันชัย
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63092004831 นางสาวณฐมน พุฒิเนตร
63092004832 นายประสิทธ์ิชัย ทาอาสา
63092004833 นางสาวจันทร�จิรา นากแก$ว
63092004834 นายนพดล ยะกลิ้ง
63092004835 นายประชา สิงหฬ
63092004836 นายไรวินทร� ป;ญญาอ$าย
63092004837 นางสาวนิรัชชา มโนวงษ�
63092004838 นางสาวจิราพรรณ นิเวทนา
63092004839 นางสาวณัฐกานต� แสงสุริยา
63092004840 นางสาวจิตติมา พูลคุ$ม
63092004841 นางสาววิลาวัณย� ช#วยพรม
63092004842 นางสาวลิตา พุ#มชะบา
63092004843 นายฉัตรชัย สืบสอาด
63092004844 นางสาวเบญจมาศ สิทธ์ิสงคราม
63092004845 นายพงศธร ทัพเจริญ
63092004846 นางสาวจิราภรณ� ซ#อนกลิ่น
63092004847 นายเกรียงศักด์ิ เวชสุวรรณ�
63092004848 นางพิลาสิณี ดาวเงิน
63092004849 นางสาวสุวนันท� สุทธิศักด์ิ
63092004850 นางสาววีนา วัฒนาพร
63092004851 นายธีรพัฒน� ไพรสันต�
63092004852 นางสาวพิชญานิน ภูกาสอน
63092004853 นายณัฐพงษ� อินา
63092004854 นายอนุรักษ� ก$อนเกตุ
63092004855 นางสาวนฤมล กาล$อม
63092004856 นางสาวณัฐธยาน� เจริญคิด
63092004857 นางสาวชนัญชิดา เนตรแสงสี
63092004858 นางสาววารุณี โลมากูล
63092004859 นางนงค�นุช สดชื่น
63092004860 นายกิตติภณ ทับทิมทอง
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63092004861 นางสาวพรนิมิตร บัวเกตุ
63092004862 นางจิราภรณ� แก$วรัดถา
63092004863 นางสาวปวีณา ช$างอ$น
63092004864 นางสาววิรัณญา สาดซิว
63092004865 นางสาวพรพรรณ สมบุญโภชน�
63092004866 นางสาวศิริลักษณ� โสรส
63092004867 นายกรกช ภู#น$อย
63092004868 นางสาวศุภนิดา น$อยพิทักษ�
63092004869 นายโยธิน ตุ$ยกาศ
63092004870 นางสาววิภาภรณ� สิงห�เจริญ
63092004871 นางสาวนิตยา แจ$งสว#าง
63092004872 นางสาวสุนันทา ทุตะกิจ
63092004873 นางสาวณัฐชยา กายา
63092004874 นายอานนท� อินประสิทธ์ิ
63092004875 นายอารยะ ใจมา
63092004876 นางสาวจิรพันธ� หลําจันทร�
63092004877 นางสาวกัลยา ยันยงค�
63092004878 นายเชิงชาย อยู#กรุง
63092004879 นางสาวสิริประภา วิชัยวุฒิ
63092004880 นางสาวศิวพร ทองเพชร
63092004881 นางสุภาภรณ� แสงชัย
63092004882 นายอนันต� กระซิบ
63092004883 นายกําพลเดช เมฆพัฒน�
63092004884 นางสาวกรกนก แดงท$าว
63092004885 นางสาวปาริชาติ ประสมวงค�
63092004886 นางสาวณัฐญดา ตันวังผาง
63092004887 นางสาวณิชนันทน� ม่ันหมาย
63092004888 นางสาวปาริฉัตร ด$วงบ$านยาง
63092004889 นางสาวสุธิศา ถาวรพัฒน�
63092004890 นางสาวณิชานันท� จันทะคุณ
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63092004891 นางสาวจินตหรา ขวัญนาค
63092004892 นายภูริพัฒน� ทองบัวบาน
63092004893 นางสาวณัฏ ฐ นันท� ขยันการนาวี 
63092004894 นางสาวสุภาวรรณ� นมรักษ�
63092004895 นางสาวกฤตยา อินทร�ตา
63092004896 นางสาวเบญจมาศ จินะการณ�
63092004897 นางสาวผ#องนภา กาวินตNะ
63092004898 นายอรรณพ เจติยานนท�
63092004899 นางสาววรรณกรานต� ก$อนเครือ
63092004900 นางสาวบุญสิริ คงแท$
63092004901 นายสุรวิทย� จันคง
63092004902 นายหัสนัย พิมพะเลีย
63092004903 นางสาวสาวิตรี ส#างส#วยย่ี
63092004904 นายธนัท โพธ์ิคง
63092004905 นางสาวณัฏฐณิชา ใยเจริญ
63092004906 นายพิพัฒน� จิตรคํ้าคูณ
63092004907 นางสาวจิรภิญญา ไพลดํา
63092004908 นางสาวพัชริดา ไก#แก$ว
63092004909 นายอรงณ�กรต วงศ�ทองจันทร�
63092004910 นางสาวดวงฤทัย ไหมแพง
63092004911 นางสาวพรชนก ทองศรีเมือง
63092004912 นายสุระเดช กลมนา
63092004913 นายป;ญจศร เนียมใบ
63092004914 นางสาวลักขณา วิเชียรฉาย
63092004915 นายณัฐวุฒิ นิลสนธิ
63092004916 นายเจตพล นารีรักษ�
63092004917 นายณัฐพงษ� ทักษิณ
63092004918 นายชยพล บุตรทองดี
63092004919 นางสาวสุภานัน น#วมฉิม
63092004920 นายกิตติพงษ� ใจมูล
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63092004921 นางสาวกนิษฐา ปานทอง
63092004922 นางสาวจันทร�จิรา พันจ่ัน
63092004923 น.ส.อุษณีย� อรชร
63092004924 นางสาวอัฏฐพร ชูศรี
63092004925 นางวิลัยพร สุขสมบูรณ�วงศ�
63092004926 นายเทวิน ต$นฟู
63092004927 นายปฎิพัทธ� ปาลวิสุทธ์ิ
63092004928 นางวิภาณี สุรินทร�
63092004929 นายกิตตินนท� ณ ลําปาง
63092004930 นางสาวสุรัตน�ติกานต� บุญมี
63092004931 นางสาวอนัญญา ทองแพ
63092004932 นางสาวณภัทร เวชศารัตนพิมล
63092004933 นายไพศาล แย$มพจนา
63092004934 นางสาวกัญยาณี เพียปลัด
63092004935 นายพีระพล โพธ์ิศรี
63092004936 นางสาวณัฐฐา นามพุดซา
63092004937 นางสาวสุทัตตา หมู#แก$ว
63092004938 นายสิทธิพงษ� มีรอด
63092004939 นายเกียงไกร มูลแก$ว
63092004940 ว#าที่ร$อยตรีวรชัย อินตNะสอน
63092004941 นางสาวศรารินทร� คําไทย
63092004942 นางสาวฐิติวรรณ เอี่ยมเขียว
63092004943 นางสาววรณัน โรจจันทัน
63092004944 นางสาวเพ็ญนภา สุนันสา
63092004945 นายวัชรพงษ� โพธิ
63092004946 นางสาวสิริรักษ� ทวีวัยชัยพล
63092004947 นางสาวฉัตรวิไล ปวงวงค�คํา
63092004948 นางสุทธิดา บริรักษ�ตังกุล
63092004949 นางสาวธนพร เอี่ยมประเสริฐ
63092004950 นายพิศุทธ์ิ ขุนวิเศษ
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63092004951 นางสาวศิริญญา จันทรา
63092004952 นางสาววราภรณ� ทองพานิชย�
63092004953 นางสาวพรสุดา ฤทธิรอน
63092004954 นายณัฐพงษ� คลีเมือง
63092004955 นายกฤษฎิพงศ� เล็กเจริญ
63092004956 นางสาวศศิประภา ผลประเสริฐ
63092004957 ว#าที่ร$อยตรีหญิงภาวิณี มะรินทร�
63092004958 นางสาวเจนจิรา จันทร
63092004959 นายคุณากร ฉํ่าไกร
63092004960 นายวีระศักด์ิ ใจแสน
63092004961 นายจารุมาศ หัตถกิจกุล
63092004962 นางสาวปรียาภรณ� สนน$อย
63092004963 นายภาณุพงษ� เชื้อดีสืบ
63092004964 นางสาวจิตสุภา แซ#จ$าง
63092004965 นายสิทธิชัย ไทยโกษา
63092004966 นางสาวโสพิศ ป8<นเพชร
63092004967 นายจีรยุทธ ไกรรักษ�
63092004968 นางสาวฉัตรภวันท� ทาจ๋ิว
63092004969 นายพงศกร ต#ายจิต
63092004970 นายชัยรัตน� ธนพัตฉันทัศ
63092004971 นางสาวชัญญานุช บุญยก
63092004972 นางสาวนิชาภัทร รัศมี
63092004973 นายพลวัต ทองชัย
63092004974 นางสาวรุ#งนภา บัวศรี
63092004975 นางสาววณิชญา กันกา
63092004976 นายอําพล ป8งขอด
63092004977 นางสาวทวินันท� ใจซ่ือ
63092004978 นางสาวภาวินี มาลัย
63092004979 นางสาวพรพรรณ พรมมาดี
63092004980 นายชนธัญ สุโน
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63092004981 นายวนัสนันต� เหม็งสามเรือน
63092004982 นายอภิเดช หรรษานโคทร
63092004983 นางสาววรรณภา วงศ�ไทย
63092004984 นายยุทธพงษ� เรืองโภคา
63092004985 นายดุสิต คําเหมือง
63092004986 นายศตวรรษ เมืองพระฝาง
63092004987 นายพรชัย ป;ญญานวล
63092004988 นางสาวสุชาดา โยชนะ
63092004989 นางสาวณัฐกุล บุญกระจาย
63092004990 นางสาวพิชญาพร สุดสา
63092004991 นางสาวณัฐกาญจน� ยอดแก$ว
63092004992 นางสาวสุชาดา บัวคลี่
63092004993 นางสาวอัญชลี กลัวพาล
63092004994 นางสาวรุ#งทิพย� จันทร�หอม
63092004995 นายธัชพล จาดศรี
63092004996 นางสาวศิริรัตน� ผังดี
63092004997 นางสาวสิริภัทรา ขลัง
63092004998 นางสาวประภาภรณ� ชังชั่ว
63092004999 นางสาวภิรมณ�ญา รัฐถาวร
63092005000 นายนพรัตน� ภู#พระกา
63092005001 นายจักรี หงษ�เหิน
63092005002 นางสาวกมลลักษณ� สุกโฉม
63092005003 นางสาวศรินท�ทิพย� คาวาโนเบะ
63092005004 นางสาวดัชนี มีวันดี
63092005005 นางสาวปนัดดา ไชยวงศ�
63092005006 นางสาวเกวลี ดีเมฆ
63092005007 นายกรกช กลิ่นนิ่มนวล
63092005008 นางสาวชนนิกานต� ซ#วนเฮง
63092005009 นางสาวศศิ บุญทา
63092005010 นางสาวธัญญารัตน� ทองดี
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63092005011 นายนิรพัฒน� เปรมกระโทก
63092005012 นายวรุฒ กฤษดี
63092005013 นายณรงค�ศักด์ิ ตีระไชย
63092005014 นายอนุรักษ� วิรัชลาภ
63092005015 นางสาวณิชาดา ศิริชาญวัฒนา
63092005016 นางสาววรรณิศา คําจันทร�
63092005017 นางสาววราภรณ� มูลเมือง
63092005018 นางสาวอรสา พูลหน#าย
63092005019 นางสาววันใหม# ย้ิมแพร
63092005020 นายณัฐวัฒน� โกวิธะ
63092005021 นางสาวปรียาภรณ� ท$าวคาม
63092005022 นางสาวสุธิชา อุป;จจNะ
63092005023 นายธีรศักด์ิ พัชนี
63092005024 นางสาวปาณริสา สังเกตกิจ
63092005025 นายวิทูล คะนัย
63092005026 นายกฤษ บุญคง
63092005027 นายภคพงษ� โคกวิทยา
63092005028 นางสาวรสสุคนธ� ต๊ิบประสาร
63092005029 นายสุชาติ แก$วบัวดี
63092005030 นายศตวรรษ บัลลังค�แก$ว
63092005031 นางสาวนิธิพร โนนทิง
63092005032 นางสาวเสาวลักษณ� หม่ืนพันธ�
63092005033 นางสาวศศิภา ธงชัย
63092005034 นางสาวอัมรา คงเพ็ชร
63092005035 นางสาววรรณพร แซ#ม$า
63092005036 นายสมภพ มาสบาย
63092005037 นายอภิวัฒน� คุ$มสุข
63092005038 นางสาวสุธาวี สองสียนต�
63092005039 นางสาวอมรรัตน� รักแจ$ง
63092005040 นายธนากร นัดดา
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63092005041 นางสาวชุติมา สิริโสภณรัตน�
63092005042 นายเจษฎา ก$อนแก$ว
63092005043 นางสาวศิริลักษณ� พันธ�หิง
63092005044 นางสิรินาฐ โคกน$อย
63092005045 นางสาวธารารัตน� พุดตาล
63092005046 นายภูมินทร� ท$าวหลวง
63092005047 นายภูริชญ� ภูธิวุฒิ
63092005048 นายพงศกร เป^งน$อย
63092005049 นายพิษณุ เมืองเดช
63092005050 นายพุฒิพงศ� ทองคําสุก
63092005051 นายนวพล ม่ันสุ#ม
63092005052 นางสาวรินดา ทานะขันธ�
63092005053 นางสาวไข#มุข อินปาน
63092005054 นางสาวนวรัตน� บางปา
63092005055 นางสาวพักตร�พริ้ง สิมมา
63092005056 นางสาวณัฐพร เปL<ยมสาคร
63092005057 นางสาวนิรัชพร กัญญาธิ
63092005058 นางวิชชุดา บุบผาดา
63092005059 นายธนาเทพ อ#อนขจร
63092005060 นางสาววรรณนิศา ตุ$มสุข
63092005061 นางสาวอุมาวสุ พรมจันทร�
63092005062 นางสาวกนกวรรณ ทองสี
63092005063 นายปรธร หมูเขียว
63092005064 นายธนธรณ� แก$วธิ
63092005065 นายณรงค�ศักด์ิ ชํานาญกสิกร
63092005066 นายอนันต� กันศรี
63092005067 นางสาวพจนารถ กุหลาบแก$ว
63092005068 นายอาทิตย� การก่ิงไพร
63092005069 นางสาวสุพิชญา เอี่ยมทอง
63092005070 นายศิริศักด์ิ สมรส

หน$า 169 จาก 191               



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2563

ศูนย&สอบ พิษณุโลก

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

                     ช่ือ - นามสกุล

63092005071 นางสาวกาญจนา สารคํา
63092005072 นางสาวรัตนา เทศประสิทธ์ิ
63092005073 นางสาวบุษยมาศ สุขแปQน
63092005074 นางชฎามาศ วระฉัตร
63092005075 นางสาวนัฐนันท� อยู#เกตุ
63092005076 นายรัชภูมิ ไทยสันทัด
63092005077 นายชาญฤทธ์ิ กันเย็น
63092005078 นายสันทิสชัย จันทร�โฉม
63092005079 นางสาวขวัญมนัส อานุป8ม
63092005080 นางสาวจิราภรณ� ผิวอ#อน
63092005081 นายธนพล เกตุชั่ง
63092005082 นางสาวเบญจมาภรณ� ศรีเสมอ
63092005083 นายสิทธิกร บัวผา
63092005084 นายธราวุธ เปLIยสาย
63092005085 นางสาวสัมพันธ� อุ#นหลาบ
63092005086 นางสาวจารุวรรณ คําดํา
63092005087 นายราศี กิจงาม
63092005088 นายแสนศักด์ิ นาคประเสริฐ
63092005089 นายอิศเรศ คําหนองยาง
63092005090 นางสาวชุลีพร ศรีสุวพันธ�
63092005091 นางสาวกุลยา บุญประเสริฐ
63092005092 นายภูวดล เทพวรรณ
63092005093 นายอนุรักษ� ประสงค�การณ�
63092005094 นายทศพล จันทร�ผัดดี
63092005095 นางสาวปนัดดา จันทร�วิชัย
63092005096 นางสาวรัตนาวดี ม#วงโพธ์ิศรี
63092005097 นางสกาวรัตน� สอนเม#น
63092005098 นางสาวช#อผกา พิมพ�สิงห�
63092005099 นางสาวอาภัสรา กาวิตู
63092005100 นางสาวมินวิกา สุทร
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63092005101 นายสุธิราช อุ#นไฝ
63092005102 นายจิรภัทร นามไพร
63092005103 นางสาววรรัตน� ธรรมมารัตน�
63092005104 นางสาววรรณวิภา ศรีมา
63092005105 สิบเอกพงษ�เทพ อารีสง#ากุล
63092005106 นายอานนท� น#วมสกุลณี
63092005107 นางสาวนิตยา คงมา
63092005108 นางสาวศิริกัญญา กาวิละ
63092005109 นางสาวภคมน ปานฟ;ก
63092005110 นางสาวชิติพัทธ� ปวงมาลัย
63092005111 นางสาวอมรรัตน� อยู#คง
63092005112 นายปฏิธาร ยศบุญเรือง
63092005113 นายวทัญYู ยาใจ
63092005114 นางสาวสิริกร เนียรภาค
63092005115 นายดลชัย ศิริเจริญจรรยา
63092005116 นางสาวทิพวรรณ แก#นสน
63092005117 นายไพโรจน� ศรีไม$
63092005118 นางสาวกรวีร� ทรงอยู#
63092005119 นางสาวณัฏฐณิชา ชัยรัตนสุวรรณ
63092005120 นางสาววิรวรรณ พุทธโกษา
63092005121 นางสาววรุณยุพา พุ#มนิล
63092005122 นางสาวณัฐณิชา เกตุแก$ว
63092005123 นายชานน ประทีปวัฒนานนท�
63092005124 นางสาวรัตนาภรณ� ย้ิมสวน
63092005125 นางสาวสุธิดา ฉิมสุข
63092005126 นางสาวทัศนีย� อ$นทอง
63092005127 นางสาววราภรณ� เกียงภา
63092005128 นางสาวกิตติยา ใจคําลือ
63092005129 นางสาววิไลพร ไพรทอง
63092005130 นางสาวรัตนนารี กุลาวาชัย
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63092005131 นายธีรศักด์ิ แว#นแก$ว
63092005132 นางสาวมยุรภรณ� เหล็กเพชร
63092005133 นายสุชาติ ป;Iนงาม
63092005134 นางสาวอิสรา ราวิล
63092005135 นายวุฒิศักด์ิ ทะยศ
63092005136 นางสาวธันวาพร มโนใจ
63092005137 นายศักด์ิชาย ศิริรักษ�
63092005138 นางพิณผกา เกษประสิทธ์ิ
63092005139 นายอาทิตย� โอฬาระวัต
63092005140 นายกมลจิตร บูรณะพันธ�
63092005141 นางสาวศุภัสสร บุญยะใบ
63092005142 นางสาวกมลวรรรณ กฤษสนั่น
63092005143 นายฉัตรชัย ป8<นแก$ว
63092005144 นายวิฑูรย� สุขสิงห�
63092005145 นางสาวณัฐนิชา บุญคง
63092005146 นายพนา พลับพลาไชย
63092005147 นายนโรดม ทับทิมทอง
63092005148 นายอัครชัย นาคประเสริฐ
63092005149 นางสาวกัลยา บาระเมศ
63092005150 นายอนุวัฒน� แสนวงค�
63092005151 นางสาวสุดารัตน� เอกจิตร
63092005152 นายเกรียงไกร ตินนะศรี
63092005153 นางสาวสุจิตรา อินทะป;ญญา
63092005154 นางสาวอุมลทิพย� ขจรศรี
63092005155 นางสาวศุภาวรรณ บุญหล$า
63092005156 นางสาววราพร สุโพธ์ิแสน
63092005157 นางสาวจีรวรรณ แว#นวิชัย
63092005158 นางสาวศศิธร คุ$มเมือง
63092005159 นางสาวจรรยารัตน� อ$นอิน
63092005160 นางสาวศิริวรรณ พ#วงเชียง
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63092005161 นางสาวคณิตฐา ศรีบุรินทร�
63092005162 นางสาวทิพย�มณเฑียร มีดี
63092005163 นางสาวศิริลักษณ� ปานทอง
63092005164 นางสาวณัฐธยาน� แก$ววงษ�
63092005165 นางจริยา เกตุดี
63092005166 นายสามารถ มาชื่น
63092005167 นางสาวนฤมล พรมตNะ
63092005168 นางสาวกมลประภา อินน$อย
63092005169 นางสาววิภาพร แสงแก$ว
63092005170 นายณัฏฐกิตต์ิ ม่ันทรัพย�
63092005171 นางสาวณัฐธิชา สระทองแพ
63092005172 นางสาวกัลญาณี กันทะวงษ�
63092005173 นางสาวดรุณี เครือจินลิ
63092005174 นายมนตรี มาตุวงษ�
63092005175 นางสาวอําพันชื่น อินทพุก
63092005176 นางสาวสุมิตร แสงชัย
63092005177 นางสาวกนกพร ขัตติยะ
63092005178 นางสาวอรทัย ศรีอินทร�
63092005179 นางสาวอริศรา แสงดี
63092005180 นางสาวภัทรา สุวรรณโฉม
63092005181 นางสาวเบญจมาภรณ� บุญจันทร�
63092005182 นางสาวณัฐนรี ศรีเขียวใส
63092005183 นางสาววรรณกนก พิลาฤทธ์ิ
63092005184 นางสาวปฐมาวดี เกิดดี
63092005185 นางสาวศศิประภา ศรีรักษา
63092005186 นายกิตติพงศ� ผาทอง
63092005187 นางสาวสุเมตรา สั่งสอน
63092005188 นายสุรเชษฐ� ศิระศุภนิมิต
63092005189 นายสุรางค� สันปRาแก$ว
63092005190 นางสาวสุพรรณี ชาติสิงห�
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63092005191 นางสาวสุดารัตน� เย็นศิริ
63092005192 นายคมสันต� ปลอดสันเทียะ
63092005193 นายนที แสนทวีสุข
63092005194 นางสาวภาวินี จันทัส
63092005195 นางสาววิลัยวัลย� คงรอต
63092005196 นายศิริวัฒน� บุญสิทธ์ิ
63092005197 นายเจษฎา ไทยงาม
63092005198 นางสาวสุดาพร ใจมา
63092005199 นายภาคภูมิ ศรีภุมมา
63092005200 นางจรัสศรี ดีเมฆ
63092005201 นางสาวลัชชลา จันทร�ลภ
63092005202 นางสาวภัทรภร ภรัณพัสธร
63092005203 นายศุภชัย สํารอง
63092005204 นางสาวชญานิศ ป;Iนจาด
63092005205 นายคุณากร ธนสัมบัณณ�
63092005206 นายสันติ ครองชีพ
63092005207 นางสาวเกษราภรณ� ขันทะสอน
63092005208 นายณัฐพงษ� เซียน$อย
63092005209 นายพัชรพล ชาญกูล
63092005210 นายอธิเบต ขาวเขียว
63092005211 นางสาวกัญญาณี ถมคํา
63092005212 นายวรพงศ� สีขาว
63092005213 นายดนัย ตุ$มศรี
63092005214 นางสาวกชกร เพชรโต
63092005215 นางสาวอาภาภัทร ด$วงประเสริฐ
63092005216 นางสาวปวีณา รอดพิทักษ�
63092005217 นางสาวชนาธิป การเร็ว
63092005218 นางสาววราสิณี สายมณีวรรณ
63092005219 นายชยาวุธ พงษ�เสือ
63092005220 นางสาวสุนิตา ผึ้งเปLIย
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63092005221 นางสาวจินดารัตน� อินเหลือง
63092005222 นางสาววรรณพร อานุภาพ
63092005223 นางสาวสุมิตรตรา เสืออินทร�
63092005224 นายกิตติชัย วงศ�ชุมภู
63092005225 นางสาวขนิษฐา ต้ังใจ
63092005226 นายธนาพร ม#วงมี
63092005227 นางสาวฐาปนี ปฐมธรรมการ
63092005228 นางสาวธวรรษพร ทองคําสุก
63092005229 นางสาวมนทรัตน� น$อยอินวงษ�
63092005230 นางสาวจุรีพร พิมทอง
63092005231 นางสาวอทิตยา ใจบุญมา
63092005232 นายพิษณุ มวลชู
63092005233 นายภานุวัฒน� สุดตา
63092005234 นายรัฐภูมิ คําศรี
63092005235 นางสาวจริญญา แก$วเปLIย
63092005236 นางสาวจิตราภา เตจNะ
63092005237 นายเชาว�วรรธน� นวะแก$ว
63092005238 นายสุกฤษฎ์ิ เพ่ิมพูลทรัพย�
63092005239 นางสาวฐิตินันต� แสงสว#าง
63092005240 นายยุทธนา ขําเพ็ง
63092005241 นายณัฐภัทร แผ#นผา
63092005242 นางสาวเบญจวรรณ บุญคง
63092005243 นายธิติ กํามะณี
63092005244 นายณัฏฐ� แสงวัฒนรัตน�
63092005245 นางสาวกันต�กมล แซ#กือ
63092005246 นางสาวสุพัตรา สุภาโม
63092005247 นางสาวป8ยะภรณ� คําคุ$ม
63092005248 นายเอกพจน� เครือแก$ว
63092005249 นายพิตตินันท� นันทะชมภู
63092005250 นายพิภูสณะ อัตชู
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63092005251 นางสาวกัลยาลักษณ� แจ$งแก$ว
63092005252 นางสาวอนันตญา ศรีเทียน
63092005253 นายอรรถชัย นิ่มนวล
63092005254 นางสาวกนกวรรณ ไชยชนะ
63092005255 นายเฉลิมชาติ ใจสุข
63092005256 นางสาวสาริณี ติยานิน
63092005257 นายพงศ�ธร ขุนแอะ
63092005258 นางสาวอุทพินธ�\ คันทัพไทย
63092005259 นางสาววิชญาดา มาลา
63092005260 นางสาววิมลณัฐ เทียนทอง
63092005261 นายป8ยนัฐ ทินวัง
63092005262 นางสาวสุทธ�วิมน สุวรรณคีรี
63092005263 นางวรางคณา ประยูรแสงรัศมี
63092005264 นางสาวณัฐณิชา นุชัย
63092005265 นางสาวศิรประภา สนศิริ
63092005266 นายอภิชาติ จิตขาว
63092005267 นายหนึ่ง นามวงศ�
63092005268 นายณัฐพงศ� เหล#ารอด
63092005269 นายธนธรณ� นาคเลี้ยง
63092005270 นางสาวภาวินี ทองแฉ#ง
63092005271 นางสาวนุชนาถ ยอดฉัตร
63092005272 นายนัทธพงศ� เพชรไคล$
63092005273 นางสาวเบญจมาศ สิงใส
63092005274 นายทรงพล ตาลอ#อน
63092005275 นางสาวกนกวรรณ หม่ืนหาญ
63092005276 นางสาวสุภาพร ศรีรักษ�
63092005277 นายจิตรภณ มาเชียง
63092005278 นายชนาวุฒิ ชื่นใจ
63092005279 นางรําไพ บุญตา
63092005280 นางสาวกนิษฐา คําบาง
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63092005281 นางสาวสุธิดา มากรัตน�
63092005282 นางสาวอภิญญา คงนิล
63092005283 นางสาววันวิสา อ#อนนุ#ม
63092005284 นางสาวชลิตา เพชรไคล$
63092005285 นางสาวกมลวรรณ สุขประเสริฐ
63092005286 นางสาวสมญาณี จันทรังษี
63092005287 นายเจนณรงค� คําบรรลือ
63092005288 นางสาวเกศจัณ ด$วงอิ่ม
63092005289 นางสาวภาพิศา บุญญาวงค�
63092005290 นางสาวกฤติยาภรณ� สิทธิใจ
63092005291 นางสาวญานินท� เยลึ
63092005292 นางสาวยุบลวรรณ� สิงห�กวาง
63092005293 นายอภิสิทธ์ิ อุ#นไพร
63092005294 นายสุวิทย� บุญกลั่นสอน
63092005295 นางสาวปริศนา พาณิชสสรค�
63092005296 นายพีระพล สายสีดา
63092005297 นายชัชวาลย� ก$อนเครือ
63092005298 นางสาวพรทิพย� พวงทับทิม
63092005299 นางสาววณารัตน� เศรษฐิศักด์ิโก
63092005300 นางอุษา ใจอาสา
63092005301 นายสมชาย นาคทอง
63092005302 นายโชติวรวิทย� งามจิตร�
63092005303 นายฆฑาวุฒิ อินตNะป;ญโญ
63092005304 นางสาวสุมาริน พูลพ#วง
63092005305 นางสาวภัทรศยา กรรขํา
63092005306 นางสาวณัฐสิริ ลิ้มมณี
63092005307 นายณัฐวุฒิ ง้ึมนันใจ
63092005308 นางสาวอินทิรา เชื้ออ่ํา
63092005309 นายณัฐพล ทองภิรมย�
63092005310 นางสาวสุพัตรา ตันจ#าง
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63092005311 นางสาวณัฐพร โกสิงห�
63092005312 นางสาวอารยา สุตUา
63092005313 นายณัฐพล อุดมา
63092005314 นางสาวลลิตา แจ#มศรี
63092005315 นายปริญญา พลเย่ียม
63092005316 นางสาวรัชนีกร กันนา
63092005317 นายสุธิเบศร� อ่ําทุ#ง
63092005318 นายนวพล ศรีอําไพพร
63092005319 นางสาววิมลสิริ อินติใหม#
63092005320 ว#าที่ ร.ต.ภาณุพงษ� เกิดสว#าง
63092005321 นางสาวกรรณิการ� สบายจิตร
63092005322 นายณัฐพงศ� ฤทธ์ิบํารุง
63092005323 นางสาวสุธาทิพย� ศรีอรุณ
63092005324 นางสาวปภัสวรรณ ขันตรี
63092005325 นายธนโชติ สุขตา
63092005326 นางสาวเกสร มีศรี
63092005327 นายเฉลิมรัฐ ขัดแก$ว
63092005328 นางสาวกัลยา ป;นทะรส
63092005329 นายพัชรพล เทือกเพีย
63092005330 นางสาวขวัญฤทัย ถ่ินน้ําใส
63092005331 นางสาวพิมพา แก$วผัด
63092005332 นายพงศ�ศิริ วุฒิยาสาร
63092005333 นายณัฐกานต� สมวัน
63092005334 นางสาวสุพัณชญา ณ ลําพูน
63092005335 นางสาวอภิญญา ขุนจินดา
63092005336 นางสาวสุธิตรา มินตะขัด
63092005337 นายสิทธิชัย ประชารัตน�
63092005338 นายกษิด์ิเดช กาป8นตา
63092005339 นางเยาวเรศ เรืองงาม
63092005340 นางสาวกนกพร อ#วมพรม
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63092005341 นายนนทนัตถ� ผมน$อย
63092005342 นางสาวพนิดา ผ#องศรี
63092005343 นายศิวกร เทพกัน
63092005344 นางสาวพิมพ�พิกา กาญจนชม
63092005345 นางสาวชมัยพร ตุ#นอ$น
63092005346 นายพิสิษฐ� ชาญเฉลิมนาวี
63092005347 นายวรวุฒิ จันทร�สม
63092005348 นางสาวสลินทิพย� ธาตุอินจันทร�
63092005349 นางสาวศศิมาภรณ� ใจเอิบ
63092005350 นางสาวนัทธมนต� อินทร�อักษร
63092005351 นางสาวอรพินท� ไวยานนท�
63092005352 นายศุภกฤต สุป8นะ
63092005353 นางสาวชมพูนุท เชื้อนุ#น
63092005354 นางสาวสุพิชญา ลําใย
63092005355 นางสาวไอลดา อู#เงิน
63092005356 นายพนารักษ� การินทร�
63092005357 นางสาววนิดา อินขํา
63092005358 นางสาวมินตรา คงป;นนา
63092005359 นางสาวสิรินทรา วงศ�นรินทร�
63092005360 นายณัฐธวัช อุตมา
63092005361 นายดนัย สดุดี
63092005362 นายภูมิพัฒน� ย้ิมโรจน�
63092005363 นางสาวจงกล ผลจํารัส
63092005364 นางสาวเบญจมาภรณ� กลิ่นสุข
63092005365 นางสาวพันธนันท� บุญจง
63092005366 นางสาวรสรินทร� ผลงาม
63092005367 นายไพโรจน� จันจิตร
63092005368 นางอัจฉรา ป;นจักร�
63092005369 นางสาววรินทร�ทิพย� ชัยมุงคุณ
63092005370 นายวีรพงษ� ดีเทียน
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63092005371 นางสาวยุวธิดา ข$ามสี่
63092005372 นายกิตติพงษ� วงค�ทิพย�
63092005373 นางสาวเบญจพร ว#องไว
63092005374 นางสาวกรณิการ� คุ$มวัตร
63092005375 นายวัชรินทร� สุขแสน
63092005376 นายเอกราช พรมโชติ
63092005377 นางสาวป8ยะพร บริกุล
63092005378 นางสาวมนทิราลัย เปอดี
63092005379 นายป8ยะพงษ� กลั่นกลิ่น
63092005380 นางสาวปฏิญญา ผลวิรัตน�
63092005381 นางสาววรารัตน� จันคีรี
63092005382 นางสาวพวงทอง พนาพิหค
63092005383 นายนครินทร� สุขสบาย
63092005384 นายธวัช สุทธิเม
63092005385 นางสาวฐาปนี ขัดเข่ือนขาว
63092005386 นายทวีศกด์ิ หารพนม
63092005387 นายเกรียงศักด์ิ จักร�เงิน
63092005388 นายฉัตรชาพงศ� นุ#มวาที
63092005389 นายสรายุทธ ทวนธง
63092005390 นางสาวสุกัญญา ศรีไพร
63092005391 นายรัชชุพงษ� วงศาเคน
63092005392 นางสาวกนกวรรณ สอนทิพย�
63092005393 นายอรุณ ขาวทุ#ง
63092005394 นางสาวกิติยาภรณ� หลักนาราม
63092005395 นางสาวศิริวรรณ� โมกไธสง
63092005396 นางสาวกฤษณา คําพลอย
63092005397 นางสาวปภัสรา ย้ิมรอด
63092005398 นายประธาน อุ#นอุรา
63092005399 นายเฉลิมวงศ� จันทร�ลอย
63092005400 นางป8ยนุช แสนบ#อ
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63092005401 นางพิจักขณา หนานป8นใจ
63092005402 นายกรวิชญ� อ#อนฤทธ์ิ
63092005403 นายพิเชษฐ ภมรกุล
63092005404 ว#าที่ร$อยตรีหญิงอรพินทร� ดีฤสานต�
63092005405 นางสาวมยุรา กล่ําภู#
63092005406 นางสาวสิริวิมล ประเสริฐศรี
63092005407 นายประธาน ภารสงวน
63092005408 นายศุภณัฐ ภูทวี
63092005409 นางสาวระพีวรรณ� มาสีกุก
63092005410 นายวรวิทย� จันทร�ศร
63092005411 นายวีระยุทธ อู#ตะเภา
63092005412 นายธนากร แก$วเปLIย
63092005413 นางสาวนิศารัตน� นาคพ้ัว
63092005414 นายอนุวัฒน� สุขโข
63092005415 นางสาวเกษดาพร อ$ายมา
63092005416 นางสาวจตุพร บัวเกตุ
63092005417 นางสาววิไลพร ภูมิภักด์ิ
63092005418 นายอรรถพล เขียนทอง
63092005419 นายจิรัฎฐ� สุวรรณพิมล
63092005420 นางสาวสุรัตน�วดี ถมยา
63092005421 นายวีระยุทธ สารถ$อย
63092005422 นายกฤษณะ เหล#าเขตกิจ
63092005423 ว#าที่ร.ต.หญิงโสรญา เนียมหอม
63092005424 นางสาวพัทรียา จันสอน
63092005425 นางสาวอารีรัตน� วิปรวณิชย�
63092005426 นางสาวศิรินภา เจริญผล
63092005427 นายนราธิป บุญลือ
63092005428 นางสาวพิจิตรา สกุลไพศาลสิน
63092005429 นายชุณห� ม่ังแพร
63092005430 นายธนชัย ผลรักษา
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63092005431 นายณิวัฒน� เทียนชัย
63092005432 นายเจษฎา นิ่มเถ่ือน
63092005433 นายนพคุณ นาคเนียม
63092005434 นางสาวป8<นทิพย� ยอดบุตรี
63092005435 นายวัชระ ม่ันแก$ว
63092005436 นายธงชัย เกิดแย$ม
63092005437 นายวชิรวิชญ� ตันติวัฒนาสมบัติ
63092005438 นางสาวอามีนา เอ็นดู
63092005439 นายลัทธพล แก$วน$อย
63092005440 นางสาวเยาวลักษณ� ธรรมชัย
63092005441 นายรัชชานนท� พูนวงษ�
63092005442 นายสถาพล พูลอ่ํา
63092005443 นางสาววันทนา ชูชื่น
63092005444 นางสาวปรารถนา ศรีโชติ
63092005445 นายเฉลิมศักด์ิ หงส�พิทักษ�ชน
63092005446 นางสาวอมรพรรณ ศรีวงษ� 
63092005447 นางสาวนันทนัช สุขธยารักษ�
63092005448 นางสาวธนัญญา เขตุจัตุรัส
63092005449 นางสาวจิดาภา ด$วงจอกนอก
63092005450 นางสาวประภัสรา ทองกู#
63092005451 ว#าที่ร$อยตรีหญิงอนุธิดา พงลังกา
63092005452 นางสาว๋ํนริศรา วิมล
63092005453 นายสมโภช นุรังษี
63092005454 นายกิตตินันท� เชื้อหมอ
63092005455 นางสาวสุวนันท� ทะแกล$ทหาร
63092005456 นายนพดล กาล$อม
63092005457 นางสาวอรทัย  #ใจเย็น
63092005458 นายนิติพล ม่ันศักด์ิ
63092005459 นายศุภฤกษ� วิชิตนาค
63092005460 นายณัฐสกล ประทุมโฉม
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63092005461 นางสาวสุประภาดา นาเบ$า
63092005462 นางสาวพรพรรณ กันทะวงค�
63092005463 นางสาวรัตติยา เชื้อสวน
63092005464 นางสาวกนิษฐา อ#องไคร$
63092005465 นางสาวศศิธร ดีพรม
63092005466 นางสาววรัทสยา ภิรมย�
63092005467 นายเจษฎา จันทาคํา
63092005468 นางสาวเพ็ญนภา พัดโบก
63092005469 นางสาวศิรินภา มะนูญ
63092005470 นายจรินทร� ดีงาม
63092005471 นางสาวกฤติกา ศิริมณีเมธี
63092005472 นางสาวปวีณา ฉวีจันทร�
63092005473 นายอริณ พิภพพิเชฐ
63092005474 นายสิทธิชาติ ทิน#าน
63092005475 นางสาวอนงค�นาฏ ด#านเสถียร
63092005476 นายนพดล นรสิงห�
63092005477 นางสาววันทนา เพ้ิงจันทร�
63092005478 นายนนทญา อยู#ทอง
63092005479 นายศรัณภัทร� ศรสวัสด์ิ
63092005480 นางสาวลภัทรดา มากมี
63092005481 นางสาวอลิษา บวบมี
63092005482 นายวรัญYู พระไชยบุญ
63092005483 นางสาวพรทิพย� ผดุงวุฒิ
63092005484 ว#าที่ ร.ต.ศิริพงศ� ประดุงรุก
63092005485 นางสาวสุนิสา จันทร�สูงเนิน
63092005486 นางสาวกาญจนา จันแก$วปง
63092005487 นางสาวณัฐทาริกา จันทร�แก$ว
63092005488 นางสาววรรณภา ห$องพ#วง
63092005489 นางอัญจิดา เลิศเดชาธร
63092005490 นางสาวกชกร เทพารักษ�
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63092005491 นายธีรภพ แก$วประเทือง
63092005492 นางสาวประภาพร มีเพชร
63092005493 นางสาวนิภาพร แสงทอง
63092005494 นางสาวสุภิญญา เสาทอน
63092005495 นางสาวสินีกานต� ขัตติวงค�
63092005496 นายอนุวัฒน� ป8นตากุล
63092005497 นายกฤษณชัย ทินราช
63092005498 นางสาวจณิตา มีชาวนา
63092005499 นางสาวภาวินี ตุNดกัน
63092005500 นายอภิเดช คําชื่นใจ
63092005501 นางสาวภาวิณี. เอี่ยมชะดี
63092005502 นางแจ#มจันทร� จันทร�พรหมมา
63092005503 นางสาวอุไรวรรณ สีนวล
63092005504 นางสาวนันทวัน กันเกตุ
63092005505 นายเพชรสยาม อุนทุโร
63092005506 นายอดิเศรษฐ� จํานงค�ศรี
63092005507 นางสาวภัทรวดี ผัดแสน
63092005508 นางสาวณิชานัญย� บุสษา
63092005509 นางสาวสุวนันท� ลีจ$อย
63092005510 นายอนุรักษ� นราศรี
63092005511 นางสาววีรยา อินทรนวล
63092005512 นายรัชพงศ� พุ#มบุญทริก
63092005513 นายพีรพงษ� นาคทัพ
63092005514 นางสาวกมลทิพย� ช#างไม$
63092005515 นางสาวณปภัช จันทร�ชม
63092005516 นายณัฏฐกรณ� พันธุ�กมลศิลป=
63092005517 นางสาวกุลรัตน� ต#ายคง
63092005518 นางสาวชนิตา ปานมณี
63092005519 นางสาวยลดา ตNะใจ
63092005520 นายบดีศร พ่ึงสุข
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63092005521 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศรี
63092005522 นายอนุรักษ� มีสุข
63092005523 นายสุรเชษฐ� แก$วใหญ#
63092005524 นายวรรณศักด์ิ ผ#องศรีสุข
63092005525 นางสาวไอรดา พุ#มพฤกษ�
63092005526 นางสุรีรัตน� ม#วงมัน
63092005527 นางรุ#งจิตต� นมะหุต
63092005528 นางสาวจินตนา นรินทร�
63092005529 นางสาวปพิชญา ท$าวคําหล#อ
63092005530 นายธีรพร เกตุหัวร$อง
63092005531 นางสาวลัดดาวรรณ กันมณี
63092005532 นายสุรศักด์ิ ย่ิงทรัพย�ไพศาล
63092005533 นายชลชัย มูคํา
63092005534 นางสาวสุทธิดา บุตรเสน
63092005535 นายอนันต� ดําสอาด
63092005536 นางสาวพิมพ�ประพา จันสีดา
63092005537 นางสาวธันย�ชนก เต็มอุ#น
63092005538 นางสาวพัชรี ป8<นเพ็ช
63092005539 น.ส.สิริลักษณ� บํารุงวัด
63092005540 นางสาวสุปริญญา พลคล$าย
63092005541 นางสาวสุธิดา ยอดเพชร
63092005542 นายสพลวัต แตงทอง
63092005543 นางสาวป;ทมา อ่ําทัพ
63092005544 นางสาวสโรชา จําปาเป^น
63092005545 นางสาวนิภาภรณ� เจศรีชัย
63092005546 นายวุฒิพงษ� พุ#มโพธ์ิทอง
63092005547 นางสาวศศิธร หรั่งแก$ว
63092005548 นางสาววรรณภา พลภักดี
63092005549 นางสาววาลินี ชื่นจิตต�
63092005550 นางสาวป8ยะนุช ประสงค�ผล
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63092005551 นายพิชิตชัย คล$ายคลึง
63092005552 นางสาววรรณพร นามอาษา
63092005553 นางปาณิสรา กันใจ
63092005554 นางสาวพรรณี แซ#ม่ี
63092005555 นางสาวนุภาวัน เพ็งยามเช$า
63092005556 นายรัฐศาสตร� กรัดภิบาล
63092005557 นายพุทธิพงศ� บุญศัพย�
63092005558 นางสาวจุฑาทิพย� คงวิสูตร
63092005559 นางสาวกฤษติยาภรณ� แสวงดี
63092005560 นายพีรพงษ� พุทโสภา
63092005561 นางสาวอิสริ์ยา อินทนา
63092005562 นายเทพไท ขําขาว
63092005563 นางสาวบุษยา ศรีทับทิม
63092005564 นางสาวสกุลรัตน� สะสม
63092005565 นายธเนศ สิงห�โต
63092005566 นางสาวทิพย�สุดา อาจดี
63092005567 นายนันทวัฒน� ศรีพรหมมา
63092005568 นายป8ยะราช เอี่ยมสอาด
63092005569 นางสาวณัฐธิดา อภัยสุข
63092005570 นางสาวบุญฐิตา จันทร�เชย
63092005571 นางสาววิไลวรรณ บุญคง
63092005572 นางสาวน้ําทิพย� อินทร�นิ่ม
63092005573 นางสาวเสาวนีย� ยอดถา
63092005574 นางสาวจุรีภรณ� ศรีจะบก
63092005575 นางสาวเสาวลักษณ� อินทรมาศ
63092005576 นายภานุพงษ� นิสัยเริง
63092005577 นางพัชรีรัตน� จํานงไทย
63092005578 นายอดิเทพ สุขเจริญ
63092005579 นายเบญจ มินทร� นาคมอญ
63092005580 นางสาวมณีฉาย นาคประเสริฐ
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                     ช่ือ - นามสกุล

63092005581 นางสาวลินิน ชมชิต
63092005582 นางนันทพร สายสุวรรณ
63092005583 นางสาววราพร บุญสายยัง
63092005584 นางสาวมยุรี แสนเกียง
63092005585 นางสาววราลักษณ� เสริมสุข
63092005586 นางสาวปวิชญา ยานะฝ;Iน
63092005587 นางสาวหนึ่งฤทัย บุตร�ราช
63092005588 นางสาวสุธินี อ$นน#วม
63092005589 นางสาวจุฑารัตน� พุฒิมา
63092005590 นางสาวอุมาพร ทับบุญมี
63092005591 นางสาวพราวพิลาศ ผิวพรรณ
63092005592 นางสาวชลธิชา ทิพย�สุคนธ�
63092005593 นายพิทยา พันอ$น
63092005594 นางสาวทิพวรรณ งามนิธิปcญญากุล
63092005595 นางสาวสุมิตรา อินทรโคตร
63092005596 นางสาวศศิประภา เขาขํา
63092005597 นายวรเชษฐ� ใจเปLIย
63092005598 นางสาวรัชนก จันคํา
63092005599 นายอภิสิทธ์ิ นาคประเสริฐ
63092005600 นางสาวชนมน แรงทน
63092005601 นายนัฐวุฒิ เอี่ยมสะอาด
63092005602 นางสาวธันยธร สายคํา
63092005603 นายอกนิษฐ� โล#ซ$าย
63092005604 นางสาวสมศรี เชียวเกตวิตย�
63092005605 นางสาวมณีรัตน� ม#วงรัก
63092005606 นางสาวสุพิชชา ศิลารักษ�
63092005607 นายอภิชัย ปLอาทิตย�
63092005608 นางสาวสุธีรา ศรีอรุณ
63092005609 นางสาวชนกนันท� สินธุชน
63092005610 นายภานุพันธ� ชุ#มเย็น
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                     ช่ือ - นามสกุล

63092005611 นางสาวอลิตตา แผ#นทอง
63092005612 นางสาวอัจฉรา ขาวอ#อน
63092005613 นางสาวปาริฉัตร ชาดี
63092005614 นางสาวณัฏฐนันท� จันเขียน
63092005615 นางสาวชุติมณฑน� วงษ�วัฒน�
63092005616 นางสาวกิตติยา ภูสอน
63092005617 นางสาวจันทิมา ปาปวง
63092005618 นางสาวธมลวรรณ เพชรปภาวัตต�
63092005619 นายนพพร แก$วพันธุ�
63092005620 นางสาวสุทธิดา ศรศักด์ิ
63092005621 นายกรรวี เฟXIอแก$ว
63092005622 นายศุภกร เกตุสํารี
63092005623 นางสาวเสาวลักษณ� คําน$อย
63092005624 นายลาภวัต แย$มเสาธง
63092005625 นางสาวสุภาพร บัวด$วง
63092005626 นางสาวสุรีรัตน� จาบทอง
63092005627 นางสาววลัยวรรณ อ#อนจันทร�
63092005628 นางสาวเจนจิรา มีชัย
63092005629 นางสาวจรัสศรี ป;กษิณ
63092005630 ว#าที่ ร.ต.จะเร อ#อนด$วง
63092005631 นางสาวสุมณฑา ขวัญวงค�
63092005632 นายรัฐศาสตร� แสงสม
63092005633 นางวิมาลัย เชี่ยวชาญ
63092005634 นางสาวปรางทิพย� งอกผล
63092005635 นางสาวพรรณิภา ขําเอี่ยม
63092005636 นางสาวนลินี ส$มจีน
63092005637 นายพุฒิธร นิลสนธิ
63092005638 นางสาวนิศานาถ สุขริน
63092005639 นายณัฐพงศ� คงเชื้อ
63092005640 นางสาวปุญญิสา วิทูล
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63092005641 นายรัตนภาค ฤทธิรอด
63092005642 นางสาวสุภาวดี ป8<นสุด
63092005643 นายนันทชัย แก$วมณี
63092005644 นางสาวอวัสดา ทองสี
63092005645 นางสาววรพรรณ เหิมหอม
63092005646 นายอภิลัญจ� แววนํา
63092005647 นางสาววราภรณ� หงษ�เหิร
63092005648 นางสาวช#อทิพย� สําราญกิจ
63092005649 นางสาวศรัญญา ทองคํา
63092005650 นางสาววะนิดา จันทร�สิงห�
63092005651 นางสาวฐิติกา ผาศักด์ิ
63092005652 นายจินดา ชัยฤกษ�
63092005653 นายขวัญชัย สร$อยระย$า
63092005654 นายจักรกฤษณ� ม่ันคง
63092005655 นายรังสรรค� จันทวาท
63092005656 นายชยพร แหงบุญ
63092005657 นายเศรษฐกานต� อิ่มรส
63092005658 สิบตํารวจตรีพิสิฐพงศ� บัวกล$า
63092005659 นายนฤปนาท ขวัญมา
63092005660 นางสาวมะลิวัลย� วังคีรี
63092005661 นางสาวชุดารัตน� เกตุวิบูรณ�
63092005662 นางสาวจีราภรณ� คาดหมาย
63092005663 นางสาวโชติกา สุตาลังกา
63092005664 นายปุญญพัฒน� สายทอง
63092005665 นางสาวธารารัตน� ปRาต้ิว
63092005666 นายกวีวัฒน� มหานาม
63092005667 นายอัฐถาระ อินภู#
63092005668 นางสาวจิรัฐกาล สุภา
63092005669 นายสมชาย แก$วประสงค�
63092005670 นายอภิชิต ศิริวงค�
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                     ช่ือ - นามสกุล

63092005671 นายจิรายุส ยุระมาศ
63092005672 นางสาวปุณยาพร ชูแจ#ม
63092005673 นางสาวศรัลชนา พงศ�วิกรมวัฒน�
63092005674 นายอรรถชัช จันทร�ขาว
63092005675 นางสาวชญานิศ จันทร�อินทร�
63092005676 นางสาววาสนา อินทฉิม
63092005677 นายหาญ สารมณี
63092005678 นายวิรัตน� อาบสุวรรณ�
63092005679 นางสาวศุภนุช สินปรุ
63092005680 นายเอกชัย มีรัตน�
63092005681 นางสาวกนกวรรณ เฉลยไกร
63092005682 นายเจนณรงค� ใจดี
63092005683 นายอรรถพล พลขันธ�
63092005684 นางสาวชนัญชิดา ป;ญญาสงค�
63092005685 นายชาติสนั่น ทองเนินกุ#ม
63092005686 นายพงศ�นรินทร� เพ็ชรชาวนา
63092005687 นางสาวนันทวดี ผัดกาวี
63092005688 นางสาวเกษฎาภรณ� ข#มอาวุธ
63092005689 นางสาวร\ัตนาภรณ� ยอดโยม
63092005690 นางสาวสุปรียา ติสาขา
63092005691 นางสาวอรุณ กมล อ่ําเจริญ
63092005692 นางสาวนงลักษณ� ครุฑน$อย
63092005693 นางสาวตวงเงิน เนตรแสงสี
63092005694 นางสาวชาลินี แสงพราย
63092005695 นายกิตติศักด์ิ ม#วงน$อย
63092005696 นางสาวสุภาพร ดวงแก$ว
63092005697 นายสิทธิชัย ชูเที่ยง
63092005698 นายนฤเบศ ผัดวัง
63092005699 นางสาวนริชรา วันนา
63092005700 นายรัฐศาสตร� เกิดนวน
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                     ช่ือ - นามสกุล

63092005701 นางสาวพิยดา เครืองรัมย�
63092005702 นางสาววิกานดา ฤกษเสน
63092005703 นายณรงค�วิทย� วรนุช
63092005704 นางสาวอภิญญา ดวงประทุม
63092005705 นายปริญญา คําภักดี
63092005706 นายเจษฎา ตายอด

จํานวน 5,706 ราย
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63093000001 นายภาคย�ภูมิ เชตนุช
63093000002 นางสาวนันทิยา สุขเรือง
63093000003 นายธงนพวุธ ตันดี
63093000004 นางสาวนันธรภรณ� นวินนัทธนันทน�
63093000005 นางสาวก่ิงกานต� ผาสุข
63093000006 นายธนวรรธน� คุ'มมี
63093000007 นางสาวเกตน�สิรี คําดํา
63093000008 ว+าที่ ร.ต.หญิงชนินาถ เมืองมา
63093000009 นางสาวรัญชนา เรือนทราย
63093000010 นายภาณุพัฒน� โคตรชารี
63093000011 นางสาววิชชุดา เจริญกุล
63093000012 นางสาวป6ย�วรา สายแปง
63093000013 นางสาวฐิติมา นัยนาพิศุทธ์ิ
63093000014 นางสาวเบ็ญจพร ตรีพยัคฆ�
63093000015 นางสาวธนาภรณ� สมณา
63093000016 นายนิติภูมิ เผ+าเต็ม
63093000017 นางสาวกนกวรรณ พัวพาณิช
63093000018 นางสาววรัญญา สร'อยใยงาม
63093000019 นางสาวกิตยาพร ป?ถพี
63093000020 นางสาวสุนิศา ทิมปราง
63093000021 นางสาวกฤตยา ลิ้นทองคํา
63093000022 นางสาวสุภาพร นุ+มเกลี้ยง
63093000023 นางสาวน้ําเพชร มีพยุง
63093000024 นางสาวสุวิมล พรมชาติ
63093000025 นางสาวนงเยาว� ศรีใหม+
63093000026 นางสาววิภาวดี รัศมี
63093000027 นายโกมลเมฆ โกมินทร�
63093000028 นางสาวกนกกร บัวเผื่อน
63093000029 นางสาวเขมวดี อุป?ญญ�
63093000030 นางสาวพรศิริ ด'วงนิล

                     ช่ือ - นามสกุล
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63093000031 นางสาวกวินทิพย� ศรีวิกุลพงษ�
63093000032 นางสาวหทัยชนก ทรัพย�สอาด
63093000033 นางสาวธนพร รักคํามี
63093000034 นางสาวอภิสรา ทันโหศักด์ิ
63093000035 นางสาวพนิตานันท� เครือปลูก
63093000036 นายภควัตร คงไทย
63093000037 นางสาวเนตรนภา หายโศรก
63093000038 นางสาวณิชกานต� พูลถม
63093000039 นายนภสินธุ� พินนัตศักดา
63093000040 นางสาวกมลชนก มิตรานนท�
63093000041 นางสาวจริยา จันทร�เทียน
63093000042 นางสาวณัฎฐ�วรินทร� หนุนกลาง
63093000043 นางสาวกนกวรรณ ปEอมสาหร+าย
63093000044 นายศุภกิตต์ิ สุทธิสวัสด์ิโสภณ
63093000045 นางสาวนุชนาถ มากรื่น
63093000046 นายกฤตลักษณ� ไกรสังข�
63093000047 นายเกริกกฤษณ� ศรีวิทยา
63093000048 นางสาววรรณิศา พิลึก
63093000049 นางสาวรัตติยากร กองมี
63093000050 นางสาวจุฑามาศ น'อยมาลัย
63093000051 นางสาวสุนิษา คําบุญมา
63093000052 นางสาวภัทรา เกตุดี
63093000053 นางสาวพรทิพย� พ่ึงพัก
63093000054 นางสาวเฌอมาลย� ขําประไพ
63093000055 นางสาวอารีรักษ� แสนยศ
63093000056 นางสาวธนาภรณ� คร'ามสมอ
63093000057 นางสาวชุติกาญจน� ปลิ่นกลอง
63093000058 นายเก็จชณัฐ พ+วงหุ+น
63093000059 นางสาวสรัญรัตน� เศษสูงเนิน
63093000060 นางสาวลลิตา โพธ์ิปลัด
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63093000061 นางสาวกาญจนา ครุฑบึงพร'าว
63093000062 นางสาวปริญญาภรณ� สินประเสริฐ
63093000063 นางสาวประภาพร กิตติวัฒนศักด์ิ
63093000064 นางสาวพรระวี จันทร�วิลัย
63093000065 นางสาวเกษวรา แสงทอง
63093000066 นายธิติศักด์ิ โพธ์ิทอง
63093000067 นางสาวศรีอรุณ บุญโฉม
63093000068 นางสาวณิชารีย� โพธิศรี
63093000069 นางสาววันนิตา ศรีวงษ�จันทร�
63093000070 นางสาวสิริลักษณ� เนียมสวรรค�
63093000071 นางสาวนุจรี ชํานาญเสือ
63093000072 นายคมกริช พันธวงค�
63093000073 นางสาวเปรมใจ ทองอยู+
63093000074 นายอธิวัฒน� กิริณี
63093000075 นายณัฐพงษ� จันเต็ม
63093000076 นางสาวณีรนุช แสงอรุณ
63093000077 นางสาวสุปรียา ภู+เสือ
63093000078 นางสาวอัญชลี ทองเฟLอย
63093000079 นางสาวสุพรรษา มะนารี
63093000080 นางสาวละอองดาว อินตMะขัตย�
63093000081 นางสาวจารุวรรณ ดีอ+อน
63093000082 นางสาวแทนฤทัย ถนัดกิจ
63093000083 นายดิษพงษ� ขัติยะ
63093000084 นางสาวอรปวีณา เรืองจุ'ย
63093000085 นายธีรพัฒน� ทองโชติ
63093000086 นางสาวน้ําตาล กินยืน
63093000087 นางสาวป?ทมา สงค�ประเสริฐ
63093000088 นางสาวพิชชาพร ป6ดตานัง
63093000089 นางสาวปวันรัตน� มากลั่น
63093000090 นางสาวอรัญญา แสงจันทร�

หน'า 3 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093000091 นายภคพล อัศวธณากูร
63093000092 นางสาวพัชรี พวนศิริ
63093000093 นางสาวจิราภรณ� นามศรี
63093000094 นางสาวนิภาพร โสดาจันทร�
63093000095 นางสาวนัยนา บุญช+วยเจริญ
63093000096 นางสาวศศิวิมล เจริญศรี
63093000097 นายภานุวัฒน� รุ+งน'อย
63093000098 นางสาวสุพรรณษา ถาริยะ
63093000099 นางสาวโยธกา กล'าแข็ง
63093000100 นางสาวฉวีวรรณ เมฆอุตส+าห�
63093000101 นางสาวสุดารัตน� นครกัณฑ�
63093000102 นางสาวพุธจมาศ พินิจโชติ
63093000103 นางสาววรวีร�รินทร� ไชยสิทธ์ิ
63093000104 นายจักรพันธ� สมอนาค
63093000105 นายนิพิฐพนธ� บุญต+อ
63093000106 นายอภิวัฒน� ไหลวัฒนา
63093000107 นางสาวเมธินี เลี้ยงสุก
63093000108 นายเฉลิมพร สุนันทวิทย�
63093000109 นางสาวพิชญา มีอาหาร
63093000110 นางสาวจันทร�จิรา สมบูรณ�ชัย
63093000111 นางสาวสุรัตน� คงแสง
63093000112 นายธีรพงษ� แปงคํา
63093000113 นางสาวบุษราภรณ� ลัดดาวงศ�
63093000114 นางสาวจุฑาทิพย� แสนสี
63093000115 นายเสนอ นุ+มเกลี้ยง
63093000116 นายศุภกร รัตนะ
63093000117 นางสาวกนกขวัญวรัณย� อิ่มย้ิม
63093000118 นางสาวธนิษฐา อ่ําน'อย
63093000119 นางสาวกมลชนก หงษไกร
63093000120 นางสาวป6ยาภรณ� พรหมชัยสถาพร
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63093000121 นางสาวอชิรญา ศรีเพชร
63093000122 นายยืนยง รักพวงทอง
63093000123 นายศุภมงคล กิตติขจร
63093000124 นางสาวพิณลักษณ� กุลวงศ�
63093000125 นางสาวพัชฌานันท� ภาคภูมิ
63093000126 นางสาวเบญจพร ทะสุใจ
63093000127 นางสาวขวัญพร กาศสกุล
63093000128 นางสาวนวลสิริ เสาเปรีย
63093000129 นายวรพล พ่ึงกริม
63093000130 นางสาวกัญจนพร เครื่องแก'ว
63093000131 นางสาวพิชยา เด+นชัย
63093000132 นางสาวนภัสสร พุฒแช+ม
63093000133 นางสาวอนงค� พุ+มเกตุ
63093000134 นางสาวณัฐวิภา กิราวัลย�
63093000135 นายกฤตกร พรหมวัชรานนท�
63093000136 นางสาวอภิรดี เพ็งจันทร�
63093000137 นายรณชัย เจริญศรี
63093000138 นางสาวพัณณิตา มาสุก
63093000139 นางวิภาพร เพชรประดับ
63093000140 นางสาวอภิญญา โทนแจ'ง
63093000141 นายณรงค� สิงห�พา
63093000142 นายธนภูวภัสสร� จีนขม
63093000143 นางสาวพิมลวรรณ พิมประภัย
63093000144 นางสาวธัญญาเรศ สิงห�โต
63093000145 นางสุธีร� เปNงตัน
63093000146 นางก่ิงแก'ว ราชเพียแก'ว
63093000147 นายพงศธร พงษ�ธัญการ
63093000148 นายพงศ�เกษม พูลน'อย
63093000149 นายอติเทพ มังโส
63093000150 นายพิริยะ สุ+มมูล
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63093000151 นายศรัณย� เปลี่ยนปลั่ง
63093000152 นางสาวเนตรทราย ขวัญยาใจ
63093000153 ว+าที่ ร.ต.หญิงศุภากร จีนขว้ัน
63093000154 นางสาววรกมล พ+วงผล
63093000155 นางสาวศิริวรรณ ธงตะเฆ+
63093000156 นางสาวภรณ�ธิชา กลมไล
63093000157 นายปกรณ� เย็นชุ+ม
63093000158 นางสาวป6ยพร เชื้อพล
63093000159 นางสาวนวพรรณ เนตรบุตร
63093000160 นางสาวกัลยารัตน� สุขประเสริฐ
63093000161 นางสาวสุจรรยา ไพเราะห�
63093000162 นางสาวสุปรียา วุฒิ
63093000163 นางสาวธันยมัย สีแนน
63093000164 นายชนพัฒน� พิลึก
63093000165 นายเอกชัย ศิริ
63093000166 นางสาวณัชชารีย� เหลืองวิไล
63093000167 นางสาวพรรณราย คงศาสตร� 
63093000168 นางสาวฐิติกร อ+Oอนทุม
63093000169 นายเจตรินทร� ทวีทรัพย�
63093000170 นางสาวกันตณา สุนทรทิพย�
63093000171 นายนันทวัฒน� จันทอง
63093000172 นางม่ิงขวัญ วันยอด
63093000173 นางสาวพิมพ�นภา ใจยสุข
63093000174 นางสาวพนิดา แพงมา
63093000175 นางสาวนิศารัตน� ป?ดใจ
63093000176 นายวรากร นาคํารอด
63093000177 นางสาวจุฑาทิพย� บําเรอจิตร
63093000178 นางสาวชลิตา ดานเรือง
63093000179 นางสาวรสินทรา วงศ�แก'วโพธ์ิทอง
63093000180 นางสาวกานต�ระวี พันธุ�ศิริ
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63093000181 นายจเร ราชสังข�
63093000182 นางสาวอรทัย จันทคีรี
63093000183 ว+าที่ร'อยตรีจิรวัฒน� อมรทิพย�วงศ�
63093000184 นายพีร� คําปาน
63093000185 นางสาวอัจฉราวดี ใจจาน
63093000186 นางสาวภคินี จิวาลักษณ�
63093000187 นายพงศ�พันธุ� ปวงนคร
63093000188 นางสาวพัชรินญา จันธง
63093000189 นางสาวรุ+งนภา กุลคง
63093000190 นางสาววารุณี ทองสี
63093000191 นางสาวสุขสวาท ทันมา
63093000192 นางสาวกาญจนา ศักด์ิบูรณาเพชร
63093000193 นายคงกรช ย้ิมเครือทอง
63093000194 นางสาวช+อผกา อุตมะโชค
63093000195 นางสาวศุภิสรา อ+อนเลิศ
63093000196 นางสาวสุธาสินี สอนธรรม
63093000197 นางสาวกรรณิการ� ดาวันดี
63093000198 นางสาวกุลริศา ชิงดวง
63093000199 นางสาวสิริกัญญา พูลศรีงาม
63093000200 นายวัชรานนท� เนตรแสงศรี
63093000201 ว+าที่ ร.ต.หญิงวิวาห�พร แก'วมณี
63093000202 นายณัฐชนน อนุสนธ์ิ
63093000203 นางสาววันนิสาข� นุ+มเกลี้ยง
63093000204 นางสาวศิรินญา บุญคง
63093000205 นายอรรถพล พลหลํา
63093000206 นางอนัญญา สงวนพันธ�
63093000207 นายคมกฤช อินตMะเปNง
63093000208 นายวิทวัส ขันทองคํา
63093000209 นางสาวพิชญากร ยศพรม
63093000210 นางกนกกาญจน� น้ําเพชร
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63093000211 นางสาวจินตหรา แสงสว+าง
63093000212 นางสาวสุพรรษา เขียวเหลือง
63093000213 นางสาววนัชพร วงษ�อุทัยนันท�
63093000214 นายณัฐวุฒิ แสงสีดา
63093000215 นางสาววนิสา พันสอิ้ง
63093000216 นางสาวกฤษติยา จําปาแก'ว
63093000217 นายพูนทรัพย� บุญคํ้ามา
63093000218 นางสาวจิรภิญญา มโนรส
63093000219 นางสาวกวินนา เจ็กสูงเนิน
63093000220 นายจีรพันธ� คําวัง
63093000221 นางธัญญรภัสร� ธีร�รัตนกร
63093000222 นางสาวพิมพ�ชนก คําประสงค�
63093000223 นายถิรพงศ� คงถาวร
63093000224 นายณัฐวุฒิ กล้ําทัพ
63093000225 นางสาวพัชราภรณ� ธนะมา
63093000226 นางสาวยุพา หวานเเหลม
63093000227 นางสาวกนกอร โพธ์ิเต้ีย
63093000228 นางสุภี โอภาสอํานวย
63093000229 นายกวิณภพ อินทร�พลับ
63093000230 นายรังสรรค� สมันไทยพัฒน�
63093000231 นางสาวสมฤทัย แก'วคํา
63093000232 นายมาโนช แก'วกายา
63093000233 นางสาวพรนัชชา บุญรักษ�
63093000234 นางสาวสุวนันท� ปาอัตติปา
63093000235 นายธีรศักด์ิ สามารถ
63093000236 นางสาวสาวิณี โสภาค
63093000237 นางสาวนันทิกา ถึกนิล
63093000238 นางสาวสุธิชา คําแก'ว
63093000239 นางสาวอรพรรณ สุรัตน�สุขเกษม
63093000240 นางสาววราศิณี เวฬุมาส
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63093000241 นายพลางกูร อุปมา
63093000242 นายอภินันท� กอนคํา
63093000243 นางสาวรุ+งรัศมี อาจศัตรู
63093000244 นายชณากรณ� แก'วพนม
63093000245 นางสาวลลิดา พ+วงอินทร�
63093000246 นายอํานาจ คําโสม
63093000247 นางสาวจิราวรรณ ชื่นชม
63093000248 นางสาวณัฐฐา คําอาบ
63093000249 นางสาวกมลกัลย� โชคธันยนันท�
63093000250 นายวณิชชา ป6นตาสาร
63093000251 นางสาววิภาพร วิมลพันธ�
63093000252 นางสาวศิขรินธร เสือโต
63093000253 นางสาวรวีวรรณ ศรแก'ว
63093000254 นางสาวสุรัตนา สีเถ่ือน
63093000255 นางสาวป?ทมา แสงวรนุช
63093000256 นางสาวชนัญชิดา จ่ันมา
63093000257 นางสาวมาเนตร เพ่ิมทวี
63093000258 นายวิรุฬ พุฒศร
63093000259 นางสาวศรีดา ขยันจิตใฝRธรรม
63093000260 นางสาวดวงลดา เรืองเดช
63093000261 นางสาวสุธิรัตน� อึงขุนทด
63093000262 นายศรารักษ� ไชยวงค�
63093000263 นางสาวปทุมวดี ภาคสุภาพ
63093000264 นางสาวปวีณา พิมพ�เสนา
63093000265 นายปฏิพล โพธ์ิแจ+ม
63093000266 นางสาวสุปรียา แก'วป6งเมือง
63093000267 นางสาววริศรา ศรีประมวล
63093000268 นายบดินทร� ทองด'วง
63093000269 นางสาวชุติพร เพ็ชรพูล
63093000270 นางสาวสลักจิต สนเอี่ยม
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63093000271 นางสาววาสนา ทองคํา
63093000272 นางสาวอนุตรา สุทธิคํา
63093000273 นางสาวธันยพร อุดม
63093000274 นางสาวสุภัชชา เหงาชิ้น
63093000275 นายวิษณุพร สนนิ่ม
63093000276 นางสาวดวงใจ นุสิทธ์ิ
63093000277 นางสาวสาวิตตรี อ+อนกอง
63093000278 นางสาวสตรีรัตน� สุกลม
63093000279 นายอรรถวุฒิ ม'าเมือง
63093000280 นางสาวรวิวรรณ จ๋ิวแย'ม
63093000281 นายศรายุทธ แบบวา
63093000282 นางสาวกิตติยา สมฤทธ์ิ
63093000283 ว+าที่ร'อยตรีหญิงสุภัสสร สุวรรณพันธุ�
63093000284 นายศุภนิมิตร อินตMะ
63093000285 นางสาวธิดากรณ� บุศดี
63093000286 นายธนาวุฒิ ธูปบูชา
63093000287 นายณิธิโรจน� ตรงเท+ง
63093000288 นางสาวนภัสสร วิจิตรสาระวงศ�
63093000289 นางสร'อยสุดา ประกอบเขตกรณ�
63093000290 นางสาวอรสา ยานะฟ?Uน
63093000291 นางสาวเสาวลักษณ� สุขเมือง
63093000292 นายปารมี หงษ�เจ็ด
63093000293 นางสาวชุติพร มณีพลาย
63093000294 นายชัยธวัช ภู+รอด
63093000295 นางสาวจิรัฐกานต� ปาละวงศ�
63093000296 นางสาววิกานดา ทองสุกดี
63093000297 นางสาวนุจนนาจ แย'มพจนา
63093000298 นางสาวกมลวรรณ แสนทองจี
63093000299 นายกฤษณะ อุ+นศรี
63093000300 นางสาวราบียา วีระมาชา
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63093000301 นางสาววลัยพรรณ วิทิตประภากร
63093000302 นายธนเกียรต์ิ มีเงิน
63093000303 นางสาวธัญญารัตน� เล็กอ+อง
63093000304 นางสาวอนิสา ขันแก'ว
63093000305 นางสาวณิชกานต� ยะแสง
63093000306 นางชนากานต� สารเฉวตร
63093000307 นางสาวเอมอร อุดมสุข
63093000308 นางสาวรัชดา มาต'น
63093000309 นายกรวิชญ� ป?ญญาพวก
63093000310 นางสาวขวัญฤทัย นัดชื่น
63093000311 นายสุรชัย โชคบัณฑิต
63093000312 นางสาวปพิชญา อินขาว
63093000313 นางสาวณัฐริกา สุรินทร�
63093000314 นายอัษฎาวุธ บุตรบุญ
63093000315 นางสาวทักษพร วงศ�คํา
63093000316 นายวิษณุพงษ� ลีจ'อย
63093000317 นางสาวปารีณา ทองดี
63093000318 นางสาววิมลวัลย� วิชาทยานนท�
63093000319 นางสาวกรรณิกา เกMาพัน
63093000320 นางสาวฐิติรัตน� แสวงบุญ
63093000321 นางสาวสุกัญญา คณารักษ�
63093000322 นางสาวอรอนงค� มีเปVUยม
63093000323 นางนิตยา น'อยดี
63093000324 นางสาวสุณีพร ฉัตรวิไลลักษณ�
63093000325 นางวจี บัวลอย
63093000326 นายพงศกร หาญพงษ�พันธ�
63093000327 นางสาวธัญชนก บูลย�ประมุข
63093000328 นางสาวจริญญา พรมไชยยุ
63093000329 นายชัยมงคล เงินเมือง
63093000330 นายกมลศักด์ิ วิมลลักษณ�
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63093000331 นางสาวอรสา ลาภทวีพนากุล
63093000332 นางวิจิตรา นาคมูล
63093000333 นายนิรันดร� เกตุถาวร
63093000334 นางสาวศิริลักษณ� พรมขาน
63093000335 นางสาววิจิตตรา แปงสอน
63093000336 นายวิจักษณ� สมพงษ�
63093000337 นายศรัณWู บุญต+อ
63093000338 นายโอภาส กาฟ?ก
63093000339 นายธนชิต แก'วแสง
63093000340 นางกุศลิน ฮวดปากน้ํา
63093000341 ว+าที่ร'อยตรีพัชรคม พลายเนาว�
63093000342 นางสาวเสาวเทพ แก+นอิว
63093000343 นายกันตธีร� สัตยชิติ
63093000344 นางสาวพนิดา คําวงค�
63093000345 นางสาวณัฐธิดา แก'วณรงค�
63093000346 นางสาวดารุณี ค'าไหมคํา
63093000347 นายสหัสชัย วงค�ลังกา
63093000348 นางสาวจุฑามาศ เรืองวงค�
63093000349 นางสาววีณา อําภา
63093000350 นางสาวภัทราวดี แสนจันทร�
63093000351 นายชนินทร� ผาติรัตน�เจริญ
63093000352 นางสาวมินตรา ศรีจันทร�มาก
63093000353 นางสาวพรรณวรท นําพวก
63093000354 นางสาวณิชาภัทร พิสฐศาสน�
63093000355 นางสาวพรพรรณ เนียมก'อน
63093000356 นางสาวสุชาดา เจริญโพธ์ิ
63093000357 นางสาวเบญจรัตน� อินเลิศ
63093000358 นางสาววิลาวัลย� รูปเอี่ยม
63093000359 นางสาวจิรนันท� ฤทธ์ิเดช
63093000360 นางสาวสุภาพร กันจู
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63093000361 นางสาวลภัสรดา ดําริพัฒนสกุล
63093000362 นางสาวณัฐนรี จันทร�จินดา
63093000363 นางสาวกัญญาภัค ทิพย�อาสน�
63093000364 นางสาวศศิธร สมบุญโภชน�
63093000365 นางสาวพัฒธีรภรณ� พุ+มชะบา
63093000366 นางสาวพรพิมล หนองหลวง
63093000367 นายทรงพล นวลต้ัง
63093000368 นางสาวกนกพร แก'วเขียว
63093000369 นางสาวณัฐพร รอดวิหก
63093000370 นายภานุกร สายบุญจันทร�
63093000371 นางสาวโยษิตา เศรษฐนรากร
63093000372 นางสาวนิตยา ปEอมแก'ว
63093000373 นายสมบูรณ� ทองสุก
63093000374 นางสาวสุทธิวรรณ พ่ึงม+วง
63093000375 นางสาวธิติมา ม+วงทิม
63093000376 นางสาวพิรญาณ� สงวนเดช
63093000377 นางสาวเบญจม�ธัญกร เสมียนมหาโชต
63093000378 นางสาวบุณฑริก เทียนแขก
63093000379 นางสาวอารีรัตน� บุญโย
63093000380 นางธัญยกันต� สมบัติใหม+
63093000381 นางสาวนัฐพร จันที
63093000382 นายชยุตม� จันทร�สงวน
63093000383 นางสาวนิชดา ยะปYอก
63093000384 นางสาวณัฎฐาณัฎชยา ทรัพย�ประสม
63093000385 นายเจษฎา สัตตะบุตร
63093000386 นางสาวพศิกา จันทะยุทธ
63093000387 นายเกียรติศักด์ิ อนุวงศ�ประพันธ�
63093000388 นางสาววรรณพร เงินทอง
63093000389 นางสาวอารียา ม่ิงขวัญ
63093000390 นางสาวสุนิสรา อ่ําพรม
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63093000391 นายเฉลิมพันธ� ธีระสมบูรณ�
63093000392 นางสาวปารวี โสประดิษฐ�
63093000393 นางสาวสิริรัชญา มาตา
63093000394 นางสาวจิราพร นิลละออ
63093000395 นางสาวสาแพ ก'อนเพชรตาแมว
63093000396 นางสาวทัศนีย� พุฒทอง
63093000397 นางสาวนิภาธร รอดแก'ว
63093000398 นางสาวภัควลัญญ� เพชรโก
63093000399 นางสาวฐิติรัตน� ทองมาก
63093000400 นางสาวศุภิสรา ขุนนางจ+า
63093000401 นางสาวสุพรรณี นํานาค
63093000402 นางกัณฑ�ณภัค บุญแสนสุรจีร�
63093000403 นายอนุรักษ� กาษร
63093000404 นางสาววิวรรธนา ฤทธ์ิเทพ
63093000405 นายโกวิทย� ไชยสถาน
63093000406 นางรตบงกช ไวพยาบาล
63093000407 นางสาวพานิชย� เบ'าชาลี
63093000408 นางสาวเพ็ญพิชชา อ+อนปาน
63093000409 นางกนกพร พินเมือง
63093000410 นางสาวณัฐธยาน� ภู+ผึ้ง
63093000411 นายปฏิพัทธ� ทินวัง
63093000412 นางยุวรี โทนทอง
63093000413 นางสาวกัลยรัตน� มาลีวิภา
63093000414 นางสาวเขมจิรา อิ่นคํา
63093000415 นายอาณาเขต จันทร�แจ'ง
63093000416 นายดํารงค� พละทรัพย�
63093000417 นางสาวปาริชาติ ทองมี
63093000418 นางสาวนฤมล มณีกาศ
63093000419 นางสาวพนิดา บางขัน
63093000420 นางสาวสุมลรัตน� ทองเกิน
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63093000421 นายวีระพันธ� วาพันสุ
63093000422 นางสาวภาวิณี สาโรจน�
63093000423 นางสาวอมรรัตน� เรือนวงค�
63093000424 นางสาวพัตติยา เรืองการินทร�
63093000425 นางสาววรรวิษา เพชรประดับ
63093000426 นางสาวป6ยะฉัฏฏ� จันทร�ขวาง
63093000427 นางสาวรวีรัตน� ทองรอด
63093000428 นางสาวณัฐนันทิกาญจน� บุญโกย
63093000429 นางสาวมัญชุพร ดาวแจ'ง
63093000430 นายดิษ คล+องสํารวจ
63093000431 นายนพดล เตZทิ
63093000432 นางสาวพิมพ�เฉลิม ขําศรี
63093000433 นางพาวรรณตรี ป6จนํา
63093000434 นางสาวภูริชญา อินทร�โส
63093000435 นางสาวพัชรินทร� ป6นตา
63093000436 นางสาวกาญจนภัค แสงสงวน
63093000437 นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมแฉ+ง
63093000438 นางสาวสกุลทิพย� เอี่ยมชู
63093000439 นายสิทธิพงษ� ใจทอง
63093000440 นางสาวกมลทิพย� พุฒลบ
63093000441 นางสุมิตตา ผัดแสน
63093000442 นางสาวจิรวรรณ ย้ิมยัง
63093000443 นางสาวพิชญ�สินี ชมน'อย
63093000444 นางสาววาสนา แถมพยัคฆ�
63093000445 นางสาวรุจิเรข ขาวแสง
63093000446 นางสาวยุพิน เอกา
63093000447 นางสาวเกศรา พลพิทักษ� 
63093000448 นายณัฐวัฒน� เสนาจิต
63093000449 นางสาวพิมชนก บุญสีมาศ
63093000450 นางสาวป?ณทิตา กิจการ
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63093000451 นางสาวภูริชญา ใสยาน'อย
63093000452 นายอรรณพ ทองด'วง
63093000453 นางสาวจิรวรรณ แย'มบัว
63093000454 นางสาวกชกร นุชพุ+ม
63093000455 นางสาวกมลวรรณ ชินเกตุ
63093000456 นายสิทธิพล จันทร�ด'วง
63093000457 นางสาวนงนุช แปEนทอง
63093000458 นางสาวกัลยาณี นิกรสันติธรรม
63093000459 นางสาวรุ+งนภาพร ศิลป[รายแพง
63093000460 นางสาวสรีมาส หน+อแก'ว
63093000461 นางสาวจริยาภรณ� สุขวิญญา
63093000462 นางสาวอนงค� มูลสุวรรณ
63093000463 นางสาวจิราวรรณ กุญชรชัย
63093000464 นางสาวอติญา ก่ีหม่ืน
63093000465 นางสาวศนิอร น'อยใจดี
63093000466 นางสาวพิมพ�วรีย� ดําทองดี
63093000467 นางสาวภิชญาพร มัลเชษฐ
63093000468 นายวีรชัย เตจMะ
63093000469 นายเอกรินทร� ตรีสอน
63093000470 นางสาววิชุดา ทองมา
63093000471 นางสาวอโณทัย แจ'งสว+าง
63093000472 นางสาวฐิติมา ธังดิน
63093000473 นางสาวป6ยะธิดา สุดมี
63093000474 นางสาวน้ําหวาน จันมีเทศ
63093000475 นางสาวสุดารัตน� กันใจ
63093000476 นางอรทัย พุทธา
63093000477 นายพรหมบถ ธนสัมบันม�
63093000478 นางสาวป6ยนุช สุกแก'ว
63093000479 นางสาวจิราภรณ� ก่ีหม่ืน
63093000480 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิศรี
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63093000481 นางสาวสุธาสินี หมุนลี
63093000482 นายรณฤทธ์ิ เอี่ยมหุ+น
63093000483 นางสาวธนัญญา จ+าก+ามู
63093000484 นางสาวพิไลพร อินทรสมบูรณ�
63093000485 นางสาวฉวีวรรณ ดีป6นตา
63093000486 นายกิตติธัช เกตุภูเขียว
63093000487 นางสาวจันทิรา ป?ญญาทรง
63093000488 นายฐิติวัชร เกตุมณี
63093000489 นางสาวศิโรรัตน� จิตบรรเทา
63093000490 นายพิเชฐ นาคจรุง
63093000491 นางจันทร�ทิรา ทองย่ังยืน
63093000492 นางสาวพจมาน เพ็ชรนารถ
63093000493 นายวรพล พัดจ๋ิว
63093000494 นางสาวนภัสสร ตาเสนา
63093000495 นายณัฐพงศ� อินทศร
63093000496 นางสาวภรภัทร สร'อยมี
63093000497 นางสาวสุธาสินี บุญถาวร
63093000498 นางสาวอรุณี เสวิสิทธ์ิ
63093000499 นางสาวสุภรัตน� รังษีสม
63093000500 นายบริณต ภิมุข
63093000501 นางสาวณัฐชา กฤตธนเวท
63093000502 นางสาวกาญจนา แก'ววรสูตร
63093000503 นางสาวสุพรรษา คําเถ่ือน
63093000504 นางสาวอัมพกา สารมะโน
63093000505 นางสาวณัฐสุดา นัคราบัณฑิตย�
63093000506 นายอนุวัฒน� พิมมี
63093000507 นายสมิทธ� ขาวเอี่ยม
63093000508 นางสาวกนกวรรณ บุญมาเปรม
63093000509 นางสาวณัฐมน ตันวิสุทธ์ิ
63093000510 นายอรรถพล ยาวิชัย
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63093000511 นางสาวชุติมา สิงห�โต
63093000512 นางสาวพรทิพย� ฟ?Uนสาย
63093000513 นางสาวจิณห�วรา วิเชียรโชติ
63093000514 นางสาวอรกมล อรุณปรีย�
63093000515 นายนที คดแตง
63093000516 นางศิรินภา เลี้ยงเชื้อ
63093000517 นายวรากร บัวสําลี
63093000518 นางสาวน้ําทิพย� ศิริจันทร�โท
63093000519 นางสาวอรพิชา ก'อนนคร
63093000520 นางสาวสายสุณี หอมฉุย
63093000521 นายอิงครัต ที่พึ่ง
63093000522 นางสาวพัชราภรณ� อุดมสิริยศ
63093000523 นางสาวสุวนันท� บุญเพ็ชร
63093000524 นางสาวภารดี อนันตวงษ�
63093000525 นางสาวสมิตานันท� รอดเนียม
63093000526 นางสาวเบญจรัตน� หม่ืนกอง
63093000527 นางสาวอรวรรณ เชยเพชร
63093000528 นางสาวสุวรรณา อุ+นใจ
63093000529 นางสาวจรัญญา โถนทา
63093000530 นางสาวลําพวน คงแจ'ง
63093000531 นายเชาวเรศ จันตMะตึง
63093000532 นางสาวบุษยเกศ สุขแก'ว
63093000533 นายรณชัย วรรณศรี
63093000534 นางสาวป?ณฑิตา คดคง
63093000535 นางสาวเปมิกา โทสุวรรณ
63093000536 นายชิติพัทธ ทิมเกลี้ยง
63093000537 นางสาวจริยา น'อยเขียว
63093000538 นางสาวขวัญชนก ประสี
63093000539 นายอัมรินทร� ก'อนมณี
63093000540 นางสาวกาญจนา บุดดา
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63093000541 นางสาวศิริรัตน� ยศป?ญญา
63093000542 นางสาวชื่นกมล โคตพันธ�
63093000543 นางสาวภัสสุรีย� สิงห�ดี
63093000544 นายรัฐธรรมนูญ ภักดีโต
63093000545 นางสาวม่ิงกมล ดวงรินทร�
63093000546 นายภาณุพล แขงามขํา
63093000547 นางสาวกณิกา ผิวมา
63093000548 นางสาวอินทิรา เกิดชื่น
63093000549 นางสาวรัตนาวลี ชัยเนตร
63093000550 นางสาวภาวิณี เทียนดํา
63093000551 นางสาวอารีญาภรณ� อินบัว
63093000552 นางสาวธนาพร ทองทิพย�
63093000553 นางสาวประภัสสร อินพิรุด
63093000554 นางสาวกังสณา เลียงผา
63093000555 นางสาวรุจิรัตน� อุดพ'วย
63093000556 นายญาณวุฒิ เฮ'าปาน
63093000557 นางสาวตวงพร แก'วเชื้อ
63093000558 นางชมภูนุช หวลธรรม
63093000559 นางสาวเจนจิรา ทองสี
63093000560 นางสาวชรินทร�ทิพย� เริงเลื่อม
63093000561 นายเสวก ผาคํา
63093000562 นางสาวกัลย�สุดา สังข�ทอง
63093000563 นางสาวรัศมณ อุ+นคอย
63093000564 นางสาวสยุมพร เขียวชะอุ+ม
63093000565 นายวินัย จําปาเงิน
63093000566 นางสาวศุรารัตน� รูปขาว
63093000567 นางสาวอุบลมณี สิงห�กวาง
63093000568 นายสุวิชา เรียนหม+อม
63093000569 นางสาวนีนธุออน หาดอ+อน
63093000570 นายธนาธิป อุ+นใจ
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63093000571 นายภูมิ เขียวขจรเขต
63093000572 นางสาวสุภาภรณ� เชื้อบุญมี
63093000573 นางสาวมณนภา เกตุแก'ว
63093000574 จ.ส.อปณิธาน เรืองเจริญ
63093000575 นางสาวฤดี แดงนิ่ม
63093000576 นางสาวเฉลิมรัฐ อินทร�เพ็ญ
63093000577 นายณัฐดนัย เหล+าเขตกิจ
63093000578 นางสาวสุดารัตน� บุญเหมือน
63093000579 นางสาวลักษิกา ลิ้มศิริวงศ�
63093000580 นายอภินันท� ทะสุนทร
63093000581 นายพัทธดนย� เจนนาวิน
63093000582 นางสาวธัชนิษฐ� แปงใจ
63093000583 นางสาวนิภาพร แดงโสภี
63093000584 นางสาวกฤษณา ใจงาม
63093000585 นายเมธากานต� สงัด
63093000586 นางสาวสุวิมล สุ+นนิ่ม
63093000587 นางสาวธนาภรณ� เทพกรรณ�
63093000588 นายวิจิตร โภคากร
63093000589 นางสาวกันตา สังข�หิรัญ
63093000590 นายสมภพ จันทรมณฑล
63093000591 นางสาวมาริษา บัวเกตุ
63093000592 นายลิขิต เชาว�สุ+ม
63093000593 นางสาวพิไลพร สุภาพันธ�
63093000594 นายวราเทพ พัดเสือ
63093000595 นางสาวนันทพร พงษ�สกัด
63093000596 นายศุภสิทธิ ยอดเมือง
63093000597 นางสมพร โพธิสิงห�
63093000598 นางสาวราตรี แซ+วี
63093000599 นางสาวทิพย�สุดา หมีทอง
63093000600 นายนิรุช เหล+าขาล
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63093000601 นางสาวชยากร วิชัยคํา
63093000602 นางสาวทิพวรรณ ชมภูเครือ
63093000603 นายธนโชติ มังคลาด
63093000604 นางสาวพรรัตน� ทวัตติงษ�
63093000605 นายรณชัย มีท'วม
63093000606 นายสิรภพ อ+อนจ'าย
63093000607 นางสาวป6ยนุช กรุงศรี
63093000608 นายกิตติพัทธ� ตํานานวาน
63093000609 นางสาวทาริตา แตงเส็ง
63093000610 นางสาวนิภาธร พาสมัย
63093000611 นางสาววริษา วงค�คําลือ
63093000612 นายประสิทธ์ิชัย วงศ�อ'ายตาล
63093000613 นางสาวภัททิยา แหยมแก'ว
63093000614 นางอารียา ไชยชนะ
63093000615 นางสาวศศิธร ชุนหกิจ
63093000616 นางสาวนาฏลัดดา แตงอ+อน
63093000617 ว+าที่ร'อยตรีหญิงรุจิรา เจนจบ
63093000618 นางสาวกรรณิการ� จําปาไพร
63093000619 นางสาววราภรณ� ทองดี
63093000620 นางสาวกนกรัตน� เพ็ชรครุฑ
63093000621 นางสาววชีราภรณ� เรือนเมา
63093000622 นางสาวเปรมฤดี จาดยางโทน
63093000623 นางสาวพิไล ลักษณ� สอนจ๋ิว
63093000624 นางณัฐกร พรมแตง
63093000625 นางสาวทิวารัตน� หยดย'อย
63093000626 นางสาวศิริลักษณ� แก+นภักดี
63093000627 นางสาวดวงจันทร� รอดสวัสด์ิ
63093000628 นายณัฐวุฒิ แก'วมาคูณ
63093000629 นางสาวภวิกา บุรินทร�รัตน�
63093000630 นายพงศธร มีศรี
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63093000631 นางสาวกัลยา เพชรดี
63093000632 ว+าที่ ร.ต.สิงหนาท ทองจุ'ย
63093000633 นางสาวมยุรี เรือนป?ญญา
63093000634 นางสาวชลดา แก'วประเสริฐ
63093000635 นางสาวปูริดา ตนะทิพย�
63093000636 นายทัศน�ณฐภัทร ขุนนามวงษ�
63093000637 นางสาวกชพรรณ ลีจิรโชติ
63093000638 นายอนุชิต โภชกรณ�
63093000639 นายสุธิพงษ� โพธ์ิศรี
63093000640 นางสาวนันทวรรณ เสือทอง
63093000641 นางสาวป?ฐมา พรมโชติ
63093000642 นางสาวพรพรรณ นิยมธรรมนิตย�
63093000643 นางสาวชุติมา การะภักดี
63093000644 นายณัฏฐกิตต์ิ รักษาพล
63093000645 นางสาวดวงกมล ศิลปศิริ
63093000646 นางสาววัลลภา ตาขอด
63093000647 นางสาวเพ็ญนิภา พ+วงดี
63093000648 ว+าที่ร.ต.หญิงพิราวรรณ ผาวังยศ
63093000649 นางสาวสตรีรัตน� ไมตรีจิตร�
63093000650 นางสาวชวัลพัชร กันทะสา
63093000651 นางสาววารุณี เรื่อศรีจันทร�
63093000652 นายปกรณ� ตMะสุ
63093000653 นายพันธณัฐ วงศ�ศรีชัย
63093000654 นางสาวศิริพร วัฒนะ
63093000655 นายธีร� ลาวรรณ�
63093000656 นางสาวศศิธร เดชชู
63093000657 นางสาวศศิธร พิมพ�พิศุทธ์ิ
63093000658 นางสาวนวพร เกตุแพร
63093000659 นายวชิรวิทย� ตามัย
63093000660 นางสาววิภารัตน� สร'อยแสง
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63093000661 นางสาว+ศิรดา ทรงทอง
63093000662 นางสาวพัชรพร เทียนบุญนาค
63093000663 นางสาวทิวาพร วิงวอน
63093000664 นายอดิศักด์ิ แซ+หลี
63093000665 ว+าที่ ร.ต.ป?ญจพล ตินะคัด
63093000666 นางสาวเอมมิกา สินเธาว�
63093000667 นางสาวบุญมี พูลทรัพย�
63093000668 นางสาวสุพัชรี นาคโควงษ�
63093000669 นายคชานนท� แก'วกุลฑล
63093000670 นางสาวสุภาวดี ฝอดสูงเนิน
63093000671 นางสาวกาญจนา อยู+ประยงค�
63093000672 นางสาวเบญจพร จันทร�สอน
63093000673 นางสาวภัทรสุดา แสงราช
63093000674 นางสาวนพคุณ หงษ�โต
63093000675 นางสาวขนิษฐา น้ําเพชร
63093000676 นางสาวนภัสกร คงประเสริฐ
63093000677 นางสาวกรรณภัทร มูลภาที
63093000678 นางสาวกมลรัตน� โชติพิวัฒนากร
63093000679 ว+าที่ร'อยตรีหญิงเจนจิรา พุ+มสัมฤทธ์ิ
63093000680 นายมารุต สวนจันทร�
63093000681 นางสาวปทุมรัตน� บุญรักษ�
63093000682 นางสาวพรปวีณ� ชอยประเสริฐนภา
63093000683 นายศุภโชค เอมแย'ม
63093000684 นายประกฤษฎ์ิ อินทร�ทิม
63093000685 นางสาวเบญจมาศ ครีบผา
63093000686 นางสาวหทัยรัตน� สว+างศรี
63093000687 นางสาววชิราภรณ� รุ+งเรือง
63093000688 นายสิวะวุฒิ สวนนิมิตร
63093000689 นางสาวขวัญหทัย บุญก+อ
63093000690 นางสาวณัฐณาภรณ� พัฒนโพธ์ิ
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63093000691 นางสาวอัจฉราภรณ� นวลเจียก
63093000692 นางสาวชุติกาญจน� บุญคํากุล
63093000693 นายรุ+งโรจน� จันรุน
63093000694 นางสาวสาวิตรี แจ+มดี
63093000695 นายนพรักชัย แคว'งใจ
63093000696 นายสุรศักด์ิ กลิ่นสุคนธ�
63093000697 นายฉัตรกาญจน� อินทร�พลับ
63093000698 นางสาวรินรดา นวลเกิด
63093000699 นางสาวสุมา รินทร� นิลมะณี
63093000700 นางสาวปรารถนา ทับชู
63093000701 นางสาวอรุโณทัย จันทร�โต
63093000702 นางสาวชนกนันท� ภู+ชัย
63093000703 นางสาวสุวรรณี พิมสอน
63093000704 นางสาวกาญจนา อุดร
63093000705 นายวรัญชิต ข'างจะงาม
63093000706 นางสาวพรหมพร เกษรแก'ว
63093000707 นายวราวุฒ อ+องเภา
63093000708 นางสาวกาญจนา สุขเณร
63093000709 นายภัทรพงษ� โคกทอง
63093000710 นางสาวญาณิศา ธูปบูชา
63093000711 นางสาวสุภาพร พุทธชาติ
63093000712 นางสาวกัญญารัตน� เกียรติเจริญบุญ
63093000713 นางสาวพรรษา ชัยชาญ
63093000714 นางสาวพลอยภัทร�ชา ปEอมทอง
63093000715 นางสาวกิตติวรา ชัยโย
63093000716 นางสาวภรณ�ทิพย� กอยขุนทด
63093000717 นางสาวปวีณา บุญนิ่ม
63093000718 นายสุพัฒน� สงเคราะห�
63093000719 นายเมธาสิทธ์ิ เซ็งมา
63093000720 นางสาวพเยีย อ+อนเฉวียง
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63093000721 นางสาวอนันตญา ป?]นเเจ+ม
63093000722 นางสาวอาภัสรา สุขชุ+ม
63093000723 นายศุภนิช บุญนาค
63093000724 นายสืบพงษ� ทิพยศักด์ิ
63093000725 นางสาวสุริตา สงวนทรัพย�
63093000726 นายทรงวุฒิ อินกัน
63093000727 นางสาวปาจรีย� เงินรุ+ง
63093000728 นางสาวดวงฤทัย กลิ่นหอม
63093000729 นายพงษ�ศักด์ิ เมฆรุ+ง
63093000730 นางสาวชลิตา กุมภาพันธ�
63093000731 นายปฎิวัติ จันทร�คง
63093000732 นางสาววิทย�สินี ทองเขียว
63093000733 นางสาวฑิตฐิตา เพียรหล่ํา
63093000734 นางสาวเกศสรินทร� คงคํา
63093000735 นายนนทิรัฐ ศรีจันทร�
63093000736 นางจิราภรณ� บุรมณ�
63093000737 นางสาวธัญพิชชา ศรีสมบัติ
63093000738 นางสาวศศิโสภา จ'อยพุฒ
63093000739 นางสาวนริศา เกษาพร
63093000740 นางสาวก่ิงดาว สินอุดม
63093000741 นางสาวญาณิสา เเซ+ม'า
63093000742 นายอภิรักษ� แก'วบุญช+วย
63093000743 นางสาวป6ยะพร จันพร
63093000744 นางสาวดลหทัย พูลสวัสด์ิ
63093000745 นางสาวพัสตร�ณษา สดสี
63093000746 นางสาวมลฤดี อินเหลา
63093000747 นางลัดดาวัลย� สุธรรม
63093000748 นางสาวกรรณิการ� จักรบุตร
63093000749 นายอภิสิทธ์ิ วังคะฮาต
63093000750 นางสาวกรวรรณ กระแซง
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63093000751 นายศิระกานต� ชมเย็น
63093000752 นางสาวสมัชญา คําเภา
63093000753 นายเอกลักษณ� พุ+มบ'านเช+า
63093000754 นางสาวอารีรัตน� แสงแก'ว
63093000755 นางสาววิภาวรรณ คําภูมี
63093000756 นายกษิดิส วรไตรจริยา
63093000757 นางสาวภูมิผกา สุดประเสริฐ
63093000758 นางสาวพัทธนันท� เดชาครุฑ
63093000759 นางสาวศิริญญา ทองศรี
63093000760 นายเอกรินทร� สุเทป6น
63093000761 นางสาวศรารัตน� อารยะรัตนกุล
63093000762 นางสาวคันธมาลี จันทะดี
63093000763 นางสาวกาญจนา บุ'งทอง
63093000764 นางสาวกนกกร คําภิธรรม
63093000765 ว+าที่ ร.ต.เปรม เมทาวงศ�
63093000766 นางสาวธนาภา อุ+นเจริญ
63093000767 นางสาวอุมาพร สุทธะ
63093000768 นายณัชพล อินนา
63093000769 นายวรุฒ อุตยะราช
63093000770 นางสาวพนิดา ดีวัน
63093000771 นางสาวสุภาพร สมเภช
63093000772 นางสาวกมลฉัตร ป?ณราช
63093000773 นางสาวกัญญารัตน� สุระภี
63093000774 นายภูมิภัทร รัตนะชีวะกุล
63093000775 นางสาวธาระทิพย� เต+าแก'ว
63093000776 นางสาวสุดารัตน� อินทวงษ�
63093000777 นางสาวภัทรภร ตัลยา
63093000778 นางสาวสิเรียม อุดเลิศ
63093000779 นางสาวณัฐธิญาน� ภักดี
63093000780 นางสาวสุณิสา ศรีโสภณ
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63093000781 นางสาวอโณทัย เจริญฉิม
63093000782 นางสาววิลาสินี วันมหาใจ
63093000783 นางสาวณัฐธิกา ใจมูล
63093000784 นางสาวสมฤดี ทองคํา
63093000785 นางสาวนิชานันท� อภิวัฒน�ปุญญบาล
63093000786 นางสาวจันทิมา ชื่นจิตร�
63093000787 นางสาวณิชารีย� เสมาฉิม
63093000788 นางสาววรฉัตร รักฉาย
63093000789 นางสาวสOุธีร�กานต� ป?ญญาคํา
63093000790 นางสาวเกษวะรินทร� บรรดาศักด์ิ
63093000791 นางสาวแอลนา ขอบทอง
63093000792 นางสาวสุมัลลิตา พรมมา
63093000793 นางสาวอาทิมา ชินเกตุ
63093000794 นางสาวประไพวรรณ� จันดา
63093000795 นายธีรเมธ เรืองวงษ�
63093000796 นางสาวรดามณี ทาหอม
63093000797 นางสาวฐิติรัตน� ใจดี
63093000798 นางสาวชนิศา ทานหิรัญ
63093000799 นางสาวสุภาวี แผลงศร
63093000800 นางสาวกุลนิษฐ� คุ'มคณะ
63093000801 นางสาวกัญญาณี กล'าศิริภานุพงศ�
63093000802 นางสาวเกวลิน สิงห�เปรม
63093000803 นางสาวอรวรรณ วัชรพัฒนกุล
63093000804 นางสาวเบญจวรรณ อัตชู
63093000805 นายยุทธศาสตร� ศศิธรรัตนชัย
63093000806 นายป?ณณทัต ใจจะดี
63093000807 นางสาวสุธิดา สอนทาษา
63093000808 นางสาววิไลลักษณ� เย็นสบาย
63093000809 นางสาวฐิชารัศม� สุทธิธารีพงศ�
63093000810 นายธีรพัฒน� หวาดเปVย
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63093000811 นายทัศกานต� มาปา
63093000812 นายอรรถพล โลหะ
63093000813 นางสาวสุนีรัตน� ดวงสุวรรณ�
63093000814 นางสาวเกวลิน วิศิษฏ�สุนทร
63093000815 ว+าที่ ร.ต.สุรัตน� สังข�แสง
63093000816 นางสาวบุษกร รังษีภโนดร
63093000817 นางสาวกิตติญาภรณ� ชัยงาม
63093000818 นายเจษฎากร รักก'อน
63093000819 นางสาวสาวิตรี เที่ยงมณี
63093000820 นางสาวคณิตตา อุ+นจันทร�
63093000821 นางอัญชนา คร'ามมี
63093000822 นางสาวขนิษฐา มะหึมา
63093000823 นางสาวระพีพรรณ พันสด
63093000824 นางสาวอรนุช กัลยาประสิทธ์ิ
63093000825 นางสาวนภัสศรณ� คําธร
63093000826 นางสาวธนาภรณ� แสวงรุจิธรรม
63093000827 นางสาวณัฐชนันท� ป6Uนเขียน
63093000828 นางสาวรวิวรรณ สามรอดภัย
63093000829 นายสุภัทรพงษ� โพธ์ิศรี
63093000830 นางสาววรินทร ผู'กําจัด
63093000831 นางสาวภัทรจาริน ศรีบุญเรือง
63093000832 นางสาวพจนา สีคํา
63093000833 นายณัฐวุฒิ มลิดล
63093000834 นางสาวอรวรรณ เกตุเรืองรอง
63093000835 นางสาวภิญญา เต+าทอง
63093000836 นายปริญญา ขันทอง
63093000837 นางสาวป6ยณัฐ ทองจันทร�
63093000838 นางสาวเอมนิกา กล่ําสกุล
63093000839 นางสาวศศิมา ถอสุวรรณ
63093000840 นางสาวปรายฝน ครุฑโปร+ง
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63093000841 นางสาวรัชชนก ภูบัว
63093000842 นางสาววรรณระวี สงวนศักด์ิ
63093000843 นายนรินทร� ตันชูชีพ
63093000844 นางพรหมธิดา สิงห�โต
63093000845 นางสาวรัตติกาล พุ+มทวี
63093000846 นางสาวเมธินี ป?ญควนิช
63093000847 นางสาวนุสรา อิงชัยภูมิ
63093000848 นายเจษฎาพงศ� ขุนเจริญรักษ�
63093000849 นายจีรพัฒน� โปรยเงิน
63093000850 นายปรัชญา สันทะนะ
63093000851 นางสาวป?ทมาวรรณ ดวงจันทร�
63093000852 นายภาณุ พิณนุรส
63093000853 นายณัฐวัฒิ ตาคํา
63093000854 นางสาวสมฤทัย สุทธนะไตร
63093000855 นางสาวบุษยา เกาะษา
63093000856 นายณัฐวุฒิ หอมอ+อน
63093000857 นางสาวชุติมา จันทรังษ�
63093000858 นางสาวทัศวรรณ อินตา
63093000859 นางสาวทรรศนีย� ขานางทอง
63093000860 นางสาวพจนีย� ธํารงค�ศักด์ิคุณ
63093000861 นางสาวดวงพร สิงจานุสงค�
63093000862 นางสาวชุติมา สุกใส
63093000863 ว+าที่ร'อยตรีหญิงวัชรี เพ็ชรเม็ดเอี่ยม
63093000864 นางสาวนภาพร ธงชัย
63093000865 นางสาวฐิติมา ทองสุข
63093000866 นางสาวซารียา ตะทวี
63093000867 นางสาวสุกัลญา วงค�ชัย
63093000868 นายชนสรณ� กZาวงศ�
63093000869 นางสาวเชษฐ�ธิดา สมานไทย
63093000870 นางสาวนฤภรกมล อโนดาษ
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63093000871 นางสาวศุภมาศ ขันมณี
63093000872 นางสาวสนิทพร หนิมพานิช
63093000873 นางสาวสุชัชญา ดาศักด์ิ
63093000874 นายมานัตร� สุริยันต�
63093000875 นางสาวชนัญชิดา วิมลโสภารัตน�
63093000876 นายทศพร โตมงคล
63093000877 นางจิราพร อินยา
63093000878 นางสาวหทัยรOุตน� จันทะคุณ
63093000879 นางสาวมัณฑรส เลิศม+วง
63093000880 นางกนกวัลย� วิสุทธิจินดา
63093000881 นายวิทวัส ยมมา
63093000882 นางสาวอารียา อ'นเชียง
63093000883 นายวรโชติ พิลึก
63093000884 นางสาวป6ยะธิดา สีสงคราม
63093000885 นายณธนสร มากด+าน
63093000886 นางสาวกรวิภา สุคันธวรัตน�
63093000887 นางสาวอริญาภรณ� ทองแพ
63093000888 นางสาวปรียากมล คงหอม
63093000889 นางสาวอุบลวรรณ ทุพันธ�
63093000890 นางสาวบุญยชา อินทร�สอน
63093000891 นางสาวสวรัตน� หิรัญศิริวัฒน�
63093000892 นายสุชาติ ดอนตุ'มไพร
63093000893 นายจิรเดช บุญย้ิม
63093000894 นางสาวนิราวรรณ บุ'งจันทร�
63093000895 นายกัลยกฤษ หอมชื่น
63093000896 นางสาวเหมือนฝ?น จันทร�สารโสภณ
63093000897 นางสาวภริดา ชูสกุล
63093000898 นายชัยพฤกษ� ครุฑานุช
63093000899 นางสาวศุจิรัตน� ลําใย
63093000900 นางสาวพรพิมล ธรรมสอน
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63093000901 นายประเสริฐศักด์ิ เชิงแก'ว
63093000902 นางสาวชฎาพร ไทยตรง
63093000903 นางสาวกันตยา คงหม่ืนรักษ�
63093000904 นางสาวชนาภา บัวทอง
63093000905 นายศุภวิชญ� ขาวผ+อง
63093000906 นางสาวเยาวลักษณ� ดํานิล
63093000907 นางสาวอัญจนา เตจMะ
63093000908 นางสาวสุปาณี สว+างเกล'า
63093000909 นางสาวสิริภาวรรณ ธรรมมา
63093000910 นางสาวชญาณิน ปะทิ
63093000911 นายวิทวัส วังสิงห�
63093000912 นางสาวเพชรชนก แท+งทอง
63093000913 นางสาวทิตาทัศน� นิติอมรรัตน�
63093000914 นางสาวธัญพิชชา ยาดี
63093000915 นางสาวกมลพรรณ จันทร�เดช
63093000916 นางณัฐรดา ศรีขวัญ
63093000917 นางสาวณปภัช สิทธิเทียนชัย
63093000918 นางสาวมินตรา ป?ญญาภู
63093000919 นางสาวนิชาภา ศรีชัยบัณฑิต
63093000920 นายทนงศักด์ิ จัดที่
63093000921 นางสาวนิสาพร สุขทิวา
63093000922 นางสาวสุทธิกานต� เกิดสุวรรณ�
63093000923 นางสาวเรืองลดา บุญโพธ์ิ
63093000924 นายอําพล เปEานา
63093000925 นางสาวสุพัตรา พัดเส
63093000926 นางสาวภาณุมาส บุญประเสริฐ
63093000927 นายนวพล วรรณจู
63093000928 นายพีรวัฒน� ยังสูงเนิน
63093000929 นางสาววิธุพร อ+อนสําอางค�
63093000930 นายเมธี แก+นทอง
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63093000931 นางสาวทิพย�วิมล นิ่มคํา
63093000932 นายภูบดินทร� เขียวสุด
63093000933 นางสาวณัฐนิชา เจตเกษกิจ
63093000934 นางสาวศศิภา ชื่นอยู+
63093000935 นางสาวสุนิสา บุตรทอง
63093000936 นางสาวปาริชาติ แซ+อั้ง
63093000937 นายกฤษณะ ใหม+วงค�
63093000938 นางสาวอรอนงค� ปานคง
63093000939 นายชัยณรงค� บุญไชยสิทธ์ิ
63093000940 นางสาววริศรา กําไร
63093000941 นายจักรสุรเชษฐ� แถวอุดมชัย
63093000942 ว+าที่ร'อยตรีพิษณุพงษ� มหาไม'
63093000943 นางวีณา เข็มรุ+ง
63093000944 นางสาวนุสบา แก'วศรีงาม
63093000945 นางสาวสกุณา วงษ�จ+า
63093000946 นางสาววัชราภรณ� จุตโน
63093000947 นายนวพรรษ อินฟากท+า
63093000948 นางสาวณัฐพร พัตตาสิงห�
63093000949 นางสาวศิวาพร อุวรรณ�
63093000950 นางสาวสุภมาศ กีรติธากุล
63093000951 นางสาววรรวิษา แก'วเมืองกลาง
63093000952 นายอรรถคม บุญแนบ
63093000953 นางสาวอมลรดา กุนสง
63093000954 นางสาวมณีรัตน� เมฆไตรรัตน�
63093000955 นายศดงคาร ทานาพึง
63093000956 นางสาวจารุกัญญ� บัวคลี่
63093000957 นายศักด์ิศรี คําประกอบ
63093000958 นางสาวกฤษณา มาโยธา
63093000959 นายรัตนพงษ� โพธ์ิเอี่ยม
63093000960 นางสาวนภัสวรรณ หงษ�ห'า
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63093000961 นางสาวนภาพรรณ วงศ�อุไร
63093000962 นางสาวชลนิชา แสงสว+าง
63093000963 นางสาวณัฐวรรณ บุญเกษม
63093000964 นางสาวสิรินารถ คะระนันท�
63093000965 นายทักษิณ จําปาศรี
63093000966 นางสาวกาญจนา ใจกว'าง
63093000967 นายเทียนชัย จากน+าน
63093000968 นางสาววราภร แจ+มแจ'ง
63093000969 นายฐากูร ชาตะรูปะ
63093000970 นางสาวนภาทิพย� สิงห�ทอน
63093000971 นางสาวพรพรรณณี คมปลาด
63093000972 นางสาวอุษาณิชา มาปEอง
63093000973 นางสาวพนิดา ขวัญนิน
63093000974 นางสาวพรพรรณ ไผ+วุฒิพันธ�
63093000975 นางสาววิราวรรณ โคยามา
63093000976 นายไกรวิทย� ม่ิงขวัญ
63093000977 นายไพศาล นิลามัย
63093000978 นางสาวศิริพร จันทร�เจาะ
63093000979 นายรัตตะวัน หล'าอินเชื้อ
63093000980 นายณวรรธน� เตชะศักด์ิศรี
63093000981 นางสาวเกวลิน พุกสุข
63093000982 นางสาวธนัชพร อ่ําเชียง
63093000983 นายกนก อุปพงษ�
63093000984 นายอเนชา ใหม+เอี่ยม
63093000985 นายสุภกิจ เสาวัฒน�
63093000986 นายวีระพงษ� พลกลาง
63093000987 นางสาวชุติมา เชื้อนุ+น
63093000988 นางสาวพนิดา ชื่นชม
63093000989 นายสุมารถ อินประยูร
63093000990 ว+าที่ร.ต.หญิงสิริกร เรืองวิชยา
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63093000991 นายศุภเสกช� มูลมา
63093000992 นายชวลิต มโนธรรม
63093000993 นางสาวกนิฐา อยู+ปาน
63093000994 นางสาวอัจฉราภรณ� บุญศรี
63093000995 นางสาวอัชญา สุดโต
63093000996 นางสาวอัญรินทร� ระพีโชติพัชร�
63093000997 นายอภิรักษ� ไทยรุ+งโรจน�
63093000998 นางสาวธนภัทร ใจยวง
63093000999 นางสาวอรทัย อัตถาชน
63093001000 นางสาวจุฑามาศ จันทร�เทศ
63093001001 นายภัทรพล แท+งเฝLอ
63093001002 นางสาวรัตนาวลี ตุ'มบุตร
63093001003 นางสาวนิโลบล ป?นทา
63093001004 นางสาวพรพรรณ ภู+เสม
63093001005 นางสาวนิษาชล นุ+มอ+วม
63093001006 นางสาวพรพรรณ สิงห�สั่งถํ้า
63093001007 นางสาวรุจิรา ภุมรินทร�
63093001008 นายจิรายุ จรแจ+ม
63093001009 นางสาวกัญญ�วรา วิลาวัณย�
63093001010 นางสาวณริศราพร เงินทอง
63093001011 นางสาวจิราวรรณ ย้ิมแย'ม
63093001012 นายภานุพงศ� ศรีบางจาก
63093001013 นางสาวธัญญาภัทร� ม่ังมี
63093001014 นายอนุชา ศรีสวัสด์ิ
63093001015 นางสาวสุรัตนา พุ+มม+วง
63093001016 นางสาววรนุช พุ+มกล+อม
63093001017 นางสาวปุณยวีร� โพธ์ิศรี
63093001018 นางชญานันทน� ณัฏฐ�ชานนท�
63093001019 นางสาววันดี ตุ+นเงิน
63093001020 นางสาวฤทัยรัตน� พันธ�เอี่ยม
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63093001021 นายรัชชานันท� ขวัญกิจศุภอาภา
63093001022 นางสาวณัฐนิช ชาตรีวัชระ
63093001023 นายพยงค� จิตประสาร
63093001024 นางสาวป6ณชิลา พ+วงเชียน
63093001025 นางสาวป?ณฑิตา ทาเอื้อ
63093001026 นางสาวระวิวรรณ ศรีอุดกัน
63093001027 นางสาวศุภศจี บุญประดับ
63093001028 นางสาวเฌอพัชญ� ขาวเอี่ยม
63093001029 นางสาวณหทัย ไทยปรีชา
63093001030 นายภาคภูมิ ประเทศ
63093001031 นายขจรยศ สัตพงศ�พันธุ�
63093001032 นายวรพล โหมดชัง
63093001033 นางเสาวลักษณ� พงวรานนท�
63093001034 นายธนพล เครือฟ?ก
63093001035 นางสาวสุจารี อMอดกัน
63093001036 นายปกรณ� แสงกระจ+าง
63093001037 นางสาวสุกานดา ยางศรี
63093001038 นางสาวขวัญฤทัย เรือนเพชร
63093001039 นายอภิชาติ ภูมิสิทธิพร
63093001040 นางมานิตา จันทร�โชติ
63093001041 นางสาวทิพเนตร� จันอ'น
63093001042 นางสาวสิริกาญจน� เล็กอุทัย
63093001043 นายกฤษณะ แก+นนาค
63093001044 นางสาวกรกนก ใจทัด
63093001045 นางสาวจิรนันท� กลมสอาด
63093001046 นายสราวุฒิ ไม'สน
63093001047 นางสาวสิตานันท� รอดเจริญ
63093001048 นายศักด์ิณงค� คงปาน
63093001049 ว+าทีO่ร'อยตรีวัชรภพ สุขใส
63093001050 นายอนุชน จันทะวัง
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63093001051 นางวิไลลักษณ� พินธุวัฒน�
63093001052 นางกัลยา ป?ญญามณี
63093001053 นางสาวชมพูนุช กันทะหล'า
63093001054 นางสาวสุภัชชา ต+ายมี
63093001055 นางสาวเสาวรส จ๋ิวสา
63093001056 นางสาวเกศกมล สุทธิโชติ
63093001057 นายจตุเมธ ชํานาญเสือ
63093001058 นางสาวนัทธพัชร� จรรยาภรามัย
63093001059 นางสาวศุภวดี กองพรม
63093001060 นางสาวจิรปรียา บุญสูง
63093001061 นางสาวจิราภรณ� เทียมสอน
63093001062 นางสาวนุชจรินทร� วีระวรรณ
63093001063 นางสาวอภิญญา บุตรเจริญ
63093001064 นางสาวน้ําฝน เขียวทอง
63093001065 นางสาวปภาวรินทร� นวลแตง
63093001066 นางพิมลพรรณ กองแก'ว
63093001067 นางสาวสายไหม พลชาลี
63093001068 นายอภิวัฒน� ชูโฉม
63093001069 นางสาวเสาวภา โพธ์ิชัย
63093001070 นางสาวสุนิศา เสลารัตน�
63093001071 นางสาวนภาพร พนามวัง
63093001072 นางสาวสุชาวดี เศรษฐสุข
63093001073 นางสาวกฤติยาภรณ� สุพรรณ�
63093001074 นางสาวธันยพร ชื่นศิริ
63093001075 นางสาวฉวีวรรณ สุรรัตน�
63093001076 นางสาวฑิมพิกา สีทอง
63093001077 นางสาวสาวิณี ชัยมัง
63093001078 นางสาวสิรินทร�ทิพย� รัตนะทิพย�
63093001079 นางสาวอรจิรา บัวสําเริง
63093001080 นางสาวปาจรีย� อภิโชคชัยชาญ
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63093001081 นางสาวผกาภรณ� ผิวขาว
63093001082 นายรัฐพงศ� คงมี
63093001083 นายนิติพัฒน� แผนสมบูรณ�
63093001084 นางสาวอมรรัตน� แก'วทุ+ง
63093001085 นางสาวขนิษฐา ภายโต
63093001086 นายณัฎฐ�ธนัน พัฒนดลวัฒน�
63093001087 นางสาวลัดฟEา เสนาธรรม
63093001088 นางสาวภัทราพร เหมือนโสภา
63093001089 นางสาวมาริสา ไท'ยง'วน
63093001090 นางสาวจุรีรัตน� หม่ืนสมบัติ
63093001091 นางสาวกันทรากร อาชีวะ
63093001092 นางสาวสุนิสา ระม่ัง
63093001093 นางสาวจันทร�จิรา มณีพราย
63093001094 นางสาวอรทัย ขุนชาวนา
63093001095 นายปฐมพร จ'อยแปลก
63093001096 นายวงศกร โคกทอง
63093001097 นางสาวเรวดี ม่ันหลํา
63093001098 นางสาวจุฑามาศ ขัดนาค
63093001099 นางสาวพชรกร เทียนสวัสด์ิ
63093001100 นางสาวอรนภา ทารินทร�
63093001101 นายภัทรพล ศรีสุม่ิง
63093001102 นายฌาน ชาญกล
63093001103 นางสาววาสนา ผลดี
63093001104 ว+าที่ร.ต.หญิงวิจิตรา ศรีจันทร�
63093001105 นางสาวสุรีรัตน� ขันติวงษ�
63093001106 นางสาวภรณ�ทิพย� เรืองเที่ยง
63093001107 นางสาวรุ+งนภา แย'มกลีบ
63093001108 นางสาวณัติกานต� ธรรมศร
63093001109 นางสาวลัดดาวัลย� เสนตัน
63093001110 นายศักดิธัช ปลื้มวงศ�
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63093001111 นางสาวณิชกมล ดุมวงค�
63093001112 นางสาวกมลรัตน� ภิชัย
63093001113 นางสาวธมนวรรณ ฉวยกระโทก
63093001114 นางสุพรรณิการ� พวงนาค
63093001115 นายมณเฑียร ศรีศักด์ิ
63093001116 นางสาวจุฑามาศ โตเมศร�
63093001117 นายจักรกฤษ อัศพิมพ�
63093001118 นายบุญยฤทธิ สุทธิหล+อ
63093001119 นายวิรัช สายสิทธิ
63093001120 นายโชคณิวัฒน� กลิ่นหอม
63093001121 นางสาวโฉม ชูกะนันท�
63093001122 นางสาวธัญญารัตน� น'อยลา
63093001123 นายศักด์ิสิทธ์ิ สงมา
63093001124 นางสาววรินทร�นิภา ตุ+มน้ํา
63093001125 นายณัฏฐกร แสงทอง
63093001126 นางสาวจุติมาศ สุป6นะ
63093001127 ว+าที่ร'อยตรีอนุพงศ� มะนาวหวาน
63093001128 นางสาวมาริสา เรือนก'อน
63093001129 นางสาววิภา แมลงภู+
63093001130 นางสาวปฐมพร ใจแก'ว
63093001131 นางสาวสุมาลี กะพอ
63093001132 นางสาวอัจฉริยภรณ� รินคํา
63093001133 นางสาวคีตกวี รองงาม
63093001134 นายวัชระ ชัยรัตน�
63093001135 นางสาวอาทิตยา มีสัตย�
63093001136 นางสาวณัฐชิตา บุญคง
63093001137 นายพิเชษพงศ� ป?นเงิน
63093001138 นายชนาธิป ป?จยะโคทา
63093001139 นางสาวสุกัญญา ด'วงฉุน
63093001140 นางสาวจินดามณี ประฐม
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63093001141 นายอดิศักด์ิ ทัพธมาตร
63093001142 นางสาวรตานรี แก'วจรูญ
63093001143 นางสาวธนาภรณ� ฤทธ์ิจีน
63093001144 นายศักด์ิชัย เหลืองวสุธา
63093001145 นางสาวปนัดดา บุ'งเจาะบาง
63093001146 นางสาวปานเลขา ด+านนคินทร�รัตน�
63093001147 นางสาวจารุภัทร โฉมอุปฮาด
63093001148 นางเสาวรส พลธีระ
63093001149 นางสาวสุปวีร� ปานวน
63093001150 นางสาวทิพยาภรณ� ดุเหว+า
63093001151 นางสาวรติมา ทรัพย�เกิด
63093001152 นางสาวสาธิตยา แสงสอน
63093001153 นางสาวตระการตา ชาติสุวรรณ
63093001154 นางสาวนราภัทร ไชยปาละ
63093001155 นางสาวชุติมณฑน� รุ+งเรือง
63093001156 นางสาวอาภัสภรณ� บุบผะศิริ
63093001157 นางสาวพัชรพร ศรีสอาด
63093001158 นางสาวพลอยใจ รักการทํา
63093001159 นายกนกศักด์ิ ขําย่ิงเกิด
63093001160 นางสาวจุฑามาศ สอนโต
63093001161 นางสาวอัญชลีพร ช'างรบ
63093001162 นางสาวจารุวรรณ เพ่ิมกสิกรรม
63093001163 นางสาวฐิติภา พวงเงิน
63093001164 นางสาวณิชกานต� จันแก'ว
63093001165 นางสาวอรอุมา หรั่งเพ็ชร
63093001166 นางสาวจุฑาทิพย� พรมมี
63093001167 นายวัชรินทร� แก'วลือชัย
63093001168 นางสาววรัญญา ทั่งพรม
63093001169 นายศิวพงษ� เฉลยจิตต�กุล
63093001170 นางสาวอณัญญา เหมพิจิตร
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63093001171 นางสาวภัทราภรณ� กันธรักษา
63093001172 นางสาวสมหญิง วรรณโณ
63093001173 นางสาวขนิษฐา สานุ+ม
63093001174 นางสาวชุติมณฑน� เหล+าภักดี
63093001175 นางสาวจารุวรรณ อุปการะ
63093001176 นายฤชากร เย็นศรี
63093001177 นายศุภณัฐ เครือบุญ
63093001178 นายสุเมธ ประเสริฐขวัญ
63093001179 นายป6ยะพงษ� คําชื่น
63093001180 นางสาวจริยาณี จักรแก'ว
63093001181 นางสาวไอรดา แตงเล็ก
63093001182 นางศันสนีย� ภู+คํามี
63093001183 นางสาวจิรภิญญา กรฤทธ์ิ
63093001184 นายณัฐกิตต์ิ โสมย�ศักดากุล
63093001185 นายกฤษฏา ตองอ+อน
63093001186 นางสาวอัญมณี วงอามาต
63093001187 นายจักรพันธ� ทองหนุน
63093001188 นายภัทรพงศ� สิมลี
63093001189 นางสาวป6ยนุช ลอยขจร
63093001190 นางสาวชญานิน อินทนนท�
63093001191 นางสาวปรียานุช โสภณธนางกูร
63093001192 นางสาวชุติมา เพ็ชรคง
63093001193 นางสาวพิชญ�สิรี พรมเมือง
63093001194 นางสาวชลธิชา เกตุทิม
63093001195 นางสาวธนพร ฮวดเกิด
63093001196 นายภัควัฒน� นิธิอมรพัชร�
63093001197 นางสาวรัตนาภรณ� บัลลังก�นาค
63093001198 นางสาวสิทธิดา สิงห�ทอง
63093001199 นางสาววัชราภรณ� แก'วสุข
63093001200 นางสาวจันทร�เพ็ญ นวนบาง
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63093001201 นางสาวนิศาชล เจตภัย
63093001202 นางสาวสุกัญญา หอมจันทร�
63093001203 นางสาวจิตถวัลย� ภูมิพัต
63093001204 นางสาววรณัน ยุทธปรีชานันท�
63093001205 นางสาวสายชล พลเก+ง
63093001206 นางสาวดวงเนตร แตงโสภา
63093001207 นายฉันนะ ทองโชติ
63093001208 นางสาวสุรภา โฆษิตกุลพร
63093001209 นายสันติสุข ชารักดี
63093001210 นายนันทชัย ชนะโต
63093001211 นางสาวธมนวรรณ เคลือบโสภา
63093001212 นางสาวลลิตา มณีจันทร�สุข
63093001213 นางสาวรัฐภรณ� ดีรอด
63093001214 นางสาวพัทธนันท� จดฟEา
63093001215 นายธีรศานต� แซ+อMวง
63093001216 นายนฤชา หล'าปวงคํา
63093001217 นายชุติพงค� จิตรหาญ
63093001218 นางสาวสุวิชญา แก'วเพ่ิม
63093001219 นางสาวอรนิสา ชมภูงาม
63093001220 นางสาวธนิชชา ไวธัญกิจ
63093001221 นายภัทรวัOต จันทร�เพชร
63093001222 นางสาวรุจิรา หว+างอุ+น
63093001223 นางสาวกุลนันทน� สืบวงษ�รุ+ง
63093001224 นายสุธิพงษ� โตฉิม
63093001225 นางสาวปวันกร เพลัย
63093001226 นางกรรณิการ� อภิวันท�
63093001227 นางสาวมยุรา จะก+าทุน
63093001228 สิบโทกฤษณ�วริศ ชะนิดไทย
63093001229 นายอภิวรรธน� ชุมสายญาติ
63093001230 นายธนากร โนพิชัย
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63093001231 นายชัยวุฒิ สังคนันท�
63093001232 นายธิติ ประเสริฐผล
63093001233 นางสาวมุกรินทร� พิมเสน
63093001234 นายวงกต โพธ์ิทอง
63093001235 นางสาวกฤษณา ศรีลอย
63093001236 นางจิรัญญา แก'วทา
63093001237 นายธนชัย จันทร�มี
63093001238 นางสาวชลธิชา จันน'อย
63093001239 นายนันทสิทธ์ิ ป?นโย
63093001240 นางป6ยนุช พ+อป?ญญา
63093001241 นางสาวชนิตา ม่ิงขวัญ
63093001242 นางสาวสุธาทิพย� เหม็นเณร
63093001243 นาย'OOOมานะชัย ยอดดี
63093001244 นายบุญฤทธ์ิ ป?ญญา
63093001245 นางสาวญาณิกา อุตธรรมชัย
63093001246 นางสาวอัจฉรา พุทธา
63093001247 นางสาวกนกกานต� บุญกอ
63093001248 นางสาวรัชนีวรรณ อ+อนศรี
63093001249 นายปLบะพัมน� ทับเทศ
63093001250 นายอนุสรณ� สว+างศรี
63093001251 นางสาวดลยา จําปา
63093001252 นางสาวสุดารัตน� ทองเบ'า
63093001253 นางสาวพรรธิภา จิตสว+าง
63093001254 นางสาววสุธิดา ทับแสง
63093001255 นางสาวอภิญญา ตุ+นแก'ว
63093001256 นางสาวสุกัญญา แม'นพยัคฆ�
63093001257 นางสาวกานต�พิชชา บุญเวียง
63093001258 นางสาวพิมพ�วิภา แจ'งภูเขียว
63093001259 นางสาวช+อผกา สุขสายอ'น
63093001260 นางสาวประภาวัลย� เกตุสุวรรณชวดี
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63093001261 นางสาวญาณี ฟองจางวาง
63093001262 นายกลวัชร ดีสิน
63093001263 นายณัฐพล ม+วงม่ังมี
63093001264 นายชวาล เชาว�ปรีชา
63093001265 นางสาวศิริวรรณ กันอินทร�
63093001266 นางสาวกมลทิพย� ด'วงชื่น
63093001267 นายกฤษดากร บัวก'อน
63093001268 นางสาวสุธินี ไชยแก'ว
63093001269 นายณัฐดนัย วงค�ประเสริฐ
63093001270 นางสาวอลิษา ภาษี
63093001271 นางสาวอภิญญา สีนาค
63093001272 นางสาวคุณัญญา แก'วภาพ
63093001273 นางสาวอัจฉรา เอี่ยมสุข
63093001274 นางสาวภรฤดี ผินสันเทียะ
63093001275 นางสาววรรณสิริ กุลคํา
63093001276 นางสาวกมลเนตร ไทยกล'า
63093001277 นางสาวศิริกานต� เสริมสกุล
63093001278 นางสาวมนุชาธิป ปานเมือง
63093001279 นางสาวเจษฎาภรณ� ป6งสุขแสน
63093001280 นางสาวโชติกา สุวรรณวงค�
63093001281 นางสาวกัลญาณี สีขาว
63093001282 นางสาวรัชนีกร ทัพผดุง
63093001283 นางสาววรรณพร สอนทุ+ง
63093001284 นางสาวอังคณา พวงน'อย
63093001285 นางสาวธนภรณ� เชื้อกูลชาติ
63093001286 นายคามิน เปงพันทิศ
63093001287 นางสาวนิภา สระแก'ว
63093001288 นายอิสระ งามวงศ�ทอง
63093001289 นางสาวณัฐจรีย� เทียนบุตร
63093001290 นายสุรเชษฐ ศรีโสภา
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63093001291 นายกันญาภรณ� คมเพชรสง+า
63093001292 นางสาวรัตนาวดี สีขวัญม'า
63093001293 นางสาววิพากรณ� เอี่ยมอนันต�
63093001294 นางสาวนภัสษร อินธิชิต
63093001295 นางสาววิจันตา ตุ'นทรัพย�
63093001296 นางสาวพัชรี ใจมา
63093001297 นายรัฐกิจ วงษ�ซีวะสกุล
63093001298 นายวรพงศ� ธ.น.ผา
63093001299 นางสาวสุนิสา ทองโห'
63093001300 นางสาวเปรมจิตร ทองรักษ�
63093001301 นางอรพิน หงษ�ห'า
63093001302 นายพัตยศ หอมจันทร�
63093001303 นายวิจิตร รักษ�พนาสันต�
63093001304 นายชาตรี ชีวาวัฒนานนท�
63093001305 นางสาวสิริกานดา ทองปาง
63093001306 นางสาวชัชธิดา ทาริยะชัย
63093001307 นายเสก สรรค� ทะมูกา
63093001308 นางสาวประภาศรี กุลด'วง
63093001309 นางสาวจันทนา สุขรอด
63093001310 นางสาวรดามณี น'อยมา
63093001311 นายศิริมงคล อยู+สมพงษ�
63093001312 นางสาวนุชจรีย� นาคเอี่ยม
63093001313 นางสาวพัชราวลัย พ่ึงวงษ�เขียน
63093001314 นายสุทิวัส พรหมรักษา
63093001315 นางสาวกัญชพร ทองจีน
63093001316 นางสาวเจนจิรา พูลเกษร
63093001317 นายสุริยา ชมภูน'อย
63093001318 นางสาวป6ยะภาภรณ� อ+อนวงษ�
63093001319 นายเกรียงศักด์ิ เครือแก'ว
63093001320 นางสาวภัฏฐรัตย� อินวราวรรณ�
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63093001321 นางสาวนฤมล ว+องไวพิทยา
63093001322 นายธีรพงค� ใจงาม
63093001323 นางสาวขัตติยาภรณ� เอี่ยมสวัสด์ิ
63093001324 นายณัฐนินท� โพธ์ิเจริญชัย
63093001325 นางสาวนีรภา วงศ�แก'ว
63093001326 นางสาวธนัชพร ปานจันทร�
63093001327 นางสาวรจิตรา เขียวราช
63093001328 นางสาวปรางทิพย� ชาภักดี
63093001329 นางสาวพรทิพย� ศรีชู
63093001330 นางสาวทัตพิชา ทองพูล
63093001331 นายวุฒิพันธ� เทศคลัง
63093001332 นางสาวณัฐชนันท� คงประจักษ�
63093001333 นายทศพล อุ+นจันทร�
63093001334 นางสาวธิดารัตน� พุ+มพวง
63093001335 นายภุชิสส� แสงแก'ว
63093001336 นายพีรศักด์ิ สิริป6ยานนท�
63093001337 นางสาวกนกพร ขัดคํา
63093001338 นางสาวบุษยา สําราญจิตร�
63093001339 นางสาว.พรพชรวรรณ อินทร�โสม
63093001340 นางสาวพิมพ�วิภา นิลสนธิ
63093001341 นางสาวป6ยะวรรณ บุตตโคต
63093001342 นางสาวกฤษติยา ธนะแก'ว
63093001343 นายณัฐวุฒิ เลิศฟEา
63093001344 นายจันตา สีเขียว
63093001345 นางสาวปุณยวีร� ศาสตร�สมัย
63093001346 นางสาวพรพิมล ศรีนนท�
63093001347 นายชูสกุล ภู+ทับ
63093001348 นางสาวอนัญญา พฤทธิพงศ�กุล
63093001349 นางสาวสุธาสินี แก+นจันทร�
63093001350 นางสาวศิวปรีดา โอเขียว
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63093001351 นางชนาภนัส สมบุญพูลพิพัฒน�
63093001352 นายปรีชา พยัคมาก
63093001353 นางสาวปฐมากร กุนามา
63093001354 นางพรทิพย� สามารถ
63093001355 นางสาวอมรรัตน� หาทรัพย�
63093001356 นางพฤกษา บุญสุวรรณ�
63093001357 นางสาวนิศาชล เอี่ยมพงษ�
63093001358 นางสาววิชุดา บุมี
63093001359 นางสาวนิตตรา ใจเก้ือ
63093001360 นายธนวัฒน� ธรรมปEอก
63093001361 นางสาวป?ทมาพร ป?ทมจิตร
63093001362 นางสาวรัชนี อินตMะนัย
63093001363 นางสาวนันทิกานต� ธันยาปภานิจ
63093001364 นายสุรพันธ� ศรีวิลัย
63093001365 นางสาวสุภาพรรณ ทองกรณ�
63093001366 นายกฤติวัฒน� เขตคาม
63093001367 นางสาวกานต�ชนก พุ+มเมฆ
63093001368 นางสาวจิตติมา บัวทอง
63093001369 นางสาววัชราภรณ� จิตจง
63093001370 นางสาวมนิษิณี นาคบุตร
63093001371 นางสาวกัญจนพร มณีวรรณ
63093001372 นายสิทธิชัย ชมใจ
63093001373 นางทรรศนีย� ต+ายพูล
63093001374 นางสาววีรวี ศรีสังข�
63093001375 นางสาวบุษกร แก'ววัน
63093001376 นางสาวกัญญณิช อ+วมภักดี
63093001377 นางสาวอัจฉรา การินธิ
63093001378 นายพิชิตพงษ� พันธ�ชมภู
63093001379 นางลลดา คงสุวรรณ
63093001380 นางสาวศิริลักษณ� ดําจ+าง
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63093001381 นายวรินทร ท'าวถึง
63093001382 นางสาววรกมล ตาแจ+ม
63093001383 นายณรงค�ชัย ทองน'อย
63093001384 นางสาวจิตต�สุชญา เพียรดี
63093001385 นางณัฐณิชา ขําทัพ
63093001386 นางสาวอันตรา ทาระเนตร�
63093001387 นายณรงศ�ฤทธ์ิ สุขเอม
63093001388 นางสาวพรรณพฤกษา ลังกาแก'ว
63093001389 นางสาวธนาภรณ� บุญเล็ก
63093001390 นายสุทน อินทร�ปรางค�
63093001391 นางสาวเนตรชนก สุธรรม
63093001392 นายสOัตยา ป?]นเหล็ก
63093001393 นางสาวมณฑิรา แก'วสาริการ
63093001394 นางสาวชนัดดา ไตรรัตน�
63093001395 นางสาวโชติมา เมฆแย'ม
63093001396 นางสาวกัลยกร แพงทอง
63093001397 นางสาวกรวรรณ ยุติธรรม
63093001398 นายธิติ เขิบสูงเนิน
63093001399 นางสาวชัญญานุช ยะขาว
63093001400 นายพงศธร เผือกภู+
63093001401 นางสาวรจนา คํามงคล
63093001402 นางสาวสุธิดา สมสาย
63093001403 นายอติชาติ กZาแก+น
63093001404 นางสิรินดา บ'านกล'วย
63093001405 นางสาวปณิกา วอนเกิด
63093001406 นางสาวศุภลักษณ� พรมสุริยา
63093001407 นายจักรกฤษณ� มีเจริญ
63093001408 นางสาวจิรวรรณ ราชสมบัติ
63093001409 นางสาวจิราพันธ� กสิวิทย�
63093001410 นางสาวสุดารัตน� ก่ิงทอง
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63093001411 นายวีระศักด์ิ วิชาเปNง
63093001412 นางสาวสิลิมัล ด'วงโปE
63093001413 นางสาวนัทกานต� จันทร�นวล
63093001414 นางสาวเพ็ชชรี เปรมกมล
63093001415 นางสาววิภารัตน� พูลเกษร
63093001416 นางสาวรวิวรรณ บัวพันธ�
63093001417 นางสาวสุมาลี เชื้อสูงเนิน
63093001418 นางสาวธัญญลักษณ� กัลยาณมิตร
63093001419 นายพิจักษณ� กาสาย
63093001420 นายชยวิชญ� โตสงคราม
63093001421 นายณัฐพล เหล็กทอง
63093001422 นายนัฐวัฒน� แผลงศร
63093001423 นางสาวจินดารัตน� ทับทิม
63093001424 นางสาวชุติกาญจน� คงศรี
63093001425 นางสาวนนทิชา พุทธภักดี
63093001426 นางสาวดวงกมล สมปEอ
63093001427 นางสาวหนึ่งฤทัย เกตุทอง
63093001428 นางสาวสุพรรณิกา เสือราช
63093001429 ว+าที่ร'อยตรีนิมิตร บุญกิจ
63093001430 นางสาวมนัสนันท� สร'อยเพชร
63093001431 ว+าที่ ร.ต.หญิงวลีพร ขจรวีรพันธ�
63093001432 นายคณัสนันท� กันทอง
63093001433 นางสาวกัญจน�วรา ทิพย�บุญศรี
63093001434 นางสาวลลิตา พุทธนารายณ�
63093001435 นางสาวจิราภรณ� เปEาศาสตร�
63093001436 นางอรอุมา สุวราพัฒนาภรณ�
63093001437 นางสาวมัลลิกา ดามัน
63093001438 นายภาณุพงษ� ฉิมโห'
63093001439 นางสาวศศิมาย ภักดี
63093001440 นายอานนท� ครองชีพ
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63093001441 นายจักรกฤษ ตอสกุล
63093001442 นายศุภชัย น้ําทอง
63093001443 นางสาวธัญญาทิพย� หมู+ป?น
63093001444 นางสาวพรรณวรท ทองอร+าม
63093001445 นางสาวศุภาวรรณ ศรีรอต
63093001446 นางสาวสุดารัตน� ประคองใจ
63093001447 นายปฏิวัติ การุญบริรักษ�
63093001448 นายประดิพัทธ� พรมแพร
63093001449 นางสาวกมลวรรณ กองเพ็ง
63093001450 นางสาวภิญญาพัชญ� ทองจีน
63093001451 นายรัตนวัฒน� โสภาวัง
63093001452 นายอภิสิทธ์ิ ม่ิงอ+อน
63093001453 นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรโนรา
63093001454 นายนฤนาท สุขขวัญ
63093001455 นางสาวพรพรรณ บุญประดิษฐ�
63093001456 นางสาวธัญญารัตน� จําปVทอง
63093001457 นางสาวกาญจนภัทร ไกรสังข�
63093001458 นางสาววริศรา มูลใจยา
63093001459 นางสาวกรรณิการ� รุณน'อย
63093001460 นางสาวธมลวรรณ สายพิน
63093001461 นางสาววรารินทร� เนื้อนิ่ม
63093001462 นางสาวกุลจิรา กันยาประสิทธ์ิ
63093001463 นางสาวธัญญาลักษณ� ทารักษ�
63093001464 นางสาวมัชฌิมา จารุจิตร
63093001465 นางสาวสิริรัตน� เกิดดิษฐ�
63093001466 ว+าที่ รต.ศิริวุฒิ ทาแดง
63093001467 นายศราวุฒิ จันทร�เมือง
63093001468 นายภาณุพงศ� ทองบาง
63093001469 นายอรรถพล สีธิ
63093001470 นายนฤพนธ� กล'าวิเศษ
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63093001471 นายวรรัตน� ทองคํา
63093001472 นางสาวประภัสสร เสือคล'าย
63093001473 นางสาวยุธาทิพยื แสนกุลณา
63093001474 นายกฤตนัย สมบูรณ�
63093001475 นางสาววันวิสา เครือทัต
63093001476 นางสาวณัฐริกา ปEอมสาหร+าย
63093001477 นายวัทธิกร พ+วงสีนาค
63093001478 นางสาวกาญจนา มีสุข
63093001479 นายณัฐกรณ� ขําแย'ม
63093001480 นางสาวพิชญา มาทองแดง
63093001481 นายพชร บุญบริบาล
63093001482 นางสุจิตรา เพียรพจน�
63093001483 นางสาวอัญชลี เงินคําคง
63093001484 นายณัฐชัย สุขลาภ
63093001485 นางสาวสุรีรัตน� แร+นาค
63093001486 นายเจตน�สฤษฎ์ิ ป?ญญาเพชฐ�
63093001487 นางสาวณัฏฐณิชา เข็มแก'ว
63093001488 นางสาวอภิชญา เชื้อบุญจันทร�
63093001489 นางสาววรัทยา ขนบดี
63093001490 นางสาวบุญสิตา เอี่ยมละออ
63093001491 นางสาวปุณยวีร� เศรษฐ�อนนต�
63093001492 นางสาววรรณวิษา ทั่งอินทร�
63093001493 นางสาวศุทธินี ทองดวง
63093001494 นายวีรภัทร จันทร�สงคราม
63093001495 นางสาวฐิติพร ต้ังพินิจกุล
63093001496 ว+าที่ ร.ต.หญิงสุพรรณศา ทองพูล
63093001497 นายสุวิจักขณ� เจริญภัทราวุฒิ
63093001498 นายวัชระ วงค�วิลาศ
63093001499 นางสุภัทรา ป?ญญาโชคชัย
63093001500 นางสาววริศรา ดอนลาว
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63093001501 นางสาวสุดารัตน� ป6Uนเขียน
63093001502 นางสาววิชุดา ขวัญแก'ว
63093001503 นางสาวกัญญารัตน� ไชยเอม
63093001504 นายกวีพล แตงแย'ม
63093001505 นางสาวเสาวนีย� จีนใจนาม
63093001506 นายวิทวัส แก'วปEอย
63093001507 นายภูเบศ สาระจันทร�
63093001508 นางสาวมนต�นภา ทับทอง
63093001509 นางสาวอิสริยา สิงหกุลธีร�
63093001510 นางสาวนันทนี ช+างเหล็ก
63093001511 นางสาววรัชยา พันชะโก
63093001512 นางสาวบุษยมาส ขําจันทร�
63093001513 นางสาวมิวดี เพชรพิลา
63093001514 นางสาวสุทธินี อังกาบ
63093001515 นางสาวผกาวรรณ โพธ์ิเจริญ
63093001516 นางสาวพัชรีภรณ� ฤทธิจันทร�
63093001517 นางสาวศิริกานต� กาวิชัย
63093001518 นายรัฐพล สีลาเวียง
63093001519 นางสาวนันทิศา รินมุกดา
63093001520 นายวิรัลพัชร อินทศร
63093001521 นางสาววิมลิน ม'วนเรียน
63093001522 นางสาวพัชรากร นาทิเลศ
63093001523 นายธนะ บัวคํา
63093001524 นางสาวนิภาพรรณ ป?นสุรัตน�
63093001525 นางสาวนพภาพร ดวงคํา
63093001526 นางสาวสุชัญญา อยู+สืบ
63093001527 นางสาวอินธิรา คุ'มคูณ
63093001528 นางสาวกัญญารัตน� สังข�กลม
63093001529 นางดาราณี ผลาจันทร�
63093001530 นางสาววาสนา สุขเรือง
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63093001531 นางสาวกิตินัดดา จุลปาน
63093001532 นายรัชกฤศ ตระการกีรติ
63093001533 นายกฤษณะ บวรวุฒิธนา
63093001534 นางสาวศศิธร ฉัตรสุดารัตน�
63093001535 นางสาวประภัสสร เพ็งเรือง
63093001536 นางสาวป6ติมา ฉับพลัน
63093001537 นายอนุชา ทรัพย�ภูตี
63093001538 นางสาวณัฐธิณี ชาวส'าน
63093001539 นางสาวณัฐรุจา นาไชยสิทธ์ิ
63093001540 นางสาวการะเกด ภูมิตัน
63093001541 นายทศพล การะภักดี
63093001542 นางสาวลภัสรินทร� มนัสจินดา
63093001543 นางสาวมลฤดี ศรีพลอย
63093001544 นางสาวพิมพ�ศิริ ตีบอ+อน
63093001545 นางสาวกมลวรรณ กาแก'ว
63093001546 นางสาวสุนันทา ลิดชาวไร+
63093001547 นายเจริญชัย ยอดกันทา
63093001548 นางสาวปานหทัย เฉ่ือยฉํ่า
63093001549 นางสาวธัญลักษณ� อู+ทองมาก
63093001550 นายนพรินทร� อินตMะวิน
63093001551 นายวัชรพงศ� ป?ญญา
63093001552 นางสาวมาริษา อนันทราวัน
63093001553 นางสาวนันทิดา สิทธิเวทย�
63093001554 นางสาววัชรินทร� สุขศรีทอง
63093001555 นายปชาบดี พวงแก'ว
63093001556 นางสาวภานุชนารถ ดอนอ่ําพวก
63093001557 นางสาวรัชฎาพร สารเจริญ
63093001558 นางสาวเพชรรัตน� ชิลนาค
63093001559 นางสาวเมธาพร มณีคํา
63093001560 นางสาววัชราภรณ� คํามา
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63093001561 นางสาวพรรณปพร วงศ�อุบล
63093001562 นางสาววรรณวิศา ดีย่ิงเจริญกุล
63093001563 นางสาวอภิญญา ตันท+อน
63093001564 นางสาวเบญจมาภรณ� ใจพูม
63093001565 นายฤทธิชัย สีวงแก
63093001566 นางสาวประกายกานต� บัวมีธูป
63093001567 นางสาวนิศานาถ ขันติวรพงศ�
63093001568 นางสาวหนึ่งฤทัย กมลรัตน�
63093001569 นายนันทร�ธวัช สุนทรธรรม
63093001570 นางสาวอังคณา สุขพัฒน�
63093001571 นางสาวมานิตา แว+นฟEา
63093001572 นางสาวจุฑามาศ ช'างแก'ว
63093001573 นางสาวมินทรา น'อยวัด
63093001574 นางสาวพรญาณี แก'วควัน
63093001575 นางสาวณัฐนิชา เดชสกุลรัตน�
63093001576 นายวศินทร� รามสูต
63093001577 นางสาวณัฏฐณิชา ขันทะพุฒ
63093001578 นายรเดช วิชาอิธิพล
63093001579 นายอนุกูล ชูช+วย
63093001580 นางสาวกนกกาญจน� รู'ทํานอง
63093001581 นางสาวจีราวรรณ เมืองแก'ว
63093001582 นางสาวจิณรลดา สอนดี
63093001583 นางสาววรรณภา ธนสังข�นุชิต
63093001584 นางสาวสุนิตรา ศรีแดง
63093001585 นายกิตติกร ทิพย�ป?ญญา
63093001586 นางสาวปรัชญานี คําจริง
63093001587 นางสาวอรสา ชูเชิด
63093001588 นางสาววิมพ�วิภา เขียวสี
63093001589 นางสาวธีริศรา ธิศรี
63093001590 นางสาวธนัญชนก กันทะวงค�
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63093001591 นางสาวจิดาภา เตชะตามี
63093001592 นางสาวนวพร ผาทอง
63093001593 นางสาวรุ+งรัศมี ทําจิตรเหมาะ
63093001594 นายนําชัย ป6Uนทอง
63093001595 นางสาวปวีณา อํานาจวงค�
63093001596 นายพิทยา จันทร�เหม
63093001597 นางสาวพิมพ�ชนก กองคํา
63093001598 นายณัฐวัตร ใจบุญ
63093001599 นางสาววรัญญา จักร�แหลม
63093001600 นางสาวอมรรัตน� ภู+จันทร�
63093001601 นายพีรณัฐ มานะไพศาลวรกุล
63093001602 นางสาวจารุวรรณ บัวกล'า
63093001603 นายเจษฎา ถนอมทัพ
63093001604 นางสาวกัลยรัตน� บ+อทอง
63093001605 นางสาวพลอยไพลิน สอนวงษ�
63093001606 นางสาวสุรีรัตน� หล'าด'วง
63093001607 นางสาวศุภนิดา วงศ�ธนาพัฒน�
63093001608 นางสาวเสาวลักษณ� ทวีประยูร
63093001609 นายชลธี จุลจันทร�
63093001610 นายหริญลักษมณ� สอนทุ+ง
63093001611 นางสาวเจนจิรา เพชรบัวจันทร�
63093001612 นางสาววัชรินทร� ลําเต็ม
63093001613 นายนัทธพงค� พอจิต
63093001614 นางก่ิงฟEา คําทอง
63093001615 นายกิตติภณ เหล+าสูง
63093001616 นางสาวธิดารัตน� พรหมพิทยาจารย�
63093001617 นางสาวนันทิกานต� ดอนไพร
63093001618 นางสาวปวีณา แก'วผาบ
63093001619 นางสาวศุทธินี บุญทิม
63093001620 นางสาวสุรางคนา พรมน'อย
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63093001621 นางสาวปวีณา เอี่ยมเย็น
63093001622 นางสาววราภรณ� หม'อดี
63093001623 นางสาวรจนา ทับทอง
63093001624 นายศุภชัย สุวรรณเทพ
63093001625 นางสาวป6Uนประภา เมฆสนั่น
63093001626 นายบดินทร� ชาติรังสรรค�
63093001627 นางสาววันเพ็ญ คํามี
63093001628 นายภัทรพล ขําพวง
63093001629 นายยุทธภูมิ เขียวแสง
63093001630 นายศุภชัย งามเสง่ียม
63093001631 นายพงษ�สิริ ปูRอ'าย
63093001632 นางสาววิยดา ดิษฐรัตน�
63093001633 นางสาวเสาวนีย� อินสะอาด
63093001634 นางสาววรรณิกา อาริต
63093001635 นางสาวกนกนาฏ ตุนก
63093001636 นางสาวิตรี วรรธนะภูติ
63093001637 นางสาววันวิสาข� หลิมมงคล
63093001638 นายอกนิษฐ� ดวงแก'ว
63093001639 นางสาวปาริชาติ มาเทียน
63093001640 นายยุทธิไกร เมืองวะนา
63093001641 นางสาวทัศวรรณ วิศภักด์ิ
63093001642 นางสาวสุพัตรา สุทธิโสม
63093001643 นางสาวณัฐวดี ชัยธรรม
63093001644 นางสาวสกุลรัตน� เขตแดน
63093001645 นายรัฐนันท� คําแจ'
63093001646 นางสาวน้ําเพ็ชร บุญเชย
63093001647 นางสาวสุนิตา แก'วนันชัย
63093001648 นางสาวสุภาวดี โกมลสวรรค�
63093001649 นายจุฑาเทพ เพชรรัตน�
63093001650 นางสาวสุภาพร หม+นม่ัน
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63093001651 นางสาวบุณยดา เสือชาวนา
63093001652 นางสาวธัญญภรณ� โพธิ
63093001653 นายนัฐวิทย� คงสุข
63093001654 นางสาวจรัสศรี เรือนเฟย
63093001655 นายสุธี อ+อนทอง
63093001656 นายภัทรพงษ� ประทุมวัน
63093001657 นางสาวชุติภา เลื่อมนรินทร�
63093001658 นางสาวพัณณ�ชิตา ศรีคําภา
63093001659 นางสาวเจนจิรา ถนาวร
63093001660 นางสาวศิริประภา ทองบ+อ
63093001661 นางสาวดารารัตน� ชื่นชอบ
63093001662 นางสาวภควรรณ อัตตพรต
63093001663 นางสาววรรณนิษา หอมวงศ�
63093001664 นางสาวนันทวัน อินทพงษ�
63093001665 นางสาวพัชรี วันจงคํา
63093001666 นางสาวพฤษภา กาละวงค�
63093001667 นางสาวกรรณิกา แก'วสุขโข
63093001668 นางสาวจารุวรรณ ขํารัตน�
63093001669 นายฤทธิเกียรติ ขันศรี
63093001670 นายกฤษฎา พาเหมาะ
63093001671 นางสาวจุฑามาศ ภูมิวัชร
63093001672 นางสาวชนัญชิดา บุญมี
63093001673 นางปุณยนุช ปุกคํา
63093001674 นางสาวจุฬาลักษณ� สังข�ศรี
63093001675 นายบูรทัย หลวงชื่น
63093001676 นางสาวสุภาพร มีดา
63093001677 นายมนตรี คงคา
63093001678 นายพิชWุตม� วิศววิสุทธ์ิ
63093001679 นางสาวนัฐพร คงคา
63093001680 นางสาวกุลชูพร อุประกูล
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63093001681 นายปฏิภาณ คําทอง
63093001682 นางสาวอุบลวรรณ แก'ววิรัตน�
63093001683 นายสกนธ� เกิดเจริญ
63093001684 นายโกวิท วาศรี
63093001685 นางวรารัตน� อุดมรัตนโยธิน
63093001686 นางสาวเกวลี เขม'น
63093001687 นางสาวณัฐฐา ไทยบุตร
63093001688 นายสุรเชษฐ� ห+วงมี
63093001689 นางสาววริศรา เรืองน'อย
63093001690 นางสาวภวิตา จันเจือ
63093001691 นางสาวกนกวรรณ อ'ายเปV]ย
63093001692 นางสาวสุทธิดา มูลธิจันทร�
63093001693 นางสาวกุลธิดา ชายน'อย
63093001694 นางสาวกัลย�สุดา ยศป?ญญา
63093001695 นางสาวเขมชุดา เพ่ิมพูล
63093001696 นางสาวจันทร�นภา คีรีประภพ
63093001697 นายณัชชวกร พิเศษฤทธ์ิ
63093001698 นางปราณี เกตุฮ+อ
63093001699 นางสาวเสาวนีย� คําบรรลือ
63093001700 นางสาวทิพาภรณ� พงษ�ศรี
63093001701 นางสาวนัฎฐา อารีรักษ�
63093001702 นางสาวพันธ�ทิพย� ภูสอน
63093001703 นางสาวจิราภรณ� กาบบัว
63093001704 นายจิรานุวัฒน� กุลนาฑล
63093001705 นายธนากร สกุณี
63093001706 นางสาวอรอมล ประสารพันธ�
63093001707 นายผจญ ศักดี
63093001708 นางสาวนภารินทร� ป6Uนทอง
63093001709 นางสาวณัชฐกานต� เอมอิ่ม
63093001710 นายอภินันท� มีพยุง
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63093001711 นางสาวทิวาณี แก'วหินลาย
63093001712 นางสาวนิโรบล โตแปลก
63093001713 นางสาวพัชราภรณ� ยศยอง
63093001714 นางสาวเนตรชนก ปุEยหลวง
63093001715 นางสาวปาณิสรา คําปาแฝง
63093001716 นางสาวกันต�กนิษฐ� ยะประเสริฐ
63093001717 นางสาวทรวงสุดา แซ+รี
63093001718 นางสาวเกสรา แก'วเกษศรี
63093001719 นายธนบดี สุวรรณรัตน�
63093001720 นายกิตติศักด์ิ  ิ่อ+อนใจ
63093001721 นางสาวเนตรนิภา หม่ืนจันทร�
63093001722 นางสาวศศิวิมล รุนลา
63093001723 นางสาวปรียานุช อินทร�พิทักษ�
63093001724 นางสาวคล'ายจันทร� ชิตจําปา
63093001725 นางสาวณัฐชานันท� แก'วบท
63093001726 นายกิจเกษม นทีศิริกุล
63093001727 นางสาวณัชกาญน� พิมเสดาะ
63093001728 นางสาวสมมาตร พิลึก
63093001729 นางสาววันวิสาข� จิตรงาม
63093001730 นางสาวกันต�กนิษฐ� ศรีสิทธ์ิ
63093001731 นางสาวจารุภา รุจิรัตนากุล
63093001732 นางสาววิลาสินี อนันตวงศ�
63093001733 นายรัฐพล หาแก'ว
63093001734 นางสาวสุภาวดี ตาสา
63093001735 นางสาวกนกวรรณ คงสวัสด์ิ
63093001736 นางสาวประภัสสรา ขุนแก'ว
63093001737 นางสาวภัททิยา หอมสุด
63093001738 นายกฤษณะ ตMะวัน
63093001739 นางสาวปุณยนุช ธรรมอาชีพ
63093001740 นายกฤศ สมจิตวรี
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63093001741 นางสาวเจนจิรา คําฟู
63093001742 นางสาวสุรีพรรณ คําวิเชียร
63093001743 นายวิศวะ จีรพงษ�อุดม
63093001744 นางสาวรจนาพร พลเพ็ง
63093001745 นางสาวกชมน คําวาง
63093001746 นายนนทกานต� บานพับ
63093001747 นายพิชิต อรินทร�
63093001748 นางสาวศุภักษร ม่ันคง
63093001749 นางสาวพรรนิดา ทานุชิต
63093001750 นายพสิษฐ� คํามัง
63093001751 นายนลธวัช แจ'งใจบุญ
63093001752 นางสาวกัลยรัตน� เหมืองพลอย
63093001753 นางสาวนิรัชรา สุทธหลวง
63093001754 นายยุทธภูมิ มาแดง
63093001755 นางสาวธนาภรณ� ม่ังทอง
63093001756 นางสาววฤนดา สุดตา
63093001757 นางสาวกชกร นามวงษ�ลือ
63093001758 นางสาวบงกชพร สุกZา
63093001759 นางสาวศศิภา ช+วยชู
63093001760 นายรุ+งโรจน� พยัคเพท
63093001761 นายพิชญะ กาป?ญญา
63093001762 นางสาวสุพรรษา บัวโพช
63093001763 นางสาวพลอยพรรณ มาแก'ว
63093001764 นางสาวสุธัญญา คชพงษ�
63093001765 นายณัฐพันธุ� มือแข็ง
63093001766 นางสาวพรวิมล สิงห�ชมภู
63093001767 นางสาวมัทณี มูลอาษา
63093001768 นางสาวษิญาดา ภูวดลโยธิน
63093001769 นางวลัยรัตน� ไกรกิจราฎร�
63093001770 นางสาวอรัญญา พรพรม
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63093001771 นางสาวสุทธิภรณ� วงศ�กองแก'ว
63093001772 นางสาวจินตหรา จันตาเรียน
63093001773 นางสาวพัชรินทร� ดีฉนวน
63093001774 นายวีรภัทร อินมณเฑียร
63093001775 นายป?ตยารักษ� ย้ิมอ่ํา
63093001776 นางสาวยุวดี หงษ�ทอง
63093001777 นางสาวพนัชกร รุ+งสุขสมกิจ
63093001778 นายศุภากร พุ+มพวง
63093001779 นางสาวชลาลัย ช+างระเวียง
63093001780 นางณิชกานต� ตุ+มแก'ว
63093001781 นายวิศวชิต วิชาผา
63093001782 นายนพฤทธ์ิ โชติธนาวัชร�สกุล
63093001783 นางสาวศศิบุตร เอี่ยมปุRน
63093001784 นายนพดล ใจซ่ือ
63093001785 นางสาวสโรชา โพธ์ิศรี
63093001786 นายพีระพงษ� ชูเฉลิม
63093001787 นายพัทธพล กันธิยะ
63093001788 นางสาวนิรชา บุญคํา
63093001789 นางสาวเขมิกา พงษ�สุภาเกษม
63093001790 นางสาวธิวาพร ปานคล'าม
63093001791 นายอนุพงษ� บุญยง
63093001792 ส.อ.อนันต� อ'นใจหาญ
63093001793 นางสาวปรางค�ทิพย� เกตุตรง
63093001794 นางสาวศิวพร สงทอง
63093001795 นายอานนท� สุริยา
63093001796 นางสาวสุขใจ ดวงตาเสือ
63093001797 นางสาวฐิติมา ปานเกิด
63093001798 นายสรายุทธ วงศ�พุฒ
63093001799 นางสาวขจีพรรณ พัฒนบุรี
63093001800 นางสาวสิริพร อินทฤทธ์ิ
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63093001801 นางสาวจัสมิน พิจิตร ไพ วัลย� 
63093001802 นางสาวศญาณิดา เกิดป?ญญา
63093001803 นางสาวเบญจาวรรณ ทองภักดี
63093001804 นางสาววิลาวัณย� แหวเมือง
63093001805 นางสาวเดือนฉาย แพ+งเก่ียว
63093001806 นายโยธิน คงคาดสัมฤทธ์ิ
63093001807 นางสาวอัญชุลี สุวรรณโน
63093001808 นายธนากร ทนันชัย
63093001809 นางสาวชุติมา ตMะป?ญญา
63093001810 นางสาวอภิชญา อุตทาสา
63093001811 นายอัษฎา สมจิตร
63093001812 นางสาวสาวิตรี น'อยพระยา
63093001813 นางสาวนภสวรรณ มากบุญ
63093001814 นางสาวขนิษฐา วิมลพันธ�
63093001815 นางสาวสุพิชชา เฉลิม
63093001816 นางสาวฤทธิพร วรรณขามปEอม
63093001817 นางสาวจิราภรณ� บุญเครือพวง
63093001818 นางสาวภาวิณี แปงอุต
63093001819 นางสาวสินิทรา ฆ'องกํ่า
63093001820 นายทศพร สืบคุณะ
63093001821 นางสาวอภิชญา ลื้อยอด
63093001822 นางสาวอิสราภรณ� สิริภักด์ิเจริญ
63093001823 นายวรพล วิลัยตรวจ
63093001824 นางสาวมินตรา กาศเกษม
63093001825 นางสาวมนัสพร รางแดง
63093001826 นางสาวปภาวรินท� เข็มทอง
63093001827 นายป?ญญา สังมา
63093001828 นายเชาว�วรรธน� เหล+าหอม
63093001829 นางสาวกิตติยา ยอดสุวรรณ
63093001830 นางสาวนุชนาฏ มีบุญ
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63093001831 นางสาวปริชญา สุขแก'ว
63093001832 นางสาวรวันดา สันติพงษ�
63093001833 นางสาวกนกวรรณ เงินอยู+
63093001834 นางสาวกฤตพร เสนามาตร
63093001835 นายกฤษฎา ผ+องใส
63093001836 นางสาวสิริภรณ� นันติ
63093001837 นายพิสิษฐ� เรืองวิชัยวัฒน�
63093001838 นางสาววันวิสา ทองแจ+ม
63093001839 นางสาวกมลทิพย� หนองคาย
63093001840 นางสาวฐิตินนท� ชาตะนาวิน
63093001841 นายอภิรักษ� โกมลวทิน
63093001842 นางสาวภัทรทิยา ฤทธ์ิบํารุง
63093001843 นางสาววีรินทร�ภัทร พรมเสน
63093001844 นางสาวสตรีรัตน� สุขเรือง
63093001845 นายปฏิวัติ จันทร�เจริญ
63093001846 นางสาวปาริฉัตร แสงเงิน
63093001847 นางสาวกมลรัตน� หนูพรหม
63093001848 นายทรงกลด ศรีโน
63093001849 นางสาวกิตติยา มูลน้ําอ+าง
63093001850 นางสาวปรารถนา มากศรทรง
63093001851 นางสาวลลิตา ศรีวรรณา
63093001852 นายคุณากร อุปนันท�
63093001853 นางสาวนภัค จินะกาศ
63093001854 นางสาวพีรญา ประนันแปง
63093001855 ว+าที่ร.ต.ศุภมงคล แปEนศิริ
63093001856 นายธนวัฒน� เตชนันท�
63093001857 นางสาวชมพูนุท ริดทิม
63093001858 นางสาวสุกัญญา ปะณะมัง
63093001859 นายพรเมธินท� เหมือนศรีชัย
63093001860 นางสาวพรทิพย� ปรางค�ศรี

หน'า 62 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093001861 นายณฐกร เพ็งพ+วง
63093001862 นายชญานนท� พลฤทธ์ิ
63093001863 นายสุปรีดา บัวปรี
63093001864 นางสาวศิรินทิพย� พรมอินตMะ
63093001865 นางสาวศิริลักษณ� พรมมี
63093001866 นางอมรรัตน� พลับอินทร�
63093001867 นางสาวสิริลักษณ� คงแย'ม
63093001868 นางสาวศศิประภา ชวดเปVย
63093001869 นายวุฒินันท� โพธิจินดา
63093001870 นางสาวบุษยา คัททะมารษี
63093001871 นางสาวก่ิงแก'ว ประทวน
63093001872 นางสาวอาภาภรณ� โฉมผา
63093001873 นางสาวพิชชาภา เกิดผล
63093001874 นางสาวพรนภา ปานถม
63093001875 นางสาวอนัญญา แซ+ผ+าน
63093001876 นางสาวปาลิตา คล'ายผึ้ง
63093001877 นางสาวชิดชนก ญาณป?ญญา
63093001878 นายธัชธนพงษ� จําปาแก'ว
63093001879 นางสาวเปรมจิตร ขันเล็ก
63093001880 นางสาวแสงเดือน ไพเชฐศักด์ิ
63093001881 นางสาวจันทร�จิรา จังกZา
63093001882 นางสาวชัชญา กันธุ
63093001883 นางสาวสุชาพิชญ� ป6ติเหมินทร�
63093001884 นางสาวอนุธิดา แพทย�สมาน
63093001885 นางสาวนันทิพร บัวกล'า
63093001886 นายดนัย ชาวเขา
63093001887 นางสาวณัฏฐ� ร ดา ภูริศักด์ินานนท� 
63093001888 นายเจษฎา ชิตปรีชาชัย
63093001889 นางสาวรัมภานุช อาชีวะ
63093001890 นางสาววราภรณ� นนทะคําจันทร�
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63093001891 นายชวัลวิทย� ตMะดุก
63093001892 นางสาวอิมทิตา ฤทธิเกษร
63093001893 นางสาวศิริรักษ� คําเลี้ยง
63093001894 นายทศพร เอี่ยมสําอางค�
63093001895 นางสาวขนิษฐา คําโบสถ�
63093001896 นางสาวศุภกาญจน� สีมอญ
63093001897 นางสาวชูใจ กลับทุ+ง
63093001898 นายอิสระพงษ� แจ+มเที่ยงตรง
63093001899 นางสาวสโรชา บุดดา
63093001900 นางสาวฐาปาณี พรายสังข�
63093001901 นางสาวศิริพร โมมีเพชร
63093001902 นายณัฐภัทร ดิษผล
63093001903 นางสาวอัจฉรา ทิใจ
63093001904 นางสาวป6Uนฤทัย บุญทันเสน
63093001905 นางสาวจุฑาทิพย� ป6Uนกระจาย
63093001906 นางสาววิชานี กุลพรม
63093001907 นายวรพล ลอยทับเลิศ
63093001908 นางสาววิยะดา แสนเกียง
63093001909 นางสาวณัฐนิช เขียวรุ'ง
63093001910 นางสาวมณฑิฌา บุญเหลือ
63093001911 นายสุจินดา แก'วกาญจนะวงษ�
63093001912 นางสาวธนัญชา ทองเปEา
63093001913 นายอโนชา เมืองจันทร�
63093001914 นายศุภวิชญ� ขันทรัตน�
63093001915 นางสาวเมธาวดี เพชรรี่
63093001916 นางสาวพิชชา จันทวงค�
63093001917 นางสาวศิริพร เคียนย่ีค้ิว
63093001918 นางสาวญาดา ทานุวัฒน�
63093001919 นางสาวเวนิกา ข'ามสาม
63093001920 นางสาวภัสราภรณ� อําทํา
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63093001921 นางสาววิมลมาศ ทองคํา
63093001922 ว+าที่ ร.ต.อิทธิรัตน� ใจรักษ�
63093001923 นางสาวอังคณา คันทะสอน
63093001924 นางสาวณัฐชยา สุวรรณ
63093001925 ว+าที่ร'อยตรีณัฐ น'อยด'วง
63093001926 นางสาวอนุสสรา แข+งเพ็ญแข
63093001927 นางหมายจิต กฤตฤกษ�
63093001928 นางสาวเรือนเพชร มาทน
63093001929 นายธวัชชัย ม่ันยา
63093001930 นางสาวมัชติกานต� ม+วงพรม
63093001931 นางสาวชนกานต� แย'มเพ็ชร
63093001932 นายไชยยันต� เครือสม
63093001933 นางสาวอนุสรา เงินยวง
63093001934 นายวรวิช เหมืองอุ+น
63093001935 นายรุจิภาส ภู+ทอง
63093001936 นางสาวพันธิตรา พรหมเสนา
63093001937 นายอิทธิกร สุทธวงค�
63093001938 นางสาวรวี บุญทอ
63093001939 นายกฤติวิทย� ยะเชียงคํา
63093001940 นางสาวกรรณิการ� เครือสาน
63093001941 นางสาวพรรณวจี เพ็งสกุล
63093001942 นางสาวสุกัญญา พงษ�จุ'ย
63093001943 นางสาวอุรัสยา สืบพันธ�โกย
63093001944 นางสาวชลธิชา กระต+ายทอง
63093001945 นางสาวพัทธ�ธีรา พีระพันธ�
63093001946 นายธีรภัทร� พุทธพันธ�
63093001947 ว+าที่ร'อยตรีหญิงนิยะดา ใจรัก
63093001948 นางกีรติญา ศรีศุภวุฒิ
63093001949 ว+าที่ ร.ต.หญิงวิภาแพรว แปงใจ
63093001950 นางสาวชนัญธิดา ฮามสุโพธ์ิ
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63093001951 นายนิธิกร วีระวัฒน�โสภณ
63093001952 นางสาวสุภาพร บุญรอด
63093001953 นางสาวขวัญฤดี คําท'วม
63093001954 นางสาวบุศรา ศรีนันทกุล
63093001955 นายวีรยุทธ รุ+งน'อย
63093001956 นายวิทวัส สายยืด
63093001957 นายฑีฆวัฒน� อินทะ
63093001958 นายทินธารัตน� แก'วมุกดา
63093001959 นางสาวธัญญา จุรัญญา
63093001960 นายณัฐวุฒิ คงไม'สีเงิน
63093001961 นางสาวเพ ช ราภรณ� คําผง
63093001962 นางสาวอุสาณกาญจน� ทับทิมทอง
63093001963 นางกัญญ�ศิริ แย'มบู+
63093001964 นางสาวชนนิกานต� ต'นคําฮัก
63093001965 นางสาวพรพิมล บุญสุข
63093001966 นางสาวภาวิณี จีนหลักร'อย
63093001967 นางสาวกรรณิการ� ศรีคําภา
63093001968 นางสาวณัชชา เสาวรัจ
63093001969 นางสาวสิริลักษณ� ทองอยู+
63093001970 นางสาวนุชลี มีกลิ่น
63093001971 นางสาวจุฑารัตน� ปริ่งปรีชา
63093001972 นางสาวนุชรีย� อุฤทธ์ิ
63093001973 นางสายรุ'ง มาพันนะ
63093001974 นางสาวชนิดา ชูแช+ม
63093001975 นายธเนศ จิระปาน
63093001976 นางสาววันวิสาข� ชุมประเสริฐ
63093001977 นายเจษฎาภรณ� ใบแสด
63093001978 นางสาวธัญญารัตน� โพธ์ิวัฒน�
63093001979 นางสาวเมษยา หนิมพานิช
63093001980 นายเจษฎา สุวรรณวงศ�
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63093001981 นางสาวณัฐริกา ไชยน'อย
63093001982 นางสาวมาริษา ตรงต+อกิจ
63093001983 นางสาวทัศน�วรรณ ไชยชาญ
63093001984 นางสาววณิชากร ก'องคีรี
63093001985 นางสาวจริยา หนองคาย
63093001986 นายป?ญญา กล'าหาญ
63093001987 นายพศิน ธนาชากร
63093001988 นางสาวภิรมยา รักแย'ม
63093001989 ว+าที่ร'อยตรีหญิงณัฐิดา สุดไทย
63093001990 นางสาวกมลพรรณ สุมาลุย�
63093001991 นายจิรภัทร ศรีโพธ์ิ
63093001992 นางสาวน้ําทิพย� เกิดที่สุด
63093001993 นายสืบสกุล สุเตนัน
63093001994 นางสาวจุฑามาศ ม+วงสุข
63093001995 นางสาวสุดารัตน� ขัดหย+อม
63093001996 นางสาวปวิตรา บานกลีบ
63093001997 นางสาวนิภาภรณ� บัวบาง
63093001998 นางสาวอรญา ดีประเสริฐ
63093001999 นางสาวจําเรียง เครือแสง
63093002000 นางสาวกนกกร คล'ายจินดา
63093002001 นางสาวสุภาพร ป6นทะปง
63093002002 นายชวกร เปรุนาวิน
63093002003 นางสาวสายชล จันทร�เหม
63093002004 นางสาวรัศมี โคตรโนนกอก
63093002005 นางสาววรินทร จันด'วง
63093002006 นางสาวพรชนก ถ่ินเถิน
63093002007 นางสาวกฤติยา มูคํา
63093002008 นางสาวนรีวรรณ พรมมี
63093002009 นางสาวธัญญารัตน� แก'วนึก
63093002010 นางสาวสุภาวดี แก'วจีน
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63093002011 นายชัยกมล สําราญดี
63093002012 นางสาวณัฐกานต� ศรีเพ็ชร
63093002013 นางสาววานิดา ทิมเทศ
63093002014 นางงามจิต จันทร�เดช
63093002015 นายวจนะชัย ว+องวีระยุทธ�
63093002016 นางสาววิจิตรา ศรีโพธ์ิโต
63093002017 นางสาวสุพัตรา ผิวนวล
63093002018 นางสาวยลดา คําคุ'ม
63093002019 นางสาวสุนิศา ละน'อย
63093002020 นางสาววิไลลักษณ� ดุสดี
63093002021 นายศรณ�พิชญ�ชา ธนาวรานันท�
63093002022 นางสาวนันทกา เม้ียงหอม
63093002023 นางสาวกัญญาณัฐ เอียมสุวรรณ
63093002024 นางสาวณัฐมล แนวหาร
63093002025 นางสาวสุจรรยา อําภา
63093002026 ว+าที่ ร.ต.หญิงกานดา ฉิมมา
63093002027 นายธนัตถ� ป?ญญาใจ
63093002028 นางสาวภัทรสุดา สุวรรณ�
63093002029 นายนิคม ฝ?]นป6มปา
63093002030 นางสาวอนินธิตา บานบู+
63093002031 นางสาวบุษดี ภาษี
63093002032 นางสาววรินทร เสนีวงศ� ณ อยุธยา
63093002033 นางสาววลัยพร ช+างเจรจา
63093002034 นางสาวกาญจน�วิดา จันทร�อู+
63093002035 นางสาวจิราวรรณ อ+อนด'วง
63093002036 นางสาวชลิตา โลหะเวช
63093002037 นางสาวศิรพรรณ ระวังกาย
63093002038 นายวชิรวุฒิ บุตรดา
63093002039 ว+าที่ร'อยตรีธนกร ต้ังวงศ�กิจการ
63093002040 นางสาวกุศรินทร� อินนันใจ
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63093002041 นายนันทิพัฒน� หงษ�สามสิบเจ็ด
63093002042 นางสาวพิมพ�วิไล ดนุวัศภิญโญ
63093002043 นางสาวปาริศา ศรีสวัสด์ิ
63093002044 นางสาวอัญญาภา ราชจริต
63093002045 นางกัณฐมณี สองสีโย
63093002046 นายอนุกูล คําผง
63093002047 นางสาวณัฐทิชา เสมแก'ว
63093002048 นางสาวรัชฎาพร โพธ์ิศรี
63093002049 นายกิตติศักด์ิ รอดฉาย
63093002050 นายธนาเทพ ธนโรจน�จินดากุล
63093002051 นางสาวปรียานุช ขุนคํ้า
63093002052 นางสวิภาวรรณ ทองน'อย
63093002053 นางสาวชัญญาณี เณรทอง
63093002054 นางสาววิไลรัตน� มุสิกาวัน
63093002055 นางสาวอุทัย หนองหลวง
63093002056 นางสาวศิรินภา บุญกําเหนิด
63093002057 นางสาวอมรรัตน� ขําศิริ
63093002058 นายประภาส วงศ�ขม้ิน
63093002059 นางสาวสุพรรษา สมพงษ�
63093002060 นางสาวพิมพกา ศรีอินทร�คํา
63093002061 นางสาวกิจจา ปรัชญาโณทัย
63093002062 นางสาววราภรณ� วงค�เข่ือนแก'ว
63093002063 นางสาวณัฐกานต� ริ้วพิทักษ�
63093002064 นางสาวภิญญา บุญทวีศักด์ิ
63093002065 นายเนติพงษ� วงษ�เจริญ
63093002066 นางสาวสุนิสา เสือโต
63093002067 นางสาวศิริวรรณ ครุฑวงค�
63093002068 นายชัชชัย ภมรจันทร�
63093002069 นายอดิศร ยอดใย
63093002070 นางสาวอรวี วรรณสุทธ์ิ
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63093002071 นางสาวสิริรัตน� อ+อนดีกุล
63093002072 นางสาวนภัส งามสนอง
63093002073 นายพงศ�เทพ โคกสอน
63093002074 นางสาวกัลญานุช อุดพ'วย
63093002075 นางสาวปรารถนา กันหาทอง
63093002076 นางสาวสายรุ'ง เย็นขัน
63093002077 นางสาววันทนีย� ใจสม
63093002078 นางสาวชนิศา เดชเรืองศรี
63093002079 นางสาวหัสยา สิงห�ชุมชัย
63093002080 นางสาวเนตรทิพย� พุ+มสิโล
63093002081 นายจักรพงษ� บุดดีกอง
63093002082 นางสาวธนัญชนก ธรรมสูตร
63093002083 นางสาวภัทราภรณ� ขวัญมนต�
63093002084 นางสาวพุทธรักษ� ป6Uนรัตน�
63093002085 นางสาวกนกนภา ราชคม
63093002086 นางสาวพลอย ไพ ลิน บัวบาน
63093002087 นางสาวพิตรานันท� ทนทาน
63093002088 นายกรดล สุขสงวน
63093002089 นางเอมิกา ฟูใจ
63093002090 นางสาวอภิญญา อินทร�ย้ิม
63093002091 นางสาวอรวรรณ ตรีสุทธาชีพ
63093002092 นางสาววิการดา โคตรเสนา
63093002093 นางสาวสุรีรัตน� แก'วหร+าย
63093002094 นางสาววโรชา แก'วประสงค�
63093002095 นางสาวพรชนก นกสระ
63093002096 นางสาวจิราพร เดชศรี
63093002097 นางสาวกุพชกา จุมพุก
63093002098 ว+าที่ร'อยตรีจักรกฤษณ� ยศสุนทร
63093002099 นายบัณฑิต แก'วสีทอง
63093002100 นายธวัชชัย คําเอี่ยม
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63093002101 นายบุลากร จันทร�วังโปร+ง
63093002102 นางสาวภรทิพา บัวบาน
63093002103 นายฉัตรพล จันทร�คํา
63093002104 นายณัฐนันท� ทนุวงค�
63093002105 นางสาวพัชราภรณ� ชูสุทธ์ิ
63093002106 นางสาวจีระนันท� ทองแพง
63093002107 นายฉลองชัย ต+ายยงค�
63093002108 นายธนาวุฒิ คงอุดมธนกร
63093002109 นางสาวรุ+งระวี บุญชู
63093002110 นางสาวป?ทมาพร แตงทรัพย�
63093002111 นางนิลวรรณ ทาเหล็ก
63093002112 นางสาวรมิดา ขาวสัก
63093002113 นางสาวศุภนิดา ภูมิชาติ
63093002114 นางสาวสายรุ'ง คงรอด
63093002115 นางสาวศิรัสวยา คําไวย�วัฒนกุล
63093002116 นางสาวชนิสรา นิติวิทยากุล
63093002117 นางสาววริสรา สุขสวัสด์ิ
63093002118 นายยศพล เล็กประเสริฐ
63093002119 นางสาวนิจวิภา อินผ+อง
63093002120 นางสาวณัฐกานต� เวชทัพ
63093002121 นางศุภลักษณ� พรมแตง
63093002122 นายรวีภัทร พิมแก'ว
63093002123 นางสาวนภาภรณ� พรมชาติ
63093002124 นายทวี นวนปอน
63093002125 นายณัฐพนธ� ขัดสาย
63093002126 นายทัศธนพล ไวที
63093002127 นางสาววรรณภา รักเกษตรกรรม
63093002128 นางสาวนิภา กําจร
63093002129 นางสาวภารดี นิลเกษ
63093002130 นายธีระพงศ� ระบอบ

หน'า 71 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093002131 นางสาวดวงใจ ดาวงษ�
63093002132 นายกฤษดา ตMะยศ
63093002133 นายพิทยา ศรีแก'ว
63093002134 นางสาวอรอุมา ตMะศิริ
63093002135 นางสาวกชพรรณ ยงญาติ
63093002136 นางสาวปริญญาภรณ� รังษีวงศ�
63093002137 นางสาวเกวลิน แก'วมณี
63093002138 นายมนัส นานแกง
63093002139 นายประยูร แสนธิวัง
63093002140 นายจิรชัย สุขสมศรี
63093002141 นางสาวเครือวัลย� ใจการณ�
63093002142 นางสาวนุชนารถ ศรีเดช
63093002143 นางสาวณัทชลิดา ม+วงมา
63093002144 นายเอกรินทร� คะชา
63093002145 นางสาวศันสนีย� สีมีดี
63093002146 นางสาวชนัญชิดา ธนานุศักด์ิ
63093002147 นางสาวธนาภรณ� พงศ�วรเมธี
63093002148 นางสาวปาฐิติกร ใจป6ง
63093002149 นางสาวนพมาศ ทิศสุวรรณ�
63093002150 นางสาววรรณิศา จันนาค
63093002151 นายกิตต์ิโภคิน เมธาพีระโรจน�
63093002152 นางสาวอรวรรณ� อยู+เจริญ
63093002153 นางสาวรุ+งทิพย� ทนันชัย
63093002154 นางสาวนันทนัช ทวีรัตน�
63093002155 นางสาวสิริขวัญ ปานแสง
63093002156 นางสาวดวงธิดา มณีโนนโพธ์ิ
63093002157 นายพยนต� คันฉ+อง
63093002158 นางสาวมณีรัตน� บุญเรือง
63093002159 นางสาววริศรา แก'วเนย
63093002160 นางสาวสุรีย�พร ขันธุป?ตน�
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63093002161 นางสาวสรีระวรรณ เพ็งย้ิม
63093002162 นายธรรมนูญ บุศย�น้ําเพชร
63093002163 นายอาชชวี เชียงทา
63093002164 นางสาวมณีรัตน� ไกวดี
63093002165 นางสาวปรารถนา พูนลาภเดชา
63093002166 นางสาวนภัสวรรณ พุ+มพวง
63093002167 นางสาวสิมิลัน เสาวรส
63093002168 นางสาวพัชนิดา คําต๋ัน
63093002169 นางสาวธรา เศรษฐี
63093002170 นางสาวณัฐญดา นาคคงคํา
63093002171 นางสาวโสภิดา ทองเพียร
63093002172 นายจิราวุฒิ สดสะอาด
63093002173 นางนุชจิรา สีคํา
63093002174 นางสาวกรภัคมน กันดก
63093002175 นางสาวชาคริยา ทองแต'ม
63093002176 นางสาววราภรณ� บํารุงศรี
63093002177 นางสาวลักขณา หมวกเอี่ยม
63093002178 สิบเอกสิทธิกร รักศรี
63093002179 นางสาวจารุวรรณ พ่ึงพุ+ม
63093002180 นายนนทนันท� ตนะทิพย�
63093002181 นายชนาธิป แตงอ+อน
63093002182 นายธนาธิป แย'มย้ิม
63093002183 นางสาวสโรชา วงศ�วิเศษ
63093002184 นางสาวจันทิภา พิทักษ�
63093002185 นางสาวปุญญิศา สุขแสงนภา
63093002186 นางสาวจินตนา เขตรกรณ�
63093002187 นายมโนช สังข�เที่ยง
63093002188 นางสาวอัจฉราพร แข็งแรง
63093002189 นางสาวมุกรินทร� ทองแจ+ม
63093002190 นายเตชสิทธ์ิ ดิดขํา
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63093002191 นายชาญศักด์ิดา กล'าหาญ
63093002192 นายวัชรวรรณ ซางซ่ือมูล
63093002193 นางสาวจุฑามาศ หม่ืนยุทธ
63093002194 นายวรากร ปาปวน
63093002195 นายสมคเนณ� ตู'ทอง
63093002196 นายเอกสิทธ์ิ อุดคํามี
63093002197 นางสาวสิริกร มโนนัย
63093002198 นางสาวจินตนา มีสุข
63093002199 นางสาวยุวดี กันทบุตร
63093002200 นางสาวยุพารัตน� บุญย้ิม
63093002201 ว+าที่ ร.ต.มิตรภาพ ศรีใส
63093002202 นางสาวพาฝ?น ศรีดิฤทธ์ิ
63093002203 นางสาวธรรมภัสสร ฝนตะคุ
63093002204 นางสาวพรชิตา ภู+สงค�
63093002205 นางสาวสุทธิกานต� พรหมมาณพ
63093002206 นายยงยุทธ ตันใจ
63093002207 นางสาวจุฑามาศ กาทองทุ+ง
63093002208 นางพรหมวิภา โกนันทะ
63093002209 นายชรพล ใจฉลาด
63093002210 นางสาวอทิตยา จันดาบุตร
63093002211 นางสาววรรนิภา มาจาด
63093002212 นายชัยวัฒน� ตรีภารา
63093002213 นางสาวรดาณัฐ รองทอง
63093002214 นายปฐมพร โรจน�ทองคํา
63093002215 นางสาวจุฑามาศ สอนงอก
63093002216 นางสาวศยามล วงษ�คํา
63093002217 นางสาวฉัตรแก'ว ศิลา
63093002218 นายเมธาวี เกิดเชื้อ
63093002219 นางสาวอนงค�กานฑ� พรรณา
63093002220 นายวุฒิไกร จิตต�เลิศ
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63093002221 นางสาวนวิยา ทองลิ่ม
63093002222 นางสาวสุนิษา ปานสุด
63093002223 นางสาวกวินทิพย� ชํานาญจุ'ย
63093002224 นางสาวพิชญาณี อิ่นคํา
63093002225 นางสาวจุฑารัตน� ม่ันอิ่ม
63093002226 นายสุรศักด์ิ ประเจิดคีรี
63093002227 นางสาวสุวนันท� สังฆะสอน
63093002228 นางสาวพีระดา สุขประเสริฐ
63093002229 นายวีรกุล บุญทา
63093002230 นางสาวรุ+งนภา บัวเขียว
63093002231 นางสาวสาลิกา อมเพชร
63093002232 นางสาวสิมิลัน เต็งโล+ง
63093002233 นายวัฒนพงษ� จันทร�ทอง
63093002234 นางสาววิลาวัลย� ฤทธ์ิม+วง
63093002235 นางสาวศรุตา สอาดโอษฐ�
63093002236 นางสาวสุภารดี มักเกษตรกิจ
63093002237 นางวรนิษฐา พุฒลา
63093002238 นางสาวธัญพร อาชาวาสนา
63093002239 นางสาวเฟLUองฟEา ตาดเกิด
63093002240 นางสาวนัฐมล อ'นมะณี
63093002241 นายศิวกร สายทอง
63093002242 นายเจษฎากร ศิริมงคล
63093002243 นายนพณัฐ พงศ�สิทธิศักด์ิ
63093002244 นายคมกริช สิทธิมงคล
63093002245 นางสาวปาลิตา ปEอคํา
63093002246 นางสาวสุวัจนี นุ+มน'อย
63093002247 นายธีรภัทร คุยสี
63093002248 นางสาวณัฐทิตา จันทวี
63093002249 นายธีรวัต เจนพรมราช
63093002250 นางสาวณัฎฐณิชา สุยะวิน
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63093002251 นายธนเดช เฟLUองอิ่ม
63093002252 นายวศิน คําสะอาด
63093002253 นางรัชนีพร ตรีตุนา
63093002254 นายเสกสรรค� บุญบาง
63093002255 นายภัทรพล มรรยาทอ+อน
63093002256 นางสาวอาราดา ศรีโสภา
63093002257 นางชนิดา ชัยวรรณ
63093002258 นางสาววิจิตรา เพียรธัญกร
63093002259 นางกาญจนา จันพ+อตา
63093002260 นางสาวช+อทิพย� แสงแก'ว
63093002261 นางสาวอาภาศิริ อินทร�เพ็ง
63093002262 นางสาวชนานันท� ฐานหม่ัน
63093002263 นางสาวดวงกมล ปุRนปาน
63093002264 นายธนภัทร� ศาสตร� ศรี
63093002265 นางสาวยมลพร นาคเอี่ยม
63093002266 นางสาวโสรยา เอี่ยมอ+อน
63093002267 นางสาวอุมากรณ� สืบอินวงค�
63093002268 นางสาวธาริณี ทองอยู+
63093002269 นางสาวขจิตรา ปEองกัน
63093002270 นางสาวกาญจนา สีโอ
63093002271 นางสาวลัดดาวัลย� วิวัฒน�พงษ�
63093002272 นางสาวศิริพรรณ ทัพงาม
63093002273 นางสาวระพีพร โคคีรี
63093002274 นางสาวปารชญา ทองเชื้อ
63093002275 นางสาวภัทรวดี รัศมีแก'ว
63093002276 นายสุนัย เอี่ยมอรุณไทย
63093002277 นางสาวนุชศราพรรณ ฝ?]นอิน
63093002278 นายอนุสรณ� โกสิน
63093002279 นายณฐพัฒน� ม่ังชม
63093002280 นางสาวสุชีรา สงพูล
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63093002281 นางสาวรัญชิดา กันทะหงษ�
63093002282 นางสาวภิรมย�ญา ไชยะ
63093002283 นางสาวสุพัตรา หยวกยง
63093002284 นายกิตติพงศ� คําบรรลือ
63093002285 นายวิษณุกร จินยา
63093002286 นายอนุรักษ� สุนะตา
63093002287 นายขวัญชัย อินทะนาค
63093002288 นางสาวศุลีพร เทศอินทร�
63093002289 นางสาววิจิตรา อินสอน
63093002290 นางสาวป6Uนแก'ว ระโยธี
63093002291 นางสาวปภาวรินท� สิงห�เวียง
63093002292 นายพูนศักด์ิ น'อยทัน
63093002293 นางสาวอาภัสรา ทัศนมาศ
63093002294 นายเอกพงษ� เพ็ชรพงษ�
63093002295 นายพุฒิพงศ� บัวชู
63093002296 นางสาวทิพวรรณ คะชา
63093002297 นางสาวทักษพร ชื่นบางบ'า
63093002298 นายพีรวิชญ� สิงห�ดี
63093002299 นางสาวปุณยนุช มาเต
63093002300 นางสาวธารทิพย� ทั่งกล่ํา
63093002301 นางสาวภรีมรพัฒน� พุฒนาค
63093002302 นางสาวอัจฉราพร บุญฟู
63093002303 นางสาววราพร ขยัน
63093002304 นางสาวภัคจิรา เมฆตานี
63093002305 นางสาวพัณณ�ปาภัช ชุมภูราษฎร�
63093002306 นางสาวจุฑามาศ พุฒิไชยจรรยา
63093002307 นายกฤตเมธ ยอดประเสริฐ
63093002308 นางสาวป?ญจารีย� ศรีจันทร�ทับ
63093002309 นายณัฐพล ขวัญแก'ว
63093002310 นายจิราวัฒน� แก'วจีน
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63093002311 นางสาวชนากานต� บุตรสุวรรณ
63093002312 นายวันเฉลิม หวาเกตุ
63093002313 นางสาวประภัสสร ประวะสาร
63093002314 นางสาวพรรณราย โย+ทู
63093002315 นายสมชาย ชัยต'น
63093002316 นางสาวนิศากร ชูปาน
63093002317 นางสาวภัสสร ธรรมสงบย่ิง
63093002318 นางสาวยุวรัญญา แย'มแบน
63093002319 นางสาวชนันสิริ เหล+มนําชัย
63093002320 นางสาวพรเพรช เขียวจันทร�แสง
63093002321 นางสาวอรรัมภา อุปเส็น
63093002322 นางสาวกัญญารัตน� ใจทอง
63093002323 นายเลอสรวง ศิริปาลกะ
63093002324 นางสาวชวพร กาทองทุ+ง
63093002325 นายอนวัช ปานสุด
63093002326 นางสาวป6ยาพัชร รอดแย'ม
63093002327 นางสาวจิดาภา มาพร
63093002328 นางสาวธัญญาเรศ มาคุ'ม
63093002329 นางสาวนันทิภา เขียวมณี
63093002330 นางฉัตรชนันทร� ถุงคํา
63093002331 นายอุทัย เรืองนาม
63093002332 นางสาวพิมพา ศรีพรธิติกุล
63093002333 นางสาวกนกพิชญ� หลาบเหมทุม
63093002334 นางสาวณฐรินีย� ศรีสอนปEอง
63093002335 นายจุมพล เผยศิริ
63093002336 นางสาวอัจฉราวรรณ ดอกไม'โชติ
63093002337 นางสาวฐิมาพร คํามา
63093002338 นางสาวกัญญารัตน� เเก'วบุญธรรม
63093002339 นางอุทุมพร ทองชํานาญ
63093002340 ว+าที่ร.ท.นันทวัฒน� เภาศรี
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63093002341 นายนฤเบธ โตสวัสด์ิ
63093002342 นางสาวสุทิตา สีวิใจ
63093002343 นางสาวอนุศรา ทองบรรเทิง
63093002344 นายอาทิตย� อิ่มแสง
63093002345 นางสาวอัญธิกา เพียรเกิด
63093002346 นางสาวนันทะวดี อยู+ศรี
63093002347 ว+าที่ร'อยตรีหญิงปภาวดี พลพวก
63093002348 นางสาวประภัสสร ขาตา
63093002349 นางสาววรัญญา พรมบุญ
63093002350 นางสาววรรณฉัตร เมฆี
63093002351 นางสาวอสมา สุนทรพงศ�
63093002352 นางสาวเจนจิรา กรณีย�
63093002353 นางสาวโศภิษฐ� แสงแก'ว
63093002354 นายเฉลิม กุลประเสริฐ
63093002355 นางสาวอนุชจรี กัลยา
63093002356 นางสาวศศิวิมล สมภักดี
63093002357 นางสาวสายสุนีย� จZองบุญ
63093002358 นายนนท�ปวิธ สายภู
63093002359 นายจิรศักด์ิ อินทํามา
63093002360 นางสาวจิรวรรณ ศฤงฆ�อนันต�
63093002361 นางสาวฐิติพร สอนสง+า
63093002362 นายณัฐวุฒิ อาจจีน
63093002363 นางสาวณัฏฐ�ชาภา สุยะตา
63093002364 นายภิรายุ ตาดเกิด
63093002365 นางสาวณัฐพร ต๊ิบนวล
63093002366 นางสาวปวริสา ศรีอินทร�
63093002367 นางสาวสุประวีณ� สดสูง
63093002368 นางสาวชนาพร ม+วงสิงห�
63093002369 นางสาวเดือนนภา จันเหลือง
63093002370 นายเกรียงศักด์ิ แสงอนันตการ
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63093002371 นางสาวกฤติมา ธรรมโชติ
63093002372 นายกวีวัธน� อิทธิกุลพินันท�
63093002373 นายฆัสรา ไกรนิตย�
63093002374 นางสาวปวีณา โสจินดา
63093002375 นางสาวสาวิตรี เทศใจ
63093002376 นางจารุวรรณ ขานทอง
63093002377 นางสาวนงค�คราญ อุ+นถ่ิน
63093002378 นางสาวสุชานันท� ต+ายลํายงค�
63093002379 นางสาวอิสริยะ หลิ่มสุริยะ
63093002380 นายสมประสงค� ขําบางโพธ์ิ
63093002381 นางสาวกาญจนา ฉิมเสือ
63093002382 นางสาววริศรา จึงประเสริฐ
63093002383 นางสาวภรัณยา ตุ'มประสิทธ์ิ
63093002384 นางสาวศิริภรณ� มีระสิง
63093002385 นายจักรพันธ� จันทรหอม
63093002386 นางสาวจิราภรณ� จําแม+น
63093002387 นางสาวภคพร โชคถกลเกียรติ
63093002388 นายทัศน�พล ผันประดิษฐ�
63093002389 นางสาวชวนพิศสิณี เฟLUองเพียร
63093002390 นายธเนศ ภู+นพคุณ
63093002391 นางสาวณัฐวรรณ อบสิน
63093002392 นายฐนพงศ� มุจรินทร�
63093002393 นายจตุพล ม+วงทอง
63093002394 นางสาวณิชา โคตรสําราญ
63093002395 นางสาววรัชญา สุวรรณ�
63093002396 นางสาวธนพร อรุณธัญญาวิรัช
63093002397 นายณัฐพงศ� ทานะขันธ�
63093002398 นางสาวรัชนีพร มะโนจันทร�
63093002399 นางสาวอรอนงค� อ+อนเกษ
63093002400 นางสาวธารวิมล พันธ�พืช
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63093002401 นายวีรพงษ� สุขเดช
63093002402 นางสาวณัฐณิชา ทองสัมฤทธ์ิ
63093002403 นางสาวพัทธมน สิทธิ
63093002404 นายวิรุฬห� ย้ิมประดิษฐ�
63093002405 นางสาววราภรณ� สุรําไพ
63093002406 นายชัยชนะ วงศ�สม
63093002407 นางสาวณิชารีย� ชาลีจังหาญ
63093002408 นางสาววราภรณ� ดอนหม'อ
63093002409 นายพลชนะ ตางาม
63093002410 นางสาวปาริชาต เปEาทอง
63093002411 นางสาวนิลาวัลย� อินทะยา
63093002412 นางสาวเจนจิรา โพธ์ิคําทอง
63093002413 นายณัฐพล เมฑา
63093002414 นายขวัญโชค นามสี
63093002415 นายสมใจ กลิ่นคูณ
63093002416 นางสาวสุปราณี รอดเจริญ
63093002417 นางสาวปริณดา ศรีดามา
63093002418 นางสาววานิชา จันทร�จรูญ
63093002419 นางสาวปาณิศา รอยแดง
63093002420 นางสาวพีระดา สุกิจพิชา
63093002421 นางสาวอรปรียา พ+วงจันทร�
63093002422 นางสาวอริสา ธรรมโชติ
63093002423 นางสาวสุนันท� ปรางวิเศษ
63093002424 นางสาวเมทินี เอนกสุข
63093002425 นายธีรศักด์ิ ศรีสมศักด์ิ
63093002426 นางสาวกันต�กวี ถมยา
63093002427 นายภานุทัศน� ทับทิม
63093002428 นางสาวอมรพรรณ วงศ�เจริญ
63093002429 นางสาวสุชิรา ปานนิ่ม
63093002430 นางสาวทัดดาว ป6UนปEอม
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63093002431 นางสาวกัญญาภัค จันทร�น้ําคบ
63093002432 นางสาวเกตุมณี คงคาพิสุทธ์ิ
63093002433 นางสาววารุณี สิงหเดช
63093002434 นายขจรพงศ� อินหันต�
63093002435 นายจิรภัทร สิงห�มนต�
63093002436 นายชนธีร� ประทุมนันท�
63093002437 นางสาวเปรมฤทัย รักย้ิม
63093002438 นายพงศ�พัทธ� ลําจะเรา
63093002439 นางสาวธันยพร ประสมใจ
63093002440 นายธนาวุฒิ น'อยแสง
63093002441 นางสาวญานพันธ� อินทรมาศ
63093002442 นางสาวมินตรา ท'วมนาค
63093002443 นางสาวพิชญานิน สมเชื้อ
63093002444 นางสาวสุพรรษา เหมยคํา
63093002445 นางสาวปาริชาติ โหกลัด
63093002446 นายพีรวัชร อภิชาติสุขสันต�
63093002447 นางสาวอนุสรา พ้ัวเบ'า
63093002448 นายตันติกร อันทินทา
63093002449 นายธนรรชน ไข+นาค
63093002450 นางสาวสุรัตน� ช'างทอง
63093002451 นางพัทรนันท� หางาม
63093002452 สิบเอกวุฒิคุณ แม'นเขียว
63093002453 นางสาวเกตน�นิภา แดนนาเลิศ
63093002454 นางสาวมณฑิตา จุมวรรณา
63093002455 นายภีรยุทธ พุ+มหว+าง
63093002456 นายวิชาญ นันทวงษ�
63093002457 นางสาววัลลดา หลีน'อย
63093002458 นางสาวนริศรา ป6นตา
63093002459 นางสาวจันทรัตน� แก'วบุญมา
63093002460 นายพิทยา แสนอุด
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63093002461 นางสาววิชญา ฤทธ์ิบํารุง
63093002462 นางสาวฐิติภัทรา ใหม+วงค�
63093002463 นางณมัซนันท� ม่ันเกตุวิทย�
63093002464 นางสาวสุนันทา บุญเกิด
63093002465 นางสาวมานิตา อินทรเลิศ
63093002466 นางสาวปภัชญา คุ'มนาคนพคุณ
63093002467 นางสาวเสาวลักษณ� ชนะญาติ
63093002468 นางสาวเพ็ญนภา สงวนดิษฐ
63093002469 นางสาวกาญจนา ทวีสุข
63093002470 นางสาวสิทธิพร พ่ึงดี
63093002471 นางสาวฉัตรฑริกา สุดแท'
63093002472 นางสาววัชราภรณ� บุตรราช
63093002473 นางสาวศุทราภรณ� ภูมิประเทศ 
63093002474 นายชาญณรงค� ก'อนคํา
63093002475 นางสาวสุกัญญา ทักท'วง
63093002476 นางสาวณัฐพร ประสม
63093002477 นางสาวรัชดา สุ+มรอด
63093002478 นางอุรชา โชติวานนว�
63093002479 นางสาวฐิติพร ฉลวย
63093002480 นางสาวสุมาลี โตเมศ
63093002481 นายอาภากร แทนป?]น
63093002482 นางสาวอรปรีญา นนตะพันธ�
63093002483 นางสาวสมฤทัย เสือสะอาด
63093002484 นางสาวธีร�จุฑา ฟองจ'อน
63093002485 นายวีระศักด์ิ โสพันพิม
63093002486 นางสาวสุพัตรา พันธวงศ�
63093002487 นางสาวณัฎฐกานต� ทองดี
63093002488 นางสาวยุพาพร ทองวัฒนา
63093002489 นางสาวศิริพร ทองเปEา
63093002490 นางสาวอาริษา กีสด
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63093002491 นายวรวุฒิ ทิมนิ่ม
63093002492 นายอนุกูล กลิ่นดี
63093002493 นางสาวนุชจริยา จันทรสาร
63093002494 นางสาวสร'อยเพชร ภูมี
63093002495 นายธวัชชัย สาริการินทร�
63093002496 นายธีรนันท� ไหมเงิน
63093002497 นางสาวพรทิพย� นวลแก'ว
63093002498 นางสาวกาญจนา แว+นแก'ว
63093002499 นางสาวสุชาวดี เกิดด'วง
63093002500 นายธัชเดช แสนสักหาญ
63093002501 นายสุริยา ตองอ+อน
63093002502 นางสาวรัตติกาล เถ่ือนชนะ
63093002503 นางสาวสร'อยสุดา คะจรรยา
63093002504 นายป6ยะศักด์ิ จําปาเงิน
63093002505 นางสาวม่ิงขวัญ นิษากุล
63093002506 นางสาวสุวิมล จันดี
63093002507 นางสาวนิภาพร จารเมือง
63093002508 นางสาวพิชญาพัชร แผ'วเกษม
63093002509 นายศวิษฐ� นรมัตถ�
63093002510 นางสาวหทัยชนก ขําแย'ม
63093002511 นางสาวอุไรวรรณ รารัน
63093002512 นางสาวศิริวรรณ จันทร�คุ'ม
63093002513 นางสาวหทัยภัทร แพรสีทอง
63093002514 นางสาวอรัชพร คงสวัสด์ิ
63093002515 นายณัฐศักด์ิ จริงแล'ว
63093002516 นางสาวพิรธารณ� หน+อคํา
63093002517 นางสาวรุ+งฟEา มีทรัพย�
63093002518 นางสาวหัทยา สิงห�สุข
63093002519 นางสาวธารทิพย� ทิพย�ปลูก
63093002520 นางสาวพิจิตรา พงษ�จําปา
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63093002521 นางสาวพรปวีณ� ท'วมเทศ
63093002522 นางสาวศรุตยา พรสุพรรณวงศ�
63093002523 นางสาวเบญจรัตน� หอมสมบัติ
63093002524 นางสาวณัฏฐณิชา อินทะแสง
63093002525 นางสาวณภัชชา ม่ันชาวนา
63093002526 นางสาวกรณพัฒน� ม่ันเจMก
63093002527 นางสาวอังคณาทิพย� เณรเอี่ยม
63093002528 นางสาวภนิตา อนุสนธ์ิ
63093002529 นางสาวนิตยา ประสมทรัพย�
63093002530 นายอนุชา คุ'ยต+วน
63093002531 นางสาวกรรณิการ� แพรสีทอง
63093002532 นางสาวกวินนา ตุ+มทอง
63093002533 นายกิตติศักด์ิ ซ'อนพุฒ
63093002534 นางสาวป6ยนุช พ+วงขํา
63093002535 นางสาวหทัยรัตน� มุสิพรม
63093002536 นางสาวพัทธนันท� เย็นคําสุวรรณ�
63093002537 นางสาวจรัสพร บุญรัตน�
63093002538 นางสาวกนกอร สิงห�ลอ
63093002539 นางสาววัชราภรณ� เอี่ยมละออ
63093002540 นางสาววัชรีวรรณ ศรีย่ีสุ+น
63093002541 นางสาวภคอร ชัยกิตติเถกิงเดช
63093002542 นางสาวนพวรรณ เก็บทรัพย�
63093002543 นายนราธิป เหลืองบริบูรณ�
63093002544 นางสาวสุภาภร ทองรินทร�
63093002545 นายภาคิน คําภิระวงศ�
63093002546 นางสาวสิทธิญา เอี่ยมสอาด
63093002547 นางสาววิรยา แก'วเพ่ิม
63093002548 นางสาวลัดดาวัลย� คําสร'างสม
63093002549 นางสาวนิสา ทับทิม
63093002550 นางสาวเปมิกา นาอุZย
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63093002551 นายวีรยุทธ อินทรจันทร�
63093002552 นายไชยวัฒน� อรุณวัฒน�
63093002553 นางสาวพัชรีพร ศรีสวัสด์ิ
63093002554 นางสาวอังคณา เครือแดง
63093002555 นางสาวณัฐวดี มาไกล
63093002556 นางสาวประทีป ชัยภูมิ
63093002557 นางสาวรัชนี จันทร�โสภา
63093002558 นางสาวสุจิตรา ผิวอ+อน
63093002559 นางสาวเสาวภา จันทร�ทิม
63093002560 นางฉัตรชนก ระอุ+ง
63093002561 นางสาวรัชนีกร วังคีรี
63093002562 นางสาวพิชยาพร เต็งเจริญ
63093002563 นายภพัฒน� อุปะกันทะ
63093002564 นางสาวสิชล สายอุ+นใจ
63093002565 นางสาวนภัสวรรณ สําอางค�
63093002566 นางสาวรพีพร เครือรัตน�
63093002567 นางภัทราพร พาใจธรรม
63093002568 นางสาวเมวีญา สุดเขียน
63093002569 นางสาวอนัญญา ปEองท'าว
63093002570 นายอภินันท� ชัยทรัพย�มงคล
63093002571 นายภูมิธวิชญ� ถุงคํา
63093002572 นางสาวกาญจนา โคกฆะจันทร�
63093002573 นายจิตติ สอดศรีจันทร�
63093002574 นายชัยวัฒน� นากแก'ว
63093002575 นางสาวกัญญา อินทร�แตง
63093002576 นางสาวศิริพร กองมา
63093002577 นางสาววิจิตรา จันทร�ตMะสุริน
63093002578 นางสาวจิดาภา ดอกไม'แดง
63093002579 นางสาวพัธรภรณ� ป6ยะภาค
63093002580 นางสาวกุลกัลยา นุชเอี่ยม
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63093002581 นายภูวดล สวนภักดี
63093002582 นางสาวพรนภา กาเรียน
63093002583 นางสาวชนกนันท� ปฏิฐาน
63093002584 นางสาวกนกวรรณ ทิพย�เคลือบ
63093002585 นางสาวชนิญญา เลาหะวณิช
63093002586 นางสาวสกุลรัตน� ลี้ลับ
63093002587 นายธนากร ดวงแก'ว
63093002588 นางสาวนุตประวีณ� อกกว'าง
63093002589 นางสาวศศิธร ฤทธ์ิจีน
63093002590 นายนนทวัฒน� อองกุลนะ
63093002591 นายธนบูรณ� บุญพันธ�
63093002592 นายยุรกานต� ใจการ
63093002593 นายอานนท� สูญน+วม
63093002594 ว+าที่ร'อยตรีพิษณุ มีชัย
63093002595 นางสาวขวัญฤทัย รุ+งโรจน�
63093002596 นางสาวปวีณา มินออน
63093002597 นางสาวพิมพ�วิไล สุขสัมพันธ�
63093002598 นายจักรพงศ� ตMะสุภา
63093002599 นางสาวณัฐณิชา มงคลผาสุก
63093002600 นายนัฐพล ศรีเจริญ
63093002601 นางสาวอารยา คําแพง
63093002602 นายป6ยะพงษ� เมืองไชย
63093002603 นางสาวรวิสรา ชัยวาลย�
63093002604 นางสาวสุธีรา สุขจริง
63093002605 นางสาวิตรี โภชกรณ�
63093002606 นายวรวุฒิ แก'วทา
63093002607 นางสาวนัยนา บุญคํา
63093002608 นางสาวชิดชนก นบพรสรวง
63093002609 นายณัฐพล มีสอน
63093002610 นางสาววิภาดา แก'วสุข
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63093002611 นางสาวอารียา ธิวงศ�
63093002612 นางสาวฑรีณรา ป6ยะเลิศ
63093002613 นางสาวสุนิศา จันทะคุณ
63093002614 นางสาวรชยา บัวทอง
63093002615 นางสาวสุกัญญา มีรอด
63093002616 นายกฤษนรินทร� นาคธูป
63093002617 นางสาวศิริกาญจน� ภูริโสภา
63093002618 นางสาวปภาวรินร� เงินเมือง
63093002619 นางสาวกัลยาณี หนิมพานิช
63093002620 นายวีรพงศ� คงสัมมา
63093002621 นางสาวจิราพรรณ ศรีพิบูลย�บัติ
63093002622 นายนรพนธ� จันลาน
63093002623 นางมัลลิกา โปธาพันธ�
63093002624 นางสาวสมหมาย รุ+งมิตร
63093002625 นางสาวสมฤดี น'อยเอี่ยม
63093002626 นางสาวบุณทริกา มณีกาศ
63093002627 นายเสฎฐวุฒิ อินทรสมใจ
63093002628 นายจิรภัทร กิจบูรณะ
63093002629 นางสาววันทนา บุญมาสอน
63093002630 นางสาวกมลวรรณ กันธะวงศ�
63093002631 นางสาวชลิตา สุยะลังกา
63093002632 นางสาวอณัศยา สงวนพันธุ�
63093002633 นายเจนณรงค� วงค�เมืองมา
63093002634 นายอัครัช ฐาพลเศรษ
63093002635 นางสาววาสนา ชูชื่น
63093002636 นางสาวบุญฐิตา มัชฌิมา
63093002637 นางสาวสุนัน พันธ�สระน'อย
63093002638 นางสาวจันทร�ทิพย� สายสวาท
63093002639 นางสาวกนิษฐา ศัลยพงษ�
63093002640 นายพัทธพล ช+างจัด
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63093002641 นางสาวสุรีพร โททรัพย�
63093002642 นางสาวกัญจน�ปวีณ�มุก ฉายานามชัย
63093002643 นางสาวพิมลพรรณ อายุยืน
63093002644 นางวีรยา ติดยงค�
63093002645 นายวิวรรธน� หาทรัพย�
63093002646 นางสาวพัชธิตา อ+วมพรม
63093002647 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ สิมมา
63093002648 นายภูธิป ใจแปง
63093002649 นางสาวกนกวรรณ สมสิงห�คํา
63093002650 นางสาวนันทวรรณ เอนกนันต�
63093002651 นางสาวสุนิสา ลําโนรี
63093002652 นางสาววารุณี จันทนา
63093002653 นางสาววฤนดา ภูคํา
63093002654 นายภาคิน ไทยศรี
63093002655 นางสาวอารียา ใต'ตา
63093002656 นางสาวอารียา นวลแก'ว
63093002657 นายสิรวิชญ� แดงวงศ�เจริญพร
63093002658 นางสาวอริสรา สหทยาสันติกุล
63093002659 นายเสรี งามวงศ�ทอง
63093002660 นายสมคิด แสนบุญยัง
63093002661 นายเกียรติกุล ผุสดี
63093002662 นางสาวธรรมลักษณ� พุ+มใย
63093002663 นางสาวฝนทอง พูลเขตร�กรณ�
63093002664 นางสาวนิศารัตน� ชูเจริญ
63093002665 นางสาวพัณณิตา ราชกิจ
63093002666 นางสาววิภาลักษณ� ทองอ+อน
63093002667 นางสาวอรยา พนมการ
63093002668 นางสาวอรวรรณ อ่ําน'อย
63093002669 นางรัฐฐาภรณ� องอาจ
63093002670 จ+าอากาศโทวิรุฬห� สุขเง+า
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63093002671 นางสาวนุชนารถ นาคเนียม
63093002672 นายณัฐวัตร พุกรอด
63093002673 นางสาวยุวรัตน� เด+นนภา
63093002674 นางสาววิลัยวรรณ จันทร�เขียว
63093002675 นายฉัตรชัย อินปรา
63093002676 นางสาววิมล สุขใส
63093002677 นางสาวมณีรัตน� ใสสิน
63093002678 นายจิรัฏฐ� วางมือ
63093002679 นางสาวเฟLUองฟEา ดลประเสริฐ
63093002680 นางสาวทิวาภรณ� ใจมา
63093002681 นางสาวปาริฉัตร เสนาปRา
63093002682 นายชาญวิทย� ภู+สีทอง
63093002683 นางสาวไอลดา มาเฟLอง
63093002684 นางสาวสันวณี อัญญมณีคีรี
63093002685 นางสาวอุทุมพร ขําเรือง
63093002686 นางสาวปุญชรัศม์ิ จิรโชตินิธิกรณ�
63093002687 นายอนวัช หมู+น'อย
63093002688 นายจิรายุ กZาเก๋ียง
63093002689 นายณัฐพันธ� แฝทองดี
63093002690 นายตวงสิทธ์ิ ทองแทน
63093002691 นายทีฆทัศน� ญาณะทวี
63093002692 นางภิรดี ชาวนายก
63093002693 นายศราวุฒิ วงศ�เงินยวง
63093002694 นางสาวณัฐพร ภู+จันทร�เจริญ
63093002695 นายมงคล เพ็งเจริญ
63093002696 นางสาวพรชนก สิงห�เดช
63093002697 นางสาวจันทรามาศ ชาญวิกรัย
63093002698 นางสาวกนกวรรณ แสงเปVUยม
63093002699 นางสาวอังชุลี โคตรชมภู
63093002700 นางสาวศศิธร สืบวงศ�ดี
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63093002701 นายจิรเดช เพริดพริ้ง
63093002702 นางสาวจารุวรรณ เนียมกําเนิด
63093002703 นางสาวพรรณราย กลิ่นรุ+ง
63093002704 นายอธิชา ไหวเคลื่อน
63093002705 นางสาวกาญจนา ขัตติยะ
63093002706 นายณชพล จีระดิษฐ�
63093002707 นายพิพัฒน� พานิชย�พะเนาว�
63093002708 นางสาวพรพิมล แจ+มจันทา
63093002709 นางสาวบุษยมาศ เคลือบพ+วง
63093002710 นางสาวสสิธร พันธ�พิทักษ�
63093002711 นางป6ยะฉัตร หนูทิศ
63093002712 นายธนพณ เก+งเขตรกิจ
63093002713 นางสาวโชติมาธนกา มีแก'วแกม
63093002714 นางสาวธนัชชา คุ'มศรี
63093002715 นางสาวพรพิมล กองขุนทด
63093002716 นายศักด์ิสิทธ์ิ สายป?ญญา
63093002717 นางสาวหทัยกาญจน� อินแสน
63093002718 นางสาวเบญจมาศ แย'มชื่น
63093002719 นางมณิชญา ยาห'องกาศ
63093002720 นายสรวิชญ� เจศรีชัย
63093002721 นางสาวสิรินยา ม่ันต+าย
63093002722 นางสาววิภาวี บัวแก'ว
63093002723 นางสาวเมทนี ป?นทิ
63093002724 นางสาวปฏิญญา พรมส'มซ+า
63093002725 นายณฤพน คําสุวรรณ�
63093002726 นางสาวจิรัชญาภรณ� เทพวงค�
63093002727 นางสาววัลลภา อ่ํานิ่ม
63093002728 นางสาวณัฐวรรณ กัญญาคํา
63093002729 นางสาวสุจิตตรา เหลี่ยมผา
63093002730 นางสาวป?ทมรัฐ ป?ทมธรรม
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63093002731 นางสาวพัชรี สีบุญ
63093002732 นางสาวรัตนทอง อาศนสถิตย�
63093002733 นางสาวมาลินี สีฟอง
63093002734 นายณัฐวุฒิ ศรีทัดแอ
63093002735 นายคมสัน ศรีพิพัฒน�
63093002736 นางสาวอังคณา เรือนจันทร�
63093002737 นางสาวป6ยะรัตน� จันทร�ดํา
63093002738 นายวัชระพงษ� เปNนพุ+ม
63093002739 นางสาวทิพวรรณ หม+อนกันทา
63093002740 นางสาวนฤมล เภาผ+อง
63093002741 นางสาววิชญาพร มาสกลาง
63093002742 นางสาวเบญจมาศ นิลเนียม
63093002743 นายประชุม รุ+งแจ'งดี
63093002744 นายพรชัย จันวิสิ
63093002745 นางสาวมัลลิกา บุญคํา
63093002746 นายคณาพงษ� แสงโชติ
63093002747 นางสาวอภิญญา สาดทา
63093002748 นางสาวเนตรนภา บุญประกอบ
63093002749 นางสาวศิริพร อุ+นใจ
63093002750 นางสาวพุทธิพร โสพรรณตระกูล
63093002751 นางสาวเมวียา วิชาดี
63093002752 นางสาวชลธิชา ศรีชู
63093002753 นางสาวบุณยรัตน� ชูสิน
63093002754 นางสาวสุดาพร น'อยผล
63093002755 นางสาวพนิตพิชา จุลพันธ�
63093002756 นางสาวอารีรัตน� นาคเหล็ก
63093002757 นางสาววาสนา บุญแข็ง
63093002758 นายเอกพงษ� กันจะนา
63093002759 นางสาวนันทิดา คําผิว
63093002760 นายธนดล มโนใจ
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63093002761 นางสาวนัทธมน ตันวิรัช
63093002762 นางสาวนันทัชพร สวนประเสริฐ
63093002763 นายณัฐวุฒิ หมู+ใหญ+
63093002764 นางสาวกาญจนา แก'วท'วม
63093002765 นายใบเงิน แพรขาว
63093002766 นางสาวสุดาพร จันทรศิริ
63093002767 นางสาวจตุพร คงสุข
63093002768 นางสาวสุภาวดี ศิลธร
63093002769 นางสาวเตือนตา วงษ�ภูมิ
63093002770 นางสาวมินตรา พาวะดี
63093002771 นางสาววาสนา พิลา
63093002772 นางสาววทินี ป?นพรม
63093002773 นางสาวพัชรินทร� ปานบุตร
63093002774 นางสาวกนกรดา ถาวร
63093002775 นายชาญชัย หลวงวรรณา
63093002776 นางสาวณัฐริกา ใจหล'า
63093002777 นางสาวสยุมพร สมานวงค�
63093002778 นางสาวนิศารัตน� พิมพ�แดง
63093002779 นายถิรวัฒน� เขียวสีทอง
63093002780 นางสาวนิติยา แย'มชัย
63093002781 นายพิสิษฐ� อินทร�จันทร�
63093002782 นางสาวธัญญลักษณ� ประดิษฐ�
63093002783 นางสาวอักษราภัค รอบคอบ
63093002784 นางสาวกมลทิพย� ยอดดี
63093002785 นางสาวสรวงสุดา ศิริวงค�
63093002786 นายเฉลิมพล เหง'ารักษา
63093002787 นางสาวกุลธิดา ดุกขุนทด
63093002788 นางสาวกมลวรรณ จินะคํา
63093002789 นางสาวรัตนาพร ฤทธ์ิชัย
63093002790 นางสาวอริสา พนทองดี
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63093002791 นางสาวยุพารัตน� ปานโยมา
63093002792 นายพชร ผลไพร
63093002793 นายวีระพงษ� โสภา
63093002794 นางสาวปาริชาติ ตุ'มเรือง
63093002795 นางสาวนิจวิภา ภูกัน
63093002796 นางสาวกัลย�สุดา ป?ญญาเครือ
63093002797 นายภาณุวัฒน� ไฝขัน
63093002798 นายอดิศักด์ิ หว'ารัตนะ
63093002799 นางสาวปวีณา นาคมี
63093002800 นางสาวสุกัญญา เขิมสูงเนิน
63093002801 นางสาวกรองแก'ว เอี่ยมมาตร
63093002802 นายนพรัตน� เรืองคุ'ม
63093002803 นายณัฐพล แผนสันเที๊ยะ
63093002804 นางสาวเบญจวรรณ วีระพันธ�
63093002805 นางสาวสายสุนีย� พันธ�แก'ว
63093002806 นางสาวกนกพร สุคันธมาลา
63093002807 นางสาวประภาพร แสนยากุล
63093002808 นางสาววาสนา แจ+มหอม
63093002809 นายโชคปวิช ศุภมงคลฤกษ�
63093002810 นางสาวนันท�นพิณ สุขสันต�เสรีชัย
63093002811 นางสาวพัชรินทร� บุญเรือน
63093002812 นายประณัย ดําริสถลมารค
63093002813 นางสาวอรอารยา บัวมา
63093002814 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�ทอง
63093002815 นางสาวอารียา อิวะนา
63093002816 นางสาวจุรีรัตน� ปอขุน
63093002817 นางสาวป?ญฑนีย� รัศมี
63093002818 นายวรากรณ� แก'วใส
63093002819 นางสาวพิมพา คําแสง
63093002820 นางสาวชนิกาญน� กระชั้น
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63093002821 นางสาวกัญญาวีร� เกลื่อนกล+น
63093002822 นางสาวเบญจมาภรณ� ดอกไม'ทอง
63093002823 นางสาวสมหมาย เรืองนวล
63093002824 นายอัศนัย ทองเฟLอย
63093002825 นางสาวรวิกานต� ตะคร'อ
63093002826 นางสาวอนามิกา จันทร�เย่ียม
63093002827 ว+าที่ร.ต หญิงเรณุกา ทาอาสา
63093002828 นางสาวพิมพ�ชนก ดวงมะโน
63093002829 นางสาวพรจุติ สังข�นุช
63093002830 ว+าที่ ร.ต.ชยุต ยอดสุวรรณ
63093002831 นางสาวกนกภรณ� บุญคง
63093002832 นางสาวณหทัย ศรีนวลอินทร�
63093002833 นางสาวสุนันท� นาคง
63093002834 นางสาวสรัลชนา ทิจะยัง
63093002835 นางสาวนารีรัตน� แกล'วกล'า
63093002836 นางสาวชนัญชิดา วิสุทธิธาดา
63093002837 นางสาวสร'อยทิพย� ผาทอง
63093002838 นางสาวสายทอง มูลศรี
63093002839 นางสาวสุรินทร� รอดพวง
63093002840 นางสาวพิกุลทอง สงเคราะห�ถ่ิน
63093002841 นางสาวภัทรวรินทร� มันตะสูตร
63093002842 นางสาวฉันทนา พรมพวง
63093002843 นางสาวอริษา สิงห�เส
63093002844 นางสาวนิโลบล ฉํ่าแสง
63093002845 นางสาวณัชชาพัชร� จันทร�อินทร�
63093002846 นางสาวน้ําเพชร สระสรวย
63093002847 นางสาวพัชรา พันเรือนดี
63093002848 นางสาวทิพวิมล กิจอรุณกูล
63093002849 นางสาวปริญญาภัทร� วงศ�วิระชัย
63093002850 นางสาวปนัดดา ขวัญลอย
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63093002851 นางสาวยุพดี ดําสดี
63093002852 นายวิทยา พิมพากรณ�
63093002853 นางสาวพัชรวลัย คมชัยภูมิ
63093002854 นายชัยณรงค� นันตะวงษ�
63093002855 นายปริญฤทธ์ิ ภู+คํามี
63093002856 นางสาวบุญส+ง ทองเดช
63093002857 นายบุญเลิศ ก'อนเกตุ
63093002858 นางสาวมนัสนันท� สุขคําฟอง
63093002859 นางสาวสุนันท� เนียมหอม
63093002860 นายสืบพงษ� โทนแจ'ง
63093002861 นายนุกูล เกตุกันฑ�
63093002862 นางสาวป6ยะพร โตเดช
63093002863 นางสาวสุรภา ครุธจันทร�
63093002864 นายกรกช ธูปทอง
63093002865 นางสาวอําไพ ทองวัน
63093002866 นางสาววรรณิศา จักรพันธุวงค�
63093002867 นายผดุงศักด์ิ มานันตMะ
63093002868 นางสาวเบญจวรรณ ทองแกมแก'ว
63093002869 นางสาวชลิตา พรมมูล
63093002870 นางนุชธนันท� เกียรติวรนนท�
63093002871 นางสาวธัญญารัตน� บรรเทา
63093002872 นางสาวนัชนิชา ชัยชนะ
63093002873 นางสาวพรรณนารา บัวพันธ�
63093002874 นางสาวชนัญชิดา ใจยาป?น
63093002875 นางสาวกุลธิดา ย้ิมมา
63093002876 นางสาวอัมพร วรรณชน
63093002877 นางสาวพัชร�ธีรัตน� เรือนต้ือ
63093002878 นางสาวธัญนภางค� แก'วกุณโฑ
63093002879 นางสาววรรณภา แย'มชื่น
63093002880 นายกันตพัฒน� คํากาละ
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63093002881 นายพงศธร เรืองกสิกรณ�
63093002882 นางสาวนริศรา ดาวเรือง
63093002883 นายธนกิจ ศรีฉํ่าพันธ�
63093002884 นางสาวอรยา ทับศูนย�
63093002885 นางสาวฐิติพร จันทร�ตระกูล
63093002886 นางสาวมัณทนา ป6ยะชาติคุณากร
63093002887 นางสาวกรรณิการ� นิคมขํา
63093002888 นางสาวพรพรรณ กรัดกระยาง
63093002889 นายอนุพงศ� เอี่ยมชู
63093002890 นางสาวกัญญารัฐ รวมศิริวัฒนกุล
63093002891 นางสาวอ'อมเดือน บุญมี
63093002892 นายธิติวุฒิ ช'างเผือก
63093002893 นางสาวจิราภรณ� โพธิน
63093002894 นางสาวเบ็ญจวรรณ จันทร
63093002895 นางสาวสุชาดา ผิวอ+อน
63093002896 นายนันทวัฒน� เกิดพูล
63093002897 นางสาวณัฐธิดา ยาดิบ
63093002898 นายวุฒิพงศ� แคว'งไชย
63093002899 นางสาวชมภูนุช อินสุด
63093002900 นางสาวพรทิพย� ทองดอนแอ
63093002901 นางสาวกนกวรรณ นิศารัตนานุกูล
63093002902 นางสาวทิฆัมพร อรรถปฏิพัทธ�
63093002903 นางสาวนิศากร จันทรา
63093002904 ว+าที่ร'อยตรีหญิงอาริสา สีหะวงษ�
63093002905 นางสาวปราณี มาน'อย
63093002906 นางสาวกมลพรรณ มูลแม+กุ'ง
63093002907 นางสุจิตรา วรรณกุล
63093002908 นายอัคนี ศรีจันทร�
63093002909 นายเรวัช ภู+กันฑ�
63093002910 ว+าที่ ร.ต.หญิงจิรประภา สิงห�ดา
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63093002911 นายนนทวัตต์ิ ถาวรศักด์ิ
63093002912 นางสาวรัตนา ทองเอี่ยม
63093002913 นางสาวเนตรนภา กองละ
63093002914 นางสาวทิพวรรณ เพชรสุวรรณ
63093002915 นางสาวเสาวลักษณ� เสียดสิงห�
63093002916 นางสาวปรินดา ย้ิมรอด
63093002917 นางสาวศศิภา รัตนะวัน
63093002918 นางสาวอาทิติยา พันธ�แจ+ม
63093002919 นายกัมพล เสนาะเสียง
63093002920 นายเกียรติชัย ยาท'วม
63093002921 นางสาวศิริภิญญาภัค นาคปน
63093002922 นายทวีวัฒน� ทองน'อย
63093002923 นายมาวิน น'อยคง
63093002924 นางสาวธนนนท� จงเพ่ิมความดี
63093002925 นายสุรศักด์ิ เก๋ียงคํา
63093002926 ว+าที่ ร.ต.ธีรพล ผินอินทร�
63093002927 นางสาวสุดารัตน� เทพจันทร�
63093002928 นายสุเทพ ยอกร
63093002929 นายสมเจต กมลรัตน�
63093002930 นายภัทรพล สอนสิทธ์ิ
63093002931 นางสาวชุติภา จักรทอง
63093002932 นายธนวัฒน� สุวรรณวิสูตร�
63093002933 นางสาวศิริกาญจณ� ฉายะกูล
63093002934 นางสาวพรพรรณ สุวรรณภพ
63093002935 นายณัฐพล โสแก'ว
63093002936 นางสาวชลดา ทองชั่ง
63093002937 นางสาวตุลารัตน� ประเสริฐศรี
63093002938 นายวรยุทธ แย'มทอง
63093002939 นางสาวมัตติกา นวลแพง
63093002940 นางสาวณัฐวดี ประเสริฐทรงกุล
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63093002941 นางสาวจิรภัทร� เดือนเปNง
63093002942 นางสาวชฎาพร แก+นท'าว
63093002943 นายปริญญา วงษ�ผา
63093002944 นางสาวคณิดา ภูคงน้ํา
63093002945 นางสาวภาสินี เจริญวิริยะเทพ
63093002946 นางสาววัชราภรณ� ไชยวงค�
63093002947 นายพงศ�พล สุเยาว�
63093002948 นายอภิสิทธ์ิ ย้ิมทิม
63093002949 นายเศรษฐา มีแหยม
63093002950 นายชฎาธาร พงษ�เดช
63093002951 นางสาวกาญจนา พร จันทร� ฤทธ์ิ 
63093002952 นางสาวเช+นชนนี สงเเจ'ง
63093002953 นายรัฐเกียรติ ขันการไร+
63093002954 นางสาวอรทัย ใจป6ง
63093002955 นางสาวมณฑิรา บัวคํา
63093002956 นายป6ยณัฐ มาพริก
63093002957 นางกชกร อินสองใจ
63093002958 นางสาววันทิพย� รัตนภักด์ิ
63093002959 นางสาวธนัชพร พรหมเสนา
63093002960 นางสาวลักษิกา พูลศิลป[
63093002961 นายปกรณ� รัตนเกษมสุข
63093002962 นางสาวจารุวรรณ ดิษฐาน
63093002963 นางสาวน้ําผึ้ง ระโส
63093002964 นางสาวรังสิมา พลอาสา
63093002965 นายนราธิป สุขม่ัน
63093002966 นายพีระพัฒน� ยาใจ
63093002967 นางสาวกฤติยาณี ทองปอนด�
63093002968 นางสาวสุธิดา ส'มมีสี
63093002969 นายนัทธภพ ปูRสา
63093002970 นางสาวสุภา จุลสินธนาภรณ�
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63093002971 นางสาววิไลวัลย� นีรพันธ�
63093002972 นางตรีรัตน� ศิริ
63093002973 นางสาวหทัยรัตน� พลชาตรี
63093002974 นางสาวธีรนัทธญา คิดดี
63093002975 นางสาวฤทัยรัตน� สุทธิ
63093002976 นายศุภกานต� ป6Uนจันทร�
63093002977 นางสาวชนากานต� สิงห�อยู+วงษ�
63093002978 ว+าที่ ร.ต. หญิงนิตรยา ฐานะ
63093002979 นางสาวเกศรินทร� ฟ?กงาม
63093002980 นายรัฐพงษ� พันอินทร�
63093002981 นางพิมพ�ประภา อุตมา
63093002982 นางสาวหนึ่งฤทัย กล่ําเอม
63093002983 นางสาวรุจจิรา ม่ันชาวนา
63093002984 นางสาววรภักด์ิสกุล พันสืบวงค�
63093002985 นางสาวชิดชนก อินหมู
63093002986 นายกฤษดา นันตา
63093002987 นางสาวเบญจวรรณ ดีจันทร�
63093002988 นางสาวโศภิตา เข่ือนป?ญญา
63093002989 นางสาวจุฑารัตน� สุขเกตุ
63093002990 นางสาวนุชจิรา สาระถี
63093002991 นายจักรพรรณ� เบ'ามีศรี
63093002992 นายเธียรสิน จิณราช
63093002993 นางสาวณัฐธิกา พุ+มสด
63093002994 นางสาวพรวิภา ใจวงค�
63093002995 นายคณิน เมธา
63093002996 นายนิธิภัทร ตระกูลชารี
63093002997 นายณรงค�ศักด์ิ จงกลวนิช
63093002998 นางสาวชมพูนุท บํารุงศรี
63093002999 นางณัฐธิดา อุตธิยา
63093003000 นางสาวณัฐวดี อยู+เจริญกิจ

หน'า 100 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093003001 นางสาวนัชชา ย้ิมศรี
63093003002 นางสาวขวัญดาว สุขศิริ
63093003003 นางสาวจันทรา ยกศิริ
63093003004 นางสาวเบญญาพร วงค�แก'วคํา
63093003005 นายณัฐิวุฒิ บุกบุญ
63093003006 นางสาวศิริพร สัมพันธ�อภัย
63093003007 นายนฤพนธ� รินแก'ว
63093003008 นางสาวฤติการ� ตาอ'ายเทือก
63093003009 นายพันธกานต� มูลมามี
63093003010 นางสาวธิดา กลิ่นคูณ
63093003011 นางสาวปริญญาพร วาธนารุ+งฤดี
63093003012 นางสาวภรณ�ทิพย� ก'อนทอง
63093003013 นางสาวลภัสรดา สาธร
63093003014 นางสาวศิริลักษณ� ภูวงค�
63093003015 นายกรภัทร ราชคฤห�
63093003016 นางสาวสุดารัตน� คําบรรลือ
63093003017 นางสาวจีรภา บุญสุด
63093003018 นางสาวอัษฎาวรรณ สุริเมือง
63093003019 ว+าที่ ร.ต.หญิงวันวิสา ทองสะอาด
63093003020 นางสาวสุภาวรรณ ราชเดิม
63093003021 นางป6ยะนุช บุญรอด
63093003022 นายชัยณรงค� จูด'วง
63093003023 นางรุ'งลาวัลย� จันตา
63093003024 นางสาวจิราภรณ� งามเนตร
63093003025 นายพงษ�อนันต� บ+างสุวรรณ�
63093003026 นายชินดนัย เอมโอช
63093003027 นางสาวทิพาพรรณ โยธาศรี
63093003028 นางสาวชยาภรณ� ใจทัด
63093003029 นางสาวจุฑารัตน� จันโททัย
63093003030 นายปรัชญา ขนาดถัง
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63093003031 นายธนกร กลิ่นมาลี
63093003032 นางสาวเจนจิรา เชียวอ+อน
63093003033 นางสาวกฤษณา ตาทฤศโธรัยห�
63093003034 นางสาวณัฐพร แก'วเขียว
63093003035 นางสาวปนัดดา ก่ิงพาน
63093003036 นายธนภัทร บริรักษ�เลิศ
63093003037 นางสาวชนัญญา ประจันต�
63093003038 นายสราวุธ น'อยหล+อง
63093003039 นายกรวิชญ� วังอินตา
63093003040 นางสาวจันทิรา คณโททอง
63093003041 นางสาวธันย�ชนก สายน้ําเย็น
63093003042 นางสาวสุกัญญา พรมดวง
63093003043 นางสาวศิริพร จันทร�แย'มสงค�
63093003044 นางสาวนิศารัตน� ชินอาจ
63093003045 นางสาววัชรา ม+วงประเสริฐ
63093003046 นางธัญธนา ไชยวงค�
63093003047 นางสาวปราณี สุขสถาน
63093003048 นางสาวณัชชา ริยะตา
63093003049 นายเจษฎา ทาสอน
63093003050 นายกฤชนนท� ประสาทน้ําเงิน
63093003051 นางสาววันวิสาข� คุ'มไฟ
63093003052 นางสาวสุภาพร ใจเสมอ
63093003053 นางสาวฆนวารี อินทรโชติ
63093003054 นางสาวศุภารัตน� อินทะสาย
63093003055 นางสาวกัญยลักษณ� คําภีระ
63093003056 นางสาวณัฐปภัสร� เที่ยงมณี
63093003057 นางสาวนุชนารถ ม่ันอิน
63093003058 นางสาวศิริวรรณ จันทร�หอม
63093003059 นางสาวอพิณญา แก'วปราณี
63093003060 นางสาวอารยา อินทร�ป?ญญา
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63093003061 นางสาวรสริน สระ
63093003062 นางสาวพนิตพร ราชบุตร
63093003063 นายจํารัส ป6นตา
63093003064 นางสาวอันธิกา กิณะนา
63093003065 นายนภัทร�ธนนันท� บัวเผื่อน
63093003066 นางทิพวรรณ จตุรทิศ
63093003067 นายชนกันต� อินกอง
63093003068 นางสาวปรมาภรณ� ขันธรรม
63093003069 นางสาวผกาวดี พลอยเขียว
63093003070 นางสาวภัทราภรณ� คําโย
63093003071 นายศิวกร ชัยยงค�สิริเสริญ
63093003072 นางสาวแสงระวี เอี่ยมอ่ํา
63093003073 นายสาโรจน� เสนาดี
63093003074 นางสาววราภรณ� ใจชื่น
63093003075 นายธนพรรณ คําอินทร�
63093003076 นางสาวสุภาวดี แก'วใหญ+
63093003077 นางสาวเนตรชนก สมฤทธ์ิ
63093003078 นางสาวภูนิรัตน� จักรน้ําอ+าง
63093003079 นางสาวพรทิพย� เหล+ารอด
63093003080 นางสาวนารารัตน� ทองยอด
63093003081 นางปรียาวรรณ ศรีพารา
63093003082 นางสาวสาริณี กาวิภา
63093003083 นางสาวชลธิชา กล'วยตระกูล
63093003084 นายนันทวัฒน� กาอินทร�
63093003085 นางสาวปารย�ประภา วัฒนศัพท�
63093003086 นางสาวปาลิดา ช+วยอุระชน
63093003087 นางสาวอารีรัตน� ราชรี
63093003088 นางสาวชฎายุนันท� สุขกันต�
63093003089 นางสาวปณัฏฐมณฑ� คงเกตุ
63093003090 นางสาวพลอยพัฒน� จันทร�รัตน�
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63093003091 นายชัชพงศ� ศรีปะนะ
63093003092 นางสาวเพลินนภา บุญเพ็ชร
63093003093 นางสาวณัฐริกา เข่ือนธนะ
63093003094 นายณฐนนท ใจเปNงบุตร
63093003095 นางสาวธณาพร คล'ายแจ+ม
63093003096 นางสาวทัดดาว สีสา
63093003097 นายสหัชพัฒน� ภู+จันทร�ดิฐกุล
63093003098 นางสาววาริกา ทิพย�ป?ญญา
63093003099 นางสาวสิริภัสรา จินาตอง
63093003100 นางสาวพรชนก รุ+งศรี
63093003101 นางสาวพูลสิน พันสถิตย�
63093003102 นางสาวสุพิชชา ปลื้มสุข
63093003103 นางสาวพัชราภรณ� พุ+มนาค
63093003104 นายสุรเชษฐ พิOทักษ�สุธีพงศ�
63093003105 นายรัชชานนท� เฟLUองโชติการ
63093003106 นางสาวอัจฉรา เมธาวงศ�
63093003107 นางสาวโสภิดา มหาไม'
63093003108 นายเมธี ก'อนแก'ว
63093003109 นายกิตติชัย ดวงใจ
63093003110 นางสาวภัทราพร เสนานุช
63093003111 นางสาวกัลยา อ+อนตาผา
63093003112 นางสาวพัชญา จิตมะกล่ํา
63093003113 นายธวัชชัย รินคํา
63093003114 นายอรรถกร สอนไว
63093003115 นางสาววิไลวรรณ ทองแขก
63093003116 นางสาวนิตยา วงค�วุฒิ
63093003117 นางสาวณัฐนันท� เงางาม
63093003118 นายธีรนันท� พร'อมสุข
63093003119 นางสาวคุณัฐชยา สนแก'ว
63093003120 นายวุฒิพล สงกาที
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63093003121 นางสาวพวงแก'ว โมบัณดิษฐ
63093003122 นางสาวรัชฎาภรณ� ขันลา
63093003123 นางสาวจารุวรรณ� เงินดี
63093003124 นางสาวสายฝน ปวนป?นคํา
63093003125 นายวรรณชัย น+วมวงค�
63093003126 นายธีระพงศ� ลําน'อย
63093003127 นายศุภกร ทิพปฐม
63093003128 นายอนุกูล คมกล'า
63093003129 นางสาวจินตนา จักริลา
63093003130 นางสาววนิดา ศรีบุญเทียม
63093003131 นางสาวสร'อยฟEา แสงเพชร
63093003132 นายไพสิฐ สุทธิภาค
63093003133 นางสาวรัตนากรณ� สิงห�โต
63093003134 นางสาววินัสนันท� จันทร�ดํา
63093003135 นายภัทรพล ไชยยงค�
63093003136 นางสาวนันทวัน สังข�เมือง
63093003137 นางสาวทิตติญา เสือน'อย
63093003138 นายทวีศักด์ิ แตงจMอก
63093003139 นายกฤษณพงศ� แสงกรุง
63093003140 นายภูมินทร� ศรีชมภู
63093003141 นายสุเมธ พ่ึงพัก
63093003142 นางสาวนุชนาฎ อินทรสูตร
63093003143 นางสาวอารีย�ญา สุริวงษ�
63093003144 นางสาวนภารัตน� เพ็ชรชาวนา
63093003145 นายธนาธิป ใจสูงเนิน
63093003146 นางชมชนก พิลึก
63093003147 นายธนกร สงค�แก'ว
63093003148 ส.ต.ภูสิทธิ สุป6น
63093003149 นางสาวนัฏฐณิชา พุทธา
63093003150 นางสาวกิรณา แย'มกลิ่นพุฒ
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63093003151 นางสาวณัฐธิดา สุริยวงษ�
63093003152 นางสาวศิริพร อินอยู+
63093003153 นางสาวสุรีรัตน� อยู+เย็น
63093003154 นายศราวุฒิ ไกรรักษ�
63093003155 นางสาวภุมรินทร� พุ+มพวง
63093003156 นายมาโนชญ� นาคบาง
63093003157 นางสาววรรณิสา ขุมเพ็ชร
63093003158 นางสาวกิริยา สุริยา
63093003159 นางสาวจุฑามาศ ยันดี
63093003160 นางสาวณัฐพร บุญมี
63093003161 นายชัชนินทร� เสือเงิน
63093003162 นางสาวจินดารัตน� สมิงนิล
63093003163 นางสาวอภิญญา คงแก'ว
63093003164 นางสาวอรญา พรมมาวัน
63093003165 นางขวัญพัฒน� ภัทรเกรียงสิน
63093003166 นายณัฐวัตร อาจคําพันธ�
63093003167 นางสาวกานต�ธีรา สุขเจริญ
63093003168 นางสาวสุทธิพร เพ็ญฉาย
63093003169 นายศักรินทร� ชูเเก'ว
63093003170 นางสาวมลฤดี ขวัญพรม
63093003171 นางสาวสุภาพร อินอ+อน
63093003172 นางสาวทัดดาว แย'มประดิษฐ�
63093003173 นางสาวรัตติยา เกษมสันต�
63093003174 นางสาวสุภาวดี สีใจอินทร�
63093003175 นางอนัญญา นุชเขียว
63093003176 นางศิริรัตน� เหมมูล
63093003177 นางอนงค�นาฏ วงศ�สิงห�
63093003178 นางสาววนิดา ทิง้ิวงาม
63093003179 นางสาวพรสุดา แก'วเผือก
63093003180 นายยศพนธ� อินทรพิทักษ�
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63093003181 นายธนิต ศรีโลทก
63093003182 นางสาวพีรยา บัวสถิตย�
63093003183 นางสาวธนภรณ� อิ้มทับ
63093003184 นางสาวพรทิพย� หงษ�สมาทิพย�
63093003185 นางสาวกัญธิมา นวลจันทร�
63093003186 นางสาวกุสุมาลย� เวียงอินทร�
63093003187 นางสาวจันทร�พิม ขันกสิกรรม
63093003188 นางสาวพัชชา จันทรมณี
63093003189 นายณัฐธนนท� คันธวังอินทร�
63093003190 นางสาวสิริพร ขวัญคุ'ม
63093003191 นายไชยพร แกว+นกสิกรรม
63093003192 นางสาวปวเรศ เสนาธรรม
63093003193 นายวรวัฒน� โกบุตร
63093003194 นางสาวธิติญา บุญย้ิม
63093003195 นางสาวพิญาดา วงศ�มา
63093003196 นางสาวคนึงนิตย� กลั่นเกษตรวิทย�
63093003197 นางสาววริสา อ+อนปาน
63093003198 นางสาวปริยธิดา กันใจมา
63093003199 นางสาวป6ยะทัศน� ต'นเงิน
63093003200 นางสาวนิชนันท� ผุยพงษ�
63093003201 นางสาวดวงพร สุภา
63093003202 นางสาวสิริประภา เขียวสีม+วง
63093003203 นายศาสตรินทร� สุทธิแสน
63093003204 นางสาวอมลวรรณ กล'าหาญ
63093003205 นางสาวน้ําเพชร บัวบาน
63093003206 นางสาวกัญญาณัฐ บัวอ+อน
63093003207 นายอนนต�เศรษฐ� นาศพัฒน�
63093003208 นางสาวนมิดา กุมหาชัย
63093003209 นายนวัตรพล สุขม่ันคง
63093003210 นายสุรศักด์ิ การะภักดี
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63093003211 นางสาวนัสนรีย� น+วมวัตร�
63093003212 นางสาวอุษา มังสา
63093003213 นางสาวกรรณิการ� สุขสุวรรณ
63093003214 นางสาวมนสิชา ทองดี
63093003215 นางสาวนุชวรา โพธ์ิทอง
63093003216 นางสาวสิริยากร เลี้ยงสุข
63093003217 นางสาวกาญจนา หวังศักราทิตย�
63093003218 นางสาวสนธยา คํามาตร
63093003219 นายธีรศักด์ิ มูลอินทร�
63093003220 นางสาวเสาวลักษณ� เครืออยู+
63093003221 นายไพศาล ย่ีค้ิว
63093003222 นางสาวเปรมจิต ยวงเงิน
63093003223 นางสาวธิดา สวาสุ
63093003224 นางสาวจริยา ศรีอุบล
63093003225 นางสาววรรณิกา เที่ยงแขม
63093003226 นางสาวชัชฎา ป?ญญาดิษฐ�Oวงษ�
63093003227 นายธวัชชัย แก'ววิเชียร
63093003228 นางสาววราภรณ� ตาโท'
63093003229 นางสาวชลธิชา จอยแปลง
63093003230 นางสาวศศินันท� ผัดตุ+น
63093003231 นายพัชรพล นวลงาม
63093003232 นางสาวกัญญาภัทร ยอดหอม
63093003233 นางสาวนันธิญา ฉายวงษ�ป?ญญา
63093003234 นายกฤช มายา
63093003235 นางสาววัลยา ประสิทธ์ิ
63093003236 นายศักด์ิ ชัย คงสม
63093003237 นางสาวกรรณิการ� จันทร�เทศ
63093003238 นายธนดล ท+าซุง
63093003239 นายกันตณัฐ แสนศิริ
63093003240 นายชัยวัฒน� คงถาวร
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63093003241 นางสาวกาญจนา อาสาชะนา
63093003242 นางจีรญาดา กัณณาลักษ�
63093003243 นางสาวอนุสรา หล'าเพชร
63093003244 นางสาวจุฑามาศ หนูเกตุ
63093003245 นายภูเมศว� วรรณโชดก
63093003246 นางสาวพิราวรรณ ขุนแก'ว
63093003247 นางสาวภัทรานิษฐ� พูลคํา
63093003248 นางสาววรรณวิภา สุดนุ+ม
63093003249 นายเอกพงศ� ดวงมาลา
63093003250 นางสาวพรนารายณ� ไชยประเสริฐ
63093003251 นางสาวแพรวพรรณ สอนมัง
63093003252 นายศรราม คําแก'ว
63093003253 นางสาวปริญาภรณ� ยาสมุทร
63093003254 นางสาวกรฉัตร ปานฉํ่า
63093003255 นางสาวปริยากร ทองเสา
63093003256 นางสาวชณิดาภรณ� จะประสงค�
63093003257 นางสาวอรอุมา ม+วงมา
63093003258 นายสุรพิชญ� มาน'อย
63093003259 นางสาวศิริพร โชติพนาวัฒน�
63093003260 นางสาวอนวัชชา อินทรสอาด
63093003261 นางสาววาสนา อ่ําตาบ
63093003262 นางสาวศศินา แตงไทย
63093003263 นางสาวพรรณิภา ป?ญญาเครือ
63093003264 นายทวีศักด์ิ กาเบ'า
63093003265 นางสาวธัญญรัตน� พูลสงค�
63093003266 นายสุทัศน� จําปาทอง
63093003267 นางสาวรุจิรา น'อยราช
63093003268 นางสาวเจนจิรา เตจMะ
63093003269 นายณรงค�เดช เดชอุดม
63093003270 นางสาวนภัสวรรณ หาดจันทร�
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63093003271 นางสาวกัญญาณัฐ ทองเชื้อ
63093003272 นายรัติพงษ� ใจเมธา
63093003273 นายอนุศักด์ิ เสาวรส
63093003274 นางสาวทิฆัมพร ถาวรศักด์ิ
63093003275 นางเพ็ญศิริ เพ็ชรจรูญ
63093003276 นายบุลากร เขียวคุ'ม
63093003277 นางสาวสุนทรีย� เอี่ยมละออ
63093003278 นางสาวศวิตา พร'าโมต
63093003279 นางสาวหนึ่งฤทัย มโหธร
63093003280 นายธนาวุฒิ คําศรีสุข
63093003281 นางสาวประพัชรี สุบิน
63093003282 นางสาวนัชกร แปEนจันทร�
63093003283 นางสาวณัฏฐธิดา ทิราวงศ�
63093003284 นางสาวมุกดาพร พรมพิทักษ�
63093003285 นางสาวบุษญา อ'ายแก'ว
63093003286 นางสาวภาวินี หม่ืนจง
63093003287 นางสาวรัตติภรณ� อ'ายวงค�
63093003288 นายนันตพร สมพวก
63093003289 นางสาวศิริภรณ� สุขสาสนี
63093003290 นางสาวสกุลรัตน� เกิดเจริญ
63093003291 นางสาวนลินทิพย� สร'อยมี
63093003292 นางสาวรัชนีกร จันสน
63093003293 นายณัฐพล เอี่ยมปEอ
63093003294 นางสาววรรณิษา คีรีเกษตร
63093003295 นายอิศรา รุจินาม
63093003296 นางสาวกสุมาวดี เทียนแดง
63093003297 นางสาวปูรณ�ภัสสร เนยคํา
63093003298 นายบวรภัค ยอดนุ+ม
63093003299 นางสาวกุสุมา ทรงพุฒิ
63093003300 นายสิรวิชญ� เปรมกัญกรวิชญ�

หน'า 110 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093003301 นายณัฐวัตร ศรีสุโข
63093003302 นางสาวภัสสร อ+อนอ'น
63093003303 นางสาวนันธิดา หินต้ัง
63093003304 นางสาวหทัยรัตน� บุญจันทร�
63093003305 นางสาวป6ยะพร คงธนอภิรักษ�
63093003306 นางสาวสาธิตา กันทะวงศ�
63093003307 นางสาวบุญยาพร นุชวงษ�
63093003308 นายสุขุมพันธ� ทองเถ่ือน
63093003309 นางสาวพนิดา แก'วมูล
63093003310 นางสาวศิรินภา พุทธา
63093003311 นางสาวปาริฉัตร ศิริสม
63093003312 นางสาวจิราพร ม+วงมัน
63093003313 นางสาวเนตรวิภา อยู+อ+อง
63093003314 นางสาวกุลเกตุ จันทร
63093003315 นายพลศักด์ิ เกตุวัง
63093003316 นางสาวกนกพร ป?งคํา
63093003317 นางสาวสุกัญญา ศรีทอง
63093003318 นางป6ยพร อิ่มเอิบสิน
63093003319 นางสาวไอสยา ต้ังสถาพรนิตย�
63093003320 นางสาวจุฬาลักษณ� ไกวัลรุ+งพิพัฒน�
63093003321 นางสาวเกศินี จิตรสุวรรณ
63093003322 นางสาววิรินทร� ท'าวคํา
63093003323 นางสาวดาริณี จันด'วง
63093003324 นางสาวสุทิตา อ+วนน+วมย'อย
63093003325 นายชัยวัฒน� ศรีสิน
63093003326 นางสาวมณีฉาย อ+วมคุ'ม
63093003327 นางสาวกาญจนา อินเสือ
63093003328 นางสาวอรอนงค� วงค�มอย
63093003329 นางสาวสุธิวา ยะนา
63093003330 นางสาวศิริลักษณ� กระพ้ีแดง
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63093003331 นายเอกพันธ� คําแจ'
63093003332 นางสาวปยุดา เพชรสีโชติ
63093003333 นางสาวสุธิดา ประดับ
63093003334 นางสาวนุชรินทร� เลี้ยงประเสริฐ
63093003335 นายกิตติศักด์ิ สุนทรวัตร
63093003336 นางสาวกมลวรรณ คร'ามเคลือ
63093003337 ว+าที่ร'อยตรีปฏิญญา นนทะโคตร�
63093003338 นางสาวสาวิตรี มีลา
63093003339 นายวานิช พวงดํา
63093003340 นางสาวสุรีย�รัตน� พรมศิริ
63093003341 นางสาวจิตรลดา หลวงแสง
63093003342 นางสาวพัชรา เครือมี
63093003343 นางสาวทิพวรรณ วงศ�ษา
63093003344 นายธาวิน ภัทรรุ+งอรุณ
63093003345 นายนรภัทร สืบบุญ
63093003346 นางสาวรุ+งรวี เรืองเดช
63093003347 นางสาวมนัญญา ศรีบุญเรือง
63093003348 นางสาวบุญรัตน� อโนทัย
63093003349 นายโสพล จันทราชา
63093003350 นายภุชงค� สุวรรณชื่น
63093003351 นายชัยวัฒน� กะวิเศษ
63093003352 นายพิพัฒพงศ� เสือกลิ่น
63093003353 นางสาวเจนปรียา แคล'วสูงเนิน
63093003354 นางสาวแพรพลอย ขวัญนาค
63093003355 นางสาวธิดารัตน� น'อยอ่ํา
63093003356 นางสาวเบญจวรรณ ไชยกันทา
63093003357 นายจรูญศักด์ิ กองแก'ว
63093003358 นางสาวรัชดาภร โพธ์ิไกร
63093003359 นางสาวกรรณิกา คําเวิน
63093003360 นายณัฐวุฒิ กังวาล
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63093003361 นางสาวจิรวรรณ เจริญรมย�
63093003362 นางสาวหนึ่งฤทัย โง'วประดิษฐ
63093003363 นางสาวจิราพร จับแก'ว
63093003364 นางสาวณัฐกฤตา เถ่ือนถํ้า
63093003365 นางสาวนันทยาพร เทวะ
63093003366 นายนพวงศ� ระวีวัฒน�
63093003367 นายจิตรติพงษ� เอี่ยมคุ'ย
63093003368 นางสาวพันธกานต� ทองทัพ
63093003369 นางสาวสงกรานต� ชัยมงคล
63093003370 นางสาวศุภวราภรณ� สิทธิวงศ�
63093003371 นางสาววรกานต� ตZาตุ+น
63093003372 นายประจักษ� ศรีทอง
63093003373 นางสาวสุทธิกานต� สุโขทัย
63093003374 นางสาวสุดารัตน� เผ+าดิษฐ
63093003375 นางสาวสุรีรัตน� สุขเกษม
63093003376 นางสาวเบญจภา เติมพรเลิศ
63093003377 นางสาวชุติมา ทัดชั่ง
63093003378 นางสาวกุลวดี ธรรมมัง
63093003379 นางสาวโชติกา ใบยา
63093003380 นางสาวปาริชาติ บัวอ+อน
63093003381 นายปรีชา คําแหงรส
63093003382 นายศุภฤกษ� ยงหม่ืนวัย
63093003383 นายศตพล ขําสว+าง
63093003384 นางสาวพัชรี เสือสูงเนิน
63093003385 นางสาวนันท�นภัส โพธ์ิสฤษด์ิ
63093003386 นางสาวฐิรัสกุล ขรรค�ชัยณรงค�
63093003387 นางสาวอาภาพรรณ กัญชนะ
63093003388 นางสาวภาวนา สถิตย�วัฒน�
63093003389 นายนพรัตน� อู+ตุ'ม
63093003390 นายนรภัทร ยาสมุทร
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63093003391 นายเริงชัย หนูฉิม
63093003392 นางสาวชลธิชา เครือสอน
63093003393 นางสาวนลินรัตน� สีสวัสด์ิ
63093003394 นายกิจจา อินทรวงค�
63093003395 นางสาวมาริษา สังข�ทอง
63093003396 นางสาวศศิธร พงษ�เหล็ง
63093003397 นางสาวนฤมล สุขเรือง
63093003398 นางสาวชาริณี นิลจันทร�
63093003399 นางสาวกฤตพร เกิดปEอม
63093003400 นายกิตติศักด์ิ แช+มชื่น
63093003401 นางอัจฉรา แก'วแสง
63093003402 นายธรรมรัตน� ช+วงชิด
63093003403 นายเจนณรงค� ดิษสวน
63093003404 นายจิตรภาณุ ยะยวง
63093003405 นางสาวศิริพร เพ่ิมพูล
63093003406 นายฐิติวัชร� พันธุศิลป[
63093003407 นายณัฐวัฒน� ยอดเมือง
63093003408 นางสาวธนภรณ� เอี่ยมเผ+าจีน
63093003409 นางสาวนลัทพร ยาเต้ียง
63093003410 นางสาวณัฐจารี ป6Uนประภา
63093003411 นายศุภชัย อินป?น
63093003412 นางสาวพรทิพย� เงินจันทร�
63093003413 นายภาสวิศ หมายเจริญ
63093003414 นางสาวนารีรัตน� ยาโม'
63093003415 นางสาวโกลัญญา มะตัน
63093003416 นางสาวป?ฏฐยา จุมพล
63093003417 นายสัตกฤติ สีใส
63093003418 นายนิรัตน� กระวัน
63093003419 นายสมโภช ม่ันคง
63093003420 นางสาวประภัสรา แต'ประยูร
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63093003421 นายธีรยุทธ จําปางาม
63093003422 นายภานุพงศ� ตาลเย่ียน
63093003423 นายยอดขวัญ สํารี
63093003424 นายณัฐพล เชื้อทุม
63093003425 นางสาวกัญญาพัชร สินค'างาม
63093003426 นางสาวณิชารีย� โสภา
63093003427 นายธนกฤต หวังแก'ว
63093003428 นางสาวสุปราณี รัตนวิฑูรย�
63093003429 นางสาวชาลินี พิลาสุข
63093003430 นางสาวอรจิรา ฤทธ์ิบํารุง
63093003431 นายนครินทร� คูณสุข
63093003432 นางป6ยมาศ สายโลหิต
63093003433 นางสาวกนกพร ธูปโชติ
63093003434 นายพชรพล นิลป?ทม�
63093003435 นางสาววานิสา ลุแล
63093003436 นางสาวศศิวิมล ไชยทองศรี
63093003437 นางสาวจิราวดี บุญปวง
63093003438 นายวิริยพล คงเทียน
63093003439 นางสาวนุชนาฎ คําทิพย�
63093003440 นางสาวณัฐกุลวดี แหลมทองไทย
63093003441 นางสาวกุลสตรี พุฒวงศ�
63093003442 นายภีระศาสตร� น'อยช+างคิด
63093003443 นางสาวพิไลพร วงษ�กรม
63093003444 นางสาวบุษราคํา ศรีแสง
63093003445 นางสาวพนัสรา ป?]นสุก
63093003446 นางสาวนิชธาวัลย� พงษ�ปรีชา
63093003447 นางพิมพา คํามี
63093003448 นางสาวธนพร อินตะมะ
63093003449 นางสาวรัตนกร คฤหปาน
63093003450 นางสาวกรชนก ทวะบุตร
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63093003451 นายนวพล คําแบบ
63093003452 นางสาววินิตา ป?ญญาใจ
63093003453 นางสาวสโรชา สัมปุญญานนท�
63093003454 นางสาวชุติมา แซ+ย'าง
63093003455 นางสาวชิชญา เชื้อเถาว�
63093003456 นางสาวณทิพรดา เต็งเจริญ
63093003457 นางสาวธัญญลักษณ� ทองแพง
63093003458 นางสาวนพรัตน� เขียวมณี
63093003459 นางสาวพลอยไพลิน นิลรัตน�
63093003460 นางสาววรรณวิภา พูลชู
63093003461 นางสาวณัฐฐิญา จงสุขเจริญวงษ�
63093003462 นางสาวศรัณย�พร สีวงวาด
63093003463 นางสาวชลจิตร สิงห�เรืองรัตนสิทธ์ิ
63093003464 นางสาวมาลินี ชูชื่น
63093003465 นางสาวฑิมพิกา ราญรอน
63093003466 นายภัชชกร มูลสวัสด์ิ
63093003467 นายจัตตุพร มาทอง
63093003468 นางสุวิมล หงษาวรรณ
63093003469 นางจงรักษ� ศรีตะวัน
63093003470 นางสาวธนกาญจน� ตMะน'อย
63093003471 นางสาวนิศากร กลิ่นษร
63093003472 นายจิรวัฒน� เดชพงษ�
63093003473 นางสาวสิริวิมล แก'วหนัก
63093003474 นางสาวจิราวรรณ เครือยา
63093003475 นางสาวธันย�ชนก เอี่ยมสาย
63093003476 นายวัชระพงษ� บัวต๊ิบ
63093003477 นางสาวกฤตยา อินหมู
63093003478 นางสาวสุภาวดี ศิริสาร
63093003479 นางสาวขนิษฐา แสนจันทร�
63093003480 นางสาวธนกร หมวกแก'ว
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63093003481 นางสาวสุวดี สิงห�สี
63093003482 นางสาวฐณนน โกมลบุณย�
63093003483 นายพิจิตร ก+อไพบูลย�สิริ
63093003484 นางสาวธนาภา ธรรมนิยม
63093003485 นางสาวทิฆัมพร ซ+งสกุลชัย
63093003486 นางสาวสุทธิรักษ� อาศนะ
63093003487 นางสาวกนกวรรณ วงศ�เครือศร
63093003488 นางสาวกนกวรรณ คุ'มพาล
63093003489 นายกฤติพงศ�ศักด์ิ ท'าวเงิน
63093003490 นางสาวมัตติกา อินทปาสาณ
63093003491 นางสาวอภิญญา วิมานราช
63093003492 นางสาวพรรณนิภา พันธุ�วิไล
63093003493 นางสาววรัญญา เผือกเพ็ง
63093003494 นางสาววธัญญา อยู+สถิตย�
63093003495 นางสาวอนัญญา วงศ�ธิราช
63093003496 นางสาวกมลวรรณ จริตรัมย�
63093003497 นางสาวสุภัสสร โพธิราแสง
63093003498 นายเทียนชัย เจริญทรัพย�
63093003499 นางสาวนันท�นภัส ธุรี
63093003500 นายปฏิญญา รูปขาว
63093003501 นายสมบูรณ� มาศงามเมือง
63093003502 นางสาวศตพร กุลชา
63093003503 นายเสือ ชมพูน
63093003504 นางสาวป6ยนุช จิตรทรัพย�
63093003505 นางสาวป6ยะวดี ปลอบโยน
63093003506 นางสาวณิชกานต� แซ+เล'า
63093003507 นายจักรกฤษณ� รักเรือง
63093003508 นางสาววันทนา ธังดิน
63093003509 นายนันทวัฒน� นันทกิจ
63093003510 นายกฤตธี สิงหบูลย�
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63093003511 นายปฐม ชูคีรี
63093003512 นางสาวเบญจวรรณ นิ่มนวล
63093003513 นางสาวสุปรียา อมรวณิชสาร
63093003514 นายนพพล อยู+คอน
63093003515 นายอัครชัย กลิ่นบุญ
63093003516 นางสาวนิตยา ศรีฟEา
63093003517 นางสาวกนกนิภา เล็กอุทัยพานิช
63093003518 นางสาวอทิตยา ก'อนทอง
63093003519 นายชานนท� ลี้สกุล
63093003520 นายสุรเชษฐ� ป?ญญาบุญ
63093003521 นางเสาวคนธ� เชื้อผู'ดี
63093003522 นางสาวเติมศิริ กุมสติ
63093003523 นางสาวญาณัจฉรา มีผล
63093003524 นางสาวจิราพัชร สานนท�
63093003525 นายวรวิทย� ขาวสวย
63093003526 นางสาวสุจิตรา ใจชาญ
63093003527 นายณัฐวุฒิ ป?ญญาชื่น
63093003528 นางสาวสุภาวดี สายสี
63093003529 นางวิกานดา สนพรม
63093003530 นายโกสินทร� จันทรุไทย
63093003531 นายคุณานนต� อินทร�ธนู
63093003532 นางสาวปานิษา อากาศทิพย�
63093003533 นางสาวพิมผกา หอมสมบัติ
63093003534 นางสาวสุดาพร ก'อนเครือ
63093003535 นางสาวประภาพร เจริญโภค
63093003536 นายพรบดินทร� คําปEอ
63093003537 นางสาวดวงเดือน บัวเรือง
63093003538 นายสยมภู หม+องเผือก
63093003539 นายอนุสรณ� คงกะพันธ�
63093003540 นางสาวธัญยกันต� ขันใจ
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63093003541 นางสาวสุพิชญา ชูเชิด
63093003542 นางสาวนงนุช กันยะมูล
63093003543 นายสุขธวัฒน� คําไวย�
63093003544 นายธิติเดช จตุมาศ
63093003545 นางสาวพิมลพรรณ ทะลือ
63093003546 นายฐกร ยมสุขุมประภา
63093003547 นางสาวพรทิพย� จันสะอาด
63093003548 นายเนติธร แสนสุทธิ
63093003549 นางสาวธนัชชา ธรรมชาติ
63093003550 นางสาวศุภนิดา พุกจินดา
63093003551 นายรังสรรค� อิ่มเอิบ
63093003552 นางสาวชุตินันท� แย'มวงศ�
63093003553 นางสาวณัฐภรณ� สุขเปล+งศักด์ิ
63093003554 นางสาวรําพึง ไม'แดง
63093003555 นางพัชรีวรรณ คําเบ'า
63093003556 นางสาวนงนุช ศรีพา
63093003557 นางสาวนาจรีย� ลือชัย
63093003558 นางสาวปานจรี นามวงศ�
63093003559 นายภูรีภัทร แก+นสน
63093003560 นายกิตติพงษ� อินตMะวัง
63093003561 นางสาวธนารักษ� พรมชัย
63093003562 นางสาวเสาวลักษณ� ตุ'มสุวรรณ�
63093003563 นางสาวพรพิมล วงศ�วรรณา
63093003564 นางสาวอัญชลี โมราเพ็ง
63093003565 นางสาวป?ญญาพร ม่ันรอด
63093003566 นายคณาธิป ไชยวงศ�
63093003567 นางสาวอมรรัตน� เบ'าชารี
63093003568 นางสาวสาวิตรี ม่ันคง
63093003569 นายอภิรักษ� อยู+พ+วง
63093003570 นายณัฐวุฒิ ศรีวิชัย
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63093003571 นางสาวจุฑาภรณ� หิตเทศ
63093003572 นายฐิติวัสส� ศรีวิชัย
63093003573 นางสุภาวดี เวรุริยะ
63093003574 นางสาวอนุธิดา จบแล'ว
63093003575 นางสาวจันทิมา แผ+นทอง
63093003576 นายอภิรักษ� ชูกําลัง
63093003577 นางสาวนิตยา มานักฆ'อง
63093003578 ว+าที่ร'อยตรีหญิงสุธิดา ทิมจันทร�
63093003579 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ จีนเขตกรณ�
63093003580 นายฐาปกรณ� สมบูรณ�
63093003581 นางสาวนัฐภรณ� พลกล'า
63093003582 นายกรวิทย� กลีบบัว
63093003583 นายสวัสดิวัฒน� จีนกุล
63093003584 นายนพดล ใจแสน
63093003585 นางสาวนฤพร ศรีวิชัยมา
63093003586 นายณัฐภัทร นอแก'ว
63093003587 นายอภิชาติ แก'วกZา
63093003588 นายป6ติพงศ� เดชศิริศักด์ิดา
63093003589 นายขวัญโพธ์ิทัย พงษ�พันธ�
63093003590 นายบุญญฤทธ์ิ วิรุณวราทิพย�
63093003591 นายณัฐพล อ+องคํา
63093003592 นางสาวภัทรวรินทร� ช'างอยู+
63093003593 นายแสนแพง จันน้ําท+วม
63093003594 นายสุวิศิษฏ� คําขาว
63093003595 นางสาวคณาลักษณ� ใจกล'า
63093003596 นางสาวณัชชาภา น'อยมาไกล
63093003597 นางสาวนฤมล ม่ิงขวัญ
63093003598 นายณัฐวุฒิ เรือนงาม
63093003599 นายปฏิภาณ สุวรรณรัตน�
63093003600 นายกฤษณะ คงคอน
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63093003601 นางสาวนุชรี เข็มรุ+ง
63093003602 นางสาวนัชชา ธนะวาสน�
63093003603 นางสาวพิมพิกา วรยศ
63093003604 นางสาวรัชนีกร สิทธิฤทธ์ิ
63093003605 นางสาวอลิษา ค'าข'าว
63093003606 นายเกียรติศักด์ิ ภูวชรไพบูลย�
63093003607 นางสาวอนุตตรีย� คําเงิน
63093003608 นางสาวสมฤทัย มาทน
63093003609 นางสาวชลธิชา วงศ�เข่ือน
63093003610 นายเฉลิมพร บัญชาโต
63093003611 นางสาวอําภาพร ศักด์ิเดชากุล
63093003612 นางสาวณัฏฐา ใยบัว
63093003613 นางสาววิศัลยา ปรีชาวนา
63093003614 นางสาวจิตสุภา จักษุ
63093003615 นางสาวสุดารัตน� ดิเรกผล
63093003616 นางสาวกชกร เจริญกูล
63093003617 นางสาวณัฐฐินันท� อินทร�ปอ
63093003618 นางสาวจิราวรรณ เด+นดวง
63093003619 นายชัยพร กลิ่นเมือง
63093003620 นางสาวหทัยรัตน� วรรณสว+าง
63093003621 นายณัฐวุฒิ แต'มด่ืม
63093003622 นางสาวภัควลัญชญ� ม่ิงประเสริฐ
63093003623 นางสาวการะเกด ทรัพย�ถวิล
63093003624 นายจักรพรรดิจริณ อภิมงคลไพศาล
63093003625 นางสาววรินทร ขันคํา
63093003626 นายพนิต เชื้อทอง
63093003627 นางสาวนริตรา อินทจักร�
63093003628 นางสาวอณัศยา ชาปูR
63093003629 นางสาวชนากานต� เข็มพะมัย
63093003630 นางสาวพิชชาภา ศรัทธานนท�
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63093003631 นายสนธยา เอกป?ชชา
63093003632 นายอรรถวิทย� สาราช
63093003633 นายทวีวุฒิ บัวแก'ว
63093003634 นายนฤมล มุกดา
63093003635 นางสาวสุธิตา เกษร
63093003636 นางสาวศศิภรณ� โตสุข
63093003637 นางจุติวัน ใจแปง
63093003638 นางสาวชนัญชิดา วงษ�สวาท
63093003639 นางสาวเครือวัลย� แก'วสิทธ์ิ
63093003640 นางสาวอรญา ป?ญญาวรเมธ
63093003641 นายอนุสรณ� ฟ?กเขียว
63093003642 นายอภิชาติ สุริวัน
63093003643 นางสาวขวัญชนก อ+อนทอง
63093003644 นางสาวกมลรัตน� อินนิล
63093003645 นายสุวานนท� ใจครัว
63093003646 นายชุมพลศรีรัตน� พรหมดี
63093003647 นางสาวภาลิณี วุฒิธรรม
63093003648 นายเมธาสิทธ์ิ นวลเนียม
63093003649 นางสาวชนิกา มีสุวรรณ
63093003650 นางสาววิราภรณ� สอนอุ+น
63093003651 นางสาวพิชยา ศรีป?น
63093003652 นางสุวรรณี สุวรรณชุมภู
63093003653 นางสาววารุณี ประทุมมา
63093003654 นายโยธิน จันทาพูน
63093003655 นางสาวแพรวไพรรินทร� จันตMะขัติ
63093003656 นายจิรายุ หอมแก+นจันทร�
63093003657 นางสาวสุดารัตน� ทรงกลิ่น
63093003658 นางนัฐชฎาภรณ� อินทร�จันทร�
63093003659 นางสาวกนกพร สุกมอย
63093003660 นายยุทธพงศ� สมนิมิตร
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63093003661 นางสาวศศินันท� ยงท'วม
63093003662 นายอมรเทพ ชัยกิจ
63093003663 นางสาวรัญชนา พบสมัย
63093003664 นางจีรนันท� ทองคํา
63093003665 นางสาวปุญชรัสม์ิ บุตรชา
63093003666 นางสาวเบญจพร ทองพิมพ�
63093003667 นางสาวฤทัย อุทุมพันธ�
63093003668 นางสาววันเพ็ญ โสพรม
63093003669 นางสาวลลิตา ทองรักษ�
63093003670 นายอิทธิพล แสงรส
63093003671 นางสาวดวงกมล ภูสันต�
63093003672 นายนพรัตน� คําทิพย�
63093003673 นางสาวเจนจิรา จันตMะสุรินทร�
63093003674 นางสาววิลาสินี พริ้มพราย
63093003675 นายธีรเจต เจริญสุข
63093003676 นางสาวสิรีธร จําปVเจริญสุข
63093003677 นางสาวพิชญ�สินี โปRงสม
63093003678 นางสาวมนัสนันท� ผลานิสงค�
63093003679 นายวัชระ คําสีวาส
63093003680 นางสาวขนิษฐา บุญไทย
63093003681 นายป?ญจพล เพียสามารถ
63093003682 นางสาววิชญา จําเนียรสุขสกุล
63093003683 นางสาวเกสรา มิศพล
63093003684 นางสาวณิชย�ฐกานต� นาคคํา
63093003685 นายนัทธพงค� ภู+คง
63093003686 นางสาวจันทกานต� ต้ัวมาก
63093003687 นายภานรินทร� ขอร'Oอง
63093003688 นายธีรวัต บุญเลิศ
63093003689 นางสาวจริยาพร สุนทรรัตน�
63093003690 นายนพดล เขียวเมือง
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63093003691 ว+าที่ ร.ต.หญิงป6ยวรรณ สมรักษ�
63093003692 นายกฤษณพงศ� ลิ้มสวัสด์ิ
63093003693 นายเสกสรร สอนใจZ
63093003694 นางสุทธิกานต� วิเชียรสรรค�
63093003695 นายนิติธร ภู+เชย
63093003696 นางสาวกาญจนา มิฟองฟู
63093003697 นางสาวนงลักษณ� ขําจาด
63093003698 นางสาวนัฐวรรธน� โพธ์ิเจริญ
63093003699 นางสาวพนิดา ดิษสวน
63093003700 นางสาวณัฐปภัสร� ญาณาวิสิฎฐ�
63093003701 นายนันทวัฒน� เขตบรรพต
63093003702 นายกําภู ซึงโชคธนานนท�
63093003703 นางสาวบัวชมพู ม+วงไม'
63093003704 นางสาวปรีชญา โพธ์ิแก'ว
63093003705 นางสาวนฤมล คงปEอม
63093003706 นางสาวขวัญประชา สุขใส
63093003707 นายภัสชกรณ� บุญธรรม
63093003708 นางสาวเกวลี เทวิน
63093003709 นางสาววรัญญา แผนคง
63093003710 นายนนทวัธ ใจจักร�ธรรม
63093003711 นางสาวสุภาภรณ� สุขหล'า
63093003712 นางสาวนวศมณ สังหริม
63093003713 นางสาวอภิชญา ขอสุข
63093003714 นายประกาศิต แสนดี
63093003715 นางสาวชุติมา การะภักดี
63093003716 นางสาวจรรยา ธูปกลิ่น
63093003717 นางสาวจุฑารัตน� แสงอินทร�
63093003718 นายวรินทร ปุยฝEาย
63093003719 นางสาวสิริอร ผลสุข
63093003720 นายวีรภัทร สุวรรณาภรณ�
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63093003721 นางสาวกันยา คล'ายชม
63093003722 นางสาวปองกานต� แก'วโก
63093003723 ส.อ.หญิงดวงเดือน คําผง
63093003724 นางสาวปรียาพร สีจันทร�
63093003725 นางสาวจุรีพร เพียรทอง
63093003726 นายธนวิทย� แก'วจีน
63093003727 นางสาวจิราวัลย� สมสถาน
63093003728 นางสาวนวภัสร� บุญดี
63093003729 นางสาวศิริลักษณ� ปรักมาส
63093003730 นางสาวกุลธิดา เจิมเจิดพล
63093003731 นางสาวชุลีนาถ คงฟู
63093003732 นางสาวธนัชพร ทิพย�เพ็ชร�
63093003733 นางสาวสุพัตรา ศรีวิไชย
63093003734 นางสาวภัทรวดี สุขเปVUยม
63093003735 นางสาวเอื้อการย� ตMะป6นตา
63093003736 นางสาววริสรา สุขศิริ
63093003737 นางสาวขวัญชนก กองกวด
63093003738 นางสาววรกาญจน� กล+อมแก'ว
63093003739 นางสาวสาวิตรี เพียมะณี
63093003740 นางสาวชนิกานต� สุริยเมธีกุล
63093003741 นางสาวณัฐธยาน� ทองคํา
63093003742 นายธีระสิทธ์ิ สุวรรณจักร�
63093003743 นางสาวจตุพร ภัยห+าง
63093003744 นางสาวกาญจนา พานิชสรรพ�
63093003745 นายนิพนธ� วงษ�ศรี
63093003746 นายมานะ โพธ์ิทอง
63093003747 นายวัฒนา ไฝเพชร
63093003748 นางสาววรญา แก'วคง
63093003749 นายวัชระ บุญญาวงค�
63093003750 นางสาวกรรนิกา จิตรักญาติ
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63093003751 นางสาวพรทิพย� อยู+เจริญ
63093003752 นางสาวภารดา ประสาเนตร
63093003753 นายชัยณรงค� จําปา
63093003754 นางสาวสุธิดา สุขชาวนา
63093003755 นางสาววิมาลิน ท'าวจันทร�
63093003756 นายธารารัตน� ภูเฮีย
63093003757 นางสาวจีรวรรณ ประคัลภ�วงศ�
63093003758 นายต้ังใจจริง ต้ังสมคิด
63093003759 นางสาวศันศนีย� เทศอาจ
63093003760 นายวุฒิพงษ� จิวเดช
63093003761 นางสาวสุกัญญา ทะชัน
63093003762 นางสาวอรวรรณ จันลาน
63093003763 นางสาวฐณิชา น'อยธรรมราช
63093003764 นางสาวสงกรานต� จงบรรจบ
63093003765 นางสาวจริยา แตงพรม
63093003766 นายธนินทร� กิตติพงษ�พัฒนา
63093003767 นางสาวพิมพ�นารา ทองรอด
63093003768 นางสาวชฎาพร โสดา
63093003769 นายป?ญญา แจ'งสว+าง
63093003770 นายเริงชัย พันธ�คํา
63093003771 นางสาวธันวาฤทธ์ิ แก'วเงิน
63093003772 นายวิศวะ ไกลบุญมี
63093003773 น.ส.นภาพร อุปพงษ�
63093003774 นางสาวอภิสรา เถ่ือนถํ้า
63093003775 นางสาวชญาภรณ� จันทร�ต'น
63093003776 นางสาวนวลจันทร� กวินวาณิช
63093003777 นางสาวกัลย�สุดา วงษ�จ+า
63093003778 นางสาววิมลสิริ พรรณรายณ�
63093003779 นางสาววชิราภรณ� อินเอี่ยม
63093003780 นางสาวทรายทอง วงค�อุ'ย
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63093003781 นางสาวสุพัตรา หอมมาลา
63093003782 นางสาวสุภัคชญา กัลปนาไพร
63093003783 นางสาววรดา ศรีสุข
63093003784 นางสาวกนกพร ป?กษี
63093003785 นางสาววันวิสา ยุบล
63093003786 นายนิติ โพธ์ิทรง
63093003787 นางสาวลีลาวรรณ ลาดหลวง
63093003788 นายอํานาจ สมใจ
63093003789 นางสาวกมลวรรณ ปรุงเสริม
63093003790 นางศศิวิมล สมสอาด
63093003791 นางสาวณัฐนรี ติลังการณ�
63093003792 นายอัครวุฒิ สมนึก
63093003793 นางสาววาสนา หาญพจมาน
63093003794 นางสาวกรกมล สุขย่ิง
63093003795 นางสาวจิตรอาภรณ� ม่ังเงิน
63093003796 นางสาวเบญจรัตน� ขันทกสิกรรม
63093003797 นายพรชัย บุญปาน
63093003798 นางสาวศรสวรรค� ป?ญโสภา
63093003799 นางสาวปรียาภัทร เบาะโต'ง
63093003800 นายวุฒิชัย วาริปาน
63093003801 นายสาธิต วงษ�ละม'าย
63093003802 นางสาววดีรัตน� เกิดสมบัติ
63093003803 นางสาวอมรพรรณ ชัยพิพัฒน�
63093003804 นางสาวตวงรัตน� แย'มภู+
63093003805 นางสาวนภัสวรรณ ยอดบ+อพลับ
63093003806 นางสุกัญญา น'อยทอง
63093003807 นางสาวสกาวเดือน โบราณ
63093003808 นางสุภาวิตา เทพอาษา
63093003809 นางสาวฐิติมา รุ+งเรือง
63093003810 นางสาวเจริญพร ตันสุวิทย�
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63093003811 นายอภิชาติ จันทวงค�
63093003812 นายสุทธิ แสนศิริ
63093003813 นายอภิชาต ประมุข
63093003814 นางสาวทิพย�ฤดี ช+วงโสด
63093003815 นายสรลักษณ� พิรา
63093003816 นายวิวัฒน� เจริญอึ๊ง
63093003817 นายคณิน กลั่นกลิ่น
63093003818 นางสาวศิรินทิพย� เอี่ยมสําอางค�
63093003819 นางสาวตะวันนา สุขส+ง
63093003820 นายวิทวัส จันทร�ศรี
63093003821 นางสาวรสริน ไชยหาญ
63093003822 นางสาวจิรประภา บัวเผื่อน
63093003823 นางสาวเสาวลักษณ� กาบแก'ว
63093003824 นางสาวพรรณิภา คําปา
63093003825 นางสาวสุณิสา กมล
63093003826 นายราชฉลอง หนองหลวง
63093003827 นางสาวพนิดา ขวัญหมอน
63093003828 นายธีรวัฒน� เชื้อทอง
63093003829 นายพงษ�ทวี รินสาร
63093003830 นายป6ยณัฐ พิณเกษม
63093003831 นางสาวป?ญญาพร มงคลพันธุ�
63093003832 นางสาวศุภาสร คําเลิศ
63093003833 นายนพรุจ อินอยู+
63093003834 นางสาวพรรณราย อินทุรัตน�
63093003835 นายพฤกษ� ภู+เพชร
63093003836 นายเสรี เพชรปุRน
63093003837 นางสาวณภัค ปานขลิบ
63093003838 นางสาววาสนา มณีเขียว
63093003839 นางสาวภัทร�ปรียา จันทร�เดชรัตน�
63093003840 นางพิมพ�พิศา ปาลวิสุทธ์ิ
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63093003841 นางสาวประกายสรวง วงค�วิริยะ
63093003842 นางสาวพิมพ�รวินท� ไทยยันโต
63093003843 นางสาวณัฐชยา มหาสุวรรณ
63093003844 นางสาวกมลพรรณ ปูRมณี
63093003845 นางสาวณัฐณิชา สวัสดี
63093003846 นางสาวกัลยา อยู+จู
63093003847 นางสาวชฎาพร สิมรี
63093003848 นางสาววิไลวรรณ กองแก'ว
63093003849 นางสาวมณฑิตา วะชู
63093003850 นางสาวธนัตตา ดอนเล'าไพร
63093003851 นายธนภัทร แสงจันทร�
63093003852 นางสาวปริชาติ สีหะบุตร
63093003853 นางสาวปริญา บุญกระจ+าง
63093003854 นายเหมวิช พนาเวฬุมาส
63093003855 นายชาคริต ถาริยะ
63093003856 นางสาวเจนจิรา มะโนทา
63093003857 นางสาวอรทัย พาดี
63093003858 นางสาวกิตติยา วาระวิชะนี
63093003859 นางสาวกุลฑีดา เมธีรกรณ�
63093003860 นางสาวณิชากร สุขมี
63093003861 นางสาวรุ+งนภา จําปาคํา
63093003862 นางสาวเบญจรัตน� ป?]นเหลี่ยม
63093003863 นางสาวกัลยาณี วังชสุข
63093003864 นางสาวพรทิพย� ดวงแก'ว
63093003865 นางสาวอนัญญา ดีอินทร�
63093003866 นายดนัยวัฒน� วงษ�นาขัน
63093003867 นายณัฎฐ�ธวัฒน� ศรีมะลิกร
63093003868 นายพัฒนพล เมณฑ�กูล
63093003869 นางสาวภัทรพร สัญยวิชัย
63093003870 นายณัฐวุฒิ เจMกแจว
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63093003871 นางสาวนันทชพร ชื่นธรรมรักษ�
63093003872 นางสาวณัฐชยา สุขแก'ว
63093003873 นายกัณธัฏ ณ สงขลา
63093003874 นางสาวนริศรา ริพล
63093003875 นางสาวมยุริญ โปทิ
63093003876 นายบัญชา คล'าย ยา
63093003877 นางสาวณัฐนันท� คงย่ิงใหญ+
63093003878 นางสาวผกามาศ สมยะ
63093003879 นางสาวสุธัญญา เพ่ิมพล
63093003880 นายบํารุง เรืองจรัส
63093003881 นายสิทธิชัย แก'ววิลัย
63093003882 นายนิติพล สีนาค
63093003883 นางสาวกมลชนก ดงคํา
63093003884 นางสาวจารุกัญญ� ทองนาค
63093003885 นางสาวปุริมปรัชญ� ลาดปาละ
63093003886 นายณัฐชานนท� หล'าคํามี
63093003887 นางสาว+OOวิไลพร วงค�จีนแสง
63093003888 นางสาวเสาวลักษณ� บ+อสิน
63093003889 นางสาวพิชา ฝาชัยภูมิ
63093003890 นายนักสิทธ์ิ ทองบ+อ
63093003891 นางสาวพิกุล เอมห'อง
63093003892 นางสาวจิราพัชร เกิดที่สุด
63093003893 นางสาวนัทชา วัชรพัฒนกุล
63093003894 นางสาวกาญจนา นิ่มเจริญ
63093003895 นางสาวเมธาริณ เพชรแก'วกุล
63093003896 นางสาวสุพิณญา มีชน
63093003897 นายวสันต� เขียวแก'ว
63093003898 นายป?ญญา หนุนคง
63093003899 นายจิรศักด์ิ สีราดเลา
63093003900 นางสาวชลวรรณ ชูบุญ
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63093003901 นางสาวดวงพร คุ'มนวล
63093003902 นางสาวก่ิงกมล บางทับ
63093003903 นายพัสสน สุวรรณรัตน�
63093003904 นางสาวชณิตา กู'นาม
63093003905 นางสาววิศัลยา ม่ิงมณี
63093003906 นางสาวณัฎฐา บัวประชุม
63093003907 นางสาววรัญญา ธรรมศักด์ิ
63093003908 นางสาวมัณฑนา ขาวขํา
63093003909 นางสาวอมรรัตน� ถ่ินที่
63093003910 นางสาวมะลิวัลย� มาเที่ยง
63093003911 นายจิรภัทร จันวัตร
63093003912 นางวรรณพร โตสัมฤทธ์ิ
63093003913 นางสาวกานต�ธิดา จันงก
63093003914 นางสาวสุพรรษา นุชมอญ
63093003915 นายณัฐภัทร วัชรพัฒนกุล
63093003916 นางสาวนิภาพร อิ่มพิทักษ�
63093003917 นายนที เพชรเกตุ
63093003918 นางสาวชลธร โพธ์ิทอง
63093003919 นางสาวภัทราภรณ� ละวรรณา
63093003920 นางสาวบุตรทยา บุญเรือง
63093003921 นางสาวศยามล วงษ�คล'อย
63093003922 นางสาวชันธิกา สิงห�ลา
63093003923 นางสาววริษา หม่ืนยงค�
63093003924 นางสาวนีรนุช พูนนะประถัมภ�
63093003925 นายธีระศักด์ิ ทับอักษร
63093003926 นางสาวสิริวรรณ ชัยชนะพีระกุล
63093003927 นางสาวณัฐวดี อินทุภูติ
63093003928 นางสาวป?ทมาสินี โอสถานนท�
63093003929 นางสาวพรพรรณ ศรีบัว
63093003930 นายสิทธิชัย พัดเถ่ือน
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63093003931 นายสิทธิคง มงคลเสถียร
63093003932 นางสาวฤทัยรัตน� เถ่ือนถํ้า
63093003933 นางสาวรัชฎาพร ทองมะหา
63093003934 นางสาวนฤพร นาควิเชตร�
63093003935 นางสาวสีไพร โสพันพิม
63093003936 นายพงศธร ขอผล
63093003937 นางสาวอังศุมารี สุขแระเสริฐ
63093003938 นางสาวธันยาภรณ� คลองวงษ�
63093003939 นายกฤษฎา ทะสวัสด์ิ
63093003940 นางพัชรนันท� ลีตา
63093003941 นางสาววรพรรณ สามล
63093003942 นางสาวอาพิชญา ศักด์ินภาพรเลิศ
63093003943 นางสาวศศินิภา ดัสกรเดชา
63093003944 นางสาวยุพาวัลย� ฉวีจันทร�
63093003945 นางสาวศิริพร วังยาว
63093003946 นายปภินวิช นาคหัสดี
63093003947 นางสุภาวดี คงชล
63093003948 นายเฉลิมชัย สุยะคํา
63093003949 นางจีรพรรณ จุมพุธ
63093003950 นางสาวนุชนาฏ ใจแสน
63093003951 นางสาวธนัตพร สิงสาร
63093003952 นายวินโชติ กลิ่นน'อย
63093003953 นางสาวจิราพัชร บุญดี
63093003954 นางสาวชนัตชญาน�นันท� สารศิริวงศ�
63093003955 นางสาวศศิธร ศรีบุดสา
63093003956 นางสาวปพิชญา ยมจันทร�
63093003957 นางสาวจรัสพร ไชยวงศ�
63093003958 นางสาวกิตติมา โพธิกุล
63093003959 นางสาวเมษา ใจโอบอ'อม
63093003960 นายชัชพล ปรีชาพานิช
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63093003961 นางสาวพรทิพย� เอมโอษฐ
63093003962 นางสาวจิราภรณ� สมศรี
63093003963 นายศรายุทธ บัวทอง
63093003964 นายปุญญกิจ เรืองรัตนปรีดี
63093003965 นางสาวอมลณัฐ เตียตระกูล
63093003966 นางสาวกุสุมาพร ทองศรี
63093003967 นางสาววิชญา อ+อนนิ่ม
63093003968 นางสาวจามรี หวานอารมย�
63093003969 นางสาวเบญจมาศ จันทร�เกตุ
63093003970 นางสาววัชรี แก'วเขียวเหลือง
63093003971 นางจารุณี ทองธานี
63093003972 นายวสรรณ โทนทอง
63093003973 นางสาวมณฑิตา หอมตา
63093003974 นางสาวเอมิการ� ชีพราหมณ�
63093003975 นางสาวกาญติมา บุญรักษ�
63093003976 นางสาวอัจฉรา พิลาบุตร
63093003977 นางสาวบุณยนัดดา ถาวรกูล
63093003978 นางสาวกมลวรรณ อ+องเภา
63093003979 นางสาวสุณิสา ยมมา
63093003980 นางสาวจามรี จันทร�เพ็ญ
63093003981 นางสาวพัชยา สุขเจริญ
63093003982 นางสาวจิตราวดี มีเจริญ
63093003983 นางสาวปนัดดา เพชรพล
63093003984 นางสาวสโรชา ภู+สําเภา
63093003985 นางสาวอทิติยา ว+านเครือ
63093003986 นางสาวไพลิน แพรงาม
63093003987 นายจตุพล เอกป?ชชา
63093003988 นางสาวประภาพร ศรีเมือง
63093003989 นายปรีชา สิงห�คํา
63093003990 นางสาวสุนิษา กองมี
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63093003991 นายฐากูร เปรมปาน
63093003992 นางสาวกรวรรณ ธรรมสอน
63093003993 นางสาวมาลิณี แก'วพงศ�
63093003994 นายอนุชา ฤกษ�อุดม
63093003995 นางสาววาสนา สมบูรณ�
63093003996 นายฐาปนพงศ� น+วมเจริญ
63093003997 นางสาวเมธารินทร� สงทาน
63093003998 นางสาวกนกวรรณ ยาจําปา
63093003999 นางสาวพรรณทอง กันใจ
63093004000 นางสาวกฤตพร ป6ยชาติธิติกุล
63093004001 นางสาวสิรีธร อินทร�โพธ์ิ
63093004002 นางสาวณัฐสุดา ขุมโมกข�
63093004003 นางสาวรัชฎาภรณ� หอมสิงทอง
63093004004 นางสาวภัทราพร พรหมมาก
63093004005 นางสาวฐิณัฐดา ทับทิมไทย
63093004006 นายศุภรัฐ ประเสริฐปาลิฉัตร
63093004007 นายชัชวาล กันธิยาวงค�
63093004008 นางสาวณัฐกานต� ใจชื่นบาน
63093004009 นางสาวสุภาพร ม่ิงเมือง
63093004010 นางสาวกชกร ภู+ศรี
63093004011 นางสาวฐิติมา สุขวัฒนา
63093004012 นางสาวรุ+งอรุณ สร'อยเปV]ย
63093004013 นายอิสระพงศ� เตป?ญวงศ�
63093004014 นางสาวกมลวรรณ ยอดเจริญ
63093004015 นางสาววรรัตน� กุลเกียว
63093004016 นางสาวยลดา หม่ืนเทพ
63093004017 นายภาณุวัฒน� โท'แก'ว
63093004018 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี
63093004019 นายจตุพล รักษาริการ
63093004020 นางสาวกลางเดือน เนียมหอม
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63093004021 นางสาวสุพรรณ  ี มีอัฐม่ัน
63093004022 นางสาวสรรเพ็ญ องค�สุรพงศ�
63093004023 นางสาวกันยารัตน� ม่ันคง
63093004024 นางสาวอริสา จบคุ'ม
63093004025 ว+าที่ร'อยตรีหญิงอังคณา บัวมีธูป
63093004026 นางสาวเสาวลักษณ� ดาวเรือง
63093004027 นายศรัญWู พรลิขิตผ+องใส
63093004028 นางสาวณัฐพร พ่ึงย้ิม
63093004029 นางสาวจิราพร เปNงวัง
63093004030 นางสาวสินีนาถ ใจชื้น
63093004031 นางสาวสุพาณี นามแก'ว
63093004032 นางสาวภัทรพร ชุติพงษ�วิเวท
63093004033 นางสาวเยาวดี คําเปNง
63093004034 นางสาวพิมพ�ทิพย� พิชัย
63093004035 นางสาวคนิตา เกษาพร
63093004036 นางสาวสายพิน กลมกล+อม
63093004037 นางสาววิมลสิริ ทองเลิศ
63093004038 นางสาวนุชรดา ทองอยู+
63093004039 นางสาวจรรยา เทียมศร
63093004040 นางสาววรัตดา อุ+นแก'ว
63093004041 นายเอกพันธ� รุกขชาติ
63093004042 นางสาวโกลัญญา ศิริ
63093004043 นางสาวพัชรา พันธุ�แตงไทย
63093004044 นางสาวอัญชลี ชื่นสิน
63093004045 นางสาวปณิชนา เอกอัจฉริยา
63093004046 นางสาวพีรญา ใจหม่ืน
63093004047 นางสาวธนันตา ละอองเนตร
63093004048 นางสาวพิณทิพภา นามกร
63093004049 นางสาวสุนิตา สังขวิสุทธ์ิ
63093004050 นายเกียรติยศ คงประดิษฐ�
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63093004051 นายภูวดลย� อินทร
63093004052 นางสาวสิรินาถ ทองสาย
63093004053 นางสาวสุกฤตา เชียงลา
63093004054 นางสาวโสภิดา โทแสง
63093004055 นางสาวป6ยะวรรณ จิตตรีขันธ�
63093004056 นางสาวอาภัสรา สุ+มแก'ว
63093004057 นายปริญญา โพธ์ิเดช
63093004058 นางสาวมณีวรรณ กันทะเรือน
63093004059 นายพงษ�ศักด์ิ โพธ์ิศรี
63093004060 นางสาววัชราภรณ� ลาก+อ
63093004061 นางสาวชนกนารถ ขันกสิกรรม
63093004062 นางกนิษฐากานต� ไชยดํา
63093004063 นายชัยวัฒน� แก'วกาหลง
63093004064 นางสาวมณีรัตน� ใจเพ็ชร
63093004065 นางสาวอัญธิกา ฉัตรศรี
63093004066 นางสาวอัญธิดา ฉลาด
63093004067 นางสาวกุลนาถ ยศนันท�
63093004068 นายอเนชา จินตะกัน
63093004069 นางสาวลักษณา มังกิตะ
63093004070 นางสาววิชุดา เหมลา
63093004071 นางสาวเกศรินทร� ไชยตัน
63093004072 นางสาวณิชากร แดงใส
63093004073 นางสาวปาริณี เพ็ชรแก'ว
63093004074 นางสาวสุพิชญา วังคะออม
63093004075 นางสาวฐิตาภรณ� พรมมาบุญ
63093004076 นางสาวชนิตา เขียวตอง
63093004077 นางสาวสุพัตรา คงเถ่ือน
63093004078 นางสาวกมลรัตน� ทิพย�กัณฑ�
63093004079 นางสาวสุดาพร วิชาชัย
63093004080 นายยุทธพงศ� ป?ญจสุภาลักษณ�
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63093004081 นายภาณุ นารถบุญ
63093004082 นางสาวสุภาวดี หิงสุวรรณ
63093004083 นางสาววิภาวี ศรัทธาสุข
63093004084 นายณัฐพล วันเนาว�
63093004085 นางสาวสุนิชา ทาวงศ�
63093004086 นางสาวอรพิน คีรีบริบูรณ�
63093004087 นางสาวฤทัยภัทร ศุกระศร
63093004088 นางสาววันเพ็ญ รองเนียม
63093004089 นายธนพัฒน� เที่ยงสันเทียะ
63093004090 นายอรรณพ อรรณพ ณ อยุธยา
63093004091 นางสาวรุ+งรัตน� พานพรม
63093004092 นางสาวเจนจิรา ดาวนุไร
63093004093 นายกิตติ พรมวิชัย
63093004094 นางสาวกรกมล อ+อนน+วม
63093004095 นายมารุต สุ+มเกตุ
63093004096 นางสาววิชยา มีอัฐม่ัน
63093004097 นายธวัชชัย อินทํา
63093004098 นายอนุชา กีบเกษร
63093004099 นางสาวสุภาพรรณ ขันตรี
63093004100 นางสาวนงคราญ โนกุญชร
63093004101 นางสาวพิมพ�วลัญช� เหล+าถาวร
63093004102 นางสาวเสาวลักษณ� ค'างคีรี
63093004103 นางสาวญาณิศา ใจกล่ํา
63093004104 นางสาวมยุรา แก'วศรีทอง
63093004105 นางสาวอังศุมาลิน สายทอง
63093004106 นางสาวกมลวรรณ กลิ่นจันทร�
63093004107 นายอัครเดช สาระ
63093004108 นายพรภวิษย� นกพุก
63093004109 นางสาวฐิติมา ท'วมทอง
63093004110 นายเกียรติพิพัฒน� ดวงขํา
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63093004111 นางสาวนลัทพร เขียวสี
63093004112 นายอดิศักด์ิ ใจสุข
63093004113 นายไกรวิทย� รัตนวรรณ�
63093004114 นางสาวอวิกา จันทร�ดวงดี
63093004115 นายกิตติคุณ สิทธิสงคราม
63093004116 นายจิราวุฒิ มีประกอบ
63093004117 นางสาวอฐิติยา คํายา
63093004118 นางสาววิภาณี เกิดช+าง
63093004119 นางสาวศิริกัญญา วาสิกานนท�
63093004120 นางสาววิชชุดา แก'วทา
63093004121 นายชลิต คณานุกรณ�
63093004122 นางสาวขนิษฐา บุญหลง
63093004123 นายจิรายุทธ เสนากูล
63093004124 นางสาวจินต� มันทะลา
63093004125 นางสาวศิริรัตน� แสงสี
63093004126 นางสาวรัตนาภรณ� แสงทอง
63093004127 นางสาวสกุลทิพย� เนตรภู+
63093004128 นางสาวสวรส สุวรรณศร
63093004129 นางสาวนิศาชล ฤทธ์ิเรืองเดช
63093004130 นายณัฐนนท� นวลจันทร�
63093004131 นางสาวธนุตรา เจตบุตร
63093004132 นางสาววรวรรณ พงษ�ประพันธ�
63093004133 นายพัชรพล ยายอด
63093004134 นางสาวประภาศรี เนียดพลกรัง
63093004135 นางสาวเสาวลักษณ� พงษ�ตระกูล
63093004136 นางสาวอภิญญา กาวิน
63093004137 นางสาวปริยกร ไชยาธนกิติ
63093004138 นางสาวศศิประภา อินพิทักษ�
63093004139 นางสาวศุภรัตน� สุขประเสริฐ
63093004140 นางสาววรรณภา ยุงระแหง
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63093004141 นางสาวธนพร ต้ังวงศ�กิจการ
63093004142 นางสาวณัฐจรีย� ทองคุ'ม
63093004143 นายฉัตรชัย เล็กชม
63093004144 นางสาววนิดา ไม'ตรง
63093004145 นางสาวสุอาภา แซ+ย้ี
63093004146 นายธนโชติ ทองย'อย
63093004147 นางสาวตรีทิพยนิภา ทิพย�บุญศรี
63093004148 นายปฏิภาณ ตําป6นตา
63093004149 นางสาวป6Uนมณี ศรีอินคํา
63093004150 นางสาววิลารัตน� จําปาอิ่ม
63093004151 นางจรัญญา ผลไพบูลย�
63093004152 นายฐิติพงศ� รุ+งเรือง
63093004153 นางสาวจามจุรี ไพฑูรย�
63093004154 นางสาวสุพพัตรา ทับยา
63093004155 นายติกพงษ� คะระออม
63093004156 นางสาวนันทกร คําญาติ
63093004157 นายอรรถมาพงษ� บุญรอด
63093004158 นางสาวศุภรัตน� เรือนแก'ว
63093004159 นางสาวอรกัญญา เรืองสุกใส
63093004160 นางสาวกาญจนา เจือจาน
63093004161 นางสาวตรีรัตน� ย้ิมละมัย
63093004162 นางณัฐกฤตา พวงอุไร
63093004163 นางสาวธิดารัตน� คล'ายทรัพย�
63093004164 นางสาวพิชยนันท� ศรีอินทร�คํา
63093004165 นางสาวสุมลกาญจน� กองทรง
63093004166 นางสาวนวรัตน� ผุดผ+องพรรณ
63093004167 นางสาวณัฐริกา คุณุไทย
63093004168 นางสาวณิชกมล ฉายศรี
63093004169 นางสาวพัชรินทร� จันทร�ประทักษ�
63093004170 นางสาวปริชาด ตุ'ยหล'า
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63093004171 นางสาววิกานดา ปราณีทะ
63093004172 นายจักรกฤษณ� เสือครบุรี
63093004173 นางสาวณัฏฐ�กาณดา พยัตต�พงษา
63093004174 นางสาวสิริโสภา ทาวงค�
63093004175 นางสาวปรียาภรณ� จองแหลง
63093004176 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีกุม
63093004177 นายสุวรรณศรี หมวกชา
63093004178 นางสาวณภัทร จากภัย
63093004179 นางสาวศิลป[ป?ญญาศรี คล'ายทอง
63093004180 นายรัชสิทธ์ิ นารายณ�
63093004181 นางสาวพรพรรณ เจ็ดทุ+ง
63093004182 นายสุรเดช ทองเชื้อ
63093004183 นางสาวกาญจนา ถมใย
63093004184 นางสาวอัมรินทร� วีระพันธ�
63093004185 นางสาวพิมพ�ดาว แสงสุวรรณ�
63093004186 นางสาวปริตรา จับเผือก
63093004187 นางสาวนฤมล บรรดิษฐ
63093004188 นางสาวกวินณา สายทอง
63093004189 นายบันลือศักด์ิ ป6จดี
63093004190 นางสาวอัจฉราวดี แก'วพันธ�
63093004191 นางสาวแพรวพรรณ ดวงจันทร�
63093004192 นางสาวธนพร ดวงมณีรัตน�
63093004193 นางสาวสตรีรัตน� ฤทธ์ิชาวนา
63093004194 นางสาวพัทธนันท� วีรนภา
63093004195 นายศิระ สุริวงษ�
63093004196 นางสาวรังสิมา รุ+งเรือง
63093004197 นายเจตสิก คําชู
63093004198 นางสาววิไลวรรณ คําสุข
63093004199 นางสาววนัชพร แจ+มสกุล
63093004200 นางสาวพิชญารัตน� อุ+นเพชร
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63093004201 นายจารุวัตร เรืองขํา
63093004202 นางสาวธิดา ไชยสาร
63093004203 นางสาวเบญจมาภรณ� พิริยารมย�
63093004204 นายวิชยุตม� อินแก'ว
63093004205 นายอนวัช วิริยะ
63093004206 นางสาวนุชจรีย� ขันบุรี
63093004207 นางสาวศิรินาถ มาวงษ�
63093004208 นางสาวศิริรัตน� ศิริมงคลรัตน�
63093004209 นางสาวกนกวรรณ นาคท'วม
63093004210 นางสาวกมลลักษณ� นิลดี
63093004211 นายวรภพ สงนุ'ย
63093004212 นางสาวจันทภา แก'วจีน
63093004213 นางสาวชนิดา เกยงค�
63093004214 นายธนภูริพัศ สถิตยัง
63093004215 นางนิภาพร ไตต+อผล
63093004216 ว+าที่ ร.ต.หญิงจันทนา เรือนจา
63093004217 นางสาวจิราพรรณ การะยม
63093004218 นางสาวทักษพร ศรีเดช
63093004219 นางสาวมลทิชา พิศดูพรมราช
63093004220 ว+าที่ร.ต.หญิงรวีวรรณ เลี่ยวสมบัติ
63093004221 นายธนากร ฉิมพาลี
63093004222 นายพิรนันท� มารอด
63093004223 นางสาวกาญจนา ช+วยพรม
63093004224 นางสาววณิชชา ชังมา
63093004225 นางสาวกมลมาตุ จันทร�เพ็ง
63093004226 นางสาวสุชวดี เอี่ยมสืบทับ
63093004227 นางสาวกาญน�พิฐฌา อินตMะพันธ�
63093004228 นางรัชนี ยอดเพ็ชร
63093004229 นางสาวอนุสรา โชติสุข
63093004230 นางสาวกรรณิการ� ปุYดหน+อย
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63093004231 นายศุภมิตร พุ+มไพจิตร
63093004232 นางสาวศศิธร สอนบุญ
63093004233 นางสาวนิภาพร เหลืองใจดี
63093004234 นายธิติวัฒน� จีนจรรยา
63093004235 นางสาวรมิตา ตMะเทียน
63093004236 นายอภินันท� สุวรรณวัจน�
63093004237 นางสาวหทัยภัทร แสงใจ
63093004238 นางสาววัชรี หนูจ๋ิว
63093004239 นายศุภกิตต์ิ โตMะถม
63093004240 นางสาวอภิชญา ยอดนิล
63093004241 นางสาวจันทรัตน� คนสกุล
63093004242 นางสาวสุกัญญา ซากอ
63093004243 นายนิวัฒน� สิงห�ประเสริฐ
63093004244 นายอมรเทพ พรมเจียม
63093004245 นางสาวพิชญาภร พลชม
63093004246 นางสาวพลอยไพลิน ละขันคํา
63093004247 นางสาวกัลยกร อินหมี
63093004248 นางสาวนิศาชล ภักดี
63093004249 นางสาวพิมพ�ชนก วรรณา
63093004250 นายปฏิพล คล'ายสุข
63093004251 นายภาคภูมิ ทรัพย�พร'อม
63093004252 นางสาวสายรุ'ง แก+นจันทร�
63093004253 นายกรกฎ แสนธิ
63093004254 นางสาวนิศาชล บุญเพชร
63093004255 นางสาวสุพัตรา โกอินตMะ
63093004256 นายเดชา จันต+อม
63093004257 นายภานุพงษ� วงษ�แหวน
63093004258 นางสาวโสภิต ชุ+มคํา
63093004259 นางสาววารุณี ขันมะณี
63093004260 นางสาวณิชากร ช+ออ+อน
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63093004261 นางสาวศุภิสรารัตน� รชากุล
63093004262 นางสาวจันทร�จิรา สีกา
63093004263 นางสาวธัญญาพร ชนะมาร
63093004264 นางสาวสุกัญญา เจริญรส
63093004265 นางสาวกิตติกา คุ'มภัย
63093004266 นางสาวบุญสิตา พ+วงบางโพ
63093004267 นางสาวสุพพัตรา ชะเอม
63093004268 นางสาวอัญชิสา พราหมณสุทธ์ิ
63093004269 นายอาณัติ คําอ+อน
63093004270 นายชาญพิชญ�คูณ รอดเกตุชูโรจน�
63093004271 นายZณธัช สิทธิการ
63093004272 นายสายชล ดําแลลิบ
63093004273 นางสาวบุญพิทักษ� ลอยสง
63093004274 นางสาวกมลชนก พลอยเงิน
63093004275 นายสิทธิศักด์ิ ขจรสิทธิกุล
63093004276 นางสาวกอบการ สมณะ
63093004277 นางสาวชลดา อยู+เจริญกิจ
63093004278 ว+าที่ร'อยตรีหญิงชนิดาภา ทองเรือง
63093004279 นางสาววราภรณ� หมีนิ่ม
63093004280 นางสาวป6Uนสุดา สุขม+วง
63093004281 นางสาววรุณนภา มลพงษ�พันธุ�
63093004282 นางสาวทัศนีย�วรรณ ใจนา
63093004283 นายองอาจ ผิวม่ันกิจ
63093004284 นางสาวศุภกานต� พามา
63093004285 นางสาวนัยนา แซ+ลอ
63093004286 นางสาวสกาวดี เชื้อบริบูรณ�
63093004287 นายพีรศักด์ิ พ่ึงม+วง
63093004288 นางสาวธมลวรรณ อุ+มครุฑ
63093004289 นางสาวขนิษฐา อินแตง
63093004290 นางสาวดลนภา จุZยเกตุ
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63093004291 นางสาวศุภากร ทองเหลือ
63093004292 นางสาวสุภาพร ถูนาแก'ว
63093004293 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณภาพ
63093004294 นายวุฒิพงษ� จันดาหาร
63093004295 นางสาวจิรภัทร� จัทราศรี
63093004296 นางสาวริสรัตน� ศาลาทุ+ง
63093004297 นางสาวนันทนัท ธิวงคืเวียง
63093004298 นางสาวธนัฐฎา แก'วหนองยาง
63093004299 นายวิจิตร สายต+างใจ
63093004300 นางสาวยวิษฐา ฤทธิคง
63093004301 นางบังอร บางจู
63093004302 นางสาวพิมพ�กานต� อินอ+อน
63093004303 นางสาวนพรัตน� ใจเฉพาะ
63093004304 นางสาวเฟLUองฟEา จันทร�ลอย
63093004305 นางสาวศศิวิมล ดวงสว+าง
63093004306 นายกฤษณะ คชรัตน�
63093004307 นางสาวพรนัชชา จันรุน
63093004308 นางสาวปริตา ศรีบุญเรือง
63093004309 นางสาวมัทวัน สว+างรุ+งเรืองกุล
63093004310 นางนิศรา อุปถัมภานนท�
63093004311 นายวัชระ มูลจันทร�
63093004312 นายมนตรี กมลนาวิน
63093004313 นางสาวชยากร จันทรักษ�
63093004314 นางชวิดา คงไทย
63093004315 นางสาวปาริฉัตร สอนชม
63093004316 นางสาวสราลี อันเพลีย
63093004317 นางสาวภัทราวรรณ วรรณะ
63093004318 นางสาวมณฑกาญน� กันทะหม่ืน
63093004319 นายมาโนช โทนทอง
63093004320 นางสาวมนัสชนก เรืองพิพัฒน�
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63093004321 นางสาวอุบลทิพย� นวเจริญลาภ
63093004322 นายเวชยันต� มากมาย
63093004323 นายสราวุฒิ เกิดลาภ
63093004324 นางสาวชุติมา สินแต+ง
63093004325 นางสาววรรษมน นาคทอง
63093004326 นางสาวกรรณิการ� จันโอMด
63093004327 นางสาวสมฤดี วงค�ชารี
63093004328 นายวศิน เขมะป?ญญา
63093004329 นางธิดารัตน� ชํานาญ
63093004330 นางสาวสิรพัชร บูรณศักด์ิภิญโญ
63093004331 นางดวงกมล สุทธพันธ�
63093004332 นางไอรฎา นุชเกิด
63093004333 นางสาวชลธิชา ทองศรี
63093004334 นางสาววิภาวินี ดีสิงห�
63093004335 นางสาวรักษณาลี แซ+มี
63093004336 นางสาวจิตรานุช ป?ญญาวัน
63093004337 นางสาวปริญาภรณ� แสงเพชร
63093004338 นางสาวอิษยาพร ปรงศรีชัย
63093004339 นางสาวกาญจนา สิงห�เหมิน
63093004340 นางสาวอรพิน คงทน
63093004341 นายภาณุมาศ มาสี
63093004342 นางสาวเบญจพร จูรัตน�
63093004343 นางสาวกัญญารัตน� โลกคําลือ
63093004344 นางสาวศศิธร อรรคมุต
63093004345 นายธนรัฐ มีทอง
63093004346 นางสาวสุทธิดา ศิวาดํารงค�
63093004347 นางสุปราณี จันทร�สําเภา
63093004348 นางสาวณภัค คมินทกูล
63093004349 นางสาวเสาวลักษณ� สุขไสย
63093004350 นายสุประกิต์ิ เขียวเขิน
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63093004351 นางสาวสุปราณี กูดน'อย
63093004352 นางนภาพร จักรแก'ว
63093004353 นายสุทธิวัฒน� ศรีสุริยะวรรณ
63093004354 นางสาวพิลาสลักษณ� ยาวิราช
63093004355 นางสุรีย�พร พงศ�พุฬิ
63093004356 นายศิลปกร สนธิสัมพันธ�
63093004357 นายอนุสรณ� ยะถา
63093004358 นางสาวฐิติวิมล สุรสอน
63093004359 นางสาวอนุตรา ย้ิมเจริญ
63093004360 นางสาวขวัญสุดา คํ้าชู
63093004361 นายพีระ ทิพวงค�ษา
63093004362 นางอนัญญา กรูดไคร'
63093004363 นางสาวสุกัญญา วงค�ย้ิมใย
63093004364 นางสาวสุชัญญา เก+งการเรือ
63093004365 ว+าที่ร'อยตรีหญิงสุดารัตน� เมืองกระจ+าง
63093004366 นายวรชัย ลิ้มจํารูญรัตน�
63093004367 นางสาวเบญจวรรณ แออัด
63093004368 นางสาวสุพิชญา อากาศเมฆ
63093004369 นางสาวศิริวรรณ จันทับทอง
63093004370 นางสาวธีรกานต� ศรีสวัสด์ิ
63093004371 นางสาวโชติรส ใจหลัก
63093004372 นางสาววริศรา ราชเพียแก'ว
63093004373 นายอรรถชัย แก'วทอง
63093004374 ว+าที่ ร.ต.เจษฎา ประทุมวรรณ�
63093004375 ว+าที่ร'อยตรีหญิงธัญชนก คําดี
63093004376 นางสาวสุธิดา โพธ์ิดง
63093004377 นายณัฐพงศ� ยะนาวงค�
63093004378 นางสาวเจนจิรา อินตMะสงค�
63093004379 นางสาวจิตสุภา วัชระประดิษฐ
63093004380 นางสาวธัญญ�รวี พรเจริญภิรมย�
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63093004381 นางสาวศุภรัตน� นวลทา
63093004382 นางสาวธัญชนก ธิใจ
63093004383 นางสาวอัญชลี อินป?ญญา
63093004384 นางสาวรัมภ�รดา เสนชัย
63093004385 นางสาวเพ็ญศรี นาคด'วง
63093004386 นางสาวเบญจวรรณ แก'วคูนอก
63093004387 นางสาวศุภลักษณ� กางถ่ิน
63093004388 นางสาวสุชาภัสร� ทวีพรอภิรักษ�
63093004389 นายธีรพงศ� ใจเมธา
63093004390 นางสาวประภาพร จันทะคัด
63093004391 นางสาวชนิษฐา ของเดิม
63093004392 นายเสฐียรพงษ� วังแกล'ว
63093004393 นายทวีพงศ� วงศ�ทอง
63093004394 นายยุทธชัย ยอดจันทร�
63093004395 นางสาวรุ+งนภา บุญญาวงค�
63093004396 นางสาวสุนิศา ศรชัย
63093004397 นางสาวสุทาวัล อุ+นพรหม
63093004398 นางสาวนริศศา เจริญศรี
63093004399 นางสาวกนกวรรณ วงษ�กล่ํา
63093004400 นางสาวสุรี มโนมัย
63093004401 นางสาวนิสา ภู+เกิด
63093004402 นางสาวสิริภัทร แก'วมาก
63093004403 นายนราธิพัฒน� พงษ�เจริญ
63093004404 นางสาววิราภรณ� เหม็นแดง
63093004405 นางสาวปภาวดี บัวชุม
63093004406 นางสาวภาวินีย� ขัตติยะ
63093004407 นางสาววราภรณ� กําพล
63093004408 นายพันธุ�ธัช สวนธิ
63093004409 นายปณต อิ่มงาม
63093004410 นายภาณุพงศ� ทองศรี
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63093004411 นางสาวพรพิชชา อนุเปรม
63093004412 นางสาวศิริพร สาธิยามาศ
63093004413 นายจิรเมธ ม+วงแก'ว
63093004414 นางสาวกาญจนาภา เกษวิยะการ
63093004415 นางสาวเพียงระวี กันทะสอน
63093004416 นางสาวจารุนันท� ใจกว'าง
63093004417 นายดวงทิพย� ขงเขตคราม
63093004418 นางสาวหนึ่งหทัย ใจกองแก'ว
63093004419 นางสาวชาลิตา สุนทร ชัย บูรณ� 
63093004420 นางสาวน้ําอ'อย เจริญผล
63093004421 นางสาวเกศินี ทับคล'าย
63093004422 นางสาวสายน้ําผึ้ง อินทรกุล
63093004423 นางสาวสุดารัตน� อยู+บ'านคลอง
63093004424 นางสาววรรณนิสา เณรแสง
63093004425 นางสาวกุลฐภรณ� พิพัฒน�ภมรกุล
63093004426 นางสาวสุนิษา ชัยภักดี
63093004427 นางสาวธีรนุช การปYอก
63093004428 นางสาวพนัชกร สุระจิตร�
63093004429 นางสาวย่ีหวา สุขเกิด
63093004430 นางสาวขวัญชนก สารช'างอ+อน
63093004431 นายสิทธิชัย นิลนารถ
63093004432 นางสาวกิตติมา สายย้ิม
63093004433 นางสาวณัฏฐธิดา โพธ์ิปV
63093004434 นายรัตนพล อ่ําปลั่ง
63093004435 นางสาวพิชญาภา สนแก'ว
63093004436 นางสาววิภาภรณ� นวลทอง
63093004437 นางสาวกุลธิดา ทิศสนั่น
63093004438 นายณรงค�ศักด์ิ พิศอ+อน
63093004439 นางสาวธนพร ศรีสอาด
63093004440 นางสาววิราพร พันธ�เข็มทอง
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63093004441 นางสาวอติกานต� ผัดวงค�
63093004442 นางสาวปรภา ทองบุรี
63093004443 นางสาวกาญจนา นุชง้ิวงาม
63093004444 นางสาวป6ยาภรณ� แย'มแบน
63093004445 นายจตุพล กําหนด
63093004446 นางสาวจุฑาทิพย� กลางโบราณ
63093004447 นางสาวปนัดดา พรมเมืองยอง
63093004448 นางสาวฺOทิชนันท� ย่ิงประเสริฐ
63093004449 นางสาวกานต�ชนก ชมเชย
63093004450 นายราชัน แสนวอ
63093004451 นายณัฐพร พุฒหอม
63093004452 นางสาวเจียมจิต กันไชย
63093004453 นางสาวรุจิรา เพชรพิลา
63093004454 นางสาวนฤมล ครุฑหุ+น
63093004455 นางสาวสุทธวีร� บุตรวงษ�
63093004456 นายชินกฤษ พรมเรือง
63093004457 นางสาวสิริกร แก'วทุ+ง
63093004458 นางสาวระมิตรา จุมปา
63093004459 นางสาวสุภาพร มุกดาหาร
63093004460 นางสาวธนพร อินทร�ปรา
63093004461 นางสาวธันย�ชนก ธนโชติโสภณภัคด์ิ
63093004462 นางสาวกัญญาพัชร มีโชค
63093004463 นายประวุฒิ ศรีแก'ว
63093004464 นางสาวสุพัชญา บุญชื่น
63093004465 นางสาวณัชชวกร วงษ�วิทยา
63093004466 นางสาวนทิตา ธนภานุกิตต์ิ
63093004467 นายเอกวุธ พันธ�กอง
63093004468 นายอภิสิทธ์ิ ประสาทศรี
63093004469 นางสาวพรทิพย� อารีเอื้อ
63093004470 นางสาวพรพรรณ ขวัญคุ'ม
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63093004471 นายฉัตรชัย เริงสมัย
63093004472 นางสาวรัตนาภรณ� ทองสง+า
63093004473 นางสาวชุติมาพัฒน� เกียรติมนัส
63093004474 นางสาวกิตติยา พรมชาติ
63093004475 นางสาวกนิษฐา ทองวัน
63093004476 นางสาวเพชราภรณ� เข่ือนพันธ�
63093004477 นางสาวชลาลัย สุขเกิด
63093004478 นายเกียรติศักด์ิ บุญยาทราย
63093004479 นางสาวปรียาพร ป6Uนปฐม
63093004480 นายกฤษฏา บุญอิ่ม
63093004481 นางสาวธัญญลักษณ� แผ+วสูงเนิน
63093004482 นายกฤษณ� สายสอน
63093004483 นายรีนวัฒน� สีขาว
63093004484 นายชิษณุพงศ� ช+วงชา
63093004485 นางสาวชนนชนก ก'อนมณี
63093004486 นางสาวจุไรลักษณ� อะจิมา
63093004487 นางสาวศรันย�ญา ขอนทอง
63093004488 นางสาวเบญจมาศ สอนใจ
63093004489 นายพิเชษฐ� เปรมทอง
63093004490 นางสาวภิรัญญา วีระคํา
63093004491 ว+าที่ร'อยตรีหญิงน้ําผึ้ง ทองบาง
63093004492 นายประดิษฐ� ศรีโสภา
63093004493 นางสาวจ้ักจีน+า ชุ+มศรี
63093004494 นางสาวจุฑามาศ สารคําแปง
63093004495 นางสาวอัจฉราภรณ� เนตรบวบ
63093004496 นายศิรชัช ธนะป?ด
63093004497 นางสาวกัญญาณัฐ ก่ิงแก'ว
63093004498 นายฐากูร บุญโสดากร
63093004499 นางสาวณัฐวรรณ กุศลวัฒนะ
63093004500 นางสาวประกายแก'ว เพชรทอง
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63093004501 นางสาวจิราพร จ+อจันทร�
63093004502 นางสาวดาราวรรณ แก'วเอี่ยม
63093004503 นางสาวณัฐนิชา นาคน'อย
63093004504 นางสาวจันทรัสม� ตาคํา
63093004505 นางสาวนันท�นภัส คําพาแก'ว
63093004506 นางสาววิภาวรรณ แซ+กือ
63093004507 นางสาวสุธาสินี ภูศรีเทศ
63093004508 นายภัทราวุธ เกิดศาสตร�
63093004509 นางสาวชนิกานต� สิงหกาญจน�
63093004510 นางสาวชุติกาญจน� มุ+งผลกลาง
63093004511 นายรัฐพล ชูเชิด
63093004512 นางสาวณัชชา มัดจุ
63093004513 นางสาวอรยา คุ'มทรัพย�
63093004514 นายไกรสร ขลุ+ยแก'ว
63093004515 นายคุรชิด อิสลาม
63093004516 นางสาววัลลภา สุขช้ํา
63093004517 นางวราภรณ� จันสองแก'ว
63093004518 นางสาวเนตรนภา คําแสน
63093004519 นางสาวกาญจนา พรชัย
63093004520 นางสาวเฟLUองกมล นิลขลัง
63093004521 นางสาวจารุวรรณ เรือนเหมย
63093004522 นางสาวปวีณา มโนมัย
63093004523 นายนภนต� ขันติพงษ�
63093004524 นางสาวศรินทร อาจหาญ
63093004525 นายกฤษฎา คําสืบ
63093004526 นายฐานุพงศ� ตามี
63093004527 นางสาวอรอุมา ขันสิงหา
63093004528 นางสาวปาริชาติ ล'วนงาม
63093004529 นางสาวกมลวรรณ ชูอิฐจีน
63093004530 นางสาวเกศราภรณ� โตสําลี
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63093004531 นางสาวเสาวพร มาอรุณ
63093004532 นางสาวศศิภา ก'อนคํา
63093004533 นายณรงค�ฤทธ์ิ ขะพินิจ
63093004534 นายจักรภพ แย'มคํา
63093004535 นายณัฐพล แย'มเจริญ
63093004536 นายนิติศักด์ิ ทองแก'ว
63093004537 นายธีภพ ปานเกิด
63093004538 นายชารัฐ พรมมา
63093004539 นางมัณฑนา ป6ยะภาณี
63093004540 นางสาวสุทธิดา เรียบร'อย
63093004541 นางสาวเกศินี เถาวัลย�
63093004542 นางสาววราพร สร'อยมุข
63093004543 นางสาววิไลวรรณ กันมา
63093004544 นายกัมพล หุนะกูล
63093004545 นางสาววโรชา เหล+าอินทร�
63093004546 นายสุทธิพงษ� กุลวงค�
63093004547 นางสาวสุนันทา จันสิริ
63093004548 นางสาวเกศรินทร� เกตุรักษา
63093004549 นายจักราวุธิ โนรี
63093004550 นางสาวนิโลบล นิลกัณหะ
63093004551 นางสาวธนศร ชุมเพ็ชร
63093004552 นางสาววศินีรัตน� ถุงคํา
63093004553 นางสาวกัญญาณี ศรีโพธ์ิ
63093004554 นางสาวธัญชนก ศรีวิรัตน�
63093004555 นางสาวนิษฐญา กล+าวแล'ว
63093004556 นางสาวป6ยะพร ปาลา
63093004557 นางสาวเยาวภรณ� สมโภชน�
63093004558 นางสาวอัญชลี อยู+สินไชย
63093004559 นางสาววรรธนี ศรีสุข
63093004560 นางสาวจิราพร จันทร�รักษ�
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63093004561 นางสาวธนิษฐา ถ่ีปEอม
63093004562 นางสาวน้ําผึ้ง นาคโหมด
63093004563 นางสาวสุพัตรา โคบุตร
63093004564 นางสาวศิรินันท� สมร+าง
63093004565 นางสาวป?ณฑารีย� หลวงวัง
63093004566 นางสาวรุ+งอรุณ วาเพ็ชร
63093004567 นางสาวสุภาพร ธนวัฒนากูล
63093004568 นายณัฐวุฒิ หานาม
63093004569 นางสาวภาสดา ศรีไพบูลย�
63093004570 นางสาวชุติญา ดิษฐสอน
63093004571 นางสาวไปรมา เชยจันทร�
63093004572 นางสาวทิพวัลย� จันทร�พุฒ
63093004573 นางสาวสายสมร ป?]นนาค
63093004574 นางสาวสกุลรัตน� ไหมทอง
63093004575 นางสาวประภาภรณ� พิมพิสาร
63093004576 นางสาวนุจเรช อินดีคํา
63093004577 นางสาวเบญญาภา ดาศิริ
63093004578 นางสาวอโณทัย พลีสัตย�
63093004579 นายไพฑูรย� เทพพิทักษ�
63093004580 นางสาวญาณพัทธ� เพาะผล
63093004581 นางสาวกิติยา ชาภู+พุทธ
63093004582 นางสาวมณทการ ล'านกันทา
63093004583 นางสาวฑาริกา ทัญมาตร�
63093004584 นายฉกรรจ� ป?ญญาภู
63093004585 นางสาวปรียานุช นิลขาว
63093004586 นางสาวนฤนัส ชูจันทร�
63093004587 นางสาวยุวดี สีเนินสวัสด์ิ
63093004588 นางสาวธันตพร นิยมกูล
63093004589 นางสาวคีรีมาศ มีสุข
63093004590 นายธนภัทร เอี่ยมรักษา
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63093004591 นางสาวอิศราภรณ� สิกขะเจริญ
63093004592 นางสาวมะลิ เก็งธัญการ
63093004593 นางสาวศิรประภา ปาเครือ
63093004594 นางสาวณัฐกานต� ชินนาวงษ�
63093004595 นายเวทิน ป?ญญาใจ
63093004596 นางสาวอาทิตยา จินดาวนิชย�
63093004597 นายพิสุทธ์ิ คงเทศ
63093004598 นายสามารถ เที่ยงคงมา
63093004599 นายณัฐภัทร ป?ญญาอัครธรรม
63093004600 นายกิตติพงษ� บังสันเทียะ
63093004601 นางสาวชรินทร�ทิพย� วาริสุทธ์ิ
63093004602 นางสาวรังสินี เฝLอจู
63093004603 นายป6ติชาติ ผ+านสถิน
63093004604 นางสาวอาริสา ใจยาป?น
63093004605 นางสาวอรรถยา น'อยเอี่ยม
63093004606 นางสาวแสงเทียน ด'วงสงกา
63093004607 นางสาวภัศราวรรณ คุ'มแสง
63093004608 นางนันทกาญ คงบุญ
63093004609 นางสาวกุลนันทน� จันทวงศ�
63093004610 นายเอกมล อ+อนทอง
63093004611 นางสาวสุวรางค� สวัสดีโชค
63093004612 นางสาวเกษสิรินทร� หมีดง
63093004613 นางสาวดวงพร อินชู
63093004614 นางสาวชลิตา แก'วม+วง
63093004615 นางสาวปารย�สุภัชชา สอนประสิทธ์ิ
63093004616 นางสาววริชา เพ็งปาน
63093004617 นางสาวณัฐชา เเสงสว+างวัฒนะ
63093004618 นางสาวสโรชา พัวสุวรรณ�
63093004619 นางสาวนภัสกร คําเชื้อ
63093004620 นายประกาศิษย� นิลถนอม
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63093004621 นางสาวภาวิณี อนุฤทธ์ิ
63093004622 นางสาววารุณี บุญล'อม
63093004623 นางจินดาพร เปNงปะนัน
63093004624 นางสาวประทุม อ+อนหวาน
63093004625 นายนาวิน นันทวงค�
63093004626 นางสาวกันตา ตระกูลเมฆา
63093004627 นางสาวอาธิติยา ชุมสาย
63093004628 นางสาวสุภัสสร จันทะราม
63093004629 นางสาวฐนิชา เพ็งผ+อง
63093004630 นางสาวบุญลักษณ� ฤทธ์ิรักษ�โยธิน
63093004631 นางสาววรรณนิสา จ๋ิวภู+
63093004632 นางสาวจุฑารัตน� อิ่มคํา
63093004633 นางสาวณัฐพร ไชยจักร
63093004634 นางสาวอรพรรณ ก'อนหิน
63093004635 นางสาวสิรินยา คําจันทร�
63093004636 นางสาวสุกัญญา กงเกียน
63093004637 นางสาวศิริพร บุญลือ
63093004638 นางสาวมินตรา เกิดสา
63093004639 นางสาวฉัตรสุดา อินทร�เอม
63093004640 นางสาวอารียา ตMกควรเฮง
63093004641 นางสาวอริสรา ทาสา
63093004642 นางสาวจิดาภา จาดเมือง
63093004643 นางสาวเพชรดา บางแดง
63093004644 นางสาวสุวิมล ก'อนจะลา
63093004645 นางสาวรักชนก สอนวงศ�
63093004646 นางสาวจันจิรา แก'วสุวรรณ�
63093004647 นายกฤษณะ ทะนันชัย
63093004648 นายจักกฤษ บุญไชยวงค�
63093004649 นางสาววลัญช�พร ดําริห�
63093004650 นางสาวศิริรัตน� พูลเปVUยม
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63093004651 นางสาวปาริฉัตต� น้ําใจเย็น
63093004652 นางสาวศศิภา ศรีคําทา
63093004653 นายธวัชชัย เพ็ชรแสง
63093004654 นางสาวปาริชาต หลอมทอง
63093004655 นางสาวอรณิชา พิมพ�พาเรือน
63093004656 นางสาวปาริกา พาตุรินทร�
63093004657 นางสาวลักษณพร ม+วงทิม
63093004658 นางสาวไอลดา เจนจบ
63093004659 นางสาวยุพาวรรณ ป?Uนพิมาย
63093004660 นางสาววรพรรณ จักร�แหลม
63093004661 นายลัทธพล พันธ�ดูดี
63093004662 นางสาวพนิตนาฏ โพชนีย�
63093004663 นายเทิดเกียรติ ตาคํา
63093004664 นายภควัชร ส+งแสงธรรมชัย
63093004665 นางสาวธาริณี กมลรัตน�
63093004666 นางสาววรรณนิษา รักษาพล
63093004667 นางสาวจารุวรรณ กันฟ?ก
63093004668 นางสาวจีรวรรณ แก+นอ'วน
63093004669 นางสาวปรียาภรณ� บุญดา
63093004670 นายวัชรินทร� ขุนพิลึก
63093004671 นายชัญญา แก'วกุมาร
63093004672 นางสาวอชิรญาณ� คําสมบูรณ�
63093004673 นางสาวสุปรีญา อินทรทัศน�
63093004674 นางสาววิรัญญา รุ+งเรือง
63093004675 นางสาวสุกัญญา กาวิใจ
63093004676 นางสาวอัญชลี วิเวกวัน
63093004677 นางสาวสุวนันท� ธรรมคุณ
63093004678 นายจีราวุฒิ ปEอมสา
63093004679 นายมนตรี เนียมมี
63093004680 นางสาวเมทินี อารีทม
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63093004681 นางสาวธิดารัตน� โพธ์ิคํา
63093004682 นางสาวรักษณาลี จันทราชา
63093004683 ส.อ.จักรพรรดิ ภุมรินทร�
63093004684 นายสายันต� รัตนเมือง
63093004685 นางอาลิศรา บุสอน
63093004686 นางสาวพชรกมล โยกาศ
63093004687 ว+าที่ ร.ต.สมัชญ� วรรณโชค
63093004688 นางสาวพิมพ�พิมล โชติพ+วง
63093004689 นางสาวกรวรรณ ยาใจ
63093004690 นางสาวชลธิชา หอมชื่น
63093004691 นางสาววรัญญา วงศ�เทพนิวัติ
63093004692 นางสาวธัญชนก วงศ�ยะ
63093004693 นางวิรัลพัชร จันทร�ศิริ
63093004694 นายชุติเดช คําเที่ยง
63093004695 นางสาววรรณนิภา จีนท+าจันทร�
63093004696 นายสุรวิทย� ดาอ่ํา
63093004697 นายป6ยปริญญา ตันหลวง
63093004698 นายบัญญวัต ศรีธาดา
63093004699 นางยุวณี กลัดสุข
63093004700 นายวชิรวิชญ� นิชํานาญ
63093004701 นายณัฐวุฒิ เวทะธรรม
63093004702 นางสาวปนัดดา แซวหยวก
63093004703 นายอริย�ธัช บุญประเสริฐ
63093004704 นายสันติ แก'วมณี
63093004705 นางสาวพิสมัย กะสวย
63093004706 นางสาวพัชริวรรณ จีนคง
63093004707 นายอดิรถ วันเพ็ญ
63093004708 นายธีระวัฒน� ศรีมาเหล็ก
63093004709 นายป6ยวัชร ปรางจันทร�
63093004710 นางสาววิภาวินี กันหา
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63093004711 นางสาวเพชรี ชมภูทวีป
63093004712 นางสุพัตรา อินทราย
63093004713 นางสาวยุพา สีทา
63093004714 นางสาวสุพรรษา ทัดชั่ง
63093004715 นางสาวยุพิน ขําคม
63093004716 นายนเรศ ย้ิมโรจน�
63093004717 นางสาวชื่นกมล โพธ์ิเงิน
63093004718 นางสาวนัทชา สุวรรณหงษ�
63093004719 นางสาวเจนจิรา มาสว+าง
63093004720 นางทิพย�วิมล มุกดา
63093004721 นางสาวธันย�ชนก สีวิจ๋ี
63093004722 นางสาวกัลยาณี กรรณิกา
63093004723 นางสาวปองสุข จันดาหาร
63093004724 นางจิรวรรณ แปงล'วน
63093004725 นายธีธัช การะภักดี
63093004726 นางสาวเพ่ิมพร ยังแช+ม
63093004727 นางสาวชลาลัย ไผ+งาม
63093004728 นางสาวปนัดดา ใจเที่ยงธรรม
63093004729 นางสาวนันท�นภัสธ� จันทร�ยวง
63093004730 นางสาวป6ยพร ประสมทรัพย�
63093004731 นางสาวระวิพรรณ สินสายรัมย�
63093004732 นางสาวศศิธร เมฆมัน 
63093004733 นายสรสิช เอี่ยมบู+
63093004734 นางสาวกัณญาภัทร กาวิชัย
63093004735 นายสุริยา นามลักษณ�
63093004736 นางสาวสุดารัตน� ขัตติยะชมภู
63093004737 นายจิรายุ คําแฝง
63093004738 นางสาวณัฐณิชา เปรมทอง
63093004739 นางสาวเปรมมณี จะแจ'ง
63093004740 นางสาวนฤมล ใจดี

หน'า 158 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093004741 นางสาวทัดญาพร วรรณะศิลป6น
63093004742 นางสาวรวีรัตน� สุโน
63093004743 นายศิวากร ทองชัยเดช
63093004744 นางสาวจุฬารัตน� ปุกคาม
63093004745 นายรัฐพงษ� คล่ําคง
63093004746 นางสาวดาริกา หินแยง
63093004747 นางสาวไพลิน แมลจิตร
63093004748 นางสาวธวัลหทัย ใสสอาด
63093004749 นางสาวจุไรพร เกิดพิทักษ�
63093004750 นางสาวสุทธิดา บุญกMอก
63093004751 นางสาวบุษกร อยู+พ+วง
63093004752 นางสาวอัมพร สายคํายศ
63093004753 นางสาวฉันทนา วัดเข+ง
63093004754 นายวรพล ปรีเดช
63093004755 นางสาวกรรณิกา ศรีรักษ�
63093004756 นางพัชรพร ผ+านผิว
63093004757 นางสาวศิวพร ธงชัย
63093004758 นางสาวภัทรวดี วีรอภินันท�
63093004759 นายธนะชัย คร'ามป?Uน
63093004760 นางสาวปวริศา สารถี
63093004761 นางสาวชนิดาภา ทับทอง
63093004762 นางสาวกรณิศ ศรีสัมพันธ�
63093004763 นายกันตพิชญ� แก'วเกตุ
63093004764 นางโยทกา ขัติยะ
63093004765 นางสาวศศิวิมล เพ็ชรศรี
63093004766 นางสาวสุชาดา วงศ�ศาลา
63093004767 นายวิชญ�พงศ� จันทรปรางมาศ
63093004768 นางสาวอาพันธ�ชนก บุญมา
63093004769 นางสาวนิศาชล เครือผือ
63093004770 นางสาวลักขณา อยู+คง
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63093004771 นายธีรพล อินทร�สุธา
63093004772 นางสาวชนิภรณ� ป?ญโญใหญ+
63093004773 นางสาวชุติมา ขําเรือง
63093004774 นายฐานิสร� พุฒิวรพรต
63093004775 นายธาราเขต วงศ�สอาด
63093004776 นายวิชิต จริยา
63093004777 นางสาวจินตนา ป?UนปRวน
63093004778 นายธีรวัฒน� ประดับวรรณ
63093004779 นายป6ยะณัฐ ไกรแสงศรี
63093004780 นายณัชพล กระดังงา
63093004781 นายกัมปนาท อินทยศ
63093004782 นายภูษฎา ยมนวกุล
63093004783 นางสาวพิชชาภา เนียมเที่ยง
63093004784 นายทวีศักด์ิ แย'มยนต�
63093004785 นายวิรัตน� สินมา
63093004786 นางสาวชนม�นิภา ธรรมใจ
63093004787 นางสาวชนกพร แสนเงิน
63093004788 นายวิษณุ พิศมัย
63093004789 นางสาวปวีณา คําโปน
63093004790 นางสาวเพ็ญศิริ ติสันทา
63093004791 นางสาวกนกรัตน� อินอ+อน
63093004792 นางสาวป6ยวรรณ ป?]นดี
63093004793 นางสาวกัญญาภัค ศรีบัว
63093004794 นางสาวอนัญญา สุขศรี
63093004795 นางสาวฑิมพิกา เพ็งศรี
63093004796 นางสาวสกุลรัตน� โทนมี
63093004797 นางสาวคําหล'า แก'วดวงดี
63093004798 นางสาวนภา หอมเจริญ
63093004799 นายเอกอาทิตย� ดรุณรัศมี
63093004800 นางสาวธัญวรัตน� อยู+จันทร�
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63093004801 นายวิศิษฏ� สุขแท'
63093004802 นายอรรถพล เพ็ชรกําแหง
63093004803 นายวิทยา คําแสน
63093004804 ว+าที่ร'อยตรี หญิงอภิชญา กันเพชร
63093004805 นายนราธิป เต็งอินทร�
63093004806 นางสาวณฐิกา ทองนพเก'า
63093004807 นายขวัญกล'า ประทุมรัตน�
63093004808 นางสาวชุติมน น+วมหนอม
63093004809 นางสาวสิริพร สีใจคํา
63093004810 นางสาวศรสวรรค� แก'วเกตุ
63093004811 นางสาวสิริพรรณ ภมรวิจิตร
63093004812 นางสาวกมลวรรณ แย'มบุญทับ
63093004813 นางสาวกานต�พิชชา นุชปาน
63093004814 นางสาวศิตา เพียรสาระ
63093004815 นายธนพนธ� กีเวียน
63093004816 นางสาวเพ็ญศิริ พลายคง
63093004817 นางสาวธัญญ�นารี ป?ญญาศิษฐ�สกุล
63093004818 นางสาววิภาดา ขวัญแก'ว
63093004819 นางสาวสุภาภรณ� เอี่ยมโอ
63093004820 นางสาวกมลชนก เอกรถ
63093004821 นางสาวทีปกาญจน� ฝEายปRาน
63093004822 นางสาวเกศินี อ+องเกษม
63093004823 นางสาวพรณภา สิทธิไกร
63093004824 นางสาวตวงพร คิมหันต�
63093004825 นางสาวสุภิณญา รักษาคม
63093004826 นางสาวชัญญธรณ� ภัทร�ฐานัสโภคิน
63093004827 นางสาวไพริน เภารอด
63093004828 นางสาวผุสดี สายพรม
63093004829 นางสาวภาณุมาส เอกจิต
63093004830 นางสาวกัณธิชา บุหงางาม
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63093004831 นางสาวน้ําอ'อย เรืองมี
63093004832 นายวศิน เนียมใย
63093004833 นายศรายุทธ ทีปสิริจรรยา
63093004834 นางสาวจีราภรณ� เมาเกตุ
63093004835 นางสาวป?ทมา ตันทร
63093004836 นางสาวสิริกัลยา อ+อนดีกุล
63093004837 นายสุธิพงษ� ไชยา
63093004838 นางสาวอารีรัตน� นครใหญ+
63093004839 นางสาวศุภิกา ผลพรต
63093004840 นายสิทธิชัย สิงห�เทพ
63093004841 นางสาวจรีภา เชื้อทหาร
63093004842 นางสาวอภิรมย� เกลี้ยงดี
63093004843 นางสาวมณีรัตน� เทพคําอ'าย
63093004844 นางสาววรัญญา กาแก'ว
63093004845 นางสาวอรทัย แว+นแก'ว
63093004846 นางสาวลดาพร ชมมี
63093004847 นางสาวมณฑิตา ดวงแก'ว
63093004848 นางอรสา จันทร�กลิ่น
63093004849 นางสาวชุลีพร ทองย้ิม
63093004850 นายณัฐพล นุชขํา
63093004851 นางสาวทักษพร บูลย�ประมุข
63093004852 นางสาวกุลศรม� เวชกุล
63093004853 นางสาวรุจีรัตน� ด'วงวาด
63093004854 นางจุฑามาส สุขอิ่ม
63093004855 นางสาวพิณนภา สอนโต
63093004856 นางสาวศิรินันท� ม่ังทัศน�
63093004857 นางสาวณัฏฐฤทัย คําปวนสาย
63093004858 นายจตุเทพว� หม่ืนโฮ'ง
63093004859 นางสาวลักษณา หนูนันท�
63093004860 นางสาวสุวดี เดโชเม็ง
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63093004861 นางสาวจิรวรรณ จันทร�เกิด
63093004862 นายสาทร ทิพย�เนตร
63093004863 นายรัชฏ ป6นตาดง
63093004864 นางสาวสุภัตตา ชัยชนะ
63093004865 นางสาวสุพัตรา เหล็กสิงห�
63093004866 นายปรัชญา โตประพันธ�
63093004867 นางสาวกาญจนา ศรีจันทร�ตMะ
63093004868 ว+าที่ร'อยตรีหญิงพรทิพย� เหล+าทองสาร
63093004869 นางสาวกานดา นุชชะ
63093004870 นางกาญจนา ป?ญญาดี
63093004871 นางสาวธนาพร คําเขียน
63093004872 นางสาวธนพร ม่ันศักด์ิ
63093004873 นางสาววรษา ชํานาญพันธ�
63093004874 นายเมธี กันธิยะ
63093004875 นางสาวพัชรี แซ+ย+าง
63093004876 ว+าที่ร.ต.ภาสกร ดวงดัน
63093004877 นางสาวศันสนีย� มาลีหวล
63093004878 นางสาวนาฏยา คุ'มญาติ
63093004879 นางสาวประภัสสร ไชยห'วย
63093004880 นางสาวสุชาวดี จุ'ยจุ+น
63093004881 นายอภิสิทธ์ิ เพชรตุ+น
63093004882 นางสาวปรีชญานันต� มงคลวัจน�
63093004883 นางสาวอาภากร เตชะ
63093004884 นางสาวอริษา อินสว+าง
63093004885 ว+าที่ร'อยตรีพลนวสี วุฒิ
63093004886 นางสาวณัฐยา พรพินิตนุรักษ�
63093004887 นายดํารงพล เสือครุฑ
63093004888 นางสาวมนัสชนก บุญกล'า
63093004889 นางสาวบุษฏาภรณ� กลิ่นหอม
63093004890 นายธีรวุฒิ นอศรี
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63093004891 นางสาววิลาวัลย� วันเนา
63093004892 นางสาวสิริรัตน� อิ่มชม
63093004893 นางสาววันวิสา สุวรรณเหลา
63093004894 นางสาวดลยา ชํานาญ
63093004895 นางสาวสุทธิดา พุทธรัตน�
63093004896 นางสาวเกศรินทร� ชาวแสนแสบ
63093004897 นางสาวกัลยา เข่ือนแก'ว
63093004898 นางสุรีย�รัตน� เณรแก'ว
63093004899 นางสาวอมรรัตน� บุญอยู+
63093004900 นางสาวอัมรา มีแสง
63093004901 นายขวัญชัย รักษ�ชน
63093004902 นางสาวนิตยา มาตา
63093004903 นางสาวเรณู น'อยนิล
63093004904 นายณัฐวุฒิ ปรียาบุตร
63093004905 นายกิตติชัย พรมส'มซ+า
63093004906 นายธนกฤต หงส�วัชรเดชา
63093004907 นายจารุกิตต์ิ ปานสี
63093004908 นางสาวยุพยง อินตา
63093004909 นางสาวธัญญาลักษณ� ทนทาน
63093004910 นางกมลชนก แพ+งไฉน
63093004911 นางสาวปริชาติ เย็นจุระ
63093004912 นางสาวสุภาภรณ� อินทร�เพชร
63093004913 นางสาววราภรณ� มากบุญ
63093004914 นางสาววิฤมล ศิริ
63093004915 นางสาวบุญญาพร ดาษพิมพ�
63093004916 นางสาวฑิฆัมพร ดีพรม
63093004917 นางสาวศิริญธนา ราชาตัน
63093004918 นางพัชรา โพธิพระรส
63093004919 นางสาววิไลลักษณ� แซ+ตัน
63093004920 นางสมคิด ใจเฉียง
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63093004921 นางสาวลักษมณ ดอนดีไพร
63093004922 นางสาวศิริพร เพชรพงศ�
63093004923 นางสาววรวีร� วงษ�สวรรค�
63093004924 นายอิทธิพงษ� แสนหอม
63093004925 นายสมพล เนตรแสงสี
63093004926 นายจักรกริช เปV]ยป6นวงค�
63093004927 นางสาวสุชัญญา สมปูR
63093004928 นางสาวจิราพร เหมสุทธ์ิ
63093004929 นางสาวอรสุดา ปVกโสม
63093004930 นางอุมาพร ป6Uนนาค
63093004931 นางสาววสุกาญจน� บัวขม
63093004932 นางสาวรดาธันย� ทองเดช
63093004933 นางสาวศศิวิมล ยศต้ือ
63093004934 นางสาวฐานิตา วงศ�ตุ+น
63093004935 นางสาวปานฤทัย ทับทิมงาม
63093004936 นางสาววาสินี แก'วกัน
63093004937 นางสาวเกษร ปูRซาว
63093004938 นางสาวแพรวพรรณ โนนสันเทียะ
63093004939 นางสาวจิราพร เกียงคํามูล
63093004940 นายยุทธพิชัย วิมลพันธ�
63093004941 นายวรินทร หงษ�สวัสด์ิ
63093004942 นางสาวชลธิชา ปานพิมพ�
63093004943 นางสาวอัจฉรา ประทุมลาดี
63093004944 นายศักย�ศรณ� เพียรชนะ
63093004945 นางป6ยธิดา คงเมือง
63093004946 นางสาวอรนิภา ขําพวง
63093004947 นายณัฏฐชัย อภิธรณ�พงศ�
63093004948 นางสาวแพรวพรรณ โฉมพุ+ม
63093004949 นายรัฐชานนท� ส+วนบุญ
63093004950 นางสาวธัญญลักษณ� วงษาวดี
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63093004951 สิบเอกวรวิชย� ประเวช
63093004952 นางสาวศุธิภรณ� กิมคํา
63093004953 นางสาวกมลมาลย� เทพวงค�
63093004954 นางสาวฐิติกานต� พฤกษ�ชาติไพร
63093004955 นายปภาวิชญ� ทองศรี
63093004956 นางสาวชลธิชา บัวเพชร
63093004957 นางสาวภัควลัญชญ� โมรารักษ�
63093004958 นางสาวพัชราภรณ� บุญขํา
63093004959 นายจาฏ̀พัจน� ธรรมชาติ
63093004960 นายจเร ป6Uนจุไร
63093004961 นางสาวชลธิชา คุ'มพุ+ม
63093004962 นางสาวนวินดา ชูทรัพย�
63093004963 นางสาววิชยา รังสิกรรพุม
63093004964 นางสาวณัฏฐริณีย� สายใจ
63093004965 นางฐิตาภรณ� แจ+มจร
63093004966 นายสุพจน� ทองดอนใหม+
63093004967 นายอภิวัฒน� อยู+โพธ์ิ
63093004968 นางสาววิชุตรา บุญเกิดกูล
63093004969 นางนงนุช ธรรมราช
63093004970 นางสาวปวรรัตน� จริยประภาพันธ�
63093004971 นางสาวสุรีพร ไอทา
63093004972 ว+าที่ ร.อ.ทวีปราชญ� คนไว
63093004973 นางสาวชลธิชา แก'วนิ่ม
63093004974 นางสาวนฤพรรณ พรมพุทธ
63093004975 นางเจรียงพร คล'ายชาวนา
63093004976 นางสาววรรณนิสา คุยดี
63093004977 นางสาวพระรจ อนุสิทธ์ิ
63093004978 นางสาวรงรอง ปริญญานิติ
63093004979 นายณัฐพงษ� แก'วจําปา
63093004980 นางสาววันวิสาข� หมวกชม
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63093004981 นายณัฐกิตต์ิ จันทร�วังโปRง
63093004982 นายณฐพรรณ บุรารักษ�
63093004983 นางสาวณัฐกฤตา ปริมล
63093004984 นางสาวสุนันทา พ+วงเชียง
63093004985 นายกมลรัตน� สถาพรกุลชัย
63093004986 นายศุภวิชญ� แก'วธรรมานุกูล
63093004987 นางสาวรินทร�ณฐา วรวิทย�ภูวสิน
63093004988 นางสาวโชติกา สุยะตุ+น
63093004989 นายกฤษณุ เอกมาตย�
63093004990 นายคุณานนต� บุญผาสุก
63093004991 นางสาวนัยเนตร รื่นรวยทรัพย�
63093004992 ว+าที่ร.ต.หญิงกาญจนา มะนาวหวาน
63093004993 นางสาวเบญจรัตน� จ๋ิวนารายณ�
63093004994 นายประพันธุ� โสรส
63093004995 นางสาววลารินทร� ยาวุฒิ
63093004996 นางสาวธนัชภรณ� กลัญชัย
63093004997 นางสาวจุฑาทิพ รักอยู+
63093004998 นายพิทยา มะณีศรี
63093004999 นายทรงวุฒิ กาญจนโกศัย
63093005000 นางสาววิลาวัลย� ขันทอง
63093005001 นางสาวภัณฑิรา บุญยังมี
63093005002 นางสาวเจนจิรา ปานทัพ
63093005003 นางสาวกนกวรรณ กามินี
63093005004 นางสาวณัฎฐณิชา เถรสุวรรณ
63093005005 นางสาวมณีนุช ศักด์ิเนตร
63093005006 นายนนทวัฒน� พิมสาร
63093005007 นางสาวปริมฤดี พลเย่ียม
63093005008 นางสาวมินฑ�ตรา เนียมก'อน
63093005009 นางสาวสิริมา อยู+ถมสังข�
63093005010 นางสาวโยธารัตน� พานทอง
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63093005011 นางสาวสุธิดา บัวประเสริฐ
63093005012 นางสาวมณีรัตน� เวชกร
63093005013 นางสาวธัญญาเรศ เกตุวงษ�
63093005014 นางสาวอาภาพร กะระกุนตา
63093005015 นางศิรินภา กระรินทร�
63093005016 นายณัฐวุฒิ จันทะสิทธ์ิ
63093005017 นางสาวธัญญา คําสี
63093005018 นางสาวอริศศรา คําแถลง
63093005019 นางสาวณัฐยา ฉิมพลี
63093005020 นางสาวมณเฑียร พุ+มชะบา
63093005021 นางสาวโสพิศ ใจยวน
63093005022 นายพิธทิบอย ทรายขาว
63093005023 นางสาวสุรีรัตน� ประจําเรือ
63093005024 นางสาวนิราภร ศรีใจทุ+ง
63093005025 นายจักรภัทร พรมพานทอง
63093005026 นางสาวเกศริน ดอนตุ'มไพร
63093005027 นายจิรกร บุญศรีภูมิ
63093005028 นางสาวณัฐกานต� ธานี
63093005029 นางสาวศรัณญา สอนมณี
63093005030 นายจีรยุทธ โคตรป?จจิม
63093005031 นางสาวสุรางตนา จันมา
63093005032 นางสาวกมลฉัตร ทันสา
63093005033 นางสาวศิรินภา วิญญาณ
63093005034 นางสาวสันต�ฤทัย สิทธิโน
63093005035 นางสาวสุนิชา สอาดเอี่ยม
63093005036 นางสาวสุกัญญา ก่ิงรักษ�
63093005037 นายกฤตเมธ อับดุลรอแม
63093005038 นางสาวจีรนันท� เวชกิจ
63093005039 นางสาววัชรินทร� ทองสว+าง
63093005040 นางสาวศันสนีย� แก'วเวียน
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63093005041 นางสาวรุ+งรัตน� วานิชสมบัติ
63093005042 นางสาวศืรืลักษณ� ไวว+อง
63093005043 นางสาวดวงฤดี คุ'มเพ่ือน
63093005044 นายเบญจะ ป6Uนจุไร
63093005045 นางสาวพิมพ�ชนก คํายอด
63093005046 นายศุภกร เลิศแตง
63093005047 นายกฤษฎา ศรีพยัคฆ�
63093005048 นางสาวอรอนงค� อินบุตร
63093005049 นางสาวศศิโสม เฉลิมสุข
63093005050 นายภาคภูมิ พันธุรัตน�
63093005051 นางสาวมนฤดี คล'ายแก'ว
63093005052 นางสุพรรษา มะโฮงชัย
63093005053 นางสาวนิรมล เส็งทอง
63093005054 นางสาวเพ็ญนภา มาสวัสด์ิ
63093005055 ว+าที่ รต.ญ.นภัสวรรณ นิ่มคล'าย
63093005056 นางสาวรุ+งทิวา ทิโน
63093005057 นางสาวชนาทิพ เข่ือนเพชร
63093005058 นางสาวธัญญรัตน� ศรีสุโข
63093005059 นางสาวรัตนากร ใจนวล
63093005060 นายปานเทพ ทองแสง
63093005061 นางสาววรรณา รังโปฎก
63093005062 นางสาววนิดา พุ+มพฤกษ�
63093005063 นางสาวพัชราวรรณ ชัยโยง
63093005064 นายสOุทธิญาพงษ� นามคําธันยธรณ�
63093005065 นางสาวณัฐพร มหาวรรณ
63093005066 นายชัยพร รัตนสกล
63093005067 นางสาวศศิ นิคมขํา
63093005068 นายภูกานต� นครจินดา
63093005069 นางสาวสุรีย�พร บัวห+อ
63093005070 นายเจตรินทร� สายย้ิม
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63093005071 นางสาวพิจิตรา นาคนวล
63093005072 นางสาวอําพร อินมี
63093005073 นายกิจพัฒน� ไชยสุนันท�
63093005074 นางสาวณัฐพร ธัมมา
63093005075 นางสาวจุฬา ลักษณ� บาง ย้ิม 
63093005076 นายอาทิตย� บุญโพ
63093005077 นางสาวกานดา แก'วปEองปก
63093005078 นางสาวนิสามณี ศรีสังข�
63093005079 นายสัตย�ยา นราพิสุทธ์ิ
63093005080 นายวสุกิจจ� พรมพรสวรรค�
63093005081 นายชญานิน นิลสุขุม
63093005082 นางสาวอังศุมาลี นกอินทร�
63093005083 นางสาวนัยพร ชดช'อย
63093005084 นางสาวป?ญญพัชร� อินทร�โพธ์ิ
63093005085 นางสาวกนกวรณ เนตรสิงแสง
63093005086 นางสาวสุพัตรา ทับทอง
63093005087 นายอภิเดช พลอาจ
63093005088 นายปูรณ� หาญกําจัดภัย
63093005089 นางสาววาลินี วงศ�อุไร
63093005090 นายบดินทร� กลัดทรัพย�
63093005091 นางสาววรรณศิลป[ สิมคํา
63093005092 นางสาวนงลักษณ� ทิพย�พิมพ�วงศ�
63093005093 นางสาวชฎารัตน� แสนบ'าน
63093005094 นางสาวกัญญา จันทร�นวล
63093005095 นางสาวเสาวรัตน� กองพิมพ�
63093005096 นางสาวณัฐยาภรณ� แรงเขตรการณ�
63093005097 นางสาวแก'วกาญจน� แก'วดิษฐ�
63093005098 นางสาวดาริกา การักษ�
63093005099 นายธนกาญจน� น'อยฉิม
63093005100 นายนฤเบศร� เพชรไม'
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63093005101 นางสาวฤทัยรัตน� ธงชัย
63093005102 นายธานี คงตาก
63093005103 นางสาวแพรวพรรณ อู+สงค�
63093005104 นางสาวเบญจมาศ ชะดาจันทร�
63093005105 นายยุทธศิลป[ อินตMะโคตร�
63093005106 นางสาวอรนุช ญาติณวงษ�ษา
63093005107 นางสาววิภาวรรณ โพธ์ิพา
63093005108 นางสาวกาจณาภรณ� คําแสน
63093005109 นางสาววิรันดา ทนผล
63093005110 นายสหรัฐ อุไรวรณ�
63093005111 นางสาวธัญชนก กิติ
63093005112 นางสาวพชรพร อุ+นแก'ว
63093005113 นางสาวธัญลักษณ� กันคุ'ม
63093005114 นางสาวสุภาวดี ตุ'ยดา
63093005115 นางสาวสุชาดา ชาดี
63093005116 นางสาวจารุวรรณ เหลืออ+อน
63093005117 นางสาวกมลวรรณ กากะนึก
63093005118 นางสาวกรวรรณ ซ้ิมเทียม
63093005119 นางสาวประกาย สีนวล
63093005120 นางสาวพรสวรรค� รุ+งเรือง
63093005121 นางสาวเวธกา วงค�วาด
63093005122 นางสาวอําไพร อําไพรแซ+วะ
63093005123 นายสถาพร แพงชัยภูมิ
63093005124 นายณัฐพล ปราศรัย
63093005125 นางสาวกฤษฎาพร กันใจมา
63093005126 นางสาวอรอนงค� พันธะ
63093005127 นางสาวทรรศพร บุตรกระวี
63093005128 นางสาวเกศศิณี แสนสี
63093005129 นายธนบูรณ� สุภาพรูป
63093005130 นางสาววรรณิศา เพชรนิล
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63093005131 นางสาววันนิสา ดีจาก
63093005132 นางพรรณเพ็ญ แสนนิทา
63093005133 นายพีรพล กระบวน
63093005134 นางสาวดลพัทร เมฆโพธ์ิ
63093005135 นางสาวเบญญาพร สกุลมี
63093005136 นางสาวพิณทอง เนื้อไม'
63093005137 นางสาวณัฐฎาวรรณ วงษา
63093005138 นายเสฎฐวุฒิ ทิพย�ลุ'ย
63093005139 นางสาวกวิสรา หุ+นพิทักษ�
63093005140 นางสาวพราวสินีณัฐ การย�โอฬาร
63093005141 นางสาวสุภาพร ยอดนิล
63093005142 นายอนิวัฒน� นนแก'ว
63093005143 นางสาวเบญจภรณ� กาวี
63093005144 นายธวัชชัย ชัยยะวงศ�
63093005145 นายวิทยา ภู+ดาด
63093005146 นางสาวเนตรนภา แม+นธนู
63093005147 นางสาวอัฉราพร ชาวชายโขง
63093005148 นางสาวภัทรานิษฐ� จิตอารีย�
63093005149 นางสาววราลักษณ� แก'วบท
63093005150 นายเกียรต์ิศักด์ิ ล'อสินคํา
63093005151 นางสาวชฎาพร เพ็ชรมุข
63093005152 นางสาวกิตติยา ประสาทเขตกิจ
63093005153 นางสาวจิตสุภา ใต'ร+มโพธ์ิทอง
63093005154 นางสาวเจษฎาพร เรือนขํา
63093005155 นางสาวคัมภีรดา เกิดพันธุ�พงษ�
63093005156 นายจิรวุฒิ เที่ยงพร'อม
63093005157 นายอนุพันธ� บุญยวง
63093005158 นางสาวสุมณฑา สุขีสิงห�
63093005159 นางนิภา สุดพันธ�
63093005160 นายวัชระ สายสอด
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63093005161 นางสาววรรณี ศรีชัย
63093005162 นางสาวจุฑารัตน� หลงฉิม
63093005163 นางสาวนันธวรรณ ปานสุวรรณ
63093005164 นางสาวประกายกานต� แก+นแก'ว
63093005165 นายฐิติกร ต้ังจิต
63093005166 นางสาวศิริวรรณ สุทธชาติ
63093005167 นางสาวสไมพร ป?กษี
63093005168 นางสาวอธิชา กุญแจ
63093005169 นางสาวอัจฉรา จันทราภานุกร
63093005170 นางสาวบุษยา ภักดี
63093005171 นายอภิชัย ไชยโย
63093005172 นางสาวศศิวิภา ดาเอี่ยม
63093005173 นางสาวราตรี เรืองรอง
63093005174 นายรัชชานนท� เหล็กคํา
63093005175 นางสาวนารีรัตน� ชํานาญเสือ
63093005176 นางสาวเบญจรัตน� ชมเชย
63093005177 นายศาสตราวุธ แม'นพยัคฆ�
63093005178 นางสาวศิริลักษณ� ศรีบุรินทร�
63093005179 นางสาวพรนภา สินค'างาม
63093005180 นายอรรคพล อินกอง
63093005181 นางสาวพรพรรณ พวงทอง
63093005182 นางสาวพัชญา แลวะฤทธ์ิ
63093005183 นางสาวพรพรรณ จวนแจ'ง
63093005184 นายจักรพงศ� ประเสริฐ
63093005185 นางสาวเสาวลักษณ� ต+อศักด์ิ
63093005186 นางสาวขนิษฐา บุญมา
63093005187 นายอภิวัฒน� คมขํา
63093005188 นางสาวนรินทิพย� ศาสตร�สุโข
63093005189 นายปรีชา สุธรรมซาว
63093005190 นางอําไพ บํารุงคีรี
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63093005191 นางสาวศิริพร นุชคํา
63093005192 นางสาวสุรวดี กันยะมี
63093005193 นายศิริพงษ� ทิมย้ิม
63093005194 นางสาวลภัสรดา เนตพัด
63093005195 นางสาววิไลลักษณ� ธิปธวินกุน
63093005196 นางสาวดวงพร สุตะนะ
63093005197 นางสาวศิริลักษณ� เกตุทิม
63093005198 นางสาวธัญญาภรณ� กันภัย
63093005199 นางสาวปริชาติ คล'ายแจ+ม
63093005200 นางสาววิจิตรา โห'สงวน
63093005201 นางสาวป6ยะฉัตร ชูย้ิม
63093005202 นางสาวเวณิกา งาสีแดง
63093005203 นางสาวนันทิชา มีศรี
63093005204 นางสาวกาญจนา พุ+มมี
63093005205 นางสาวคงขวัญ เสียงเลิศ
63093005206 นางสาวกนกวรรณ คุปตัษเฐียร
63093005207 นางสาวจิตรานุช มูลเขียน
63093005208 นางสาวมุกดาวัลย� ศรีเมือง
63093005209 นางสาววลัยลักษณ� พุ+มใย
63093005210 นายธีรชัย กระเจา
63093005211 นายกิตติวัฒน� นุชสุข
63093005212 นางสาวสร'อยสุดา ยศธนากูล
63093005213 นายศราวุธ ศรีอาวุธ
63093005214 นางสาวปารีรัตน� นาคมอญ
63093005215 นางสาวภัทรา สายสุด
63093005216 นางสาวธนภรณ� บุญรอด
63093005217 นางสาวศิริพร กZาไชย
63093005218 นางสาวกัลยรัตน� พรมมี
63093005219 นางสาววรัญญา เขตคาม
63093005220 นางสาวจุฑารัตน� พันธเขียว
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63093005221 นางสาวปทุมทิพย� กันจนา
63093005222 นางสาวอุมาพร อินตMะนาม
63093005223 นางสาวธนากาญจน� นวมป?]น
63093005224 นายวรพล คุ'มครอง
63093005225 นางสาวนรีกานต� คําพันธ�
63093005226 นายภาคภูมิ บุญอิ่ม
63093005227 นางสาวฑิวาพร เกตุป?]น
63093005228 นางสาวชฎาธาร จันทร�ดี
63093005229 ว+าที่ร'อยตรีเจษฎาวุฒิ อุทธา
63093005230 นางสาวอชิรญาณ� เพชรบูรณิน
63093005231 นางสาวณัฐนิดา อํารุง
63093005232 นางสาววรัญญา สุดมี
63093005233 นายเจษฎา เครื่อง
63093005234 นายภักชนัย ขวัญเดิน
63093005235 นางสาวสิริประภา นุชสวาด
63093005236 นางสาวดาวประกาย ศรีสกุล
63093005237 นางสาวสุฑาทิพย� ขุนเเสง
63093005238 นายไพโรจน� ฉายทอง
63093005239 นางสาวกัญญารัตน� แก'วมิตร
63093005240 นางสาวนิตยาพร สุธีร�ธวัช
63093005241 นายอนุวัฒน� ผมป?น
63093005242 นางสาวณัฐกฤตา ณ น+าน
63093005243 นางสาวศิริรัตน� ไม'ส'มซ+า
63093005244 นางสาวพัทธนิษฐา ธนากุลภิวัฒน�
63093005245 นายสุรชัย ชักนํา
63093005246 นายกมณอาจ พุ+มพวง
63093005247 นางสาวรินรดา ปูทอง
63093005248 นายธนากร ใจแน'น
63093005249 นางสาวดาวรุ+ง พ+วงดี
63093005250 นางสาวจารุณี แจ+มเมฆ
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63093005251 นายยุทธการ คงรัตนชาติ
63093005252 นายณัฐกมล พรมวิชัย
63093005253 นางสาวณัฐพัชร� วงษ�วาท
63093005254 นางจุฬารัตน� ดีมิต
63093005255 นายปริญญา การินไชย
63093005256 นางดารารัตน� ธิวงศ�
63093005257 นางสาวกนกภรณ� พงษ�สะพัง
63093005258 นางสาวมินตรา ศิริเลิศ
63093005259 นายวรเชษฐ� มูลเมือง
63093005260 นางสาวพานิชญ� ตรีแจ+ม
63093005261 นางสาวลักษณพร คิรินทร�
63093005262 นางสาวธัญญาเนศวร� ธนากูลไกรกิติ
63093005263 นางสาวธิติมา มาโพธ์ิ
63093005264 นายอรรถพร พลับผล
63093005265 นางสาวธนวันต� อ+อนละมุน
63093005266 นายภาณุพงศ� พุทธเจริญผล
63093005267 ว+าที่ ร.ต.ชาติสยาม เงินทอง
63093005268 นางสาวอรชยา มากสมบูรณ�
63093005269 นางณภาภัช มณีเพชร
63093005270 นางณัฐปภัสร� เอี่ยมเวียง
63093005271 นางสาวสกาวรัตน� จิตเกษม
63093005272 นางสาวสุฑารา สรรชัยเสริมพร
63093005273 นายธีรพงศ� เสนาทาน
63093005274 นายป?ญรวี ศรีนุช
63093005275 นางสาวนฤมล กุศลประเสริฐ
63093005276 นางสาวมณีรัตน� บุบผาชาติ
63093005277 นางสาวศศิวิมล คําปวง
63093005278 นายภูรัตน� จะอื่อ
63093005279 นายวิภพ แซ+ท'าว
63093005280 นางสาวกัลยกร แดงสว+าง
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63093005281 นายทนงศักด์ิ ชายน'อย
63093005282 นายภาณุวัฒน� สะทองปา
63093005283 นางสาวฐิติณีย� สีทา
63093005284 นางสาววิสสุตา นันใจยะ
63093005285 นางสาวดวงธิดา ทับทัน
63093005286 นางสาวกุลวดี สังข�ทอง
63093005287 นางสาวนุชนาถ เนียมเปรม
63093005288 นางสาวจิราภรณ� อินทร�ต+อม
63093005289 นายสุทธิพงษ� แก'วจินดา
63093005290 นายปฏิภาณ สิงห�โตทอง
63093005291 นางสาวณัฏฐวิพัชน� พุ+มเทศ
63093005292 นางสาวเพ็ญนภา อ+อนคํา
63093005293 นางสาวศรีสุดา ประสารศรี
63093005294 นายคําใหม+ บุญชูเชิด
63093005295 นางสาวสุดารัตน� เบ'าชาลี
63093005296 นางสาวอรวรรณ มากคุ'ม
63093005297 นางสาววันนิสา พูลพินิจ
63093005298 นายวุฒิพล กํามา
63093005299 นางสาวธนพร ปามะ
63093005300 นายกัญจน� อินจีน
63093005301 นายประสิทธ์ิ เทศทับ
63093005302 นายสุภชัย พฤกษ�ชาติไพร
63093005303 นางสาวสุภาพร เวชศาสตร�
63093005304 นายรัฐพงศ� ยศย่ิงยง
63093005305 ว+าที่ร.ต.สิทธิชัย ใจมา
63093005306 นางยศวดี บุญแจ'ง
63093005307 นางสาวพิชชามญชุ� หาญสุวรรณ
63093005308 นางสาวนิตยา ทิยานัน
63093005309 นางสาวอังคณา คุตนวล
63093005310 นางสาวสุนิษา ชาญเดช
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63093005311 นางสาวดาราวรรณ วิป?สสะ
63093005312 นางสาวสุพรรษา ต+วนโต
63093005313 นายมงคล คุ'มสา
63093005314 นางสาวจรรยา สุวรรณโชติ
63093005315 นายณัฐสรณ� ไชยวุฒิ
63093005316 นางสาวมัทรินทร� มิกราช
63093005317 นายยุทธนัย ชัยศร
63093005318 นางสาวจิราวรรณ พัดจันทร�หอม
63093005319 นายภูผา กันตีมูล
63093005320 นางสาวเยาวเรศ สนใจ
63093005321 นางสาววาสนา ภักดีการ
63093005322 นางสาวนิภาวรรณ โมมีเพชร
63093005323 นางสาวสุกัญญา อบเชย
63093005324 นางสาวสุขุมาล สุป?นนะเวช
63093005325 นายอนันต� อ'อยเถาว�
63093005326 นางสาวเสาวลักษณ� ทองบุตร
63093005327 นางสาวอริสา แก'วมี
63093005328 นางสาวสวรินทร� หงส�ประภาวงศ�
63093005329 นางสาวสุวิมล จําปารัต
63093005330 นางสาวชไบพร เล+ายี
63093005331 นายอภิสิทธ์ิ พนารี
63093005332 นางสาวลําดวน เมฆชะอุ'ม
63093005333 นางสาววิกานดา ม่ันถึง
63093005334 นางสาวนัตติยา ทองน'อย
63093005335 นางสาวรังสิมา ปุEยทอง
63093005336 นายป6ตุพงษ� จันทอินทร�
63093005337 นายสุรเชษฐ� พงษ�ใหม+
63093005338 นางสาวกัญญานัฐ ธังดิน
63093005339 นางสาวรุจีรา หมูยา
63093005340 นางสาวสุจิตรา สุจริตจันทร�
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63093005341 นางสาวนาทฤทัย สิงขรณ�
63093005342 นางสาวกนกอร คลังทรัพย�
63093005343 นางสาวสุธิดา สมใจ
63093005344 นางสาวมัลลิกา สุตานนท�
63093005345 นายวรากร วงษ�พุทธคํา
63093005346 นางสาวศิริพร สร'อยนาค
63093005347 นางสาวอาทิตนันท� สมิงนิล
63093005348 นางสาวเกศรินทร� ศรีหาตา
63093005349 นางสาวทิวารัตน� เสมอชน
63093005350 นายฤทธิชัย พิมพ�คูณ
63093005351 นางป6ยะนัน เข็มคง
63093005352 นางสาววราลักษณ� วาระคํา
63093005353 นางสาววิจิตรา ฟองแก'ว
63093005354 นางสาวมนภร รัตน�วงศ�สกุล
63093005355 นายพานุวัช สุขสําราญ
63093005356 นางสาวมาริษา ป?ณณะระศรี
63093005357 นายกัญจน� จันทรวรชาต
63093005358 นางสาวจุฑารัตน� สุขเครือเกิด
63093005359 นางสาวผุสรัตน� ช+วยบุตรดา
63093005360 นางสาวสุนทรี คงสมทรง
63093005361 นางสาวอชิรญา สิทธิไกร
63093005362 นายก'าวมงคล ทองดี
63093005363 นายธนากร อยู+จุ'ย
63093005364 นายกิตติกาญจน� แก'วระกา
63093005365 นายษิรวิช ธาราวริชสกุล
63093005366 นายเกียรติศักด์ิ วรรคตอน
63093005367 นางสาวสุธาสินี ทับทิมสว+าง
63093005368 นายชาคริส พวงรุ'ง
63093005369 นายนาท วงสาสาย
63093005370 นางสาวนภาวรรณ แย'มชื่น
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63093005371 นางสาวชนิกา คําเทพ
63093005372 นายวงศ�วริศ วรรณพรเลิศ
63093005373 นางสาวญาดา เอื้องสุวรรณ�
63093005374 นางสาวรุ+งทิวา เหมืองหม'อ
63093005375 นางสาวอนัญไพลิน รังสีทิมลอย
63093005376 นางสาวนัทธ�ภัสสร สุนทร
63093005377 นางสาวธนภร พิสิทธิสาทร
63093005378 นางสาวรัฏฐาพร จันทร�ตMะ
63093005379 นางสาวสุภาวดี วงศ�ทองคํา
63093005380 นางสาวปภชวรรณ นาคแก'ว
63093005381 นายศุภกฤษ ไม'หอม
63093005382 นางปานจันทร� สีสด
63093005383 นางสาวขนิษฐา โฉมงาม
63093005384 นางสาวพัชราภรณ� บุญทั่ง
63093005385 นายกฤตนัย เจริญรัตน�
63093005386 นายจิรพันธุ� รอดเที่ยง
63093005387 นายจักรกฤษณ� ทองแห'ว
63093005388 นางสาวพัฒษ�ศินันท� ตMะมะปุYด
63093005389 นายพันธกานต� หอมมา
63093005390 นางสาวนภาพร มอญสร'อย
63093005391 นางจิตรา ทักษณา
63093005392 นางสาวสิริรัตน� วงษา
63093005393 นางสาวกาญจนา โฆบุตร
63093005394 นางสาวสุปรียา อัครพัฒน�
63093005395 นางสาวกรรยพร สํารีป?]น
63093005396 นางสาวจามจุรี ศรีพนมมาศ
63093005397 นางสาวลูกน้ํา พุกงาม
63093005398 นางสาวณัฐรินีย� ภัทรภูริตานนท�
63093005399 นางสาวศิริวรรณ บุญกอ
63093005400 นางสาวสุจิตรา แก'วอ'วน
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63093005401 นางสาวสุพัตรา อินเลี้ยง
63093005402 นางสาวอัจฉริยาภรณ� เต็งโรจน�นภาพร
63093005403 นางสาวสมาพร ครุธทิน
63093005404 นางสาวศุภากร กิริณี
63093005405 นายณัฐพล แสงอ+วม
63093005406 นางสาวณัฐสุกาญจน� ส'มเพ็ชร�
63093005407 นายวรสิทธ์ิ เจริญศิลป[
63093005408 นางสาวเมธาพร เนตรแสงสี
63093005409 นางสาวอมรรัตน� จันทร
63093005410 นางสาวศิริพร แสนแทน
63093005411 ว+าที่ ร.ต หญิงสุมิตรา เจ'าเจ็ด
63093005412 นางสาวเพ็ญศรี ศิริวงษ�
63093005413 นายกิตติศักด์ิ มะยาระ
63093005414 นายณัฐพล เนตรทิพย�
63093005415 นางสาวธนิษฐา เสนีวงศ� ณ อยุธยา
63093005416 นายบัณฑิต แท+นประเสริฐกุล
63093005417 นายกฤษณะ อิ่นกัน
63093005418 นายสมภพ เจิมเฉลิม
63093005419 นางสาวทวิตา สุวพร
63093005420 นางสาวณัฐนิชา วิเชียรสรรค�
63093005421 นายณัฐภูมิ ศรชัย
63093005422 นางสาวสายสมร เหลาทอง
63093005423 นางสาวหทัยกาญจน� มีสวนทอง
63093005424 นางสาวอนัญญา ถานกุมา
63093005425 นายฤกษ�ชัย ยะหม่ืน
63093005426 ว+าที่ร'อยตรีหญิงสุรีรัตน� ฟองจางวาง
63093005427 นางสาวอุทัยวรรณ นกม่ัน
63093005428 นางสาวเครือวัลย� จิตณรงค�
63093005429 นางสาวยุพารัตน� ถาวร
63093005430 นายฐิติรัตน� กันจะนะ
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63093005431 นางสาวกาญจนา พิรณฤทธ์ิ
63093005432 นางสาววชิรญาณ� แหลมหลวง
63093005433 นางสาวกนิษฐา สุขคํา
63093005434 นางสาวจุฑามาศ กันตีฟอง
63093005435 นางสาววิภาวรรณ โสมาสี
63093005436 นางสาวสุมินตรา คําดี
63093005437 นางสาวขนิษฐา ทองรุ+ง
63093005438 นางสาวดวงหทัย ศรีช+วย
63093005439 นางสาวไอยรดา อาจจีน
63093005440 นางสาวชฎาพร ศรีป?ญญา
63093005441 นายพุทธชาติ เพ็งหัวรอ
63093005442 นางสาวสุนิสา ป?ตคามินท�
63093005443 นายวัชระ อินทนนท�
63093005444 นายสุเชาว� เผ+าลิต
63093005445 นางสาวปทิตตา ป6Uนแก'ว
63093005446 นายวรวิทย� กาสีทอง
63093005447 นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ�
63093005448 นางสาวอัญชิสา คงคานิ่ง
63093005449 นายณัฐวุฒิ เจริญบุตรานนท�
63093005450 นายธนกร ไชยเอม
63093005451 นางสาวอรยา ศรีสวัสด์ิ
63093005452 นางสาวศิริลักษณ� เตียมธะนะ
63093005453 นางสาวกัลญารัตน� แช+มช'อย
63093005454 นางสาวสิริกานต� ปาลวัฒน�
63093005455 นางสาววิยะดา ตันยะ
63093005456 นายณัฐภูมิ ชูแสง
63093005457 นางสาวณัฐพร หมอยาดี
63093005458 นางสาวขวัญชล สุทธศิลป[
63093005459 นางสาวสุรนันท� สุวรรณโอสถ
63093005460 นางสาวจิราภรณ� สุขเกษม
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63093005461 นางสาวขวัญนภา ลัคณา
63093005462 นางสาวขวัญชนก แตงแก'ว
63093005463 ว+าที่ร'อยตรีหญิงอัมรา คําเพียง
63093005464 นางสาวชญานิศ ใจวงค�
63093005465 นายณัฐวุฒิ เรืองฤทธ์ิ
63093005466 นางสาวธิดากาญจน� ศรีวิจิตร
63093005467 นายกิจจา โสมะภีร�
63093005468 นายชานนท� ประไพศาล
63093005469 นายอวิรุทธ� พุกอูด
63093005470 นางสาวนฤมล อ่ําสอาด
63093005471 นายนพดล ขันคํานันตMะ
63093005472 นางสาวชโลมพร วัฒนาธีระกิจ
63093005473 นายฐากูร คุ'มแสง
63093005474 นายวัชรพงศ� มารอด
63093005475 นางสาวปวีณา วาระรัมย�
63093005476 นายศักด์ิดา ทองอยู+
63093005477 นางสาวอริสา น'อยสาย
63093005478 นางสาวยลดา ม่ิงมานิต
63093005479 นางสาวรัชฎา ชะอุ+ม
63093005480 นายณัฐฐศรัณฐ� ต๊ิบเต็ม
63093005481 นางสาวกนกวรรณ ยาหมู
63093005482 นางสาวสุวิมล สิงห�ไกร
63093005483 นางสาวกวินธิดา พันธ�พวงทอง
63093005484 นางสาววรรณิภา คําแก+น
63093005485 นางสาวประภาพร ทรัพย�สิทธิถาวร
63093005486 นายนิรัตติศัย แก'วกาวี
63093005487 นายอนาวินต� จันสว+าง
63093005488 นางสาวศุภรดา สวัสดี
63093005489 นายพงศธร อิ่มกระจ+าง
63093005490 นางสาวจิดาภา จันดาหาญ
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63093005491 นายวิทูร แต'มคม
63093005492 นางสาวภัณฑิรา เมืองมนต�
63093005493 นางนันธิดา กาวิตา
63093005494 นางสาววารีรัตน� ก่ิงพยอม
63093005495 นายนนทัช ป?ญญาธนาธร
63093005496 นายสิทธาวัชร� อัศวยืนยง
63093005497 นางประกายฝน เดือนเพ็ญ
63093005498 นางสาวสุวิณี สุขสม
63093005499 นายสกนธ� อาจารย�
63093005500 นางสาวน้ําเพชร หอมชะเอม
63093005501 นายวัชระพงษ� หนูเมือง
63093005502 นางสาวรัชนิดา เอี่ยมฤทธ์ิ
63093005503 นางสาวเกศริน พูลสมบัติ
63093005504 นางสาวสุพรรณวดี แก'วมา
63093005505 นางสาวแสงอรุณ รอดเครือวัลย�
63093005506 นางสาวเกวลิน วรุณโสภณ
63093005507 นายกิจจาพัฒน� วันทอง
63093005508 นางสาวธนาภรณ� มีแก'ว
63093005509 นางสาวเพ็ญศรีนา ลาภคุ'มบุญ
63093005510 นายกฤษดา รักถ่ินฐาน
63093005511 นางสาวจิราพรรณ ขัติยศ
63093005512 นางสาววิไลลักษณา จันทรา
63093005513 นางสาวนิศากร พลกลาง
63093005514 นางสาวอรสา เพชรกําแหง
63093005515 นายขจรศักด์ิ โพธ์ิสอน
63093005516 นางสาววัชรียา ยศมา
63093005517 นายวีรยุทธ เสือส+าน
63093005518 นางสาวเสาวภา ศรีบุรินทร�
63093005519 นางสาวชนิตา ดาดวง
63093005520 นางสาวพอตา หวังล'อมกลาง
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63093005521 นางสาวฉัตตมณี พันธวงศ�
63093005522 นางสาวสิริพร จันทร�มา
63093005523 นายณัฐพงษ� มีบุญน'อม
63093005524 นางสาวสุวนันท� อุดม
63093005525 นางสาวบุษญามาส ธิจร
63093005526 นางสาวจิราภา ชารี
63093005527 นางสาวสุปราณี ประสมวงค�
63093005528 นางสาวภรณ�ชนก รักศรี
63093005529 นางสาวภัทราภรณ� เกตุดิษฐ
63093005530 นายพิทักษ� ทิน'อย
63093005531 นางสาวทัตพิชา แสนพรม
63093005532 นายเมธาวัจน� เนตรแก'วศิวัฒน�
63093005533 นางสาวพจนารถ วงษ�กัณหา
63093005534 นางธาริตา กZงเทียม
63093005535 นางสาวจริยา สีเขียว
63093005536 นางสาวหทัยชนก ทุเรียน
63093005537 นางสาวณัฏฐ�ศศิ ภวบริสุทธ์ิ
63093005538 นางสาวชนกนันท� คุ+ยปรางค�
63093005539 นางสาวพนัดดา อินทร�มี
63093005540 นางสาวปาริฉัตร แก'วศักด์ิ
63093005541 นางสาวธชนาภา มีสอาด
63093005542 นางสาวสุชาดา เหมืองคํา
63093005543 นางสาวกนกกาญจน� ปานเงิน
63093005544 นางสาวอาริษา บุญมา
63093005545 นางสาวนพวรรณ พันมา
63093005546 นางสาวชนาพร พ่ึงสลุด
63093005547 นางสาววันทนีย� พวงทับทิม
63093005548 นางสาวนภาวรรณ เวียงคํา
63093005549 นางสาวแสงเทียน เพชรทอง
63093005550 นางสาวณัฐธิดา ป?ญญาเกษมสันต�
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63093005551 นางสาวนภาพร สุยะ
63093005552 นางสาวธนาภรณ� บําเพ็ญ
63093005553 นางสาวอุรารัตน� เขียวชะอ+Oม
63093005554 นายวุฒิศักด์ิ อินมา
63093005555 นางสาวสุกัญญา ทองทากาศ
63093005556 นางสาวนภเกตน� จุ'ยศรีแก'ว
63093005557 นางสาวศิรินภา คงสวัสด์ิ
63093005558 นายสุวิจักขณ� อินดนตรี
63093005559 นางสาวนิธินันท� ธุระกิจ
63093005560 นางสาวดาวเรือง สายคําเลิศ
63093005561 นางสาวนภาพร พรมงาม
63093005562 นางสาวปรางทิพย� สุขจิตร
63093005563 นายพงศกร ทองขาว
63093005564 นางสาวขวัญชนก เสือน'อย
63093005565 นางสาววิศาวัลย� ภุมมา
63093005566 นางสาววิจิตรา อุ+นละออ
63093005567 นางพัชรินทร� วงษพันธ�
63093005568 นางสาวจิตสุภา คําพ+วง
63093005569 นางสาวหัทยา ย่ีสุ+นแก'ว
63093005570 นางสาววาทินี ปรีชาหาญ
63093005571 นางสาวฐิตินันท� ดีมูล
63093005572 นายกุลวิวัฒน� พุ+มแก'วชินโชติ
63093005573 นายวัชระพล วงษ�งาม
63093005574 นายสุภเกียรติ สิงห�รอ
63093005575 นางสาวพิมพ�สุจี แฟนเลิศ
63093005576 นางสาวพิชญ�สินี บัณฑิต
63093005577 นายคมกฤช ทัดเที่ยง
63093005578 นางสาวสิริพร ภักดีเถ่ือน
63093005579 นางสาวธัญญารัตน� ปอเหรียญ
63093005580 นางสาวพัชร�สิตา ศิวาดํารงค�
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63093005581 นางสาวธารารัตน� เข่ือนเก'า
63093005582 นางสาวอัญชลี บุญพวง
63093005583 นางสาวปาลิกา กันตา
63093005584 นางสาวพันทิวา มีบุญ
63093005585 นางสาวพรทิพย� อยู+พุ+ม
63093005586 นางสาวณัชญ�ฐานิสร� แสงเดือน
63093005587 นางสาวณัฐวรรณ เทียมศรี
63093005588 นางสาวธนัญญา สองใจ
63093005589 นางสาวศิรินันท� บัวเขียว
63093005590 นางสาวสุธิดา สีเมฆ
63093005591 นางสาวรัชฎา แดงเรือง
63093005592 นางสาวนัฐยาภรณ� เกิดนิยม
63093005593 นางสาวนิภาพร ม่ังลําพูน
63093005594 นางสาวประกายมาศ ฮาดแมน
63093005595 ว+าที่ร.ต.คมสันต� บัวต๊ิบ
63093005596 นางสาวศศิธร พลจร
63093005597 นางสาวไอยวริญ ใจคํา
63093005598 นางสาวชมัยพร กําเงิน
63093005599 นายเกรียงไกร สมประสงค�
63093005600 นางสาวนัฐกานต� เมินกระโทก
63093005601 นายนพกร อนุเวที
63093005602 นายอชิระ กาศเกษม
63093005603 นางสาวกนกวรรณ ขอนดอก
63093005604 นางสาวจุฑามาศ จิตต�ฤกษ�
63093005605 นางสาวดวงใจ สายคําพล
63093005606 นางสาวกัลยาณี บุญสม
63093005607 นางสาวชนิสรา สิริสวัสด์ิ
63093005608 นางสาวปรียาภรณ� แก'วประสงค�
63093005609 นางดาญาวี ภู+คง
63093005610 นางสาวเจริญรัตน� จันทร�จร
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63093005611 นายกริช เทียมสุวรรณ�
63093005612 นางสาวพวงแข พฤษดี
63093005613 นางสาวพรพิมล รุ+งย้ิม
63093005614 นางโนรี กาศเกษม
63093005615 นางสาวป6ยนาถ ครุฑธานุชาติ
63093005616 นายกฤษณะ โสตะ
63093005617 นายนวพล วงค�รอบ
63093005618 นางสาวศุทธินี แก'วประกอบ
63093005619 นางสาวธนาภรณ� ภิระบรรณ�
63093005620 นายธนทัต สุนทรานนท�
63093005621 นายสมชาย รัตนะ
63093005622 นางสาวจิราวรรณ พุทธิ
63093005623 นางสาวอุบลวรรณ สวนดับภัย
63093005624 นางสาวสุรารักษ� รอดเทศ
63093005625 นายภูริวัจน� ศรีม+วง
63093005626 นายอวิรุทธ� ไพรสันเทียะ
63093005627 นางสาวณัฐพร หลงทอง
63093005628 นางสาวณัฐมนญ� สุวรรณพรหม
63093005629 นางสาวอรณิชา กองดารา
63093005630 นางสาวอภิศรุตพรรัตน� ชาญชะนะ
63093005631 นางสาวลักขณา อิ่มสะอาด
63093005632 นางสาวณัฐนิชา น'อยบัว
63093005633 นายวรวัฒน� พรมบุญชู
63093005634 นางสาวสุธาทิพย� ชูเตชะ
63093005635 นายจักรพงศ� จงกฤติยาภรณ�
63093005636 นางสาวปรายฟEา นามบุปผา
63093005637 นายภาณุพงศ� โตMะทอง
63093005638 นางสาวอรสุดา โทลา
63093005639 นางสาวกรรณิกา แสนแก'ว
63093005640 นายรังสิต เหล+าพิมพา
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63093005641 นางสาวชมพูนุท ผลสุด
63093005642 นางสาววริศรา ริพล
63093005643 นางสาวกิติยาพร ชัยลอม
63093005644 นางสาวนัสดาพร ยอดทรัพย�
63093005645 นางสาวณัฐกมล พรมมี
63093005646 นางสาววราภรณ� ขอสุข
63093005647 นางสาวสุทธิดา กวระสูตร�
63093005648 นายอานนท� หน+อปา
63093005649 นายธเนศ ปานอ+อน
63093005650 นางสาวอารีรัตน� ทองอินทร�
63093005651 นางสาวจุฑาทิพย� จันทร�แย'ม
63093005652 นางสาวบุษยา ตีสระ
63093005653 นางสาวกรรณิการ� อภิชาตบุตร
63093005654 นางสาวสกาวรัตน� ทรงศิริ
63093005655 นางสาวแคทลียา ทองไหลมา
63093005656 นางสาวจุฑารัตน� แสงเดช
63093005657 นายนิรุช ลอยบัณดิษฐ
63093005658 นางสาวชญาพร คุณประทุม
63093005659 นางสาวรัชนก อยู+เลิศลบ
63093005660 นางสาวชุติกาญจน� ปรุงศิลป[
63093005661 นางสาววรารัตน� ลือวิชานะ
63093005662 นายตะละภัฏ คงรอด
63093005663 นางสาวณัฐชา ทองศรีสุข
63093005664 นางสาวคคนัมพร ธรสุทธิสกุล
63093005665 นางหทัยกาญจน� ชีวินสิริมงคล
63093005666 นางสาววิไลวรรณ จันทพาช
63093005667 นายอภิสิทธ์ิ ปานเปรม
63093005668 นางสาวเบญจวรรณ พรามพิทักษ�
63093005669 นางสาวสุนันทา โพกาศ
63093005670 นางสาวสุจาริณี ขันกสิกรรม
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63093005671 นางสาวสุวิมล เลิศสถิตย�
63093005672 นางสาวกุลธิดา จันลา
63093005673 นางสาวศิริศร เดือนเพ็ญ
63093005674 นายวันชนะ ไชยตัน
63093005675 นางสาววรวรรณ จบศักด์ิสาย
63093005676 นายธนวัฒน� เกตุศิริ
63093005677 นายนิพนธ� เพชรตุ+น
63093005678 นายสุรศักด์ิ บุญชู
63093005679 นางสาวอรทัย เล+าเรื่อง 
63093005680 นางสาวคุณัญญา เชิดชูพันธ�
63093005681 นายฉัตรฑริกา หงษ�ศรีทอง
63093005682 นางสาวจันทกานต� บุญดล
63093005683 นางสาวสาวิตรี วงศ�คํา
63093005684 นายสิทธิชัย โตธินา
63093005685 นายภูสิทธิ ปุกแก'ว
63093005686 นางสาวศุภาพิชญ� บัวเกตุ
63093005687 นางสาวปรินทร ป?จจุสานนท�
63093005688 นางสาวปาจรีย� ย'ายต้ัง
63093005689 นางสาวเบญจศิริ ภักสอนิสิทธ์ิ
63093005690 นางสาวดวงมณี แก'วกรรณ�
63093005691 นายณัฐพล ยอดตลาด
63093005692 นางนิษยา เรืองฤทธิกูล
63093005693 นางสาวภูริชญา คําสุก
63093005694 นายชนะชัย เจียมทอง
63093005695 นางพรทิวา เกิดเกตุ
63093005696 นางสาวณิชชาอร มุตติ
63093005697 นางสาวกนกพิชญ� อินงาม
63093005698 นางสาวบัณฑิตา สาลีผล
63093005699 นางสาวจริยาภรณ� ฉวีชาติ
63093005700 นางสาวมารยาท ศรีปาน
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63093005701 นายจตุรพร เสือสูงเนิน
63093005702 นางสาวพนิดา สกุลวงศ�สาลี
63093005703 นางสาวสุภารัตน� สีดาฟอง
63093005704 นางสาวชนม�นิภา นําลอง
63093005705 นายณัฐกานต� จ่ันหนู
63093005706 นางสาวปาจรีย� ราชวัง
63093005707 นางสาวชนากานต� พิพัฒนวนารมย�
63093005708 นายอินทรายุธ อัครนิติรักษ�
63093005709 นายบุญยกร อินทรศิริ
63093005710 นางสาวอรวรรณ โพธ์ิแพงพุ+ม
63093005711 นางสาวจุฬาลักษณ� สมสาย
63093005712 นางสาวรุ+งรัศมี ดีเดชา
63093005713 นางสาวธารารัตน� ฉิมพาลี
63093005714 นายจักรกฤษ แปงเมือง
63093005715 นางสาวสุดารัตน� ขาวเรือง
63093005716 นางสาวสุคนทิพย� สุขขี
63093005717 นางสาวรัตนาภรณ� ทองจุ'ย
63093005718 นางสาวนวรัตน� ระวีวัฒน�
63093005719 นางสาวตะวันฉาย มีศิริวัฒนากูล
63093005720 ว+าที่ร'อยตรีหญิงนัฐชานันท� ศิริวัฒนบริกุล
63093005721 นางสาวณัทมล ป6Uนจุไร
63093005722 นางสาวกริษฐา ชาติชนะ
63093005723 นางสาวสายรุ'ง เริ่มลา
63093005724 นางสาวภคมนวรรณ อนุดิษฐ
63093005725 นางสาวพิมพ�ทิพย� ยาตรา
63093005726 นางสาวพรวลัย ดอนชะเอม
63093005727 นายสิทธิชัย ตันตระกูล
63093005728 นางสาวฐิติรัตน� พานเทียน
63093005729 นางสาวจารุวรรณ ณ เชียงใหม+
63093005730 นางสาวกุลริศา กันททิพย�
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63093005731 นางรุ+งนภา เจียงอุด
63093005732 นางสาวรุ+งนภา เรือนจันทร�
63093005733 นายธนวัฒน� ธิชากรณ�
63093005734 นางสาวอาริสา เก้ียวเกิด
63093005735 นางสาวสิราวรรณ สุทธหลวง
63093005736 นางสาวมุทิตา เสมอพงษ�
63093005737 นางสาวดุสิตา อาทิตยวาร
63093005738 นางสาวอมลณัฐ บุญก+อ
63093005739 นางสาวกัญญาณัฐ เรืองรักษ�
63093005740 นางสาวหทัยชนก สุ+มประดิษฐ�O
63093005741 นางสาวธมลวรรณ น'อยสา
63093005742 นายอนิรุตน� ล+อกา
63093005743 นางสาวยลดา ศรีรักษา
63093005744 น.ส.พิชญธิดา สมิงชัย
63093005745 นางวรารัตน� จันทร�สุข
63093005746 นางสาวสุมิตรา จันทร�หอม
63093005747 นางสาวเบญจมาภรณ� ม่ังอ'น
63093005748 นางสาววลัยพรรณ ดวงหอม
63093005749 นางสาวทิพากร โสประดิษฐ�
63093005750 นายภาณุวัฒน� สารปรัง
63093005751 นางสาวจินตนา รุ+งสว+าง
63093005752 นางสาวพชร กลมเกลียว
63093005753 นายนนทวัฒน� ป?ญญาเครือ
63093005754 นางสาวเกวรี นาครินทร�
63093005755 นางสาวลภัสลัล มอไธสง
63093005756 นางสาวศศิวิมล เกษรจรุง
63093005757 นางสาววรัญญา ครอนฟร�อด
63093005758 นางสาวเสาวลักษณ� นาคคูณ
63093005759 นางสาวพรรณวิตรี ชาติชํานาญ
63093005760 นางสาวนัฐทริกา วงศ�แสงศรี
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63093005761 นายณัฐพงศ� บุญล'อม
63093005762 นางสาวสุเมธินี ทิพย�ดวงตา
63093005763 นางสาวทิพวรรณ แสนหาญ
63093005764 นายวรรณชัย กาอ'วน
63093005765 นางสาวเบญจมาภรณ� ขันตี
63093005766 นายภคชล มัจฉา
63093005767 นางสาวดุจฤดี สุริยาวงค�
63093005768 นางสาวนงนุช วรุณโสภณ
63093005769 นายธีระยุทธ ชัยสา
63093005770 นางสาวสาริกา เพชรทอง
63093005771 นายกฤษดา อารีรักษ�
63093005772 นางสาวนริศรา สารี
63093005773 นางสาวพันนิดา สอนสิน
63093005774 นางสาวสุภิญญา วงสาโสม
63093005775 นางสาวฐิตารีย� บริคุต
63093005776 นางสาวชนนิกานต� เหง่ียมใย
63093005777 นายพัสกร พันธ�เลิศ
63093005778 นางสาวรณลัดดา ย้ิมเจริญ
63093005779 นายกมลภพ สาโรจน�
63093005780 นางสาววาสนา ป6Uนทอง
63093005781 นางสาวดวงนฤมล บัวก'านทอง
63093005782 นางสาววราภรณ� มีเสือทอง
63093005783 นางสาวศิริพร กองศรี
63093005784 นางสาวอมินตรา ไชยวัง
63093005785 นางสาวละอองดาว เศรษฐบวรกุล
63093005786 นางสาวอาทิมา ปานอินทร�
63093005787 นางสาวฐิติพร บุตรหลง
63093005788 นายชุมพล สมณะ
63093005789 นางสาวชนมน ศรีพระจันทร�
63093005790 นางสาวศิริวรรณ ช'างงาม
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63093005791 นางสาวพรรณาชนิด รุ+งอรุณนิติรักษ�
63093005792 นางสาวสายใจ โกษากุล
63093005793 นางสาววิชุดา กันจู
63093005794 นางสาวธันย�ชนก หุ+นสุวรรณ�
63093005795 นางสาวกนกธิดา พิOฒน�เทอดสกุล
63093005796 นายพิเชษฐ� ทองป6ก
63093005797 นางสาวกรรณิกา รุ+งโรจน�
63093005798 นางสาวอิสษญาภัทร� จิตรอด
63093005799 นางสาวลลิลลา ลําจวน
63093005800 นางสาวกชกร อินทะรังษี
63093005801 นางสาวจารียา มูลนาวา
63093005802 นางสาวสุภางค�พักตร� ลอยมณี
63093005803 นางสาวภัทราภรณ� พรานระวัง
63093005804 นางสาวบุณฑริก แจ'งอิ่ม
63093005805 นายสงการณ� จิราพงษ�
63093005806 นางสาวธัญลักษณ� ขวัญหอม
63093005807 นางสาวกานต� เขียวอ+อน
63093005808 นางสาวกมลวรรณ เพ็งเอม
63093005809 นางสาววัลย�วดี ศรีสุข
63093005810 นางสาวอริศรา แก'วกรี
63093005811 นางสาวกัญญา กล่ําทิม
63093005812 นางสาวกฤติยา รอดปฐม
63093005813 นางสาวณรรฐวรรณ จิระวงศ�ขจร
63093005814 ว+าที่ร'อยตรีหญิงวิภา กระวีวงศกร
63093005815 นายพงษ�พัฒน� ก'อนจันทร�เทศ
63093005816 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณพุฒ
63093005817 นายอรรถพงค� อินนัน
63093005818 นางสาวพิไลวรรณ รู'คุณ
63093005819 นางสาวสุนิสา คุ'มไพรี
63093005820 นายธนาพันธุ� รักเขตการ
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63093005821 นางสาวนิสากร ประหัด
63093005822 นางสาวสายพิน บุญเหมือน
63093005823 นางสาวลักษณ�คณาวรรณ สิงห�โรจน�
63093005824 นายสุทธิพงศ� องอาจ
63093005825 นางสาวบัณฒิตา หนูทอง
63093005826 นายอรรถพล ประทุมมา
63093005827 นางสาววลัยภรณ� สนใจ
63093005828 นางสาวรัชฎาพร รอดไพร
63093005829 นางสาวเพ็ญนภา ธรรมเจริญ
63093005830 นางสาวเทวิกา ขําเพชร
63093005831 นายสมชาย ทองเขียว
63093005832 นางสาวรัตติยากรณ� บุญกลอย
63093005833 นางสาวสุดารัตน� ขุนโต
63093005834 นายเมธิวัจน� ลู+ทอง
63093005835 นายกิตติชัย ทองมา
63093005836 นายจิณทวัฒน� จันทร�แดง
63093005837 นายสถาพร เผ+าเครื่อง
63093005838 นายทวีชัย ชัยรัตน�
63093005839 นางสาวธนัญญา วรรณสราร
63093005840 นายณรงค�เดช หลวงไชยา
63093005841 นายอัมพันธ� แดงแย'ม
63093005842 นางสาวสุทธิดา เกือกแก'ว
63093005843 นางสาวเพ็ญนภา ภุมมา
63093005844 นายณัฐชัย ศรีเลย
63093005845 นายปฏิพัฒน� นาควันดี
63093005846 นางสาวเจนจิรา บุญอิสโร
63093005847 นางสาวกาญจนา สิงห�กวาง
63093005848 นางสาวชนิตา เปลี่ยนเที่ยงธรรม
63093005849 นายธวัชชัย สุขจันทร�
63093005850 นางสาวบุษกร สมใส
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63093005851 นางสาวอารีรัตน� สีมูล
63093005852 ว+าทีO่ร'อยตรียุทธภูมิ ทองสรวง
63093005853 นางพนิตพร พิมพา
63093005854 นายวรินทร เชาวรัตน�
63093005855 นายสิริวัฒน� ดีมูล
63093005856 นางสาวจุฬาเพียรพร วงค�แสน
63093005857 นางสาวสุภารัตน� เงินทอง
63093005858 นางสาวจริยาวดี ขันตรี
63093005859 นางสาวรัตนาภรณ� ทรัพย�ขํา
63093005860 นางสาวกัณฑิกา ศรีสุวรรณ
63093005861 นางสาวธนัฏฐา วงศ�งาม
63093005862 นางสาวรสริน แสนซ'าย
63093005863 นายอิทธิณัฐ อ+อนเหลือ
63093005864 นายวุฒิชัย อิ่นแก'ว
63093005865 นางสาวพรรณิดา ชูแสงจันทร�
63093005866 นางสาวกัญญา ทับเชียงทอง
63093005867 นางสาวธัญญารัตน� ก'อนเทียน
63093005868 นางสาวพิไลวรรณ จิตรกว'าง
63093005869 นางสาวจันทร�แรม ขอนทอง
63093005870 นางสาวณิชกานต� พนมสุข
63093005871 นางสาวกนกพร ปาลวิสุทธ์ิ
63093005872 นางสาวบุษกร พรมมงคล
63093005873 นางสาวรมณีย� ขันคํา
63093005874 นายพนา พนัสจุฑาบูลย�
63093005875 นางสาวพรนภา ทิพยัคฆ�
63093005876 นางสาวจิรัชญา จ๋ิวป?ญญา
63093005877 นางสาวณัฐนันท� ตัดใจ
63093005878 นางสาวกุลฤดี ไกรงาม
63093005879 นายดาวุธ ขันธวิธิ
63093005880 นายดํารงค� พงษ�พิทักษ�
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63093005881 นายกิตติพงษ� โสดา
63093005882 นายธนภัทร วงศ�ประทุม
63093005883 นางสาวไอลดา จักรสาน
63093005884 นายวงศพัทธ� วรรณยศ
63093005885 นายวรากร น้ําเงินสกุลณี
63093005886 นายธนาภัทร จันทราช
63093005887 นายวุฒิชัย เนียมเพราะ
63093005888 นายภาณุพงษ� จันทจร
63093005889 นางสาวดวงกมล ศรีสังข�
63093005890 นางสาวกาญจนารัตน� เกตุแก'ว
63093005891 นายจิรายุส ภูริวัฒน�
63093005892 นายภัทรพงศ� พ่ึงช'าง
63093005893 นางสาวสุณิสา อมาตยกุล
63093005894 นายสาธิต ฉัตรพันธุ�
63093005895 นางสาวพวงบุบผา วิวัฒน�วานิช
63093005896 นางสาววันนิสา แก'วปูR
63093005897 นางสาวชนัญญ�ทิชา พุ+มทอง
63093005898 นางสาววิสุดา กาพา
63093005899 นางสาวสุภัชชา อินตMะยศ
63093005900 นางสาวเบญจพร มีชูโภชน�
63093005901 นายชวกร แปEนโพธ์ิกลาง
63093005902 นางสาวอัมพร ป?ดชัยภูมิ
63093005903 นายศิริชัย คํามี
63093005904 นางสาวชโลทร พ่ึงสวัสด์ิ
63093005905 นายพรภวิษย� ธนู ศิริ 
63093005906 นางสาวกนิษฐา รอดเปEา
63093005907 นางสาวพลอยชมพู นันทสาร
63093005908 นางสาวกฤษติภัทร นนทมาลย�
63093005909 นางสาวดวงพร ศิลารัฐ
63093005910 นายโกวิท มีคง
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63093005911 นายจักรพันธ� ญาณป?ญญา
63093005912 นายพิทพิชัย หรรษอุดม
63093005913 นางสาวธนัญญา แก'วก'าว
63093005914 นายพีระวัฒน� ทองมวน
63093005915 นายธงชัย บุญแสง
63093005916 นางสาวเกษกรจันทร� วันมหาใจ
63093005917 นางสาวกาญจนา แสงตาล
63093005918 นางสาวป?ทมชาติ สีหา
63093005919 นางสาวภัทรปภา พูลเอี่ยม
63093005920 นายธีรายุทธ มาแก'ว
63093005921 นายวรนาถ บุญเกิด
63093005922 นางสาวสุปรีดา วิเศษอักษร
63093005923 นางสาวป?ทมา แสนโซ'ง
63093005924 นายณัฐกานต� กตัญWูตานันท�
63093005925 นางสาวมนศิญาณ� คําฟู
63093005926 นางสาวจริยาภรณ� จตุรไพบูลย�กุล
63093005927 นางสาวศิริรัตน� เชียงฉิน
63093005928 นางสาวแพรพรรณ ขันคํา
63093005929 นางสาวนุชรี แสงหิรัญ
63093005930 นายพิเชษฐ� โพธ์ิพันธ�
63093005931 นางสาวศรีสุดา คําดี
63093005932 นางสาวณัฐธกรณ� จันทนา
63093005933 นางกาญจนา วงษ�พูล
63093005934 นางสาวนิศาชล แก'วปรีชา
63093005935 นางสาวณัฐวรรณ ปอสิงห�
63093005936 นายเมธาสิทธ์ิ กลิ่นบ'านหม'อ
63093005937 นายกาญจนพงศ� สหกิจวัฒนา
63093005938 นายเชษฐกิตต์ิ โตเทศาภาค
63093005939 นางสาวสุภัทรา บุญธป?ญญา
63093005940 นางสาวธัญรOัศม� พงษ�วิวัฒิวราภา
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63093005941 นางสาวศิริลักษณ� พละทรัพย�
63093005942 นางสาวอมรินทร� สุทธะสม
63093005943 นางสาวนิตยา สวนมีสาร
63093005944 นางสาววารุณี เวียงทอง
63093005945 นางสาวพรพรรณ นิลพันธุ�
63093005946 นายโย สุวรรณโยธี
63093005947 นายจตุจักร บุญคํา
63093005948 นางสาวนันทิชา ต+ายน'อย
63093005949 นางสาวศิริวิมล คําแก+น
63093005950 นางสาวทิพย�สุมน อุ+นพรม
63093005951 นางสาวป?ทมา สินดิษฐ
63093005952 นายดํารงค�ศักด์ิ อยู+ยอด
63093005953 นายกฤษดา มาขํา
63093005954 นางสาวศิริวรรณ� พรมลา
63093005955 นายวีระวุฒิ พีระพันธุ�
63093005956 นางสาวฐิติมา อภิไชยรัตน�
63093005957 นายขจรศักด์ิ กองคํา
63093005958 ว+าที่ ร.ต.หญิงรัตติกานต� ทองพูล
63093005959 นางสาวสโรชา ภู+ระหงษ�
63093005960 นางสาวพัชรวีร� นิลทะกาล
63093005961 นายศักดา ศรีบรรเทา
63093005962 นายวารินทร� ขอบทอง
63093005963 นางสาวณิชนันท� มีไชโย
63093005964 นางสาวชลิตา ทิมินกุล
63093005965 นายฆนากร เสนีย�
63093005966 นางสาวนิตยา กุนแกม
63093005967 นางสาวญาณภัทร ประทุมศิริ
63093005968 นายสุทิน สุดนาม
63093005969 นายชัยนรินท� หลีเพ่ิมสุข
63093005970 นางสาววาสนา ทองลOิขิตสกุล
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63093005971 นางสาวมยุรกานต� กงจักร�
63093005972 นางสาวธัญญลักษณ� ชํานาญจุ'ย
63093005973 นางสาวเมทิญา อินทร�ศรี
63093005974 นางสาวทิพย�สุดา สุ+มหอม
63093005975 นางภัทรภรณ� พุทโธสัง
63093005976 นางสาวกฤติภรณ� สุพรรณ
63093005977 นางสาวนฤมล ดีกัลลา
63093005978 นายพงษ�สิทธ์ิ พรมกลิ้ง
63093005979 นางสาวสิริกร เขตภัทรพิมล
63093005980 นายณัฐพงศ� ป?นตา
63093005981 นางสาววิภาดา สัมฤทธ์ิรินทร�
63093005982 นางสาวอมินตรา เฉลิมวัด
63093005983 นางสาวสุดารัตน� ญาณป?ญญา
63093005984 นางสาวภาวิณี หมูตุ+น
63093005985 นายณัฏฐ� วิรุฬธนกิจสกุล
63093005986 นายศิวัตม� ใยลํายงค�
63093005987 นางสาวป6ยะธิดา จิณะกับ
63093005988 นายจิรภัทร ป?ญญาอินทร�
63093005989 นางสาวปาริชาต ชิ้นเจริญ
63093005990 นางสาวกรวีร� คําพุฒ
63093005991 นางสาวธิติมา น'อยหน+า
63093005992 นางสาวพิมพ�ตะวัน บัวพันธุ�
63093005993 นางสาวสุวารี จันทร�แพ
63093005994 นางสาวแพรวพรรณ คงรักษา
63093005995 นางสาววรากร อําไพร
63093005996 นายนครินทร� คงเดชา
63093005997 นางสาวณิชารีย� เหียมสันเที๊ยะ
63093005998 นายสุรศักด์ิ โพธ์ิศรี
63093005999 นายกําชัย ชูแก'ว
63093006000 นายจารุกิตต์ิ ม่ันประสิทธ์ิ
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63093006001 นางสาวชนัญชิดา กันทาปวง
63093006002 นางสาวตวงพร สาดี
63093006003 นางสาวกานดารัตน� นาคชม
63093006004 นางสาวพรพิมล สุขโต
63093006005 นางสาวสุลินดา วงษ�ดี
63093006006 นายกิตติเดช เอี่ยมบาง
63093006007 นายเฉลิมพันธุ� สมสร'าง
63093006008 นายภูมิ คณโฑทอง
63093006009 นางสาวจ'นทร�พิมพ� แก'วสีเขียว
63093006010 นางสาวมุกระวี ทิมทองมาก
63093006011 นางสาวณิชมน ทับแว+ว
63093006012 นายเจษฎา ฤทธ์ิตระกูล
63093006013 นางสาวชนิสรา นุ+มน'อย
63093006014 นางสาววิมพ�วิภา กลัดงาม
63093006015 นางสาวอนงนาฎ อินทฉิม
63093006016 นายญาณวรุตม� อยู+ประตู
63093006017 นางสาวชญาภา โง+นใจรัก
63093006018 นางสาววิภาวี เนตรทอง
63093006019 นายสถาพร พรมเทศ
63093006020 นางสมใจ ตรีเดช
63093006021 นายธนวัตน� วัดเกลี้ยพงษ�
63093006022 นางสาววรวลัญช� ตะยะชา
63093006023 นางสาวประภาพร แสงสว+าง
63093006024 นางสาวศิริวิมล กองกาญจน�
63093006025 นายพีระพงศ� ชูศรี
63093006026 นางสาวสิริพร ม+วงคุ'ม
63093006027 นางสาวนิตยา ธูปเทียน
63093006028 นางสาวกัญญาลักษณ� ไชโย
63093006029 นางสาวเพียรวิภา กลิ่นโท
63093006030 นางสาวกนกพร พุกงาม
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63093006031 นางสาวนภาพร ผิวผ+อง
63093006032 นายกุลชาติ พันเขียว
63093006033 นางสาวอุบลวรรณ อินป?ญญา
63093006034 นายกิตติชัย เขียวทิพย�
63093006035 นางสาวศิริพร ปูRคง
63093006036 นางสาวมาริษา ตรีดารา
63093006037 นางสาวมาลินี สังทอง
63093006038 นายอัศนัย ขันทอง
63093006039 นายปูรณา ปรุณห�สิริ
63093006040 นายกฤษณ คงสมทรง
63093006041 นางสาวพัทธวรรณ อ+อนคํา
63093006042 นายชัยวัฒน� ยมเกิด
63093006043 นางสาวบุณยานุช วัฒนกุล
63093006044 นายคนา ธรสุทธิสกุล
63093006045 นางสาวกาญจนา ทาสา
63093006046 นางสาวศุภนิดา สวนเอก
63093006047 นายกมล วิเศษงามปกรณ�
63093006048 นายปฐมพงศ� เลื่อนลอย
63093006049 นางสาวกัลยาลักษณ� เคร+งครัด
63093006050 นายปฐมพร พร'อมจิตต�
63093006051 นางสาววชิรา หงษ�บินโบก
63093006052 นายแสงทอง เอนกพงษ�
63093006053 นางสาวเกวลิน อิ่มใจ
63093006054 นางสาวปฐมภพ พันธุ�เลิศเมธี
63093006055 นางสาวฉัตรลดา ศรีสวัสด์ิ
63093006056 นางสาววันวิสาข� จ'อยสุดใจ
63093006057 นางสาวอภิญญา กองละคร
63093006058 นางสาวกานดา สังคง
63093006059 นางสาวชนกานต� อยู+คง
63093006060 นายวสวัตต์ิ ไวยวงศ�
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63093006061 นางสาวนิศากร แถลงไข
63093006062 นายชัชพงศ� เรือนเต็ม
63093006063 นางสาวชิรญา พิมพ�ช+างทอง
63093006064 นางสาวรวีวรรณ พุทธรักชาติ
63093006065 นายเพชรายุธ อินทพงษ�
63093006066 นางสาวณัฏวรันธร เชื้อฉลาด
63093006067 นายวุฒิชัย รอดสิน
63093006068 นายนนทชัย เพ็งจันทร�
63093006069 นางสาวศิวพร กาแดง
63093006070 นางสาวสุนิษา เวรุวณาลักษณ�
63093006071 นายภาณุเดช เข็มเงิน
63093006072 นางสาวสุวิมล ทานันท�
63093006073 นายสุรภูมิ ภู+ม+วง
63093006074 นางสาวดารารัตน� พลภักดี
63093006075 นางสาวกนกวรรณ สอนภักดี
63093006076 นางสาวเกตน�สิรี แก'วแดง
63093006077 นางสาวปนัดดา ใจเรื่น
63093006078 นางสาวกัญจนพรรณ สุขโชติ
63093006079 นางสาวณวงษ�สุรางค� โฮ'งจิก
63093006080 นางสาวมนัชญา พิมศรี
63093006081 นางสาวสุฑิตา เมฆทับ
63093006082 นางสาวสุกัญญา พรรณราย
63093006083 นางสาวธนาวดี บุญเกตุ
63093006084 นางสาหร+าย อินเบ'า
63093006085 นางสาวกานดา ด+อนคร'าม
63093006086 นางสาวธัญญารัตน� กาแก'ว
63093006087 นางสุภาวดี อุ+นไฝ
63093006088 ว+าที่  ร.ต.หญิงรัตนาภรณ� สีลาสาร
63093006089 นางสาวอลิชญา อMอทแมน
63093006090 นายวุฒิชัย ด+อนดี
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63093006091 นางสาวรัตนาภรณ� จันทร�ส+ง
63093006092 นางสาวชลิตา สําเภาน'อย
63093006093 นายทวีเกียรติ แก'วสมนึก
63093006094 นางสาวศรีสุดา เอี่ยมดี
63093006095 นางสาวญาณิศา แก'วธรรมมา
63093006096 นางสาวทัศดาว สารีนาค
63093006097 นางสาวสุกัญญา คําลิ้ว
63093006098 นางสาวอภิญญา โพธ์ิคง
63093006099 นางสาวรุ+งนภา หลอดทอง
63093006100 นายภูษิต อยู+สุข
63093006101 นางสาวกาญจนา คําโย
63093006102 นางสาวกนกภรณ� ทับทิมโต
63093006103 นายสามารถ อยู+เย็น
63093006104 นางสาวแทนไทย ทองเทศ
63093006105 นายพิชญานิน หนองหลวง
63093006106 นายนันทภพ ก.ศรีสุวรรณ
63093006107 นางสาวชลลดา สายสร'อยจีน
63093006108 นางสาวรัชนีกร พรมมาวัน
63093006109 นางสาวกัลย�สุดา อยู+เรือง
63093006110 นายกฤษณะ เนียมหอม
63093006111 นางสาวนัทธมน วงศรีดา
63093006112 นายวิทวัส หมายม่ัน
63093006113 นางสาวพรพิมล ศรีสว+าง
63093006114 นางสาวนภิสรา เลิศสกุลทรัพย�
63093006115 นางมาลิสา ภัทรโชติโภคิน
63093006116 นางสาวจารุวรรณ ต๋ันป6นตา
63093006117 นายธนภัทร นวลศรีใส
63093006118 นางวรรณฤดี เมธีรัตนาพิพัฒน�
63093006119 นางสาวมัลลิกา ป?ญญาประสิทธ์ิ
63093006120 นายจตุรวิทย� พงษ�ไทย
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63093006121 นางสาวณัฐนิชา ก'อนทับทิม
63093006122 นายเอกทน กันทะกาลัง
63093006123 นางสาวธิรดา มงคลเลิศ
63093006124 นายปฐมพงศ� จันทร�ขํา
63093006125 นางสาวไพลิน มาสังข�
63093006126 นายหัสชนัย พระลับรักษา
63093006127 นายนัทธพงศ� สมพงษ�
63093006128 นางสาวนงนุช ใจใหญ+
63093006129 นางสาวนันท�ชญาน� เห-รา
63093006130 นางธีนรัตน� คุ'มคํา
63093006131 นางสาววรรณิกา นรินทร�
63093006132 นายสุรศักด์ิ เปรมใจ
63093006133 นางสาวอัญยาณีย� สีรอด
63093006134 นางสาวนันณภัชสรณ� ผูกพันธ�
63093006135 นางสาวหนึ่งฤทัย วินโรจน�
63093006136 นางสาวสัญญาลักษณ� ป?ญญาคํา
63093006137 นางสาวมาริษา ใหม+กัน
63093006138 นายบํารุง จันทร�ทรัพย�
63093006139 นายธนกร พูลผล
63093006140 นายสหชาติ นิ่มคํา
63093006141 นางสาวศุภดา พิมพ�เหมือน
63093006142 นางสาวอรกัญญา พชรวัฒน�
63093006143 นางสาวพัชราภรณ� ประภารัตน�
63093006144 นางสาวธีร�ชานัน ผาบัว
63093006145 นางสาววรารัตน� รินป?ญโย
63093006146 นายสัตยา เจนชัย
63093006147 นางสาวแสงเดือน วรรณสุข
63093006148 นางสาวภิญญาพัชญ� เมฆฉาย
63093006149 นายตุลชัย เขียวชอุ'ม
63093006150 นายสุธเนตร สุระผัด
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63093006151 นางสาววิชญาพร มะนาวหวาน
63093006152 ว+าที่ร'อยตรีไพรัตน� ขุนคํา
63093006153 นางสาวมัจฉาชาติ เนียมหอม
63093006154 นายจีรศักด์ิ สิทธิมีชํานาญ
63093006155 นายจักรี เกษวิทย�
63093006156 นายปฐม จันทร�จิตวิริยะ
63093006157 นายอนุวรรตน� จิตรสมัคร
63093006158 นายพิรพงษ� เนตรแสงสี
63093006159 นางสาวศิรินภา แสงทอง
63093006160 นางสาวภาพิมล วัฒนสันติพงศ�
63093006161 นายสุรศักด์ิ ยินดี
63093006162 นางสาวกรกมล ยอดนาค
63093006163 นางสาวนรีรัตน� ศาสตร�สุโข
63093006164 นางสาวไพรัช พันธ�ไชยา
63093006165 นางสาวศินีนารถ มะลิพรม
63093006166 นางสาวจิราวดี บัวศรี
63093006167 นางสาวมาริสา เสียงดัง
63093006168 นายสุรศักด์ิ ปางโม'
63093006169 นางสาวญานิกา เมืองมา
63093006170 นางสาวอรจิรา นาคมีศรี
63093006171 นางสาวนลินี แสงอรุณ
63093006172 นางสาวพัชราพร จรัสอรุณฉาย
63093006173 นางสาวณัฐธิดา สิงห�นนท�
63093006174 นางสาวสุพรรษา มันตะสูตร
63093006175 นางสาวกนกกานต� ศิริวงศ�
63093006176 นางสาวฑิมพิกา เทพวัง
63093006177 นายพัฒนพงษ� ชัยพิพัฒน�
63093006178 นางสาวชนธีร� โชติมนต�
63093006179 นายธิติวุฒิ สว+างพร'อม
63093006180 นางสาววชิราภรณ� ศรีเงิน
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63093006181 นางสาวกรรณิการ� น'อยสอาด
63093006182 นางสาวมาริษา เพ็ญโพธ์ิ
63093006183 นายณัฐพร พงษ�ซุ'ย
63093006184 นายจักรกฤษ จันทะคุณ
63093006185 นางสาวสุพัตรา พรมสีดา
63093006186 นางสาวภรณ�ทิพย�ภา ดีคําวงค�
63093006187 นางสาวเนตรศรา รักคิณีย�
63093006188 นางสาวสริตา สุทธิไชยา
63093006189 นางสาวแสงดาว ปวนกัน
63093006190 นายภุชากร ธรรมรงค�
63093006191 นางสาวศศิพัชร ใยอินทร�
63093006192 นายรพีชัย ลอยเจริญ
63093006193 นางสาวพรพรรณ รุ+งศรี
63093006194 นางสาวสุนันยา ขวัญเมือง
63093006195 นายวัชรพล ธงชัย
63093006196 นายสุขสันติ หอมสุวรรณ�
63093006197 นายจตุพงค� อินตMะสงค�
63093006198 นายปราโมทย� เกษทรัพย�
63093006199 นางสาวปาริฉัตร ศรีชมภู
63093006200 นางสาวอุมารินทร� วารีรัตน�
63093006201 นางสาววสุนธรา ชื่นมอญ
63093006202 นางสาวกิตติมา เก+งธัญการ
63093006203 นายโตษณาการ เทศแท'
63093006204 นางดรุณี ดวงเงิน
63093006205 นางสาวชนิตรา โหงมาตร
63093006206 นายอภิสิทธ์ิ ทองโคตร
63093006207 นางณัฎฐา เมฆฉาย
63093006208 นางสาวธารารัตน� อาวาทย�
63093006209 นางสาวกมลลักษณ� วงศ�แอบ
63093006210 นางสาวจารุพักตร� ณีวันกูล
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63093006211 นายจิรโชติ แสนคําหล'า
63093006212 นางสาวณัฐหทัย มณีรัตน�
63093006213 นางสาวสุธาวรรณ เขียวมงคล
63093006214 นางจารุวัฒน� เกียรติบวรสกุล
63093006215 นายพีรณัฐ ขันตี
63093006216 นางสาวณัฐพร สุวรรณอาสน�
63093006217 นางสาวกมลชนก ธนธนาคม
63093006218 นางสาวสมปฤดี พรมอินทร�
63093006219 นายภูชิต ศรีประทุม
63093006220 นางสาวสายใหม มีมาก
63093006221 นายณัฐวัฒน� กองคูณ
63093006222 นางสาวสุรดา ขจรชัยเดชาโชติ
63093006223 นางสาวกัลยรัตน� อุทัยรัตน�
63093006224 นางสาวฐิติยา มณีอินทร�
63093006225 นางสาวพัณณิตา จันทษร
63093006226 นางสาววัชรี แก'วจีน
63093006227 นางสาวอัญญาณี รุ+งสว+าง
63093006228 นายธีรพัชญ� มาคง
63093006229 นายพงศ�พิชญ� เต+าคํา
63093006230 นางสาวราตรี ศรีวรรณ
63093006231 นางสาวช+อทิพย� ฝอยทอง
63093006232 นายธีรพันธ� ดอกจันทร�
63093006233 นางสาวภัทรภร ศรีพุทธพร
63093006234 นางสาวนริสา จันทร�เปVย
63093006235 นางสาวรมิดา จันทร�กระจ+าง
63093006236 นางภิณญาภัค นาคทรานันท�
63093006237 นางสาวจิราภรณ� ศรีสุธรรม
63093006238 นางสาวนภษร ธาดาอภิวัฒน�
63093006239 นางสาวอุมาภรณ� จันทสร
63093006240 นางสาววิทวัล คงไทย
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63093006241 นางสาวอรทัย กาศรี
63093006242 นางภุมรินทร� บํารุง
63093006243 นางสาวสุวรรณี ช+วยสุริยา
63093006244 นางสาวพิมพ�พิชชา ดีจู
63093006245 นางสาวสุภาวิณี บํารุงศรี
63093006246 นายสุปรีดี จิระศิริ
63093006247 นางสาวอารีรัตน� ป6ระกาโน
63093006248 นางสาวฑิฐิยา มะโนเรือง
63093006249 นางสาวแน+งน'อย พรมทอง
63093006250 นางสาวทัศน�วรรณ คําเครือจันทร�
63093006251 นางสาวพิชารัตน� วิเชียรรัตน�
63093006252 นายคมชาญ กาญจนภูสิต
63093006253 นางสาวกมลรัตน� แช+มชื่น
63093006254 นางสาวนุตจนาถ เดชะผล
63093006255 นางสาวลักขณา สงกล'าหาญ
63093006256 นางสาวนิศาชล ทองรักษ�
63093006257 นางสาวอัฐภิญยากร โฉมอุปฮาด
63093006258 นางสาวนรินทร�ทิพย� ปานฟ?ก
63093006259 นายธนากรณ� ศรีสง+า
63093006260 นางอาทิตยา สุขสําราญ
63093006261 นางสาวบุษยมาศ พิณเทพ
63093006262 นางสาวเบญจมาภรณ� ป6UนปEอง
63093006263 นางสาวปฐมกร วงค�เปV]ย
63093006264 นายณัฐวุฒิ ศรีใจสาร
63093006265 นางสาวภคพร แสนอินทร�
63093006266 นายธีรพัฒน� สุขทรัพย�
63093006267 นางสาวอัญชิสา ประทุมเขต
63093006268 นายมีเดช นาคะภากร
63093006269 นางสาวชิดชนก ตระกูลทิพย�
63093006270 นางสาววิภาพร มะณีธรรม
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63093006271 นางสาวกัลยรัตน� จันทร�ศรี
63093006272 นางสาวนัฐริกา เหล+าเขตกิจ
63093006273 นางสาวกมลวรรณ พรมโชติ
63093006274 นางสาวกมลลักษณ� ขัติมะ
63093006275 นางสาวโสรญา เรือนตุ+น
63093006276 นางสาวสุชวดี ลีฝEาย
63093006277 นางสาวโสพิศ วิเศษณ�
63093006278 นางสาวกมลลักษณ� โชติพระสมบัติ
63093006279 นายพีระภัทร โรจนวิภาต
63093006280 นางสาวณัฐมนธ� คงนุ+น
63093006281 นายเกียรติศักด์ิ คุ'มสุพรรณ
63093006282 นายตะวันวัฒน� คําพะไม
63093006283 นางสาวสิริกร ภูผาอินทร�
63093006284 นางสาวสุนันท� ด'วงรอด
63093006285 นางสาวสุดธิดา การด
63093006286 นางสาวนิศารัตน� จารุเสนีย�
63093006287 นายวุฒิชัย ภาจันทร�โท
63093006288 นางสาวชนากานต� แสวงหา
63093006289 นางสาวกมลพร มีสุข
63093006290 นายผณินทร� ทองพันชั่ง
63093006291 นางสาวป6ยะธิดา ธงชัยเลิศ
63093006292 นายนัฐพล ทองดี
63093006293 นางสาวณฐนาถ วิวัฒนกิจเสรี
63093006294 นางสาวปพิชญา เอี้ยงหมี
63093006295 นายสมโภชน� ส+องแสง
63093006296 นายธนโชติ ดีมี
63093006297 นายพีรดนย� สวัสดี
63093006298 นายชัยยุทธ กองเกิด
63093006299 นางสาวญานิศา เหมพิจิตร
63093006300 นางสาวณัฐธีรา นัยนา
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63093006301 นางสาวพรรณิภา ตาสิทธ์ิ
63093006302 นางสาวภัทรานิษฐ� เจริญสะอาด
63093006303 นางสาวณัชชา ธรรมานุสรณ�
63093006304 นางสาวชุติมา มีสาวงษ�
63093006305 นายเฉลิม ม+วงมา
63093006306 นางสาวเกศินี แก'วนิล
63093006307 นายทัศน�พล ญาณะทวี
63093006308 นายจิรนนท� แก'าลัยทิพย�
63093006309 นางสาวก่ิงกานต� กลับศรี
63093006310 นางสาวบุณฑริกา พร'าชาวนา
63093006311 นางสาวชุชรี วงค�สุยะ
63093006312 นางสาวกุสุมา อนุพันธ�
63093006313 นางสาวรุ+งนภา พันรอด
63093006314 นางสาวดวงพร แม'นพยัคฆ�
63093006315 นายพีระพล หมีเอี่ยม
63093006316 นายธนยศ ฉิมหัวร'อง
63093006317 นายศรัณยพงศ� คร'ามมี
63093006318 นางสาวอภิญญา ชัยมาตร�
63093006319 นางสาวณทัยชนก แก'วกลม
63093006320 นางสาวสโรชา แก'วมณี
63093006321 นางสาวบุษกร สวัสด์ิจิตร
63093006322 นายกิตตินัยน� สุวรรณวัจน�
63093006323 นางสาวศิริกัญญา ยมนา
63093006324 นางสาววิลดา กนกสิงห�
63093006325 นางสาวหทัยพัชร� วิลัยเลิศ
63093006326 นางสาวมณีวรรณ เสาร�สนิท
63093006327 นางสาวนวรัตน� ดีวัน
63093006328 นางสาวสาวิณีย� ศรีสังข�
63093006329 นางสาวจิราภรณ� โพธิวงษ�
63093006330 นางสาววรางคณา สังข�แตง
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63093006331 นางสาวรัชนากร แสงบุญ
63093006332 นางสาวอุบล ศรีแก'ว
63093006333 นางสาวเสาวลักษณ� พันธุ�นายม
63093006334 นางณัฐพร กลัดแปEน
63093006335 นางสาวสุปราณี ทาจาก
63093006336 นางสาวศิลามณี สุนทรรักษ�
63093006337 นางสาวคนัมพร คัมภีรพจน�
63093006338 นางสาวพิมพ�ภัคชญา โพหวัง
63093006339 นางสาวพชรภรณ� นฤมลต�
63093006340 นางดวงใจ สุขเกษม
63093006341 นายอโนชา จันจะนะ
63093006342 นางสาวณัชชา อภิบาล
63093006343 นายจักรพันธ� รอดฤทธ์ิ
63093006344 นางสาววิชิตา รักวารินทร�
63093006345 นายณรงค�ศักด์ิ บุญอิน
63093006346 นางสาวสุธินี มาลา
63093006347 นางสาวสุดารัตน� กาซาว
63093006348 นายธีรชาติ จันทร�แรง
63093006349 นางสาวศิริพร จันทร�เกตุ
63093006350 นางสาวอธิติญา ติมาลา
63093006351 นางสาวกัญญาณัฐ พรมรังกา
63093006352 นายนพเก'า วงศ�กองแก'ว
63093006353 นายณรงค�วุฒิ สุธรรม
63093006354 นางสาวเชษฐ�สุดา ใจหอม
63093006355 นายอนุชา ผลิสอน
63093006356 นางสาวมาลินี น'อยเดช
63093006357 นางสาวนัทชา สีนาค
63093006358 นายวัชชิระ ไชยมงคล
63093006359 นางสาววิจิตรา คําหม่ืน
63093006360 นางสาวริญญาภัทร� ภูวโรจน�พิบูล
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63093006361 นางสาวอรรธิกาณต� โตบุญมา
63093006362 นายวิสุทธิพงษ� ทาแก'ว
63093006363 นางสาวิOอัจฉราพร ประทุมมาท
63093006364 นางสาวพรทิพย� ถนอมทรัพย�
63093006365 นางสาวพิชารัตน� สุวรรณชัย
63093006366 นางสาวกชวรรณ วรรณารักษ�
63093006367 นางสาวสุวรรณลักษณ� ขุมเพ็ชร�
63093006368 นางสาวภาวิดา เวชกรณ�
63093006369 นางสาวน้ําเพชร พูลเผ+าว�
63093006370 นางสาวสุพรรษา วอนขํา
63093006371 นางสาวจารุวรรณ พันทุ
63093006372 นางสาวธมนวรรณ ศรีภู+
63093006373 นางสาวอภัยวรรณ ทนทาน
63093006374 นางสาวเกตุมณี ดารักษ�
63093006375 นางสาวพรชนก คําทองคํา
63093006376 นางสาวอรวรรณ อินทพันธ�
63093006377 นางสาวภัทราภรณ� ศรีป6นตา
63093006378 นางสาวสรีรัตน� ขอบเงิน
63093006379 นายพงศกานต� จาดสอน
63093006380 นายศิวกร ชัยนิตย�
63093006381 นางสาวณัฏฐณิชา ชุบเลี้ยง
63093006382 นางสาวพนิดา แก'วสีทอง
63093006383 นายณัฐพงษ� นาหล+อง
63093006384 นางสาวจันทร�จิรา เชื้อเมืองพาน
63093006385 นางสาวธิดาแก'ว สะทองอยู+
63093006386 นางสาวกฤติยาภรณ� สุภาเศษ
63093006387 นางสาวกัญญาวี ทีปต�อัศวโภคิน
63093006388 นายวรรัช วัฒนธัญญกรรม
63093006389 นางสาวชนมน จันทร�มี
63093006390 ว+าร.ต.หญิงนิฤมล คุ'มทองอินทร�
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63093006391 นางสาวอัจฉราวรรณ สว+างวงค�
63093006392 นางสาวสายชล ลีฝEาย
63093006393 นางสาวกชพร แจ'งโสภา
63093006394 นางสาวปภาวรินท� วงศ�ปา
63093006395 นางนาตยา เทพวีระ
63093006396 นางสาวจุฑารัตน� กรอยู+
63093006397 นางสาวรัตนา คงอิว
63093006398 นายภูกฤษ เลาหบูรณะกิจ
63093006399 นางสาวพรนภา ว+องวิการณ�
63093006400 นางสาวกัตติกา ดาวนันท�
63093006401 นางสาววาทินี สายทอง
63093006402 นางสาวพรอุษา อุ'มเมิน
63093006403 นางรุ+งรวิน ยงพันธ�
63093006404 นางสาวชริยากรณ� สายบุญเจียม
63093006405 ว+าที่ ร.ต.หญิงฐิติกา รุจิเรศไพรวัลย�
63093006406 นางสาวพิรมทรัพย� สิลารักษ�
63093006407 นายนันทวุฒิ ดาวสุข
63093006408 นางสาวสมิตานัน ท'วมสุวรรณ
63093006409 ว+าที่ร.ต.หญิงสลักจิต สายป?ญญาใย
63093006410 นางศิรินันท� เพชรสัมฤทธ์ิ
63093006411 นางสาวคุณัญญา คงนวล
63093006412 นางสาวขนิษฐา ลิปRวน
63093006413 นางสาวศิริรัตน� ศรีนวล
63093006414 นางสาวเกศรา หมอนตอง
63093006415 นางสาวกัญจน�รัตน� ปานทิพย�
63093006416 นางสาวสุดารัตน� ทิมทอง
63093006417 นางสาวสลิลทิพย� มณเฑียร
63093006418 นายสิทธิเสก คงประสพ
63093006419 นางสาวอรพิณ ณรงค�ศักด์ิสุขุม
63093006420 นางสาวสิรินธร วงค�ตะวัน
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63093006421 นางสาวรัชนก ธรรมสอน
63093006422 นางสาวปริญญา พิลึก
63093006423 นางสาวสรัลชนา ศรีเรือง
63093006424 นางสาวน้ําฝน ไผ+แก'ว
63093006425 นางสาวทิพวรรณ โนนงาม
63093006426 นายวงศกร เพ็ชรหาญ
63093006427 นางสาวศิริวรรณ แก'วสุขเรือง
63093006428 นายสุรพงษ� วินิจสร
63093006429 นางสาวณฐมน รัตนเสน
63093006430 นางสาวจามจุรี สีระวัต
63093006431 นางสาวพนมพร นันทะชัย
63093006432 นางสาวภาวินี ม้ังมี
63093006433 นางสาวพิณพิชญ�ชา อัฑฒ�ติวงค�
63093006434 นางสาวสิริชล ทองกร
63093006435 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ จันทร�Oสะอาด
63093006436 นางสาวกรกมล พุ+มจัตุรัส
63093006437 นายชิดชนก เงินสม
63093006438 นางสาวศิริรัตน� นิยมญาติ
63093006439 นายธนรัฐ ฤทธ์ิประเสริฐ
63093006440 นางสาวภคิณี ปVอาทิตย�
63093006441 นางสาวณิชา ตันติไวทยพันธุ�
63093006442 นางสาวณัฐริกา โสภามา
63093006443 นางสาวสุภาภรณ� ทิพวงศา
63093006444 นางสาวเพชรรัตน� อริยะวงศ�
63093006445 นายพงศ�พัฒน� โสภณ
63093006446 นางสาววัชรพัฒน� ใจเสือ
63093006447 นางสาวมาลี รอดูรักษา
63093006448 นางสาวอมรรัตน� สุทธหลวง
63093006449 นางสาวณัฏฐริกา พุ+มเกตุ
63093006450 นางสาวคณิศร มาลาศรี
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63093006451 นางสาวอัญชลี อินตMะไชย
63093006452 นายณภัทรษกร ทับทิม
63093006453 นายอภิชาติ เหินสันเทียะ
63093006454 นางสาวศุภรัตน� สัตยวงศ�
63093006455 นางสาวอาริษา เปรมสน
63093006456 นายเกียรติศักด์ิ นิ่มนวล
63093006457 นางสาวชลธิชา สมอนาค
63093006458 นายอัครนล ลอองอินทร�
63093006459 นางสาวพิรมยา บวบทอง
63093006460 นางสาวสุกัญญา สิงหะ
63093006461 นางสาวญาณัจฉรา ไชยสมทิพย�
63093006462 นางสาวเนตรนภา วิเวกจวง
63093006463 นางสาวกมลรัตน� แสงทอง
63093006464 นางสาวพรทิพย� จันทร�ชูผล
63093006465 นางสาวดวงเนตร รัตนพันธากูล
63093006466 นายธีรนัย กสิการ
63093006467 นายวงศกร ใจแก'ว
63093006468 นางสาวเบ็ญจลักษณ� บุศราคํา
63093006469 นางสาวสุพัตรา มูลสังข�
63093006470 นางสาวทิพย�วรรณ ย้ิมจ่ัน
63093006471 นางสาวกชพร เมณฑ�กูล
63093006472 นางสาวศศิประภา มาศิริ
63093006473 นายชัยวุฒิ คํารักษ�
63093006474 นายกิตติศักด์ิ บุญสูง
63093006475 นางสาวกาญจนา สกุลปฐมชัย
63093006476 นางสาวดวงหทัย อินทํา
63093006477 นายวุฒินันท� ท'าววงษ�
63093006478 นางสาวสุวรรณา ช+างคํา
63093006479 นางสาวจริยา บุตรลพ
63093006480 นายปฏิภาณ แดงแสงทอง
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63093006481 นายชัยภวัฒน� นาควัฒนเศรษฐ�
63093006482 นางสาวมัทธนา เพ็ชรเอี่ยม
63093006483 นางสาวป?ทมา ธูปทอง
63093006484 นายอรรถพล แสงนาค
63093006485 นายอมรเทพ สําราญสุข
63093006486 นางสาววิกัญญา ทานุวัตร�
63093006487 นางณัฏฐนันท� สีทัดแอ
63093006488 นางสาวมาลี เจนเขตรการณ�
63093006489 นายวุฒิเดช ศรียอด
63093006490 นายประดิษฐ ภู+จีน
63093006491 นายยศวริศ ส'มเพ็ชร�
63093006492 นางณัฐณิชา ประมนต�
63093006493 นางสาว+จิรภา ต'องว้ัน
63093006494 นางสาวสุนันธา มาน'อย
63093006495 นางสาววัชราภรณ� คําเจริญ
63093006496 นางสาวศรสวรรค� ปาละหล'า
63093006497 นางสาวกันตยา ทะสุใจ
63093006498 นางสาวเอมอมร โกวิทธีรพงศ�
63093006499 นางสาววราภรณ� พุทธรักษา
63093006500 นางสาวศกุนี หล่ํารัศมี
63093006501 นายสุริยา วันทา
63093006502 นางสาวนวรินทร� หล+ายศรี
63093006503 นางรุ+งทิวา บัวจันทร�
63093006504 นางสาวกัลยา ชื่นผล
63093006505 นางสาวจีรนันท� ศรีใจ
63093006506 นายธีรภัทร วรรณา
63093006507 นายเนติ บุญกลั่นสอน
63093006508 นางสาวทิพทิวา โพธิขํา
63093006509 นางรุ+งนภา ทองชื่นตระกูล
63093006510 นางสาวกนกวรรณ พละสาร
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63093006511 นายวรพล พันธุรัตน�
63093006512 นางสาวชัชวดี ใจวงศ�
63093006513 นางสาวนฤมล ต+อสงค�
63093006514 นายวีรวัฒน� ธนะป?ด
63093006515 ว+าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี ศรีเดช
63093006516 นางสาวชัญญานุช คงเจริญ
63093006517 นางสาววิรัลพัชร เรืองชัย
63093006518 นายพิชิตชัย กงยนต�
63093006519 นางสาวจารุวรรณ กําบังตน
63093006520 จ.ต.อุทัยทิตย� ดงบัง
63093006521 นางสาวกนกชล ศรีวารี
63093006522 นางสาวอริสรา ภาษิต
63093006523 นางสาวปนิดา วัฒนา
63093006524 นายชยากร โชคยานุวัฒน�ศิริ
63093006525 นางสาวธัญมน บัวทิม
63093006526 นางสาวศุภรัตน� ยมเกิด
63093006527 นางสาวนฤภัค สิงห�นาคภูมิ
63093006528 นางอัญชรีพร ทองกลิ่น
63093006529 นางสาวธนัชชา เกษอินทร�
63093006530 นายธรรมรัตน� เหล็งไทย
63093006531 นายชนินท� กมลรัตน�
63093006532 นายสิทธิพันธ� วิชพัฒน�
63093006533 นางสาวสุชาวดี นาคทิม
63093006534 นางสาวชนาพร แม'นปาน
63093006535 นายอภิสิทธ์ิ อิงคะวะระ
63093006536 นางสาวกาญจนา ศรีเวียง
63093006537 นางสาวพาณี จันทวงศ�
63093006538 นายจิณณวัตร เจ่ียตระกูล
63093006539 นายพัลลภ ธรรมลังกา
63093006540 นางสาวพนัสวี หวนจิตร
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63093006541 นางสาวรัตนดี โพธ์ิแจ'ง
63093006542 นายนพปฎล เสียงเพราะ
63093006543 นายณัฐวัฒน� ไวยะเนตร
63093006544 นางสาวสุทารัตน� แจ+มหม'อ
63093006545 นางสาวณัฐธิณี ปEองโทน
63093006546 นางสาวนิตยา คําปวนสาย
63093006547 นายภาสกร ละขันคํา
63093006548 นายนัฐพร ภุมรินทร�
63093006549 นางสาวศิริกมล ภู+ฟ?ก
63093006550 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยธง
63093006551 นายธันว� อุดมผล
63093006552 นางสาวสุกฤตา ปุสเทพ
63093006553 ว+าที่ร'อยตรีปรเมษฐ ประมาณ
63093006554 นายพีรพล ทองป6น
63093006555 นางสุภาวดี แก'วกําพล
63093006556 นายพิสิฐ คําฟู
63093006557 นางสุภัค ขําจันทร�
63093006558 นางสาวสายใหม อยู+พระจันทร�
63093006559 นางสาวศิริรัตน� โนพวน
63093006560 นางสาวพรศรี การุณอุทัยศิริ
63093006561 ว+าที่ร'อยตรีวศิน เพ่ิมรักษ�
63093006562 นางสาวสุธีรา สุกรินทร�
63093006563 นายพิษณุ จรชื่น
63093006564 นางสาวรัตติยากร ฤทธ์ิเสือ
63093006565 ว+าที่ร'อยตรีวิวัฒน� สุดหอม
63093006566 นางสาวมณีนุช นาคสนิท
63093006567 นางสาวนิรมล วิเศษจุมพล
63093006568 นางสาวเจียระไน วันทอง
63093006569 นางสาวณัฐติยา ฉิมอ+อง
63093006570 นางสาวสุวนันท� คําสังวาลย�
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63093006571 นายอริญชย� คงณรงค�
63093006572 นางสาวรังสิมา รอดไพร
63093006573 นางสาวกฤตติกา บุญใจรัก
63093006574 นายประจันต� ศรีวิจ๋ี
63093006575 นางสาวอมรรัตน� ยศอ+อน
63093006576 นายขวัญชัย หนูประชุม
63093006577 ว+าที่ร'อยตรีวรพงษ� สิยานันท�
63093006578 นางสาวอชิรญา คํามา
63093006579 นายณัฐวุฒิ หมวกหลํา
63093006580 นายภาคิน จันโทมา
63093006581 นางสาวณัชณิชา ข'ามเจ็ด
63093006582 นายศราวุฒิ ส'มจีน
63093006583 นางสาวณัฐธิชา ใจกัน
63093006584 นายวรันธร ร+วมสุข
63093006585 นายเอกอักษร ดอยลอม
63093006586 นางสาววิชญานันท� เทพิกัน
63093006587 นายนันทปรีชา ขาวทุ+ง
63093006588 นายธนาธร ศักด์ิดี
63093006589 นางปุณยานุช พิณเมืองทอง
63093006590 นางสาวทัศนีย� วงศ�คํา
63093006591 นายปกรณ� หุนกุล
63093006592 นายคมกฤษณ� คําแปงเชื้อ
63093006593 นางสาวนฤมล ชูติธวัช
63093006594 นางสาวนิพารัตน� บุญคง
63093006595 นายชิงชัย ร+วมวงค�
63093006596 นางสาวเจนจีรา ศาลางาม
63093006597 นางสาวศิริวดี วงค�เรียน
63093006598 นางสาวศิรินาฏ นวลละออง
63093006599 นางสาวสุภามาศ น'อยพันธ�
63093006600 นายฆนาวุฒิ พัฒนสิริกุล
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63093006601 นายอนุพงษ� ลิ้ม
63093006602 นางสาวดวงดาว สร'อยอินทร�
63093006603 นางสาวพลอยไพ ลิน ศรีนรคุตร
63093006604 นางสาวอนุสรา อ+อนละออ
63093006605 นางสาววรนุช สุวมาตร
63093006606 นายณัชพล ตุ'มศรี
63093006607 นายสุรสิทธ์ิ มงคล
63093006608 นางสาวกัญญารัตน� บุญมา
63093006609 นางสาวจันทรกานต� แสงจันทร�
63093006610 นางสาวสุวีรา หอมตา
63093006611 นายเมธวัฒน� คําแสง
63093006612 นายสุชาครีภ� เพชรสุข
63093006613 นางสาวจันจิรา ประคองใจ
63093006614 นางสาวพัชราภรณ� กิจจารักษ�
63093006615 นางสาวอทิตยา ขวัญจอม
63093006616 นางสาวมนต�ทกาญณ� เชื้อวงศ�
63093006617 นางสาวชนกานต� เมฆี
63093006618 นางสาวนิตยา คําลือ
63093006619 นางสาวกชกร มหาพล
63093006620 นางเจนจิรา กันทะถํ้า
63093006621 นางสาวสุภัสสร เถาวัลย�
63093006622 นายวรินทร ศรีพิพัฒพานิช
63093006623 ว+าที่ร'อยหญิงสุชาดา ประเชตุ
63093006624 นางสาววรรณา ครบถ'วน
63093006625 นางดวงพร แก'วเกียน
63093006626 นายภาณุพงษ� เพชรสัมฤทธ์ิ
63093006627 นางสาวเบญจพรรณ บุญพยอม
63093006628 นางสาวรัตนภาพร โล+สุวรรณ
63093006629 นางสาวเกตุวดี แก'วนิล
63093006630 นางสาวอรุณญณี วงษ�สาดี
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63093006631 นายนราทร เพ็งจันทร�
63093006632 นายประจิต อําไพพิศ
63093006633 นายศุภกิตต� แสนผ+อง
63093006634 นางสาวธิดารัตน� ศักด์ิดี
63093006635 นายไชยวัฒน� เพ็งคุ'ม
63093006636 นางสาววารุณี สถิตย�พงษ�
63093006637 นายคเณน� คุณพรม
63093006638 นางสาวก'อนทอง เก๋ียงหนุน
63093006639 นางสาววรรณวิสา แก'วเกิด
63093006640 นายอัฐทอง ขลิบทองรอด
63093006641 นางสาวอรนิภา โพธ์ิคํา
63093006642 นางสาวปริศนา นิทากร
63093006643 นายดนัย จันตระกูล
63093006644 นางสาวทิพย�วัลย� ลี้นะวัฒนา
63093006645 นางวิภารัตน� คําแสน
63093006646 นางสาวสุภัทรสร เกตุรักษา
63093006647 นางสาวสุจิตรา บัวลอยลม
63093006648 นางสาวสุวิชา วงษาวดี
63093006649 นางสาวสุนันท� ประสาท
63093006650 นางสาวสุณิสา ทองน'อย
63093006651 นางสาวนฤมล ขุนศรีธรรมรา
63093006652 นางสาวจีราพร เสือสังข�
63093006653 นางสาวรติรส ยะรินทร�
63093006654 นางสาวสโรชา พุทธนาวงค�
63093006655 นายอนุชา คําเปา
63093006656 นางสาวนิชนก สิทธิสาร
63093006657 ว+าที่ ร.ต.วัฒนา ไตรพรมมา
63093006658 นางสาวมณีรัตน� เทพวีระพงศ�
63093006659 นางสาวสุทรารัตน� จันนาค
63093006660 นางสาวป6ยะภรณ� ชัยรัตน�
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63093006661 นายสมเจตน� ทิง้ิวงาม
63093006662 นางสาวแพรวไพรินทร� แสงวาโท
63093006663 นางสาวกุลณัฐ อินเลี้ยง
63093006664 นายภูริพัฒน� สบายวงษ�
63093006665 นางสาวเพ็ญภรณ� สกุลโต
63093006666 นางสาวกัญญาภัค พุ+มแย'ม
63093006667 นางสาวธารทิพย� อุ+นกาศ
63093006668 นายอภิชาต สุขสวัสด์ิ
63093006669 นางสาวณัฐริกา แย'มโพธ์ิ
63093006670 นางสาวกมลพรรณ รอดคํา
63093006671 นางสาวปติณญา ศรสิงห�
63093006672 นางสาวกัญฑามาศ สังข�ศิริพงษ�
63093006673 นายสมัชชา คุ+ยสุข
63093006674 นางสาวแสงทวี ชิดโคกกรวด
63093006675 นางสาวจิรัชญา พรหมสาย
63093006676 นายวุฒิเกียรติ แอบเรือง
63093006677 นายฐาปนพงศ� แก'วปาเฟLอย
63093006678 สิบเอกกนกศักด์ิ สุภาวรรณ�
63093006679 นางนิชานันท� พงศ�ประยูร
63093006680 นางสาวพัทธ�ธีรา ธรรมลังกา
63093006681 นายณัฐธัญ มงคล
63093006682 นางสาวจันทร�จิรา ตุลาธรรม
63093006683 นางสาวจิรปรียา ปาจิตต�
63093006684 นายศุภสิทธิ เปNนพนัสสัก
63093006685 นายศรวิษฐ� ปละใจ
63093006686 นางสาวชลธิกาญจน� กัลยา
63093006687 ว+าที่ร'อยตรีหญิงสมิตรา แห'วเพ็ชร
63093006688 นางสาวชมพูนุท คชรัตน�
63093006689 นางสาวศศิภา เผ+าดิษฐ
63093006690 นางสาวศรารัตน� จันทร�ประดิษฐ
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63093006691 นางสาวสุกันยา บัวอิ่น
63093006692 นางสาวณัฐริกา เกิดบุญชร
63093006693 นางสาวบงกช ย่ิงทรัพย�ไพศาล
63093006694 นางสาวอชิรญาณ� นัยเนตร
63093006695 นางนวรัตน� พ+วงอินทร�
63093006696 นายเกียรติศักด์ิ พัฒนผล
63093006697 นางสาววรรณา นาคเกิด
63093006698 นางณัฎฐ�จิรภัค เจริญเรืองเดช
63093006699 นายเอกชัย ใจจินา
63093006700 นางสาวอภิญญา ชลเทพ
63093006701 นายธนาวุธ พวงพันธ�
63093006702 นางสาววนฤสรณ� ช+วยแก'ว
63093006703 นางสาวธนัชพร อินทโชติ
63093006704 นางสาวเบ็ญจวรรณ อยู+เพชร
63093006705 นายพัชรพล อินสาคํา
63093006706 นางสาววิญาพร พยัคฆ�
63093006707 นางสาวสนธยา เอมโคกสลุด
63093006708 นางสาวเบญจมาศ ชัยรัตน�
63093006709 นายจารึก ใจเพ็ชร
63093006710 นายชัยรัช จอมพรวญ
63093006711 นางสาวเบญจพร ชมเชย
63093006712 นางสาวสุทินา เหมือนมา
63093006713 นางสาวธิดาภรณ� จMะใจ
63093006714 นายสาริณ สีลาพุทธา
63093006715 นายวรินทราวุฒิ จันทร�สอน
63093006716 นางสาวชุติมา สายเพ็ชร
63093006717 นางสาวจุฑามาศ จอมสาร
63093006718 นางสาวรัตนา วังสมุทร
63093006719 นางสาวปาจุลี แก+นสมบัติ
63093006720 นางสาวน้ําเพชร อิ่มเพ็ง
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63093006721 นางสาวอทิตยา เพชรนันท�
63093006722 นางสาวธนิศา มาลัย
63093006723 นางสาวแคทรีน ศรีลิ้ม
63093006724 นางสาววรารัตน� พลาพล
63093006725 นายเจษฎา รินนาศักด์ิ
63093006726 นางสาวจุฑามาศ รักษาศิลป[
63093006727 นางสาวป6ยเนตร ปานย้ิม
63093006728 นางสาวธิดารัตน� บุญเม+น
63093006729 นางสาวภัทราพร มุงต+อม
63093006730 นางสาวนาถยา กรมไธสง
63093006731 นายธรรมนูญ บุญมาก
63093006732 นายชัยพิชิต ตาระพัน
63093006733 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสด์ิ
63093006734 นางสาวสุภัทรา ธงชัย
63093006735 นางสาวขวัญใจ ทองดี
63093006736 นางสาวนิทยา จีนสมุทร�
63093006737 นายณัฐพงษ� ม่ิงสมร
63093006738 นางสาวสาลินี เมืองทอง
63093006739 นางสาววัศยา นนท�ธราธร
63093006740 นายวรัชญ� ประชาเลิศชัย
63093006741 นายวรพล บุญเติม
63093006742 นางสาวปรียาภรณ� กลัดเนินกุ+ม
63093006743 นางจันทร�จิรา สุระดม
63093006744 นางอ'อมดาว แปลกมาก
63093006745 นายธนา วันอ'น
63093006746 นางสาวดาวนภา สิงห�แสวง
63093006747 นางสาวป6ยพัชร� แก'วเกษศรี
63093006748 นายพีรวิชญ� คงคร'าม
63093006749 นางสาวเบญญาภา ชักชวน
63093006750 นายศุภศิลป[ เผือกจีน
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63093006751 นางสาวป6ยธิดา จันทร�เจริญ
63093006752 นายธนพล วิชาจารย�
63093006753 นางสาวกชกร เกตุศรี
63093006754 ว+าที่ ร.ต.ยุทธนา แยบคาย
63093006755 นางสาวภิชฌาภัฎ สมัครไทย
63093006756 นายสรศักด์ิ มาติวงศ�
63093006757 นางสาวกรกช บัวแดง
63093006758 นางสาวปรOัยาภัทร อยูOOสนิท
63093006759 นายสิริพงศ� สิริวรานนท�
63093006760 ว+าที่ ร.ต.หญิงสุภาภรณ� ขันตีต+อ
63093006761 นายวีรภัทร� ประทีปทอง
63093006762 นางสาวชนิษฐา สรเดช
63093006763 นายธนกร อุ+นบุญ
63093006764 นางสาวสุภาภรณ� พวงทอง
63093006765 นางสาวนฤมล นาคเกษม
63093006766 นางสาววาสนา โพแตง
63093006767 นางสาวกานติมา ชีเปรม
63093006768 นางสาวชลธิชา รณหงษา
63093006769 นางสาวทัศนีย� สงวนกุล
63093006770 นายกรวิชญ� วุสธารัฐ
63093006771 นายณัฐพัชร� ศรีดอนชัย
63093006772 นางสาวอภิญญา บัวชุม
63093006773 นางสาวธาราทิพย� ทองอยู+
63093006774 นายป?ฐวี ทองหล+อ
63093006775 นางสาวกัลยกร ไกรกิจราษฎร�
63093006776 นางสาวนิดานุช แสงดารา
63093006777 นางสาวชวารินทร� ประสิทธิเขตรกิจ
63093006778 นางสาวสุรดา มงคลสถิตย�
63093006779 นายอนุชา น'อมนวล
63093006780 นางสาวกัญญารัตน� อินหาดกรวด
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63093006781 นางสาวจริยภัทร โภคทรัพย�ทวีกุล
63093006782 นางสาวดลญา ทาขัด
63093006783 นายพิทักษ� อินทรดิศสร
63093006784 นางสาวอัจฉราภรณ� ทายา
63093006785 นางสาวชัชชญา อ'นมา
63093006786 ว+าที่ ร.ต.ธเนตร มะยมหิน
63093006787 นางสาวเพ็ญนภา บุญแสน
63093006788 นางสาววิภารัตน� ไกรวงษ�
63093006789 นางสาวรสรินทร� คชฤทธ์ิ
63093006790 นางสาวอรุณกมล มัจฉิม
63093006791 นายวสันต� ชูทอง
63093006792 นางสาวพรพิมล แสงจันทร�
63093006793 นางสาวรัตติยา นันธิพานิช
63093006794 นางสาวสุมิตรา เฟLUองถ่ี
63093006795 นางสาวขวัญชีวา ทาคํา
63093006796 นางสาวสุภัสสร พรมโชติ
63093006797 นายนพดล อินทร�ยะ
63093006798 นายกนกพล มหาศรานนท�
63093006799 นางสาวธัญญาทร สายสุยะ
63093006800 นายธนทัต วิชาสิทธ์ิ
63093006801 นางสาวพรรณิการ� พันสด
63093006802 นางสาวศรัณยา เล็กกระโทก
63093006803 นางสาวกัลยา ตาดอน
63093006804 นางวิมลณัฐ อุ+นพงษ�
63093006805 นางสาวสมาพร ถนอมนวล
63093006806 นางสาวทัณฑิกามาศ เที่ยงทัศน�
63093006807 นางสาวอนุสรา วิชัย
63093006808 นางสาวอังสุมารินทร� ฟ?กทองอยู+
63093006809 นางสาวณัฐชา โสภาเถร
63093006810 นายกันตินันท� เสนีวงศ� ณ อยุธยา
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63093006811 นางสาวกมลวรรณ แพงโตนด
63093006812 นางสาวศุภนิดา เพ็ชร�รักษ�
63093006813 นายภูมิปราชญ� ปราบหงษ�
63093006814 นางสาวชุติกาญจน� สิงห�ทอง
63093006815 นางสาวหยดเทียน ไชยวุฒิ
63093006816 นางสุปราณีย� ดวงสุภา
63093006817 นางสาวคริษฐา ม่ิงขวัญ
63093006818 นายกฤษณะ ตลิ่งไธสงค�
63093006819 นางสาวสุรีย�ภรณ� คล'ายทับทิม
63093006820 นางสาวอัจจิมา ยาดี
63093006821 นายอนุชา ใจแก'ว
63093006822 นางสาวสุชาดา ดวงแก'ว
63093006823 นางสาวโศรยา ปEอมอ+อน
63093006824 นางสาวสุณี อ'นคง
63093006825 นางสาวศศิภรณ� รุ+งโรจน�
63093006826 นางสาวผ+องพรรณ นันทะสี
63093006827 นางสาวณัฏยา แก'วม่ัน
63093006828 นางสาวสุกัญญา แปEนเพชร
63093006829 นางสาวศุภากร ภูพานใบ
63093006830 นางสาวภนิตา มะโพงเพ็ง
63093006831 นางสาวรุ+งนภา เสือน'อย
63093006832 นางสาวสุทธิณี สุขศิริ
63093006833 นางสาวสาริศา รุ+งเรือง
63093006834 นางสาววนิดา อ่ําอยู+
63093006835 นางสาวชนากานต� ยวงอักษร
63093006836 นางสาวตรีรัตน� จะนุช
63093006837 นายจิราวิช หม่ันศักด์ิ
63093006838 นางสาวพรรณทิพย� อยู+ทิพย�
63093006839 นางสาวอชิรญา ทิพย�ประภา
63093006840 นางสาวกาญจนา ไม'หอม
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63093006841 นางสาวประภาภรณ� พรมมา
63093006842 นางสาวปุณยนุช ขันกสิกรรม
63093006843 นายเมธัส เขม'นเขตการ
63093006844 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสมงาม
63093006845 นางสาววชิรญาณ� คําแดง
63093006846 นายกฤษฎา หมู+อุบล
63093006847 นางสาวกาญจนา ม+วงเย็น
63093006848 นายนธีร� อู+แสนขันธ�
63093006849 นางสาวสรัลพร ภู+เมือง
63093006850 นางสาวกรธษา ไชยยืน
63093006851 นางสาวรสสุคนธ� โสภาค
63093006852 นายวรวุฒิ รัตนสากล
63093006853 นางสาววรรณเรขา บัวพันธ�
63093006854 นายวัชรพงศ� มณีพงษ�
63093006855 นายณัฐพล บาลี
63093006856 นางสาวณัฐริกา เยาวสัย
63093006857 นางสาวจุฑามาศ แพงศรี
63093006858 นางสาวนัชชา มนต�ธนอาสน�
63093006859 นางสาวอรทัย คําพิทุย
63093006860 นางสาวจิรนันท� นิ่มอิ่ม
63093006861 นายคําแหง อุตรพันธ�
63093006862 นางสาวจุดาทิพย� ศรีบุ
63093006863 นางสาวยอดข'าว ใยบัว
63093006864 นางสาวชิดชนก ศรีรัตนพัฒน�
63093006865 นางสาวสุปรีย�ญา โนทิพย�
63093006866 นางเพ็ญศิณี ถคนันท�ธนโชติ
63093006867 นางสาวจริยา เต็งแย'ม
63093006868 นายณัฐพงศ� มีแสง
63093006869 นางสาวอนุตตรีย� สุตะวงศ�
63093006870 นางสาวป6ยธิดา ศรีทาเกิด
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63093006871 นางสาวกัญญาณัฐ แมลงภู+
63093006872 นางสาวปานตะวัน ศรีตะวัน
63093006873 นายศุภวิชญ� นุคํา
63093006874 นางสาวภัทราวรรณ ผาเจริญ
63093006875 นายสราวุฒิ สุขสําราญ
63093006876 นายธันยากร มีแก'วแทน
63093006877 นางสาวพิมพ�วิภา กะระณี
63093006878 นายรัชชานนท� พรหมมินทร�
63093006879 นายนิกร บ'านนาจําลอง
63093006880 นางสาวป?ณฑารีย� พรมจาด
63093006881 นางสาวอัญชิสา ศรีสุขวิริยะ
63093006882 นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน�
63093006883 นางสาวศิริพร บุญจูบุตร
63093006884 นายทวีศักด์ิ อินทรทัต
63093006885 นางสาวจิรัชยา ขอนทอง
63093006886 นางสาวจุฑามาศ มารอด
63093006887 นางสาวธิติสุดา พิทักษ�โสภณ
63093006888 นายจิรายุทธ� ชัยเจริญ
63093006889 นายสมหมาย เมืองใจ
63093006890 นายจิรายุ ทุ+งโพธ์ิตระกูล
63093006891 นางสาวประภาพร เผ+าวงศ�
63093006892 นายภานุวัฒน� ภาชมโฉม
63093006893 นางสาวศิวนาฐ สุกแก'ว
63093006894 นางสาวโยรดา บัวทัน
63093006895 นางสาวเสาวลักษณ� คุ'มพุ+ม
63093006896 นายชัยชนะ ภู+อร+าม
63093006897 นางสาวพันธ�ทิพย� สนธิศักด์ิ
63093006898 นางสาวณิชกานต� สุวรรณบัวสด
63093006899 นายนฤพนธ� ร+มแก'ว
63093006900 นายรณฤทธ์ิ เต็มตาวงษ�
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63093006901 นางสาวปภาสิริ พงษ�ไพศาล
63093006902 นางสาวชมพูนุช เกิดก+อวงษ�
63093006903 นางสาวพีรดา พรมเมือง
63093006904 นางสาวสินีนาฏ ม่ิงเมือง
63093006905 นางสาวชาลิสา บุญช+วยชู
63093006906 นางสาวธนารัตน� บุญเฉลิม
63093006907 นางสาวพรรณลดา นุ+มนิ่ม
63093006908 นายชนะภัย อินทสิทธ์ิ
63093006909 นางสาวจิราพร อยู+ทิพย�
63093006910 นางสาวศิวพร คําเพชร
63093006911 นางสาววัลลภา อินสุ
63093006912 นางสาวพิมพกานต� นวลมา
63093006913 นางสาวอัญชลี สังฆรักษ�
63093006914 นางสาววิภาพร ป6Uนประดับ
63093006915 นางสาวสาวิตรี บุญเหลือ
63093006916 นายวนาวุฒิ กันเตียง
63093006917 นางสาวเกศินี แก'วปราณี
63093006918 นายธงชัย คําภิโล
63093006919 นางสาวสุธาพร น'อยเหมือน
63093006920 นายวรพล หลําภักดี
63093006921 นางสาวจิตรารัตน� อินเปNง
63093006922 นายพงศกร เรืองวิริยะนันต�
63093006923 นางสาวณัฐพร รํามณี
63093006924 นางสาววชิรญาณ� ทับทิมทอง
63093006925 นายคุณานนต� ชมภูงาม
63093006926 นายกิตติธัช จําเริญพัฒน�
63093006927 นางสาวพรพิมล ชาญธัญกิจ
63093006928 นางสาวสุนิษา เกษศรีเนียม
63093006929 นางสาวสุภาวดี โฉมเติม
63093006930 นางธนพร ผอบทิพย�
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63093006931 นายนพพร เสียงสนั่น
63093006932 นางสาวพิมพ�ณดา นวลมะ
63093006933 นายวรากร เครือคํามะ
63093006934 นางสาวชัญญานุช เรือนม่ัน
63093006935 นายกฤติธี ทองทวี
63093006936 นางสาวจตุพร เทิ้มเครือ
63093006937 นางสาวยลทกา ทองกรณ�
63093006938 นางสาวกชกร คร'ามป?Uน
63093006939 นางสาวเสาวภาคย� จามิตร
63093006940 นางสาวชนนิกานต� เทียนสมจิตร
63093006941 นางสาวพิกุล สิทธิ
63093006942 นายวิรัช พิมพิน
63093006943 นางสาวสุพัตรา มือมิน
63093006944 นางสาวณิรัชฌา เชียงกาขัน
63093006945 นายธนัยนันท� แปงนุจา
63093006946 นางสาวณัฏฐนันท� โพธ์ิวงศ�
63093006947 นางสาวกนกวรรณ ชุมภูงาม
63093006948 นายศิวพันธ� อยู+คง
63093006949 นายเกริกฤทธ์ิ คํายวง
63093006950 นางสาวศรีสุดา แหลมมาก
63093006951 นายรัฐสภา อินธิมา
63093006952 นางสาวสุภาญา วงษ�สุวรรณ
63093006953 นางสาวแมMะพอ เตะเซอ
63093006954 นางสาวสุภัสชา นาเบ'า
63093006955 นางนฤมล คงศัตรา
63093006956 นายณัฏฐ�ปวินท� วีระตระกูล
63093006957 นางสาวแนน วงศ�คํา
63093006958 นางสาวณัฐสุดา สีอ+อน
63093006959 นางสาวนัททิการณ� สุขแสงงาม
63093006960 นางสาวธนัฏธิดา นันทะสังข�
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63093006961 นางสาวรุ+งทิวา บุญสืบ
63093006962 นางสาวสุภาวรรณ เนื่องเอม
63093006963 นายธนัตถ�ภัทร� ภู+โพธ์ิ
63093006964 นางสาวเยาวลักษณ� ภิญโญจิตร
63093006965 นายฤทธ์ิธิพงศ� ใจเสาร�ดี
63093006966 นายอิทธิพล เครือทอง
63093006967 นายพิเชษฐ� ต+วนเครือ
63093006968 นายธีรยุทธ ทาต+อย
63093006969 นายธีร�ธวัช ศรีวิชัยแก'ว
63093006970 นางสาวอวยพร แก'วคําสอน
63093006971 นายทศพล กุนะ
63093006972 นายทรงวุฒิ ชูติด
63093006973 นางสาวนารีรัตน� จันตระ
63093006974 นายสิทธิพล ไพสีทา
63093006975 นายธีระพันธุ� ผัดแก'ว
63093006976 นางปรียาภรณ� บูรณะพันธ�
63093006977 นายพีรวิชญ� สุขพัฒน�
63093006978 นางสาวจันทร�เพ็ญ พินนา
63093006979 นางสาวภรณ�สวรรค� ทองนึก
63093006980 นางสาวนลิษรา อุตมูล
63093006981 นางสาววนิดา หงษาวดี
63093006982 นางสาวเสาวลักษ� ไผ+พรม
63093006983 ว+าที่ร'อยตรีกิติคุณ ไชยสาร
63093006984 นางสาวณัฐชยา ไล'ทองคํา
63093006985 นางสาวศิริพร พันสิงห�
63093006986 นายเจษฎา แสนใจยา
63093006987 นางสาวป?ทมาภรณ� เผ+าสา
63093006988 นางสาวรุจิรา แก'วมณี
63093006989 นายธีรทัพพ� เรืองเทศ
63093006990 นายชูสกุล พิศาลธนชัย
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63093006991 นางสาวขนิษฐา ตาคํา
63093006992 นางสาวนภสร กมุทชาติ
63093006993 นางสาวลักษิกา คํามะนาง
63093006994 นางสาวภัทธิรา แสงร+มโพธิไทร
63093006995 นางสาวปวริศา จงรักษ�
63093006996 นายปรีชา ทองสันตะ
63093006997 นายปรัชญา สุวานิช
63093006998 นางสาวพัชฌาภรณ� แสงอรุณธวัช
63093006999 นางสาวณัฐพร ผิวมา
63093007000 นางสาวสุภร ชํานาญเสือ
63093007001 นายโชคพิสิฐ เฉลิมพิตรพิบูล
63093007002 นายปฐมพงษ� วงษ�อําภา
63093007003 นางสาววันวิสา ไชยทิง
63093007004 นางสาวกาญน�สุดา สิงห�ทอง
63093007005 นางสาวนพรัตน� มนเทียร
63093007006 นายจีรภัทร� สมชีพ
63093007007 นางสาวไพลิน ยังดี
63093007008 นางสาวจริยา ย่ิงมาก
63093007009 นางสาวนรีนารถ อินตMะ
63093007010 นายพงศธร ระลึกจิตตระกูล
63093007011 นางธัญลักษณ� จันทร�เจMก
63093007012 นายพิสิฐพงศ� ซ'อนฝ?]น
63093007013 นางสาววรรณิภา วงษ�เนตร
63093007014 นางสาวกมลชนก สุดเสน+ห�
63093007015 นายรัตนเทพ ช+วยเจริญ
63093007016 นางสาวกันยกร เรืองรอง
63093007017 นางสาวสุภาพร ภูมิดี
63093007018 นางสาวดวงกมล จันทร�แย'มสงค�
63093007019 นางสาวณหทัย จงบริบูรณ�
63093007020 นางสาวอรณัญช� พรมคํา
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63093007021 นางสาวป6ยภรณ� ไชยกูล
63093007022 นางสาวขวัญฤทัย นวมเอม
63093007023 นางสาวสุทธิสา ปานสมบูรณ�
63093007024 นางสาวปวีณา ต+ายอินทร�
63093007025 นางสาวสุดารัตน� รุ+งโรจน�
63093007026 นายนภัทร โสภานุสนธ์ิ
63093007027 นางสาวมณีรัตน� สวาทนา
63093007028 นางสาวนิภา สีหา
63093007029 นายกิตติพงษ� เดือนเพ็ญ
63093007030 นางสาวสวรส กลิ่นเกตุ
63093007031 นางสาวชนาพร ชลพิทักษ�
63093007032 นางสาวจุฬาลักษณ� กังหัน
63093007033 นางสาวนลินี อาจคําพันธ�
63093007034 นายสุทธิพร ฟ?กฉํ่า
63093007035 นางสาวมณฑิตา พลายคง
63093007036 นางสาวนภัสสร ชัยมงคล
63093007037 นางสาวปวิชญา เกียรติณรงค�
63093007038 นางกนกพร อุดตุ'ย
63093007039 นายกานต�ภพ จิราภานุกูล
63093007040 นายจิรเดช กวางประเสริฐ
63093007041 นางสาวกุลนิภา สุขใจ
63093007042 นายจักรี พิลึก
63093007043 นางสาวเขมวรรณ ศักดี
63093007044 นางสาวปรียานุช ยอดตระกูล
63093007045 นางสาวรัชฎาพร คงสวัสด์ิ
63093007046 นางณัตินี จําปาแดง
63093007047 นายจักรพันธ� โพพริก
63093007048 นางสาวบังอร สายเรือน
63093007049 นางสาวศศิมาภรณ� นินทะลาด
63093007050 นางสาวลภัสรดา ทิวาลัย
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63093007051 นางสาวสมฤดี ทองบุญเหมือน
63093007052 นางสาวธาริตา ประสมใจ
63093007053 นางสาวธิดารัตน� เสาร�เรือน
63093007054 นางสาวจุฬารัตน� สายยศ
63093007055 นางสาวไอลดา จันทะวง
63093007056 นายศันทวรรษ ฝ?]นเต็ม
63093007057 นายชรินทร� เอนกศิริ
63093007058 นางชุติมา ด'วงเงิน
63093007059 นางสาวรุ'งพราย บุญผ+อง
63093007060 นายสถาพร ลีละโรจน�
63093007061 นางสาวพิราวรรณ เนื้อทอง
63093007062 นางปนัสยา เทพจันที
63093007063 นางสาวสุกัญญา ไวเกิด
63093007064 นายอติกานต� กล่ําชัย
63093007065 นายชาญณรงค� อินทรเทศ
63093007066 นางสาวจุฑามณี พัฒนไพบูลย�
63093007067 นางสาววิไลวรรณ คําเกษ
63093007068 นายเมธาสิทธ์ิ แสงเงิน
63093007069 นางสาวทยิดา ป?นเงิน
63093007070 นางสาวสิริรัตน� แซ+เห'อ
63093007071 นายกฤติกานต� หิรัญศรี
63093007072 นายมนตรี ปVปวน
63093007073 นางสาวสุนิษา สุขมา
63093007074 นางสาวนฤมล สุดจํานงค�
63093007075 นางสาวพงษ�นภา เก่ียอ+วม
63093007076 นางสาวอําพรรัตน� ลพเกตุ
63093007077 นางสาวอมรรัตน� พาเมือง
63093007078 นายกฤษฎา ฟ?กศรี
63093007079 นางสาวศิริพร บุญอ'น
63093007080 นายวันชัย แสงศรี
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63093007081 นางสาวรัชนีกร โมจมสิน
63093007082 นางสาวเพชรรัตน� เลาหล+าย
63093007083 นายไชยวัฒน� เคล'าสวัสด์ิ
63093007084 นายนพพล มาศงามเมือง
63093007085 นายศิริพงศ� เทพจันที
63093007086 นางสาวชนิดา อยู+นิ่ม
63093007087 นางสาวรุจิเรจ แก'วพินิจ
63093007088 นางสาวชลิตา มากมูล
63093007089 นางสาวปานทิพย� อินทรภาษิต
63093007090 นางสาวเสาวนีย� อุปนันท�
63093007091 นางสาวพัชรินทร� อุ+นแก'ว
63093007092 นางสาวภาณุสรณ� โตสุข
63093007093 นางสาวโชติรส เอี่ยมสุดใจ
63093007094 นางสาวธนิภรณ� ธวัชฤกษ�
63093007095 นางสาวศิรินภา ขอนทอง
63093007096 นางสาวสริตา เขียวป?]น
63093007097 นางชญาภา เหล+าอินทร�เทวา
63093007098 นางสาวอารียา รอดขาว
63093007099 นางสาวเมธาวี แปEนสอน
63093007100 นางสาวสุนันทา อินตา
63093007101 นางสาวพิทยารัตน� วิลาชัย
63093007102 นางสาวฐิติพร วุฒิสันเทียะ
63093007103 นางสาวสุนทรี กล่ําเจริญพินเมือง
63093007104 นางปวริศา ทองคํา
63093007105 นายภัคพล วิสุทธิพันธ�
63093007106 นางสาวน้ําเพชร ย้ิมสาระ
63093007107 นางสาวจุฑาพร ยมเกิด
63093007108 นางสาวเยาวลักษณ� มะกอง
63093007109 นายภูมัย คํามัง
63093007110 นางสาววัชราภรณ� ไทยสังคม
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63093007111 นางสาวจริยาภรณ� สุดแสง
63093007112 นางสาวกัญญารัตน� ม่ิงมิตร
63093007113 นางสาวศรีสุดา ฉัตรสุดารัตน�
63093007114 นายสิทธิพล แสงแก'ว
63093007115 นางสาวคนัญญา ชมภูชัย
63093007116 นางสาวกาญจนา ฮาดคันทุง
63093007117 นายชาญณรงค� จันทร�เดช
63093007118 นางสาวณัฏฐริกา ประทุมานนท�
63093007119 นางสาวธัญญาเรศ ถาปะนะ
63093007120 นางสาวณัฐกานต� ชิดดี
63093007121 นางสาวเสมอใจ แก'วใหญ+
63093007122 นางสาวนริศรา ระวังภัย
63093007123 นายอลงกรณ� พุทธะ
63093007124 นายภานุพงศ� ยอดหาญ
63093007125 นายสุนทร พรมเพชร
63093007126 นางสาวณิชกานต� มากมี
63093007127 นายอนุชา รุ+งรัตน�
63093007128 นางวิลารัตน� สุขใจ
63093007129 นายป6ยะวัฒน� สุวรรณประเสริฐ
63093007130 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจสว+าง
63093007131 นางสาวนิรมล เกษร
63093007132 นางสาวณัฐณิชา กาทองทุ+ง
63093007133 นายธีระศักด์ิ ทาเครือ
63093007134 นายศรัญย�ภัทร ตรียันต�
63093007135 นายปVติภัทร วัชรินทร�
63093007136 นางสาวมณีนุช อุไรวรรณ
63093007137 นางสาวหทัยชนก วงษ�คํา
63093007138 นายพรรณณา วังคีรี
63093007139 นางสาวปรียาภรณ� โคทอง
63093007140 นางสาววรรณลักษณ� เนตรกล่ํา
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63093007141 นางสาวนันทพร เข็มจัด
63093007142 นางสาวชุติมา วัฒนวานิชย�
63093007143 นางสาวพรทิพย� จิตรหาญ
63093007144 นางสาวมณีรัตน� พลนงค�
63093007145 นางสาวเสาวรส พิสูตร
63093007146 นายธนากร ศรีวนาลาภสิริ
63093007147 นางสาวอรวรรณ ฝ?]นเต็ม
63093007148 นางสาวสายรุ'ง เรืองคํา
63093007149 นางสาวภัทราภรณ� ประกายสกุล
63093007150 นางสาววรรษา วงศ�เพ็ญ
63093007151 นางสาวมณีรัตน� เชื้ออินทร�
63093007152 นางสาวสรัญญา คลาดแคล'ว
63093007153 นายธราธร เกิดใหม+
63093007154 นางสาวนันท�นภัส รสเผือก
63093007155 นางสาวดาวเรือง เอี่ยมสันเที๊ยะ
63093007156 นายกิตติศักด์ิ วันไชย
63093007157 นางสาวอลิสา สาทพันธ�
63093007158 นางสาวนิจวิภา วงค�ภาพ
63093007159 นางสาวทิวารัตน� ไข+คํา
63093007160 นางสาวชนินทร�พร สอนบุญมา
63093007161 นางสาวนัยนา วาดรับ
63093007162 นางสาวพรประภา สอนชิต
63093007163 นางสาวจิรารัตน� เอมแย'ม
63093007164 นางสาวอชิรญา เตชะ
63093007165 นางสาวฐิติพร จันทรักษา
63093007166 นายธีรวัฒน�พล ทิวารัตน�
63093007167 นางสาวป6ยฉัตร นุขันธ�
63093007168 นายทองพูล ถนอม
63093007169 นางสาวจริยา จําปV
63093007170 นางสาวอุมาพร คําหมอน
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63093007171 นางสาวสุกัญญา เนียมตะโนด
63093007172 นายวรพงษ� เจริญสุข
63093007173 นายธนากร จันคะณา
63093007174 นางสาวกัญญาณัฐ พ+วงเฟLUอง
63093007175 นายก'องภพ สมใจ
63093007176 นางสาวชลฐิชา พ+งถ+าย
63093007177 นางสาวทาริกา ชายทวีป
63093007178 นางสาวปารวี โพธ์ิคํา
63093007179 นายอะนัส อิสลาม
63093007180 นางสาวศิริวรรณ ศรีสวัสด์ิ
63093007181 นางสาววารุณี ชมคํา
63093007182 นางสาวชัชนีพร รู'หลัก
63093007183 นางสาวเกษมณี พุ+มเข็ม
63093007184 นายวงศพัทธ� ป6Uนป?Uน
63093007185 นางสาวพิมพ�นิภา อินทํา
63093007186 ว+าที่ ร.ต.ศตวรรษ พันธ�อุ+น
63093007187 นายชลิต บัวนิล
63093007188 นางสาวอังคณา จองคํา
63093007189 นางสาวอภิญญา ดาวนุไร
63093007190 นางสาวณัฐกานต� สังข�ยัง
63093007191 นางสาวกมลพรรณ คําเพชร
63093007192 นางสาวรุจิรา ง+วนบรรจง
63093007193 นางสาวมนัสภร จันวันนา
63093007194 นางสาวสกุลรัตน� ทองดอนง'าว
63093007195 นางสาวธนัชพร เขาเหิร
63093007196 นายกฤษณพล ฮ+องลึก
63093007197 นายธีระชัย พรมศักด์ิ
63093007198 นายปวิช สุทธิแสน
63093007199 นายพงศกร แสงสุภา
63093007200 นายเก้ือกูล บุญรอด
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63093007201 นายวงศกร ไกลที่พึ่ง
63093007202 นางสาวเพทาย คงอ่ํา
63093007203 นายปภพ อินอ'าย
63093007204 นางสาวสุธาวัลย� ยอดสุทธิ
63093007205 นางสุนิษา คล'ายมาลี
63093007206 นางสาวพิมพ�ลดา บุญลือ
63093007207 นายกิตติคุณ เขียวอุไร
63093007208 นางสาวเพMOญรุ+ง ฝ?กฝRาย
63093007209 นายวิรุฬห� จันทร�จิตวิริยะ
63093007210 นายภาคภูมิ อินตMะแก'ว
63093007211 นายอัจสนีค� มูลแสง
63093007212 นางสาวพัชราวดี ผาสุข
63093007213 นางสาวนิรมล วรอินทร�
63093007214 นางสาวหัทยา ติระมาศ
63093007215 นางปานชีวา จันทรคณา
63093007216 นายชัชพงศ� สายเถาวัลย�
63093007217 นางสาวกนกวรรณ อยู+ชุ+ม
63093007218 นายทวีคูณ เครือตMะมา
63093007219 นางสาวศุภัชญา แสงศร
63093007220 นางสาวชนนิกานต� ศิริศักด์ิวัฒนา
63093007221 นางสาวทินารมภ� ทองทิม
63093007222 นางสาวบุญฑิกา กาวี
63093007223 นายเจตดิลก ถายา
63093007224 นางสาวปาลิดา อินทพรโสภิต
63093007225 นายสุริยา มีศีล
63093007226 นางสาวจุฑามาส เขียวเมือง
63093007227 นางสาวบุญทิชา ปราณีต
63093007228 นางสาวสุพิชาภรณ� โตมา
63093007229 นายศรัณย� ภู+นพคุณ
63093007230 นางสาวสุพรรษา คําตุ'ย
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63093007231 นางสาวปาณิสรา รอดแสน
63093007232 นายวิทวัส ท'องฟEาธํารง
63093007233 นางสาวรัชฎาพร บางบุญ
63093007234 นางสาวประภาพรรณ วงศ�เกตุ
63093007235 นางสาวิอัณณ�ณิชา ฟูพงษ�ธนัตถ�
63093007236 นางสาวนันทนี กิติมูล
63093007237 นางสาววันนา สุตMะ
63093007238 นายกานต� ไสยสุข
63093007239 นางสาววัชราภรณ� พรมอุทัย
63093007240 นางสาวชรินทร�ทิพย� เปVUยมแพร
63093007241 นายศิษฏ� อินจีน
63093007242 นางสาวชนิกา เงินแก'ว
63093007243 นายณัฐพล เอี่ยมละออ
63093007244 นางสาวจิราวรรณ ทับมีบุญ
63093007245 นายสิทธิพงศ� ธเนศนิตย�
63093007246 นายยศนันทน� สุวรรณ
63093007247 นางสาววิจิตรตรา ทองสุข
63093007248 นายธีระพงษ� วารี
63093007249 นางสาวกฤตยา อ+อนแก'ว
63093007250 นางสาวกุลนิดา โมไนยพงศ�
63093007251 นางสาวอรัญญา บึงมุม
63093007252 นางสาวป6ยะมาศ สนิท
63093007253 นางสาวเจษฎาภรณ� รัตนะ
63093007254 นายชินดนัย พุฒิมา
63093007255 นายปฏิพัทธ� พุ+มริ้ว
63093007256 นางสาวภูสุดา สืบสาคร
63093007257 นายณัฐกรณ� อยู+สุภาพ
63093007258 นางสาวมาลินีย� ขวัญแจ+ม
63093007259 นายสุรศักด์ิ เขียวฤทธ์ิ
63093007260 นางศิริญญา เลิศสินไทย
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63093007261 นายณัฐวุฒิ จันตMะพงษ�
63093007262 นางสาวณัตตยา วนพฤกษ�
63093007263 นายประภาส บุตรลพ
63093007264 นางเอื้องฟEา กําเงิน
63093007265 นางสาวกาญจนา สระทองเพชร
63093007266 นางสาวเบญจมาศ หนูตอ
63093007267 นางสาวธันยาภรณ� เสนาธรรม
63093007268 นางสาววราพร เกตุนิ่ม
63093007269 นางปVย�วรา อรรคเดโช
63093007270 นางสาวชรินรัตน� สารแสง
63093007271 นางสาวภรณ�ทิวา วิทยารัตน�
63093007272 นางสาวสาวิตรี อุตตะถิน
63093007273 นางสาวพรชนิตว� วงษ�โห'
63093007274 นางสาวบงกช หมีอินทร�
63093007275 นางสาวมาลีรัตน� ประสมพงศ�
63093007276 นางสาวพัชราวดี จันทร�สุวรรณ
63093007277 นางสาวสุนิษา ม่ิงรอด
63093007278 นางสาวชยาภรณ� บุญกุศล
63093007279 นางสาวชลิดา เทียมสังวาลย�
63093007280 นางสาวทิพย�วรรณ บัวอ+อน
63093007281 นายกิตติคุณ ถ่ินจันทร�
63093007282 นางสาวสุภาภรณ� วงธิ
63093007283 นางสาวจันทร�จิรา สุวรรณเพชร
63093007284 นายสหรัฐ จาดเอี่ยม
63093007285 นางสาวเรวดี ธีรภาพสุวรรณ
63093007286 นางสาวนพวรรณ มาลา
63093007287 นางสาวกานติมา นันตรี
63093007288 นางสาวสุมิตตา สิงห�แก'ว
63093007289 นางสาวนัทธิดา วงค�สถาน
63093007290 นายสืบวงศ� รอสูงเนิน
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63093007291 นายปรีชา เรืองฤทธ์ิ
63093007292 นายอนุชา คําควร
63093007293 นางสาวเจนจิรา บุญญาฤทธ์ิ
63093007294 นางสาวอนุสรี แดงบุ'ง
63093007295 นางสาวพรภัทรนิดา อุสาหะนันท�
63093007296 นางสาวเกศินี นันทสูตร
63093007297 นางสาวสิริลักษณ� แก'วรวม
63093007298 นายชลาธิป คํารังษี
63093007299 นางสาวกสิภรณ� สอนทอง
63093007300 นางสาวปฐมาวดี ดีสวัสด์ิ
63093007301 นายวิชัย ภู+จันทร�
63093007302 นางสาวกัญญาณัฐ คําสีสังข�
63093007303 นายนที มะนาวหวาน
63093007304 นางสาวเมทินี หงษ�สาม
63093007305 นางสาวทิพย�สุดา บริหาร
63093007306 นายวสันต� ลํามะนา
63093007307 นายสิทธิพงษ� วงค�ศิริกุล
63093007308 นางสาวแสงเทียน มีสวนทอง
63093007309 นายอุเทน ขุนพิลึก
63093007310 นางสาวนาคนารี นุ+มน'อย
63093007311 นางสาวอรยา ภูตาลุน
63093007312 นางสาวศิรประภา ราศรี
63093007313 นางสาวพิชญา มูลเค'า
63093007314 นางสาววิชุดา กองแก'ว
63093007315 นางสาวฉันทิชา สุขหนู
63093007316 นางสาวปรียนิตย� ไชยาธนกิติ
63093007317 นางสาวสุรางค�คนา เกิดโพชา
63093007318 นางสาวดุษฎี สีกุม
63093007319 นายนิรุต เอกอิน
63093007320 นางสาวสุพรรษา เหมือนอ+อง
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63093007321 นางสาวสุดารัตน� พูลม+วง
63093007322 นางสาวป?ณฑ�ชนิต จันทวงษ�
63093007323 นายอลังกาล อ+วมสุข
63093007324 นายณัฐชนน จันมลฑา
63093007325 นางสาวสุภารัตน� กันสีนวล
63093007326 นางสาววรรณวิษา อุปสิทธ์ิ
63093007327 นางสาวณิชกานต� คล'ายสมมุติ
63093007328 นางสาวศุภาวรรณ ใจครุฑ
63093007329 นางสาวเนตรยา อาป?ดชิง
63093007330 นางสาวศิราพร สุนทรรักษ�
63093007331 นางสาวณัฏธิดาร� สัตระ
63093007332 นางสาวนนทลี เนิดน'อย
63093007333 นางสาวนภัสธนันท� ขําสาย
63093007334 นายศุภศักด์ิ แสนสุข
63093007335 นางสาวสุดารินทร� ทาชมภู
63093007336 นางสาวจินตนา ปาขํา
63093007337 นางสาววลีรัตน� วงษ�วินิจสร
63093007338 นางสาวอาโปลิน กุหลาบวงษ�
63093007339 นางสาวฐิตินันท� กุฎมหาราช
63093007340 นางสาวอารีย� ทิฆัมพรธีรวงศ�
63093007341 นายนพรรณพ กันเจียก
63093007342 นายเมธวัจน� วัชรพิทยพงศ�
63093007343 นางสาวนริศรา ทานท+า
63093007344 นางสาวฐิตินันท� สุขมณี
63093007345 นางสาวศวรส ชุ+มธิ
63093007346 นายวสุรัตน� ยานันทพร
63093007347 นายพลลภัตม� อนันต�โฆสิต
63093007348 นางสาวลัดดาวรรณ ป?]งทอง
63093007349 นางสาวเฉลิมขวัญ ไชยมี
63093007350 นางสาวอมรรัตน� คําแสน
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63093007351 นางสาวสุดารัตน� นุ+มบัว
63093007352 นางสาวพรพิมล พิลึก
63093007353 นางสาวรวิภา รัตนกฤษฎาธาร
63093007354 นายธนกร เอมมณีรัตน�
63093007355 นายชวลิต ประกอบไวทยกิจ
63093007356 นางสาวยุพราทินันท� ศรีหะวงษ�
63093007357 นางสาวศรัณย�พร หงษ�หิรัญ
63093007358 นางสาววชิรกุล คชแก'ว
63093007359 นางสาวศุภานิช จักรเเพง
63093007360 นางสาวธนิกา อ+อนสี
63093007361 นางสาวปานชนก ขอบคัน
63093007362 นายปรเมษฐ� นิธากร
63093007363 นายสันติภาพ พงภมร
63093007364 นายปุรเชษฐ� พุทธปา
63093007365 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ดีมตร
63093007366 นางสาวพลอยณภา ดีมากมี
63093007367 นางสาววิไลภรณ� บุญพัฒน�
63093007368 นางสาวเนตรนภา แต+วิลัย
63093007369 นางสาวภวิตรา โภครักษา
63093007370 นายอาทิตย� เครือตา
63093007371 นางสาววาสนา วีระมาชา
63093007372 นางสาวกาญจนารัตน� ระนัน
63093007373 นางสาวจินทภา แก'วกองบุญ
63093007374 นางสาวสุนิสา บัวคํา
63093007375 นางสาวสุดนารี บุญมี
63093007376 นางสาวณัฐธิดา แดงทองดี
63093007377 นางสาวลัดดาวัลย� คําอาบ
63093007378 นางสาวรัตติยากรณ� หม่ืนแก'ว
63093007379 นางศิริพร ปานสนม
63093007380 นายอรรถพล ธารวิมลสิริ
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63093007381 นางสาวกนกพร ธนวัฒนากูล
63093007382 นายพีรพล ทะเชียง
63093007383 นายพิชิตชัย ไชยพิมพ�
63093007384 นางสาววีรญาดา รอดทิม
63093007385 นายไตรรัตน� ชัยวงค�
63093007386 นางสาวศิริรัตน� พุทโธ
63093007387 ว+าที่ร'อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย นิลเหล็กเพชร
63093007388 นางจารุณี แดงด'วง
63093007389 นายอนุวัฒน� คําปbง
63093007390 นางสาวสาวิตรี โปทา
63093007391 นางสาวกิติญา แก'วยองผาง
63093007392 นางสาวศุภรัตน� เทือกคําซาว
63093007393 นางสาวศิวาพร ก'อนเชื้อรัตน�
63093007394 นางสาวศิริลักษณ� ภู+ไหมพรม
63093007395 นายวีระ ทิพย�อุทัย
63093007396 นายศุภกร ผัดผล
63093007397 นางสาววิรามร  ืแก'วศิริ
63093007398 นางสาวอนุสรา เตชะสืบ
63093007399 นางสาวศิริวรรณ ศิริล'วน
63093007400 นายศกล ธาตุอินทร�
63093007401 นางสาวณัฐณิชา ต'นแก'ว
63093007402 นางสาวพัชรินทร� ใสสอน
63093007403 นางสาวพิมพาพรรณ ขอบใจ
63093007404 นางสาวศิริพร ทิมวงค�
63093007405 นายธมนัย อินทอาษา
63093007406 นางสาวปวริศา จันทร�อลงกต
63093007407 นางสาวชมพูนุท คําธรรม
63093007408 นางสาวทิภาพรรณ สุวรรณทา
63093007409 นายนิรันดร� โพธ์ิเงิน
63093007410 นางสาวมงคลมุณี ธูปเรือง
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63093007411 นางสาวกนกกาญจนา ศรีดาวงค�
63093007412 นางสาวจรรยา ทัพธมาตร
63093007413 นางสาวรัตนา สังเกตุ
63093007414 นางสาวทิพวรรณ จันทร�อ+อน
63093007415 นายศุภวัฒน� เกิดผล
63093007416 นางสาวพัชรินทรา คํามี
63093007417 นางสาวกมลวรรณ เพียรประกอบ
63093007418 นายธันยพงศ� จันทร�น'อย
63093007419 นางสาวZลีลาวดี คําพุทธ
63093007420 นางสาวนารีรัตน� ศรีนาเมือง
63093007421 นางสาวกรวิภา อธิกูล
63093007422 นางสาวแพรวพรรณ ทองแจ+ม
63093007423 นายกิตติวัฒน� เล็กอุทัยพานิช
63093007424 นายเมธากร ฟองจ'อน
63093007425 นายคุณธรรม สิทธิศักด์ิ
63093007426 นายป6ยะพัฒน� ศรศรี
63093007427 นางสาวสุพรรณษา สมขยัน
63093007428 นายปราชญา สมัครบุญ
63093007429 นางสาวสุภัสสรา อุ+นถ่ิน
63093007430 นางสาวจิตราภรณ� ทองมา
63093007431 นางสาวรวิสรา กิติศักด์ิ
63093007432 นายอธิวัฒน� แสงกํ่า
63093007433 นางสาวศิรินภา แสงแก'ว
63093007434 นางสาวภัทรภร ผ+องอําไพ
63093007435 นางสาวชัญญานุช พรมโคต
63093007436 นางสาวจารุวรรณ ช'างพินิจ
63093007437 นางสาวชิดชนก แจ+มดี
63093007438 นายพงศ�กฤษณ� อิทธินิพัทธ�
63093007439 นายศุภณัฐ ขัติทะเสมา
63093007440 นายภัทษลัลฎาฐ� เพ็งพันธ�
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63093007441 นางสาวณัฐนิชา ท'วมนาค
63093007442 นางสาวรัศม์ิฏิกานต� นารถบํารุง
63093007443 นางสาวจารุวรรณ ปะสุตะ
63093007444 นางสาวกรรณิกา มูลแก'ว
63093007445 นายนพกร สุขพัฒน�
63093007446 นางสมิหรา ปลิ่นกลอง
63093007447 นางสาววัชรีย� ดาวเรือง
63093007448 นางสาววราภรณ� ไชยโคตร
63093007449 นางสาวสิริยานันท� พูนแบน
63093007450 นางสาวอภิญญา อินพรม
63093007451 นางสาวสุทธิตรา พุทธวงค�
63093007452 นางสาวณัฐณิชา ครุฑหุ+น
63093007453 นายวัชชิระ อิ่มรอด
63093007454 นางสาวสุพิชา สิทธิศร
63093007455 นางสาวศศิธร นาคสิงห�
63093007456 นางสาวธันย�ชนก บุญสนิท
63093007457 นายธนาคม คําแสน
63093007458 นายกิตติภพ เส็งสอน
63093007459 นางสาววิภา กองพิมพ�
63093007460 นายเตชิษฐ� นาคประสงค�
63093007461 ว+าที่ ร.ต.สราวุธ พุฒลา
63093007462 นายจิรภัทร บุญมี
63093007463 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณนาค
63093007464 นางสาวภัทรินทร� อิ่มอินทร�
63093007465 นางสาวเบญจรัตน� จ'ากล่ํา
63093007466 นางสาวจิราวดี ยอดนิล
63093007467 นางสาววรรณกานต� ชัยนนถี
63093007468 นางสาวขจีวรรณ ขวัญม่ิง
63093007469 นางสาวเสาวนีย� สาบุตร
63093007470 นายสุริยัณท� ใจหงิม
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63093007471 นางสาววาสนา พุทธรักษ�
63093007472 นางสาวิตรี มีชอบธรรม
63093007473 นางสาวสุรีพร ขาวงาม
63093007474 นางสาวกฤษณา สายวงค�เปVยง
63093007475 นางสาวสุจินันท� สวัสขิง
63093007476 นายวัชรพงษ� กันธะมาลา
63093007477 นายศรัณภัทร วิมาละ
63093007478 นายภาคภูมิ แก+นไชย
63093007479 นายอิทธิฤทธ์ิ ขาวละออ
63093007480 นางสาวจุฬาลักษณ� วังคํา
63093007481 นางสาวสรัลดา จันทะโก
63093007482 นางสาวณัฐริยา อินนุ+มพันธ�
63093007483 นางสาวสุนันทา มาจุ+ม
63093007484 นางสาวดาริณี ชัยวงศ�
63093007485 นางสาวนารีรัตน� ศรีนวลขาว
63093007486 นางสาวเทพราตรี ศักดี
63093007487 นางสาวอิศราภรณ� สุขทุ+นฟุย
63093007488 นางสาวจรุวรรณ ทองหลาย
63093007489 นางสาวชนนิกานต� ขันณะษา
63093007490 นางสาวกุลธิดา ตรงต+อกิจ
63093007491 นางสาวรัชนีกร เรืองนราทิพย�
63093007492 นางกฤตวรรณ ณพลพงศกร
63093007493 นางสาวขนิษฐา เจียรพันธ�
63093007494 นายนันทิพัฒน� เกษมวัฒนา
63093007495 นางสาวมฆวัน แสงวิเศษ
63093007496 นางสาวแคทลียา ภักดีวิวัฒน�
63093007497 นายปริญญา โกญจนาท
63093007498 นายจตุภูมิ โฉมอุปฮาด
63093007499 นางสาวสุทธิดา ฉิมมา
63093007500 นางสาวอัจฉราภรณ� คําประเสริฐ
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63093007501 นายกิตติพงษ� สีแจ+ม
63093007502 นางสาวสรญา บุญนํามา
63093007503 นายธนพล พูลเกิด
63093007504 นางสาวกรองกาญจน� นวลจําปา
63093007505 นางสาวชุติกาญจน� คําออน
63093007506 นางสาวก่ิงกาญจน� ลันวงษา
63093007507 นางสาวอพัชยา อ+วมบุญ
63093007508 นางสาวสุดาพร ขังทัศน�
63093007509 นางสาวบุญญรัตน� พันธุ�อุ+น
63093007510 นางสาวทิมทอง เสวตพยัคฆ�
63093007511 นางสาวสุวนันท� แจ+มศรี
63093007512 นางสาวศุภานิช ม่ิงเชื้อ
63093007513 นายดรัสวิน เขียวมี
63093007514 นางสาวเกวลิน วังคํา
63093007515 นางสาวสุภัสสร พรกลิ่น
63093007516 นายภาคภูมิ ไม'หอม
63093007517 นางสาวเยาวลักษณ� วัฒนาตระกูลวงศ�
63093007518 นางสาวกมลลักษณ� สุทธิแสน
63093007519 นางสาวสุดา ถ่ินเถิน
63093007520 นางสาวชุติมา ชุมศรี
63093007521 นางสาวรัญชน� ทองพงษ�เนียม
63093007522 นายภาณุพงษ� สอนคม
63093007523 นางสาววิราภรณ� เมทา
63093007524 นายสหัสชัย แก'วชมภู
63093007525 นางสาวจิติมา บีกขุนทด
63093007526 นางสาวนิติยา แปลงไล
63093007527 นางสาวกนกภรณ� ถือม่ัน
63093007528 นางสาวเบญจมาศ คําสาสินธุ�
63093007529 นางสาวอมรสิริ โพธ์ิพริก
63093007530 นายวัชรพล แก'วกําพล
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63093007531 นางสาวอธิศปภา จิตปรีดา
63093007532 นายคุณากร บัวขวัญ
63093007533 นางสาวพรพรรณ ฉ+วยนู
63093007534 นายธราวิชญ� ช+วงชิด
63093007535 นายมนตรี ภาคะ
63093007536 นางสาวสุวภาพ บุญญาประสิทธ์ิ
63093007537 นางสาววิสุดา พินโย
63093007538 นางสาวสิริวิมล โลนุชิต
63093007539 นางสาวม่ิงขวัญ แย'มวัด
63093007540 นางสาวภาวิณี แย'มมา
63093007541 นางสาวอารีย� ร'อยแก'ว
63093007542 นายฐิติวัฒน� หล'าคํา
63093007543 นางสาวภัคฐ�พิชา วรรณไพบูลย�
63093007544 นางสาวโสรยา วรรณภพ
63093007545 นางสาวมัทณา รอดอยู+
63093007546 นายอนุสิทธ์ิ กันล'อม
63093007547 นางสาวอภิญญา หามา
63093007548 นางสาวแสงระวี บ+ายเมือง
63093007549 นางสาวปวีณา โพธ์ิวัด
63093007550 นางสาวจิรฐา ยิบประดิษฐ�
63093007551 นางสาวกนกวรรณ บัวจันทร�
63093007552 นางสาวกนกวรรณ พงษ�ภักดี
63093007553 นางสาวนิสารัตน� ฟองภู+
63093007554 นางสาวกัญญาณัฐ เเตงไทย
63093007555 นางสาวปวีณา ภูมิชนะกิจ
63093007556 นางสาวน้ําผึ้ง เพชรนิล
63093007557 นางสาวพนิดา สระแพงน'อย
63093007558 นางสาวสุดารัตน� คําพีระ
63093007559 นางสาวเนตรนภา มาตราช
63093007560 นางสาวอัญชิษฐา ชุมพลพันธ�
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63093007561 นางสาวเพชราภรณ� นากใจ
63093007562 นางสาวสุชาวดี เอี่ยมปEอ
63093007563 นางสาวอังคณา พรหมหาญ
63093007564 นางสาวกนกวรรณ เนตรคํา
63093007565 นายอนันตชัย กาหา
63093007566 นางสาวศิริรัฐ ป?ญญาคํา
63093007567 นายรัฐพงศ� เลิศวิมลรัตน�
63093007568 นายธนาธิป กํ่าคํา
63093007569 นางสาวกัญญารัตน� พลขันธ�
63093007570 นายภูมิ ปรางวิเศษ
63093007571 นายพีรภัทร อิ่มทรัพย�
63093007572 นายณัฐปกรณ� มงคลชัยรัตนะ
63093007573 นางสาวเมธินี อินทร�บัว
63093007574 นางสาวป?ทมา เกตุเขียว
63093007575 นางสาวทอฝ?น สุยะสอน
63093007576 นางสาวกมลชนก ด'วงพรม
63093007577 นายรัตติกร ม่ันดี
63093007578 นายศุภฤกษ� สิงห�ใจมา
63093007579 นางสาวพัชราวรรณ จันทร�แก'ว
63093007580 นายกฤษณ�ปกรณ� บ'านกล'วย
63093007581 นางสาวมณฑกานต� เสาร�อิน
63093007582 นายณัฐดนัย ชัยเนตร
63093007583 นายธีระโชค เพ็ชจันทร�
63093007584 นางสาวอาริษา กันดก
63093007585 นายวิทวัส สิงหเดช
63093007586 นางสาวปภัชญา พัฒนาพุฒิธร
63093007587 นางสาวจิราภรณ� ชมเสียง
63093007588 นางสาวมณีรัตน� เกษตรเอี่ยม
63093007589 นางสาวธัญลักษณ� ธรรมชัย
63093007590 นางสาววิภารัตน� นิลสนธิ
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63093007591 นายณัฐวัตร จันทร�จุ'ม
63093007592 นายยุทธนา เรืองทรัพย�
63093007593 นายเอกชัย เส็งคิม
63093007594 นายเอกราช ริลันคํา
63093007595 นางดาราพร สร'อยสน
63093007596 นางสาวเอมิกา เรือนทอง
63093007597 นางสาวจินตนา ดิษกร
63093007598 นายวรปรัชญ� คําเสน
63093007599 นางสาวณัฐศิริ วัชรพุทธ
63093007600 นางสาวลักษณารีย� ดวงเต็ม
63093007601 นางสาวศิรินารถ กูกขุนทด
63093007602 นายรัชตะ ประชาบุตร
63093007603 นายภาณุวัฒน� ฉลอม
63093007604 นายพีรเดช รอดกสิกรรม
63093007605 นางสาวศิรประภา จงเกษกรณ�
63093007606 นางสาวนาขวัญ เถาสมบูรณ�
63093007607 นางสาวฐิติมาลา ศรอินทร�
63093007608 นางสาวกัญญารัตน� เปรี่ยมทรัพย�
63093007609 นางจุรีพร กุยแก'ว
63093007610 นายภานุศักด์ิ น'อยอินวงษ�
63093007611 นางสาววิศรุตา แพงผล
63093007612 นางสาวหัสนีย� ย่ังยืน
63093007613 นายป6ติภูมิ พิมพาลัย
63093007614 นายชัยวุฒิ พุดหน+อย
63093007615 นายปฏิพล อุ+นหะวงค�
63093007616 นางสาวสมฤทับ สรรพรอด
63093007617 นางสาวอารียา ประเสริฐกรรณ�
63093007618 นายปฏิภาณ ขันแก'ว
63093007619 นางสาวอารดา จริงสันเทียะ
63093007620 นางสาวศุภรัตน� บรรจงจัด
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63093007621 นายศรัณยู ถ่ินหลวง
63093007622 นางสาววิชุดา ลาชัย
63093007623 นางสาวสุนิสา วงษ�ราษฎร�
63093007624 นางสาวสนธยา ขอสวัสด์ิ
63093007625 นางสาวบรรณารัตน� สีงาม
63093007626 นายปราโมทย� รัศมี
63093007627 นางสาวรุ+งทิวา เถ่ือนพ+วง
63093007628 นางสาวณฐพร สมหวัง
63093007629 นายจารึก อMอดพันธ�
63093007630 นายไอศูรย� ศรีวินัย
63093007631 นายวุฒิภัทร ทิศเคลือบ
63093007632 นายนพดล โชคอํานวยพานิช
63093007633 นางสาวมุกดาวรรณ ศรีเจริญ
63093007634 นางสาวจารุวรรณ ขยันการนาวี
63093007635 นางสาวมินตรา สายุทธ�
63093007636 นายจิรายุส บัวศักด์ิ
63093007637 นายสหศิลป[ ชมชื่น
63093007638 นางสาวมัณฑิรา สอยเหลือง
63093007639 นางวิชดา สีใส
63093007640 นางสาวเพชรพรรณี สังข�นวล
63093007641 นางสาวนนทพร ผิวยะกา
63093007642 นางสาวสิรินยา ทรัพย�พึ่ง
63093007643 นางสาวกุลวสุ ดําคุ'ม
63093007644 นางสาวจันทกานต์ิ กาสาร
63093007645 นางสาวพรสุดา แก'วถึง
63093007646 นางสาวบุษบา ดุลยะมา
63093007647 นายวีรชิต กลิ่นหอม
63093007648 นางสาวพิมชนก โสดาป?ดชา
63093007649 นางสาวปุณยนุช อุปมัย
63093007650 นายปฏิภาณ โพธ์ิเงิน
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63093007651 นางสาวปราถนา บุญรอด
63093007652 นายณัฐติกร สังข�ธูป
63093007653 นางกาญจนา เอกไทย
63093007654 นายณัฐสรณ� ธิติวัชรเดช
63093007655 นางสาวลัดดาวัลย� ศิริมา
63093007656 นางสาวอารีย� ใจโห'งลํา
63093007657 นางสาวอรอารีย� ใจเฉพาะ
63093007658 นางสาวณิชากร ขอนทอง
63093007659 นางสาวพัชรา แซ+ลื้อ
63093007660 นางสาวณัชชา อดิศักด์ิวัฒนา
63093007661 นางสาวนิตา ไชยขวัญ
63093007662 นางสาวณัฐมล เพ็งเปรม
63093007663 นางสาวอารียา สุป?ญญา
63093007664 นายเกียรติศักด์ิ พุกอ+อน
63093007665 นางสาวพิชญาภัค วันดี
63093007666 นางเฉลิมขวัญ คงอรุณ
63093007667 นางสาวนัยนา สุดเทศ
63093007668 นายเกรียงไกร กาวิละ
63093007669 นางสาวกันต�ภัสสรณ� ศรีสวัสด์ิ
63093007670 นางสาวศิริรัตน� แก'วกุลฑล
63093007671 นางสาวอินทิรา แจ+มดอน
63093007672 นายศุภณัฐ ยมนา
63093007673 นางสาวสุจิตรา นาถํ้าพลอย
63093007674 นางสาวสุดคนึง รังษีสุทธิรัตน�
63093007675 นางสาวจินดารัตน� ละมุน
63093007676 นางสาวสุมินตา จังประเสริฐ
63093007677 นายเอกสิทธ์ิ พัฒณทรัพย�
63093007678 นางสาวบุญฑริกา โพธ์ิเงิน
63093007679 นายวิทวัส อินทร�ตา
63093007680 นางสาวสุนิศา พระหัตธิ
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63093007681 นางสาวพิมพ�วรีย� ขําฉา
63093007682 นางสาวกนกวรรณ ชะเอมจันทร�
63093007683 นางสาวญาณิดา บุญนิธิวรากุล
63093007684 นางสาวนภัสวรรณ ทะมาตร�
63093007685 นางสาววรนุช มีบุญ
63093007686 นางสาวนาริน ป6Uนม+วง
63093007687 นางสาวกนกวรรณ พิรณฤทธ์ิ
63093007688 นายสุทธารักษ� หุ'มแพร
63093007689 นางสาวกนกพร วาพิลัย
63093007690 นางสาวณัฐกานต� คงธนกิจฤทธิกุล
63093007691 นางสาวอภิญญา อ+อนศรี
63093007692 นางสาวกนกวรรณ แก+นเขียว
63093007693 นางสาวปาณิสรา สนั่นนาม
63093007694 นายพีรวุฒิ มาดี
63093007695 นางสาวประณิตา สรสิทธ์ิ
63093007696 นางสาวณัฐพร บรรเทา
63093007697 นางสาวสุภิญญา เตจะนะตา
63093007698 นางสาวพรชิตา อุตมะโน
63093007699 นางสาวสุภธิดา เข่ือนแก'ว
63093007700 นางสาวน้ําฝน สีสา
63093007701 นางสาวจุฑามาศ ใจสมัคร
63093007702 นางสาวณัฐกมล ยังกรุด
63093007703 นางสาวน้ําฝน ธรรมยศ
63093007704 นางสาววนิดา ศรีใจ
63093007705 นายสุธิชัย สมเขียว
63093007706 นายชวลิต รอดจําปา
63093007707 นางสาวเสาวลักษณ� สายพงษ�
63093007708 นายฐิติพงษ� กลิ่นจันทร�
63093007709 นางสาวสุภาวดี นิลสยาม
63093007710 นายเสถียร อ+วมสถิตย�
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63093007711 นางสาวศิริลักษณ� หมอยาดี
63093007712 นายนพเก'า สอนพร
63093007713 นางสาวสุทธิตา ตงประเสริฐ
63093007714 นายคริษฐ� อุพรรณราช
63093007715 นางสาวจิราภรณ� แก'วอินทร�
63093007716 นางสาวสุภาพร แก'วลาย
63093007717 นางสาวสุชาดา ดาเลา
63093007718 นางสาวสมจิตร ปEอมสา
63093007719 นางสาวลักขณา มณีเขียว
63093007720 นางสาวกานตรัตน� มาทอง
63093007721 นางสาวศุภกานต� เทียบทิม
63093007722 นางสาวมาริษา จันทอง
63093007723 นางสาวพรรณวิภา ทองคํา
63093007724 นางสาวเปมิกา วรเชษฐบัญชา
63093007725 นายณัฐพงศ� สุขแจ+ม
63093007726 นางสาวพรทิพย� ดีวัน
63093007727 นายปรีชา เมืองเกิด
63093007728 นางสาวชลธิชา ระวังปRา
63093007729 นางสาวศิริภัสสร ยังมี
63093007730 นางสาวป6ยธิดา คนงาม
63093007731 นางสาวเมษารักษ� บุญนิล
63093007732 นางสาวณัฐฐาพร ฤกษ�นันท�
63093007733 นางสาวทับทิม ใจเฮือน
63093007734 นางสาวสาวิตรี ทองบุญรอด
63093007735 นางสาวสุภาวดี พรมอยู+
63093007736 นางสาวนิภาพร สิงห�โปทา
63093007737 นางสาวปวีณา ดีอินทร�
63093007738 นายอภิเดช เนียมพรมลี
63093007739 นางสาวสุรีรัตน� เข็มศร
63093007740 นางสาวพิมพ�นิภา ตันปา
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63093007741 นางสาวสุมิตรา ปานคีรี
63093007742 นายฐิติวัฒน� ขาวเทศ
63093007743 นางสาวจรูญลักษณ� เอี่ยมทุ+ง
63093007744 นางสาวปนัดดา อินทโฉม
63093007745 นายไชยวัฒน� อุดหล'า
63093007746 นางสาววนิดา สมัครธัญกิจ
63093007747 นางสาวนริศรา วงษ�เมฆ
63093007748 นางสาวจิราพร แสงใหญ+
63093007749 นางสาวอัมพิกา ประสมเพชร
63093007750 นายสุวิชา ศุภกิจเจริญ
63093007751 นางสาวสิริกร นิ่มเจริญ
63093007752 นางสาวนันทิยา ดําแดง
63093007753 นางสาวภาวิดา แตงร+ม
63093007754 นางสาวกาญจนา ชํานาญไพร
63093007755 นางสาวชาฏิญา ไม'สูงเนิน
63093007756 นางสาววินิตา พระสิงห�
63093007757 นางสาวจุฑามาศ คงตัน
63093007758 นายธรรมรัตน� แสงสีดา
63093007759 นางสาวภิญช�ชญา พรมดํา
63093007760 นางสาวหนึ่งฤทัย เทศเขียว
63093007761 นางสาวสุพรรษา ฉิมศรี
63093007762 นางสาวเยาวภา คงสวัสด์ิ
63093007763 นายพลวัฒน� อ+อนขจร
63093007764 นายจิรายุทธ จันลาน
63093007765 นางสาวสาวิตรี บุญธรรม
63093007766 นายธนาคาร เพ็ญฉาย
63093007767 นางขนิษฐา บุญเอนก
63093007768 นางสาวพรทิพย� คุ'มสะอาด
63093007769 นางสาวมยุรี รอดมงคล
63093007770 นางสาวสุพัตรา พาอินทร�
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63093007771 นางสาวธัญวลัย ชาติมาลา
63093007772 นายชญานิน เตียหะกูล
63093007773 นางสาวชลธิชา เกิดช'าง
63093007774 นางสาวณัฐนิชา พระสุทัย
63093007775 นางสาวศุภลักษณ� ยอดฉัตร
63093007776 นายคมทวน แก'วจีน
63093007777 นายกฤษฎา กมลรัตน�
63093007778 นางสาวชนิดา ทอดสนิท
63093007779 นางสาวนิตยา รินอินทร�
63093007780 นายนันทชิต สุทธะพงษ�
63093007781 นายอดินันท� แสนทรัพย�
63093007782 นางสาวภาวินี จารุเจริญทรัพย�
63093007783 นางสาวรัตติยากร หน+อท'าว
63093007784 นางสาววีนัส มาสอน
63093007785 นางสาวปาจรีย� รุ+งรัตนไชย
63093007786 นายจักรภพ ชาญตะบะ
63093007787 นางสาวฐิติมา แก'วกําเนิด
63093007788 นายศิริศักด์ิ มุงคุณ
63093007789 นางสาวอัญมณี คุ'มอิ่ม
63093007790 นายธนศักด์ิ เดชะอนิวรรตน�
63093007791 นายสุริยา ติดยงค�
63093007792 นางสาวชมัยพร ขันสี
63093007793 นางสาวชัชลีญา ศรีสมเภา
63093007794 นางสาวสุธาวัลย� ลอองเภา
63093007795 นางสาวรวินท�นิภา สุทธิสนธ์ิ
63093007796 นางสาวพิมพ�วลัญช� พงษ�ไทย
63093007797 นายวิศรุฒ สายนําทาน
63093007798 นางสาวเพชรจรินทร� พรหมเศรณีย�
63093007799 นางสาวสุธิดา วันทา
63093007800 นางสาววรรณอนงค� หมู+โสภิญ
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63093007801 นายวิธวัฒน� เจียมศรีชัย
63093007802 นางสาวสรัลพร ทินวล
63093007803 นางสาวปฏิมากรณ� บุญแท'
63093007804 นางสาวเวียงวรา วงษา
63093007805 นางสาววราภรณ� วงค�เขียวแดง
63093007806 นางธัญญารัตน� เที่ยงคืน
63093007807 นางสาวป6ยะมาศ ปรัชญาธรรม
63093007808 นางสาวสุภาภรณ� ดอนไพรฮวบ
63093007809 นางสาวพัชราภรณ� ทามะ
63093007810 นางสาวรัชนีพร วงษ�ด+อน
63093007811 นายสมพงษ� ม+วงพิน
63093007812 นายเสฎฐวุฒิ วัฒนพฤกษชาติ
63093007813 นางสาวรัตติยากร เกิดไทย
63093007814 นางสาวกมลชนก ใจชนะ
63093007815 นางสาวรังสิมา สมบูรณชนะชัย
63093007816 นางสาวอภิญญา โพธิวงษ�
63093007817 นางสาวประภาพร ลือชา
63093007818 นายณัฐวุฒิ จันทร�งาม
63093007819 นายธนพงษ� คลีรัมย�
63093007820 นางสาวจันทกานต� เทียนมงคล
63093007821 นางสาวสายรุ'ง สํารี
63093007822 นายวีรศักด์ิ กล'าหาญ
63093007823 นายพสุพร นัยต๊ิบ
63093007824 นางสาวขวัญใจ พรมสุภา
63093007825 นางวรัญญ�กานต� รัตนเสถียร
63093007826 นางสาวธมกร น้ําดอกไม'
63093007827 นายป6ยวัช ท'ายรอด
63093007828 นางสาวชมพูนุช พิมพิรัตน�
63093007829 นางสาวพิม มากบุญ
63093007830 นายรัตนากร ป?]นมีรส
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63093007831 นางสาวศิรประภา บุญศรี
63093007832 นายกฤตเมธ แว+นศรีทอง
63093007833 นางสาวเบญญทิพย� อุ+นอารีย�
63093007834 นายรัฐพล ทองลอง
63093007835 นางสาวประภาภรณ� นันทา
63093007836 นางสาวจริยา เปV]ยอุMด
63093007837 นางสาวกิติญาดา อินตะสาร
63093007838 นางสาวพวงผกา อินทร�โพธ์ิ
63093007839 นางสาวพรรณธิภา เผ+าผาง
63093007840 นางสาวณัฐธิดา จันดาแก'ว
63093007841 นางสาวกนกภรณ� บุญสุพิน
63093007842 นางสาวหทัยรัตน� ทิมทอง
63093007843 นางสาวจันทิมา โตแทนสมบัติ
63093007844 นายกิตติศักด์ิ รุ+งโรจน�
63093007845 นายนนทิพัชร� สิงห�ทอง
63093007846 นางสาวสุภาภรณ� โพธ์ิสัย
63093007847 ว+าที่ร.ต.นพเกล'า ดอนท'าวไพร
63093007848 นายศรีสําราญ สิงห�โต
63093007849 นางสาวพรพรรณ ม'าแก'ว
63093007850 นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ
63093007851 นางสาวธนพร ยัสไทสงค�
63093007852 นางสาวพรพิมล ดํารงชัยศรี
63093007853 นางสาวสุภารัตน� จันทร�ทิพย�
63093007854 นางสาวธนวรรณ เหล+าเขตกิจ
63093007855 นางสาวกาญจนาวดี บุญณรงค�
63093007856 นางสาววราภรณ� คําศรี
63093007857 นางสาวพิรดา สีสมุดคํา
63093007858 นายคมกริช อินเทพ
63093007859 นายรัชพล นวยนต�กิจเจริญ
63093007860 นางแคตณ�ติญา ชุนพุ+ม
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63093007861 นางสาวกันณิการ� ตุ'มทอง
63093007862 นางสาวรัตณากรานต� แสงจันทร�
63093007863 นางสาวทีรันนัส ป6ติวาทยากร
63093007864 นางสาวสุรมณ หุ+นสุวรรณ�
63093007865 นางสาวทิพย�สุคนธ� สุธัมโม
63093007866 นางสาวปุญชรัศม์ิ ยศมา
63093007867 นางสาวชนิกานต� ใจวุฒิ
63093007868 นายพรชัย ธูปบูชา
63093007869 นางสาวนรารัตน� ยังกรุต
63093007870 นางสาวจิตตภรณ� วิเศษทักษ�
63093007871 นายไชยา นาอุดม
63093007872 นายพยุงทรัพย� สีนาค
63093007873 นางสาวณัฐสุดา แหยมไทย
63093007874 นายนเรศ นุชโอภาช
63093007875 นางภัควลัญชญ� นักระบํา
63093007876 นายอภิชัย สุวัตถี
63093007877 นางสาวพรพิมล พูลผล
63093007878 นางสาวปภาวดี กระต+ายทอง
63093007879 นางสาวศศิพิมพ� สายสุด
63093007880 นางลาวัลย� ผาคํา
63093007881 นายมติ สุดวิลัย
63093007882 นางพิมพิดา สนประเทศ
63093007883 นางสาวนิภาพร เหลือบแล
63093007884 นางสาวนพรัตน� นิ่มน'อย
63093007885 นางสาวบุษยมาส มาตรักชาติ
63093007886 นางสาวแพรพลอย เมืองบุญ
63093007887 นางสาวมินตรา อิ่มเขียว
63093007888 นางสาวแสงสี พุ+มส'ม
63093007889 นายคฑา เสมา
63093007890 นางสาวอัญชลี นิลรัศมี
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63093007891 นางสาวภาลินี เรือนเพชร
63093007892 นางสาวอัญชนา จุลทะศรี
63093007893 นางสาวพัสวี ธีรพงษ�
63093007894 นางสาวจิราภรณ� คําผอง
63093007895 นายการุณย� เรือนเด่ือ
63093007896 นายวรรณโชติ ทามา
63093007897 นายเรวัช สุริต
63093007898 นางสาวอรวรรณ ตังจิว
63093007899 นางสาวจีรวรรณ เครือเจริญสิน
63093007900 นางสาวขวัญจิรา บุญมี
63093007901 นางสาวชัชฎาภรณ� ทิพย�ประสาตร�
63093007902 นางวัชรีย� ศรีวันทอง
63093007903 นางสาวหนึ่งฤทัย ช+วยบุญ
63093007904 นางสาวนภัสสร บัวด'วง
63093007905 นายวัฒนะ เกษมราษฎร�
63093007906 นายอภิสิทธ์ิ นาคอ+อน
63093007907 นางสาวสุนิสา ยารังษี
63093007908 นางสาวอัจฉราภรณ� กลเรียน
63093007909 นายศักด์ิระพี ดีใจ
63093007910 นายสหรัฐ จันทร�ศรี
63093007911 นางสาวทิภาวัลย� ลานทอง
63093007912 นายภานุพงศ� มากกูล
63093007913 นายอัฐพล ยอดด'วง
63093007914 นายไตรทศ ยะสาร
63093007915 นางสาววงศ�สุรางค� สุขโข
63093007916 นางสาวจุฑานันท� บัวคํา
63093007917 นางสาวชลิดา ชาญชัย
63093007918 นางสาวสุกัญญา วุฒิชาติ
63093007919 นายพีรวิชญ� วรภัทรชีวานนท�
63093007920 นายวิชชากร หินสม
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63093007921 นางสาวปริญญาพร ราชคม
63093007922 นายวันวิสา ทองรัตน�
63093007923 นางสาวรุ+งนภา ชาลี
63093007924 นางสาวเรณู ไกรสาริบาล
63093007925 นายอรรถพล โพธิปEอม
63093007926 นางสาวสุนทรีย� แย'มนิ่ม
63093007927 นางสาวเสริมสิริ บุญมาก
63093007928 นายอนิรุทธ์ิ นรายศ
63093007929 นางสาวเบญจมาศ ต่ิงหมาย
63093007930 นายจักรีวัฒน� กล่ําคลัง
63093007931 นางสาววรัญญา เตMะวงษ�
63093007932 นางสาวนนทวรรณ เมืองแสน
63093007933 นางสาวสุดธิดา วิชาหาญ
63093007934 นางสาวZปริศนา กองทัพไทย
63093007935 นางสาวภัสสร ฟ?กมี
63093007936 นายณัฐพล เข็มเพ็ชร�
63093007937 นางสาวจินตนา เรืองเพชร
63093007938 นางสาวสุพัชรี ก'อนคํา
63093007939 นางสาวคุลิกา สุขแก'ว
63093007940 ว+าที่ร'อยตรีหญิงนภัสรา เรืองจุ'ย
63093007941 นางสาวศิริพร ถนอมพวง
63093007942 นางสาวสุพิชชา อนุกูล
63093007943 นางสาวพัชราพร วิริขิตกุล
63093007944 นายอํานาจ มณีศรี
63093007945 นายกฤษดา คงสัมมา
63093007946 นายไกรลาศ เจียรนัย
63093007947 นางสาววรินทร�วรรณ นาคบุรี
63093007948 นางสาวรัชนี มงคลคีรีโรจน�
63093007949 นางสาวกิตติยา ศรีโสภา
63093007950 ว+าที่ ร.ต.หญิงกฤตพร ถิรธรรมพิทักษ�
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63093007951 นางสาวกันต� แว+นจง
63093007952 นายวันชนะ บุญเกษม
63093007953 นายพัสกร บรรดาศักด์ิ
63093007954 นางสาวกรรณิการ� ฤทธิมนต�
63093007955 นายชาตรี บัวพา
63093007956 นางสาวสิรินดา ครบุรี
63093007957 นางสาวขจีรัตน� ศรีดี
63093007958 นางสาวณัฐกา เปV]ยอุตร
63093007959 นางสาวกัณฑิมา เผือกใต'
63093007960 นายสิริฏฐ� คล'ายแท'
63093007961 นางวราภรณ� สวนม+วง
63093007962 นางสาวสุนารี แก'วบุรี
63093007963 นายบูรพา เลิกแตง
63093007964 นางสาวอนัญญา ใจรัก
63093007965 นางสาวเจษฎาภรณ� ทาหนัด
63093007966 นางสาวนันธิญา นนทะโคตร
63093007967 นางสาวนวรัตน� ขัดถาม
63093007968 นายประดิพัทธ� บัวปรี
63093007969 นางสาวจิราพร อันชูฤทธ์ิ
63093007970 นางสาวรัชนีย� วิมล
63093007971 นายวิชชา ธรรมลิขิต
63093007972 นายสิรภัทร แสงสวัสด์ิ
63093007973 นางสาวกชพร สีพิมพ�
63093007974 นางสาววิไลวรรณ คล'ายเดช
63093007975 นางสาวปนัดดา พุ+มพวง
63093007976 นางสาวจิราพร ป?กเขตานัง
63093007977 นางสาวกลุจิรา ขวัญนิน
63093007978 นางสาวเปรมกมล ดาแว+น
63093007979 นางสาวจันทร�เพ็ญ เพ็งสุข
63093007980 นางสาวภัทราวดี ศรีไชยวงค�
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63093007981 นายนัฐวุฒิ กูบขุนทด
63093007982 นายชานนท� สรสิทธ์ิ
63093007983 นางสาวนัทธมน อ'นเนียม
63093007984 นายเกรียงไกร ใบปกทอง
63093007985 นางสาวรุ+งนภา ยํานวล
63093007986 นางสาวพรพรรณ คํามา
63093007987 นางสาววชรพร กันขันคํา
63093007988 นายพชรพล บัวต๊ิบ
63093007989 นางสาวสนธญา ไพรภิบาล
63093007990 นางสาวนุชจรี หนูจันทร�อ+อน
63093007991 นายสรวิศ สุขชาวนา
63093007992 นายจักเรศ เหมือนพันธุ�
63093007993 นายสัญชัย มาน'อย
63093007994 นางสาววราภรณ� ชูรักษา
63093007995 นายดรัสวัต เขม'นดี
63093007996 นางสาวสุธิดา สมพินิจ
63093007997 นางสาวกาญจนา นาคบาตร�
63093007998 นางสาวณัฐพร จันทร�เถร
63093007999 นางรดาณัฐ บัวกล'า
63093008000 นางสาวศิริพร พุ+มพวง
63093008001 นางสาวสุรีย�ฉาย แตงรอด
63093008002 นายเอกรัฐ แสงสีห�
63093008003 นางสาวนารีรัตน� นัคราจารย�
63093008004 นางสาวจิณณพัต เพ็งลํา
63093008005 นางอุไรวรรณ อินทา
63093008006 นายวีรภัทร เปดี
63093008007 นางสาวยาสมิน ศรีประจักษ�
63093008008 นางสาวรัตนาภรณ� อ'วนวิจิตร
63093008009 นางสาวญาตาวี ถาวร
63093008010 นางสาวฌัชชา ปEองทอง
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63093008011 นางสาวนาตยา นาตMะ
63093008012 นางสาวจริยาภรณ� นพพันธ�
63093008013 นางสาวอลีนา ขํามี
63093008014 นางสาวณัฐชา นามปวน
63093008015 นางสาวกรรณิกา พุทธหาร
63093008016 นางสาวณัฐชานันท� มากร
63093008017 นางสาวป?ญญดา พงค�พานิช
63093008018 นางสาวเจนจิรา ทองเกาะ
63093008019 นางสาวณิชากร คําปลื้ม
63093008020 นายอาณัติ ภู+ย้ิม
63093008021 นางสาวณัฐพร สุกสา
63093008022 นางสาวบุศรา พลเก+ง
63093008023 นายพศวีร� อึ่งโอด
63093008024 ว+าที่ ร.ต.ภาณุพงศ� พาจันทร�
63093008025 นางสาวรุ+งอรุณ นูนเมือง
63093008026 นายวุฒิชัย ทองโสม
63093008027 นางสาวสิรินันท� เที่ยงจันทร�
63093008028 นายศรีธวัธ กําเนิดทอง
63093008029 นางสาวอนิสา เวินขุนทด
63093008030 นางสาวณัฐกานต� แก'วทา
63093008031 นางสาวอรไท มามี
63093008032 นางสาวเยวภา กลั่นปาน
63093008033 นางสาวณัฐสุดา อรรคราช
63093008034 นายชาญชัย สุวรรณไพรัตน�
63093008035 นายศรัณย� พรมเกษ
63093008036 นางสาวปรารถนา เสรีวัฒน�
63093008037 นางสาวนิศานาถ สรรคพงษ�
63093008038 นางสาวชยุดา ฉัตรชัยเดช
63093008039 นายเอกราช ศิริไทย
63093008040 นายคุณาธิป จันทร�ตา
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63093008041 นางสาวนฤมล บุญไทย
63093008042 นางสาวณัฐชยา ศรีจอมขวัญ
63093008043 นางสาวมณีรัตน� คําโย
63093008044 นายสุทธิพงศ� สารวรรณ
63093008045 นายสิทธิพร แซ+หว+อง
63093008046 นายทิพย�ชยางกูร ชนะตน
63093008047 นางสาวแววพันธุ� ศิริพันธุ�
63093008048 นางสาวกันต�กนิษฐ� ขุมเพชร
63093008049 นางสาวอาภากร ชมภูศักด์ิ
63093008050 นางสาวจุติพร สุพนธนา
63093008051 นางสาวอิสริยาภรณ� สุมาลี
63093008052 นางสาวอรนิดา เลิศธะนะไชย
63093008053 นายวรวุฒิ ทรัพย�ประเสริฐ
63093008054 นางสาวศศิประภา พุฒกําพร'า
63093008055 นางสาวสุกัญญา นาลอย
63093008056 นางสาวระพีพร แก'วดา
63093008057 นางสาวดรัลรัตน� สุวรรณรินทร�
63093008058 นางสาวธัญลักษณ� ฟุEงวิเศษ
63093008059 นางสาวศศินา สิงห�สนิท
63093008060 นางสาวศิริพร ศิริรึก
63093008061 นางสาวภัทริน อ'นเจริญ
63093008062 นางสาววสุธารา หม่ืนโฮ'ง
63093008063 นางสาวอาวิษฎา แสงทอง
63093008064 นายพัธนินทร� เรือนไทย
63093008065 นายพีรวิชญ� เย็นใจ
63093008066 นางวณิชนันท� สระทองครืน
63093008067 นายฉัตรชัย จันทร�อินทร�
63093008068 นายรัฐธรรมนูญ แสงเพชร
63093008069 นางสาวกัญญ�ณณัฐ กัลยา
63093008070 นางสาวสุภิณี คงเจริญ
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63093008071 นายอธิกฤษฏ์ิ วงศ�เจริญวรภัค
63093008072 นางสาวเจนจิรา พรหมวุฒิพร
63093008073 นายพิชิตพล รังผึ้ง
63093008074 นางสาวพุธิตา สกุลโชติ
63093008075 นางสาวฐณิชฌา จิตตปารมี
63093008076 นายพงศกร จันตMะเเก'ว
63093008077 นายภัคพล มหานิล
63093008078 นายรัฐนนท� สุขสุวานนท�
63093008079 นางสาวป?ณชญา กลิ่นหอม
63093008080 นายกฤตพจน� บัวแก'ว
63093008081 นางสาวนริศรา เเก'วรอดไว
63093008082 นายนฤพนธ� วิวัตติกุล
63093008083 นางสาวหทัยภัทร พิมพ�หนู
63093008084 นางสาวฐิติพร กรแก'ว
63093008085 นางสาวเฌอยุดา สุขแย'ม
63093008086 นางสาวจีรนันท� บุญเม+น
63093008087 นายชิตพล เพชรวารี
63093008088 นายธเนตร เกตุมณี
63093008089 นางสาวศิวพร เปรมมณี
63093008090 นางสาวสุธาวัลย� พีระพาณิชย�
63093008091 นางสาวรัชนีวรรณ บุษย�ศรี
63093008092 นายวชิรนนท� อภิรัตน�วรโชติ
63093008093 นางสาวรุ+งรุจี ย+นปริว
63093008094 นางสาวธิดารัตน� สุทธิ
63093008095 นางสาววิไลรัตน� สิมดี
63093008096 นางสาวทิพานันท� ตุ+นสังข�
63093008097 นางสาวปพิชญา พรมนิล
63093008098 นายกฤษฎา แสงประสิทธ์ิ
63093008099 นางสาวสโรชา แดงโสภณ
63093008100 นายอนุสรณ� กลอยเดช
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63093008101 นางสาวรจนา ประไพมาลี
63093008102 นางสาวภัทราพร กุลธนาสิริ
63093008103 นางสาวณัฏฐ�ชานันท� วงศ�นากนากร
63093008104 นางสาวธนาภา มีแสง
63093008105 นางสาวพิมพ�ชนก แซ+เลียง
63093008106 นางสาวณัฐทมล โชคดี
63093008107 นางสาวอาภาสินี แก'วมาลัย
63093008108 นางสาวละอองดาว แข+งเพ็ญแข
63093008109 นางสาววรินดา มณีฤทธ์ิ
63093008110 นางสาวสาวิตรี วาดพนม
63093008111 นางสาวอภิสรา เตียวตระกูล
63093008112 นางสาวอังคณา กลมพุก
63093008113 นางสาวภัสราวดี จิตต�ภักดี
63093008114 นายมนตรี ฟ?กแฟง
63093008115 นายนัฐวุฒิ พลธีระ
63093008116 นายธีรวุฒิ ผาติพิพัฒน�
63093008117 นางสาวจิตราวรรณ เสาเขียว
63093008118 นางสาวนิศาชล ขวัญเมือง
63093008119 นางสาวเมธาพร ทองเถ่ือน
63093008120 นางสาวกาญจนา ทองอ+อน
63093008121 นางสาวมนุชาธิป อินสอน
63093008122 นายชัยธวัช ภู+เพ็ง
63093008123 นางสาวนิภาวรรณ คําแร+
63093008124 นางกาญจนา กองกาญจน�
63093008125 นางสาวสิราวรรณ ดีภูงา
63093008126 นางสาววิมลวรรณ แข+งขัน
63093008127 นางสาวณัฐ ณิชา อุดร รุ+ง 
63093008128 นางสาวปาริฉัตร มาเนตร
63093008129 นางสาววิชุพร วาอุทัศน�
63093008130 นางสาวเกวรีย� เกียงเกษร
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63093008131 นางสาวกานพลู ทองเลี่ยม
63093008132 นายนัฐพงษ� วังนันไชย
63093008133 นางสาวทักษพร คํานาค
63093008134 นายวิทวัส โยดี
63093008135 นางสาวสุชาดา เกิดดี
63093008136 นางสาวสิริพร ดวงบุปผา
63093008137 นางสาวฉันธนา อินทะจันทร�
63093008138 นางสาวสุภาภรณ� ศรีพรหมษา
63093008139 นางสาวสุวัจนี พลแสน
63093008140 นางสาวหัทยา โสธรา
63093008141 นางสาวสุรินทรา แพ+งเทพ
63093008142 นางสาวชลธิชา ทองทา
63093008143 นายทัศน�ตาวัฒน� นิลสว+าง
63093008144 นางสาวสิริวิมล ทานะ
63093008145 นางสาวสุภาวดี เปรมจิตร�
63093008146 นายสุทธิรักษ� จันทร�ปุย
63093008147 นายสุรเดช มู'จันทร�
63093008148 นางสาวณัฐธชา เกตุภันฑ�
63093008149 นางสาวธมลวรรณ อํามาตร�ทัศน�
63093008150 นางสาวศศิวิมล ศรีพิมพ�
63093008151 นายชัยณรงค� แสงตะวัน
63093008152 นางสาวสิดาพร พามา
63093008153 นางสาวจันทิมา ส+งสัมพันธวงศ�
63093008154 นางสาวเกวลิน รัตนเสรีวรกุล
63093008155 นายธีรดนย� ขันดา
63093008156 นางสาวปวีณ�ธิดา ป?นอิ่น
63093008157 นางสาวสุมินตรา สวนเศรษฐ
63093008158 นางสาวญาณิกา จันทร�สามเรือน
63093008159 นายจิรภาส พรมจีน
63093008160 นางสาวพัชรี ยะหัตตะ
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63093008161 นางสาวพัชรินทร� พูลศรี
63093008162 นางสาวจารุวรรณ ศิริลา
63093008163 นางสาวดวงกมล จันทร�พุฒ
63093008164 นางสาวดวงพร จันทร�ต๊ิบแก'ว
63093008165 นางสาวอารีรัตน� มีเจริญ
63093008166 นายกิจษิพัณธ� หนูแสง
63093008167 นายบริพัฒน� โฉมศรี
63093008168 นางสาวนฤมล สุรินทร
63093008169 นางสาวเบญจวรรณ นําแจ'
63093008170 นางสาวสุภาภรณ� แกมเพชร
63093008171 นายกฤตพจน� ไชยราช
63093008172 นางสาวกนกวลี ทวีเขตต�
63093008173 นายภูมิพัฒน� พิลึก
63093008174 นางสาวฐิติมา อินตMะวงค�
63093008175 นายกฤษฎา ศิริวัฒนธานี
63093008176 นางสาวกัญวรา เอนอิง
63093008177 นางสาวณัฐพร อินทร�สอน
63093008178 นางสาวพิชญาภา ฝEายเย่ือ
63093008179 นางสาววิยดา ดินกระโทก
63093008180 นายพศวีร� กMกมาศ
63093008181 นางสาวณัชชา สุวรรณ
63093008182 นางสาวพรสวรรค� อมรทิพย�วงศ�
63093008183 นางสาวอธิวัลย� ไทรยพฤกษ�
63093008184 นายมณทนันท� พุทธรัตน�
63093008185 นางสาวเปรมชนก ต+ายลํายงค�
63093008186 นางสาวศศิวิมล วงษ�อ+อง
63093008187 นางสาวศิริวรรณ จําปVศรีโสภา
63093008188 นางสาวป6ยเนตร จากน+าน
63093008189 นางสาวหนูเพียร คําหาญ
63093008190 นางสาวรัตนาพรรณ อายุยืน
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63093008191 นายพงษ�พัฒน� แจงทนงค�
63093008192 นางสาวสุชาดา สุวรรณจักร
63093008193 นางสาวพรรณิภา สุวรรณโน
63093008194 ว+าที่ ร.ต.อนุรักษ� โท'ทอง
63093008195 นางสาวสไบทิพย� ใจพรมเมือง
63093008196 นายรัฐวัฒน� วัฒนลักษณ�
63093008197 นางสาวจันทร�ทิวา อ+อนนุ+ม
63093008198 นางสาวพัชรินทร� วงแสน
63093008199 นายนลธวัช แก+นไทย
63093008200 นางสาวปรารถนา สภาภัตร�
63093008201 นางสาวศกุณตลา เพ็งเขียว
63093008202 นางสาวนภษร สร'อยยอดทอง
63093008203 นางสาวสุธิดา สมหวัง
63093008204 นางสาวมลิวรรณ� คําพรวน
63093008205 นายยประเสริฐ ทิพย�ธันวา
63093008206 นางสาวจินนิภา ก่ิงกลางดอน
63093008207 นายนุภารัตน� อ+อนเชตุ
63093008208 นายกรวิทย� สิทธ์ิน'อย
63093008209 นางสาวจารุภรณ� เรือนนาค
63093008210 นางสาวปรียาพร เมืองมูล
63093008211 นางสาวชุติกาญจน� ไม'ทอง
63093008212 นางสาววรัญญา เพ็ชรมีศรี
63093008213 นางสาวชญานิศ เรืองมี
63093008214 นายวรภูมิ ใบเนียม
63093008215 นายภัทรพล จันทะคุณ
63093008216 นางสาวปาริชาติ ถิระการ
63093008217 นายทัศนัย สัปทน
63093008218 นางสาวป?ญจพรรณ ประทุมศิริ
63093008219 นางสาวกมลทิพย� สกุลรัตน�
63093008220 นางสาวอรวรรณ ใจโผก
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63093008221 นางสาววรรณวิภา ไกรโต
63093008222 นางสาวเปรมกมล ทับเนียมนาค
63093008223 นางสาวเจนจิรา คําบุดษิ
63093008224 นางสาวฐิตาภรณ� จันทร�สิงห�
63093008225 นางสาวลิขิต รักษาพงษ�
63093008226 นางสาวไพลิน ไทยกล'า
63093008227 นางสาวกุณฑิกา เมฆทับ
63093008228 นางณัฐกานต� แก'ววรรณะ
63093008229 นายดิเรก จ๋ิวจู
63093008230 นางสาวอรพรรณ ครุธพาหะ
63093008231 นายคมสันต� ตรีระเเสง
63093008232 นางสาวนภัสสร ทาต+อย
63093008233 นางสาวหัทยาภรณ� นิ่มอ+อน
63093008234 นางสาวศรัณย�ภัทร เกตุสาคร
63093008235 นางสาวช+อผกา วุ+นฟ?ก
63093008236 นายสฤษด์ิ สังข�พานิช
63093008237 นางพิมพ�พร พยัคฆภาพ
63093008238 นายศุภกฤต เมฆต้ัง
63093008239 นางสาวพัชรินทร� เกตุหิรัญ
63093008240 นายธนภัทร อารีราฏร�
63093008241 นางสาวพิชญวัฒน� แก+นแก'ว
63093008242 นางสาวณัฐพร ปราจันทร�
63093008243 นายสิทธิพงศ� วันเนา
63093008244 นางสาวสุภาพร อัมฤทธ์ิ
63093008245 นายรณชัย แร+แพ+ง
63093008246 นายอนุรักษ� นวมเขียน
63093008247 นายเอกพล แสงอ+อน
63093008248 นายรัฐพงศ� คงปรางดี
63093008249 นางสาวศศินภา ทะริยะ
63093008250 นางสาวธมนันท� ไพบูลย�กสิกรรม
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63093008251 นางสาวณัฐมล วีระศัย
63093008252 นางสาวนันทนา แดงซิว
63093008253 นางสาวปภัสรา ประดิษฐ
63093008254 นางสาวสนันทิญา กล+องชู
63093008255 นางสาวพรพิมล ดวงมณี
63093008256 นางสาวกาญจนา ผุยเถ่ือน
63093008257 นางสาวกาญจนา พุ+มลา
63093008258 นางสาวจิรภัทร เกิดผล
63093008259 นางสาวนฐพร จีนภักดี
63093008260 นางสาวน้ําผึ้ง ณ ลําพูน
63093008261 นายเกรียงไกร อุ+นอารมย�
63093008262 นางสาววิไลรัตน� ขุนศรีรอด
63093008263 นายศักด์ิสกล นันทะสุข
63093008264 นายพัชรพล ธรรมยา
63093008265 นางสาวสิริลักษณ� พันธ�รัญญา
63093008266 นางสาวนัดดา นาคด'วง
63093008267 นางสาวนันทศุภลักษณ� มีสง+า
63093008268 นางสาวกุลญาดา สกุลแอZ
63093008269 นายสุประวีณ� โชติป?ญญาชีพ
63093008270 นางสาวศุภรัตน� อําดวนตาล
63093008271 นางสาวศุภศิริ มีอุดร
63093008272 นางสาวโชติกา ทิมทอง
63093008273 นางสาวนุสนภา ขันเขียว
63093008274 นางกรุณา จิตผ+อง
63093008275 นางสาวธัญชนก หนองหล+าย
63093008276 นางสาวสมฤทัย ทะโน
63093008277 นางสาวกฤติญา ทับอาจ
63093008278 นางสาวอัยการ พรหมป?]น
63093008279 นางสาวสุชาดา ไตรเนตร
63093008280 นางสาวพัณนิตา อุ+นยา
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63093008281 นางสาวกวินทรา นนทโคตร
63093008282 นางสาวเนตรนภา ตMะทา
63093008283 นายพคภัทร นิลาพันธ�
63093008284 นางสาวนิรชา บรรลือ
63093008285 นายทนงศักด์ิ แจ'งใบ
63093008286 นางสาวณัฐชยา เขียวหอม
63093008287 นางสาวกัณฐิกานต� วงศ�สวรรค�
63093008288 นางสาวธนาภรณ� พรพระรักษา
63093008289 นางสาวณัฐริกา แซ+ลิ้ม
63093008290 นางสาวกัญญารัตน� ถํ้าทอง
63093008291 นายฉัตรชัย ศรีบุบผา
63093008292 นายกฤษณะ อินจันทร�
63093008293 นางสาวอังสุมาลี จันทร�พิลา
63093008294 นางสาวนิตยา สมโภชน�
63093008295 นางสาวป6ยพร ตาวงศ�
63093008296 นางสาวโชติกา แสนคําวงค�
63093008297 นางสาวฐิติชญา ตันยา
63093008298 นายภาคิไนย มะปะโท
63093008299 นางสาวกมลรัตน� กันจินะ
63093008300 นางสาวพรประภา อินทะวัง
63093008301 นายฉัตรนรากรณ� ดาด'วง
63093008302 นางสาวขวัญจิรา อร+ามสกุล
63093008303 นางนภัสนันท� บุญจุ'ย
63093008304 นางสาวนุชนาฏ ศิลปกร
63093008305 นางสาวเรือนแก'ว พวงกุล
63093008306 นางสาวจุฬาพันธ์ิ คํานาน
63093008307 นางสาวชญาน�ทิพย� มณีฉาย
63093008308 นางสาววันทการณ� ธนะวงศ�
63093008309 นางสาววริศรา ผึ้งเถ่ือน
63093008310 นางสาวอลิสา แตงเรือง
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63093008311 นางสาวจิรัชญา ต+างใจ
63093008312 นางสาวไพลิน เทพารักษ�
63093008313 นางสาวชุติมา โพธ์ิศรี
63093008314 นางสาววรรัตน� อุ+นตาล
63093008315 นายเฉลิมรัฐ ชูสุวรรณ
63093008316 นางสาวสุภาริณี บุญซ'อน
63093008317 นายวีรชน ปรางค�วิเศษ
63093008318 นางสาวอรปรียา มณีธร
63093008319 นายธีร�รัตน� สุริยะ
63093008320 นางสาวโชติกา ไวยลาภ
63093008321 นางสาวกันทิมา ประเสริฐสมบูรณ�
63093008322 นางสาวพัชรา ยาหมู+
63093008323 นางสาวดวงพร เพ็ญเกตุ
63093008324 นางสาวสุนิษา แก'วน+าน
63093008325 นางสาวนวพรรษ ชํานาญเสือ
63093008326 นางสาวอาณัญญา จันดาวงษ�
63093008327 นางสาวณัฐสุดา หุ+นเที่ยง
63093008328 นางสาวปริณดา นักแก'ว
63093008329 นางสาวฉวีวรรณ เพ็งเจMก
63093008330 นางสาวจริยา อ+วมวงษ�
63093008331 นายณัฐพล ทองชมภู
63093008332 นางสาวศุภมาศ ศิริปcา
63093008333 นางสาวธนาภรณ� คชแก'ว
63093008334 นางสาววันนิสา อ+วมวัน
63093008335 นางสาวสิริเพ็ญ มีเทียม
63093008336 นางสาวพิจิตรา เพ็งหม่ืนราช
63093008337 นางสาวภชรฉัตร หนูวงศ�
63093008338 นางสาวธิดารัตน� เเก'วเนตร
63093008339 นางสาวกรรณิการ� บุญเสริม
63093008340 นายพิทยา คงปาน
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63093008341 นางสาวธิดารัตน� อินตMะกัน
63093008342 นางสาวป?ทมา ขําอิง
63093008343 นางสาวพรรณนารายณ� บุตรเสือ
63093008344 นางสาวจงรัก พิลึก
63093008345 นางสาวปารตี สุวรรณดี
63093008346 นางสาวสุวิดา แสงมี
63093008347 นายยุทธพิชัย เดชคุ'ม
63093008348 นายอดิพล อิ่มบุญ
63093008349 นางสาวสิริลักษณ� ป?นใย
63093008350 นางสาวนวลหง แพงพิบูลย�
63093008351 นางสาวรัตติกาล ธูปพุทรา
63093008352 นางสาวศิริรัตน� พุ+มเทศ
63093008353 นางสาวภัทราพร รุ+งเรืองวงศ�
63093008354 นางสาวจิตรา ศรีแก'ว
63093008355 นางสาวกัญญารัตน� รอดประทับ
63093008356 นายนิธิภัทร พ่ึงพงษ�
63093008357 นายสันติ งามขํา
63093008358 นางสาวกฤตพร แสนสุข
63093008359 นายคงกฤช พุ+มแสน
63093008360 นางสาวสุพิชชา พุ+มจันทร�
63093008361 นางสาวนวรัตน� ม่ิงมิตร
63093008362 นายศุภชัย ยิเมป6Uน
63093008363 นายฉัตรชัย ใหม+ลา
63093008364 นางสาวพลอยนภา พร'าโต
63093008365 นางสาวศรัญญา ศิริวงค�
63093008366 นายเจษฎากร แซ+ลิ้ม
63093008367 นางสาวสุดารัตน� เพ็ชรพูล
63093008368 นางสาวก่ิงกมล เขตสถาน
63093008369 นายชลธาร สร'อยชี
63093008370 นางสาวพิมพ�ลภัสร� สายตรง
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63093008371 นายอัษฎายุธ รอดเจริญ
63093008372 นายสุรศักด์ิ ศรีปาน
63093008373 นางสาวสุธิศา โตพูล
63093008374 นางสาวจารุวรรณ นิมานะ
63093008375 นางสาวกนกกาญจน� พงษ�ติดพัด
63093008376 นายชนกานต� เกตุดี
63093008377 นายชัยชาญ มิตกิตติ
63093008378 นางสาวรัตนาภรณ� คชเถ่ือน
63093008379 นางสาวกนกวรรณ บัวไทย
63093008380 นางสาวปาริชาติ ศิริพันธ�
63093008381 นายธีรศักด์ิ นุอินทร�
63093008382 นางสาวทักษพร ช+างกล+อม
63093008383 นางสาวสุทธิดา ทากอนแก'ว
63093008384 นางสาวนีรชา เคียนขุนทด
63093008385 นางสาวกชกร สมโนชัย
63093008386 นายสิริพงษ� จงกลรัตน�
63093008387 นางสาวป6ยรัตน� นิคมขํา
63093008388 นางสาวมนัสนันท� จันทะบุรี
63093008389 นายฐากูร บุญมา
63093008390 นางสาวป6ยะฉัตร โพธ์ิผา
63093008391 นางสาวจีรนันท� สีดารักษ�
63093008392 นางสาวธิติมา เมืองขุนทศ
63093008393 นางสาวสุภาพรรณ ดีไทย
63093008394 นางสาวกนิษฐา คําแก+น
63093008395 นางสาวณัฏฐ�ชญา โคตรน'อย
63093008396 นางสาวอมรพรรณ ดาทอง
63093008397 นางสาวกาญจน�สุดา มิตรเอม
63093008398 นางสาวนิภาวรรณ ลอยพงษ�
63093008399 นางสาวนริศรา รุ+งทอง
63093008400 นางสาวทิพธัญญา องการ
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63093008401 นางสาวสกาวเดือน แสงทอง
63093008402 นางสาวณัฐกานต� แก'วทองดี
63093008403 นายชัชนันท� สิรินันธกูล
63093008404 นายคมสันต� ราชวงษา
63093008405 นางสาวชุติกาญจน� บุตชา
63093008406 นางสาวกาญจนาภา ชวนะรานนท�
63093008407 นางสาวสุจินดา ปRาถ+อน
63093008408 นางสาวสุชาดา เศรษฐบุตร
63093008409 นางสาวกาญจนา ถานันใจ
63093008410 นางสาวสาธิมน พลอาจ
63093008411 นายภูรณศิริ พันธ�วงศ�
63093008412 นางสาวธนศิริ หาญลํายวง
63093008413 นางสาวนัดตยา มะไรจิตร
63093008414 นางสิริลักษณ� จินายะ
63093008415 นางสาวสิลิณมุกฎา ศรีทอง
63093008416 นางสาวสินเจริญ มีแสง
63093008417 นายธีระชัย วชิราวิโรจน�
63093008418 นายธีรพงษ� บุญมาก
63093008419 นางสาวสุนิษา ยอดคีรี
63093008420 นางสาววนิดา แซ+ว'าง
63093008421 นายพงษ�สิทธ์ิ นันตMะเสน
63093008422 นางสาวอารีรัตน� เตยหอม
63093008423 นางสาววลัยพร ทองพา
63093008424 นางสาวอรพรรณ หัวนา
63093008425 นางสาวภัทรียา ธรรมกิจ
63093008426 นางสาวไพลิน หนูเปEา
63093008427 นายสุรชัย ใบเนียม
63093008428 นางสาวจันทนา ทั่งรอด
63093008429 นางสาวศิรินญา คําสอน
63093008430 นางสาวคริษฐา ป?ญญาดี
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63093008431 นางสาวนนทวรรณ เลื่องปุEย
63093008432 นางสาวรุ+งนภา เสวิกา
63093008433 นางสาววิชุดา เนมหาวัน
63093008434 นางสาววรรณภา นาคร
63093008435 นางสาวสุวนันท� ปEองป?ดชา
63093008436 นางสาวสุรีย�พร ลอยแสง
63093008437 นางสาวณัฐวดี แสงห'อย
63093008438 นางสาวภาณุมาศ เที่ยงธรรม
63093008439 นางอริษา อามาตย�เสนา
63093008440 นางสาวชนิญา ป6ยเธียรสวัสด์ิ
63093008441 นางสาวนภาพร รุ+งเรือง
63093008442 นางสาวกรกนก โพธ์ิหลวง
63093008443 นายกฤตพล พงศ�สถาพร
63093008444 นางสาวฉัตรามาศ อมรรัตนป?ญญา
63093008445 นางสาวภัสราภรณ� พงษ�พรต
63093008446 นางสาวมินตา พรมพักร�
63093008447 นายทศวร เนตรแสงสี
63093008448 นางสาวณัฐวีร� ประจุทรัพย�
63093008449 นางสาวป?ทมา อุดมศักด์ิ
63093008450 นางสาวปาณิศา บุญพิทักษ�
63093008451 นางสาวจีรนันท� ก่ิงนอก
63093008452 นางสาวกัญญารัตน� ปEองท'าว
63093008453 นางอนัญญา ตรีใย
63093008454 นางสาวศศิธร กาสี
63093008455 นางสาวสาวิณี ถาวรนันท�
63093008456 นางสาวสุวิมล พินิตตานนท�
63093008457 นางสาวมนชญา สาสอน
63093008458 นางสาวอุษณีย� ทิบํารุง
63093008459 นางสาวสมปรารถนา เทศสลุด
63093008460 นายฐิตวัฒน� สุกดี
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63093008461 นางสาวพนิดา กนกสกุลวงศ�
63093008462 นางสาวศิริวราภรณ� ฟองจันทร�
63093008463 นายวัชรพงษ� นาคนิ่ม
63093008464 นางสาววิไลพร เศรษฐเสรี
63093008465 นางสาวจิรดา ตรีตุนา
63093008466 นายพิชิต จําปาโชค
63093008467 นางสาวบุสราคํา เพ็งโอ
63093008468 นางสาวอัญชลี พูลอนันต�
63093008469 นางสาวนิตยา ตMะฝ?]น
63093008470 นายนิชากร จันทร�เสนา
63093008471 นางสาววีระพา พานแก'ว
63093008472 นางสาวกรรณิการ� สมพิมเสน
63093008473 นายสุรศักด์ิ แสงวิเศษ
63093008474 นางสาวจันทนา ธีระเพ็ญแสง
63093008475 นายธเนศ สีสด
63093008476 นางสาวณัฐภาส� เครือหงษ�
63093008477 นางสาวกาญจนาพร ทองสุข
63093008478 นางสาวสมัชญา อยู+คง
63093008479 นางสาวเสาวลักษณ� นาหุ+น
63093008480 นางสาวปลื้มใจ ขันเล็ก
63093008481 นายวิศิษย�ศักด์ิ หวาเกตุ
63093008482 นางสาวปุณณภา ปEอมแก'ว
63093008483 นางสาวพัชรีย� รักพงษ�
63093008484 นายณฐมนพรรณ อุดแคว
63093008485 นางสาวอริสรา ขาวรุ+งเรือง
63093008486 นายธงชัยฆฤณ ย่ิงพันธุ�ยุทธนา
63093008487 นางสาวทัศนีย� ทองดอนกุ+ม
63093008488 นางสาวณัฐพร โพธ์ิศรี
63093008489 นายวชิรวิทย� วชิราศรีศิริกุล
63093008490 นางสาวเสาวลักษณ� เผือกวงษ�
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63093008491 นางสาวพรทิพย� อินแก'ว
63093008492 นายนฤพนธ� สุริชัย
63093008493 นางสาวศรีพร เรืองกิตติเศรษฐ
63093008494 นางสาวอุบลรัตน� รอพิจิตร
63093008495 นายกฤษฎา บุญคง
63093008496 นางสาวเจนจิรา วิลัยงาม
63093008497 นางสาวอาภัสสรา เมฆสินธ�
63093008498 นางสาวสุภาพร ดอนใจ
63093008499 นางสาวจันทมณี บันลือ
63093008500 นางสาวกัญญานี สีหม่ืน
63093008501 นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลา
63093008502 นางสาวเสาร�วิตรี สุขสมบัติ
63093008503 นายเอกศักด์ิ ศรีชาวนา
63093008504 นางสาวปาจรีย� ราษฎร�ทองหลาง
63093008505 นายภัคพงศ� เดชานุภาพ
63093008506 นายธีรวัฒน� เกษนุช
63093008507 นางสาวปาริฉัตร ต้ังม่ัน
63093008508 นางสุภาพรรณ ล'อมรื่น
63093008509 นางสาวสมาพร แห'วเหมือน
63093008510 นางสาวสุณิสา บุญมี
63093008511 นายฌาณพรรธน� ศรีธาดา
63093008512 ว+าที่ร.ต.มนตรี คําพิโล
63093008513 นางอารภัส เทียมทิพร
63093008514 นายจารุจน� แสงสร'อย
63093008515 นายกิตตินันท� สีคร'าม
63093008516 นายวราเทพ สุภานุสร
63093008517 นางสาวสมฤทัย กลมเกลี้ยง
63093008518 นางสาวธันย�ชนก ปุEมตมะ
63093008519 นางสาวนิภาพร เนตรชาย
63093008520 นางสาวชลธิชา เจริญชาติ
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63093008521 นายพนาไพร อากาศเย็น
63093008522 นางสาวลัดดาวัณย� สมรักษ�
63093008523 นายศิรวิทย� พฤกษ�วังขาว
63093008524 นางสาวชลธิชา จักร�คํา
63093008525 นางสาวอัญชลี สีปาน
63093008526 นายบุญศิริ พันธุ�ขุนทด
63093008527 นายเขมณัฏฐ� ชํานาญช+าง
63093008528 นางสาวนันทนา พาแก'ว
63093008529 นางสาวณัฏฐธิดา สุยะตุ+น
63093008530 นางสาวสุธิดา สุทธหลวง
63093008531 นางสาวศิรินทรา โพธ์ิทอง
63093008532 นางสาวนิษฐา ชอบธรรม
63093008533 นางสาวจุลณีย� บุญมี
63093008534 นางสาวอารีภรณ� ดําขํา
63093008535 นายอภิวัฒน� ฮ+องลึก
63093008536 นายเทวัญ สุขแซว
63093008537 นายเกียรติศักด์ิ สุวรรณจิตน�
63093008538 นางกิตต์ิรวี ธงหิมะ
63093008539 นางสาวเสาวลักษณ� นิมิตรศิลป[
63093008540 นายนพฤทธ์ิ กันต๊ิบ
63093008541 นางสาวกรรณิการ� กะปุระ
63093008542 นางสาวกนกภรณ� พันธุ�ทวี
63093008543 นางสาวธนิดา วงศ�ขจรเดช
63093008544 นางสาวศิริพร สุทะปา
63093008545 นางสาวสุวนันท� พรมแดน
63093008546 ว+าที่ ร.ต.หญิงวิราวรรณ บุญทาวงศ�
63093008547 นางสาวณิชากร ก'อชนะ
63093008548 นางสาวฐิติการัตน� แก'วมา
63093008549 นายศุภณัฐ เอี่ยมรอด
63093008550 นางสาวจริยา ยินดี
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63093008551 นางสาวขนิษฐา จันทนา
63093008552 นางสาวขวัญฤทัย มีทอง
63093008553 นางสาวผกามาศ คงเกตุแก'ว
63093008554 นางสาวปุณยนุช ขําทับทิม
63093008555 นางสาวชลนภัส คําแก'ว
63093008556 นางสาวพัทธนันท� ไพบูลย�ศิริ
63093008557 นายศิริพล ดีม่ัน
63093008558 นางสาวนันท�ธนัษฐ� ทับเอี่ยม
63093008559 นายพัชรพล อ+อนจันทร�
63093008560 นายพินิกร สาทจีนพงษ�
63093008561 นายวิทยา ขันทอง
63093008562 นางสาวกาญจนา สีม+วง
63093008563 นางสาวธวัลพร มูลเฉลิม
63093008564 นายสุรวุฒิ อินตMะสงค�
63093008565 นางสาวศิริพร จันทร�ดี
63093008566 นางสาวป6ยะวรรณ แสงจันทร�
63093008567 นายโสภณ พันธ�ทอง
63093008568 นายศุภชัย ขันสิงหา
63093008569 นายวรพล เขียวดี
63093008570 นางสาวณัฐริกา ทองคํา
63093008571 นางสาววิภาวดี ขจีรัมย�
63093008572 นางสาวลิตา สายโสภา
63093008573 นางสาวนิตยา เทียบเทียม
63093008574 นางสาวนฤมล วิวัฒนกิจเสรี
63093008575 นางสาววันวิศา ฉายลักษณ�
63093008576 นางสาวอรนุช นุ+มเนตร
63093008577 นางสาวนิตยา กลิ่นนวล
63093008578 ว+าที่ ร.ต.หญิงจรรยา เย็นไธสง
63093008579 นางสาวศรีมาฏา การเที่ยง
63093008580 นางสาวสุมาลิน ทองศรี
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63093008581 นางสาวจิตราภรณ� มะปEอ
63093008582 นางสาวพัชรี หาญกล'า
63093008583 นางสาวปานเรขา เนื้อไม'
63093008584 นางสาววิจิตรา ปานแดง
63093008585 นางสาวสุรนุช โพธ์ิจันทร�
63093008586 นายธงชัย ประทิน
63093008587 นางสาวจีรวัฒน� เมณฑ�กูล
63093008588 นางสาวประภาวรินทร� วันเเย'ม
63093008589 นางสาวนิรมล วันตMะ
63093008590 นายเกียรติศักด์ิ หิรัญวิริยะกุล
63093008591 นางสาวศิริกัญญา ไชปา
63093008592 นางสาวเบญจมาศ โทจําปา
63093008593 นางสาวพิมพิสมัย ทิพรส
63093008594 นางสาวสุทธิดา ผดาวัลย�
63093008595 นางสาวประทุมทิพย� โพธิสุวรรณ
63093008596 นางสุภาพร สุทธิวิรีสรรค�
63093008597 นางสาวบังอร นิยมเพ็ง
63093008598 นางแพรวไหม ผดุงกลิ่น
63093008599 นางสาวกชกร มีเงิน
63093008600 นายยอดรัก เมืองโม+ง
63093008601 นายประเสริฐ วิผาลา
63093008602 นางสาวปภิญญา ชนะจน
63093008603 นางสาวจุฬาลักษณ� กันนรา
63093008604 นางสาวสุทธิดา อ'นน'อย
63093008605 นางสาวอนงนุช ศิริ
63093008606 นางสาวนันทภรณ� ไชยเสนา
63093008607 นางสาวอารีวรรณ สีขัดเค'า
63093008608 นางสาวปาริชาต เมืองเอก
63093008609 นางสาวชญาณี โพธ์ิไกร
63093008610 นางละมัย น'อยเนตร
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63093008611 นางสาววัชรี ปานศักด์ิ
63093008612 นางสาวศิริรัตน� อิ่มกระจ+าง
63093008613 นางสาวอังคณา ป?ทมะสังข�
63093008614 นางสาวมลฑญา ปานจันทร�
63093008615 นางสาวศิริลักษณ� ไข+แก'ว
63093008616 นายปฐมพงษ� สุภาจันทร�
63093008617 นางสาวภานุมาศ แสนทวีสุข
63093008618 นางสาวปฤษฎาพร นาคะเกศ
63093008619 นางสาวหยาดพิรุณ เชื้อน+วม
63093008620 นางสาววรกานต� กล'าหาญ
63093008621 นางสาวสลิลทิพย� นีระพันธ�
63093008622 นางสาวศศิภา พิมพ�เขต
63093008623 นางสาวป6ยพรรณ คําหอม
63093008624 นายภานุวัฒน� ยอดคํา
63093008625 นายปริยวิศว� ภูสินธนปวรรัช
63093008626 นายสัญชัย เกิดสวัสด์ิ
63093008627 นางสาวดวงใจ กันยาประสิทธ์ิ
63093008628 นายพงศ�พันธุ� วงค�จันทร�
63093008629 นางสาวพณิดา จีนเพชร
63093008630 นางสาวภิชาริณีย� กินขุนทด
63093008631 นายณัฐพล โพแก'ว
63093008632 นางสาวพิมลลักษณ� อุดทังไข
63093008633 นายภานุวัฒน� แปEนจันทร�
63093008634 นางสาวจารุวรรณ พาสี
63093008635 นางสาวพิทยารัตน� แหวเมือง
63093008636 นายมนัสวี วุฒิ
63093008637 นางสาวธนัญชนก อินทะแสง
63093008638 นางสาวมาริษา เสนอิ่ม
63093008639 นางสาวกุลรัตน� มะโนฟุRน
63093008640 นายสรณัฐ ศุภะนามัย
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63093008641 นางสาวธมลวรรณ กลิ่นทับ
63093008642 นางสาวสุดาภรณ� โอดรัมย�
63093008643 นางสาวสิริยากร แซ+โง'ว
63093008644 นางสาวรัตนาภรณ� มงคลทรัพย�
63093008645 นายฐาปกรณ� อินชาวนา
63093008646 นางณิภาทิพย� มูลแก'ว
63093008647 นางสาวพิจิตรา จงอุดมชัยกิจ
63093008648 นางสาวดวงฤทัย ขันเครือ
63093008649 นายฐิติพัฒน� อินทรขาว
63093008650 นางจิราภรณ� พูลภักดี
63093008651 นางสาวป?ทมา สว+างชัยวิวัฒน�
63093008652 นายธนะศักด์ิ ศรีโสภา
63093008653 นางทิพย�วดี ศรีวิราช
63093008654 นางสาวมณีรัตน� เทพวัง
63093008655 นางสาวอนันตยา พิลึก
63093008656 นางสาวสุภาภรณ� คําเหลี่ยม
63093008657 นางสาวสิรินรัตน� คําไชย�
63093008658 นางสาวรุ+งฤดี บุตรน้ําเพชร
63093008659 นางสาวสุชานาฏ ฟ?กบัว
63093008660 นางสาวพรธิวัลย� พนาเชิงชาญ
63093008661 นางสาวภัทช�ชฎาวีร� จันทารักษ�
63093008662 นางสาวนิตยา จินตกสิกรรม
63093008663 นายเมธี เทพวัชรการุณ
63093008664 นางสาววรรณา ม่ันพุทธ�
63093008665 นายวัชริศ ศรีทอง
63093008666 นางสาวกนกวรรณ ทัพวงษ�
63093008667 นางสาวเยาวเรศ จินดาชัย
63093008668 นายชุมพล ขวัญจิตต�ให'คุณ
63093008669 นายฐานวัฒน� พูลเขตกิจ
63093008670 นางสาวมารินทร� จอมศรี
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63093008671 นายธนพล โล+ห�มาก
63093008672 นางสาวมนสิชา ภวนะวิเชียร
63093008673 นางสาวจินตนา สุขแสน
63093008674 นายปฏิภาณ บุญมาคํา
63093008675 นางสาวอามีนะห� ตระกูลปาทาน
63093008676 นายชัชวาล จันทร�อิ่ม
63093008677 นายณัฐพันธ� ท'าวถึง
63093008678 นายนิภัทร� สุจินดา
63093008679 นางสาววราลี เจียมเงิน
63093008680 นางสาวศุภมาส ลาภประเสริฐ
63093008681 นางสาวพรสุรีย� รักพันธ�
63093008682 นางสาวปุณยาพร ชัยเสน
63093008683 นางสาวพิจิตรา ใจโพธ์ิ
63093008684 นางสาวณัฐธิดา ฮ+อบรรทัด
63093008685 นางสาวแก'ว แซ+เตียว
63093008686 นายภควัต หนูขุนนาง
63093008687 นางสาวชลธิชา คงชู
63093008688 นายป6ยพัทธ� ศรีพยัคฆ�
63093008689 นางสาวสุริยกานต� คําขวัญ
63093008690 นายศราวุธ ยอดจันทร�
63093008691 นางสาวดาริญา สังข�วรรณะ
63093008692 นายภคิน สอนแหยม
63093008693 นายอนุชา โม'หมุน
63093008694 นางสาวชลธิชา จูมัจฉะ
63093008695 นายสิรดนัย ศิริไพฑูรย�
63093008696 นายปาราเมศ เสน+หา
63093008697 นางสาวชนกกาน คุ'มอักษร
63093008698 นางสาวป?ฐญา ตาละกา
63093008699 นายมนัส พัทธนสาร
63093008700 นายสุโข ศรคม
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63093008701 นางสาวป?ทการณ� วัฒนจันทร�
63093008702 นางสาวพัชราวรรณ ทันยศ
63093008703 นางสาวสุวนันท� มานิ่ม
63093008704 นายนรวิชญ� เปVยดี
63093008705 นางสาวสุดารัตน� ป?ญญาสิทธ์ิ
63093008706 นายพีระศักด์ิ วัฒนวานิชย�
63093008707 นายกรกช อรกุล
63093008708 นางสาวเรวดี ศรีทอง
63093008709 นางสาวจิราภา แก'วพรม
63093008710 นางสาวณัฐริกา ภูวังหม'อ
63093008711 นายสุทธิพงษ� วงวิริยะ
63093008712 นายภูมิพัฒน� มาตา
63093008713 นางสาววิภาวี แก'วจอมแพง
63093008714 นางสาวกาญจนา โหงย้ิม
63093008715 นายณัฐนันท� กรสุวรรณ
63093008716 นายนฤพนธ� บัวเกตุ
63093008717 นางสาวธันย�นิภา เลี่ยมวิไล
63093008718 ว+าที่ ร.ต.หญิงรนิดา ฐิติยกรสกุล
63093008719 นางสาวทองสุข ไวไธสง
63093008720 นายโรจนัย โพธ์ิพันธุ�
63093008721 นางสาวปาริชาติ มีทิม
63093008722 นายนันทวัส มาพริก
63093008723 นางสาววันวิสา โพธ์ิยอด
63093008724 นายนุติพงษ� จุ'ยมณี
63093008725 นายธวัช โพธ์ิเเก'ว
63093008726 นางสาวพัชรณัฏฐ� วงษ�ไสว
63093008727 นางสาวอาทิติยา สระทอง
63093008728 นางสาวสุดารัตน� สุนทอง
63093008729 นางสาวภาณุมาส เสือนิล
63093008730 นางสาวอรัญญา เปลี่ยนสูงเนิน
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63093008731 นางสาวกมลลักษณ� กาวิจิตร
63093008732 นางสาววันนิสา หวังวนวัฒน�
63093008733 นางสาวพรโสภณ ฟL]นวงษ�เฟLUอง
63093008734 นางสาวณิชากร โคพานิชย�
63093008735 นายวชิรวิชญ� ศรีคํา
63093008736 นายยศพนธ� มีนิล
63093008737 นางสาวป6ยธิดา จันทร�เส็ง
63093008738 นางสาวขนิษฐา สุขมี
63093008739 นางสาวสิทธิณี ดวงมะโน
63093008740 นางสาวสโรชา เถาเอี่ยม
63093008741 นายวีระพงศ� ธรรมชาติ
63093008742 นางสาววรรณภา ไชยพูน
63093008743 นางสาวจิตรทิวา เอื้อไทย
63093008744 นางสาวณัชรีกร กันเนียม
63093008745 นายศิวรักษ� ป6นกันทา
63093008746 นางสาวพรนิภา ฟ?กกะจุย
63093008747 นางกัญสุดา แก'วยม
63093008748 นางสาวกัญญาพัชร เสียงสุขสันติ
63093008749 นางสาวนิสาชล กลางสอน
63093008750 นางสาวปวันรัตน� อินบัว
63093008751 นางสาวสุมิตรา วาระกิจ
63093008752 นางสาวเบญญทิพย� รอดละม'าย
63093008753 นางสาวปวีณา อ+วมเชย
63093008754 นางสาวทิพยาภรณ� คําภา
63093008755 นางสาวกรองทอง โอดอิน
63093008756 นางสาววรรณิศา ทองดอนอินทร�
63093008757 นายวิกรม พรมเวียง
63093008758 นางสาวจีรนันท� อ+อนทอง
63093008759 นายสุวิศิษฏ� วิทยาวัฒนกิจ
63093008760 นางสาวอรพรรณ ทองจันทร�
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63093008761 นายกลวัชร ปVพาด
63093008762 นางสาวจรินทร�ญา แสงตุ+น
63093008763 นางสาวฐิติมา แหยมวงษ�
63093008764 นายชัยยุทธ จันทบัตร�
63093008765 นายพัศวุฒิ โพธิขํา
63093008766 นายชนภัทร ปRาสนธ์ิ
63093008767 นายรัฐพงษ� ติบใจ
63093008768 นางสาวธนภรณ� อิงคนินันท�
63093008769 นางสาวญานิกา บัวขาว
63093008770 นางปภัสมณ ยอดทองดี
63093008771 นางสาวอมรพรรณ วงค�ป?นเมา
63093008772 นางสาวลักษิณา เชียงไกร
63093008773 นางสาวเปรมฤดี ป6Uนนาค
63093008774 นางสาวศุภลักษ� ราตรีพรทิพย�
63093008775 นางสาวอัมรินทร� หลวงตา
63093008776 นางสาววราภรณ� ศรีวราพงศ�
63093008777 นายวีรพงษ� มณีฉาย
63093008778 นางสาวเกษร เทียมลม
63093008779 นางสาวกนกวรรณ พรแก'ว
63093008780 นายวริศ หม่ืนพรม
63093008781 นายธฤต ศักด์ิเจริญชัยกุล
63093008782 นางสาวสุภาพร ทองจันทร�
63093008783 นางสาวกาญจนา บุญคํา
63093008784 นางสาวนฤชา ทองจุ'ย
63093008785 นางสาวเกตน�สิรี แก'วยศ
63093008786 นายนพดล แปงใจ
63093008787 นางสาววัชรากร อินคลองใหม+
63093008788 นางสาวพิชาภัค ศุภศร
63093008789 นายอิทธิกร บุญลอย
63093008790 นายณัฐวุฒิ วิชัย
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63093008791 นางสาวกฤติยาภรณ� เนียมก'อน
63093008792 นางสาวเสาวลักษณ� หล+ายแก'ว
63093008793 นายปฏิภาณ ม่ันกสิกรณ�
63093008794 นายวันพิชิต แก'วพวง
63093008795 นางสาวมณฑิตา ใจคําวัง
63093008796 นางสาวณหทัย ศรีมณีเลิศ
63093008797 นายคณิศร นาคอินทร�
63093008798 นางผกากาญจน� โปธิมอย
63093008799 นางสาวสุพรรณ�ษา สุดใจ
63093008800 นางสาวเสริมศิริ บุญย้ิม
63093008801 นางสาวนิติพร มธุพจน�
63093008802 นางสาวน.ส.เวธินี ประภาธนานันท�
63093008803 นางสาวชลธิชา เรืองอ+อง
63093008804 นางสาวก่ิงกาญจนา นิลม่ัน
63093008805 นางสาวชไมพร ดวงดี
63093008806 นางสาวณิชกานต� สุพลจิตร
63093008807 นางสาวชนกานต� ขันทะบุตร
63093008808 นางสาวแพรวสิริน สุขสําเภา
63093008809 นางสาวพัสวีภรณ� จันทร�หอม
63093008810 นางสาวมินทนา ประสมทรัพย�
63093008811 นางสาวศิริวิมล พันธ�สมบูรณ�
63093008812 นางสาววิภาวรรณ ชนะเกตุ
63093008813 นางสาวป6วรัดดา นามพุทธา
63093008814 นางธิดาทิตย� แว+นทอง
63093008815 นางสาวณัฐนิชา ขาวพุฒ
63093008816 นายพชรพล สินสําอาง
63093008817 นางสาวหทัยชนก อินทวิรัตน�
63093008818 นายชาญเดช โชตินิธิธารา
63093008819 นายสุดเขตต� แสนหว'า
63093008820 นายปุริมพัฒน� วงศ�ธนเวทย�
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63093008821 นายทศม โพธ์ินาค
63093008822 นางสาวพัชรา ดังชัยภูมิ
63093008823 นางสาวชุติกาญจน� หรรรุ+งโรจน�
63093008824 ว+าที่ร'อยตรีหญิงชมพร วิภาตะไวทยะ
63093008825 นางสาวจารุภา ต๊ิบตา
63093008826 นายอิสระวัฒน� คล'ายม่ัง
63093008827 นายธนาศักด์ิ เปVUยมสิน
63093008828 นางสาวกุญชลี พลอยสีสังข�
63093008829 นายธนพิสิฐ ภิวัฒน�นราพร
63093008830 นายฐิติพรรณ จอมธนวิบูลย�
63093008831 นายเกียรติศักด์ิ ศิริสานนท�
63093008832 นายโชคภิวัฒน� ชินรัตน�
63093008833 นางสาวสุธิดา เทียนขาว
63093008834 นายชัชวิทย� ขัดขจร
63093008835 นางสาวพัชราภรณ� จันทราม
63093008836 นายวุฒิพงษ� ทิพย�วิชัย
63093008837 นางสาวจิตสุภา สกุลณี
63093008838 นางสาวกัณฑิมา แก'วแกม
63093008839 นายทิชากร แก'วกลุ+ม
63093008840 นางสาวรัชนีกร โพธิตา
63093008841 นางสาวบุษยา ไคร'บุญโต
63093008842 นางสาวธิดารัตน� สุขแก'ว
63093008843 นางสาววันวิสาข� สมแก'ว
63093008844 นางวรรณนิสา แก'วตา
63093008845 นางสาวจิราพรรณ รุ+งเรืองศรี
63093008846 นางสาวอารีรักษ� โชคสถาพร
63093008847 นายภุชงค� ชาญชัยวีระพันธ�
63093008848 นางสาวน้ําเพชร สร'อยสน
63093008849 นางสาวณัฐชยา เห็มชัย
63093008850 นางสาวอัจฉรียา ยศป?ญญา
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63093008851 นางสาวไพลิน สมวงษ�อินทร�
63093008852 นางสาวชลทิชา ภูใจ
63093008853 นายทศวรรษ แสนจันทร�
63093008854 นางสาวธรรมรินทร� โพธ์ิอ+อน
63093008855 นางสาวจิรประภา กรแก'ว
63093008856 นายอุสสาหะ พงษ�ประดิษฐ
63093008857 นางสาววรรณภา หอมคําแหง
63093008858 นางสาวไอสยา ศิวิลัยซ�
63093008859 นายรัฐภูมิ ดวงศรี
63093008860 นางสาวจินตนา กันทะสา
63093008861 นางสาวมัทณี ทุ+งทอง
63093008862 นางสาววิลาวัลย� พลน'อย
63093008863 นางสาวพรนภา บัวภาเรือง
63093008864 นางสาวลินผกา ขอสุข
63093008865 นางสาวสมฤดี เก้ียวสันเทียะ
63093008866 นางสาวชื่นชีวา แกดอน
63093008867 นางสาววชิรญาณ� ใจรักษ�
63093008868 นางสาวคันธรส จีนเพชร
63093008869 นายวีรวัชร บุญล'อม
63093008870 นางสาวนฤมล เอมจ๋ิว
63093008871 นายบวรวิชญ� กันทรัญ
63093008872 นางสาวนภารัตน� ต'นจันทร�
63093008873 นางสาวรุ+งฟEา ใจม่ัน
63093008874 นางสาวสุดคนึง ชิตาภรณ�พันธุ�
63093008875 นางศิริขวัญ ทองศศิกร
63093008876 นายธัญพิสิษฐ� พุ+มพวง
63093008877 นายการัณยภาศ สกุลกาญจน�วงศ�
63093008878 นางสาวขวัญศิริ ธรรมป?ญญา
63093008879 นางสาวทิพย�ฑวัณย� สิมศรี
63093008880 นางสาวจันทิมา ชมชิด
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63093008881 นางสาวนิรชา พันทากุน
63093008882 นางสาวนัทธ�ชนัน ภู+เพ็ง
63093008883 นางสาวอลิษา เรืองโรจน�
63093008884 นางสาวรัตนาภรณ� นิลผาย
63093008885 นางสาวปรารถนา ปรียาจิตร�
63093008886 นายสราวุธ ลิมวิเศษศักด์ิ
63093008887 นางสาวณัฐวดี พ+วงหงษ�
63093008888 นางสาวสุภาภรณ� เขินแก'ว
63093008889 นางสาวทัดดาว พรมสมบูรณ� 
63093008890 นางสาวแสงรวี คําแสน
63093008891 นางสาวศิริลักษณ� ดีป6นตา
63093008892 นางสาวสมาพร ศรีสุวรรณ�
63093008893 นางสาววราภรณ� พุ+มกลัด
63093008894 นางสาวปวันรัตน� เหมืองอุ+น
63093008895 นางสาวสุดารัตน� ขัตเนตร
63093008896 นางสาวมนัชญา สายวงศ�ฝ?]น
63093008897 นางสาวสุภัสสรา เสรีวัฒนารัตน�
63093008898 นางสาววรินยุพา คําปาน
63093008899 นางสาวพิชญานิน วงศรีรักษ�
63093008900 นางสาวภานุชมินทร� จรพันธ�ชู
63093008901 นางสาวดวงใจ บุญศรี
63093008902 นายณัฐวัฒน� สุขสมพงษ�
63093008903 นางสาวป?ณณธร จันทร�บ+อโพธ์ิ
63093008904 นางสาวศิริลักษณ� อินจง
63093008905 นางอาทิกา วงศ�วัง
63093008906 นายสรวิชญ� เคลือบมาก
63093008907 นายรัฐพงศ� เขียวนิล
63093008908 นายวรุตม� มีมุข
63093008909 นางสาวมยุรินทร� ตาคํามา
63093008910 นายเสกสรรค� ทองนาค
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63093008911 นายจักรกฤษณ� สังข�เดช
63093008912 นายศุภฤกษ� ศุภศิริเมธากร
63093008913 นางสาวสุกัญญา จันทะเสน
63093008914 นายสนธยา พลอยเลิศ
63093008915 นายพงศ�พณิช จันตMะตึง
63093008916 นายนวิฏฐวุฒิ สุดตา
63093008917 นายชนก ว+องถ่ินปRา
63093008918 นางฐิติมา กงจีน
63093008919 นางสาวอุไรวรรณ วงกลม
63093008920 นายราเมศวร� การOูซิง
63093008921 นายศราวุธ ใจเถิน
63093008922 นางสาววิภาพร เทียรเขียว
63093008923 นายศราวุธ อ'นสาย
63093008924 นางสาวเบญจรัตน� ขัดสาย
63093008925 นางสาวจันทิมา มูลคํา
63093008926 นายวรเวช ปทุมหิรัญสกุล
63093008927 นางสาวอัญมณี อุดมผล
63093008928 นางสาวฐิติมา เสาทอง
63093008929 นางสาวจารุวรรณ มานะจรรยาพงค�
63093008930 นางสาวกมลพรรณ อินทร�ประสิทธ์ิ
63093008931 นายจิรทรัพย� ทองดีเลิศ
63093008932 นางสาวอุษา ยศป?ญญา
63093008933 นายสันติชัย ศรีวงค�วรรณ
63093008934 นางรจนา เบิกบาน
63093008935 นางสาวฐิดารัตน� ขจรรักสิริภากร
63093008936 นายจิรภัทร จุมปา แฝด 
63093008937 นางสาวณัฐมล ทองรักษ�
63093008938 นายสุทิวัส ป?ญญา
63093008939 นางสาวสุชาดา ทับทิมทอง
63093008940 นางสาวณัฐมน ศรแก'ว
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63093008941 นางสาวอัจฉราพรรณ วงศ�วัฒนะ
63093008942 นางสาวมาติกร ครบุรี
63093008943 นายวีระศักด์ิ โกสินทร�
63093008944 นายอภิเชษฐ เถ่ือนเครือวัลย�
63093008945 นายวิทยา เพ่ิมคํา
63093008946 นายประวัน ใจตึก
63093008947 นางสาวรัชฎาพร สิงหเดช
63093008948 นายวิทิตชัย ทองนาค
63093008949 นายสุนทร ด+านถาวรประเสริฐ
63093008950 นางสาวนีรนุช กุลชนก
63093008951 นายเอกพันธ� หล'าท'วม
63093008952 นางสาวลีลาวดี กุลยะคง
63093008953 นายศราวุธ จันทร�แจ+มศรี
63093008954 นางสาวกิตติรัตน� อรินตMะทราย
63093008955 นางสาวสุพัตรา ก่ิงจําปา
63093008956 นางสาวศิริพร สอนโคกกลาง
63093008957 นางสาวภริดา คลี่แปEง
63093008958 นางสาวปวีณา จันทรเดช
63093008959 นางสาวบุษรินทร� มูลต+อม
63093008960 นายนิยม อุทา
63093008961 นางสาวทัศนียา แจ+มใส
63093008962 นางสาววิจิตตรา มะโน
63093008963 นายป6ยะบุตร โรจนาธีรวัฒน�
63093008964 นางสาวภาวิดา สําราญรมย�
63093008965 นายนิกรณ� กองแก'ว
63093008966 นางสาวกชพร น'อยจํานงค�
63093008967 นายพสิษฐ� แดงอาสา
63093008968 นางสาวจุฑามาศ รุ+งเชตุ
63093008969 นางสาวศิรินันท� อุ+นแสง
63093008970 นางสาวกวินธิดา อุดอ'าย
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63093008971 นางสาววราภรณ� สิงห�วี
63093008972 นางสาวสิริลักษณ� มาเขียว
63093008973 นายไพฑูรย� องค�จินดาวณิช
63093008974 นายเศวตนันท� จันทร�เจาะ
63093008975 นายชิษณุพงศ� อิ่มคํา
63093008976 นางสาวเจษฎาภรณ� ถามา
63093008977 นางสาวอัมพา เดชภิรัตนมงคล
63093008978 นางสาวทิพวัลย� มาภักดี
63093008979 นางสาวปรียาภรณ� งามเจน
63093008980 นายอนุศาสตร� ตุ+นใจ
63093008981 นางสาวอนัญญา แว+นศรีทอง
63093008982 นางสรัลนุช คําชด
63093008983 นายเกียรติอาณัญย� ชํานาญเพชร
63093008984 นางสาวศิริลักษณ� จูมวงษ�
63093008985 นายวรศักด์ิ กันธายอด
63093008986 นายสยมภู สุทธิศาล
63093008987 นายณัชพล เอี่ยมหน+อ
63093008988 นางสาวจุรีพร พลพุทธา
63093008989 นายชัยณากรณ� อินจร
63093008990 นายศักย�ศรัณย� นาครัตน�
63093008991 นางสาวรุจยา พงษ�ภมร
63093008992 นางสาวสุวรรณา ปานมี
63093008993 นางสาวธนพร กิติยศ
63093008994 นางสาวอุมาพร สุวจะ
63093008995 นายวรินธร คฤหะมาน
63093008996 นางสาวพัฒนาวดี บูระพิน
63093008997 นางสาวพิมพ�ใจ ศรีโชติ
63093008998 นายธนวัฒน� ชูเที่ยง
63093008999 นางสาวจุฑารัตน� นุ+มเอี่ยม
63093009000 นางสาวอรสุดา เกยเลื่อน
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63093009001 นางสาวธนพร จันทร�เสม
63093009002 นางขวัญณภัทร กาศวิเศษ
63093009003 นางสาวนันธิดา พ+วงเฟLUอง
63093009004 นายสุภรุจ พุฒนิล
63093009005 นายเกรียงไกร พิมปาน
63093009006 นายฤทธิชัย ทิตะพัน
63093009007 นางสาวณัฏฐ�ชฎามณฑ� ใจป6ง
63093009008 นางสาวศิริพร เหลี่ยมไทย
63093009009 นางสาวนิรุชา ยกจํานวน
63093009010 นายณัฐพล ริบไธสงค�
63093009011 นางสาวณัฐพร เต็มบาง
63093009012 นางสาวหอมจันทร� อ+อนละออ
63093009013 นางสาวสมานันท� มณีกิจ
63093009014 นางสาวแสงแข แก'วจีน
63093009015 นางสาวพรศิริ วางสิงห�
63093009016 นางสาวน้ําหวาน จีนาราช
63093009017 นางสาวกมลรัตน� โทนทอง
63093009018 นางสาวอมรรัตน� ม่ันคง
63093009019 นายศิริมงคล ยะนันท�
63093009020 นางสาวรัตติยาภรณ� เดชทอง
63093009021 นายจักรพันธ� กันภัย
63093009022 นางสาวฐิติพร บานเย็น
63093009023 นางวันวิสาข� จิตต�บุญ
63093009024 นางสาวณัฐกานต� ก'อนใจZ
63093009025 นางสาวกาญจนา พรมนัส
63093009026 นางสาวศิรัญญา กฐินทอง
63093009027 นางสาวรัชนี เศรษฐี
63093009028 นายหนึ่งฤทัย ปลูกเพาะ
63093009029 นายธฤต แตงไทย
63093009030 นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก'ว
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63093009031 นางสาวเมธิณี ตองตุลํา
63093009032 นางสาวขวัญเรือน การสมบูรณ�
63093009033 นางสาวศิรินภา ทานะสัก
63093009034 นางสาวชฎาภรณ� มีผล
63093009035 นายธนาพันธ� แก'วสีนวล
63093009036 นางสาวสุพรรษา ภูครัง
63093009037 นางสาวชลธารา ขวัญยืน
63093009038 นางสาววิภาวี พิลึก
63093009039 นางสาวฐานีย� สุขาวิญญา
63093009040 นางสาวนาตยา เชิดฉาย
63093009041 นายประสิทธ์ิ สระแก'ว
63093009042 นางสาวชลธิชา เสือคํารณ
63093009043 นายธีรภัทร คุณนาเมือง
63093009044 นางสาวสุจิณภัทร� บุตรสุวรรณ
63093009045 นางสาวปทุมวรรณ กองทอง
63093009046 นางสาวจุฑามาศ ถองทอง
63093009047 นางสาวศุภรัตน� นามมนตรี
63093009048 นางสาวกชพร ศรีอุทัย
63093009049 นางสาวสุนันทา จิตต�อารีลมัย
63093009050 นางสาวศิตาพร เหมือนมี
63093009051 นางสาวศาสตรพร แหวนหลวง
63093009052 นางสาวเบญญาณี วงศ�เคียน
63093009053 นางสาวศิรัสพิมญชุ� เจริญเตชสุนทร
63093009054 นางสาวกนกวรรณ รอดมณี
63093009055 นางสาวสุธัญธร เชาวพ'อง
63093009056 นางสาวอัญชลี วงษ�ธัญกรณ�
63093009057 นางสาวสิริลักษณ� สิทธิเครือ
63093009058 นางสาวจินตนา เจMกอร+าม
63093009059 นางสาวกัณฐมณี อินตMะเสน
63093009060 นางสาววริศรา ยะเรือน
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63093009061 นางสาววันวิสา กันยาประสิทธ์ิ
63093009062 นายธนากรณ� จําปามูล
63093009063 นางสาวจินทภา ธูปเรือง
63093009064 นายชาตรี สอนเทศ
63093009065 นางสาวสุวดี เสนานุช
63093009066 นางสาวสุภัทชา ไถหว+าน
63093009067 ว+าที่ ร.ต.กิตติชัย เพชรธาราทิพย�
63093009068 นายวีระศักด์ิ อินตMะวิน
63093009069 นางสาวจุฑาลักษณ� สุขขวัญ
63093009070 นายสุรชัย ตาป?น
63093009071 นางสาวภัทรสุดา ผึ้งทอง
63093009072 นางสาวป?ญญ�ชิตา สุนทร
63093009073 นางสาวป6ยะภรณ� ดอนพิมพ�ไพร
63093009074 นางสาวศุจีมาศ ช'างยืนยงค�
63093009075 นางสาวพรรณรายณ� น้ําสังข�
63093009076 นางสาวพิชานันท� กุลคง
63093009077 นางสาวกิตติยา ขุมทรัพย�
63093009078 นางสาวสิราวัน รอดเรือง
63093009079 นางสาวประนุช สวนแก'ว
63093009080 นางสาวศิรินภา สมงาม
63093009081 นางสาวกัณทิมา พูลอ่ํา
63093009082 นางสาวสินีนาถ ชมชื่นฟุEง
63093009083 นายธนรัฐ ทัศเกตุ
63093009084 นายกชธนศุพณัฎฐ� ผิวผ+อง
63093009085 นายชัชชัย งามแม'น
63093009086 นางสาววนัสบดี ปะนะภูเต
63093009087 นางสาวสุมิตรา เกตุทับทิม
63093009088 นางสาวดาวรุ+ง สอนชัย
63093009089 นางสาวพัชรา พันท'าว
63093009090 นางสาวณัฐกมล รัตนภักด์ิ
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63093009091 นายธนากรณ� นันทเสน
63093009092 นางสาวจุรีรัตน� ทรัพย�มี
63093009093 นางสาวรุ+งอรุณ ศรีระวัตร
63093009094 นางสาวณิชา แสงทอง
63093009095 นางสาวฉัตริตา ธาดาสุขสวัสด์ิ
63093009096 นางสาวสุพัตรา เปชัยศรี
63093009097 นางสาวกมลภัทร จันทร�เดช
63093009098 นางสาวสุธากร หาสาตร�สิน
63093009099 นางสาวขวัญฤทัย ช'างร'าย
63093009100 นางสาวภักตร�พิมล วงศ�ไชยา
63093009101 นายวรวิช พิมเสน
63093009102 นางสาวรสริน เม+าขุนทด
63093009103 นางสาวชลธิชา สนเทียนวัด
63093009104 นางสาววาสิฏฐี คณโฑทอง
63093009105 นางสาวภัทรธิดา อุทรรุ+งเรือง
63093009106 นางสาวชนิกานต� ดิษดี
63093009107 นางสาวอลินนันท� สร'อยเพชรกนก
63093009108 นางสาวกิติการ� วังศิริกุล
63093009109 นายกฤชยศ สมกําลัง
63093009110 นางวัชรินทร� นาควิจิตร
63093009111 นางสาวอรินทร เพ็ชรอําไพ
63093009112 นางสาวนวพร ทับม่ัน
63093009113 นางสาวต'องตา บุญแสง
63093009114 นางสาวสุทธิณี สะคําภา
63093009115 นางสาวรวินันท� อั้วซ'าย
63093009116 นางสาวภัทรานิษฐ� ชมนก
63093009117 นายกษิดิศ ศรีแปงวงค�
63093009118 นางสาวพิชญานันท� โพธิน
63093009119 นายพิเชษฐ� ชุ+มเย็น
63093009120 นางสาวศิริขวัญ อยู+อ'าง
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63093009121 นางสาวอมรรัตน� บูรณะศักด์ิ
63093009122 นางสาวบุษยา ฉันกันธะ
63093009123 นางสาวพลอยสิรินทร� มาทอง
63093009124 นางสาวปรียานันท� จันทะกาว
63093009125 นางสาวทัศนีย� ชํานาญจุ'ย
63093009126 นางสาวหนึ่งหทัย คําหน+อ
63093009127 นางสาวภีมญารินทร� เตชะวรงค�
63093009128 นางสาววริศรา สุขใส
63093009129 นางสาวสริมน เครือแก'ว
63093009130 นางสาวสุปรียา ประมวล
63093009131 นางสาวกัญญา น'อยหล+อโพธ์ิ
63093009132 นายวรวัจน� เพ่ิมข้ึน
63093009133 นางสาวนฤมล สมพุธ
63093009134 นายองอาจ ผาสุข
63093009135 ว+าที่ร'อยตรีวรวัฒน� วันติกิจเจริญกูล
63093009136 นางสาวรมย�ธีรา บัวแก'ว
63093009137 นางสาวชนัญชิตา หงษ�ดําเนิน
63093009138 นายสุพล ปาหา
63093009139 นางจินตหรา แมลงภู+
63093009140 นางสาวอัจฉรา พุ+มมา
63093009141 นางสาววรนิษฐา เผ+าพันธ�
63093009142 นายปราการ สุวรรณเจริญ
63093009143 นางสาวพวงผกา ฤทธิศักด์ิ
63093009144 นายธนโชติ สูนศรี
63093009145 นางสาวแพรวพัชราพร พ+วงพันธ�
63093009146 นางสาวธนิษฐา มะยมหิน
63093009147 นางสาวกนกภรณ� เทียนบุตร
63093009148 นางสาวศรัญญา พุ+มคํา
63093009149 นางสาวปุญญาพัชร สีสด
63093009150 นางสาวอมรรัตน� ม่ันเขตร�กรณ�
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63093009151 นางสาวสุดารัตน� พุทธิมา
63093009152 นางสาวชัญญานุช ปานทรัพย�
63093009153 นางสาววรรณิกา นะตา
63093009154 นางสาวอิสรีย� งานรุ+งอุดม
63093009155 นายมงคลสัณข� ติฉัน
63093009156 นางสาวธีรยา ก้ัวพิทักษ�
63093009157 นางสาวสุรารักษ� นุ+มเมือง
63093009158 นายณัฐพงษ� นาคแก'ว
63093009159 นางสาวกาญจนา แก'วจิตร
63093009160 นางสาวป6ยะอร พนมมรรค
63093009161 นางสาวพิมพ�ลภัส ปานนิล
63093009162 นายจิรวัช ฤทธ์ิบํารุง
63093009163 นางสาวพรพรรณ ตาบประดับ
63093009164 นายเกียรติศักด์ิ โพธ์ินาค
63093009165 นางสาวนภัสสร สิงห�เดช
63093009166 นายศึกษิต เดชรักษา
63093009167 นายกิตติพงศ� ทิฮ+อน
63093009168 นางสาวฑิฆัมพร บุญรอด
63093009169 นางสาวสุจิตตรา เทศขํา
63093009170 นางสาวกาญจนาณัฐ อรุณชัย
63093009171 นางสาวนันทกานต� มีเครือ
63093009172 นายจอทัย น'อยเนียม
63093009173 นางสาวเกศทิพย� สุรรัตน�
63093009174 นางสาวพรสวรรค� ทิมเครือจีน
63093009175 นายศุภวิชญ� จิราพงษ�
63093009176 นางสาวนรินธร วิเศษบุรุษ
63093009177 นางสาววิภาวรรณ สุวรรณ�
63093009178 นางสาวสุธาทิพย� สารีนันท�
63093009179 นางสาวจริยาภรณ� กันภัย
63093009180 นางสาวฝนทิพย� จันทร
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63093009181 นางสาววรนุช ทระคําหาร
63093009182 นางสาววริศรา เมฆสว+าง
63093009183 นางสาวภาวิณี วงษ�ตาวัน
63093009184 นางสาวกาญจนา ฉัตรเงิน
63093009185 นางสาวสุภัทรา เกตุกอ
63093009186 นายดิศรณ� สามัญตระกูล
63093009187 นายณัฐกิจ ขําฉา
63093009188 นางสาวเจนจิรา นาคพงษ�
63093009189 นางสาวปาริฉัตร หอมพระยา
63093009190 นางสาวสุนทรี บุญโฉม
63093009191 นางสาวลักขณา ติลังการ
63093009192 นางสาวสตรีรัตน� ทาระศักด์ิ
63093009193 นายปราการ ศิริวงษ�มงคล
63093009194 นายสุทธิศักด์ิ สังข�ศิลา
63093009195 นางสาวสาวิตรี อ'นปEอม
63093009196 นางสาวจันทกานต� โตบํารุง
63093009197 นางสาวจิราพร คําปา
63093009198 นางสาวรัฐติญา ศรีสว+าง
63093009199 นางสาวป6ยนุช ใจใส
63093009200 นางสาวเบญจวรรณ ใจกํ่า
63093009201 นางชญาภา ไวเกษตรกรณ�
63093009202 นางสาวนนทณัฐดา คนมาก
63093009203 นางสาวพนิดา วัฒนาวงศ�
63093009204 นายจักรพันธ� จันทะขาว
63093009205 นางสาวหนึ่งฤทัย พันธ�เขียว
63093009206 นางสาวดลฤดี ทับโต
63093009207 นายณัฐวัฒน� เสือคง
63093009208 นางสาววนัชพร ชํานาญช+าง
63093009209 นายกัมพล ขลิบงาม
63093009210 นายพัฒนพงษ� ยุกตปรีชา
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63093009211 นางสาวกัญญารัตน� เพ็ชรรัตน�
63093009212 นายกิตติพงศ� ไชยเทศ
63093009213 นางสาวณัฐธิดา โตเหี้ยม
63093009214 นางสาวกัตติกา ดอนดีไพร
63093009215 นางสาวโกลัญญา ทิพย�วังเมฆ
63093009216 นายสิทธิชัย เจียรนัย
63093009217 นางสาวพศิกา บุญสูง
63093009218 นางสาวกฤษณ�รพี เชื้อกุล
63093009219 นางสาวพัณณิตา มูOลทรัพย�
63093009220 นางสาวธมลวรรณ สังข�สุวรรณ
63093009221 นางสาวศศิปรียา บุญเครือชู
63093009222 นางสาวชนาภา แสงดอก
63093009223 นางสาวประภาพร จํานงค�บุญ
63093009224 นางสาวธิดารัตน� สนเปVUยม
63093009225 นางสาวสุรีย�พร บุญภักดี
63093009226 นายธงชัย อยู+ยอด
63093009227 นางพิกุลวรรณ ป?ญญานวล
63093009228 นางสาวกาญจนา รุ+งแสง
63093009229 นางสาวอภิชญาภรณ� จ๋ิวกาวี
63093009230 นางสาวพัชราภา สาครเขต
63093009231 นายศักด์ิดา มีแสง
63093009232 นายจตุรงค� อิ่มแจ'
63093009233 นางสาวจินตนา ทักษิณ
63093009234 นายณัฐพงศ� คํามาก
63093009235 นางสาวจิรพรรณพร การเพียร
63093009236 นางสาวกรณิการ� จําแน+
63093009237 นางสาวธีรวรรณ กานนภูม
63093009238 นายฐิติพงศ� วงจันปYอก
63093009239 นางสาววรรณวิภา ขัดแพร+
63093009240 นางสาวกัญญภัค รักษาคม
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63093009241 นางสาวพิมพ�ชนก ภักคินี
63093009242 นายธงชาติ กันยะมี
63093009243 นายนันตวัฒน� อินตMะ
63093009244 นายวีรภัทร พุฒเพ็ง
63093009245 นางศสิมาภรณ� สุขสอาด
63093009246 นางสาวชญานิษฐ� ก'อนกลีบ
63093009247 นางสาวอภิญญา จันทร�หอม
63093009248 นายพชร ไชยเขียว
63093009249 นายภูริช อนุสร
63093009250 นายศุภวิชญ� เฉลยพจน�
63093009251 นางสาวอรนุช จันทร�เสนา
63093009252 นางพิทยาภรณ� พิพัฒน�ผล
63093009253 นางสาวจุฑามาศ ขุนราช
63093009254 นางสาวชลลดาภรณ� น'อยทอง
63093009255 นางสาวเกศราภรณ� สักขาพรม
63093009256 นางสาวนันทนัช เทียนหอม
63093009257 นางสาวศิริวรรณ เสนพันธ�
63093009258 นางสาวพัชรียา นิ่งราวี
63093009259 นายสุรชัย สุรินทร�วงค�
63093009260 นายอภิศักด์ิ รอดสกุล
63093009261 นายกิตติธร ช'างพลาย
63093009262 นางสาววาธินี สังคง
63093009263 นายดํารงค�ชัย หยวกยง
63093009264 นายชนาธิป จํารัสศรี
63093009265 นางสาววันวิสา ขันคํา
63093009266 นางสาวธนิษฐา บัวส+อง
63093009267 นางสาววินันชนก หงษ�จํานงค�
63093009268 นางสาวเสาวณีย� วงศ�ษา
63093009269 นางสาวสุพิชา เมฆพัฒน�
63093009270 นางสาวจุฑามาศ พัชนี
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63093009271 นางกุลิสรา ภัคจิราภาคย�
63093009272 นายชัชพงศ� คุ'มวานิช
63093009273 นายธนวินท� เฟLUองเพียร
63093009274 นางสาวชลธิชา ทองแถว
63093009275 นางสาวณัฐสุภา ประทิน
63093009276 นางสาวสมิตา โพธ์ิทอง
63093009277 นางสาวเนตรนภา ดาวสื่อ
63093009278 นายณัฐพงษ� ขอนทอง
63093009279 นางสาวสุขุมาล เขียนประเสริฐ
63093009280 นางสาวจารุวรรณ เข่ือนแก'ว
63093009281 นางสาววรรณฤดี บุญคล่ํา
63093009282 นางสาวกฤติมา บํารุงสวัสด์ิ
63093009283 นางสาวชฎาพร เอี่ยมอ+อน
63093009284 นางสาวเบญจพร สิงหะวงศ�
63093009285 นางสาวจันทร�ทิพย� พรมมา
63093009286 นางสาวกุสาวดี แก'วทองมา
63093009287 นางสาวรัตนา เนียมเทศ
63093009288 นางสาวอัญชลี เพชรรัตน�
63093009289 นางสาวทัศพร ขุนทอง
63093009290 นางสาวสุชาดา มะไรจิตร
63093009291 นางสาวเยาวมาลย� หมีพู
63093009292 นายตะวัน ขวัญพุทธ
63093009293 นางสาวจินตนา นาคย้ิม
63093009294 นางสาวกุลธิดา สายบุญยงค�
63093009295 นายจักรายุทธ มันพร'าว
63093009296 นางสาวสุพารัตน� บางแก'ว
63093009297 นางสาวพิมพ�วิภา คํานาค
63093009298 นายวีรวุฒิ เตาสุภาพ
63093009299 นางสาวกิจจารี สุขหิรัญ
63093009300 นางสาวปาริชาติ ภู+หวัง
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63093009301 นางสาวนัชชา พรมมี
63093009302 นางสาวจิดาภา สายปราง
63093009303 นางสาวปวีณา แจ'งเล็ก
63093009304 นางสาวพัชราภรณ� ศรีพวงมาลัย
63093009305 นางสาวภัทราวดี อมรวัฒนานุกูล
63093009306 นายอาคม นาทิพย�
63093009307 นางสาวเวสิยา เรขะรุจิ
63093009308 นายเสกสรร โตแตง
63093009309 นางสาวนภัสสร ติครบุรี
63093009310 นายสิรพันธุ� คล'ายเพ็ชร�
63093009311 นายณัฐวุฒิ วงค�กันหา
63093009312 นายทิชากร มาพล
63093009313 นางสาวธารทิพย� ชัยมงคล
63093009314 นางณัฐวรา ณ ลําปาง
63093009315 นางสาวณัฐธญา เขียวอุบล
63093009316 นางสาววรรณา วงษ�เจริญ
63093009317 นางสาวโชติรส เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ
63093009318 นายธนภูมิ อินทศรี
63093009319 นางสาวชรินทร�เกศ เปรมอ+อน
63093009320 นายจักรกฤษณ� ชีพนุรัตน�
63093009321 นางสาวเทวารินทร� กําหนด
63093009322 นายวรพรต กลิ่นแย'ม
63093009323 นางสาวสวนสน จอมทอง
63093009324 นางสาวอุไรวรรณ จันทวงศ�
63093009325 นางสาวอรนุช เทียมแสง
63093009326 นางสาวเจนจิรา ธนะคํา
63093009327 นางสาวพรรณิกา อุปจักร�
63093009328 นายนรินทร� แก'วร+วมวงศ�
63093009329 นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นมะลิ
63093009330 นางสาววิชุดา พุทธโกษา
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63093009331 นางสาววริสา ม่ันทอง
63093009332 นางสาวอรทัย เบ็ญพาด
63093009333 นางสาวปาจรีย� จันทร
63093009334 นางสาวมัลลิกา อินสาย
63093009335 นายธีรธัญ แจ'งเล็ก
63093009336 นางสาวอรนลิน ศรีฉํ่า
63093009337 นางสาวกัญญารัตน� เผ+าพันธ�
63093009338 นางสาวป6Uนแก'ว กุลสิงห�
63093009339 นายอนุวัฒน� เนียนเฮียน
63093009340 นางสาวชลนที เพชรประดับ
63093009341 นางสาวพัชรี บัวเงิน
63093009342 นางสาวนิตยา อินทะมาลัย
63093009343 นางสาวอารยา ปานนิล
63093009344 นางสาวอารยา วิมลพันธุ�
63093009345 นางสาวสิริลักษณ� แปงแก'ว
63093009346 นางสาวนภสร โสนนอก
63093009347 นายพชรพล อุดมวงษ�
63093009348 นางสาวดวงชนก ตันเย่ียน
63093009349 นายสุทิวัส สุขใส
63093009350 นายอัครชัย รักษาคม
63093009351 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ ศรีอักษร
63093009352 นางสาวปนัดดา มิยา
63093009353 นางสาววราภรณ� วงค�มานิตร
63093009354 นางสาวปวีณา บุญมา
63093009355 ส.ท.เอกพันธ� เพชรใจศักด์ิ
63093009356 นางสาวนันทพัทธ� โสดชัยชิด
63093009357 นางสาวพิมพา เสือบุญมี
63093009358 นางสาวกนกพร จันตะเภา
63093009359 นายบุญทวี ขอบทอง
63093009360 นางมัทณา ดวงอุปะ
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63093009361 นางสาวสุนิตา สมบัติวงศ�
63093009362 นายพิชชากร พ่ึงอบ
63093009363 นางสาวศุภิสรา ประธาน
63093009364 นางสาวกฤติยา สารยศ
63093009365 นางสาวกัญญาณัฐ อ+างแก'ว
63093009366 นางสาววริศรา ขันติ
63093009367 นางสาวสุนทรีย� เมืองนก
63093009368 นางสาวกิตติญา จันทร�ชื่นจิต
63093009369 นางสาววาสนา คําศรี
63093009370 นางสาวมนพัช สิงคํา
63093009371 นางสาวนันทภัค สิริสุขลาโภ
63093009372 นางสาวเกศินี ปEองแก'วน'อย
63093009373 นายสมพินิจ สัมฤทธ์ิมีผล
63093009374 นางสาวสุเบญญา เฟLUองมณี
63093009375 นายพีรพัฒน� ส'มโต
63093009376 นายชัยพร เขียวย่ิง
63093009377 นางสาวสุกัญญา กอบกู'สีเขียว
63093009378 นางสาววาสนา ไชยารักษา
63093009379 นางสาวศิรินพิรุณ ณ น+าน
63093009380 นางสาวนิธิชนาภา ธนกูลกิจ
63093009381 นางสาวธัญพิชชา ศรีสวัสด์ิ
63093009382 นางสาวธนาภรณ� เขียวสีทอง
63093009383 นางสาวจุฑามาศ เที่ยงน'อย
63093009384 นางสาวศิริพร บุญหลง
63093009385 นายเนกพล สกุลขํา
63093009386 นายสิทธิชัย สุริยะบุตร
63093009387 นายเอกพจน� สุมังคละ
63093009388 นางสาวศิริพร ใจทําดี
63093009389 นางสาวสุวภัทร เกตุดิษ
63093009390 นางสาวประภาพร ทรัพย�ประเสริฐ
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63093009391 นายวสุวัฒน� ภูนคร
63093009392 นางสาวพุธสุดา ลาภศิริวัฒน�
63093009393 นางสาวดวงเดือน ศรีสุข
63093009394 นางสาวภาณุมาส อาจมุนตรี
63093009395 นางสาวกณิกนันต� แสนเขียว
63093009396 นางสาวพิมพ�พิสุทธิ พลไวย�
63093009397 นางสาวธัญลักษณ� จันทร�ประเสริฐ
63093009398 นางสาวปาลิตา กันทะวงค�
63093009399 นางสาวสิรินภา ไชยลังกา
63093009400 นางสาวอุไรวรรณ หนูกอง
63093009401 นางสาวสุนันธิพร ยอดฉัตร
63093009402 นายศิริพงษ� ใจมนต�
63093009403 นางสาวอัณศยา วงษ�อุทัยนันท�
63093009404 นางสาวศิริพร สําเภารอด
63093009405 นางสาวปรารถนา บานแย'ม
63093009406 นางสาวนภัสรพี เดชพิพัฒน�ธนกุล
63093009407 นางสาวปทิตตา นิ่มอนงค�
63093009408 นายธีรพล แก+งอินทร�
63093009409 ว+าที่ร'อยตรีศิริพงศ� เกตุทิม
63093009410 นางสาวสุดารัตน� ถมวรรณ�
63093009411 นางสาวนริศรา แก'วศรี
63093009412 นางสาวรัชดาภรณ� บางสาลี
63093009413 นางสาวอรจิรา แว+นวิชัย
63093009414 นายชินวัฒน� ทองน'อย
63093009415 นางสาวศศิวิมล บัวน'อย
63093009416 นายณภัทร อยู+สอน
63093009417 นางสาวอุมาภรณ� แปงกูล
63093009418 นายปาริยาภัทร จินาลม
63093009419 นายสุวพล หันธนู
63093009420 นางเก็จมณี พันแก'ว

หน'า 314 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093009421 นายสาทิตย� ปราดเปรื่อง
63093009422 นางสาวภาวิณี เมืองเปNง
63093009423 นายธนกร นิลพร
63093009424 นางสาวรวิภา พรมจีน
63093009425 นางสาวธนิษฐา ป?ญจะ
63093009426 นางสาวนฤมล บุญลือ
63093009427 นางเพ็ญพิสุทธ์ิ บํารุงสิน
63093009428 นางสาวจิตติมา ทองสุข
63093009429 นางสาววิสาขา ศรีดี
63093009430 นายณัฐอนันต� ด'วงทอง
63093009431 นางสาวธนาพร เฉ่ือยฉํ่า
63093009432 นางสาววิชุดา ลาโภ
63093009433 นายภูดิศ สมวันดี
63093009434 นางสาวลีลาวดี คําประสงค�
63093009435 นายมนู แก'วมี
63093009436 นายเศรษฐกานต� รุ+งเรือง
63093009437 นางสาวสุรีมาศ ขวัญเรือน
63093009438 นางสาวระพีพัฒน� คุ'มศิริ
63093009439 นายชนภัทร สุวรรณคาม
63093009440 นางสาวธารวิมล ฟ?กสกุล
63093009441 นางสาวสุทธิดา สังเกตุดี
63093009442 นายเกียรติศักด์ิ นาเคน
63093009443 นางสาวสุดารัตน� แสงหิรัญ
63093009444 นางสาวศิริโสภา จันทร�ศรี
63093009445 นางสาวสุชาดา จ่ันจอน
63093009446 นายภูวไนย รักษาพันธ�
63093009447 นายณัฐพล จันทร�โชติ
63093009448 นางสาวพิชชา บวรโภคินกุล
63093009449 นางสาวสุนิสา สืบสิงห�
63093009450 นายสุรกิติ โสภณธนพัต
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63093009451 นางสาวสุนันทา ปานบัวคํา
63093009452 นางสาวนันทกา จํานงค�ศรี
63093009453 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�เขียว
63093009454 นางสาวภรภัทร อุปถัมภ�
63093009455 นางสาวสิริวิมล กอดสอาด
63093009456 นางสาวพิชญานิน ป?นฟู
63093009457 นางสาววิไลวรรณ จิตร�เพชร
63093009458 นางสาวเบญจวรรณ นิมิตพงษ�
63093009459 นายพชรพล พินิจอุปพันธ�
63093009460 นางสาวปวีร�รฐา วรดิลกพิพัฒน�
63093009461 นางสาวธัญลักษณ� ปานโท'
63093009462 นางสาวสุดารัตน� บุญจุ'ย
63093009463 นายกิตติพงศ� ทองมาตรา
63093009464 นางสาวธีรนาฎ จันทร�พงษ�
63093009465 นางสาวป6ยนุช พิมพ�ทอง
63093009466 นางสาวชฎาพร ดีหา
63093009467 นายสมชาย ราชวัตร
63093009468 นายณัฐพล แก'วเขียว
63093009469 นายวีระพงษ� กันธาอ'าย
63093009470 นางสาวทิพาวรรณ เฟLองแก'ว
63093009471 นางสาวณัฏฐวรรณ ช+อแก'ว
63093009472 นางสาวนวพร สายัณห�
63093009473 นายสงกรานต� ขันทอง
63093009474 นายดิลก ญาณป?ญญา
63093009475 นางสาวเกศแก'ว เกลี้ยงสําเภา
63093009476 นางสาวนิภาภรณ� แสงนก
63093009477 นางสาวภารดี มีศิริ
63093009478 นางสาวรัตนมน เป6งกวน
63093009479 นางสาวพิจิตรา นาคเจือทอง
63093009480 นายสุริยา อ+อนคงทิม
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63093009481 นายอนิรุต โตมา
63093009482 นางสาววรัญญา สุดใจ
63093009483 นายเกียรติกุล ฤกษ�นันท�
63093009484 นางสาววัชรี ขุนพิลึก
63093009485 นางสาวปทิตตา เตจะวัน
63093009486 นายศิวัช กาศเจริญ
63093009487 นางสาวสกาวเดือน แร+พรม
63093009488 นางสาวศิริลักษณ� บุบผาสุพรรณ�
63093009489 นางสาวมนชยา ม่ังมี
63093009490 นางสาวพรลินี สุดไทย
63093009491 นางสาวศรันยา ช'างเนียม
63093009492 นางสาวภัควลัญชญ� จันทร�ไชยวงศ�
63093009493 นายสายชล เกิดแพร
63093009494 นายวลัญช�ภูริ จันทร�อินทร�
63093009495 นางสาวศิริรัตน� บุญรุฬ
63093009496 นางสาววิลาวัณย� อยู+ยืน
63093009497 นางนุจรินทร� สิทธิฤทธ์ิ
63093009498 นางสาวพริ้มเพรา ชูม+วง
63093009499 นายสุรพิชญ� บุญญาวงศ�
63093009500 นางสาวชัชดาพร ทิพมาศ
63093009501 นางสาวเสาวลักษณ� เมืองแก'ว
63093009502 นางสาวสุธาสินี ยศถิตย�
63093009503 นางสาวธนพร สุนทร
63093009504 นางสาวสุกัญญา ดอนไพรย'อน
63093009505 นางสาวอังคณา มาทองแดง
63093009506 นางสาววัชราภรณ� บุญเรืองเศษ
63093009507 นายเมธัช ไวยวงศ�
63093009508 นางสาวอัจฉราพร นาแหลม
63093009509 นางสาวดารณี โสดามุข
63093009510 นางสาวพิชชากร นนทะโคตร
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63093009511 นางสาวกาญจนา จํารองพันธ�
63093009512 นางสาวพนิตพิชา หนุนทรัพย�
63093009513 นายพงศ�พินิต เสนานุช
63093009514 นางสาวฐิติพร ศรีเงินทรัพย�
63093009515 นางสาวอาทิตยา หล'าพิระ
63093009516 นางสาวกมลชนก มังคะวงษ�
63093009517 นางสาวเพียงเพ็ญ สุพรรณ
63093009518 นางสาวก่ิงแก'ว คํามาก
63093009519 นางสาวเพชรลัดดา จิตรจํานอง
63093009520 นายวาณิต วงษ�เพิก
63093009521 นางสาวภรณ�ทิพย� สมถะธัญญกรณ�
63093009522 นางสุวรรณี จันทรทิพย�
63093009523 นายอภิชัย สุขเกษม
63093009524 นางสาวปณิตา คงเพ็ชรศักด์ิ
63093009525 นายอภิสิทธ์ิ พ่ึงชู
63093009526 นายทศวรรษ สถานธง
63093009527 นางสาวกรภัทร ด+วนเดิน
63093009528 นางสาวนิชารี เงินทอง
63093009529 นางสาวอุษณีย�นันท� ทองใหญ+
63093009530 นางสาวกันตพร ราตรี
63093009531 นายพชร ไพรพฤกษ�
63093009532 นายณัฐนนท� แกว+นเขตรวิทย�
63093009533 นายธนพงศ� มีเหลือง
63093009534 นายสุวิจักขณ� ใยดี
63093009535 นายอรรถพล จริงมาก
63093009536 นางสาวแพรวพรรณ ถ่ินสกุล
63093009537 นางสาวสุพรรษา โตพร
63093009538 นางสาวนิตยา ศิริมา
63093009539 นางสาวอัญชนาธร คงถาวร
63093009540 นางสาวเบญจพร ชัยอิ่นแก'ว
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63093009541 นางสาวมณีเกศ รอบโลก
63093009542 นางสาวจิรพรรณ ศุภดิษฐ�
63093009543 นางสาววรัญชฎา เชื้อบุญมี
63093009544 นางสาววิไลลักษณ� พัดโบก
63093009545 นางสาววนิดา บัวเหมือน
63093009546 นางสาววิภาวรรณ มาตุรัตน�
63093009547 นางสาวเมธารัศม์ิ พชรไชย�จินดา
63093009548 นางสาวป6ยธิดา วงค�คําแปง
63093009549 นางสาวสุธาสินี ประคํา
63093009550 นางสาวญารินฎา นาคแนวดี
63093009551 นางสาวดวงกมล เหมือนจันทึก
63093009552 นางสาวนภสร บัวบาน
63093009553 นางสาวปรารถนา ภุมรา
63093009554 นางสาวอรทัย จันทร�มงคล
63093009555 นางสาวนภาพรรณ หนิมพานิช
63093009556 นางสาวทิพย�ภาพร รัศมี
63093009557 นายวิศวะ บริบูรณ�
63093009558 นางสาวนุชนาถ สุขเเช+ม
63093009559 นางสาวพรสวรรค� มีขวัญ
63093009560 นางสาวสุวนันท� อินตาลา
63093009561 นางสาวดวงฤดี เดือนเพ็ญ
63093009562 นางสาวสุธาสินี เขียวใจดี
63093009563 นายกฤตเมธ เชื้อม+วง
63093009564 นางสาวสุพัตรา ญาณป?ญญา
63093009565 นายศุภโชค ศรีสุข
63093009566 นางสาวสิทธิกานต� จันทรชมภู
63093009567 นายเกรียงศักด์ิ นวลศรี
63093009568 นางสาวจําลองลักษณ� ซอกผา
63093009569 นางสาวภัทรภร แซ+เฮ'ง
63093009570 นางสาวภัทราภรณ� สั่งสอน
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63093009571 นางสาวภัทรกร โพธ์ิบ+าย
63093009572 นายเอกอัคเรศ มะสะ
63093009573 นางสาวอรพรรณ พันธ�เมธีรัตน�
63093009574 นางสาวปรายดาว เทพลําลึก
63093009575 นายวัชรากร พลาพล
63093009576 นางสาวศศิพันธ� ลิดจันทร�
63093009577 นางสาวนวลลออ เพียรเกตุกิจ
63093009578 นางสาวมยุรี ค'าไม'
63093009579 นายณัฐกิตต์ิ ไกรงาม
63093009580 นายอภิสิทธ์ิ ศรีถาวร
63093009581 นายกรกฤช รัตนพรชัย
63093009582 นางสาวสุนิสา น้ําจันทร�
63093009583 นางสาวสมปรารถนา สนโต
63093009584 นายศรัทธา ลีอํานวยโชค
63093009585 นายวรุฒ สารมะโน
63093009586 นางสาววิไล ใจเสาร�
63093009587 นางสาวพัชรีญา เฮ'าปาน
63093009588 นางสาวกัญญารัตน� ฝ?]นถา
63093009589 นางสาวสายศร สูงลอย
63093009590 นายอมรเทพ เตียวตระกูล
63093009591 นายวรท ผาทอง
63093009592 นางสาวลภัสรดา บุรีรัตน�
63093009593 นางสาวจารุวรรณ ยอดกันตี
63093009594 นางสาวพนิดา กวยทะวิมล
63093009595 นางสาวอาริตา ฉายพงษ�
63093009596 นางสาวทิพวรรณ เบญจญาติ
63093009597 นายอภิขาติ มงคลวิงห�
63093009598 นายธนพันธุ� ตราชื่นต'อง
63093009599 นางสาวสิริยากรณ� ธรรมณี
63093009600 นางสาวปภาดา ป?ญญาสิทธ์ิ
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63093009601 นางสาวอัจฉราพรรณ สายใจ
63093009602 นางสาวสุจิตรา แก+นโส
63093009603 นางสาวบุญสิตา นัยเนตร
63093009604 นางสาววารุณี กาศสกุล
63093009605 นางสาวสุภารัตน� สมบาล
63093009606 นางสาวป6ยนุช ศุภสาร
63093009607 นางสาวกุสุมา ศิริวงค�
63093009608 นางสาวณัฎฐวรรณ คําวันศรี
63093009609 นายพงศกร อ่ําใหญ+
63093009610 นายณัฐพงศ� ฤทธ์ิเดช
63093009611 นางสาววิลาสินี ทินวัง
63093009612 นางสาวนุสรา หล่ําพริ้ง
63093009613 นายมานพ สอนประสิทธ์ิ
63093009614 นางสาวศิรภัสสร เตไธสง
63093009615 นางสาววิยะดา สาดอ่ํา
63093009616 นางสาวพนิดา บัวหิน
63093009617 นางสาววัลภา ใจรัก
63093009618 นายนันทวัฒน� พรมบาง
63093009619 นายกฤษฎา ศรีรัตน�
63093009620 นางสาวศิริพร คําป?dบ
63093009621 นางสาวพยุดา ถาพยอม
63093009622 นางสาวนุชนาถ ชูเฉลิม
63093009623 นางสาวนงนุช ใจมา
63093009624 นางสาวผการัตน� คงสัตย�
63093009625 นางสาวจรัญญา นาคแย'ม
63093009626 นางสาวสุรีรัตน� แช+โซ'ง
63093009627 นายธนาพล พูนคํา
63093009628 ว+าที่ ร.ต.หญิงรัชาดาภรณ� อุบลเจริญ
63093009629 นางสาวเบญจภรณ� ศรีเกษ
63093009630 นางสาวสุนีย� สงวนศรี
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63093009631 นายพงศ�ประภัสสร� อุ+นพรม
63093009632 นางสาวฉัตรธภรณ� แสงสว+าง
63093009633 นางสาวณัฏฐณิชา เอกพลพิสิฐ
63093009634 นางสาวธัญชนก ก+อประภากิจ
63093009635 นางสาวกนกพร กาไชยา
63093009636 นางสาวศิรินันท� ยศเมา
63093009637 นางสาวจินตกัญญา สุขวิเศษ
63093009638 นายปรัชญา ใจรักษ�
63093009639 นางสาวรมิตา คงเพชรศักด์ิ
63093009640 นางสาวจารุภา ดวงจันทร�
63093009641 นางสาวปานตะวัน สุดจิตร�
63093009642 นางสาวกรรณิการ� สีม+วง
63093009643 นายยศกร คลอวุฒิวัฒน�
63093009644 นายราม โตคีรี
63093009645 นายมนตรี ธนะเพทย�
63093009646 นายนิยม ตันย่ี
63093009647 นางสาวกัญญารัตน� วงค�พุทธคํา
63093009648 นายธีรวัสส� วัชรากูล
63093009649 นางสาวณัฐกาญ ตักเตือน
63093009650 นายเสฏฐวุฒิ แสนคํา
63093009651 นางสาวจันทิรา ขันกสิกรรม
63093009652 นางสาวอ'อยใจ หลําพริ้ง
63093009653 นางสาวสมพร พ่ึงพัก
63093009654 นางสาวเนตรนภา จันทขันธ�
63093009655 นายสมพงษ� นวนผ+อง
63093009656 นางสาวสุภาภรณ� เนื่องกันทา
63093009657 นางสาวสุทัตตา โกศัย
63093009658 นางสาวสุภารัตน� สุดทะสน
63093009659 นางสาวมธุรส จ๋ิวสุข
63093009660 นางสาวจุฑารัตน� บดีรัฐ
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63093009661 นางสาวนฤภร แนบเนียน
63093009662 นางสาวชลดา เทพดวง
63093009663 นางสาวกวิตา กวดนอก
63093009664 นางสาวชนม�นิภา เกษามูล
63093009665 นางสาวนันทพร คํามนตรี
63093009666 นายศุภเลิศ เจริญพร
63093009667 นางสาวอาทิตยา ชายคีรี
63093009668 นางสาวรัฐญา เตียวตระกูล
63093009669 นางสาวกัญญา เสาทอง
63093009670 นายธวัชชัย สุขแก'ว
63093009671 นางสาวสิราวรรณ ทัศนา
63093009672 นางสาววิภา การะภักดี
63093009673 นางสาวศุภวรรณ แก'วโก
63093009674 นางสาวราณี โตม+วง
63093009675 นางสาวภาวิณี เขียวบุดดา
63093009676 นางสาวบงกช ยศป?ญญา
63093009677 นางสาวประภาพร ชื่นวัน
63093009678 นายพิษณุ พันกลั่น
63093009679 นางสาวสุทธิดา อินกรัด
63093009680 นางสาวธนัณชญา ภักดีสาร
63093009681 นางสาวฐิติรัตน� กระวัน
63093009682 นางสาวกฤตสุดา เขียวอุบล
63093009683 นางสาวพิจิตรา วงษา
63093009684 นางสาวลิศาชล ศรีชมชื่น
63093009685 นางสาวรัตนาภรณ� เกิดแพร
63093009686 นายธนกฤต พัสกุล
63093009687 นางรัสรินทร� นิยมชน
63093009688 นายภีระ ต้ังจิรพานิชย�
63093009689 นางสาวพัชรี ศรีวิเศษ
63093009690 นางสาวกาญจนา คชนิล
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63093009691 นางสาววราภรณ� เขียวสี
63093009692 นางสาวอรอุมา ประทีปมณีรักษ�
63093009693 นายวรชัย สมฤทธ์ิ
63093009694 นางสาวธนัชชา ทองขวัญ
63093009695 นางสาววิชุดา กัดเขียว
63093009696 นางสาวชลธานาวี บุญช+วยสุข
63093009697 นายสรุศักด์ิ บุญสายยัง
63093009698 นางสาวลลิศษิตา ปานเกิด
63093009699 นางสาวฤทัยทิพย� บรรลือทรัพย�
63093009700 นางสาวศรัญญา ศรีบรรเทา
63093009701 นางสาวชญาณ�นันท� ประเสริฐขวัญ
63093009702 นางสาวณัฐนรา เทศนธรรม
63093009703 นางสาวสุนิมิตร สุยะ
63093009704 นางสาวผไทมาส คงเมือง
63093009705 นางสาววิรัญชนา ชมทอง
63093009706 นางสาวนภัสวรรณ ชอบธรรม
63093009707 นางสาววิไลวรรณ แก'วกันหา
63093009708 นางสาวจันทร�เพ็ญ ทิพย�คําวัน
63093009709 นางสาวณัฐธิดา ร+มโพธ์ิ
63093009710 นางสาวธัญญารัตน� มูลวงศ�
63093009711 นางสาวหฤทัย มูลเมือง
63093009712 นายพรภวิษฐ� คุ'มปาน
63093009713 นางสาวธิดารัตน� สุขปEอม
63093009714 นางสาวขวัญสุดา ทองอุไร
63093009715 นางสาวพนิดา ยอดรัก
63093009716 นางสาวรติวัลลี อบหอม
63093009717 นายไพรัตน� แก'วสน
63093009718 นางสาวธนพร ว+องวิการณ�
63093009719 นายรัฐภูมิ มีใจดี
63093009720 นางสาวกิติวรดา อินทุยศ
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63093009721 นางสาวณัฐวรรณ อันชูฤทธ์ิ
63093009722 นายศรัณยู ผ+องคล'าย
63093009723 นายฉัตรตระกูล บุญขํา
63093009724 นางสาวทิพวรรณ รัตน้ําหิน
63093009725 นางสาวธิดารัตน� แก'วสุวรรณ�
63093009726 นางสาวชลดา สีชมภู
63093009727 นางสาวน้ําทิพย� เงินกลม
63093009728 นางสาวพัณณิตา พันธ�ศรี
63093009729 นางสาวรัตติกร จิณะเสน
63093009730 นางสาวนิตยา บุญจันทร�
63093009731 นางสาวลินดา ใสนวล
63093009732 นางสาวธีร�วราภัทร ทิมทอง
63093009733 นายอัษฎาวุธ ศิริพงษ�
63093009734 ว+าที่ร'อยตรีหWฺOงพัชรินทร� นามวงษ�
63093009735 นายคมิก สุขสําราญ
63093009736 นางสาวจุฬาลักษณ� วุฒิสาร
63093009737 นายสุรสีห� นุ+มจันทร�
63093009738 นางสาวกรวรรณ วงษ�ไทย
63093009739 นายอิศเรศ มากล'น
63093009740 นางสาวอัญณิตา จาอินตMะ
63093009741 นางสาววรรณิดา ขวัญนอน
63093009742 นางศิวพร คําล'น
63093009743 นางสาวชิตชนก แก'วมีบุญ
63093009744 นางสาวสุภาวิตา ชิขุนทด
63093009745 นางสาวรุ+งนภา อินทร�ขําวงค�
63093009746 นางสาววรรณภา คําตา
63093009747 นางสาวเจนจิรา เครือกิจ
63093009748 นางสาวเกศสุดา ทัพหน'า
63093009749 นางสาวสลักจิต ดิษฐ�สอน
63093009750 นางสาวสาวิตรี อิ่มยวง
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63093009751 นางสาวศิริเพชร เครือระยา
63093009752 นางสาวปภาวดี กอบกํา
63093009753 นางสาวนพรัตน� ทิมหงิม
63093009754 นายสมพงษ� ลุงบุตร
63093009755 นายวรพล หนูบ'านยาง
63093009756 นางสาวภนิดา นาวิกา
63093009757 นายพงษกร บัวเสี่ยน
63093009758 นางสาวสิริขวัญ นาคคําแหง
63093009759 นางสาวสมฤทัย ขาต+าย
63093009760 นางสาวภัสวรรณ เอี่ยมอ'น
63093009761 นางสาวศรัณย�พร ใสสะอาด
63093009762 นางสาวธัญญกร กุลณา
63093009763 นางสาวอรวรรณ บัวเผื่อน
63093009764 นางสาวธัญญรัตน� ศรีหาบุต
63093009765 นางสาววงศ�รวี เข็มจัด
63093009766 นายจิณณวัตร คล+องแคล+ว 
63093009767 นายอภิวัตร� เมืองวัน
63093009768 นายธนดล บัวนาค
63093009769 นางสาวพิมพ�พิกา ใสสอาด
63093009770 นายอํานวย นุ+มฉนวน
63093009771 นางสาวกัณฐิกา อินตMะ
63093009772 นางสาวปาจรีย� เนียมจันทร�
63093009773 นายรัฐพล คงถาวร
63093009774 นางสาวอนุสรา รอดเกตุ
63093009775 นายศุภกร สินสุพรรณ
63093009776 นายคณิศร ทองหมู+
63093009777 นายอรรถวิทย� วุฒิลักษณ�
63093009778 นางสาวกาญจนา จันทร�รัก
63093009779 นางสาวสิริมา ศรีอริยานนท�
63093009780 นางสาวนิศานาถ อนุชัย
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63093009781 นางสาวณัฐริกา แดงจันที
63093009782 นางสาวนิภาวรรณ กุลบุตร
63093009783 นางสาวอมรรัตน� กองแก'ว
63093009784 นางสาวณัชกวิตา แดงสว+าง
63093009785 นางสาวพิไลลักษณ� พิพัฒนกุล
63093009786 นางสาวจันทิมา สุดไทย
63093009787 นางสาวจิรนันท� รอดใหม+
63093009788 นางสาวนันทนา เสือทอน
63093009789 นางสาวสิตานันท� ประสังติโย
63093009790 นางปริศนา ภูมิประหมัน
63093009791 นางสาวณปภัช เพชรรัตน�
63093009792 นายศิหะฤทธ์ิ ปEอมวงศ�
63093009793 นายนิกร ฮวดยินดี
63093009794 นางสาววัชราพร แจ+มหม'อ
63093009795 นางสาวยาณี เก+งเขตรกิจ
63093009796 นางสาวสุทธิตา จันทรชํานาญ
63093009797 นางสาวศุภารัตน� อุ+นอิ่ม
63093009798 นางวิภาพร บุญญา
63093009799 นางสาวอชิรญา รังผึ้ง
63093009800 นายศักดิพงษ� ตันกุระ
63093009801 นางสาวธัญญกาญจน� สการ
63093009802 นางสาวนภาพร เบ'าเงิน
63093009803 นายธีรวัตร แสนคํา
63093009804 นางสาวสิริพักตร� ม่ันเหมาะ
63093009805 นางสาวทรงพร พรมมิ
63093009806 นางสาวพัชรียา สุขทรัพย�
63093009807 นางสาวป?ทมวรรณ ปานสมบัติ
63093009808 นางสาวชัญญามญ เสืออินทร�
63093009809 นายกนก มูลเขียน
63093009810 นางสาวรังสิมา พลอาสา

หน'า 327 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093009811 นายอคเดช ป6Uนสกุล
63093009812 นางสาวสุพัตรา พ่ึงสลุด
63093009813 นายดนัย คําใจเที่ยง
63093009814 นางสาวกรวรรณ อ+อนละมูล
63093009815 นายสราวุฒิ ต๊ิบดี
63093009816 นางสาวกรกนก เขียนงาม
63093009817 นางสาวอรณิชา จันทร�พรม
63093009818 นางสาวอริสรา ถัดทะพงษ�
63093009819 นายอนุชิต ชัชวาลย�
63093009820 นางสาวป?ทมา มูลแก'ว
63093009821 นายณรงค�ฤทธ์ิ ดอกเรือนคํา
63093009822 นางกุลนัฎ ป?ญญาธิ
63093009823 นางสาวสวรรยา ชื่นสุขจําเริญกุล
63093009824 นางสาววาสนา มีสอน
63093009825 นางสาวธันยธรณ� ส+องแสง
63093009826 นางสาวฐาณัชชา แสนใจวุฒิ
63093009827 นางสาวสุภิสรา มากมี
63093009828 นางสาวธัญสุดา โสมาสี
63093009829 นางสาววันเพ็ญ มังคะลา
63093009830 นางสาวกมลรัตน� อินแก'ว
63093009831 นางสาวหทัยชนก คําสนิท
63093009832 นายผไท ตMะหล'า
63093009833 นางสาวณัฐพร บุญอยู+
63093009834 นางสาวสุวิมล พลศักด์ิ
63093009835 นางสาวภัทราภรณ� เมฆสันต�
63093009836 นางสาวรสสุคนธ� สืบรอด
63093009837 นางสาวศุทธนุช หทัยพิชิตชัย
63093009838 นางสาวศิริพร แย'มมูล
63093009839 นายสิรวิชญ� สุดสวาท
63093009840 นางสาวป?ทมา คํายอด
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63093009841 นางสาวนิสา นมเนย
63093009842 นางสาวภิญญดา โพธ์ิอ'น
63093009843 นางสาวธีราพร เวรุมาสย�
63093009844 นายยุทธพงศ� ใจยะสิทธ์ิ
63093009845 นายนพดล หล'าปcา
63093009846 นางสาวจริยาพร สุรชิต
63093009847 นางสาวกนกพร บุญใจ
63093009848 นางสาววิชิตรา ศุภกิจเจริญ
63093009849 นางสาวชัชชา เอี่ยมสอาด
63093009850 นางสาวจารุวรรณ เจริญลาภ
63093009851 นางสาวกนกการ ไชโย
63093009852 นางสาวจิตรา แจงชู
63093009853 นางสาวสถาพร ขุนลา
63093009854 นายทศพล ศรีพุฒ
63093009855 นางสาวสุชญา มีพาด
63093009856 นางสาวภัทราพร ภู+จีน
63093009857 นางสาวกนกนิภา บุญประดับ
63093009858 นางสาวชุติมา จันทร�เชื้อ
63093009859 นายณัฐพล วงศ�อรินทร�
63093009860 นายชัยณรงค� อาจ+า
63093009861 นางสาวมณทณัช ชะนะศรี
63093009862 นายภูวนาถ มนทิราลัย
63093009863 นางสาววนิดา คําสุวรรณ�
63093009864 นายนฤพนธ� วรรณโสภา
63093009865 นางสาวเสาวลักษณ� อัมรนันท�
63093009866 นางสาวศิริกานต� โรทิม
63093009867 นางสาวนิรัตญา อินตาอ'าย
63093009868 นายพีรวิชญ� โสรัจจ�
63093009869 นางสาวสิริรักษ� บุญเนรมิตร
63093009870 ว+าที่ร.ต.หญิงสิริวรรณ มีมาเมิน
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63093009871 นางสาวเกศรา พะโยม
63093009872 นางสาวนัฐกาญจน� ดีบุญโน
63093009873 นางสาวกวิสรา ปEองคํา
63093009874 นางสาวเกศนีย� ศรีหิรัญ
63093009875 นางสาวนพรัตน� ปานย้ิม
63093009876 นางสาวพรรณนิภา ทรงศิริ
63093009877 นายมนัส ศรีศักด์ิ
63093009878 นางสาวพัชริดา เลนทัมมี
63093009879 นางสาวนวรัตน� นนทศรี
63093009880 นางสาวจารุวรรณ ราชวัตร
63093009881 นางสาวป6ยนุช บุญธป?ญญา
63093009882 นายอัสนี จันทรา
63093009883 นางสาวกัญญาวีร� เมฆมงคล
63093009884 นายสุรศักด์ิ น'อยวัน
63093009885 นางสาวศิริพรนภา เพชรประดับ
63093009886 นายฉัตรภพ อิ้มทับ
63093009887 นายเชิดชัย สอนต๊ิบ
63093009888 นางสาววีระกุล ยะคําปลูก
63093009889 นางสาวชนิสรา จิตผ+อง
63093009890 นางสาวมณีรินทร� จันทร�พงษ�
63093009891 นางสาววิภาดา วงศ�ดาว
63093009892 นายสิทธิศักด์ิ อุ'ยโพนทอง
63093009893 นายชินภัทร เพลิดเพลิน
63093009894 นางสาวน้ําทิพย� ไชยวุฒิ
63093009895 นายภานุวัฒน� มีสอน
63093009896 นางสาวจุฑามาศ ไตรวิทย�เมธี
63093009897 นายณรงค� สุขพานิช
63093009898 นายธนกฤต สลุงอยู+
63093009899 นางสาวรัตนา ช+างเหล็ก
63093009900 นางสุพรรษา พิมพ�ทอง
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63093009901 นางสาวณิชากร เหมราช
63093009902 นางสาวกรรณาภรณ� ผดุงธรรม
63093009903 นายเจษฎาพงษ� บุญมาก
63093009904 นางสาวณัฏฐณิชา สายบุญป?น
63093009905 นางสาวนริศรา ยะแสง
63093009906 นางสาวพิมพ�ชนก หวันวงศ�
63093009907 นางสาวศศิวิมล ทัพศิริ
63093009908 นายณัฐวุฒิ โปร+งใจ
63093009909 นางสาวสุภิญญา รังผึ้ง
63093009910 นางสาวมนทกานต� มะโนใจ
63093009911 นางสาวน้ําทิพย� อินทพงษ�
63093009912 นางสาวกรกรก พุมมา
63093009913 นางสาวธีวราภา อินเป6]น
63093009914 นางสาวสุธินันท� เซ็งมา
63093009915 นางสาววรรณภา ใจอารีย�
63093009916 นางสาวดุจเรขา มิตรสุวรรณ�
63093009917 นายพงศกร ล'อสินคํา
63093009918 นางปรวรัญ ศรสินทร�
63093009919 นางสาวเกวรินทร� ภาชีเชาว�
63093009920 นางสาววรนิษฐา แสงคํามา
63093009921 นางสาวณัฐชนันท� เกิดแปEน
63093009922 ว+าที่ร.ต.เจตน� สังเงิน
63093009923 นายประสิทธ์ิ สายแสงสว+าง
63093009924 นางสาวจตุพร ศรีทับทิม
63093009925 นางสาวศดานันท� จันทะกาว
63093009926 นายนิติพงศ� ยอดแก'ว
63093009927 นางสาวพัชราภรณ� พลอยแก'ว
63093009928 นางสาวอัจฉริน เชื้อฉิม
63093009929 นางสาวธนาภรณ� จันทร�กระจ+าง
63093009930 นางสาวจริยา โตม+วง
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63093009931 นางสาวรัชฎาภร แสงเอี่ยม
63093009932 นางสาวณัฐธนภัทร� บัวตูม
63093009933 นางสาวรุ+งทิวา เทพน'อย
63093009934 นายวสันต� ม่ันประสงค�
63093009935 นางสาวภัทรธีรา อุ+นเมือง
63093009936 นางสาวฤดีมาศ ดีสอน
63093009937 นางสาวสุขุมาล อยู+เจริญกิจ
63093009938 นางสาวพิชญ�สิรี ขุอินตMะ
63093009939 นางสาวกาญจนา เหมือนฤทธ์ิ
63093009940 นางสาววรุวัลย� อินทราชา
63093009941 นางสาวพรรณรัตน� สูบุญ
63093009942 นายศักรินทร� อุปการ�
63093009943 นายธนวัตร วรรณกุล
63093009944 นางสาวพัฒน�ธีรา จิระชินพันธ�
63093009945 นางสาวโชติกา รอดกําเหนิด
63093009946 นางสาวฐิติวรดา อุทธิยา
63093009947 นางสาวนิลุบล พลอยชุม
63093009948 นางสาวบุษกร พุ+มเรือง
63093009949 นางสาวนิตยา ไชยโย
63093009950 นายจิรวุฒิ ราชภัณฑ�
63093009951 นางสาวฑิฆัมพร ทองขาว
63093009952 นางสาวจรัสศรี นันทะกมล
63093009953 นางสาวดารุณี แผ+นสุวรรณ�
63093009954 นายณัฐชานนท� จันคํา
63093009955 นางปภานิดา ศรีวิไล
63093009956 นางสาวสุธินัน ไชยวาทิน
63093009957 นางสาวปอรรัชม� สว+างอารมณ�
63093009958 นางปวีณา อิ่มพราหมณ�
63093009959 นางสาวลลิตา กลั่นแตง
63093009960 นางสาวพรนภัส แดงกองโค

หน'า 332 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093009961 นายการัณย� จิวะสุรัตน�
63093009962 นายมานพ อยู+รัตน�
63093009963 นายเจษฎา จินตนา
63093009964 นายธวัชชัย กรแก'ว
63093009965 นายอินทัช กวยะปาณิก
63093009966 นางสาวขนิษฐา คําชู
63093009967 นางสาวชนิดา ไล'ทอง
63093009968 นายกิตติพัทธ� อารามพงษ�
63093009969 นางสาวอนุสรา อยู+ฤทธ์ิ
63093009970 นางสาวพัชรินทร� สีย่ิง
63093009971 นายธีรนัย ทองแร+
63093009972 นางสาวภัทรินทร� แย'มย้ิม
63093009973 นายพฤกษา ศรีทอง
63093009974 นางสาวณิชกานต� ยอดเกิด
63093009975 นางสาวนภัสสร วะทา
63093009976 นางสาววรรณวิสา สุขคล'าย
63093009977 นางสาวศศิธร พิมคนิช
63093009978 นางกัลยรัตน� ฐานิสร
63093009979 นางสาวอินทิรา เกษวิริยะการ
63093009980 นายเจษฎา อินตาโสภี
63093009981 นางสาวชุติมา แก'ววิเศษ
63093009982 นางสาวศิริพร คําวรัตน�
63093009983 นายจตุพร มณีสาร
63093009984 นางสาวรวิภา เรืองประดิษฐ
63093009985 นางสาวญาณิน กลิ่นเจริญ
63093009986 นางสาวเบญญาภา จ่ันเจริญ
63093009987 นางสาวสุพรรษา ชัยชะนะ
63093009988 นายจิรภัทร เพ่ิมพูล
63093009989 นายเกียรติศักด์ิ บุญไทย
63093009990 นางสาวภัทราภรณ� วงษ�กาวิน
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63093009991 นางสาวป6ยะมาศ สุขมาก
63093009992 นางสาวธนภรณ� นิลสลับ
63093009993 นางสาวธิดาภรณ� บุญช+วย
63093009994 นายธีรยุทธ แสงสุวรรณ�
63093009995 นางสาวชุลีพร หงษ�สุวรรณ
63093009996 นางสาวธัญภัทร รอดย'อย
63093009997 นางสาวเขมขนิษฐ� เดชธนาหิรัญวัฒน�
63093009998 นางสาววนัสนันท� เนื้อนิ่ม
63093009999 นางณัฐสินี จันสอน
63093010000 นางสาวขวัญดาว รอจิต
63093010001 นางสาวเจนจิรา จอมแปง
63093010002 นางสาวพิชญ�สินี เมฆเสือ
63093010003 นายพิเชษฐ� รอดป?]น
63093010004 นางสาวจิราวรรณ� ลาธิบุญธรรม
63093010005 นายภานรินทร� สิทธิสุนทรพูน
63093010006 นางสาวกฤษติยา กรุธไทย
63093010007 นางสาวชุตินันท� บุญยืน
63093010008 นางสาวนันทนา น'อยชัย
63093010009 นางสาวดลยา พามา
63093010010 นางสาวมันทนา แสงเปVUยม
63093010011 นางสาวพิตตินันท� ฉิมศรี
63093010012 นางสาวกวินธิดา วิจิตรป?ญญา
63093010013 นางสาวธิดาพร รุ+งเรือง
63093010014 นางสาวเจนจิรา รอดจีน
63093010015 นางสาวสกุลรัตน� รอดพรม
63093010016 นางสาวหทัยรัตน� สระทองแดง
63093010017 นางสาวกฤติมา ศิริ
63093010018 นายธนบัตร จันทร�ตMะ
63093010019 นางสาวสุภาพร สอนพรหม
63093010020 นางสาวกิตติพร ประวิง
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63093010021 นายณภัทรศกรณ� ทักษิณ
63093010022 นางสาวณัฐชยา มาตา
63093010023 นางสาวณัฐนรี สุนันตา
63093010024 นางสาวอักษราภัค กมลงาม
63093010025 นางสาวเยาวภา มูลหล'า
63093010026 นางสาววัชรีวรรณ ไพโรจน�
63093010027 นางสาวอารียา พุกทอง
63093010028 นางสาววัชราภรณ� รอพันธ�
63093010029 นายธนนนท� ธนาไสย�
63093010030 นางสาววริศรา ศรีสุวรรณ�
63093010031 นายเทพนที ไชยพันธุ�
63093010032 นางสาววิสสุตา อนุเคราะห�
63093010033 นายพัชรพล แสนโกศิก
63093010034 นางสาวสุจิตรา เนินพลับ
63093010035 นายพยงค� ชัยปาละ
63093010036 นางสาวเจนจิรา กายไธสง
63093010037 นางสาววารัตดา ทองคลัง
63093010038 นางสาวสร'อยเพชร ทิมา
63093010039 นายไตรภพ จันทร�ศรี
63093010040 นางสาวหนึ่งฤทัย สังข�แตง
63093010041 นางสาวกนกพร ขอนวงค�
63093010042 นางสาวทฤษฎีกานต� ภู+เจริญ
63093010043 นางสาวรัตนา โชติช+วง
63093010044 นางสาวมนัสนันท� พลายแก'ว
63093010045 นางสาวชลธิชา พงษ�นรินทร�
63093010046 นางสาวนุชนาฎ โลนุชิต
63093010047 นายวุฒิชัย สุวรรณศรี
63093010048 นางสาวธิดารัตน� สังข�ทอง
63093010049 นางนุสรา เข'มขัน
63093010050 นางสาวพรพรรษา จันทรมังกร
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63093010051 นางสาววรรณวิสา ศรีกิจวิไลศักด์ิ
63093010052 นางสาวกัลยาณิน ป?นอินทร�
63093010053 นายจิรวัฒน� ศิริโสภณ
63093010054 นางสาวฉัตรนภา อิ่นมีกุล
63093010055 นางสาวยศพร แก'วกาหลง
63093010056 นางสาวภัคจิรา ณ ลําปาง
63093010057 นางสาวภัทรวดี โหมดห+วง
63093010058 นางสาวพรสุดา โพธิษา
63093010059 นางสาวอรกช เชาว�โพธ์ิทอง
63093010060 นายณรงค�กร กาสีทอง
63093010061 นางสาววันวิสา นิลเพ็ชร�
63093010062 นายณัฐพงษ� จันทร�ตาคํา
63093010063 นางสาวมนลดา อุบลสว+างวงศ�
63093010064 นางสาวพะเยา อยู+ทิศ
63093010065 นางสาวสุภาณี ทับเอี่ยม
63093010066 นางสาวฐิติพร มะโพงเพ็ง
63093010067 นางสาวธมลวรรณ แปEนแก'ว
63093010068 นางสาวดวงกมล บาตบํารุง
63093010069 นายมานะศักด์ิ พรมปา
63093010070 นายยุทธนา รอดประเสริฐ
63093010071 นางสาวนริศสราญ บุญปาน
63093010072 นางสาวจิรัชญา แสนจาย
63093010073 นางสาวสรนันท� ป6Uนม+วง
63093010074 นางสาวชุติมา รักสันติธรรม
63093010075 นางสาวชญาณี สินสิทธ์ิ
63093010076 นางสาวมณทิรา ภู+มณี
63093010077 นายนครินทร� สนองบุญ
63093010078 นางสาวอภิญญา กองโกย
63093010079 นางสาวเกศรา ทองปาน
63093010080 นางสาวศิริรัตน� สุจันทร�
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63093010081 นางสาวอนุสรา พันธ�สมบูรณ�
63093010082 นายธรรมนิตย� คัชมาตย�
63093010083 นางสาวนงเยาว� ไพเราะ
63093010084 นางสาวปภาวดี จุฑารัตน�
63093010085 นางสาวธัญลักษณ� เพ็งอ'น
63093010086 นางสาวรัตติกา ติง
63093010087 นางสาวอณันริกา เนียมแก'ว
63093010088 นางศิรินันท� เชื้อบุญมี
63093010089 นางสาววรรัตน� ชมชาติ
63093010090 นางสาวกิติยา อภัยจิตร�
63093010091 นายสุรชัย ปรังเขียว
63093010092 นางสาวศรอนงค� สีทา
63093010093 นายนพรัตน� หม่ันดี
63093010094 นางสาวปฏิมากร อ่ํานาเพียง
63093010095 นางสาวกนิษฐา ภูสมศรี
63093010096 นายป?ทมวัฒน� ใจกองคํา
63093010097 นางสาวอารีญาพร สาสะนะ
63093010098 นายวรพล ปพนยรรยง
63093010099 นางสาวเพ็ญนภา คงอุดมธนกร
63093010100 นางสาวเทวิกา พ่ึงมีสุข
63093010101 นางสาวบุญเรือน ช+างย'อม
63093010102 นางสาวธนพร สิงห�วิจารณ�
63093010103 นางสาวนลินี กระบวนศรี
63093010104 นางสาวสุพัตรา ชาอามาตย�
63093010105 นางสาวสมพร โผนแสง
63093010106 นายรชต มีตาล
63093010107 นางสาวรัตนา แปEนน'อย
63093010108 นางสาวปาริชาติ ภู+สอน
63093010109 นางสาวอรทัย ป6Uนประดับ
63093010110 นางสาวนัยน�ปพร เมฆพรรณโอภาส
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63093010111 นายกรินทร� พรมบ+อ
63093010112 นายวินทกร นนท�เสนา
63093010113 นายจิรายุ ศิลปกร
63093010114 นางสาวสุพัตรา ใจดี
63093010115 นางสาวลัดดา ก่ิงรัก
63093010116 นางสาวพัชรี ทาแดง
63093010117 นายฐิติพงศ� บดีรัฐ
63093010118 นางสาวภัทรานิษฐ� สุกใส
63093010119 นางสาวชลธิชา ฉัตรเงิน
63093010120 นางสาวปริสา หุ+นธานี
63093010121 นางสาวอรอุมา นาคน'อย
63093010122 นางสาวกัลยณัฏฐ� บุญชู
63093010123 นายนทีกานต� จบศรี
63093010124 ว+าที่ ร.ต.พิษณุ ปูRพรม
63093010125 นางสาวพรพิมล อินทร�ถา
63093010126 นางสาวสุพิชฌาย� ศรีสุข
63093010127 นายรัชชานนท� พรหมฉิม
63093010128 นางสาวเพ็ญนภา เสือทุ+ง
63093010129 นางสาวศิริยาภรณ� กินรี่
63093010130 นางสาวพิชญานันท� นันตะวงค�
63093010131 นางสาวศราพร ตลอดพงษ�
63093010132 นายสุรศักด์ิ เอมอิ่ม
63093010133 นายส+งเสริม ฐานันดรวิไล
63093010134 นางสาวมัทนา เพ็ชรนารถ
63093010135 นางสาวป?ญภัสสร� จันทร�ชูชื่น
63093010136 นางสาวกรรณิกา นีนทพงษ�
63093010137 นางสาวนิศาชล ทันตาเร็ว
63093010138 นางสาวชัชชญา แกวชมภู
63093010139 นางสาวสวรส ทาหว+างกัน
63093010140 นางสาววรรณกานต� นามดวง

หน'า 338 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093010141 นางสาวศศิมา เกษทรัพย�
63093010142 นางสาวกานดามณี บุตรชัย
63093010143 นายศุภวิชญ� รวบรัด
63093010144 ว+าที่ ร.ต.วีระชัย หอมหวาน
63093010145 นายภูมิภัทร รินทร�ศรี
63093010146 นายทัตพล น'อยหมอ
63093010147 นางธัญลักษณ� สีทอง
63093010148 นายนพรัตน� ฤทัยกริ่ม
63093010149 นางสาวนลัทพร เข็มทอง
63093010150 นางสาวอภิชญา พิมวงษ�
63093010151 นางสาวชนกนันท� เจียนพันธุ�
63093010152 นายเกียรติศักด์ิ ปรีดาภัทรสกุล
63093010153 นายพงษ�สิทธ์ิ แสงอรุณ
63093010154 นางสาวสิริรัตน� จําปาเปEา
63093010155 นายทรงยศ ยงท'วม
63093010156 นายเจตตินนท� ตMะป6นตา
63093010157 ว+าที่ร.ต.หญิงสุชัญญา กัณฑะษา
63093010158 นางสาวนิลวรรณ ป?]นทอง
63093010159 นางสาวฐาปนี คําวาส
63093010160 นางสาวพลอยจรัสภรณ� ใจบุญ
63093010161 นางสาวสิริกานดา จZอยฝาง
63093010162 นางสาววลี คํามี
63093010163 นางสาวธนัชชา ภู+พงษ�
63093010164 นางสาววราภรณ� คงเฉลิม
63093010165 นางสาวหทัยชนก เพชรทิม
63093010166 นางสาวศิรินทรา ใจศักด์ิสิทธ์ิ
63093010167 นายอชานนท� พานะ
63093010168 นายธีรภัทร� ทวีศักด์ิวนาไพร
63093010169 นางสาวณัฐมา ณัฐวาณิช
63093010170 นางสาวนุชนาถ มุ+งมา
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63093010171 นางสาวมาวินีย� สุพรรณ�
63093010172 นางสาวกนกพร นิลละออ
63093010173 นางสาวพิมวิไล ไหวมาก
63093010174 นางสาวธนภรณ� ดีตูม
63093010175 นางสาวเบญจมาศ นิ่มสุนทไชยเวช
63093010176 นางสาวภัทรนันท� คําค'อม
63093010177 นางสาวภารวี คล+องวีระชัย
63093010178 นางสาวอินทิรา เครื่องเนียม
63093010179 ว+าที่ร'อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย แพนลา
63093010180 นางสาวสุทธิดา เมืองพระฝาง
63093010181 นางสาวสุจิตรา การะภักดี
63093010182 นายวชรวิทย� ตาวงษ�
63093010183 นางสาวอุชุกร ใจยา
63093010184 นางสาววาสนา ฮามคําไพ
63093010185 นางสาวศศินันท� อิสรีย�วิทัต
63093010186 นางสาวเพ็ญศิริ ตุ'มอ+อน
63093010187 นางสาวจุฬาลักษณ� นนทะภักด์ิ
63093010188 นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธ์ิ
63093010189 นางสาวรุ'งนภา รุ+งอินทร�
63093010190 นางสาวทรงพร เหลืองหิรัญ
63093010191 นางสาวสร'อยสุวรรณ พันแตง
63093010192 นายจักรพันธ� กองเทียม
63093010193 นางสาวณัฐพร บุญชื่น
63093010194 นายณรงค�ศักด์ิ รังค�สุข
63093010195 นายชัยสิทธ์ิ พันธงชัย
63093010196 นายรัชพล นาเหมือง
63093010197 นายธนากร วีรญาณกุล
63093010198 นางสาวกิติญาภรณ� แสนโครต
63093010199 นางสาวขวัญพิชชา คะระนันท�
63093010200 นางสาววิลาวัลย� พรหมมา
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63093010201 นางสาวสุดาพร ดีพร'อม
63093010202 นางสาวจีราภรณ� อยู+พ+วง
63093010203 นายกิติพันธ� จุ'ยคง
63093010204 นายสุริยะ อนันตรัมพร
63093010205 นางสาวกมลรัตน� ภุมรินทร�
63093010206 นางสาวจิตสุภา แก'วผัด
63093010207 นายอนุสรณ� ฤทธ์ิบํารุง
63093010208 นางสาวกนกพร อ่ําคง
63093010209 นายเทพประทาน วินิจสร
63093010210 นางสาวศิรินันท� จิณเสน
63093010211 นางสาวรัตติกา ไชยยะ
63093010212 นางสาวสมลักษณ� อ+อนกล'า
63093010213 นางสาววิราวรรณ บุษบก
63093010214 นางสาวเบ็ญจภรณ� กุลนานันท�
63093010215 นางสาวโชติรส สุริวงค�
63093010216 นางสาวพักตร�กมล แอดแฮด
63093010217 นางสาวกิติยาภรณ� สุขคํามี
63093010218 นางสาวพริ้มเพรา แก'วป?ญญา
63093010219 นายนัฐพงค� ดีม่ัน
63093010220 นางสาวยุวดี สีนวนขํา
63093010221 นางสาวอรวรา เงินชุ+ม
63093010222 นางสาวเบญจภรณ� แนวหน+อ
63093010223 นางสาวจารุวรรณ อนุรักษ�คงคา
63093010224 นายสิปปกร อุคํา
63093010225 นางสาวกมลวรรณ พ่ึงพิบูลย�
63093010226 นางสาวณัฎฐา ทองม+อม
63093010227 นางสาวนิรมล อินตะมะ
63093010228 นายฉัตรชัย อุฤทธ์ิ
63093010229 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองหล+อง
63093010230 นายประภาส จันทร�กลั่น
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63093010231 นายพรประสิทธ์ิ เกิดรัตนศักด์ิ
63093010232 นายชยุตม� มีแสงพราว
63093010233 ว+าที่ร'อยตรีหญิงเกษสุณีย� ม่ันคง
63093010234 นายภูวดล นาป?ญญา
63093010235 นางสาวพัชธวดี อินแนน
63093010236 นางสาวสุนิสา แก'วป?ญญา
63093010237 นางสาวเปรมกมล ถมทอง
63093010238 นางสาวนฤมล อินป?น
63093010239 นางสาวนิชนิร ลินพล
63093010240 นางสาวขนิษฐา กลั่นวารินทร�
63093010241 นางสาววรารัตน� บุญมีมาก
63093010242 นางสาวธนิดา โพธ์ิขํา
63093010243 นางสาวป?ทมา จันทร�พูล
63093010244 นายชินวัฒน� หาญกาย
63093010245 นางสาวนภัสสร สุยะพรม
63093010246 นายเทอดเกียรติ อนุสุริยา
63093010247 นายเอกณัฐ พันธ�เขตรการ
63093010248 นางสาวธิดารัตน� คําทา
63093010249 นางสาววริษฐา ธีปะนะ
63093010250 นางสาวอันณิภา ชูศรี
63093010251 นางสาวสุภิญญารัตน� เทพอุด
63093010252 นางสาววาสนา ริมสาคร
63093010253 นางสาวธณภร เที่ยงวงษ�
63093010254 นายจีรวัฒน� บุญป?น
63093010255 นายกิตติศักด์ิ เรียงสูง
63093010256 นางสุนิสา สิฏฐกุล
63093010257 นางสาวสุชาดา ถาวร
63093010258 นางสาวอนุสรา แดงบุ'ง
63093010259 นายณัฐนันท� ต+วนชะเอม
63093010260 นายธีรพงษ� เพียกุณา
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63093010261 นายชนาธิป บุญทอง
63093010262 นายสิทธิพร ศักด์ิสิทธ์ิ
63093010263 นางสาวณัฐธยา วงค�เนตร
63093010264 นางสาวนงนุช คงเขียว
63093010265 นายธีระชาติ สงวนไทร
63093010266 นายบดินทร� อ่ําทอง
63093010267 นางสาวกัลยากรณ� อินทร�ตMะกอง
63093010268 นางสาวรุ+งนภา แพรช+วง
63093010269 นางสาวมณีรัตน� จงงดงาม
63093010270 นางสาวสุธิมา คล่ําเงิน
63093010271 นางสาวอารีญา คําไทย
63093010272 นางสาวธนาภรณ� ไวสาริกรรม
63093010273 นางสาววราภรณ� เสนา
63093010274 นางสาวธวัลพร เกสรทอง
63093010275 นางสาวเกษรินทร� เขียวสอาด
63093010276 นางสาวนัชริดา ยะตัน
63093010277 นายกรองเกียรติ แก'วรอด
63093010278 นางสาวพรหมภัสสร อินทร�สันต�
63093010279 นางสาวภาวินี รุนอ+อน
63093010280 นางสาวจิตยาดา พิพัทธราดล
63093010281 นางสาวสุพิชชา เปVUยมจันทร�
63093010282 นางสาวธีมาพร เดชธรรม
63093010283 นางสาววัชราพร กําแทง
63093010284 นางสาวลลิษา ทองคําสุก
63093010285 นางสาวรัตติกรณ� น'อยลา
63093010286 นางสาวกชกร โกยผดุงเกียรติ
63093010287 นายภาณุพงศ� โยธา
63093010288 นายสงกรานต� ยงเมธากิตติคุณ
63093010289 นางสาวชุติมา เนียมแสง
63093010290 นางสาวสุภาพร อ+วมบุญ
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63093010291 นางสาวไพลิน สิงขรชัยรัตน�
63093010292 นางสาวสุภาวดี ลี้มงคลเลิศ
63093010293 นางสาววิภารัตน� พ+วงชาวสวน
63093010294 นายศาสตริน รุ+งกลิ่น
63093010295 นายวิวัฒน�วงค� ทานา
63093010296 นางสาวนารีรัตน� ประหยัดทรัพย�
63093010297 นางสาวทัดดาว ดวงใจ
63093010298 นางสาวทิพยาพัศ เรืองคํา
63093010299 นายเจษฎา สุขวิญญา
63093010300 นางสาวรัตติกาล ปราบหงษ�
63093010301 ว+าที่ร'อยตรีหญิงโสภา บุญนํา
63093010302 นายพีรพล พันธ�ย้ิม
63093010303 นางสาวขนิษฐา ภู+พันธ�
63093010304 นางสาวธารีรัตน� เมฆพัฒน�
63093010305 นางสาวจุฑามาศ กุลฤทธิชัย
63093010306 นางสาวปาจรีย� เพ็ชรนิล
63093010307 นางสาวกนกวรรณ กาทู
63093010308 นางสาวประวีร�ณัฐ โพธ์ิประทุม
63093010309 นางวริษฐา พรหมเมศ
63093010310 นางสาวกรรณิการ� เปVยนคร
63093010311 นางสาววัทน�สิริ เข็มแก'ว
63093010312 นางสาวเพชรมณี การะภักดี
63093010313 นางสาวนันทวรรณ รอดด'วง
63093010314 นางสาวลลิตา สายอะภัย
63093010315 นางหยาดพิรุณ ทองคํา
63093010316 นางสรัสวดี เครือศรี
63093010317 นายภาคิณ กองแก'ว
63093010318 นางสาวอัจฉรา สุดใจ
63093010319 นางชนิษกานต� รัตนเมือง
63093010320 นางสาวรัชดา คําศรี
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63093010321 นางสาวนิศารัตน� เจริญผล
63093010322 นางสาวกนกพร ไหลประเสริฐ
63093010323 นายธีรวุฒิ คุ'มจุ'ย
63093010324 นางสาววรารัตร จันทร�ดี
63093010325 นางสาวประภาวดี ป?ญญา
63093010326 นางสาวกานดา รัศมี
63093010327 นางสาวเบญจภรณ� ป6งยศ
63093010328 นางสาวอธิฐาน เงินดิเรก
63093010329 นางเจนจิรา โพธ์ิบัลลัง
63093010330 นางสาวศรัณย�พร วรรณเอก
63093010331 นางสาวปริมาภรณ� คานกระโทก
63093010332 นางสาวบัณฑิตา ฮ+วนสกุล
63093010333 นางสาวธิดารัตน� กาศสนุก
63093010334 นางสาวลลิตา บุญแก'ว
63093010335 นางสาวพิมพ�วิภา กองเงิน
63093010336 นางสาวณัฏฐ�ฎาพร นัคราโรจน�
63093010337 นางสุธีอร จุใจ
63093010338 นายชญาวิศว� ตันติวโรดม
63093010339 นางสาวนนทยา อังกาบ
63093010340 นางสาวกุลวรี สุวัณนะศิริ
63093010341 นายเทพพิทักษ� อิ่มชม
63093010342 นายวัชระ เบ'ามี
63093010343 นายจักร�พงศ� โพธ์ิสูงส+ง
63093010344 นางสาวเมวรินทร� พาสมัย
63093010345 นางสาวกรณิการ� ขุนพินิจ
63093010346 นางสาวอัยราวัณ แสงงาม
63093010347 นางสาวสุชานันท� ทุ+งกระโทก
63093010348 นางสาวเจนจีรา จักรแก'ว
63093010349 นายสังคม นาคสมบูรณ�
63093010350 นายเอนกพงษ� ลิ้มพิพัฒน�ชัย
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63093010351 นางสาวพรนภา คําสุข
63093010352 นางสาวปาริตา ชํานาญหัตถ�
63093010353 นางสาวกฤติญาภรณ� ยอดบุรี
63093010354 นางสาวศิรินภา สุป?ญญา
63093010355 นายพิทักษ� จาวสุวรรณวงษ�
63093010356 นายอนุวัฒน� แก'วเมือง
63093010357 นางสาวอรอุมา เที่ยงตรง
63093010358 นายป6Uนพงศ� สุวรรณวศิน
63093010359 นางปรียานุช มระกูล
63093010360 นางสาวณัฐธิรา สงวนสิน
63093010361 นางสาวศศิภา กงเดิน
63093010362 นางสาวน้ําตาล พูลเขตกิจ
63093010363 นายศรัณยู อยู+พันธ�
63093010364 นางสาวรัศม์ิฏิกานต� สุขแสงดาว
63093010365 นายภาสพล ภูมิประพัทธ�
63093010366 นางสาวนัชชา ชัยวงค�
63093010367 นายอัตพล กลิ่นบุปผา
63093010368 นางสาวชรินทร�รัตน� พรมพิชัย
63093010369 นายชนินทร� มะโนน'อม
63093010370 นางสาวผกามาศ ทาทอง
63093010371 นางสาวโสรยา แสวงลาภ
63093010372 นางสาวพัชรมณี มาอยู+วัง
63093010373 นางสาวอรประภา พุ+มทวี
63093010374 นางสาวจิตรา กองสง
63093010375 นางสาวชนาภา นิลสนธิ
63093010376 นายกฤชที ป?ทมะโกมล
63093010377 ว+าที่ ร.ต.หญิงศศิธร ดีจ'อย
63093010378 นายพงศ�ธร จิตสว+าง
63093010379 นางสาวจิตรลดา พานิช
63093010380 นายศรัณย� อินทร�เอี่ยม
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63093010381 นางสาวชนนิกานต� บัวเกตุ
63093010382 นางสาวจันจิรา สุขอยู+
63093010383 นางสาวพรกมล เจMกแจว
63093010384 นางสาวสิรีธร ฉายศรี
63093010385 นางสาวน้ําทิพย� ป6นตาป6น
63093010386 นางสาวศิริรัตน� สิงห�หะ
63093010387 นางสาววิชญา รัตนสิริบัณฑิตย�
63093010388 นางสาวจันทร�จรัส ศรลัมภ�
63093010389 นางสาวณัฐญาดา ทัพทวี
63093010390 นายสฤษด์ิ ภู+บุญ
63093010391 นางสุมัทนา ปวรุตม�เมธีสกุล
63093010392 นางสาวชานิภา บัวเผียน
63093010393 นายพุฒิพงศ� นุชเกิด
63093010394 นางสาวศิริทิพย� ดวงประทุม
63093010395 นางสาวกชกร ฝ?]นแบน
63093010396 นางสาววัชราภรณ� ปานพรม
63093010397 นางสาวภัทรมาส ม่ันเหมาะ
63093010398 นางสาวโชติกา สารีจันทร�
63093010399 นางสาวชนิดา คงม่ัน
63093010400 นางสาวปนัดดา พลคล'าย
63093010401 นายปริญญา อินทร�สุข
63093010402 นางสาวพิมพิไล รุ+งมี
63093010403 นายศักด์ิชัย สังข�ศิริ
63093010404 นายจักรกฤษณ� นิลสนธิ
63093010405 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ แหจินดา
63093010406 นางสาวจันทร�จิรา เสนากูล
63093010407 นางสาวขนิษฐา เปVUยมทอง
63093010408 นางสาวขนิษฐา จันทร�อ+อน
63093010409 นางสาวปฐมาวดี เนตรธนู
63093010410 นางสาวกนกอร มากมี
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63093010411 นายชนาธิป จงหวัง
63093010412 นางสาวพิกุล เมืองมาหล'า
63093010413 นางฐิติญาภร สินธุรัตน�
63093010414 นายอติคุณ ปุสเทพ
63093010415 นางสาวอรุณรัตน� บุญเฉย
63093010416 นางสาวนาตยา โพธ์ิดี
63093010417 นางสาวธันย�ชนก โพธ์ิจินดา
63093010418 นางสาววารุณี จันทวรรณ
63093010419 นางป?ฐยาวดี ฆารเจริญ
63093010420 นางสาวจันทร�จิรา เครื่องสนุก
63093010421 นายองอาจ ขามโนนวัด
63093010422 นางสาวจารวี วัฒนะวงศ�กูล
63093010423 นางสาวภัสรา ฉิมทิม
63093010424 นางสาวชัญญานุช กันยะมูล
63093010425 นายศิวัธน� วงศ�ยุทธนนท�
63093010426 นางสาวกนิษฐา ทองเปEา
63093010427 นางสาวสองฟEา แสนคําลือ
63093010428 นายธีรพล สุวรรณโอสถ
63093010429 นายณัฏฐ�ปภัสร� พีระเชื้อ
63093010430 นางสาวรุ+งนภา แก'วย้ิม
63093010431 นางสาวกาญจนา วงค�หล'า
63093010432 นางสาวสุมัญตา แสนประสิทธ์ิ
63093010433 นางสาวณัฐณิชา ฝVปากเพราะ
63093010434 นางสาวเกยูร เนตรจZอย
63093010435 นายภัคนัณฏ� กMกมาศ
63093010436 นายณัฐพล เชื้อ่ํา
63093010437 นางสาวสุพัชรา เพ็ชรโต
63093010438 นางสาวจุฬาลักษณ� อินเลี้ยง
63093010439 นางสาววาสนา ไทยพ+วง
63093010440 นางสาวลัดดาวรรณ ทองทับ
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63093010441 นางสาวกัญญารัตน� สุขศรี
63093010442 นายเอกกมล เฟLUองเพียร
63093010443 นางสาววรรณภา บุกล+า
63093010444 นางสาวอริศรา บุตรเวียงพันธ�
63093010445 นางสาวกัญพัชร� คํ้าใบ
63093010446 นางสาวสิรินันท� งานหม่ัน
63093010447 นางสาววัชราภรณ� ขีดวัน
63093010448 นางสาววริศรา ขําศรี
63093010449 นางสาวสุภัทรา ระจิตร�
63093010450 นางสาวมลฑกานต� คนแรง
63093010451 นางสาวศกลวรรณ ด'วงสุวรรณ
63093010452 นางสาวอิศรานันท� จันทร�เฑียร
63093010453 นางสาววิยะดา ทัดพลอย
63093010454 นายนนทพัทธ� ชูรุจิพร
63093010455 นายพงพิทักษ� กล'าวาจา
63093010456 นางสาวณัฐกานต� ศรีพอ
63093010457 นางสาวอัจฉรียา ม่ันสวาทะไพบูลย�
63093010458 นางสาวชฎาธร อ'นอารี
63093010459 นางสาวศิริญาพร คําภักดี
63093010460 นายกิตติกร จุระกัน
63093010461 นางสาวสกุลตรา อยู+รักษา
63093010462 นางสาวนัฏฐญา เสลา
63093010463 นางสาวศศิณา คุณประเสริฐ
63093010464 นางสาวนิภาวรรณ พรมแพร
63093010465 นางสาวทิชชาพร วรรณกุล
63093010466 นายภูวดล แสนมูลฐี
63093010467 นางสาวศุภลักษณ� เผยพร
63093010468 นายกิตติพงศ� ป?ญญาใจ
63093010469 นางสาวชลสวรรณ มาเกตุ
63093010470 นางสาวนิตยา ทิพย�เนตร
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63093010471 นายอัสนี คุ'มหนู
63093010472 นางสาวจิรัชญา ทราจิตร�
63093010473 นางสาวปริศนา ศรีเรืองโห'
63093010474 นางสาวโสภิดา กันหา
63093010475 นางสาวนันหทัย สนธิ
63093010476 นางสาวณัฐพร คดง'วน
63093010477 นางสาวศิริลักษณ� ทิพบาง
63093010478 นายไพโรจน� ฟูใจ
63093010479 นายสุพจน� มีภู+
63093010480 นางสาวสายทอง กาวาด
63093010481 นางสาวบูชิตา บุญม่ัน
63093010482 นางสาวเปรมฤดี มะณีฉาย
63093010483 นายพุฒิพงค� สุวรรณ
63093010484 นางสาวอภิญญาศิริ กวางแก'ว
63093010485 นางสาวอธิธิดา ธนาชากร
63093010486 นางสาวถนอมพรรณ นาคชื่น
63093010487 นางสาวนวพร ฮีมินกูล
63093010488 นางสาวรัตนาภรณ� เชาวดีนุกุล
63093010489 นายจเร หงษ�ทองคํา
63093010490 นางสาวธณิชา สุวรรณดี
63093010491 นางสาวกฤติมา ชูเที่ยง
63093010492 นางสาวธิดารัตน� พินิจการ
63093010493 นายเทพนม สวนดอก
63093010494 นางสาวป6ยะมาศ ดีสอน
63093010495 นายกวี โฉมแดง
63093010496 นายศรุต ไพบูลย�
63093010497 นางสาวจิราภรณ� คมใสย�
63093010498 นายกันต�ชนก นันทวรรณ
63093010499 นายเจษฎา ดอกน'อย
63093010500 นางสาวอารีย�รัตน� จันทวงค�
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63093010501 นางสาวนัทธมน เจริญภาพ
63093010502 นายชนาธิป รวยสันเที๊ยะ
63093010503 นางสาวบุษราคัม สุระเสียง
63093010504 นางสาวเบญจมาพร คําชะนะ
63093010505 นางสาวนลินทิพย� สิงห�ผาสุข
63093010506 นางอารีรัตน� คําหนาหนัก
63093010507 นางชญานิศ คนคล+อง
63093010508 นางสาวศุภจิต กลิ่นจันทร�
63093010509 นางสาวสินี หอมรื่น
63093010510 นางสาวสุลารัตน� นวมพันธ�
63093010511 นายยุทธเดชา อินทรทัต
63093010512 นายภัควีร� วรรณกุล
63093010513 นางสาวภัทรวดี กลิ่นหอม
63093010514 นางสาวสุพัตรา ขังทัด
63093010515 นางสาวเฌอมาลย� เล็กประเสริฐ
63093010516 นางสาวศศิวิมล เพ็ชรเสือ
63093010517 นางสาวธนษา ม+วงวงศ�
63093010518 นายรัชพล ฝายนันชัย
63093010519 นายพงศ�พิพัฒน� กินรีแซ
63093010520 นายเกษมพัฒน� ใจสองเมือง
63093010521 นางสาวศศิธร บานเย็น
63093010522 นางสาวลลิตา มาอินทร�
63093010523 นางสาวปณิดา เทพประทุม
63093010524 นางสาวเปมิกา ลือมงคล
63093010525 นายศักด์ิสิทธ์ิ โพธิบาย
63093010526 นางสาวศุภพิชญ�ชา พุทธวงค�
63093010527 นางสาวสุภาภรณ� บุตรงาม
63093010528 นางสาวกรกฎ วังคีรี
63093010529 นายอนุชิต เนื่องชัง
63093010530 นางสาวภัทราภรณ� ชุนประวติ
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63093010531 นางสาวเกศินี ขวัญมุข
63093010532 นางสาวสุนัฏฏา แก'วดา
63093010533 นางสาวภัสร�สุชา เดชเดชะ
63093010534 นางสาวสิริประภา ทองมาก
63093010535 นางสาวกุOลนรี เข็มขาว
63093010536 นางสาวนิภาพร ตันตะถา
63093010537 นางสาวจิราพร ลิ้มเฮงสิน
63093010538 นายวสันต� นาคสนธ์ิ
63093010539 นางสาวจริญญา เฉียงเมือง
63093010540 นางสาวกนกวรรณ เรืองฉาย
63093010541 นางสาวนิภาพร ทัศนัย
63093010542 นางสาวพรพิมล รัตนจิตร�
63093010543 นายวรากร ตMะวงษ�
63093010544 นางสาวพลอย ปลอดภัย
63093010545 นายปฏิภาณ ไตรบุญรักษ�
63093010546 นางสาวสหฤทัย แก'วคํา
63093010547 นางสาวเบญจรัตน� สุริยะ
63093010548 นางสาวรัชนี ไม'หอม
63093010549 นายชยากร ถาวรศักด์ิ
63093010550 นายสุพัฒธรพงศ� แก'วเมือง
63093010551 นางสาวสุนิสา เหง'ากันหา
63093010552 นายสรยุทธ ปาละกูล
63093010553 นางณัฏฐ�ปวีณ� ทองลับแก'ว
63093010554 นางสาวน้ําค'าง เกิดยอด
63093010555 นางสาวพรพิมล พลธีระ
63093010556 นายส+งศักด์ิ ต'นบุตร
63093010557 นางภาณุมาศ สุวรรณชื่น
63093010558 นางสาวภาวินี คงมี
63093010559 นางสาวคุณเร เต+าแก'ว
63093010560 นายทองสุข เทียมราช
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63093010561 นางสาวนิภา ขันกสิกรรม
63093010562 นางสาวพัชราภรณ� จัตวาภักดี
63093010563 นางสาวเบญจรัตน� พงษ�พานิช
63093010564 นางวันวิสาขา เสือเจริญ
63093010565 นายธิติพันธ� อินชัยวงค�
63093010566 นางสาวเนตรนภา อินทะ
63093010567 นางสาวชนาพร อ'อยอิสรานุกูล
63093010568 นางสาวนัฐมณ คําเชื้อ
63093010569 นางสาวขวัญตระกูล บุตรพรหม
63093010570 นางสาวพัชรินทร� โพธ์ิขวาง
63093010571 นางสาวจิราพร เที่ยงตรง
63093010572 นายคณินพิชญ� เปรมพล
63093010573 นายศิรสิทธ์ิ เกตุสาคร
63093010574 นายวิสูตร พ+วงมี
63093010575 นายพรเทพ พงษ�วิรัตน�
63093010576 นางสาวจีราวรรณ ทองคํา
63093010577 นายภานุสรณ� ก'อนทองคํา
63093010578 นางสาวณัฐธิดา ฝVปากเพราะ
63093010579 นางสาวธัญญารัตน� ปกรณ�ธนกุล
63093010580 นางสาวเกศกนก ยศสุนทร
63093010581 นางสาวป6ยฉัตร บุญเม+น
63093010582 นางสาวจิราวรรณ อุบัติ
63093010583 นายณัฐพล สีฟอง
63093010584 นางสาวกุลปริยา คุ'มเกตุ
63093010585 นางสาวสิราวรรณ โพธ์ิเหมือน
63093010586 นางสาวสายธาร แพงเพชร
63093010587 นางสาวอนุสรา จันทวงศ�
63093010588 นางสาวจุฑามาศ เมืองนก
63093010589 นางสาวศิริรัตน� คํามีถา
63093010590 นางสาวอัญชลี ขอนทอง
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63093010591 นายยุทธณา โพธ์ิขาว
63093010592 นางสาวพิมพ�ชนก เซ็งประสิทธ์ิ
63093010593 นางสาวสุดาพร นาคพรม
63093010594 นางสาววรรณวิสา ดวงดาราพร
63093010595 นางปภาณิน คําวัฒนา
63093010596 นางสาวประภัสสร บุตรเสง่ียม
63093010597 นายป6ติพงศ� ขจรบุญ
63093010598 นางสาวกรวรรณ โทเพชร
63093010599 นางสาววิภาวี เจ'าทรัพย�
63093010600 นางสาวอทิตยา แสนแก'ว
63093010601 นายกษิด์ิเดช ม่ังมี
63093010602 นางสาววรัญญา วระพันธุ�
63093010603 นายวัชรพงษ� แก'วทอง
63093010604 นางสาวนิสากร น'อยนิล
63093010605 นางสาวระวี จันสา
63093010606 นางสาววาสนา วารีสุข
63093010607 นางสาวณัฐสุดา เปNนอัน
63093010608 นายอภิชาติ สิทธ์ิคงต้ัง
63093010609 นางสาวจุฑามาศ ขวัญอ+อน
63093010610 นางสาวรุ'งอรุณ อ่ําพูล
63093010611 นายป6ยะวัฒน� ลืมอินทร�
63093010612 นางสาวณิชกานต� ประมูลสิน
63093010613 นางสาวจินตนา ทองดี
63093010614 นางสาวอรญา ประเมนาโพธ์ิ
63093010615 นางสาวพิชญ�ชัญญา กิตวัน
63093010616 นายกิติธัช ดวงแก'ว
63093010617 นายศรัณย� ยันดี
63093010618 นางสาวมุกดารัตน� แจ+มสุวรรณ
63093010619 นางสาวกัณฐิกา ปะละลือ
63093010620 นายธิติวุฒิ ก่ิงเนตร
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63093010621 นายปฏิกรณ� ก'อนวิมล
63093010622 นางสาวธิดารัตน� อินฟากท+า
63093010623 นางสาวสุชาวดี ปรีมาท
63093010624 นางสาวปนOัดดา คงถาวร
63093010625 นางสาวกนกวรรณ เดือนหงาย
63093010626 นางสาวรุ+งอรุณ ทรัพย�ปราชญ�
63093010627 นางสาวอนุสรา กุณฑา
63093010628 นายปรินทร ศรีสวรรค�
63093010629 นางสาวกมลวรรณ เกตุปRากะพ้ี
63093010630 นางสาวจันทร�ทิมา มงคลชัย
63093010631 นางสาวเยาวพา กลิ่นกุหลาบ
63093010632 นางสาวฐิติยา กันภัย
63093010633 นางสาวจิระดา สุขร'าย
63093010634 นายสุวรรณชัย จารุเผ+า
63093010635 นางสาวกานติมา กออินทร�
63093010636 นายพีรวัฒน� อ+อนศรี
63093010637 นางสาวชัญญา รักสกุลทวี
63093010638 นางสาวคนึงนิจ ชรัสเสถียร
63093010639 นางสาวธัญญารัตน� ใจอารี
63093010640 นางสาวสุภาพร วงสามี
63093010641 นางสาวจันทร�จรัส จันคง
63093010642 นายรณชัย จันทร�ผ+อง
63093010643 นายเอกภพ อัสสะวะ
63093010644 นางสาวเสาวณี ภู+จันทร�
63093010645 นางวรเนาว� อินตัน
63093010646 นางสาวอภันสิตางค� พานิชกิจ
63093010647 นายปฏิพากย� เสียงดัง
63093010648 นางสาวป?สสนา ดอนไพรกา
63093010649 นางสาวฐิตาภา บางบน
63093010650 นางสาววิลาวัณย� กลิ่นจันทร�
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63093010651 นางสาวกมลพรรณ ยงไธสง
63093010652 นางสาวฐิติมา ศิริธรรมเกตุ
63093010653 นางสาวปวิตรา ศรีแสงทรัพย�
63093010654 นางสาวสุภาวดี ย้ิมอยู+
63093010655 นางสาวป6ยพร ผิวสุพรรณ
63093010656 นางสาวสุเมธี กลิ่นบัว
63093010657 นางสาวป6ยวรรณ ขันทะสีมา
63093010658 นายวิศวยศ เรืองคํา
63093010659 นายพชรพล พรมโสภา
63093010660 นางสาวชลดา ชูแก'ว
63093010661 นางสาวศันศนีย� เปลาเล
63093010662 นางสาวณัฐรัตน� คําแมน
63093010663 นางสาวกนกวรรณ สดสะอาด
63093010664 นางสาวกาญจนา กองสอน
63093010665 นางสาวกัญจนา พิมเสน
63093010666 นายธนกฤต สัตย�ต+อชาติ
63093010667 นางสาวกรรณิการ� ฟุEงเฟLUอง
63093010668 นางสาวชนุชนาถ ผดุงจิตร
63093010669 นางสาวยลลัดดา กองทัพไทย
63093010670 นางสาวอรณิชา แสงแก'ว
63093010671 นางสาวกานต�ธีรา วัชรเมฆขลา
63093010672 นางสาวณัฏฐา สิงห�เชื้อ
63093010673 นายเจษฎาภรณ� พันธุ�อุดมศักด์ิ
63093010674 นายภควัต โค'วถาวร
63093010675 นางสาวกชกร บุญอ'น
63093010676 นายอภิเชษฐ ฉิมศิริ
63093010677 นางสาวฐิติพร แก'วหล+าย
63093010678 นางสาวขวัญจิรา ม่ันแย'ม
63093010679 นางสาวมยุรี ทรงสวัสด์ิวงศ�
63093010680 นางสาวอารมณ� ทับทิม
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63093010681 นางสาวพีรพรรณ มูลสัน
63093010682 นางสาวสุณัฐชา ภักด์ิสุขเจริญ
63093010683 นางสาวอรอนงค� กลัดกลีบ
63093010684 นายพีรัชชัย แก'วนิมิตร
63093010685 นายธนพล ธาราวัชรศาสตร�
63093010686 นายธรรมรัตน� เสริฐป?ญญา
63093010687 นายธีรพล คงโพธ์ิ
63093010688 นางสาวทิพวรรณ ฟ?กแฟง
63093010689 นางสาวสุภัชชา จันทร�คําพา
63093010690 นายรัตนภูมิ วิเชียรไพศาล
63093010691 นางสาวภัทรวดี พระนาม
63093010692 นางสาวทัศนีวัลย� อินทิรัก
63093010693 นางสาวจันทร�จิรา ลานควาย
63093010694 นางสาวชุติกาญจน� กุลนิยม
63093010695 นางสาวอุไรรัตน� อุ+นเมือง
63093010696 นายศรัณย� ศรีวิชัย
63093010697 นางสาวธัญญรัตน� กิตติรัตน�
63093010698 นางสาวคณิตรา คงเกตุ
63093010699 นางสาวเพชรชราพร แสนจันที
63093010700 นางสาวรุ+งรัศม์ิ เรืองบุญญา
63093010701 ว+าที่ร'อยตรีจินภัทธ� ไชยวรรณ
63093010702 นางสาวปพิชญา หิมพานต�
63093010703 นางสาวปวีณ�ธิดา สว+างพร'อม
63093010704 นายธนกร กาคํา
63093010705 นายพีรยุทธ จันทร
63093010706 นางสาวณัฏฐ�ชุดา เสวกมหารี
63093010707 นางวันวิสา นาจารย�
63093010708 ว+าที่ ร.ต.หญิงวรพรรณ ลาคํา
63093010709 นางสาวนวรัตน� ติณะมาศ
63093010710 นางสาววัชรี อินทรเกษม
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63093010711 นางสาวภาวิไล เขม'นเขตกิจ
63093010712 นางสาวปาริฉัตร พ+วงจันทร�
63093010713 นางสาวธนภรณ� ลุยทอง
63093010714 นายนพณัฐ ตระการ
63093010715 นางสาวณัฐนารี ธิกะ
63093010716 ว+าที่ร'อยตรีวรพรต โจดโจน
63093010717 นางสาวชลธิชา เมฆทับ
63093010718 นางสาวศิรินนา เพ็ชรยัง
63093010719 นายอามีน กิมเหลือง
63093010720 นางสาวมยุรฉัตร บํารุงพรไพศาล
63093010721 นางสาวณัฐลดา สมัคการ
63093010722 นางสาวเมขลา เกตุแก'ว
63093010723 นายพิชญ�พิศุทธ์ิ ย้ิมเยาะ
63093010724 นางสาวพรรณภา สุริยา
63093010725 นางสาวศิรินทิพย� อินคํา
63093010726 นายวัชระพล แซ+นา
63093010727 นางสาวพิจิตรา อ+วมบุตร
63093010728 นางสาวมณฑาทิพย� อําไพ
63093010729 นางสาวศุทธินี ตุ'ยหล'า
63093010730 นายเฉลิมพงษ� เมืองเทศ
63093010731 นางสาวสุวัฒณา สิงหจูฑะ
63093010732 นางสาวนพวรรณ คงเนตร
63093010733 นางสาวภัทรภร ต+ายพูล
63093010734 นางสาวสุนันทา เกตุสุวรรณ�
63093010735 นางพรทิพย� ขัดชุ+มแสง
63093010736 นางสาวจารุวรรณ รักสุด
63093010737 นางสาวธนาวดี ไชยลังการณ�
63093010738 นายศัตวุฒิ ชุมภูอินทร�
63093010739 นางสาวสาลินี ดีสอาด
63093010740 นางสาวกาญจนา เงินกองแก'ว
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63093010741 นายนิทัศน� ใจป6นตา
63093010742 นางสาวชนกสุดา เชื้อชวด
63093010743 นายสุพจน� ปูRสั้น
63093010744 นางสาวเพชราภรณ� จิตบํารุง
63093010745 นางสาวศรัณย�พร ราศรี
63093010746 นายดลพุฒ ประสงค�
63093010747 นายสปราวุธ แซ+ปbง
63093010748 นายเอกราช บัวขวัญ
63093010749 นางสาวนารีรัตน� วงค�หล่ํา
63093010750 นางสาวนฤพร ฟูต๋ัน
63093010751 นางสาวเรณุกา ภูอาลัย
63093010752 นางสาวปาริฉัตร อินทโชติ
63093010753 นางสาวมนสิชา ภูมิสิทธิพร
63093010754 นางสาวมานิตา บุญมี
63093010755 นางสาวเจนจิรา ทองอินทร�
63093010756 นายชาญณรงค� จันทร�เชื้อ
63093010757 นางสาวมานิตา คันศร
63093010758 นายสราวุธ วันชมภู
63093010759 นางสาวศิริญาภรณ� คํานก
63093010760 นางสาวภัทราภรณ� จันทรมณี
63093010761 นางสาวชนิษฐา ฉิมจ๋ิว
63093010762 นางสาวกนกวรรณ ช+างปภากร
63093010763 นางสาวศิริวรรณ สิงห�สม
63093010764 นายกิตตินันท� ยืนยง
63093010765 นางสาวิตรี ใจปวน
63093010766 นายนนทกานต� นุ+มภา
63093010767 นางสาวธัญญาลักษณ� ศิริสาย
63093010768 นางสาวพลอยนภา ศรีอาวุธ
63093010769 นางสาวเบญจมาภรณ� ซาทรง
63093010770 นางสาวสุรีย�รัตน� มีผล
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63093010771 นางสาวชลลดา กระต+ายขาว
63093010772 นางสาววาทินี สุบิน
63093010773 นายโชติอนันต� ประพฤติดี
63093010774 นางสาวธิดารัตน� เกตุกําจร
63093010775 นางสาวสุพิชชา พาดขุนทด
63093010776 นายพิทักษ�ชาติ รักศรี
63093010777 นายเต็มวิทย� ม่ันเขตวิทย�
63093010778 นายคณิน เสถียรยศ
63093010779 นางสาวพลอยไพลิน นนทะโครต
63093010780 นางสาวจุฑามาศ พันศรี
63093010781 นายสําเนียง แสงแก'ว
63093010782 นางสาวนฤมล สมศรีดา
63093010783 นางสาวอรอนงค� พ่ึงเขียว
63093010784 นางสาวฐิติยาภรณ� ยะนันโต
63093010785 ว+าที่ ร.ต. หญิงสิริภัค ชัยบุตร
63093010786 นางสาวปรายฟEา ชมภูม่ิง
63093010787 นายศิริศักด์ิ เรือนศรี
63093010788 นางสาวภมรณัฐจรี เหลืองทองคํา
63093010789 นางสาวรุ+งไพลิน สีสนิท
63093010790 นางสาวศิริพร มโนหลักหม่ืน
63093010791 นายอิทธิพล พรมมา
63093010792 นางสาวกนกวรรณ บัวบาน
63093010793 นางสาววรรณวิสา แก'วมี
63093010794 นางสาวศิริวิมล ไกรมุด
63093010795 นางสาวนภัสวรรณ สุขแจ+ม
63093010796 นางสาวญาดา กาญจนา
63093010797 นายธิติศิริพัฒน� รุ+งพรหมมา
63093010798 นางสาวพรพิมล สนสิริ
63093010799 นายสถาปนา แสนโกด
63093010800 นางสาวธัญญารัญญ� กิจาทรธันยวัชร�
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63093010801 นางสาวนัทดา บานแย'ม
63093010802 นางสาวขวัญลดา พาเหมาะ
63093010803 นางสาวพรพรรณ โพธ์ิ ดี
63093010804 นายพีรพล เริ่มลาวรรณ
63093010805 นางสาวอธิชา ฟ?กทองอยู+
63093010806 นางสาววริศรา สาหร+าย
63093010807 นางสาวทิพยสุคนธ� คํามี
63093010808 นายเอกพงษ� ยานะฝ?]น
63093010809 นางสาวนิตยา ทองจันทร�
63093010810 นายสุขวิช โพธ์ิศรีลอย
63093010811 นายพศิน กลิ่นบุบผา
63093010812 นางสาววิภาวี บุญคง
63093010813 นางสาวภิญญดา เพ+งสว+าง
63093010814 นางสาวภัทรวดี พงษ�ซุ'ย
63093010815 นางสาวเจนจิรา โลกคําลือ
63093010816 นางสาวชุติญาดา สีชมภู
63093010817 นางสาวกมลชนก พ่ึงบุญเรือง
63093010818 นางสาวจตุพร ธนมัญชุสาพันธุ�
63093010819 นางสาวสุนิสา อู+ทอง
63093010820 นางสาวเกศรา จันคําเรือง
63093010821 นางสาวปรียาภรณ� ใจหาญ
63093010822 นางสาวอาลิษา สนธิ
63093010823 นายประเสริฐ แช+มสุข
63093010824 นางสาวอังคณา แสนศักด์ิ
63093010825 นางสาวสุกัญญา กวินวรรณา
63093010826 นางสาวธมลวรรณ แก'วกําเนิด
63093010827 นางสาววัฒนา ศิริชัย
63093010828 นายธีรภัทร สิงหเดช
63093010829 นางสาวกรรณิการ� เอมโอฐ
63093010830 นางสาวทิพยาพัศ สืบสายอ+อน
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63093010831 นางสาวธนัญชนก จุมพลศรี
63093010832 นางสาวขวัญเรือน ทองเปEา
63093010833 นายกฤษณพงศ� ชัยวงศ�
63093010834 นางสาวผาณิตา เชิดเชื้อ
63093010835 นางสาวนัทธมณ วรกรรณ�
63093010836 นางสาวเบญญาภรณ� บัวทอง
63093010837 นางสาวสุภัสสรา กิตติจารุจรรย�
63093010838 ส.ต.ทสํารวย อุ+นใจ
63093010839 นางสาวยชวรี ด'วงคํา
63093010840 นายเอ กมล อิน นารี 
63093010841 นายนพณัฐ คงธนธีระสันติ
63093010842 นางสาวแพรวา พิมจันทึก
63093010843 นายอติชาติ ทรงกลิ่น
63093010844 นางสาวปาลิตา ผัดใจ
63093010845 นางสาวสุจิตรา จันทร�เชื้อ
63093010846 นางสาวนิภาพร ทองคํา
63093010847 นายศุภเลิศ ป?]นพุ+มโพธ์ิ
63093010848 นายพงศกร สิงหเดช
63093010849 นางสาวสงกรานต� ชาญประเสริฐ
63093010850 นางสาวกิตติวรา เจริญศรี
63093010851 นางสาวขวัญสุขุม ศรียะวงษ�
63093010852 นางสาวหรรษา ชาญสมร
63093010853 นายณัฐนันท� เสนาพิทักษ�
63093010854 นางสาวชลลดา ศรีม+วง
63093010855 นางสาวศิรินภา น'อยเพ็ง
63093010856 นายยศกร สายสังข�
63093010857 นางสาวรมิดา ลาภพาณิชยกุล
63093010858 นางสาวนันทนา ด+อนแผ'ว
63093010859 นางสาวพรทิพย� บํารุงดี
63093010860 นายณัฐวุฒิ นันกาศ
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63093010861 นางสาวสุภาพร เพ็งพี
63093010862 นางสาวเปมิกา ลอยเมฆ
63093010863 นางสาวฉัตทริกา แย'มชื่น
63093010864 นางสาวณัฐชฎา คณเกณฑ�
63093010865 นางสาวอมรรัตน� เธียรศรี
63093010866 นางสาวฤทัย เง+าลี
63093010867 นางสาวทรายทอง เกาะแก'ว
63093010868 นายปรีชา ไชยทา
63093010869 นายนพเก'า นิลทอง
63093010870 นางสาวนุชนาถ เรือนทอง
63093010871 นางสาวศิริลักษณ� โพธ์ิบุญ
63093010872 นายยศศิริ ศิริวัฒนธานี
63093010873 นางสาวฆิฑามาศ คลังเงิน
63093010874 นางสาวธนิตา มาน'อย
63093010875 นางสาวสรัญญา บุญเจือจันทร�
63093010876 นายสิพพิสุฎ บูรณเขตต�
63093010877 นางสาววชิรญาณ� คําหุ+น
63093010878 นางสาววัชรีพร เอี่ยมมา
63093010879 นางสาวอรุณลักษมี ใจหลัก
63093010880 นางสาวนฤสรณ� จันทกุล
63093010881 นางสาวกัลยกร เกตุสมบุญ
63093010882 นางสาวเบญจมาภรณ� สีสังข�
63093010883 นางสาวป?ทมา เตียวตระกูล
63093010884 นางฐิติกาญจน� ป?ญญาไว
63093010885 นายนรนิติ อํามระนันท�
63093010886 นางสาวสุนิสา บัวระยับ
63093010887 นางสาววณาวรรณ วิสิทธิศาสตร�
63093010888 นางสาวณัฏฐกานต� จันทร�อุบล
63093010889 นางสาวดลพร วัฒน�ชรานนท�
63093010890 นางสาวสุนิสา แสงโพธ์ิ
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63093010891 นายไพโรจน� ปานไกร
63093010892 นางสาวอิสรา ติณะคัด
63093010893 นางสาวธมนวรรณ ตุ'ยเขียว
63093010894 นางสาวกาญจนา เครือจิโน
63093010895 นายธัชพล เดชจบ
63093010896 นายณัฐพล วรรณ�สุทธะ
63093010897 นางสาวศิรินทิพย� สีหะวงค�
63093010898 นางสาวปริณดา สุคเที่ยง
63093010899 นางสาวการะเกด คําไวย�
63093010900 นายพิทยา ไชยา
63093010901 นายสุกฤษฎ์ิ ยุทธรัตน�
63093010902 นายเอกสิทธ์ิ สุดเสน+ห�
63093010903 นางสาวกนกอร ธรรมครบุรี
63093010904 นายณัฐพล มู'เม+า
63093010905 นายชัยภูมิ พรมมาวัน
63093010906 นางสาวสุนทรี สุทธศิลป[
63093010907 นางสาวมลฤดี อยู+บุญ
63093010908 นายกัลยกร มณฑา
63093010909 นางสาวศรินญา อินบัวทอง
63093010910 นายกฤตินัย คันศร
63093010911 นางสาวอินทุภา เอมเสม
63093010912 นางสาววิจิตรา พรธาดาวิทย�
63093010913 นางสาวปาริฉัตร จ๋ีคีรี
63093010914 นางสาวณัฐฐิยา จันทบาล
63093010915 นางสาวป?ทมาวรรณ บัณฑิต
63093010916 นายไชยัญ คงพันธ�
63093010917 นางสาวญาดา กวีวัฒนา
63093010918 นางเกตุธิมล ระภาเพศ
63093010919 นางสาววีระวรรณ ยอดโยม
63093010920 นางสาวอริสา มาพร'อม
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63093010921 นายณัฐนนฐ� อินชัยวงศ�
63093010922 นางสาวธนัญญา ดิบทิพย�
63093010923 นางสาวอรณี เวียงโอสถ
63093010924 นางสาวปุณณภา ดีประเสริฐ
63093010925 นางสาวพรชนก ฟ?กทับ
63093010926 นางสาวศศิภา คงทวี
63093010927 นางสาวสุธินันท� พรมเศษ
63093010928 นางสาววทันยา ขอคํา
63093010929 นางสาวนภาภัสสร� ศีติสาร
63093010930 นางสาวรัตนา แข็งแรง
63093010931 นางสาวนริศรา แสงชวลิต
63093010932 นางสาวศิริรัตน� ริ้วทอง
63093010933 นางนงเยาว� คุณสิทธ์ิ
63093010934 นางสาววนิดา แสงอินทร�
63093010935 นายสุทธิพร ชนะสิทธ์ิ
63093010936 นางสาวเบญญาภา พรมวิเศษ
63093010937 นายชาญวิทย� คํามา
63093010938 นางสาวธัญญาภรณ� พวงทอง
63093010939 นางสาวอมรรัตน� อุประปุEย
63093010940 นางสาวจิรัชญา สุป?น
63093010941 นางสาวฌัชชา เขตกัน
63093010942 นางสาวกัญญาณัฐ มณีเนียม
63093010943 นายสิริรัชย� ชีพา
63093010944 นางสาวพิชญา มะลิวัลย�
63093010945 นางสาวสุทธิดา กันธิมา
63093010946 นายนันทวัฒน� จิณะเสน
63093010947 นายเตชสิทธ์ิ วงศ�ครุฑ
63093010948 นางสาวธันย�จิรา สิทธิไกรสรณ�
63093010949 นางสาวสุภาวดี ก'อนแก'ว
63093010950 นายสุวัฒนา สารี
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63093010951 นางสาววรัชยา คุ'มมี
63093010952 นางสาววชิรา โพพา
63093010953 ว+าที่ร'อยตรีหญิงอรวรรณ แก'วณะศรี
63093010954 นางณัฎฐิรา อุตบัววงศ�
63093010955 นางสาวรัชดาภรณ� พลอยงาม
63093010956 นางสาวสุธาทิพย� สุจิวรกุล
63093010957 นายวัลลภ ขําโตนด
63093010958 นางสาวเจนจิรา จันทะคุณ
63093010959 นางสาวนภิสรา พลเต้ียม
63093010960 นายยศพร ทัดเสือ
63093010961 นายวัฒนชัย ม+วงเงิน
63093010962 นางสาวกวินนา หาญกาย
63093010963 นางสาวผกาวดี มิคะนุช
63093010964 นางสาวรติมา ชอบประดิถ
63093010965 นางสาวจีราพร พูลผล
63093010966 นางสาวศิริรัตน� ยารังษี
63093010967 นางสาวกุนที ถ่ินหนึ่ง
63093010968 สิบเอกกฤษดา บุญมา
63093010969 นางสาวสุดารัตน� คุ'มเมือง
63093010970 นางสาวณัฐนรี ทาฝ?]น
63093010971 นางสาวสุวรรณี ไตรเนตร
63093010972 นายกีรติ สุขมาก
63093010973 นางสาวมุขสุดา บํารุงดิลก
63093010974 นางสาวกนกวรรณ สวาทนุช
63093010975 นางสาวสุพัตรา พันธุ�พุ+ม
63093010976 นางสาวเบญจวรรณ� พินจันทร�
63093010977 นางสาวนิศารัตน� สังข�เสือ
63093010978 นางสาวกัญญารัตน� จันทา
63093010979 นางสาวลัดดา นครอินทร�
63093010980 นางสาวนิลญา กลิ่นรัตน�
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63093010981 นางสาวลลิตา เมธาวี
63093010982 นางสาวบุณยวีร� ทองเดช
63093010983 นางสาวอรทัย เขตประกรณ�
63093010984 นางวิลาวัลย� ศรีเมือง
63093010985 นางสาวธณัฏฐา สีคมขํา
63093010986 นางสาวธนัญญา พ่ึงทองคํา
63093010987 นายธนาคม โวหาร
63093010988 นางสาวธัญรัศม� สุขย่ิงสวัสด์ิ
63093010989 นายสนธยา ตาวุ+น
63093010990 นางสาวพรพรหม พรมแพร
63093010991 นางสาวสุภาวดี จินาวรรณ
63093010992 นางสาวกาญจนา ท'วมหลุ+น
63093010993 นางสาวอรวรรณ กองกูล
63093010994 นางสาวรดามณี อยู+ทอง
63093010995 นางศรีสุรัตน� กีรติอุณห�
63093010996 นางสาววันวิสา ทานะ
63093010997 นางสาวพรพัสนันท� เหลาเกลี้ยง
63093010998 นางสาวกัญธรส นามสุข
63093010999 นางสาวรุ+งนภา มุขสูงเนิน
63093011000 นางสาวกัญญารัตน� จาดเปรม
63093011001 นางสาวนัทณาภรณ� ต+ายทรัพย�
63093011002 นางสาววราลักษณ� เหลาวงษ�
63093011003 นางสยุมพร ลอยประดิษฐ�
63093011004 นางสาวกมลวรรณ ทองแห'ว
63093011005 นางสาวรัตนากร พรมแตง
63093011006 นางชญาภา เฟLUองอิ่ม
63093011007 นางสาวสุทธิดา แสนเงิน
63093011008 นายพูลสิทธ์ิ เอี่ยมม่ัง
63093011009 นางสาวศิราณี  ับัวแก'ว
63093011010 นายศิรวิชญ� สิทธิราช
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63093011011 นางวงค�เดือน พลสวัสด์ิ
63093011012 นางคุณัญญา ย้ิมมี
63093011013 นายณัฐการต� แก'วเขียว
63093011014 นางสาวภัคจิรา เดชแฟง
63093011015 นายนิพิธพนธ� อินเอี่ยม
63093011016 นางสาวภิญยาพัชร� ภักดี
63093011017 นางสาวชญาดา วงศ�ศิริกุลชัย
63093011018 นายวรัญWู คงสีไพร
63093011019 นางสาวป6ยนุช รวมทรัพย�
63093011020 นางสาวจันทรวิมล ห'าวหาญ
63093011021 นายศุภกร เต็มปYก
63093011022 นายสถาพร เอกป?ชชา
63093011023 นายธิติ ระม่ัง
63093011024 นางสาวป?ณญภัคย� ทิพมนต�
63093011025 นางสาวพิมพ�ชนก รศพล
63093011026 นายนราวุฒิ นมเนย
63093011027 นางสาวอัจฉญา วงษ�เจริญ
63093011028 นางสาวกิตติวรา คงทวีศักด์ิ
63093011029 นางสาวพิมพ�พิชชา โพธ์ิทอง
63093011030 นางสาววิรัณภัทร� สีโน
63093011031 นางสาวพฤกษชาติ พันธ�งอก
63093011032 นางสาวอังสุมารินทร� พูลแสง
63093011033 ว+าที่ร'อยตรีหญิงศศิธร แสงกล'า
63093011034 นางธันยากานต� ถนอมศิลป[
63093011035 นางสาวนัทธมน แก'วคง
63093011036 นางสาวคณัฐฐา แก'วเกิด
63093011037 นางสาวเกตน�นิภา ชุมภูวัง
63093011038 นางสาวโศภิต เปVUยมแพร
63093011039 นางสาวประภาวรินทร� สมนึก
63093011040 นางสาวพรภัค ป6Uนมณี
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63093011041 นายเอกชัย ห+านตระกูล
63093011042 นางสาวพนารัตน� มีศิริพันธุ�
63093011043 นางสาวบุญธิชา สาระมูล
63093011044 นางสาวสุวดี น้ํารินชื่นจิตใส
63093011045 นางสาวนนทสรวง สอนอ'อ
63093011046 นางสาวสุนิสา แซ+ด+าน
63093011047 นางสาวศิริภา ชาวแหลง
63093011048 นางสาวสาลินี จาจี
63093011049 นายณัฐพล แก'ววิจิตร
63093011050 นางสาววิจิตรา คํากลม
63093011051 นางสาวธนาภรณ� วิสิทธ์ิ
63093011052 นางสาวศิริวรรณ โกยแก'ว
63093011053 นางสาววิลาสินี ผิวอ+อนดี
63093011054 นางสาวกําไร มณีพงษ�
63093011055 นางสาวประภาสิริ ทองดอนอินทร�
63093011056 นางสาวอุษณี ธรรมกิจ
63093011057 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิบัลลังค�
63093011058 นางสาวรุ+งนภา แสนบุญศรี
63093011059 นางสาวชนากานต� เอียงประโคน
63093011060 นางสาวบุณยนุช กุมภาพันธ�
63093011061 นางสาวสุภาภรณ� เฉียงเหนือ
63093011062 นางสาวน้ําเพชร ทานา
63093011063 นางสาวพิชญาภา สนธิญาติ
63093011064 นางสาวณัฐกุล เชาว�อุบล
63093011065 นางสาววราภรณ� แสนคําหล'า
63093011066 ว+าที่ร.ต.หญิงจีระนันท� นิลน'อย
63093011067 นางสาวพัชรินทร� ดีเต็ม
63093011068 นางสาวกิติยา อ+อนดี
63093011069 นางสาวจิตาภา แก'วสมบัติ
63093011070 นางสาวอลิศรา อ+วมมีเพียร
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63093011071 นางสาวกัญญาณัฐ อุ+มมี
63093011072 นางสาวณัฐธิดา ชาวเรือหัก
63093011073 นางสาวกัลยกร ชูเฉลิม
63093011074 นางสาววรรณา จันทร
63093011075 นางสุลาวัลย� คงเมืองคํา
63093011076 นางสาวศิรดา จัดกสิการ
63093011077 นางสาวนงลักษณ� สุวรรณะมา
63093011078 นางสาวกัญญารัตน� สารทไทย
63093011079 นางสาวฐิตินันท� ศรีอดิศักดฺOO
63093011080 นางสาวพิมผกา ศรีวิชัย
63093011081 นางสาวศศิธร ดอกรักกลาง
63093011082 นางสาวพิชามญชุ� เบญจมาศ
63093011083 นางสาวอุทุมพร สุดใจ
63093011084 นายอภิชาติ เสมเถ่ือน
63093011085 นางสาวธนารินทร� ศรีพัฒ
63093011086 นางสาวสุมิตรา คงดี
63093011087 นายศุภกร กองคํา
63093011088 นางสาวสิริกานดา โพจันทร�
63093011089 นายธีรพงษ� แก'วแดง
63093011090 นางสาวณัฐลดาภรณ� กลิ่นสุคนธ�
63093011091 นางสาวอภิญญา แก+นย่ิง
63093011092 นางสาวนิตยา เทียนสันต�
63093011093 นายเฉลิมเกียรติ ขันทะสีมา
63093011094 นายศิลปชัย จิตตรง
63093011095 นายจักรี ทองแบบ
63093011096 นางสาววิรัญญา จันเครือย้ิม
63093011097 นายณัฐวรา ประเสริฐ
63093011098 นายธิติพันธ� เฮงประเสริฐ
63093011099 นางสาวเพชราพร ขวัญเจริญ
63093011100 นางสาวณัฐธิดา แนมชัยภูมิ
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63093011101 นางสาวปรีณาพรรณ เอี่ยมสะอาด
63093011102 นางสาวเบญจมาศ วิรินทร�
63093011103 นางสาวกฤติกา เทอดสุวรรณ
63093011104 นางสาวณัฐติญา เกตุชัย
63093011105 นางสาวฌัชนันท� จันแก'ว
63093011106 นางสาวศรีอรุณ ชุ+นบุญ
63093011107 ว+าที่ ร.ต.นันทวัฒน� นิ่มทอง
63093011108 นายสันติ กุนอก
63093011109 นายวรรณธนะ ชูพันธ�
63093011110 นางสาวเกวลี ขุนพรหม
63093011111 นายนนทพัทธ� บุญเผือก
63093011112 นางสาวบุญญารัตน� พุ+มทอง
63093011113 นายพุฒิเมธ จันทร�นาค
63093011114 นางสาวกชกร ใหม+คามิ
63093011115 นายธนชาต รักษ�ศิลป[
63093011116 นางสาวสุภัฐตา พะโยม
63093011117 นางสาวณิชาภัทร สีสุวรรณ�
63093011118 นายสุเทพ ทิพรังศรี
63093011119 นางสาวณัฐพร นุ+มพรม
63093011120 นางสาวพัทธนันท� เฮงส+าย
63093011121 นายธนวัฒน� รัตนสากล
63093011122 นางสาวภัทรวดี ประสิทธิผล
63093011123 นายสุริโย กะจันทร�
63093011124 นายธงธวัช สุวรรณมงคล
63093011125 นางสาวกฤติยาภรณ� เมืองนาค
63093011126 นางสาวอุรชา สกุลณี
63093011127 นางสาวเนาวพร กลิ่นสวัสด์ิ
63093011128 นางสาวปุณยนุช ศรีอ่ํา
63093011129 นางสาวมัทรี ทุ+งทอง
63093011130 นางสาวสุธรส จ๋ิวสุข
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63093011131 นางสาวพัชรี ศิริธีรวัฒนสุข
63093011132 นางสาวอรุโณทัย ตันถาง
63093011133 นางสาวกานต�ธิดา ก'อนจันเทศ
63093011134 นางสาวพิรัญญา ป?ญญา
63093011135 นายธีรยุทธ อินทะวงค�
63093011136 นางสาวนาตยา สุภาผล
63093011137 นางสาวจันทิรา ดีเทียน
63093011138 นางสาวเข็มณิชา เข็มเมือง
63093011139 นายพัชรพล ยอดเศรณี
63093011140 นายอภิชาติ สารศาสตร�กุล
63093011141 นางสาวพันธิตรา อยู+เย็น
63093011142 นายกิตติ ทองนิ่ม
63093011143 นางสาวดาราแก'ว ด'วงช'าง
63093011144 นางสาวธันยลัลน� แพร+สัมพันธ�
63093011145 นางสาวสุนิษา สุขเปล+ง
63093011146 นางสาวสุพัตรา อ+อนศรี
63093011147 นางสาววรรณพา อินริ้ว
63093011148 นางสาวสุทธิดา การะเวกโสม
63093011149 นางสาวนิตยา แช+มชื่น
63093011150 นางสาวเพ็ญลักษณ� รอดกําเหนิด
63093011151 นางสาวทิพย�สุคนธ� น'อยม่ัน
63093011152 นางสาวชนิดา เหลารอด
63093011153 นายอนุวัฒน� พรถึง
63093011154 นางสาวเจนจิรา ตีคํา
63093011155 นางสาวลักขณา ชิตพันธ�
63093011156 นางสาวปรียาพร ศรีทองไพศาล
63093011157 นายอรรถชัย แก'วเอี่ยม
63093011158 นางสาวกัญญารัตน� จงมีความสุข
63093011159 นางสาวณัฐริกา บุญทอง
63093011160 นายป6ลันธน� บุราคร
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63093011161 นางสาวจํารูญรัตน� จันทร�ประเสริฐ
63093011162 นางสุกัญญา ทองแจ+ม
63093011163 นางสาวสรยา วิมล
63093011164 นางสาววรรณนิสา สุขสุวานนท�
63093011165 นางสาวศิริวรรณ นากจีนวงค�
63093011166 นายณัฐดนัย จันทร�ศรี
63093011167 นายธัมมโชติ เพ็ชรย้ิม
63093011168 นางสาวสุภัสสรณ� เมฆแสน
63093011169 นางสาวสุชาดา อินทา
63093011170 นางสาวธนกร หงษ�น'อย
63093011171 นางสาวพรทิพย� ไทยประคอง
63093011172 นางสาวนิภาพร มีรินทร�
63093011173 นางสาวอรวรรณ จิตรคํ้าคูณ
63093011174 นางสาวสุชาวดี เจือวานิช
63093011175 นายณัฐพงษ� รสคง
63093011176 นางสาววราภรณ� บุญมัติ
63093011177 นางสาวปวิตรา พรหมจรรย�
63093011178 นางสาวศรัณยพร เจริญสันตินันท�
63093011179 นางสาวธัญญรักษ� จักกาวิละ
63093011180 นางวณิชชา ตMะน'อย
63093011181 นายสุริยพงศ� เรืองหน+าย
63093011182 นางสาวพจนา อุดมทรัพย�
63093011183 นางสาวจิราพรรณ พัดภู+
63093011184 นายภาณุพงศ� ถนอมเกียรติ
63093011185 นางสาวจิระประภา บํารุงดี
63093011186 นางสาวเบญจวรรณ พรมสงฆ�
63093011187 นางสาวสิรภัทร บัวหลวง
63093011188 นางสาวเบญจพร ดวงแก'ว
63093011189 นายวุฒิพงษ� สอนถา
63093011190 นางสาวเสาวลักษณ� คํามา
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63093011191 นายนฤปนาท อยู+หลาย
63093011192 นางสาวปริชญา นารินทอง
63093011193 นางสาวสุจิตตรา ปานบัว
63093011194 นางสาวทิพาภรณ� แดงป?ญญา
63093011195 นางสาววรรณกานต� จิตวิชา
63093011196 นางสาวจุฑาพร แหยมแก'ว
63093011197 นางสาวป6ยาพร ตองใจ
63093011198 นางสาวกัญญ�ศิริ วิระคํา
63093011199 นางสาวอมิตา ฟองทา
63093011200 นายเทียนชัย กันธิมา
63093011201 นางสาวกนกวรรณ นิ่มปฏิพัทธ�พงศ�
63093011202 นายภัทรพล หล'าเตจา
63093011203 นายดนัย ชุมพูอิน
63093011204 นางสาวอริสรา เตชะบุญญะ
63093011205 นางสาวกรกมล บุญอิน
63093011206 นางสาวสุนิสา สมศรี
63093011207 นางสาวมณิสร พุทธชาติ
63093011208 นายธนกฤต ภูโอบ
63093011209 นางสาวกันทนา พรมมี
63093011210 นางสาว. จุฬาลักษณ� เอี่ยมแสวง
63093011211 นายวันเฉลิม อินทะชื่น
63093011212 นายคมชลัฐ คล'ายจินดา
63093011213 นางสาวนภสร สาระวัน
63093011214 นางสาวจิรัชญา วงศ�ม+าน
63093011215 นางสาวอภิชญา กะทะ
63093011216 นางสาวเวธกา ธาราภูมิ
63093011217 นายกิตติพงษ� ตMะกาบโพธ์ิ
63093011218 นางปภากร ชุมพลรัตน�
63093011219 นายณัฐธพงษ� บําเพ็ญพันธ�
63093011220 นายปวิช มณีพงษ�
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63093011221 นางสาวบุษบาวรรณ ไชยเรือนสูง
63093011222 นายรุ+งศักด์ิ เหมือนเพ็ชร
63093011223 นางสาวจุฑามาศ สีเนียม
63093011224 นางสาวอัญชลี สิทธิ
63093011225 นางสาวมาริสา จันทร�ขํา
63093011226 นางสาววิรัญชนา เขียวโรจน�
63093011227 นางสาวลายไทย ประวัง
63093011228 นายวิษณุ ทิศวงศ�
63093011229 นางสาวศศิกานต� สร'อยมะโหสถ
63093011230 นายลิขิต ป?นชื่น
63093011231 นายวุฒิเกียรติ สมมุติ
63093011232 นางสาวพนิดา ยอดเย่ียม
63093011233 นายปรัชญา เปNงเส'า
63093011234 นายภานุวิชญ� มากมี
63093011235 นางสาวจุฑามาศ เกียรติสาร
63093011236 นางสาวศิริพร ศรีดา
63093011237 นางสาวชุติกาญจน� ชีพธรรม
63093011238 นางสาวบุณยนุช ประทุมทอง
63093011239 นางสาวพบพร ม+วงอ+อน
63093011240 นายวิชญาวุฒิ กุลนาฑล
63093011241 นางสาวสุวนันท� ศุภสาร
63093011242 นางสาวภัชร�ธนพร รัตนวิโรจน�
63093011243 นางสาวศิริพร กิจสินชัย
63093011244 นางสาวกันธิชา กุลแกม
63093011245 นางสาวฐิติกา บัวจ๋ี
63093011246 นางสาววัชรากร อุ+นทอง
63093011247 นางสาวพรทิพย� ตระการวุฒิวรชัย
63093011248 นางสาวภัทราพร ทับศรี
63093011249 นางสาววรรณิภา พลยงค�
63093011250 นางสาวมธุรส เอี่ยมมา
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63093011251 นางสาวณัฐวิตรา โชคอนันต�นิธิ
63093011252 นางสาวศิริกัญญา ล้ําเลิศ
63093011253 นางสาวทินมณี เขียวสนั่น
63093011254 นางสาวนภัสสร เสือคง
63093011255 นางสาววรรณิภา พิมพ�ศักด์ิ
63093011256 นางสาวชนาภา กันทะวัง
63093011257 นางสาวอําภาพร บุญบิดา
63093011258 นางสาวกัญชพร บัวทอง
63093011259 นางสาวพรนภัส คล'ายอ+อง
63093011260 นางสาวดวงใจ ศรีภิรมย�
63093011261 นางสาววลัยพร แก'วลบ
63093011262 นางสาวทิตยาภรณ� ทาบาง
63093011263 นายวรวุฒิ ม+วงพรม
63093011264 นางสาวยุพารัตน� ชาชํานาญ
63093011265 นายจักรพงษ� เหมืองหม'อ
63093011266 นางสาวเพชรประทาน งามขํา
63093011267 นายณัฐพนธ� พ่ึงตะกูล
63093011268 นางสาวนภัทร แถมพยัคฆ�
63093011269 นางสาวศรัณยา แซ+ซ้ิม
63093011270 นางสาววิลาวัลย� เทศกุล
63093011271 นางสาวเดือนเพ็ญ ธูปเทียน
63093011272 นางสาวกัญญาณัฐ จังเจริญสุข
63093011273 นางดวงดาว พงษ�สันติ
63093011274 นางสาวลลิตา โสตถิวรกุล
63093011275 นางสาวอภิสรา เอี่ยมง'วง
63093011276 นางสาววิภารัตน� ป?ญญาธิ
63093011277 นายอุษมพล ประสงค�ทัน
63093011278 นางสาวจันทร�นภา จิตรพินิจ
63093011279 นางสาวอารยา แนวภูผา
63093011280 นางสาวจุฑามาศ ฉ้ิมผึ้งพะเนา
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63093011281 นางสาวเกวลิน มูลเพ็ง
63093011282 นายเมธัส ตาเขียววงศ�
63093011283 นายเจตน�สฤษฎ์ิ ทิพมาสน�
63093011284 นางสาวชฎาพร ฟ?กจัตุรัส
63093011285 นายกิตติพงศ� สิงห�ไชย
63093011286 นางสาวณัฐสิมา จันอาษา
63093011287 นางสาวภัสน�ธนมน สีทัด
63093011288 นางสาวฐิติกานต� นิพนธ�
63093011289 นางสาวพิมพ�นารา พัฒน�ธนกิจเจริญ
63093011290 นางสาวมลธิดา นันท�คํา
63093011291 นางสาวนันทพร สมสุข
63093011292 นายจักรตรา มีพัด
63093011293 นายกฤตินันท� เรือนคํา
63093011294 นายเอกชัย บุญวัฒนะรักษ�
63093011295 นางสาวนาฏติยา พรมมาอินทร�
63093011296 นายราชันย� เพียรการ
63093011297 นางสาวณัฐธิดา บุญรอด
63093011298 นางสาวสุกัญญา เฟNนด้ี
63093011299 นางสาวศศิกร โพธ์ิดง
63093011300 นายวิทวัส เทศปาน
63093011301 นางสาวนุสรา สังข�ทอง
63093011302 นางสาวสุพัตรา ลุทภาพ
63093011303 นางสาวพรปวีณ� ทองม่ันวิบูลศรี
63093011304 นางสาวสิริญญา สุธรรมปcา
63093011305 นางสาววรรณนิภา ใจจันทร�
63093011306 นายวิวรรธน� อยู+มณเฑียร
63093011307 นางสาวณัฐฐินันท� ชํารวย
63093011308 นางสาวสุทธิดา มีหนองน้ํา
63093011309 นายสุริยา พรมยวง
63093011310 นายสุพิชญะ อุบลสวัสด์ิ
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63093011311 นางสาวธัญญารัตน� ชัยเพชระกุล
63093011312 นายกิตปกรณ� ทะวา
63093011313 นางสาวอรริกา พิยะ
63093011314 นายฉันฐรัฐ ทุ+งล'อม
63093011315 นางสาวสมฤทัย ย้ิมอ่ํา
63093011316 นางสาวยุวธิดา กุณาเรือน
63093011317 นางสาวนฤชา วรรณจักร
63093011318 นางสาวน้ําทิพย� ฉิมวรรณ�
63093011319 นางสาวอาริยา ขวัญแจ+ม
63093011320 นายยุทธการ ทองเกิด
63093011321 นายกิตติคุณ ลิคูณ
63093011322 นางสาวนภัสรา รักษา
63093011323 นางสาวจุฬาลักษณ� รุ+งเรือง
63093011324 นายธํารงวิทย� สุรเชาว�ตระกูล
63093011325 นางสาวมาริษา คงสิทธ์ิ
63093011326 นางสาวประไพรพักตร� เรืองศรี
63093011327 นางสาวภัทรวดี นุชท+าโพธ์ิ
63093011328 นางสาวขจรวรรณ กาขันธ�
63093011329 นางสาวสกาวเดือน อินหม+อม
63093011330 นายชลธี เมืองมา
63093011331 นางสาวสุจิรา ซ+วนสี
63093011332 นายพลวัฒน� ทองชํานาญ
63093011333 นายธนรัตน� บุตรเพชร
63093011334 นางสาวสุนิตา ชาญณรงค�
63093011335 นางสาวธิรดา พุ+มฉัตร
63093011336 นายธิติวัฒน� รัฐกิจจานนท�
63093011337 นางสาวศิรินญา แข็งบุญ
63093011338 นายพิชัยรัตน� กลิ่นเกษร
63093011339 นางสาวจิรภิญญา สีสูง
63093011340 นายกันทรากร โยธาสอน
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63093011341 นางสาวสมถวิล เพียรเกิด
63093011342 นางสาวสโรชา ปลั้นปลือ
63093011343 นางสาวสิริวรุณ ทรัพย�ส+วน
63093011344 นางสาววิรัญญา ศรีษา
63093011345 นางสาวปริยฉัตร แสงมณี
63093011346 นางสาวพนิดา มีศิริ
63093011347 นายไพบูลย� อ'นแก'ว
63093011348 นางสาวลภัสรดา ป?]นทอง
63093011349 นางสาวศศิกานต� ชนะมาร
63093011350 นางสาวนาตยา เพ็ญทันญกร
63093011351 นางสาวนภาศิริ ช+วยคิด
63093011352 นางสาวณาตยา ฤทธ์ิบํารุง
63093011353 นางสาวสุปราณี จันทะโย
63093011354 นางสาววนิดา ฉิมบุญ
63093011355 นายณัฐกิตต์ิ อุดเปNงเครือ
63093011356 นายธนุศ ตันวิรัช
63093011357 นายศุภกิจ จZอมมอย
63093011358 นางสาวเนตรนภา แก'วสุขา
63093011359 นางสาวศิริตา ขัตสิริ
63093011360 นายดนัยภัทร กุดคล'าย
63093011361 นางสาววัลยา คําเขมา
63093011362 นายธราดล ฤกษ�วิทูรกุล
63093011363 นายจิรเดช ทองเมือง
63093011364 นางสาวสิริพันธุ� เบ'าลา
63093011365 นางสาวฐิตาพร พิจารณ�สรรค�
63093011366 นางสาวกนกวรรณ เผ+าเสรีพงษ�
63093011367 นางสาวภัทรวดี แสนซุ'ง
63093011368 นายรชต ประทุมทอด
63093011369 นางสาวสุกัญญา พุทธา
63093011370 นางสาวจุฑามาศ มัสสุ
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63093011371 นางสาวสุดารัตน� คงการุณ
63093011372 นางสาวไข+มุกข� สุขมี
63093011373 นางสาวศุภรัตน� สนิทอินทร�
63093011374 นางสาวพิชญานันท� หุมอาจ
63093011375 นางสาวคัทรียา ประภัสสร
63093011376 นางสาวสุภาพร เกตุแก'ว
63093011377 นางสาวกรรณิกา แก'วน'อย
63093011378 นางสาวพรธนช คะระนันท�
63093011379 ว+าที่ร'อยตรีหญิงวราพร คํามี
63093011380 นางสาวสุธิมา โพธ์ิทอง
63093011381 นางสาวรัชฎาภรณ� ยาหอม
63093011382 นางสาวปวีณา สุคันธกุล
63093011383 นายวิกสิต คําน'อย
63093011384 นางสาวเพ็ญเพชร โพธ์ิสุวรรณ�
63093011385 นางศิริลักษณ� สวัสด์ิรักษา
63093011386 นางสาวณิชาภัทร รีฮุง
63093011387 นางสาวรุ+งทิวา ฉัตรชัยสุริยา
63093011388 นางสาวศิรินญา พุทธนาวงศ�
63093011389 นางสาวนิติยาพร ฉายพุดซา
63093011390 นางสาวสุพัตรา ศรีสอาด
63093011391 นางสาวสุนันทา บุญคํ้าชู
63093011392 นายวิษณุ พรหมรักษ�
63093011393 นายสิริภาพ แปEนปาน
63093011394 นางสาวสุพัตรา แสนเปา
63093011395 นางสาวสาธิตา ตะมะจันทร�
63093011396 นางสาวพรนภา อนันต�ไพสิฐ
63093011397 นางสาวอนุสรา อินทัง
63093011398 นายศราวุฒิ เพ็งเปลี่ยน
63093011399 นายเมธวัฒน� จันทร�ดี
63093011400 นางสาวภัทรา สว+างศรี
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63093011401 นายสิทธิโชติ ยาสา
63093011402 นางสาวสุชาดา คลองแห'ง
63093011403 นางสาวสุภานัน อินแตง
63093011404 นางสาวจุไรรัตน� บุญล้ํา
63093011405 นางสาวธนัชอร พงษ�หล'า
63093011406 นายธนัย จันทร�ศรี
63093011407 นางสาวกนกวรรณ มูลเจริญ
63093011408 นายธนากร จัดที่
63093011409 นายปภาตพงศ� พัฒโนทัย
63093011410 นางสาวรติรส ตMะผัด
63093011411 นางสาวศรัญญา มาวัน
63093011412 นางสาวปองธนิน วันทัศน�
63093011413 นางสาววาสนา เพ็ชรประดับ
63093011414 นายศักด์ิชัย บุญเต็ม
63093011415 นายกฤษฎา จุมปา
63093011416 นางสาวพรพิมล พลจันทึก
63093011417 นายนเรนทรา มาน'อย
63093011418 นางสาวผกาพันธ� ชัยวงค�
63093011419 นางสาวจารุวรรณ รินฤทธ์ิ
63093011420 นางสาวนัฐมล กัดโชค
63093011421 นายสันติชัย อินดี
63093011422 นายดนุพล คํานนท�
63093011423 นายกิตต์ิวิตต์ิ อึ้งพงษ�ธิป
63093011424 นางสาวสุพิชชา ฉัตรก้ัน
63093011425 นายเสฎฐวุฒิ คารมปราชญ�
63093011426 นายวุฒิไกร สุทธหลวง
63093011427 ว+าที่ ร.ต.ณัฐวร หมายม่ัน
63093011428 นายวิเนตร ทิยะจง
63093011429 นางสาวณัฐธนิสชา สารีรักษ�
63093011430 นางสาววิภาพร อินโองการ
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63093011431 นางสาวเบญจมัย อิ่มเลิศ
63093011432 นางสาวสุนิตา สุมงคลทวีป
63093011433 นางสาวธารารัตน� เสนคปะนันท�
63093011434 นางสาวทิฆัมพร แสนป?ญญา
63093011435 นางสาวไพลิน พริกนาค
63093011436 นางสาวชลธิดา สุวรรณไชยา
63093011437 นางสาวปรางทิพย� บุญรอด
63093011438 นางสาวศิริกัญญา ชัยเวียง
63093011439 นางสาวป6ยะธิดา ภิมุข
63093011440 นางสาวธีรนุช พ+วงเฟLUอง
63093011441 นางสาวรัตนาภรณ� วงษ�หาญ
63093011442 นางสาวรจนา ตาสาย
63093011443 นางสาวสุทธาภา จัดของ
63093011444 นางสาวมัทวัน อินหาดกรวด
63093011445 นางสาวธิดารัตน� แรตสอน
63093011446 นางสาวกชพรรณ อิ่มเอิบ
63093011447 นางสาวรัตนาภรณ� วงค�สวรรค�
63093011448 นายณัฐพงศ� กลิ่นหอม
63093011449 นางสาวปภัสรา เทียมราช
63093011450 นายอธิวัฒน� วินันต�
63093011451 นางสาวจิราพร บุญพรม
63093011452 นางสาวลักษิกา ต+างใจ
63093011453 นางสาวกฤษาลักษณ� อิศรางกูล
63093011454 นางสาวจริยาภรณ� ไข+สิงห�ทอง
63093011455 นางสาวขนิษฐา แจ+มอยู+
63093011456 นายสนวิธิญา ขม้ินแก'ว
63093011457 นางสาวศศิประภา มานนท�
63093011458 นางสาวกาญจนา  ึคําทา
63093011459 นางสาววิภารัตน� สุวรรณละเอียด
63093011460 นางสาวฐิติยา ศรีทิพย�
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63093011461 นางสาวสโรชา พงษ�สิงห�
63093011462 นายสุวินัย ทั่งนาค
63093011463 นางสาวสิริยากร เกิดสุข
63093011464 นางสาวศุภานัน ชัยยูรวัฒน�
63093011465 นางสาวเกวลี ฤทธ์ิเลิศ
63093011466 นางสาวณัชชา เภาอ+อน
63093011467 นายวีรยุทธ ปรางทอง
63093011468 นางสาวนิรชา ถ่ินกันทา
63093011469 นางสาวณัฐวดี ดอกแก'ว
63093011470 นางสาววิยะดา เดชป?]น
63093011471 นางสาวจิราพรรณ ดวงเสา
63093011472 นายปริญญา ตุมโฮม
63093011473 นางสาวศิริขวัญ งามเจริญ
63093011474 นางสาวกนกวรรณ เต็งดี
63093011475 นายอโนชา ขอนทอง
63093011476 นางสาวธนพร ศรีฉิม
63093011477 นางสาวสุฑามาศ คล่ําเงิน
63093011478 นายวันเฉลิม ปลิวมา
63093011479 นางสาวธัญญา อินทิวงค�
63093011480 นางสาวสุนิสา ทองเปEา
63093011481 นางสาวสุภัทรา หม้ีแสน
63093011482 นางสาวกมลชนก เฟLUองมณี
63093011483 นางสาวนันทกานต� ก'อนทอง
63093011484 นางสาวลีลา มีศิริโรจน�
63093011485 นายธนดล จันทร�ทิพย�
63093011486 นายฐิติศักด์ิ เรียบร'อย
63093011487 นางสาวรัตนาภรณ� รัตนภักดี
63093011488 นางสาวนิรันรัตน� คําแสง
63093011489 นายภาณุวัฒน� ขันทอง
63093011490 นายเรวัต วงศ�ธนะบูรณ�
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63093011491 นายธรรมนูญ น'อยเทพ
63093011492 นางสาวสุคนธา จําปาเงิน
63093011493 นางสาวณัฐชยา ฟ?กแฟง
63093011494 นางสาวสุณิสา โพธ์ิขวัญ
63093011495 นางศราวดี เชื้อชีลอง
63093011496 นางสาวดวงชีวัน ทิพย�สุวรรณ
63093011497 นางสาวพรพิมล สุวรรณชัย
63093011498 นางสาวมนต�นภา เชื้อนุ+น
63093011499 นางสาวชลธิชา นินบุรี
63093011500 นางสาวสุดารัตน� ทองดอนง'าว
63093011501 นางสาวศรัญญา ทองคําน'อย
63093011502 นางอินธิรา วิศววิสุทธ์ิ
63093011503 นายจุฑารัตน� วงษ�พวง
63093011504 นายสรวิศ สายคํากอง
63093011505 นางสาวพรทิพภา พัฒนาจิตเจริญ
63093011506 นางสาววิมลศรี จันทนา
63093011507 นางสาวราตรีรัตน� ไชยวุฒิ
63093011508 นางสาววรัญญา กันสุข
63093011509 นางสาวธันย�ชนก ธรรมรัตน�
63093011510 นายนัทธี สุรินทร�ป?นยศ
63093011511 นางสาววรนุช เทียนดํา
63093011512 นางสาวศิรินธนาภรณ� พรมสวัสด์ิ
63093011513 นางสาวศันสนีย� ย้ิมอยู+
63093011514 นางสาวปวันรัตน� บุญช+วย
63093011515 นายพทัญWู สาทสิ
63093011516 นายวัชระ กอบเกตุ
63093011517 นางสาวชลาลัย โพธ์ิอ่ํา
63093011518 นางอรุณศรี แปงอุด
63093011519 นางสาวอัจฉราพร มหาวัน
63093011520 นางสุพิชญากร ศรีใจอินทร�
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63093011521 นายป?ณณวัฒน� เจียรใจรักษ�
63093011522 นางสาวสุมณฑา พงษ�ศรี
63093011523 นายพีรวิชญ� นาคอ'น
63093011524 นางสาวพรรษชล คําไล'
63093011525 นายสุทธิพันธ� สุดมี
63093011526 นายณัฐวุฒิ อุดมสารี
63093011527 นายนิธิพล กล'ากสิกรณ�
63093011528 นางสาวสุพัฒตรา นิชี
63093011529 นางสาววรารัตน� ขิงหอม
63093011530 นางสาวอภิสรา ชัยภักดีพิทักษ�
63093011531 นางสาวนันทวัน ฉิมอ'อย
63093011532 นางสาวกิตติพร เทียนยวง
63093011533 นางสาวสุธัญญา เฟLUองพันธ�
63093011534 นายชนกานต� สมุทรเพ็ชร�
63093011535 นางสาวศุภัชญาฎาร� รอดเมือง
63093011536 นายธนวัฒน� ศิลปธร
63093011537 นางพิมพ�วลัญช� บูลย�ประมุข
63093011538 นางสาวชัญญา แก'ววิวรรณ�
63093011539 นายพงศกร เจริญศรี
63093011540 นางสาวกัลยรัตน� อักษร
63093011541 นางสาวชนาพร คํานาค
63093011542 นายมงคล ดวงแก'ว
63093011543 นายธีรพันธ� นาเมือง
63093011544 นางสาวจุฑามาศ ไชโย
63093011545 นางสาววรางคณา พูลศรี
63093011546 นางสาวกมลเนตร มะลิวันเครือ
63093011547 นายกฤษฎา แก'วพุ+ม
63093011548 นางสาววารุณี พันธุรส
63093011549 นายพิทัศภูมิ เผ+าโสภา
63093011550 นางสาวกาญจนา ก'อนพันธ�
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63093011551 นางสาวชลธิชา ชูหน'า
63093011552 นางสาวหยาดพิรุณ อุ+นอ่ํา
63093011553 นางสาวเกษร นุ+มมีศรี
63093011554 นางสาวอัญชิษฐา ม่ันคํา
63093011555 นางสาวอมรรัตน� มันตะสูตร
63093011556 นางสาวอัจฉราพรรณ กันทะวงศ�
63093011557 นางสาวเสาวรส ทองพันชั่ง
63093011558 นางสาวเขมิกา พ่ึงปRา
63093011559 นางสาววนิดา อินศรี
63093011560 นายวุฒิภัทร เทียนศรี
63093011561 นางสาวนาฎ อุโคตร
63093011562 นายเอกชัย เจ้ียมกลิ่น
63093011563 นางสาวเพชรรัตน� ขันตMะ
63093011564 นายบุญช+วย แรงสาริกรรม
63093011565 นางสาววิลาวรรณ โฉมศรี
63093011566 นางสาวปฏิมาพร แก'วขาว
63093011567 นางสาวสุกัญญา นาคพานิช
63093011568 นางสาวกนิษฐา เซาะดี
63093011569 นางสาววริษา บุญจิตร
63093011570 นางสาวกริษฐา ทิมเครือจีน
63093011571 นางสาวรสิกา แก'วกันทะ
63093011572 นางสาวทัศนีย�ญา แก'วสุข
63093011573 นางสาวกัลยาณี ชมภู
63093011574 นายธนพล ภูมินทอง
63093011575 นางสาวชนมาสย� แก'วมีบุญ
63093011576 นายกฤษฎา เพ็งอําไพ
63093011577 นายสุรสิทธ์ิ เอี่ยมทุเรียน
63093011578 นางสาวฐานิดา เทศแจ+ม
63093011579 นายเสรี ศรีเทศ
63093011580 นางสาวพรธิดา สุวรรณ�
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63093011581 นางสาวภิญญดา เวชประสิทธ์ิ
63093011582 นางสาวพรนภา สระทองขํา
63093011583 นายชัชพล คล'ายท+าโรง
63093011584 นายอมรเทพ อินอ+อน
63093011585 นางสาวธัชดาวัลย� ศรีผาวงศ�
63093011586 นางสาวศิรประภา เนื้อไม'
63093011587 นางสาวอาทิตยา สุดเฉลียว
63093011588 นางสาวณัฐพร อ+อนย้ิม
63093011589 นางสาวพัชรียา ต'องดี
63093011590 นางสาวศุภนิดา แก'วจันทร�เพชร
63093011591 นางสาวพัชรินทร� ป?ญญาวงค�
63093011592 นางสาวปวีณา แดงเขียว
63093011593 นางสาวนันทลียา โสภณ
63093011594 นางสาวพัชรี ขลิบทอง
63093011595 นางสาวสมฤทัย หวังบุญ
63093011596 นายก+อ เดียวตระกูล
63093011597 นางสาววลัยลักษณ� ช+างการ
63093011598 นางสาวจันทกานต� อยู+เรือง
63093011599 นางสาวภัควลัญชญ� อุปละ
63093011600 นางสาวอภิญญา สุทธิสาร
63093011601 นายธีรวัฒน� เตZมา
63093011602 นางสาวธัญสิริ แซ+ต้ัง
63093011603 นางสาวอรวรรณ มาบุญ
63093011604 นางสาวนุชนาถ ก'านเงิน
63093011605 นางสาวจีราวรรณ สมบุตร
63093011606 นางสาวเสาวภาคย� อ่ําทุ+ง
63093011607 นางสาวจิตรานุช ก'อนคํา
63093011608 นางสาวอัมพร จรรยาบัณฑิต
63093011609 นายกฤตการ สุทธิสวัสด์ิ
63093011610 นางสาวน้ําทิพย� ทุมมี
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63093011611 นายชัชฌา ยาสี
63093011612 นายวันเฉลิม อรรถรัฐ
63093011613 นายปฏิญญา จันทร
63093011614 นางสาวทัศนีย� ม่ิงด+าง
63093011615 นางสาวนิภาดา วรโพธ์ิ
63093011616 นางสาวกรรธิฌา อยู+จุ'ย
63093011617 นายพณศักด์ิ สีเสือ
63093011618 นางสาววิภาวรรณ โพธ์ิทอง
63093011619 นางสาวปริญญารัตน� เจริญวงศ�
63093011620 นายพงศกร โพธ์ิทอง
63093011621 นายกิตตินันท� ห'วยเสน
63093011622 นางสาวพิชยา ทับม่ัน
63093011623 นางประภาภรณ� ทิพย�แก'ว
63093011624 นางสาวอุไรวรรณ ภักดี
63093011625 นายสันติ สุวรรณสุข
63093011626 นางสาวพัชราภา วัฒนธรรม
63093011627 นายธนายุต วงษ�อํานาจ
63093011628 นางสาวนันทวรรณ ป?จฉิมา
63093011629 นางสาวพิกุล อรุณพาส
63093011630 นางพิจิตตรา ดาวแดน
63093011631 นายประสงค� ศรีสวัสด์ิ
63093011632 นางสาวปณิศา จิตร�ตระกูล
63093011633 นายสมบูรณ� พันธุ�ดี
63093011634 นางสาวพรพิสุทธฺ� คนอยู+
63093011635 นางสาวจามจุรี มณีวงศ�
63093011636 นางสาวสุนิสา โพธิสุข
63093011637 นางสาวธนภร เรืองธนกิตติ
63093011638 นางสาววิภาภรณ� กันล'อม
63093011639 นางสาวจิราพร เทพสุข
63093011640 นางสาวกันต�วนันทร� กุลชนะภัสสร
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63093011641 นางสาวปวรปรัชญ� เรืองวงษ�งาม
63093011642 นางสาวพรไพลิน หินหล'า
63093011643 นางสาววิชชุดา เชี่ยวชาญพานิชย�
63093011644 นางสาวอรุณรัตน� บุญคํา
63093011645 นางสาวอัญชลี รองคําภีร�
63093011646 นายอนุวัฒน� มลัยทอง
63093011647 นางสาวรภาศา ประเสริฐสิทธ์ิ
63093011648 นายธีรพงษ� ทาอุบล
63093011649 นางสาวมณีรัตน� โถงโฉม
63093011650 นางสาวลภัสรดา จํารัส
63093011651 นางสาวชัชฎาภรณ� ศิริพงษ�
63093011652 นางสาวพิชญา โพธ์ิจันทร�
63093011653 นางสาวพัชรีย� แพรเขียว
63093011654 นางสาวนริศรา สัมฤทธ์ิ
63093011655 นางสาวพลอยไพลิน สีแดง
63093011656 นายชนิสร วุฒิเนตรเนติรักษ�
63093011657 นางสาววริษฐา ต้ังเชยวิไล
63093011658 นางสาวนริศรา แก'วมาอุ+น
63093011659 นางสาวรุ+งนภา มธุพจน�
63093011660 นายป6ยะพงษ� ศรีสุทธิรักษ�
63093011661 นางสาวณิชกานต� ดาลัย
63093011662 นางสาวชัญญานุช เสมสันทัศ
63093011663 นางสาวนัฐริกา จันทร�คํา
63093011664 นางสาวพัชนิดา ป?ญญาสุข
63093011665 นางสาวณิชชา ธนรตภัทร
63093011666 นางสาวพิกุล มีสวย
63093011667 นางสาวพัชรินทร� พรหมมีเนตร
63093011668 นายนันทพงศ� ศิรินนท�
63093011669 นางสาวผการัตน� ส+งเมา
63093011670 นางสาวณัฐธาริการณ� โศจิธาดา เจริญ 
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63093011671 นายโกเมน เขียนแม'น
63093011672 นางสาวนาโอมิ คําสุกดี
63093011673 นายจักริน อินตMะเชื้อ
63093011674 นางสาวเจนจิรา มะลิซ'อน
63093011675 นายสามารถ ดิษสิน
63093011676 นางสาวทิพวรรณ ไชยจําปา
63093011677 นางสาวสุนันทา ศรีจันทร�
63093011678 นางสาวนรมน ไพบูลย�
63093011679 นางสาวภรณ�ทิพย� เพ็ชรเม็ดเอี่ยม
63093011680 นายณัฐวัตร โทจําปา
63093011681 นางสาวอรวรรณ ด'วงหิรัญ
63093011682 นางสาวเบญจวรรณ สายสิน
63093011683 นางสาววชิรญาณ� ปรีเอี่ยม
63093011684 นางสาวจุฑาภรณ� สารภี
63093011685 นางสาวศลักษณ�ภรณ� จันทร�เพ็ง
63093011686 นางสาวอัญชลี ป?นดี
63093011687 นายสมอาจแก แก'วเพียร
63093011688 นางสาววินชุตา เสือสืบนุ+ม
63093011689 นางสาววิชชุดา อ'วนสะอาด
63093011690 นางสาววันทนา สิงห�หา
63093011691 นางสาวโสรญา ศรีสุวรรณ�
63093011692 นางอรพินธ� ทองมา
63093011693 นายเจษฎา ตะพานแก'ว
63093011694 นางสาวสุรัญญา ใจรักษ�
63093011695 นางสาววาทินี ทัศสวัสด์ิ
63093011696 นายนิติกร เตชะอินทร�
63093011697 นายพศิน รังสิยานนท�
63093011698 นางสาวนารีรัตน� ประภาสวัสด์ิ
63093011699 นายพงศธร โปธาคํา
63093011700 ว+าที่ ร.ต.หญิงอารี เพ็ชรมา
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63093011701 นางธนัทชายา อินตMะวิชัย
63093011702 นางสาวพิจิตรา คัญทับ
63093011703 นางสาววิภาดา สงล+า
63093011704 นายศุภชัย ลือชา
63093011705 นายวรากร อยู+พ+วง
63093011706 นางสาวสิริกรณ� จองคํา
63093011707 นางสาวพุทธพร ซ+งสกุลชัย
63093011708 นางสาวสุดารัตน� อําดวนตาล
63093011709 นางสาวแคทลียา แปงชุมภู
63093011710 นายต'องการ ศิลปสังข�
63093011711 นายชิษนุพงศ� สุวรรณสะอาด
63093011712 นายศิวกร ตาวงศ�
63093011713 นางสาวสิริรัตน� ครองราษฎร�
63093011714 นางสาวเนตรชนก กลิ่นมาลา
63093011715 นางสาวกชกร ป?]นประเสริฐ
63093011716 นางสาวสมฤทัย แก'วกล'า
63093011717 นายศิลป คณฑา
63093011718 นางสาวสุภัสสรา เอี่ยมสะอาด
63093011719 นางสาวศิโรรัตน� เสนา
63093011720 นายจักรภพ บุตรนุช
63093011721 นางสาวแสงระวี แว+นฟEา
63093011722 นายณัฐกมล พรมโชติ
63093011723 นายระพีพัฒน� นาราช
63093011724 นางสาวลัดดาวัลย� อินทร�เพ็ญ
63093011725 นายธนากร สุภาใจ
63093011726 นายกิติศักด์ิ วัฒนสุข
63093011727 นางกิติยา กล+อมพร
63093011728 นางสุกัญญา วงค�วร
63093011729 นายป6ยะพรต กาบตุ'ม
63093011730 นางสาวสุดารัตน� ด'วงมาก
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63093011731 นายณัฐกิตต์ิ แก+นคํา
63093011732 นางสาวปาวีกาญจน� สุขปลั่งเชาว�ฐกูล
63093011733 นายปฎิพล พชิรมงคลกิตต์ิ
63093011734 นางสาวอัญชลี หาทองคํา
63093011735 นางสาวขนิษฐา โม'ชาวนา
63093011736 นางสาวศิริลักษณ� ปุราถาเน
63093011737 นางสาวภาวิณี ศิริมาตย�
63093011738 นายอัฑฒสิน ฉัตรเบ็ญญรงค�
63093011739 นายณัฐนนท� ชุนหกิจ
63093011740 นางสาวชีวาพร มูลเงิน
63093011741 นางสาวสุดารัตน� สุรินทร�
63093011742 นายอลงกรณ� จันทร�ธิราช
63093011743 นางสาวกิตติยา ศรีวิชัยนวล
63093011744 นางสาวป?ตทมา สุขมามอญ
63093011745 นายกีรติ มันตะวัตร
63093011746 นายประจักษ� เมืองแปEน
63093011747 นางสาวนิตยา ทาสี
63093011748 นายธนพงษ� ป6นะเก
63093011749 นางสาวแพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ
63093011750 นางสาวพรรณี หลิมวานิช
63093011751 นางสาวปดารณี อู+ทองมาก
63093011752 นางสาวพรสวรรค� ดิกฤษ
63093011753 นายวิชญะ จันทรมณี
63093011754 นางสาววรพรรณ วงษ�พานิช
63093011755 นายธเนศ ลีกา
63093011756 นางสาวนฤมล กันทวัง
63093011757 นางสาวภัทรา เนียมหอม
63093011758 นายสิทธิโชค ชัยยะ
63093011759 นางสาวน้ํามนต� กาวี
63093011760 นางสาวอรพรรณ คล'ายแจ'ง
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63093011761 นางสาววิไลวรรณ ศรีมุข
63093011762 นายวินัส เกษมสุข
63093011763 นายพันธกานต� ประทุมเวียง
63093011764 นางสาวพัชรินทร� ทาสุวรรณ�
63093011765 นายภาคภูมิ พวงพุฒ
63093011766 นางสาวธันยพร พริ้งบุญเจริญ
63093011767 นายวีรภัทร ทองแกมแก'ว
63093011768 นางสาวธิดารัตน� อิ่มจันทร�
63093011769 นางสาวบุณยาพร ไชยพันธุ�
63093011770 นายสุวพิชญ� ศรีสมาน
63093011771 นางสุพัตรา ครุฑานุช
63093011772 นางสาวศรวณีย� สุวรรณทะมาลี
63093011773 นางสาวกัลยาณี โลราช
63093011774 นายณัฐพัฒน� คําสง+า
63093011775 นายป?ณณวิชญ� คุ'มแสง
63093011776 นายพสิษฐ� ศรีกรด
63093011777 นายเกียรติศักด์ิ เชียงสุ
63093011778 นางสาวอังศุมาริน จันทะวงษ�
63093011779 นางสาวฐิตารีย� ธนอุกฤษฏ�
63093011780 นางสาวจิราภรณ� มังคะละ
63093011781 นางสาวกฤษณี เพ็ชรโต
63093011782 นางสาววรัญญา ลื่นสันต�
63093011783 นายอภิชาต วงศ�เรืองวิศาล
63093011784 นางสาวสุนิษา กัดโชติ
63093011785 นางสาวอานีดา ประทานชัย
63093011786 นางสาวเบญจรัตน� ภูมิใหญ+
63093011787 นางสาววรรณทณี ราชวงศ�
63093011788 นางสาวอิสราภรณ� ใบวุฒิ
63093011789 นางสาวเพ็ญพักตร� พุ+มฉัตร
63093011790 นางสาวพัณณิตา เพ็งปรางค�
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63093011791 นายวันเฉลิม อยู+ทิพย�
63093011792 นางสาวพรพิมล เพ็งวัน
63093011793 นางสาวอรพรรณ สมุทร�ความ
63093011794 นายพิชิต พันธะวงค�
63093011795 นางสาววรรณนิษา กันเพชร
63093011796 นายไชย�ชาญ ชัยดิษฐ�
63093011797 นางสาวจารุนันท� ตรีภรณ�
63093011798 นางสาวศุภรัตน� ขจรวีรพันธ�
63093011799 นายป?ญญา คล'อยสวาสด์ิ
63093011800 นางสาววรรษมณ วิภาจักษณกุล
63093011801 นางสาวรวิสรา แสงจันทร�
63093011802 นางสาวสุพัตรา กิติยา
63093011803 นางสาวณัชชา ทองศรี
63093011804 นางสาวจุฑามาศ วงค�รุ'งศรี
63093011805 นางสาวเจนจิรา แก'วจันทร�
63093011806 นางสาวธัญพิชชา ช+างเงิน
63093011807 นางสาวชุติมา จันทรังษี
63093011808 นายสุริยะ บัวสุข
63093011809 นางสาวศิริยา เลิศสุวรรณ�
63093011810 นางสาวกุญช�ภัสส� ป?ญญา
63093011811 นายบดินทร� ดอกแก'ว
63093011812 นายชยันต� ผู'ดอก
63093011813 นางสาวศิริภรณ� มาสอน
63093011814 นางสาวกาญจนา มีบุญ
63093011815 นางสาวพรชนิตว� พิพิธภักดี
63093011816 นางสาวอริสา โยมกระโทก
63093011817 นายธีรพงค� จรรยาวัฒน�
63093011818 นางสาวนันทพร ปานรัตน�
63093011819 นายอัจฉริยะ งามงอนคีรี
63093011820 นายศราวุฒ ญาวิชัย
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63093011821 นายธวัชชัย เถ่ือนชื่น
63093011822 นางสาวรุ+งนภา สีดา
63093011823 นางสาววรรณกร จีระดิษฐ�
63093011824 นายต'นตระการ จุลพันธ�
63093011825 นางสาวจุฑามาศ ทาพรม
63093011826 นางสาวณิชานาฏ บุญลือ
63093011827 นายอดิศร แสนโกศิก
63093011828 นางสาวชลธิชา มีตาบุญ
63093011829 นางสาวกัญญารัตน� คําทอง
63093011830 นางสาวรัฐวรรณ จันทรี
63093011831 นางสาวพนิตพร ขัดเงางาม
63093011832 นางกัลยาภัสร� สิงห�แก'ววงค�
63093011833 นายจิรภัทร อินทร�เพ็ญ
63093011834 นางสาวพัทธ�ธีรา อัศวคีรีรุ+ง
63093011835 นางสาวกมลวรรณ นันทา
63093011836 นางสาวณัฐชา ช+างเขียน
63093011837 นายภัทร ขําแปEน
63093011838 นายประภวิษณุ� สามัคคี
63093011839 นายอนุวัต เงินมณี
63093011840 นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโณ
63093011841 นางสาวชนม�นิภา จังกZา
63093011842 นางสาวชัญญาพรรณ� ธชาชม
63093011843 นางสาวจารุวรรณ ทองโส
63093011844 นายรชานนท� เพ็งแตง
63093011845 นายณัฎฐชัย หลวงนุช
63093011846 นายจรัสพงษ� รักประชา
63093011847 นางสาวกัญญารัตน� ปูRจันทร�
63093011848 นายสรศักด์ิ รุ+งเรืองศรี
63093011849 นางสาวศจิกา เชื้อเมืองพาน
63093011850 นางสาวเตือนจิตร� สุริยะลังกา
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63093011851 นางสาวกฤตพร เอี่ยมสอิ้ง
63093011852 นางสาววาสนา จันทร�เทศ
63093011853 นางสาวกนกวรรณ พุทธา
63093011854 นางสาวรุ+งนภา เพ็ชรรัตน�
63093011855 นางสาวพัทธานันท� แก'วเศรษฐศักด์ิ
63093011856 นางสาวศรวณีย� สิงห�โต
63093011857 นายภานุพัฒน� นารีรักษ�
63093011858 นางสาวคัทรียา โสภา
63093011859 นางสาวพลอยไพลิน สาธิตสถิต
63093011860 นางสาวลัดดา เพ่ิมพูล
63093011861 นางสาวพิรุฬรัฐ สุดทับ
63093011862 นางสาววิยะดา จําปาแก'ว
63093011863 ว+าที่ร'อยตรีหญิงทิพวัลย� แผ+ทอง
63093011864 นางสาวอารีรัตน� แก'วแสนตอ
63093011865 นางสาวรังสิมันตุ� ผลประดิษฐานนท�
63093011866 นางสาวจิตติมา บุญประเสริฐ
63093011867 นายนันธนันท� รัดชํา
63093011868 นางสาวศศิธร สุจริตจันทร�
63093011869 นางพรชนก ผ+องศรี
63093011870 นางสาวมาติกา นันตา
63093011871 นางสาวสิริรัชต� แสนธิวัง
63093011872 นายภาณุพงศ� ภูพันหงษ�
63093011873 นางสาวจุฬาลักษณ� ชุ+มใจ
63093011874 นางสาวมนทกานต� จันทร
63093011875 นายวรวัฒน� ศรีสาลี
63093011876 นายสัจจา หงษ�มณี
63093011877 นางสาวนภสร ทะภูมินทร�
63093011878 นางสาวกณิกา แสงศร
63093011879 นางสาวนิพากร บุญคง
63093011880 นางสาวกัญญาภัค น'อยมี
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63093011881 นายวินิทร เที่ยงเต็ม
63093011882 นางจินดารัตน� กุศลธรรมรัตน�
63093011883 นางสาวยุพิน พันธ�มงคล
63093011884 นางสาวผไทมาส แก'วเพชร
63093011885 นางสาววิภาวี ศรีเครือแก'ว
63093011886 นายนเรศ ย้ิมประดิษฐ�
63093011887 นางสาวนิศาชล สังข�สุวรรณ�
63093011888 นางสาวจามจุรี ตาคํา
63093011889 นายอาวุธ บวบมี
63093011890 นายอชิรวิชญ� สิทธิอักษร
63093011891 นางสาวสุรีรัตน� สุขจิตร
63093011892 นางสาวจุฑามาศ มาน'อย
63093011893 นางสาวอรนิภา บัวจูม
63093011894 นายเจริญ มีดา
63093011895 นางสมร โสดี
63093011896 นายจิรพนธ� มหิกุล
63093011897 นางสาวพิมพ�ชนก รังษี
63093011898 นายตุงก�คินส� ตลับเพชร�สกุล
63093011899 นางสาวอัปสร บุญช+วย
63093011900 ว+าที่ร'อยตรีทวีศักด์ิ ประจงศิลป[
63093011901 นางสาวอภิญญา นิลสุ+ม
63093011902 นางสาววิภาวรรณ บางย้ิม
63093011903 นายวุฒิพงษ� วงค�วรรณ�
63093011904 นางสาวพินิจนันท� ก'อนทอง
63093011905 นายปรัชญา อาจสม
63093011906 นางสาวจุฑามาศ สายแก'วนิน
63093011907 นางสาวดวงกมล ซ่ือบุญชู
63093011908 นายนุกูล บุญประสพ
63093011909 นายศราวุฒิ แก'ววงศ�วาร
63093011910 นางสาวธิดารัชต� ขําศรี
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63093011911 นางสาวสุดารัตน� พรมมี
63093011912 นางสาวธนัชพร พูลเขียว
63093011913 นายณัฐพล รุ+งอินทร�
63093011914 นางสาวสแกวัลย� ยะเรือนงาม
63093011915 นางสาวปาริฉัตร แวทไธสง
63093011916 นางสาวขนิษฐา ชมชื่น
63093011917 นางสาวนัทรวี ปานสมบัติ
63093011918 นางสาวสิริพร ชายศรี
63093011919 นายฎลธวรรษ มาตราเงิน
63093011920 นายรตน พันธ�เลือดไทย
63093011921 นางสาวกัญญาภัค หมู+เฮง
63093011922 นายสุทธิพงษ� มะโนปา
63093011923 นายพีรสิทธ์ิ หนองรั้ง
63093011924 นางสาวศมนพร บัวเทศ
63093011925 นางสาววิลาวรรณ หลากสุขถม
63093011926 นางสาวพัชรินทร� กองวงษ�
63093011927 นายญาณกร ทองเกิด
63093011928 นางสาวณิชกานต� เสาร�แดน
63093011929 นายวทัญWู ทวารไธสง
63093011930 นางสาวสุนิสา เกษอางค�
63093011931 นายเจษฎา ทองสา
63093011932 ว+าที่ ร.ต.หญิงพัชราพร สุขเมืองชัย
63093011933 นางสาวสมฤดี แช+มชื่น
63093011934 นางสาวอัญชราพร ทองสา
63093011935 นางสาววรรณิสา ทองคํา
63093011936 นายพิษณุ ประเทือง
63093011937 นางสาวรุ+งนภา ชานุวัฒน�
63093011938 นายอนุพงษ� คงพันธ�
63093011939 นายศราวุธ ญานกาย
63093011940 นางสาวสุภาภรณ� สันติวงศ�
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63093011941 นางสาวภัทธริดา บรรลือ
63093011942 นายนุติ ผาทอง
63093011943 นางสาวทศพร ดําดี
63093011944 นายชนาธิป ดวงสอน
63093011945 นายวรวิทย� บัวลม
63093011946 นางสาวรัชนาพร ขันทะ
63093011947 นางสาวบุษรินทร� จริตรัมย�
63093011948 นายกฤษณะ สังข�ทอง
63093011949 นางสาวชนาภา ใจชื้น
63093011950 นางชนิกานต� พวงสมบัติ
63093011951 นางสาวรวิสรา พลอยอยู+
63093011952 นางสาวเปรมใจ กนกนาค
63093011953 นางสาวเพ็ญนภา ชื่นสัน
63093011954 นางสาวชนัณกาญจน� คีรีรัตน�สกุล
63093011955 นางสาวรัตนาพร ดอนแก'ว
63093011956 นางสาวณิชานันท� ม่ังมี
63093011957 นายปรัชญา ณ พิกุล
63093011958 นางสาวศรสวรรค� ธรรมสอน
63093011959 นางสาวโชติกา เกตุวิบูลย�
63093011960 นายรัฐนันท� โนราช
63093011961 นายธิติพงศ� อินทฉิม
63093011962 นางสาวแสงรวี สุริยกานต�
63093011963 นางสาวธันวพร วาตะ
63093011964 นายวรกันต� ฉลองชัย
63093011965 นางสาวกาญจนาพร กุศลโชติกุล
63093011966 นางสาวเจนจิรา คําป?eง
63093011967 นางสาวคนึงนิจ คชรักษ�
63093011968 นางสาวกัญชลิตา พรมสมบูรณ�
63093011969 นายเจนณรงค� ศรีทิพย�
63093011970 นายธนพล แสงเมือง
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63093011971 นางสาววริศรา เจือจันทร�
63093011972 นางสาวเกวลิน ภูมิดี
63093011973 นายกุลธร บุญเติม
63093011974 นางสาวธัษณวรรณ� อ่ําปาง
63093011975 นางสาวน้ําผึ้ง จันทร�มี
63093011976 นางสาวกัญญาวีร� กายถวาย
63093011977 นางสาวเกษร ผู'ผ+อง
63093011978 นางสาวทรรศนีย� สีทอง
63093011979 นางสาวณัจฉรียา กําแพงแก'ว
63093011980 นางสาวอัมภิชา อรุณศรีโสภณ
63093011981 นางสาวชฎาภรณ� ชื่นกุล
63093011982 นางสาวขนิษฐา สนคุ'ม
63093011983 นางสาวกุลธิดา เชื้อทอง
63093011984 นายปภพ ใจบุญลือ
63093011985 นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณผิว
63093011986 นางสาวเบญจรี แสงสุวรรณ
63093011987 นางสาวรัชนก มณีรัตน�
63093011988 นางสาวแสงจันทร� รักปEอม
63093011989 นางสาวชนัญชิดา งามนิล
63093011990 นางสาวอทิตยา วงศ�ธนาวิวัฒน�
63093011991 นางสาวสายวรุณ ผิวนวล
63093011992 นางสาวอรพิมพ� สุภาษิ
63093011993 นางสาวโชติรัตน� รอดเกตุ
63093011994 นายศราวุฒิ สุวรรณเมือง
63093011995 นางสาวป?ญพัฒน� คล'ายปาน
63093011996 นายวรากร เกตุป?]น
63093011997 นายวรัญWู ครุธจันทร�
63093011998 นางสาววิไลลักษณ� ทองมาก
63093011999 นางสาวสุพัตรา สมัครกสิกิจ
63093012000 นางสาวสุพารัตน� คําไทย
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63093012001 นางสาวมณฑกานต� ศรีสวัสด์ิ
63093012002 นางสาวสิรามล อินเรืองศร
63093012003 นางสาวยุพาพร กันแก'ว
63093012004 นายนฤดล บัวบุตร
63093012005 นางสาวกันตา นวลใส
63093012006 นางสาวสิรินาถ ตุ'ยด'วง
63093012007 นายวีรยุทธ�  ิอินอ+วม
63093012008 นายสรัชชา ชุ+มวงค�
63093012009 นายวุฒิชัย สมพระมิตร
63093012010 นางสาวภารดี สุขทุ+นฟุย
63093012011 ว+าที่ร'อยตรีสุขสันต� ศรีเดช
63093012012 นางสาวนันท�นภัส อ+อนเจริญ
63093012013 นางสาวศุภนิดา พ่ึงเพ็ง
63093012014 นายภาคภูมิ สมบุญพูลพิพัฒน�
63093012015 นางสาวอุมาพร สุขมามอญ
63093012016 นางสาวพรจรัส ประสิทธ์ิวิเศษ
63093012017 นางสาวปาริชาติ อินตMะแสน
63093012018 นางสาวมณฑิรา บาลีใหญ+
63093012019 นางสาวสุกัญญา มาคง
63093012020 นายจิรายุส มานพ
63093012021 นางสาวอรรัตน� ป?]นศรี
63093012022 นางสาววราภรณ� เมฆี
63093012023 นางสาวอภิญญา บุญมา
63093012024 นางสาวพรพิมล อินอยู+
63093012025 นางสาวสุชาดา จ'อยพุฒ
63093012026 นางสาวศิทธิภา ทรัพย�โห'
63093012027 นางสาวรจิตพิชญ� ศรีวิเย็น
63093012028 นางสาววราภรณ� แก'วทันคํา
63093012029 นางสาวศศิธร รุ+งเรือง
63093012030 นางสาวฐิติชญา วิกาใจ
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63093012031 นายอนุภัทร บุญผ+อง
63093012032 นางสาวชณัญทิตา เสาแก'ว
63093012033 นางสาวชลธิชา ขเม'นดี
63093012034 นายชนุตร� เกตุแก'ว
63093012035 นางสาวนริศยา แสงทอง
63093012036 นางสาวเพ็ญนภา ลือแก'ว
63093012037 นางสาวภัทราภรณ� โรจนโรวรรณ
63093012038 นายสุรชัย ชํานาญเสือ
63093012039 นางสาวขวัญฤดี เณรจ๋ิว
63093012040 นายพิพัฒน� กุลนิธิศไพศาล
63093012041 นางสาวนันทการ� กาแสน
63093012042 นายธีระพงษ� กรอบทอง
63093012043 นายศิรวิทย� รามสูต
63093012044 นางสาวดรุณี ดัดพันธ�
63093012045 นางสาวปวีณา สุภา
63093012046 นายปานตะวัน สุทธิ
63093012047 นางสาวมะลิสา อุ+นโต
63093012048 นายสมเจตน� พันกลั่น
63093012049 นางสาวจันทิมา แสงทอง
63093012050 นางสาวกุสุมา จMอกถึง
63093012051 นางสาวจุติพร พาสมัย
63093012052 นายณัฐภัทธ� จันทรแสง
63093012053 นางสาววารุณี นิ่มนวล
63093012054 นางเจนจิรา เดชนาลักษณ�
63093012055 นางสาวอภิวดี รักแจ'ง
63093012056 นางสาวรมณ สิงห�โตทอง
63093012057 นางสาวทิพวราพร ย้ิมเหม็ง
63093012058 นายปรัชญา ศิรินันท�สกุล
63093012059 นายจักรกฤษณ� จ๋ิวพุ+ม
63093012060 นายอภิรักษ� เหมพิจิตร
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63093012061 นางสาวกัลยา ดารดาษสินทวี
63093012062 นางสาวสกาวเดือน เด็ดขาด
63093012063 นางสาวสินจัย พิมพ�แก'ว
63093012064 นางสาวกัณฐมณี อินทพงษ�
63093012065 นายดนัย สหะชาติ
63093012066 นายศุทธาวิชญ� พจี
63093012067 นางสาวเจนจิรา อภิญารันต�
63093012068 นางสาวเพ็ญพิชชา สุวรรณประเสริฐ
63093012069 นางสาวพิมพ�วิภา รักนาค
63093012070 นางสาวพิชญา แย'มทัศน�
63093012071 นายจิรายุ แก'วแสนสาย
63093012072 นางสาวลักขณา เต็งสกุล
63093012073 นางสาวสมฤทัย จรลี
63093012074 นางสาวชิดชนก ช'างเขียว
63093012075 นายชัยวัฒน� วงศ�เปVeย
63093012076 นางสาวนุชจรีภรณ� ศรีสมบัติ
63093012077 นายเอกลักษณ� คําหล+อ
63093012078 นางสาวอัญชิษฐา ปราณีตพลารักษ�
63093012079 นางสาวพรนิภา สมหวัง
63093012080 นางสาวจริยา สุขสวัสด์ิ
63093012081 นางสาวธนันญา สีคํา
63093012082 นายธีรศักด์ิ สังหาร
63093012083 นางสาวสุมิตรา ยอดเพชร
63093012084 นางสาวพิชญวดี คงสัตรา
63093012085 นางสาวศิรประภา สุวรรณศิลป[
63093012086 นางสาวพัชรพร เพ็ชรชนะ
63093012087 นางสาวอมรรัตน� ยนตะศาต
63093012088 นางสาวพนิดา บุรีเทพ
63093012089 นางสาวรุจิเรจ กาบดี
63093012090 นางสาวอทิตติยา ทรัพย�ประสม
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63093012091 นางสาวณัฐณิชา รอดรัตน�
63093012092 นางสาวณิรชา เนตรทอง
63093012093 นายณัฐวัฒน� ต'อนไล+
63093012094 นายพีระ กสิกูร
63093012095 นายศุภโชค พวงสมบัติ
63093012096 นายวิทวัส จันชาวนา
63093012097 นายกิตติ ถกลบูรณะ
63093012098 นางสาวป6ยนุช ธังดิน
63093012099 นายปรีชา พูลรอดแก'ว
63093012100 นายโพธ์ิทอง ภูมิเลิศ
63093012101 นางสาวธนวรรณ สิงห�โตทอง
63093012102 ว+าที่ ร.อ.นันทยศ นนท�คลัง
63093012103 นางสาวเบญญาภา นิลจันทร�
63093012104 นางสาวนลัทพร หล+อแหลม
63093012105 นางสาวสายธาร ป?ญญายม
63093012106 นายจริยา ขันทองดี
63093012107 นายธนโชติ รุ+งเรือง
63093012108 นางสาวณิชา ทองโตนด
63093012109 นางสาวเมทนี รอดวิหก
63093012110 นางกัญญา อาทิตย�ทอง
63093012111 นางสาวสุวิมล ลายคราม
63093012112 นางสาวรสริน ปวนสืบ
63093012113 นางสาวสุดารัตน� คําจันทรา
63093012114 นางสาวณัฐธิดา ญาณะทัย
63093012115 นางสาววราภรณ� คําแสน
63093012116 นางสาวชนิตรนารถ ไฝนันตา
63093012117 นางสาวเกษฎาพร คุณธนะ
63093012118 นางสาวฐิติมา ผลมาก
63093012119 นางสาวยุพาภรณ� กันนิล
63093012120 นางสาวชลธิชา สื่อสาร
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63093012121 นางจินตนา ทองโตนด
63093012122 นางสาวนภาพร ใจหลัก
63093012123 นายอรรคเดช หงษ�ทะนี
63093012124 นายวีระ นุ'ยเย็น
63093012125 นายภาคภูมิ ภูมิภักด์ิ
63093012126 นางสาวธนพรรณ ศรีชลายนต�
63093012127 นางสาวเก็จแก'ว พระคุณ
63093012128 นางสาววชิตรา นันตMะภูมิ
63093012129 นางสาวเกษร พรมอยู+
63093012130 นางสาวสุรภา วิชาเปNง
63093012131 นางสาวทอฝ?น เพ็ญวิจิตร
63093012132 นางสาวสมฤดี คําปลอม
63093012133 นายนําชัย พัฒนาประพันธ�
63093012134 นางสาววรรณิศา เพชรมี
63093012135 นางสาวสุกัญญา สิงห�โฉม
63093012136 นางสาวพิไลลักษณ� ชาญนาวา
63093012137 นายอภิรัฐ เรืองรัตน�
63093012138 นางสาวเจนจิรา แก'วต๊ิบ
63093012139 นางสาวกนกกาญจน� พุกอูด
63093012140 นายภาษิต วิทิตศาสตร�
63093012141 นางสาววิลาสินี แก'วบัว
63093012142 นายปฎิภาณ กันจู
63093012143 นางสาวเสาวลักษณ� รุ+งรัตน�อาชา
63093012144 นางสาวพัชรินทร� แสนคํา
63093012145 นายณัฐวรรธน� บุญมา
63093012146 นางสาวพรทิพย� วงศ�ภักดี
63093012147 นายอนันต� ขอนทอง
63093012148 ว+าที่ ร.ต.หญิงศศิธร อุทัยวงษ�
63093012149 นายณรงค�ฤทธ์ิ มีแสง
63093012150 นายยุทธนา อุปาละ
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63093012151 นายภัทรพงศ� แก'วกอง
63093012152 นายพันธกานต� ณ นคร
63093012153 นางสาวพิมลรัตน� นาคอินทร�
63093012154 นางสาวทิพวรรณ หอมระรื่น
63093012155 นางสาวเครือวัลย� วงค�ตะวัน
63093012156 นางสาววราภรณ� บุญมา
63093012157 นายวิเศษ เข+งแก'ว
63093012158 นางสาวนฤมล อาจหาญ
63093012159 นายนิธิรุจน� อินเขียว
63093012160 นายบุญฤทธ์ิ หุ+นสุวรรณ�
63093012161 นางสาววริศรา มีดินดํา
63093012162 นายสุชน จิราพงษ�
63093012163 นายศุภสัณห� บุญเทพ
63093012164 นายมนัส ฉันทะกูล
63093012165 นายภานุเดช ภู+พรม
63093012166 นางสาวเมธาวี บามา
63093012167 นางสาวนฤนาท ดีอินทร�
63093012168 นางสาวธนภรณ� เย็นสถิตย�
63093012169 นางสาวจิรฏิกาล ตันติพลาผล
63093012170 นางสาววีรญา พรมประสิทธ์ิ
63093012171 นางสาวชมภู+ เครือใย
63093012172 นายวิเชษฐ หลําพ่ึง
63093012173 นางสาวนิตยา บุญโพธ์ิ
63093012174 นายศุภวิชญ� จันทร�สวัสด์ิ
63093012175 นางสาววรรณพร สุวรรณทา
63093012176 นางสาวนกน'อย สอนเณร
63093012177 นางสาวพรพิมล ดีทํามา
63093012178 นายเอื้ออังกูร แสงสีห�
63093012179 นางสาวทัตชญา ภัทร�ดิษกุล
63093012180 นายเชนีย� เบาะสาร
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63093012181 นายกฤตณัฐ ภูไพรัชพงษ�
63093012182 นางสาวป6ยธิดา บํารุงศรี
63093012183 นางสาวภัณฑิรา กงจีน
63093012184 นางสาวสุนิษา ไตรรัตนวุฒิป?ญญา
63093012185 นางสาวนิศาชล แก'วจรูญ
63093012186 นางสาวอัญชิษธา สุยะลังกา
63093012187 นางสาววรารัตน� บุญรักษ�
63093012188 นางสาวจุฑารัตน� ภุมรินทร�
63093012189 นางสาวลักษณากร ไหวพริบ
63093012190 นางสาวภิญญดา แท+งทอง
63093012191 นางสาวอารียา แก'วพุธ
63093012192 นางสาวปนัดดา พลอยแสง
63093012193 นางสาวผกามาส ปYอกสอน
63093012194 นายกิตติพงศ� ฆ'องชัย
63093012195 นางสาวสกุลรัตน� เตียเจริญ
63093012196 นางสาวเอมสุภา คําเข่ือน
63093012197 นางสาวกมลพร ณ บางช'าง
63093012198 นางสาวนัยน�ปพร บุตรภา
63093012199 นางสาวธันย�ชนก ผาคํา
63093012200 นายกฤษฎา ทําโมนะ
63093012201 นายณฐพัชร� ไชยทิพย�
63093012202 นางสาวเยาวลักษณ� เตชะภู
63093012203 นางสาวอริสา เชื้อสายมาก
63093012204 นางสาวภัครวดี ป?ททุม
63093012205 นางสาวประภาพรรณ เนียมสัมฤทธ์ิ
63093012206 นางสาวภัทธิรา อินจุ'ย
63093012207 นางสาวธันย�ชนก เอื้อเฟL]อ
63093012208 นายจเรวัฒน� เจริญจิต
63093012209 นางสาวชลิตตา เพ็ชรโต
63093012210 นางสาวนันท�นภัส เสนาทัย
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63093012211 นายประยูรธรรม คําแดง
63093012212 นางสาวกาญจนรัตน� ทุ+มขุน
63093012213 นางสาวสุกัญญา แก'วนก
63093012214 นางสาวนิสากร แตงจMอก
63093012215 นางสาววัลลภา ฉายะกูล
63093012216 นางสาวปาริฉัตร ไกสังข�
63093012217 นางสาวพธิตา เพ็งแจ'ง
63093012218 นางสาวสิรีธร สุวรรณ
63093012219 นางสาวจีราวรรณ เข่ือนเงิน
63093012220 นางเปมิกา มันทากาศ
63093012221 นางสาววรกานต� มะนุ+น
63093012222 นายเกษม นวลอินทร�
63093012223 นางสาวสิริจริณ อินทร�ยัง
63093012224 นายสิทธิโชค ม่ังมี
63093012225 นางสาวภัทรภร พูลเพ่ิม
63093012226 นางสาวภัควลัญชญ� ดีเกิด
63093012227 นางสาวกนกพิชญ� สันวงค�
63093012228 นางสาวอมรรัตน� ศรีบุรินทร�
63093012229 นางสาวนิภาวรรณ กันคุ'ม
63093012230 นายอาทิตย� รุ+งเจริญ
63093012231 นางสาวกนกพร จานพูม
63093012232 นางสาวรัตนาภรณ� นาคพงษ�
63093012233 นางสาวเฌอร�รฐา อยู+เจริญ
63093012234 นางสาวจารุวรรณ เขียวเขิน
63093012235 นางสาวธันย�ชนก แก'ววังอ'อ
63093012236 นางสาววิภาดา พรมอ+อน
63093012237 นางสาวภัทรนันท� สุขเครือเกิด
63093012238 นางสาวทิพวรรณ ไพรสนธ์ิ
63093012239 นายอนุสรณ� ด'วงโต
63093012240 นางสาวน้ําฟEา สงเคราะห�ราษฎร�
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63093012241 นางสาวสุนารี สายพิมพ�
63093012242 นางสาวจุฑารัตน� จับสังข�
63093012243 นายทศพล อ'ายสุข
63093012244 นางสาวรุ+งทิวา ทรัพย�ประเสริฐ
63093012245 นางสาวอานิตยา คงนวล
63093012246 นางสาวรชนีกร ศรีพิทักษ�
63093012247 นายวัฒนพงษ� แสงโชติ
63093012248 นายณัฐวุฒิ อนุสนธ์ิ
63093012249 นางสาวชุติมณฑน� ภู+เมือง
63093012250 นางสาววิชญาพร ไชยคํา
63093012251 นางสาวสุธิดา สามแก'ว
63093012252 นางสาวมาริสา ศรีสุริยสวัสด์ิ
63093012253 นางสาวสกาวเดือน เย่ียมขาว
63093012254 นางสาวสุธิดา แก'วมงคล
63093012255 นางสาวธนาภา ดีเจริญรุ+งเรือง
63093012256 นางสาวกนกพร คิวฝอ
63093012257 นายสิทธิชัย อธินา
63093012258 นางสาวเยาวลักษณ� แสนประสิทธ์ิ
63093012259 นายสุรเชษฐ� ศรีภักดี
63093012260 นางสาวณัฏฐ�นรี บางศรี
63093012261 นางสาวชนกชนม� ภูมิเลิศ
63093012262 นางสาวสตรีรัตน� คําจู
63093012263 นางสาวพจนพร พลกล'า
63093012264 นายวัชพล เมฆศรีสวรรค�
63093012265 นางสาวอชิรธร ชินธรรโมภาส
63093012266 นางสาวกชกร แข็งสาริกิจ
63093012267 นายณัฐวัฒน� เกตุดี
63093012268 นายธนกร พิลึก
63093012269 นางสาวไพลิน จันเครื่อง
63093012270 นางสาวภรณ�นิภา มากบางแก'ว

หน'า 409 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093012271 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร�ศรี
63093012272 นางสาวฉวีวรรณ ปุEยทอง
63093012273 นางสกลวรรณ ภาวะนิตย�
63093012274 นางสาวจินดารัตน� ป6ตตาสังข�
63093012275 นางสาวภัทราวดี แสงหม'อ
63093012276 นางสาวเสาวนีย� พัดทอง
63093012277 นางสาวเกวลิน คุ'มแดง
63093012278 นายธันวา จันลิ
63093012279 นางสาวภัทราพร มีสวน
63093012280 นางสาวจันทร�จิรา โฉมอุปฮาด
63093012281 นายธนภัทร ชัยชนะ
63093012282 นางสาวพิชญธิดา ไกรนิตย�
63093012283 นางสาวอัจฉราพร เชียงใต'
63093012284 นายรัชชานนท� พลดงนอก
63093012285 นางสาววชิราภรณ� หําทอง
63093012286 นางสาวสุวิมล แสนวัฒนากุล
63093012287 นางสาวสิริยากร แก'วแหวน
63093012288 นายศุนันณพัฒน� ผันแก'ว
63093012289 นางสาวยลดา อู+คงคา
63093012290 นางสาวอัยม่ี ปะสูแมะ
63093012291 นางสาวกชพร พันธ�พืช
63093012292 นายณัฐกรณ� คงธนกิจฤทธิกุล
63093012293 นางสาวพลอยไพลิน บุญคํา
63093012294 นางสาวน้ําเพชร ตูมหอม
63093012295 นางสาวขนิษฐา กล+อมจาด
63093012296 นางสาวหทัยรัตน� สุทธ์ิฤกษ�
63093012297 นางสาวธัญลักษณ� บุญราชแขวง
63093012298 นางสาวกนกอร เวชอนุรักษ�
63093012299 นายศิโมกข� อัชนะพรกุล
63093012300 นางสาวป6ยะมาศ พุ+มเกิด
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63093012301 นายฉลอง จันทร�พะโยม
63093012302 นายวิลาศ ทองจันทร�
63093012303 นายวีรยุทธ ฟองจันทร�สม
63093012304 นางสาวมนัสสิกาญจน� ครุฑน'อย
63093012305 นายชาญวิทย� เหมือนอ+อง
63093012306 นางสาวอรพิน ภูพลผัน
63093012307 นางสาวสิรามล วัฒนบุตร
63093012308 นางสาวนภัสสร คําเครื่อง
63093012309 นายหาญณรงค� สีขาว
63093012310 นางสาวเฉลิมขวัญ คงทน
63093012311 นางสาวศุภพรพรรณ สังข�ทอง
63093012312 นางสาวพัชริดา ยันตะกนก
63093012313 นางสาวกนกพร แย'มโตนด
63093012314 นางสาววันทนี ห'วยทราย
63093012315 นางสาวชณาภัท ป?ญญาทิสรณ�
63093012316 นางสาวนุชนาถ รักเหล+า
63093012317 นายชรัณภพ หม่ืนโฮ'ง
63093012318 นางสาวจิรัฏฐิพร ทองอินทร�
63093012319 นายคมกฤช ขวัญพุทธ
63093012320 นายวีรภัทร กองแกน
63093012321 นางสาวอรพรรณ คันศร
63093012322 นางสาวพัทราวรรณ สายแปง
63093012323 นางสาวธีรกานต� เจริญโชติสังข�
63093012324 นางสาวขนิษฐดา นาทอง
63093012325 นางสาวกันตยา บรรดาศักด์ิ
63093012326 นายทศพล พิณเมืองทอง
63093012327 นางสาวกันย�ลภัส นาถวีระนันท�
63093012328 นางสาวกมลชนก แก'วงาม
63093012329 นางสาวแคทรียา บุญทาวงค�
63093012330 นางสาวขนิษฐา จันทร�ดี
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63093012331 นางสาวพัชญา จันทร�เทียน
63093012332 นางสาวพิมพ�กานต� อินสุธา
63093012333 นางสาวจามรี ศิริทัย
63093012334 นางสาวธารธารา สิทธิราช
63093012335 นางสาวกาญจนา เกตุพงษ�
63093012336 นางสาวสุกัญญา สมหวัง
63093012337 นางสาวธนพร ฤทธ์ิเนติกุล
63093012338 นางสาวชิดชนก แตงเพ็ชร
63093012339 นางสาวดารารัตน� หล+อประดิษฐ�
63093012340 นายวิวัฒน� มีบุญ
63093012341 นางสาวไพลิน จูเปVย
63093012342 นางสาวนริศรา วิหารพรหม
63093012343 นางสาวอมิตา บํารุงทอง
63093012344 นายประวิทย� มูลดี
63093012345 นายพรเทพ ฟองจันทร�งาม
63093012346 นางสาวธรณ�ธันย� สุขสวัสด์ิ
63093012347 นางสาวอรอุมา ชาลีรินทร�
63093012348 นายปริญญา เอมมะ
63093012349 นางสาวสุมิตรา กรณีย�
63093012350 นางสาววริศรา เรืองอักษร
63093012351 นายกฤษนัย นิติธรรมรัฐ
63093012352 นางสาวพิมพ�ผกา พระบาง
63093012353 นางสาวนภัสวรรณ พุ+มจันทร�
63093012354 นางสาวพัชรินทร� สุวรรณศิริ
63093012355 นายสิริชัย ไกรกิจราษฎร�
63093012356 นายวุฒิชัย สมวัน
63093012357 นางสาวมุกริญ เนตรแสงสี
63093012358 นายคมสันต� เส็งหะพันธ�
63093012359 นางสาวลัดดา หอมรื่น
63093012360 นางสาวดาริกา นาเกลือ
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63093012361 นางสาวภาวาดี นิยมสืบ
63093012362 นางสาวพิมพิศุทธ� ตันอุไร
63093012363 นางสาวยุวนิดา จุลปาน
63093012364 นางสาวณัฐชนันท�พร จันทรังษ�
63093012365 นางสาวกุลพรภัสร� สมรูป
63093012366 นางสาวนิภาภัทร ยินดี
63093012367 นางสาวมณีนุช บุตรเหม
63093012368 นางสาวพรทิพย� ถนอมพวง
63093012369 นายนัฐกรณ� มะโนนึก
63093012370 นางสาวอัจฉรา พุฒสุข
63093012371 นางสาวชุติมณฑน� เพ่ิมวงศ�
63093012372 นางสาวสไบแพร แคล'วโยธา
63093012373 นางสาววรรณิภา เผือกแดง
63093012374 นางสาววราภรณ� อุทัยวัฒนานนท�
63093012375 นางสาวสุภาภรณ� พรมวัน
63093012376 นางสาวกันทิมา บุญสว+าง
63093012377 นางสาวปาณิสรา เฉยบัว
63093012378 นางนันท�นภัส แก'วธิ
63093012379 นางสาววนิดา สหสิทธิศาสตร�
63093012380 นายกฤษฎา นุชมี
63093012381 นางสาวมุทิตา กัญชาญพันธุ�
63093012382 นางสาวภรณ�เทพ แก'วเนตร
63093012383 นายวสันต� สุทธิพรม
63093012384 นางสาวศรันยา สายแวว
63093012385 นางสาวณัฐวดี แก'วดี
63093012386 นางเกศรี ขันธ�เขียว
63093012387 นางสาวอินทิรา บุญธรรม
63093012388 นางสาวสุภารัตน� ฮ+อธิวงศ�
63093012389 นางสาววรรณพร สิทธิโชคสถิต
63093012390 นางสาวจุรณิตา แต+งเนตร
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63093012391 นางสาวณริศรา ระม่ังทอง
63093012392 นางสาวเกสรา อ+องสุข
63093012393 นางสาวฐิติมา ขาวอยู+
63093012394 นางสาวนันนลิน อนุจร
63093012395 นางสาวกุลนันทน� อัตตะนันทน�
63093012396 นางสาวฐิศิรักน� ต+าน'อย
63093012397 นางสาวณัฐชนก จันทร�พรหม
63093012398 นางสาวอลิสา รุ+งวิทยานุรัตน�
63093012399 นางสาวเพชรรัตน� สุวรรณแพร+
63093012400 นางสาวชนม�นิภา รงค�ทอง
63093012401 นางสาวกนิษฐา แสงสุด
63093012402 นางสาวอรทัย เลิศบุญชู
63093012403 นางสาวรัตนาภรณ� เทศฉาย
63093012404 นางจิราภรณ� สิทธิหาญ
63093012405 นางสาวเกศสาริน แปงใจ
63093012406 นางสาวนงลักษณ� นวลจันทร�
63093012407 นางสาวนิโลบล พรหมสุข
63093012408 นางสาวสุจีรา อิ่มมาก
63093012409 นางสาววัชรียา จินาวงค�
63093012410 นางสาวอภิญญา นวลศรีใส
63093012411 นายธนกฤษณ� ธรรมลักษณ�
63093012412 นางสาวลลิตา เหม+อเข+อ
63093012413 นายสุชาติ โค'นลิ้น
63093012414 นางสาวธัญญรัตน� คงนิ่ม
63093012415 นางสาวจุฬารัตน� โพธ�ขอม
63093012416 นางสาวบุญทิตา ศรีปาน
63093012417 นายทินพันธุ� บุญธรรม
63093012418 นายศุภณัฐ เขียวพุ+มพวง
63093012419 นายกรีฑา แก'วประดิษฐ�
63093012420 นางสาวมยุลี แซ+ลี
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63093012421 นางสาวญาณี สีแนม
63093012422 นางสาวพิชญา แสงสิทธ์ิ
63093012423 นางสาวจารวี คําปวนโห'ง
63093012424 นายพัฒน�นที วงศ�ศรีใส
63093012425 นางสาวเกษณีพรรณ ยศอาจ
63093012426 นางสาวสิริกัญญา สวัสด์ิวงศ�ไชย
63093012427 นางสาวอมรรัตน� หม่ืนตุ'มไพร
63093012428 นายนิรุต คําเอี่ยม
63093012429 นายวัลลภ พวงสมบัติ
63093012430 นายทองห+อ ใจบุญ
63093012431 นางสาวโยธกา ภิรมย�ภู+
63093012432 นางสาวศรุตยา คล'ายแดง
63093012433 นายนิกูล ปานศรี
63093012434 นายเศรษฐชัย เตชะใจ
63093012435 นายชัชวาล อ+อนเส็ง
63093012436 นางสาวสิริขวัญ หอมสุวรรณ
63093012437 นางสาวสลิลทิพย� คงฟ?ก
63093012438 นางสุธาสินี ดีมา
63093012439 นางสาวกัญญาพัชร ปานทุ+ง
63093012440 นายปริญญา ม+วงทอง
63093012441 นายพิเชษฐ� ไตรรัตน�สกุล
63093012442 นางสาวนันทิชา พุ+มใย
63093012443 นางสาวกรรณิการ� ปEองม+วง
63093012444 นายทินกร แปEนเพ็ชร
63093012445 นางสาวจีราวรรณ เนตรธิยา
63093012446 นางสาวจารุวรรณ มังคะละ
63093012447 นางสาวเบญจวรรณ เสี้ยวสกุล
63093012448 นางสาวกาญจนา สายบุญเตียง
63093012449 นางสาววริศรา หาญน'อย
63093012450 นางสาวกัญญ�ณัชชา วงษ�นุช
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63093012451 นายชัยวัฒน� นิระพันธ�
63093012452 นางสาววิพาภรณ� แหกาวี
63093012453 นางสาวคนิตา ต๊ิบปละวงศ�
63093012454 นายอัครพล อินทร�จันทร�
63093012455 นางสาวเบญจวรรณ ทองเทศ
63093012456 นายอนุพงศ� แสงแอ+น
63093012457 นายอานนท� โพธ์ิเกตุ
63093012458 นางสาววิชิญา จันด'วง
63093012459 นางสาวอริสรา เพ็ญเขตรกรณ�
63093012460 นางสาวกนกวรรณ ศรมณี
63093012461 นางสาวรวีวรรณ กองทอง
63093012462 นางสาวสุนิสา สร'อยสุวรรณ
63093012463 นางสาวจิราพร สืบสุข
63093012464 นางสาววริศรา เย็นใจมา
63093012465 นางสาวฤทัยมาศ กรึกกรอง
63093012466 นางสาวกมลวรรณ พูลกลิ่น
63093012467 นางสาวการเกษ กองทรง
63093012468 นายณัฐภูมินทร� แวนวน
63093012469 นางสาวจารุภรณ� อิ้มทับ
63093012470 นายณัฐพล ม+วงเงิน
63093012471 นางสาวณัฐกานต� พ่ึงเงิน
63093012472 นางสาวฐิติมา ตุ'มป?]น
63093012473 นางสาวกมลลดา สีมาคํา
63093012474 นางสาวกุลนันทน� สกุลวรารัตน�
63093012475 นางสาวสวรรยา บางย่ีขัน
63093012476 นางสาวศุธิดา อาจทะนงค�
63093012477 นายจิณณวัตร ยอดสุวรรณ
63093012478 นางสาวศิรOินันท� นนทะโคตร
63093012479 นายวีรพงษ� คําภิระยศ
63093012480 นายเศรษฐนนท� แย'มกลีบ
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63093012481 นางสาวคณนา จันทร�ฉาย
63093012482 นายธรณัส หล'าเตจา
63093012483 นางสาวศิริวรรณ ศรีใจวงศ�
63093012484 นายปรัตถภาคย� นิ้วยะวงศ�
63093012485 นายปรัชนนท� บุญคง
63093012486 นางสาวชลารัตน� กอนหล+ม
63093012487 นางสาวปราณี เพ็งเทศ
63093012488 นางสาวพัชราภรณ� เจริญธรรม
63093012489 นางสาวกัญญารัตน� อุปเทห�
63093012490 นางสาวดวงกมล จารุชาต
63093012491 นางสาววชิรญาณ� วิรานันท�
63093012492 นางสาวนัฐติยา สังสะนา
63093012493 นางสาวพรเพ็ญ พิพิธชูชัย
63093012494 นางสาวสุรีวรรณ โตกําแพง
63093012495 นางสาวต'องใจ จีจู
63093012496 นางสาวไพลิน กุลบุตรชัยชาญ
63093012497 นายธนเดช ศรียัง
63093012498 นายวิศรุต กรุงประสงค�
63093012499 นางสาวสุมิตรา เกตุอ+อน
63093012500 นางสาวหทัยรัตน� ชมภู
63093012501 นางสาวยศฤดี ศรีเครือแก'ว
63093012502 นายภาณุเดช มูลนาค
63093012503 นางสาวดวงพร อุดมสม
63093012504 นายนัฐพล พ+วงศิริ
63093012505 นายเจษฎาชัย ศรีคําแหง
63093012506 นางสาวเกศสุดา นุ'ยปลี
63093012507 นางสาวดารารัตน� จันทร�สุข
63093012508 นายณรงค� อยู+เส็ง
63093012509 นางสาววิชญดา ศรีพูล
63093012510 นางสาวอมรรัตน� นนทธิ
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63093012511 นางสาวอรไท เปรมใจ
63093012512 ว+าที่ ร.ต.ชวนากร วรินทรโชคถาวร
63093012513 นางสาวมนฤดี สีสุข
63093012514 นางปนัดดา เกษสําโรง
63093012515 นายสุรเดช วงศ�ชมภู
63093012516 นายพงศกร แก'วใหญ+
63093012517 นางสาวนิชนิภา ดีรอด
63093012518 นางสาวอรกานต� ลิ้นจ่ีขาว
63093012519 นายณัฐวุฒิ หิมมะวัน
63093012520 นางสาวกาญจนา วงศ�อินตMะ
63093012521 นายรณชัย รุกขวัฒน�
63093012522 นายธีรัช ใจป6ง
63093012523 นางสาวกนกกาญจน� ทิศอาจ
63093012524 นางสาวมนฐพัทษ� อบเชย
63093012525 นางสาวชลดา จุลมุสิ
63093012526 นางสาวจุฑาภรณ� แก'วดํา
63093012527 นายศิวณัชญ� อัศวสัมฤทธ์ิ
63093012528 นางสาววรวีร� รุ+งอํานวยทรัพย�
63093012529 นางสาวบุษยา กรรมกร
63093012530 นางสาวอภิญญา คงประดิษฐ�
63093012531 นางสาวจันทร�ทิพย� คุณาสกุลเลิศ
63093012532 นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองฤทธ์ิ
63093012533 นายณัฐเศรษฐ คํามาดอก
63093012534 นางสาวโชติกา เครืออิ่ม
63093012535 นางสาววัลยา สุวรรณกูล
63093012536 นางสาวปาริชาติ เนยคํา
63093012537 นางสาวจุฑามาศ จินนิน
63093012538 นางสาวกัญญารัตน� ยังเจริญ
63093012539 นางวาสนา ม่ังมี
63093012540 นางสาวนรมน โกยทา
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63093012541 นางสาวอารียา แพ+งกลิ่น
63093012542 นางสาววิชญามณ ชูจิตร
63093012543 นางสาวปุณณัฐฐา ดีธงทอง
63093012544 นางสาวพรรณิภา จักสาน
63093012545 ว+าที่ ร.ต.มนตรี มีมุข
63093012546 นางสาวญาสุมินทร� ปะระไทย
63093012547 นายเฉลิมพล ถนอมวงค�
63093012548 นางสาวศศิภา โลหะเวช
63093012549 นางสาวศิรินภา ทรัพย�ขํา
63093012550 นางสาวชรินรัตน� สีงาม
63093012551 นายพลัง ขามโคกกรวด
63093012552 นางสาวอังคณา นามวงศ�
63093012553 นางสาววัชรี คํามูล
63093012554 นางศิริพร การะเกตุ
63093012555 นางสาวอุทัยวรรณ เจริญชัย
63093012556 ว+าที่ร'อยตรีหญิงจุฑามาศ โปทิ
63093012557 นางสาวธัญย�รดา ไกรนิตย�
63093012558 นางสาวณัฐพร แก'ววิเชียร
63093012559 นางสาวพิมชมพู เพ่ิมสุข
63093012560 นางสาวอรทัย จันทะคุOณ
63093012561 นางสาวภมรพรรณ บรรลุศาสตร�
63093012562 นางสาวรุ'งนภา เขียนภักดี
63093012563 นางสาวเกศินี สิงหล'า
63093012564 นางสาวพัชนี จิตอารีย�
63093012565 นางสาวป6ยณัฐ บุบพันธ�
63093012566 นายธนพล ชาวสวน
63093012567 นางสาวกัญญ�ศิริ ศรมาลา
63093012568 นางสาวศิรินันท� เพ็งเนตร
63093012569 นางสาวเจนจิรา ไกรนิตย�
63093012570 นางสาวกมลวรรณ ปุรณรัตน�
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63093012571 นางสาวตะวัน สิงห�พรม
63093012572 นางสาวสุภัสสรา แซ+ต้ัง
63093012573 นายธีรศักด์ิ โหมดตาล
63093012574 นางสาวสุจินดา คําไวย�
63093012575 นางสาวอรอุมา อวดขุนทด
63093012576 นางสาววนิดา กล+องพุดซา
63093012577 นางสาวนภาพร แซ+ลี
63093012578 นายเอกรัตน� ปลิวเหม็น
63093012579 นายประเสริฐ ลิขิตรัตน�เจริญ
63093012580 นายกฤตชนก นิลสิงห�
63093012581 นางสาวทิวาลักษณ� โคเฟLUอง
63093012582 นางสาววรินยุพา มาหย+อม
63093012583 นายรัชภูมิ ไชยทะมตาร
63093012584 นางสาวสมบุญ เสือม่ัน
63093012585 นางสาวกิตยา คงทนแท'
63093012586 นางสาวชนามน เรืองมนต�
63093012587 นางสาวเจนจิรา ทองใบใหญ+
63093012588 นางสาวจรรยฉัตร ก่ิงไทร
63093012589 นางสาวกาญจนาพร แก'วภักดี
63093012590 นางสาวณัฐณิชา ช+วยจอหอ
63093012591 นางสาวณัฐวดี บุญป?eน
63093012592 นายกีOรติ กินยืน
63093012593 นายนราธิป ป6Uนมณี
63093012594 นางสาวภิญญดา บ+อไทย
63093012595 นายศิวกร แสงแก'ว
63093012596 นายธนู ขยันการนาวี
63093012597 นายสุชาติ นิ่มแสง
63093012598 นางสาวภรัณยา มะโนชัย
63093012599 นายวิทยา เอี้ยงหมี
63093012600 นางสาวพิศมัย กินูน
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63093012601 นายจักรชัย ถนอมพลกลัง
63093012602 นางสาวอัญชลี รัตนประดิษฐ�
63093012603 นางสาวป6Uนสุมล สมาพวก
63093012604 นางสาวณิชากร ป?ญญา
63093012605 นายกมล บุตรคําลือ
63093012606 นางสาวภัทรสุดา เตียเจริญกิจไพศาล
63093012607 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ตรีสอน
63093012608 นายวีระวัฒน� รักบุญ
63093012609 นายบริรักษ� อภัยภักดี
63093012610 นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภูมิ
63093012611 นางสาววิภากมล อิ่มทอง
63093012612 นายจักรพรรณ ใจผ+อง
63093012613 นางสาวกัลยรัตน� ทุ+งล'อม
63093012614 นางสาวกาญจนา ลีส'มซ+า
63093012615 นางสาวเนาวลักษณ� ภักดีสอน
63093012616 นายมนัสพงษ� หิตมูล
63093012617 นายทรงชัย ชุมชอบ
63093012618 นางสาวธนัญญา บัณฑิต
63093012619 นายสิทธิเดช ช+วงไกล
63093012620 นางสาวศิริรัตน� เขมาภิรมย�
63093012621 นายธีระศักด์ิ เพ็งกระจ+าง
63093012622 นางสาววิไลลักษณ� อินทรสูต
63093012623 นายนพรัตน� ภู+คํามี
63093012624 นางสาวธนกร มงคลสรธัญ
63093012625 นางสาวนฤวรรณ พันเชื้อ
63093012626 นายวชิรวิทย� ช+างหมึก
63093012627 นางสาวเยาวลักษณ� ไชยศิลป[
63093012628 นายธนาธิป อนะวัชกุล
63093012629 นายพนม เพ็ชร�เกิด
63093012630 นางสาวอันธิกา ลับเนตร
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63093012631 นายภานุกรณ� ทาปง
63093012632 นายประวิทย� ขัตธรรมศรี
63093012633 นางสาวปราถนา รัตนทัศนี
63093012634 นายวิษณุ บุญยวง
63093012635 นางสาวสุภารัตน� สุวรรณชื่น
63093012636 นางสาวอิงอร สีโท
63093012637 นางสาวณฐมน ธีรพงศ�สกล
63093012638 นายวิรุฬห� คําวงศ�
63093012639 นางสาวจุฑามาศ ไกรมาต
63093012640 นายเกษมศิลป[ พละทรัพย�
63093012641 นางสาวป?ทมกานต� ผลกัน
63093012642 นางสาวป6ยะภา ช+างนาค
63093012643 นายชัชพิสิฐ คํารังษี
63093012644 นางสาววรรณภา หาญโคกกรวด
63093012645 นางสาวสาวิตรี คําต+อ
63093012646 นางสาวป6ยะดา ยะใหม+วงค�
63093012647 นางสาวภัทราพร วงค�กระต+าย
63093012648 นายสิรภัทร สินะสนธิ
63093012649 นางสายรุ'ง มีสวัสด์ิ
63093012650 นางสาวมิเรียม ประเทศา
63093012651 นางสาวพรสุดา เลิศเจริญยงค�
63093012652 นางสาวอรพรรณ ในแก'ว
63093012653 นางสาวฌัฐธิดา เดชฤดี
63093012654 นางสาวอัญมณี ป6Uนสุวรรณ�
63093012655 นายนพดล คงเมือง
63093012656 นางสาวจุฑามาศ เปNนเครือ
63093012657 นางสาวปาริฉัตร นวลแตง
63093012658 นายปริพรรณ� ยศบุตร
63093012659 นายธรรมรัตน� ต๊ิบประสอน
63093012660 นางสาวสรัสวันต� แก'วมุกดา
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63093012661 นางสาวจันทร�จิรา กลมมี
63093012662 นางสาวพิมพ�ชนก พรหมนิพนธ�
63093012663 นางสาวภัชชยา พูลเกษร
63093012664 นางสาวนิตยา อิ่นแก'ว
63093012665 นายอนันต� มังษี
63093012666 นายธีรภัทร� ทวนทัย
63093012667 นางสาวพรนภา ทรัพย�สินกีรติ
63093012668 นางสาวฐาปนา สาวะดี
63093012669 นางสาวทิตยา สุวรรณบาง
63093012670 นางสาวธนพร สัตย�ซ่ือ
63093012671 นางสาวภัทรานิษฐ� ดาแพง
63093012672 นางสาวนรีกานต� อภิรักษ�นุกูลชัย
63093012673 นางสาวนันธิดา น'อยบัว
63093012674 นางสาวณฐธิดา ชมโลก
63093012675 นายฐาปนพงศ� ณ ลําปาง
63093012676 นางจิรารัตน� เศวตพงษ�
63093012677 ส.อ.ป?ณณวัฒน� ตัดพุดซา
63093012678 นายมนตรี ธนสุนทรคีรี
63093012679 นางสาวนัตติกาล ปานสุด
63093012680 นางสาวดารินทร� เปV]ยฝ?]น
63093012681 นายฉัตรณรงค� กรุดธูป
63093012682 นางสาวพนิดา แหยมโอMก
63093012683 นายอัครพงษ� ด'วงหวา
63093012684 นางสาววรางคณา แข็งแรง
63093012685 นางสาวเยาวเรศ พุ+มจันทร�
63093012686 นางสาวกนกพร อาจมาก
63093012687 นางสาวราตรี วงค�ทา
63093012688 นางสาวภาริตา มาตรสิงห�
63093012689 นางสาวพรรณภัค แสงอรุณ
63093012690 นางสาวกนกพร ทองผ+อง
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63093012691 ว+าที่ร'อยตรีพสธร กิจสมสาตร�
63093012692 นางสาวชลธิชา กิจประยูร
63093012693 นางสาววิไลพร ไกรทอง
63093012694 นางสาวกาญจนา อ+วมจ'อย
63093012695 นางสาวสกาวเดือน เปลี่ยนแซ
63093012696 นายเบญจมิน อึ่งเส็ง
63093012697 นางสาวนพวรรณ� นิ่มแสง
63093012698 นางสาวเมทินี แมลงภู+
63093012699 นายคุณกิตติ ณรงค�เดชกุล
63093012700 นายปราโมทย� ศรีเมือง
63093012701 นางสาวภาพิมล จินาวงค�
63093012702 นางสาววรางคณา แก'วสลุด
63093012703 นางสาวรสสุคนธ� เรืองคํา
63093012704 นางสาววรรณนิสา วิทยา
63093012705 นางสาวมณีรัตน� แก'วอาทะ
63093012706 นางสาวอัญชลิกา ประดีจิตต�
63093012707 นางปาริฉัตร เอกกัณหา
63093012708 นางภาวิตา อนันตทรัพย�
63093012709 นางสาวป6ยนุช ประสิทธิเวช
63093012710 นางสาวฉัตรชนก จิตรหม่ัน
63093012711 นายเตชิโยธิน โพธ์ิสืบ
63093012712 นางสาวชญานันท� กาฬภักดี
63093012713 นายกฤษฎา เลือดไทย
63093012714 นายชัยวัฒน� แสงทอง
63093012715 นายพงศ�ศักด์ิ ย่ิงหาญ
63093012716 นางสาวสุพิชญานันทน� มะโนสีลา
63093012717 นางสาวปุญชรัศม์ิ เลขนอก
63093012718 นางสาววรรณนิศา ฟุEงสุข
63093012719 นางสาวอาทิตยา ศรีลาฉิม
63093012720 นางสาวอุไรพร จีนด'วง
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63093012721 นางสาวภัทราภรณ� ทาทอง
63093012722 นางสาวสุดารัตน� อําไพรี
63093012723 นางสาวสุพัตรา ปานเพชร
63093012724 นางสาวกฤษณา ทาแนน
63093012725 นางสาวศศิธร ศรีพรม
63093012726 นางสาวขวัญฤทัย สันต�ประเสริฐ
63093012727 นางสาวกัญจน�ชญาพัชญ� พจนสุนทร
63093012728 นางสาวพิมพ�พรรณ บุญมาก
63093012729 นางสาวสุมลวรรณ แสงพันธุ�
63093012730 นายสุรพันธ� พรมสัน
63093012731 นางสาววริษฐา บุญแสง
63093012732 นางสาวเบญจลักษณ� ตุ'มสุข
63093012733 นายเตียมศักด์ิ ภูวงศ�
63093012734 นางสาววลัยรัติ วสุสันห�
63093012735 นางสาวสุขกมล สาน'อย
63093012736 นางสาวศิริพร โพธ์ิทอง
63093012737 นางสาวจริยา อ่ําเอี่ยม
63093012738 นางสาวอัจฉรา ยะมก
63093012739 นางสาวลลิตา เปรมโพธ์ิ
63093012740 นางสาวภะระดา ตันสมบูรณ�
63093012741 นางสาวจิราวดี นาคแจ+ม
63093012742 นายมนัสพล อุทุมภา
63093012743 นางสาวมินตรา ทองคมขํา
63093012744 นางสาววรณัน ประกอบแสง
63093012745 นายวรพล เจิมจวง
63093012746 นายศุภกิจ ศรีบุญเรือง
63093012747 นายวิสุทธิพงษ� ทองม+วง
63093012748 นางสาวศิรินทิพย� วิวะรินทร�
63093012749 ว+าที่ ร.ต.หญิงเอวารินทร� ทวีโรจนรัตน�
63093012750 นางสาวดรุณี หนูนาม
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63093012751 นางสาวอลิษา ชัยยะสงคราม
63093012752 นายศิริวัฒณ� ศิริญานันท�
63093012753 นายทนงศักด์ิ แสนสุวรรณ
63093012754 นางสาวพุฒิพร ศรีวงค�ทอง
63093012755 นางสาวพัชรภรณ� เสนแก'ว
63093012756 นายไพบูลย� ศรีเจริญ
63093012757 นายอธิบดี ศรีชมภู
63093012758 นางสาววิชุดา ดิษฐกระจัน
63093012759 นางสาววัชราพร ดีเพ็ง
63093012760 นางสาวจีรนันท� จันทร�เสวก
63093012761 นายวัชรพงษ� พิมเสน
63093012762 นายอภิชิต ต่ันฉ'วน
63093012763 นางสาวกันยกร หลวงแนม
63093012764 นายณัฐนนท� จันตMะวงค�
63093012765 นางสาวป6ยนุช ม+วงเกตุ
63093012766 นางสาวนิชานันท� พรมวัง
63093012767 นางสาวขนิษฐา สถาพร
63093012768 นางสาวกาญจพร สร'อยใจงาม
63093012769 นางสาวเวณิกา ม+วงหวาน
63093012770 นางสาวนวพรรษ จรวุฒิพันธ�
63093012771 นางสาวสุทธิกานต� บําเรอวงศ�
63093012772 นางสาวกวินนา รังษี
63093012773 นางสาวสุณีย� พิกุลชาติ
63093012774 นายสยาม ดอยเงิน
63093012775 นายอติชาต เพ็ชรประดับ
63093012776 นายศุภวิชญ� ใดจ๋ิว
63093012777 นางสาวศศิกาญจน� นิ่มคํา
63093012778 นางสาวกัลยา อัศวภักดีกุล
63093012779 นางสาวสิริพักตร� จําเริญสัตย�
63093012780 นางสาวธนาภร อกกระจ+าง
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63093012781 นายภิญโญยศ เอี่ยมสอาด
63093012782 นางสาวชิดชนก จินดาเลิศ
63093012783 นางสาวภัทราภรณ� อินทร�ทิม
63093012784 นายนําโชค ดอนจันดา
63093012785 นายสุเขต เพ่ิมสาริกิจ
63093012786 นางสาวพรรณวิภา ใจเสียง
63093012787 นางสาววิลาวัลย� มีเสือทอง
63093012788 นางสาวศิริวรรณ บุญหวา
63093012789 นายอนิวัตต์ิ ละน'อย
63093012790 นายพรชัย เอี่ยมนุ'ย
63093012791 นางสาวกนกพร สิโลทศ
63093012792 นางสาวปารดา ยาเรือน
63093012793 นายชลธิศ เฮิงโม
63093012794 นายพุทธิพงศ� สุขอยู+
63093012795 นางสาวรัตนาภรณ� ฟ?กเฟLUอง
63093012796 นางสาวมลิสา เรืองชัย
63093012797 นางจิราภรณ� อ่ําเทศ
63093012798 นางสาวชนมน คมขํา
63093012799 นางสาวไอลดา ปานเกิดผล
63093012800 นางสาวสิรินภาวัลย� นาคทอง
63093012801 นายนที เปสูงเนิน
63093012802 นายภัทรชนน เงินนา
63093012803 นายจิรวัฒน� ตาอ'ายเทือก
63093012804 นางสาววทันยา สายจันทร�
63093012805 นางสาวรัชนีกร พรมมา
63093012806 นางสาวจันทร�นิภา ทิพาคํา
63093012807 นางกชพรรณ สุภาพ
63093012808 นางสาวลนิดา สิทธิเจริญ
63093012809 นางสาวฐิติพร ย่ีโสดสารี
63093012810 นางสุภินดา นันตาใหม+
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63093012811 นายศรัณย� ใจดี
63093012812 นางสาวฐิติมา บูรณพันธ�
63093012813 นางสาววันทนีย� ศรีลิมปนนท�
63093012814 นางสาวพรรณวิภา มีผล
63093012815 นายประมวล ประทุมมา
63093012816 นางสาวจันทัปปภา สอนเม+น
63093012817 นางสาวบัณฑิตา วิภาตะภูติ
63093012818 นางสาวภัทรวดี สุขสกุลไชยนันท�
63093012819 นางสาวศิรภัสสร คําจีน
63093012820 นางสาวอภิสรา สําราญพิศ
63093012821 นายปฏิภาณ นนทมาลย�
63093012822 นางสาวขนิษฐา เอี่ยมอ+อน
63093012823 นายธนารักษ� ทนันชัย
63093012824 นายอัษฎา เขียวพุ+มพวง
63093012825 นายชยุตม� จัดการ
63093012826 นางสาวจีระนัน นามเสาร�
63093012827 นางสาวอุรชา ผิวอ+อนดี
63093012828 นายวรวัฒน� เมืองชื่น
63093012829 นางสาวภาวิณี วัฒนวานิชย�
63093012830 นางวิภาวี มีรัตน�
63093012831 นางสาวทิพวรรณ พัวเฮง
63093012832 นางสาวชาลีนา กลิ่นเกตุ
63093012833 นายเพชรสิทธ์ิ พันธุ�หลง
63093012834 นางวิภารัตน� พร'อมเพรียง
63093012835 นางสาวพิมพ�แพรวา ยศอาลัย
63093012836 นางสาวไพลิน ศรีวิสัย
63093012837 นายศรัณย� สิงห�สังข�
63093012838 นายเกียรติพันธุ� ม'าอุตส+าห�
63093012839 นางสาวพรพิมล ช'างกล+อม
63093012840 นายจิรวัฒน� เชี่ยวชล
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63093012841 นางสาวพรทิพย� ริดนุด
63093012842 นายวีระศักด์ิ ฟองวาริน
63093012843 นางสาวประภัสสร วังแปง
63093012844 นางสาวกรรณิการ� อุตมา
63093012845 นายไพสิทธ์ิ ฐานวงศ�
63093012846 นางสาวมัจจิมา เรื่องวงษ�ดี
63093012847 นายกัมพล สถิตย�พงษ�
63093012848 นายพรเทพ เพชระบูรณิน
63093012849 นายอุกกฤษฎ� ล+องลม
63093012850 นางสาวสุนิทรา คําสุหล'า
63093012851 นายศุภสิทธ์ิ เต็งคิว
63093012852 นางมินตรา ไชยศิริ
63093012853 ว+าที่ ร.ต.หญิงณัฐสุดา วัฒนา
63093012854 นายวัชรพงศ� ทับทิมแท'
63093012855 นายธวัชชัย ตนะทิพย�
63093012856 นางสาวอมารียา วงศ�พนาไพร
63093012857 นางสาวอมรรัตน� อินทจิต
63093012858 นางสาววัชราพร ศรีสวัสด์ิ
63093012859 นางสาววิไลรัตน� บุตรฉัตร
63093012860 นายทศพร สอนเจตน�
63093012861 นายเอกรัตน� สุทธิสาร
63093012862 นายอิษฎ� ช+วยอุระชน
63093012863 นางสาวภัทรวดี ศรีปทุมสกุล
63093012864 นางสาวนุชนารถ จันทร�สว+าง
63093012865 นางสาวอังค�วรา สุขดํารงไพร
63093012866 นางสาวพิรญาณ� บุญล'อม
63093012867 นายสันติ กองทอง
63093012868 นางสาวกัลยารัตน� จิตต�จริง
63093012869 นางสาวชิดชนก หลวงพระบาง
63093012870 นายพงศกร สีดารักษ�
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63093012871 นายขวัญชัย พงษ�สุทธิภัทร
63093012872 นางสาวยุภาวรรณ ดอนทิพทํา
63093012873 นางสาวนันธิยา เหล+าสาย
63093012874 นางสาวจิรวรรณ นิธิสมบัติ
63093012875 นายโยธิน สร'อยระย'า
63093012876 นางสาวป6Uนสุคนธ� ใจวงษ�
63093012877 นายธีรชัย ขบวน
63093012878 นางสาวจารุพักตร� หลินน+วม
63093012879 นางประณยา พิชัยยา
63093012880 นางสาวจุทรามาศ แดงบ'านใหม+
63093012881 นางสาวมนัญญา สงวนชัย
63093012882 นางสาวลัดดา ปงสนิท
63093012883 นายดิลก เฉลยทรัพย�
63093012884 นายวายุกฤช สมสุข
63093012885 ว+าที่รอยตรีวัชรพงษ� เอี่ยมจุฑาวงศ�
63093012886 นางสาวศรุตา เล็กขํา
63093012887 นางสาวธนาภรณ� ยอดหงษ�
63093012888 นายสนธยา ดานุรักษ�
63093012889 นางสาวเยาวลักษณ� หม้ันเต็ม
63093012890 นางสาวจุฑารัตน� ดีล'น
63093012891 ว+าที่ร'อยตรีธนกุล สินศักด์ิ
63093012892 นางสาวจารุวรรณ คําแพ+ง
63093012893 นายวรินทร� พุฒจาด
63093012894 นายกรกฏ วันเย็น
63093012895 นางสาววีรภัทรา ดอนไพรอ+อน
63093012896 นางสาวอภิญญา สมทรง
63093012897 นางสาวรดา เพียรสุภาพ
63093012898 นางสาวประภัสสร ถนอม
63093012899 นางสาวไพลิน บัวมี
63093012900 นางสาวปุณยาพร คุ'มดํารงค�
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63093012901 นางสาวฐิติพรรณ วันทองสุข
63093012902 นายเสฎฐวุฒิ เลิศประพันธ�
63093012903 นายคุณากร กลิ่นบ'านหม'อ
63093012904 นางสาวขวัญนภา กMกศรี
63093012905 นายปวริศ เงินดี
63093012906 นางสาวสิริญญา ทองปาง
63093012907 นางสาวเกศรินทร� สุวรรณโณ
63093012908 นางสาวชลาลัย ย้ิมเจริญ
63093012909 นางสาวศนิษตา วิจิตร
63093012910 นางสาวจิรนันท� ตันจ+าง
63093012911 นางสาวศรารัตน� สุทธิบุตร
63093012912 นางสาวศศิปพร ศรีวิไชย
63093012913 นางสาวกวินทรา สมภาร
63093012914 นางสาววิภาดา สู+สุข
63093012915 นายวัชระพล มารอด
63093012916 นางสาวทาริกา แก'วหล'า
63093012917 นางสาวพุทธรักษา ศรีพิทักษ�
63093012918 นางสาววันเพ็ญ มาตุวงษ�
63093012919 นางสาวเกศสุดา นวนน'อม
63093012920 นางสาวบัณฑิตา ยาลังสี
63093012921 จ+าอากาศเอกวสันต� จันทร�สารี
63093012922 นางสาวสุธาทิพย� จําปา
63093012923 นางสาวนันทนิตย� เครือแปง
63093012924 นายวีระชัย ทะวัน
63093012925 นางสาวปณัฐดา นมเนย
63093012926 นางสาวป6ยกานต� พุ+มเทียน
63093012927 นางสาวนภัสสร กุลวงค�
63093012928 นางสาวพัชรี บริหาร
63093012929 นางสาวรุ+งนภา เต็มดวง
63093012930 นางสาวภัณทิวา พรมแสง
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63093012931 นางสาวนุชศรา บุญทวีชัยสกุล
63093012932 นางสาวรัตนาภรณ� โพธิOนาค
63093012933 นางสาวจักรีวรรณ ยอดเพชร
63093012934 นางสาวปุณณมาส ดีคํา
63093012935 นายอนุรักษ� ฟ?กรักษา
63093012936 นางสาวภิญญดา ศรีคําพา
63093012937 นางสาวนาตยา จันทรเนตร
63093012938 นายสุรศักด์ิ ทองย่ิง
63093012939 นางสาวทิพวรรณ จันดาวงษ�
63093012940 นายกฤษฎา อุดมลาภ
63093012941 นางสาวสุนิสา เฉลิมสถาน
63093012942 นางสาวจุฑามาส ชัยมงคล
63093012943 นางสาวศิริพร คืนประคอง
63093012944 นางสาวชมัยพร พัชรมโน
63093012945 นางสาวนาตยา จันทร�วิสิทธ์ิ
63093012946 นางสาวธิดารัตน� จันทร�ชูกลิ่น
63093012947 นางสาวสุปรานี เจMกย่ี
63093012948 นางสาวธลัชนันท� ถึกนิล
63093012949 นางสาวพรนารายน� เอี่ยมต+อม
63093012950 นางสาวกัญจนา นันทรักษ�
63093012951 นางสาวธิดารัตน� โพธ์ิชัย
63093012952 นางสาวนิชชิมา ม่ันคง
63093012953 นางสาวญาณิดา กล+อมเกลี้ยง
63093012954 นางสาวทิพยวรรณ ราชโสภา
63093012955 นายธีรภัทร เนรมิตร
63093012956 นางนงนุช โนนสภา
63093012957 นางสาวฐิติชญา ผ+องแผ'ว
63093012958 นางสาวชนัญชิดา โตMะลายเทศ
63093012959 นายธราธิป เชียงทา
63093012960 นางสาวม่ิงขวัญ เพ็ชรเสือ
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63093012961 นางสาวปEอมป6ง ทวีสุข
63093012962 นางสาวเกศรินทร� เกียวซี
63093012963 นางสาวอมรรัตน� ตาเหียง
63093012964 นายภานุวัฒน� กองผ'าขาว
63093012965 นางสาวนําพร ม่ันหมาย
63093012966 นางสาววัชรี ภูวนารถ
63093012967 นางราตรี ภูมรินทร�
63093012968 นายธนวัฒน� วิยานันท�
63093012969 นายนนทวรรษ พันธุ�เหล็ก
63093012970 นางสาวปณัชญา ย้ิมสมาน
63093012971 นางสาวปรางทิพย� อยู+ศิล
63093012972 นางสาวสุธาทิพย� หยุดย้ัง
63093012973 นายพีระพล ไชยสิทธ์ิ
63093012974 นางสาวศศิกานต� ลาจันทร�
63093012975 นางสาวปรีชญา พรหมทอง
63093012976 นางสาวรังสิมา ศรีเมฆ
63093012977 นายธวัชชัย กานต�ธัญลักษณ�
63093012978 นางสาวอภิญญา แสงรอด
63093012979 นางสาวภานุช รัศมีจันทรางค�
63093012980 นายอานนท� พูลเรือง
63093012981 นางสาววิภารัตน� เหน+งแดง
63093012982 นางเสาวนีย� แก'วปรีชา
63093012983 นายป6ติพงษ� รุ+งเจริญ
63093012984 นางสาวสุภาภรณ� ยงกสิการณ�
63093012985 นางสาวจุฬาลักษณ� กมลผาด
63093012986 นางสาวอภิญญา อัครเอกฒาลิน
63093012987 นางสาวศิริพร เกิดทิม
63093012988 นางสาวศศิธร สมชํานุ
63093012989 นางสาวเรวดี ศิริไกรวัฒนาวงศ�
63093012990 นายวสันต� ยรรยง
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63093012991 นายไชยวัฒน� เอี่ยมกาย
63093012992 นางสาววิภาวี ทองสุข
63093012993 นางสาวศิรภัสสร โอจันทร�
63093012994 นางสาวภรภัทร สุวรรณรักษ�
63093012995 นางสาวจิรารัตน� ทิพย�วรรณ�
63093012996 นางสาวพรทิวา สูงใหญ+
63093012997 นายปริญญา สุ+มประดิษฐ
63093012998 นายคมกฤษ มาลีวงศ�
63093012999 นางสาวชุติมณฑน� ทองเอม
63093013000 นางสาวนฤมล บัวสรวง
63093013001 นางสาวจริยพรรณ พันธ�สมตน
63093013002 นางสาววิไลลักษณ� มาชู
63093013003 นางสาวบุญญิสา สุระประเสริฐ
63093013004 นางจิราภรณ� แก'วประเสริฐ
63093013005 นางสาวฤดีพร กอบความดี
63093013006 นางสาวพัชราภรณ� นันทการ
63093013007 นางสาวศิริลักษณ� มุกดา
63093013008 นายธเนศ ไกรกิจราษฎร�
63093013009 นางสาวณัฐธิดา อินตMะ
63093013010 นางสาวพรไพลิน เพชรชนะ
63093013011 นางสาวสุปวีณ� ม่ันคง
63093013012 นายสหรัฐ บุญเสริม
63093013013 นางสาวภัทรอาภา พุ+มทอง
63093013014 นางสาวอนัญพร แสนวิใจ
63093013015 นายภัทรพงศ� บุญเกตุ
63093013016 นายกิตติวัฒน� อุดสี
63093013017 นางสาวปาริฉัตร� ผ+องศรี
63093013018 นางสาวดลยา สมกูล
63093013019 นางสาวลักษณารีย� เมฆลอย
63093013020 นางสาวกุลสตรี รอดละม'าย
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63093013021 นายภูริช ศุภนคร
63093013022 นางสาวเกวลี รอดประทับ
63093013023 นางสาวเบญจลักษณ� พาตา
63093013024 นายณัฐวุฒิ มูลวงษ�
63093013025 นางสาวกฤตยา บัวบาน
63093013026 นางสาวศิริขวัญ เวียงชัย
63093013027 นางสาวเกศกนก แสงจันทร�
63093013028 ว+าที่ร.ต.อาทิตย� เสนะวีระกุล
63093013029 นางจุฑามาศ อริยะเศรษฐี
63093013030 นางสาวรุจิรา ปากบ+อง
63093013031 นางสาวกัญญารัตน� บวบดี
63093013032 นางสาวป?ณณพร ดาวเรือง
63093013033 นางสาวมาริสา ดีฤทธ์ิ
63093013034 นางสาววันวิสาข� วรรณภิระ
63093013035 นายอัมรัตน� อินยัง
63093013036 นายนิกร วงษ�พิทักษ�เจริญ
63093013037 นางสาวจิราพร อินทรจันทร�
63093013038 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทิมี
63093013039 นายศักด์ิระวี ดิษฐ�ทอง
63093013040 นางสาวโสภิตา อินทราช
63093013041 นายนัทที ลําขวัญ
63093013042 นางสาวเบญจมาศ ท'าวทอง
63093013043 นายภูธเนศ บุญคง
63093013044 นายสิทธิรงค� บุญฤทธ์ิ
63093013045 นางสาวกุลธิดา เหมือนสงฆ�
63093013046 นางสาวกาญจณาภรณ� วิงพัฒน�
63093013047 นางสาวณัฐธิดา ป?ญญาฟู
63093013048 นางสาวพัทธ�ธีรา จันทรัตน�
63093013049 นายรัฐกร แดงจันทร�
63093013050 นางสาวเกศกุลรัชย� จันทร�สวย
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63093013051 นางสาวเบญญารัศม� ผุดผ+องพรรณ
63093013052 นางสาวบุษยรังษี สิทธิชัยวงศ�
63093013053 นายเฉลิมเกียรติ ชืนมอญ
63093013054 นางสาวเรนุกา เขียววงศ�ตัน
63093013055 นางสาวกษมา สืบสายอ'น
63093013056 นายภานุพงศ� มามีสุข
63093013057 นางสาวชุติกาญจน� นามอื่น
63093013058 นางสาวดอกอ'อ สุขศรี
63093013059 นางสาวสุภาวดี ทิศปEอง
63093013060 นายจิรวัฒน� จินตกสิการณ�
63093013061 นางสาววฤนดา จันทร�เทศ
63093013062 นางสาวพรเพ็ญ อุบลนุช
63093013063 นางสาววชิราภรณ� พรมโชติ
63093013064 นางสาวภณิดา อรรถฉัตร
63093013065 นางสาวรัชนี วงค�คม
63093013066 นางสาวจิราภา เอี่ยมแจ'ง
63093013067 นางสาวขวัญกมล โสภา
63093013068 นางสาวเสาวธาร สิงห�เรือง
63093013069 นายณัฐดนัย จันทะคุณ
63093013070 นางสาวภารวี รัตนพลแสน
63093013071 นางสาวยุพาพร สารี
63093013072 นางสาวกาญดา ศรเทียน
63093013073 นางสาวกมลรัตน� เทพสืบ
63093013074 นางสาวรังสิมา สอนสังข�
63093013075 นายภูมี กันยาสนธ�
63093013076 นางสาวพัชรี จันทวงษ�
63093013077 นางสาวอําภา ศิริอางค�
63093013078 นางสาวอนันตญา ชิดชม
63093013079 นางสาวกาญจนา สุภากาวี
63093013080 นายกอสิน คงแขม
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63093013081 นางสาวสุภาวดี ใจเย็น
63093013082 นางสาวอันจิรา ทองโชติ
63093013083 นายธนารักษ� คําแปง
63093013084 นางสาวภาวิณี พรมสุวรรณ
63093013085 นายกฤตนัย ครุฑจันทร�
63093013086 นางสาวน้ําทิพย� ชํานาญเสือ
63093013087 นางสาวภาสินี บุญโต
63093013088 นางสาวเพชรรัตน� ยอดทัพ
63093013089 นายกิตติพัฒน� ไวเปVย
63093013090 นายสราวุธ ทองคํา
63093013091 นางสาวป6ยะพร เจMกมีทอง
63093013092 นางภรนภัทร งามพิชิตชัย
63093013093 นางสาวชนนิกานต� อินทร�สุข
63093013094 นางสาวณัฐณิชาช� คําประกอบ
63093013095 นายชาญณรงค� ทองสุข
63093013096 นายจิตอนันท� บุญมามี
63093013097 นางสาวญานิกา วงค�ไชย
63093013098 นางสาวอภิชญา ผัดจันตา
63093013099 นางสาวณัฐธิดา ลินพล
63093013100 นายโสภณ เทียงอวน
63093013101 นายวรวิทย� สีวัง
63093013102 นางสาวป6ยะพร ซ+าระเทียะ
63093013103 นางสาวสุธิดาภรณ� จันทร�อินทร�
63093013104 นายสุนิต ชดช'อย
63093013105 นางสาวนุชนารถ จันทร�สวรรค�
63093013106 นางสาวชลิตา แก'วปาน
63093013107 นางสาวภัทราพร คงทัน
63093013108 นางสาวกรรณิกา สนธิรักษ�
63093013109 นางสาวเรณุกา ปEอจูมปู
63093013110 นางสาวป6ยะภรณ� จ+Oยศิริ
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63093013111 นางสาวธิติยา โพธ์ิพา
63093013112 ว+าที่ร'อยตรีดิษย�พิษณุ อ+อนคํา
63093013113 นางสาวสายรุ+ง จันแปงเงิน
63093013114 นางสาวสุดารัตน� พยัคสา
63093013115 นายทรัพย�สิน ทองโคตร
63093013116 นางสาวมาริษา ขวัญหอม
63093013117 นางสาวภัทรสุดา พงศ�ภัทรธรรม
63093013118 นางสาวณัฐฐากร เทียนสว+าง
63093013119 นางสาวนนธิตา ไชยศิริมงคล
63093013120 นางสาวรภัส มาสุข
63093013121 นางสาววริศรา สังข�ทอง
63093013122 นางสาวศศิประภา ไวนิพลี
63093013123 นายป6ยะพงษ� ทรงชุ+ม
63093013124 นางสาววิไลพร สิงกระโจม
63093013125 นายเฉลิมพล ภู+จํารูญ
63093013126 นายชัยวัฒน� สมบูรณ�
63093013127 นายโกวิทย� จุมพิศ
63093013128 นางสาวสุรีรัตน� หอมนาน
63093013129 นางสาวเรือนขวัญ ภู+เจริญ
63093013130 นางสาวสุมินตรา ฟุEงสุข
63093013131 นางสาวรัตติยา เหมบุรุษ
63093013132 นางสาวพัชรา เกียรติพงษ�พันธ�
63093013133 นางสาวเพ็ญพิมล ตาไว
63093013134 นางสาววรรณป6ยะ ผึ่งบางแก'ว
63093013135 นางสาวจันทรา อาจเอื้อ
63093013136 นางสาววารุณี อินไหว
63093013137 นางสาวศิวพร พุ+มสลิด
63093013138 นางสาวอริสรา ดอยแก'วขาว
63093013139 นายนําภพ พสุธา
63093013140 นางสาวเกศทิพย� ล้ําเลิศ
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63093013141 นายณัฐภัทร พรหมภักดี
63093013142 นางสาวศิริรัตน� อ'วนโพธ์ิกลาง
63093013143 นางสาวอุบลรัก คําบุญเรือง
63093013144 นางสุชาดา เกษาแสง
63093013145 นายชราวุฒิ แก'วเปV]ย
63093013146 นายชรินทร� จาดน'อย
63093013147 นางสาวธัญชนก วาดสูงเนิน
63093013148 ว+าที่ ร.ต.บุญฤทธ์ิ เพียรทํา
63093013149 นางสาวกษิญา จันทร�บูรณ�
63093013150 นางสาวนริศา สุวรรณโรจน�
63093013151 นายวิทยา พิศวงค�
63093013152 นางสาวกัญญาวีร� ศรีเกตุ
63093013153 นางสาวสุภาวดี ยอดคีรี
63093013154 นายยุทธศักด์ิ สายคํายศ
63093013155 นายกวิน แสงจินา
63093013156 นางสาวกรณิศ ไพฑูรย�
63093013157 นางสาวธนัชชา เหมืองคํา
63093013158 นางสาวชนิดาภา รุ+งจํารัส
63093013159 นายอภิวัชร� พุ+มมาลา
63093013160 นายกษฎา จับเกตุ
63093013161 นางสาวณัฐชยา ดิษเจริญ
63093013162 นายไกรสิทธ์ิ ดอนป?ญญา
63093013163 นางสาววานิสสา จันจําเนียร
63093013164 นางสาวณัฐนภา จอมงาม
63093013165 ว+าที่ร'อยตรีธีรพงศ� โลกคําลือ
63093013166 นางสาวณัชชา ผลาผล
63093013167 นายภาวัต พรมชัย
63093013168 นายกิตติพงษ� หงษ�ห'า
63093013169 นางสาวกัญญาพัชร จันทร�อิ่ม
63093013170 นายชัยณรงค� มาดี
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63093013171 นายทรัพย�ทวี ปEองปEอม
63093013172 นางสาวอักษราภัค อินทร�หมี
63093013173 นางสาวรุ'งทอง ศรีสอนกาฬ
63093013174 นางสาวธัญญลักษณ� ไพฑูรย�
63093013175 นางสาวเจนจิรา อินทร�บาง
63093013176 นางศิริพรพิมล ใจสาด
63093013177 นางสาวธาราทิพย� คําจันทร�
63093013178 นางสาวพรสุปรีย� วิสัย
63093013179 นางสาวสุทธิดา พรมทองดี
63093013180 นางสาววิภาดา เพ็งจันทร�
63093013181 นายวิรชัช สุกร
63093013182 นายพิเชษฐ� ถนอมผล
63093013183 นางสาวฤทัยรัตน� สีหะวงค�
63093013184 นางสาวนริศรา ปานกลิ่น
63093013185 นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนสาย
63093013186 นางสาวกรปณต ศรีเหนี่ยง
63093013187 นางสาวดรุณี เปรมเมือง
63093013188 นายพิพัฒน� ภูศรีเทศ
63093013189 นางสาวนภาพลอย นิพัฒน�
63093013190 นางสาวชไมพร ป6งขอด
63093013191 นายสรวิทย� แซ+ลิ่ม
63093013192 นางสาวจีราภรณ� บุญสายยัง
63093013193 นางสาวกวินทรา แก'วโยน
63093013194 นางสาววิชชุดา ด'วงวิเชียร
63093013195 นางสาวพรรณทิพา ทิมอิ่ม
63093013196 นางกุลนรี วังอาจ
63093013197 นางสาววรานุช น'อยรูปเรา
63093013198 นายอุกฤษฏ� วัฒนวงศ�พิทักษ�
63093013199 นายถกล แสงศรี
63093013200 นางสาวขวัญเรือน ชาวนาราษฎร�
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63093013201 นายพงศกร ปรัชญานนท�
63093013202 นางสาวกรรณิการ� กZาเงิน
63093013203 นางสาววิลาวัณย� ยามา
63093013204 นางสาวดุจเดือน ปEวนก'อม
63093013205 นายธนวัฒน� มาปายะ
63093013206 นายพชรพล เภาอ+อน
63093013207 นางสาวกาญติมา พุกทอง
63093013208 นางสาวปาณิสรา พูลสุข
63093013209 นางสาวชณัญชิญา วุฒิศิริพร
63093013210 นางสาวสายชล หวังพิทักษ�วงศ�
63093013211 นางสาวศรวณีย� จันทรมงคล
63093013212 นางสาวผกามาศ ป6Uนแก'ว
63093013213 นางสาววราภรณ� ศรีน+วม
63093013214 นางสาวดวงรัตน� ชมโฉม
63093013215 นางสาวเมวดี เพ็งอ่ํา
63093013216 นางสาวธมลวรรณ สุตานันต�
63093013217 นางสาวสิริพร อ่ําสุข
63093013218 นางสาวสุธิดา นุหย่ิน
63093013219 นางสาวเกษมณี ฟูเต็ป
63093013220 นายศิวกร โฉมช+วย
63093013221 นางกิตติยา ทองชั่ง
63093013222 นางสาวณิชนันทน� อึ้งสุวรรณ
63093013223 นายอนุรักษ� จันทา
63093013224 นายธนชาติ พิทักษ�
63093013225 นายสัญญา ลีลา
63093013226 นางสาวนิลาวัลย� สระแก'ว
63093013227 นางสาวสิริวรรณ นุ+นปEอม
63093013228 นางสาวเบญจมาศ แก'วเจ็ก
63093013229 นางสาวอรวรรณ ตุ'ยวงศ�ษา
63093013230 นายนิมมานเหมินทร แสนป?ญญาวุฒิทิพย
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63093013231 นางสาวอภิญญา เตรียมวงษ�
63093013232 นายวทัญWู ศรีชาติ
63093013233 นางสาวบัณฑิตา ทองศรี
63093013234 นางสาวธรรณชนก คุ'มถ่ินแก'ว
63093013235 นายธนภัทร ภัทรพิศิษฐ�
63093013236 นางสาวนฤมล ม่ังมี
63093013237 นางสาวภาณุมาส ใจไหว
63093013238 นางสาวนภาพร พุฒลา
63093013239 นายกรวิชญ� คนเที่ยง
63093013240 นางสาวรัชนก ยังคําม่ัน
63093013241 นางสาววราลี บุญธรรม
63093013242 นางสาวธิดารัตน� วงค�น'อย
63093013243 นางสาวสุวชิรา แสงจันทร�
63093013244 นางสาวณัฐชา ป?นเขียว
63093013245 นางสาวขวัญฤดี ป6นใจกุล
63093013246 นางสาวนิตยา จอมสิงห�
63093013247 นางสาวจรัญญา สบกระโทก
63093013248 นางสาวอารียา สุนทรปาน
63093013249 นางสาวกันธชา อุ+มมี
63093013250 นายณัฐรัฐ ป?ญญาไว
63093013251 นางสาวอัญชลี ศักด์ิศรีจันทร�
63093013252 นางสาวพัชรี แพรงาม
63093013253 นางสาวอังคณา ศรีสุขใส
63093013254 นางสาวศิริพร อินเลี้ยง
63093013255 นางสาวลูกกุ'ง ศรีดาวงษ�
63093013256 นางสาวศศิธร คงเทพ
63093013257 นายกุลธร เจริญพุฒ
63093013258 นางสาวสุชาวลี ดวงแก'ว
63093013259 นางสาวกนกพร จุระเพ็ชร
63093013260 นายธัญพิสิษฐ� ไชยวงศ�
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63093013261 นางสาวกฤษณี กลัดโชติ
63093013262 นางสาวกาญจน�สิตา แซ+จัง
63093013263 นายเอกชัย ต๊ิบปาละ
63093013264 นางสาวศศิธร กล่ําคํา
63093013265 นางสาวณัฐพร มีแก'ว
63093013266 นางสาวรัตนา จุ'ยเดช
63093013267 นางสาวจิตราภรณ� นมเนย
63093013268 นางสุภาพร บุญอิ่ม
63093013269 นางสาวจิตรลดา ขําม่ัน
63093013270 นายอภิชัย วงศ�ชัย
63093013271 นางสาวราตรี เชิงเอี่ยม
63093013272 นางสาวกัณฐ�จนพร แจ+มศรี
63093013273 นางสาวสุดารัตน� เพ่ิมทวี
63093013274 นางสาวสุรางคนา วันทอง
63093013275 นางสาวปาลิตา แก'วหินลาย
63093013276 นายนันทยศ เรียนแพง
63093013277 นางสาวธนาพันธ� สินทรัพย�ไพบูลย�
63093013278 นางสาวญานิกา คําเพ็ชร�
63093013279 นางสาวกัณฐาภรณ� พรหมผาบ
63093013280 นายสุรพงษ� มานัน
63093013281 นางสาวนิภากร ดีลิ
63093013282 นายนัทธ พงศ� เรืองคํา
63093013283 นายนฤบดินทร� ตันพิทักษ�กูล
63093013284 นางสาวสุกัญญา แผ+ทอง
63093013285 นางสาวทิชานันท� ยศสมบัติ
63093013286 นางสาวสมฤทัย ไชยวงศ�
63093013287 นายเอนก หงส�ไกร
63093013288 นางสาวธัญญาภา เข'มแก'ว
63093013289 นางสาวอริศรา คําวงศ�
63093013290 นางสาวฐิติวรดา กันเที่ยง
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63093013291 นางสาวชัญญานุช หึกขุนทด
63093013292 นายอุทา มหาศาลนที
63093013293 นางสาวอุมา จZอมจันทร�
63093013294 นายกิตติพงษ� เที่ยงธรรม
63093013295 นางสาวฐิติมา อินชูรันต�
63093013296 นางสาวประภาศิริ คําอินทร�
63093013297 นางนุสรา มานะคง
63093013298 นางศิริวรรณ กลิ่นสุคนธ�
63093013299 นางสาวชญาณี เจริญสวัสด์ิ
63093013300 ว+าที่ร.ต.หญิงพัณณิตา กุลาชัย
63093013301 นางสาวเสาวลักษณ� บุญเหมือน
63093013302 นางสาวสิริพร ศิริเกษม
63093013303 นางสาวฉวีวรรณ เกิดลาภ
63093013304 นางสาวพิมพ�ผกา สมศักด์ิ
63093013305 นายพงศกร เอี่ยมคุ'ย
63093013306 นางสาวธนาภรณ� ดาทอง
63093013307 นายลัทธพล ภักดี
63093013308 นางสาวรุ+งทิวา อินอ+อน
63093013309 นางสาวชรินรัตน� อินทพงษ�
63093013310 นางสาวชลาลัย ประดิษฐ�
63093013311 นางสาวบุศรินทร� สิทธิ
63093013312 นางสาวกัญญามาศ สวัสดี
63093013313 นายเอกสิทธ์ิ ไตรธรรม
63093013314 นางสาวศุภรพนา วิลัยรัตน�
63093013315 นางสาววรรณิการ� ศรีเมือง
63093013316 นางสาวสวรินทร� คํามีสว+าง
63093013317 นางสาวนิภาพร นันธิพานิช
63093013318 นางสาวเบญญาภา โสรส
63093013319 นางสาวขวัญใจ น'อยสอนเจริญ
63093013320 นายพงศ�วิสิฐ คํายันต�
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63093013321 นางสาวพกาวรรณ บุญเหลือ
63093013322 นางสาวรุ+งนภา ปานรุ+ง
63093013323 นายวิทวัส เท็นผม
63093013324 นางสาวป6ยะกาญจน� จันทร�ทอง
63093013325 นางสาวอาทิมา จันทร�แจ+มแจ'ง
63093013326 นางสาวรัตติกาล คุ'มสุพรรณ
63093013327 นายไพรัตน� เทพทองดี
63093013328 นางสาวมุจลินท� ดินเพชร
63093013329 นางสาวกชกร คติฌานัง
63093013330 นางสาวเบญจพร พิทยาพงษ�
63093013331 นางสาวกรรณิกา ฟูป?ญญา
63093013332 นางสาวบัวแก'ว เสนาพิทักษ�
63093013333 นางสาวนันทรัตน� แสนขัน
63093013334 ว+าที่ร'อยตรีหญิงธัญวาพร เขียวใจดี
63093013335 นายสมภพ คํามี
63093013336 นางสาวธัญวรัตม� การิน
63093013337 นางสาวปรียานุช รักวัติ
63093013338 นางสาววรัญญา สีมาน
63093013339 นางสาวปณัชญา ท+างาม
63093013340 นางสาวปฐวิกานต� จนุช
63093013341 นางสาวสาวิตรี พยัคพันธ�
63093013342 นางพชรพร เข่ือนจักร�
63093013343 นายเอกสยาม แก'วพวงใหม+
63093013344 นางสาวศุภรัตน� รักปEอม
63093013345 นายอนุติ เชี่ยวชาญ
63093013346 นางสาวธนภรณ� แก'วฟอง
63093013347 นางสาวเสาวลักษณ� กองมูล
63093013348 นางสาวศิริภรณ� นาคหรั่ง
63093013349 นางสาวนีลรญา ลักษณะยศ
63093013350 นางสาววโรทัย อ่ําย้ิม
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63093013351 นางสาวพลอยไพลิน จันทร�ดี
63093013352 นางสาววิลาวัลย� อัญญะโพธ์ิ
63093013353 นายณรงค�ฤทธ์ิ ทองช'อย
63093013354 นางสาวกัญยาณี นิ่มนุ+ม
63093013355 นางสาวเบญจวรรณ ศรีสงคราม
63093013356 นายเดชไพศาล ป?สสา
63093013357 นายจิน มากม่ังมี
63093013358 นางสาวมนัสนันท� สังคต
63093013359 นางสาวสุภัทรา ราคํา
63093013360 นางสาวอนัญญา พลแก'ว
63093013361 นายปรีชา ม่ันชาวนา
63093013362 นางสาวภัณฑิลา มันทรักษ�
63093013363 นางสาวสมฤทัย ขาวพรม
63093013364 นางสาวหนึ่งฤทัย จวงแย'ม
63093013365 นายกฤษณะ ลัทธิศักด์ิ
63093013366 นางพิกุล ปูนมาก
63093013367 นายเสกสรร กาวิชัย
63093013368 นางสาววรางคณา ฉิมทอง
63093013369 นางศิริพร โสภานิช
63093013370 นายศตวรรษ ด'วงบัว
63093013371 นางสาวอาทิตยา อุ+นสนอง
63093013372 นางสาวกันยารัตน� ทะเทพ
63093013373 นายณัฐพัชร ขีดข้ัน
63093013374 นางสาวศกลวรรณ ป6Uนวิเศษ
63093013375 นางสาวพนิดา หอกคํา
63093013376 นางสาวณัฐธยาน� คงนุ+น
63093013377 นางสาวณัฐวีนนท� อินทร�ทิม
63093013378 นางสาวสาวินี พันธ�มหา
63093013379 นายธีรเทพ เอี่ยมดี
63093013380 นายประณต อิสระบัณฑิตกุล
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63093013381 นางสาวรุ+งนภา อินทะจักร�
63093013382 นางสาวพรวิภา ต'นเพชร
63093013383 นางสาวศิริยา หาแก'ว
63093013384 นายธนบัตร เชี่ยวสุวรรณ
63093013385 นางสาววิชุตา โพธิบัลลังค�
63093013386 นางสาวมัณฑนา คุณา
63093013387 นางสาวสุมาลี เอมแย'ม
63093013388 นางสาวน้ําผึ้ง คําดํา
63093013389 นางสาวกัญญารัตน� โนวังหาร
63093013390 นายณรงค�ฤทธ์ิ ภัทรทิพย�มงคล
63093013391 นางสาวอัมพร ศิริโรจน�
63093013392 นายเนติรัฐ อุไรวรณ�
63093013393 นางสาวเรณู วรรณา
63093013394 นางสาวนงนุช ณ ลําปาง
63093013395 นายเฉลิมวุฒิ สุรินเปา
63093013396 นางสาวลลิตา ปRวนเทียน
63093013397 นางสาวมณีรัตน� บุญเหลือ
63093013398 นางสาวกฤติกา ฐาต+าย
63093013399 นางสาวภัทรนัน เตวิชัย
63093013400 นางสาวชุติมา มลิซ'อน
63093013401 นางสาวสร'อยสุดา มะโนวร
63093013402 นางสาวสุธีรา นิพันธ�ประศาสน�
63093013403 นายกิตติภูมิ กันทะสุ
63093013404 นางสาวชนกานต� แก'วตMะ
63093013405 นางสาวแก'วฟEา วาทวัฒนชัย
63093013406 นางสาวศศิธร จันทรทา
63093013407 นางสาวณัฏฐนันท� ธนโรจน�วณิช
63093013408 นายกิตติศักด์ิ เชื้อเถาว�
63093013409 นางสาวป?ทมาภรณ� ลือเดช
63093013410 นางสาวขนิษฐา เอกภูมิ
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63093013411 นางสาวพิมลวรรณ โตอนันต�
63093013412 นายอภิวัฒน� สาทร
63093013413 นางสาวมะปราง หาดแก'ว
63093013414 นางสาวทวินันท� บุญโห'
63093013415 นายผดุงศักด์ิ โพธ์ิคาเทพ
63093013416 นางสาวสุทธิลักษณ� หมอปRา
63093013417 นายธนบัตร บุญมาสู+
63093013418 นายณัฐพล มโนชัย
63093013419 นายณัฐธนนท� นาควัฒนเศรษฐ�
63093013420 นางสาวชุตินันท� แสงศรี
63093013421 นางสาวจิราภรณ� มาศขาว
63093013422 นางสาววลัยลักษณ� พฤทธิสาริกร
63093013423 นางสาวกรกนก ปEองแก'ว
63093013424 นางสาวกัญญณัฐ แสงมณี
63093013425 นายกิตติพิชญ� นันใจยะ
63093013426 นางสาวศุภกร กล่ําคํา
63093013427 นางสาวเจียมจิตร แสนแก'ว
63093013428 นางสาวศิริวรรณ ไทยเอี่ยม
63093013429 นายมณัฐพงศ� อินตMะขิน
63093013430 นางสาวศศินา วงษ�สุวรรณ
63093013431 นายปฐวี วรรณชัย
63093013432 นายสันดุษิต ปะระราช
63093013433 นางสาวพชรกมล จิตรสิริบูรณ�
63093013434 นางสาวอักษรา ลักษณะ
63093013435 นางสาววารีรัตน� อินทร�ชัยศรี
63093013436 นายนพนัยน� หม่ืนสมบัติ
63093013437 นายสุรเทพ สาคร
63093013438 นายวิศิษฐ แสงโสด
63093013439 นางสาววิภาวรรณ สุพรม
63093013440 นางสาวน้ําทิพย� กลางจันทรา
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63093013441 นางสาวนพรัตน� ปลื้มวงค�
63093013442 นางสาวสกาวใจ พัชรพงศ�ศานต�
63093013443 นางสาววิศณี ปรีกมล
63093013444 นางสาวศศิวิมล ป?นทะสืบ
63093013445 นางสาวอุมาพร ทองแทน
63093013446 นายธัญวรัตน� วิจัยรัตนศิริ
63093013447 นางสาวปวีณา จ่ันงาม
63093013448 นายจตุพล คําชู
63093013449 นางสาวสุจิพร ม่ิงเหล็ก
63093013450 นางสาววริศรา หัวนา
63093013451 นางสาวอัญชุลี สังข�เมือง
63093013452 นางสาวศิวัชญา อ+องเภา
63093013453 นายปรินยา ทิพาคํา
63093013454 นางสาววรรณภา ผดาวัน
63093013455 น.ส.จตุรดา คิดดี
63093013456 นางสาวจิราพรรณ ยอดเมือง
63093013457 นางสาวมณีรัตน� ศิริวัตร
63093013458 นางสาวกาญจนา มีก'อน
63093013459 นางสาวเกตน�สิรOี ชุมภูอินทร�
63093013460 นายวิชญ� ภิระบรรณ�
63093013461 นางสาวเบญจรัตน� มาดารัตน�
63093013462 นางสาวพัชราภรณ� พุทธสุวรรณ
63093013463 นายนิพนธ� จันทิมา
63093013464 นางอรอุมา นันทา
63093013465 นางสาวกัญชพร กันไทย
63093013466 นายจิรวัฒน� ใยมะเด่ือ
63093013467 นางสาวจิราศรี พิลึก
63093013468 นางสาวสุกัญญา แย'มงาม
63093013469 นายปุญญพัฒน� รักษาบุญ
63093013470 นางสาวทิพย�สุดา กองมนต�
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63093013471 นางสาวศรุตา ต'นสุนทร
63093013472 นางสาววันเพ็ญ โพธ์ิศรี
63093013473 นางสาวอภิริญา ทากาด
63093013474 นางสาววิภา เนียมคํา
63093013475 นางสาวดลนภา แสงขันธ�
63093013476 นางสาวน้ําฝน พูลพันธ�
63093013477 นางสาวกุลธรา รอดแย'ม
63093013478 นางสาวศศิพร สุขอยู+
63093013479 นางสาวพิชญา เชี่ยวภาษา
63093013480 นายสุรนาท โมลาลาย
63093013481 นางสาวกังสดาล แก'วตา
63093013482 นายนภัทร จิรภากรพัฒน�
63093013483 นายชีวารัสม� พ่ึงโพธ์ิมิน
63093013484 นางสาวกัลชิญา ไม'กร+าง
63093013485 นายอุดม แมลงภู+
63093013486 นางสาวขนิษฐา เมืองมา
63093013487 นางสาวหัสยา ลุนิทรานนท�
63093013488 นางประณีตศิลป[ แก'วษา
63093013489 นายสุธิพงศ� กาฬภักดี
63093013490 นางสาวพัชรี บัวผัน
63093013491 นางสาวศศิธร ด'วงอิ่ม
63093013492 นางสาวอัญชลีพร ปาเจริญ
63093013493 นางสาวอัญญารัตน� สมทรัพย�
63093013494 นางสาวธีรนาท ชื่นชอบ
63093013495 นางสาวภัทรธิดา วงศ�ศักด์ิ
63093013496 นางสาวอรอนงค� คงม่ัน
63093013497 นางสาววณิชากุล กล'วยเทศ
63093013498 นางสาววารุณี ทองหยดย'อย
63093013499 นางสาวมุจรินทร� กรรณิกา
63093013500 นายวรวรรณ บุญมา
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63093013501 นางสาวจุฑารัตน� เหมืองคํา
63093013502 นายภรภัทร โชคอํานวย
63093013503 นายกิตติพงศ� กลิ่นษร
63093013504 นายสุรศักด์ิ ตาเวียน
63093013505 นางสาวปภัสชญา ดอนตุ'มไพร
63093013506 นางสาววรรณพร สถาพร
63093013507 นางสาวภิรนิตย� ลบลม
63093013508 นางสาวสุจิตรา พรมไทยสงค�
63093013509 นางสาวศิริลภัศ คําวงษา
63093013510 นางสาวปาจารีย� สีป?ญญา
63093013511 นายปรัชญา พิญญะคุณ
63093013512 นางสาวณัฐญา ศรีธวัช
63093013513 นางสาวนิจวิภา ภูกัน
63093013514 นางสาวธนัชชา เผือกแดง
63093013515 นางสาวเนตรชนก งามอ+อน
63093013516 นางสาวสุธารัตน� สุขสวัสด์ิ
63093013517 นางสาวชญานิศ จุมพิศ
63093013518 นายธนธาร อินทรกูล
63093013519 นายณรงค� ตMะเฉียง
63093013520 นายเกรียงไกร คําไวย�
63093013521 นายจักรกริช ราศรี
63093013522 นางสาวเปรมศิริ เอมพิณ
63093013523 นางสาวย่ิงรัก ชิมรังสรรค�
63093013524 นายนวกร สุธาพจน�
63093013525 นางกาญจนา ขันแก'ว
63093013526 นางแววตา สําราญไพบูลย�
63093013527 นางสาวภูริชญา ทัศนางกูร
63093013528 นางสาวปรางค�ทิพย� สร'อยมุข
63093013529 นายวิชัย เนื้อไม'
63093013530 นางสาวกรองกรานต� โชคโภคาสมบัติ
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63093013531 นางสาวทัศนีย� สกุลณี
63093013532 นางสาวศิริภัสสร ถ่ินปา
63093013533 นางสาวปภัสสร วันเสาร�
63093013534 นายธีรนันท� มานะกิจศิริสุทธิ
63093013535 นางสาวใบคราญ กลิ่นอําพันธ�
63093013536 นางสาวสุนิสา พยอมงาม
63093013537 นางสาวเกศินี คล'ายสุวรรณ�
63093013538 นางสาวชลพรรษ เรืองสว+าง
63093013539 นางสาวสุทัศนีย� ชื่นผล
63093013540 นางสาวฐปนรรฑ� คีรีราช
63093013541 นางสาวพีรดากรณ� โพธ์ิเกิด
63093013542 นางสาวชุลีกร สุขสวัสด์ิ
63093013543 นางสาวัพัชราภา ศรีลาศักด์ิ
63093013544 นางสาวกรรณิการ� จ+าจําเริญ
63093013545 นางสาวชุติมา ฟ?กเขียว
63093013546 นางสาวพิชาพัชร กลิ่นชื่น
63093013547 นางสาวพรรณอร น'อยมนต�
63093013548 นายกมล เอี่ยมสําอางค�
63093013549 นายวีระเชษฐ� เจริญวงศ�เกียรติ
63093013550 นางสาวณัฐชา จันทรเเสง
63093013551 นายศักด์ิดา จตุพร
63093013552 นางสาวป6ยะพร มหาสีตระกูล
63093013553 นางสาวอาทร อินทรวงษ�
63093013554 นายทิวกาล สอนโต
63093013555 นางสาวทวินตรา ตรีสงค�
63093013556 นางสาวกิตติยา สุขกันต�
63093013557 นางสาวณัฐกานต� สิงหนาท
63093013558 นางสาวสโรชา แก'ววังอ'อ
63093013559 นางสาวสุวนันท� ชูพินิจ
63093013560 นายณัฐวีร� เส็งพานิช
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63093013561 นายพิศิษฐ� ชื่นแจ'ง
63093013562 นางสาวศิริกัลยา ธงชัย
63093013563 ว+าที่ ร.ต.หญิงทัศนีย� อินกุณา
63093013564 นางสาวศุภาวรรณ ถมทอง
63093013565 นางสาวธาราทิพย� สมจันทร�ตา
63093013566 นายณัฐพงศ� เรืองขํา
63093013567 นางสาวนฤมล อินทรีย�
63093013568 นายภานุพงศ� จอมทอง
63093013569 นางสาวอรวรรณ นพรัตน�
63093013570 นายพิสิษฐ� เงาเอกสิทธ์ิ
63093013571 นางสาวกรอนงค� อยู+หลาย
63093013572 นางสาววราพร จันทร�อินตา
63093013573 นายสุพศิน จุมเอ'ย
63093013574 นางสาวกาญจนา แก'ววัง
63093013575 นางสาวอาจารียา อาจศัตรู
63093013576 นายอรรถพล เสมศรี
63093013577 นางสาวปวีณา สังกรณีย�
63093013578 นางสาวเกสราพรรณ สุขอยู+
63093013579 นางสาวปาลิตา แก'วเข'ม
63093013580 นางสาวเรวดี กิจถนอม
63093013581 นางสาวปริศนา พรมคํา
63093013582 นางสาวกฤษฎา แก'วจิตร
63093013583 นางสาวศานตมล ศมศานต์ิ
63093013584 นางสาวอาจรีย� วันเมือง
63093013585 นางสาวกุลสิรี พลธีระ
63093013586 นางสาวพรพิมล กรอนกลาง
63093013587 นางสาวอโนชา หอยศรีจันทร�
63093013588 นายวราสันต� คล่ําคง
63093013589 นางสาวกัญญา กันตะภัทรสกุล
63093013590 สิบเอกหญิงจินตหรา เสือม่ัน
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63093013591 นางสาวนันนิกา ป?ญญา
63093013592 นางสาวน ภัส วรรณ ห'วย หงษ� ทอง 
63093013593 นางสาวสุพัตรา พฤทธ์ิรุ+งเรือง
63093013594 นางอัมพร ป6นตานา
63093013595 นายทิวา ตรีรัตนวารีสิน
63093013596 นายสิทธิชัย นิธิเกษมสมบัติ
63093013597 นางสาวปวีนุช ขวัญใจ
63093013598 ว+าที่ ร.ต.หญิงนิโรบล นีระมนต�
63093013599 นายสมบัติ แก'วสงค�
63093013600 นางสาวจรรยา ตุ+นทอง
63093013601 นางสาวอริสา สืบศรี
63093013602 นางสาวฐิติพร แจ+มดี
63093013603 นางสาวนิราวรรณ บัวนาค
63093013604 นางสาวอุบลรัตน� สิงห�เถ่ือน
63093013605 นายพงษ�สิทธ์ิ ร'องเก็ต
63093013606 นางสาวกรวิกา เพชรบูรณิน
63093013607 นายวีระวัฒน� ก'อนจันเทศ
63093013608 นายพัชรพล อินสองใจ
63093013609 นางลดาวรรณ อินทรไพศาล
63093013610 นายกานต�สรายุทธ วิเชียรไพศาล
63093013611 นางสาวสุวนันท� แสงคํา
63093013612 นางสาวสินี สกุลลีรุ+งโรจน�
63093013613 นางสาวชลธิชา แช+มชื่น
63093013614 นายรพีเพชร ตะใบ
63093013615 นายฐิรวุทธิ มุสิกุล
63093013616 นางสาวอารียา ก่ิงกํ้า
63093013617 นางสาวณัฎดามาตุ เรืองวงษ�งาม
63093013618 นางสาวนพลักษณ� พรหมจรรย�
63093013619 นางสาวมัณทนา ธงสิบสอง
63093013620 นางสาวคนึงนิจ ลองใจคํา
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63093013621 นางสาวนภัสวรรณ วงค�ชัย
63093013622 นางสาวฐาปนีย� อุ'มทอง
63093013623 นางสาวเรวดี อาสว+าง
63093013624 นายวิชา พิลาบุตร
63093013625 นางสาวมณOีรOินทร� โตเจริญกุล
63093013626 นางสาวรัตนวดี เมฆหมอก
63093013627 นางสาวพรชนก เพชรไทย
63093013628 นางสาวชุติมา ฉายเนตร
63093013629 นางสาวขวัญชนก คําพัก
63093013630 นางสาวพัทธ�ธีรตา ขัดเงางาม
63093013631 นางสาวธานิตรา แสนนิทา
63093013632 นางสาวธิดา ทองแฉล'ม
63093013633 นางสาวศรีไพร เสือแพร
63093013634 นางสาววลัยรัตน� เผ+าพันธ�
63093013635 นางสาวธัญรัศม� พิมลบุตรพงศ�
63093013636 นางสาวชฎาพร พุ+มฉัตร
63093013637 นางสาวฉัฐสรวง คชนิล
63093013638 นายศุภวิชญ� ศรีเพชร
63093013639 นางสาวเมธาวี จิอูZ
63093013640 นางสาวสมิตรา ป6Uนสกุล
63093013641 นางสาวธนิษฐา ชัยวงษ�
63093013642 นางสาวกาญจนา โยงญาติ
63093013643 นางสาวสุนิสา แสงสว+าง
63093013644 นายอรรถพล สีมารัก
63093013645 นายสรวิศ ศรีบุญ
63093013646 นายทวีรัตน� พลเชี่ยว
63093013647 นางสาวนิตยาภรณ� สกุลศรีสุคนธ�
63093013648 นางสาวปานทิพย� กอพงษ�
63093013649 นางสาวจิรภรณ� เงาเงิน
63093013650 นางสาวพัชรี หม่ืนศิษย�
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63093013651 นางสาวโชติรส โชติพรมราช
63093013652 นางสาวนัจนันท� สอนประสิทธ์ิ
63093013653 นายวราวุธ ขันตี
63093013654 นายไพฑูรย� ยมจันทร�
63093013655 นางสาวกุลธิดา ทิพเกศ
63093013656 นางสาวจิตตราภรณ� ยางเขียว
63093013657 นางสาวณัฐพร สายสุทธิวงค�
63093013658 นางสาวอาจารี แปEนเกิด
63093013659 นางสาวณิชาภัทร คําเตือนใจ
63093013660 ว+าที่ ร.ต.หญิงสิริวิมล พิมพ�พวง
63093013661 นางสาวพริมาพรณ� อินขาว
63093013662 นางสาวคันธมาทน� คําบุญมา
63093013663 นายสุรศักด์ิ ทิพพามา
63093013664 นางสาวณกมล จันทร�ทิพย�
63093013665 นางสาวปทิตตา ปทิตตาศรีนิ่ม
63093013666 นางสาวพัชรวรรณ สวัสดี
63093013667 นางสาวพรพิมล ตMะปุก
63093013668 ว+าที่ร'อยตรีหญิงสุวรรณรัตน� สวาทวงศ�
63093013669 นางสาววัชราภรณ� จันทร�ปาน
63093013670 นางสาวจินดารัตน� พันทอง
63093013671 นางสาวภัสราพร หมีแสง
63093013672 นายธีรเจต ผะอบเหล็ก
63093013673 นายกานต� เลาวัณย�ศิริ
63093013674 นางสาวณัฐิดา จูมเอ'ย
63093013675 นางสาววรรณรี ขันทอง
63093013676 นางสาวพิมพ�พลอย ชีวาพนาคีรี
63093013677 นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ�
63093013678 นางสาวยวิษฐา มู'จันทร�
63093013679 นายศุภราช วรรณทิพภากรณ�
63093013680 นายจิรายุ มุ+งชนะ
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63093013681 นางสาวศิริลักษณ� พรหมมา
63093013682 นางสาวธัญญารัตน� เมืองนาคิน
63093013683 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�พุฒ
63093013684 นางสาววราภรณ� เตชอ'าย
63093013685 นางสาวมลเฑียร อ+วมสุข
63093013686 นางสาวนฤมล ครุธโม
63093013687 นางสาวสุรวดี นาเคน
63093013688 นายณัฐพงษ� ประเสริฐกุล
63093013689 นางสาวณัฐติยา สุปน
63093013690 นางสาวอจลญา แก'วมงคล
63093013691 นางสาวเวชิฏา พ่ึงบุญ
63093013692 นางสาวณัฐมนต� สิงห�ดา
63093013693 นางสาววสุมล ทองสุวรรณ�
63093013694 นายสรายุทธ ไวยวงค�
63093013695 นางสาวสุพรรษา เขียวงาม
63093013696 ว+าที่ร'อยตรีหญิงวิไลวรรณ ชอนหนองบอน
63093013697 นางสาวจิตราวรรณ เสาเขียว
63093013698 นางสาวพัชษณี บุญมา
63093013699 นายธนพรรณ ชาตะเมธีวงศ�
63093013700 นายเลิศชาย อินจิว
63093013701 นางสาวกนกพร เบิกนา
63093013702 นางสาววรรณิศา จันทร�หอม
63093013703 นางสาวรุจีรัตน� คําขะ
63093013704 นายสราวุฒิ ใจไว
63093013705 นางสาวสุวิมล อินไชย
63093013706 นางสาวกชพรรณ กาฬภักดี
63093013707 นางสาวแสงจันทร� บริรักษ�ภักดี
63093013708 นายทินกร โพธ์ิพล
63093013709 นายชญานนท� ชาญกิจกรรณ�
63093013710 นางสาวกรรณาภรณ� ชุรี
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63093013711 นางสาวชนิสรา พิมพ�ศรี
63093013712 นางสาวพิชชาพร โพธิบัลลังค�
63093013713 นางสาววนิดา อินวิชัย
63093013714 นางสาวบุญฉลาด ครรชิตพนา
63093013715 นายสมยศ ต้ังแก'ว
63093013716 นางสุภาพรรณ สุพรรณ�
63093013717 นางสาวพัชชา จันทร�คํา
63093013718 นายชัยชนะ ทองมา
63093013719 นางสาวเสาวนีย� นรินทร�
63093013720 นางสาวกวิตา ขจรบุญ
63093013721 นางสายฝน ราชเพียแก'ว
63093013722 นางสาวจุฬาลักษณ� มณีวรรณ
63093013723 นายประดิษฐ� สุวพร
63093013724 นายสุรศักด์ิ เสนอิ่ม
63093013725 นางสาวทักษิณา แสงกระจ+าง
63093013726 นายณัฐวุฒิ ย่ีค้ิว
63093013727 นายสุทธิเกียรติ แถมสุข
63093013728 นางสาวเกศนิกา ศิริจรรยา
63093013729 นางสาวชุติมา ด'วงหิรัญ
63093013730 นางสาวศศิมาภรณ� รูปสม
63093013731 นายมนตรี ฝรั่งทอง
63093013732 นางสาวกนกวรรณ แก'วเนย
63093013733 นายศิลปะ จZาวเสรี
63093013734 นางสาวพิชญาภา แก'วทอง
63093013735 นายวรพล สร'อยสน
63093013736 นางสาวณัฐกานต� รักษาศรี
63093013737 นางสาวคชาภรณ� ทองดอนยอด
63093013738 นางสาวสุภีญา ถนอมทรัพย�
63093013739 นางสาวศรีวิภา ฤทธ์ิร'อน
63093013740 นางสาวสิริมน ปYอกบุญเรือง
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63093013741 นายดนุพล จันทร�สิงขรณ�
63093013742 นางสาววรรณนภา อินทร�เรือง
63093013743 นางสาวธนัลยภรท� จันทร�อ+อน
63093013744 นางสาวสุธาสินี ห+านรุ+งชโรทร
63093013745 นางสาวนันทพร ปEอมสาหร+าย
63093013746 นายกฤษณะ หารบัวคํา
63093013747 นายฌานิน มาจาด
63093013748 นายณัฐพล หอกุล
63093013749 นางสาวชัชชญา เผือกชาวนา
63093013750 ว+าที่ร.ต.หญิงเบญจมาศ พุทธรักษา
63093013751 นายพชรพล ศรีบุญเรือง
63093013752 นางสาววารุณี วงศ�เทพ
63093013753 นายวชิรวิชญ� สุทะนะ
63093013754 นายสังวาลย� บัวทอง
63093013755 นางสาวจตุพร ปวงบุตร
63093013756 นางสาวอนุชยา สังข�เมือง
63093013757 นายวัชรพงษ� วิทยาจิตรเกษม
63093013758 นางสาวรักษ�สุดา อักษรศักด์ิ
63093013759 นางสาวลมฤดี ดีอินทร�
63093013760 นางสาวปาริตา สารถ'อย
63093013761 นางสาวรัตติยา แก'วมงคล
63093013762 นางสาวสุชาดา จําลองกาศ
63093013763 นางสาวกนกวรรณ ม่ันภักดี
63093013764 นางสาวพจมาน สุขมี
63093013765 นางสาววราภรณ� ยาวิละ
63093013766 นางสาววราภรณ� เหล+ากสิการ
63093013767 นายสุรศักด์ิ สุริยะวงษา
63093013768 นายกฤช ก่ิงชนะ
63093013769 นางสาววรารักษ� พุ+มงาม
63093013770 นางสาวรัชตรียา ยะราช
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63093013771 นายศุภชีพ ผลเกิด
63093013772 นายสิรวิชญ� สว+างกุล
63093013773 นายวีรวัฒน� บุญไม+ละ
63093013774 นางสาวเจษฎาภรณ� พลวัตสกุล
63093013775 นางสาวเพียงขวัญ เสือสีนาค
63093013776 นางสาวพัชรินทร� จูเจริญ
63093013777 นางสาวกนกวรรณ คงเพชรศักด์ิ
63093013778 นางสาวหทัยรัตน� เพ็ชรพินิจ
63093013779 นางสาวป?ทมาภรณ� พัฒนิยม
63093013780 นางสาวพรชนก กาใจ
63093013781 นายเอกภพ สุขอ่ํา
63093013782 นางสาวจิราพร มูลเต้ีย
63093013783 นางสาวจิราภา สายพลิก
63093013784 นายอรรถพล ศรีขุนด+าน
63093013785 นางสาวเขมิกา วิไลอาชา
63093013786 นางสาวณัฐกมล เมืองทอง
63093013787 นางสาวโสมศิริ วชิระสุนทรกุล
63093013788 นางสาวพนิดา ทนันชัย
63093013789 นางสาวอารยา สุวันดี
63093013790 นางสาวศิริชาพร แย'มสาหร+าย
63093013791 นายอนุวัฒน� รอดแสง
63093013792 นายชาญวิทย อินผึ้ง
63093013793 นางสาวจิรัชญา โสรส
63093013794 นางสาวอาภากร ไทยเทศ
63093013795 นายณัฐพงศ� มุขเมือง
63093013796 นางสาวศิริพร สังกรแก'ว
63093013797 นางสาวรัตนาภรณ� คําไวย�
63093013798 นางสาวศิวลักษณ� ใจฉํ่า
63093013799 นางสาววรวรรณ เผ+าตMะใจ
63093013800 นางสาวทิพวัลย� คงพ+วง
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63093013801 นายภานุวัฒน� คําโย
63093013802 นางสาวธนนันท� นิลจันทร�
63093013803 นางสาวเด+นนภา ภู+พัด
63093013804 สิบเอกหญิงสิริญา สังตะโม'
63093013805 นางสาวอรอิสรีย� ศักด์ิดี
63093013806 นายชยานันต� พงษ�พิชิต
63093013807 นางสาวมัลลิกา ยะสุกิม
63093013808 นายณัฐฐินันท� มาวัน
63093013809 นางสาวชนิดา ถาริยะ
63093013810 นางชรัยย�รัชฏ� อินตMะมุด
63093013811 นางสาวภาวิณี เสนานุช
63093013812 นางสาวกาญจนา ขวัญนาค
63093013813 นางสาวเสาวลักษณ� นามอยู+
63093013814 นายกฤษฎา กZาจา
63093013815 นายนิรุช บัวแก'ว
63093013816 นางสาวชุติมา คําเข่ือน
63093013817 นายพีรยุทธ การหม่ัน
63093013818 นางสาวกานต�สิรี สิทธิ
63093013819 นางสาววิภาวรรณ มีญวน
63093013820 นางสาวแพรไหม เปาสูงเนิน
63093013821 นางสาววิภาดา มีสอาด
63093013822 นางสาวสุภาภรณ� บุญเกิด
63093013823 นางสาวนิศาลักษญ� แก'วนิลตา
63093013824 นายอดิเทพ ก้ัวสิทธ์ิ
63093013825 นางสาวพิมพ�วิภา แก'วสงค�
63093013826 นางสาวดวงใจ บุญเพ็ง
63093013827 นางสาวป6ยะรัตน� โพธ์ิศรี
63093013828 นายภูภิพัทธ� ใจรักษ�
63093013829 นางสาวพัศธนัญญา จันทร�นวน
63093013830 นางสาวมาริสา ปูRลมดี
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63093013831 นางสาวจรัญญา หอมเจริญ
63093013832 นางสาวจิราพร ลําเจียก
63093013833 นางสาวณัฐณิชา อินแดน
63093013834 นายพีรณัฐ อินทร�บุหรั่น
63093013835 นางสาวปนัดดา แสนคําวงศ�
63093013836 นางสาวป6ยะดา โพธ์ิไกร
63093013837 นางสาวขวัญชนก ปEองอ'วน
63093013838 นางสาวณัฐริณีย� ป?ญโญ
63093013839 นายดุษฎี ชาญสมาธ์ิ
63093013840 นางสาวชนิกา ชัยบุญธรรม
63093013841 นายอิสริยะ คําเอม
63093013842 นางสาวฉัตรนภา โพธ์ิทอง
63093013843 นางสาวกนกวรรณ ฉลวย
63093013844 นางสาวอารยา เดวี
63093013845 นายคมสันต� คุ'มกล่ํา
63093013846 นางสาวเกศินี พรหมแดน
63093013847 นางสาวสุจิตตรา สิงห�สง+า
63093013848 นางสาวรัตนพร สาครเจริญ
63093013849 นางสาวเกศสุดา สีสุก
63093013850 นางสาวชลิตา ใจวรรณคํา
63093013851 นางสาวมัทฑนา พรมเนตร
63093013852 นางสาวภัทรวดี บุญศิริ
63093013853 นางสาวสุธาสินี พามาเนตร�
63093013854 นางสาวอาริสา ดอนศิลา
63093013855 นางสาวภัทรสุดา ไชโยธา
63093013856 นางสาวธิมาภรณ� ใบกุ
63093013857 นางสาวบุญทริกา ใจคํา
63093013858 นายกฤตวิทย� พรจันทรารักษ�
63093013859 นางสาวญาดา ขลัง
63093013860 นางสาวศศิกาญจน� แหวนสัมฤทธ์ิ
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63093013861 นายปรีชา ทองปาน
63093013862 นางสาววีรญา อินเลิศ
63093013863 นางสาวกานต�ธีรา จางตระกูล
63093013864 นางสาวลลิตา ศรีฟEา
63093013865 นางสาวนัทธ�ชวัล เขตทองมาก
63093013866 นายนิติธรรม กุลป?ญญา
63093013867 นางสาวณัฐวีญา น'อยผา
63093013868 นางสาวมัลลิกา ขันคํานันตMะ
63093013869 นายณัฐวุฒิ เสวกมหารี
63093013870 นายเอดาวัฒน� ปานนาพิทักษ�
63093013871 นางสาวเกษจันทร� พุทธรักษา
63093013872 นางสาวเบญญารัตน� อ่ําพูล
63093013873 นายกรกฎ กลิ่นหอม
63093013874 นายทนงศักด์ิ สีทํามา
63093013875 นางสาวกษมาภรณ� ผดุงศิลป[
63093013876 นายทิวานนท� บัวทอง
63093013877 นางสาวประทุมพร ราชพรม
63093013878 นางสาวธาริกา บัวอิ่น
63093013879 นางสาวอัชญา สว+างเมฆ
63093013880 นายสุกฤษฏ์ิ กฤชไพริน
63093013881 นางสาวจิรัฐติกาล พลฉวี
63093013882 นางสาวพรนิภา ใจชุ+ม
63093013883 นายกฤษณะ ขอข'อง
63093013884 นางสาวสุชาดา เหลือบุญนุ+ม
63093013885 นายธนพล ธนะขว'าง
63093013886 นางสาวธันย�ชนก คงทอง
63093013887 นางสาวปาลิตา กุลเวิล
63093013888 นางสาวพัชรินทร� ยอดย่ิง
63093013889 นางสาวนุชจรี โตเย็น
63093013890 นางสาวเปVยนุช ศรีโสภา
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63093013891 นางสาวญาณภัทร จําปาแก'ว
63093013892 นางสาวโชติกา วงศ�คํา
63093013893 นายฐิติพงศ� นาแซง
63093013894 นายชัยวิชญ� โพธิสุวรรณ
63093013895 นางสาวธิดาทิพย� ยอดบุญธรรม
63093013896 นางสาวสุปราณี หาญณรงค�
63093013897 นายปรเมษฐ� สมบูรณ�ชัย
63093013898 นางสาวธนัญญา อยู+เมือง
63093013899 นางสาวจุฬารัตน� แกล'ววิกย�กิจ
63093013900 นางสาวบุณฑริกา กูลเมือง
63093013901 นางสาวมณีรัตน� สุดสม
63093013902 นายรชต ชัยศรีชุติชัย
63093013903 นายเก้ือกูล บุญเทอม
63093013904 นางสาวกชพรพัฐ มีมาสุข
63093013905 นางพรทิพย� คําบ'านฝาย
63093013906 นางสาวนภารัตน� ตาสา
63093013907 นางสาวกาญจนาพร ก'านแก'ว
63093013908 นายอนุลักษณ� บุญมา
63093013909 นางสาวสุวนันท� คงปาน
63093013910 นายจิรายุธ เประดา
63093013911 นางสาวกานต�ธิดา มีบุญ
63093013912 นางสาวสายฝน ย้ิมทรัพย�
63093013913 นายชยพัทธ� วัชระอธิรัตน�
63093013914 นางสาววารุณี คําเครือ
63093013915 นายศรัญWู มณีจักร
63093013916 นางสาวปาลิดา จบศรี
63093013917 นางสาวอนุสรา ปาทา
63093013918 นายกิตติศักด์ิ มังกรแก'ว
63093013919 นางสาวทัตชญา พันหม่ืน
63093013920 นายอภินันท� จันมี
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63093013921 นางสาวสิริญาพร ลีสินลา
63093013922 นางสาวจุฑามาศ เสนแก'ว
63093013923 นางสาวพัชรินทร� ปะวะเค
63093013924 นางสาวสาวิตรี โมงขุนทด
63093013925 นางสาวอนินทิตา มุ+ยทุม
63093013926 นางสาวน้ําค'าง หงสาวดี
63093013927 นายตฤณ อินตMะมุด
63093013928 นางสาวชุติมา มีนา
63093013929 นางสาวกนิษฐา ลอยมา
63093013930 นางสาวป6ยาพัชร นากา
63093013931 นางสาวจุฑาทิพย� ลดโต
63093013932 นางสาวณิชนันทน� ศรีสุวรรณ�
63093013933 นางสาวจิราภรณ� บุญเจริญ
63093013934 นางสาวพัชริดา อMะทา
63093013935 นางสาวกรรณิการ� แก'วเพ็งกรอ
63093013936 นางสาวพรศิริ บุญสนอง
63093013937 นางสาวศิริพัช สิงห�โต
63093013938 นางสาวณิชกานต� เกตุคํา
63093013939 นายประภัทร ฉํ่าทอง
63093013940 นางสาวสาวิตรี พุ+มเล็ก
63093013941 นายชาญวิทย� แก'วกก
63093013942 นางสาวพัณณิตา จิตรสมัคร
63093013943 นางสาวพิมพร อ'นทอง
63093013944 นางสาวรินรดา ณ น+าน
63093013945 นางสาวรัชนีกร คําศรีแก'ว
63093013946 นางมณฑาทิพย� นุคํา
63093013947 นางคนึงนิจ กันเย็น
63093013948 นางฐิติพร รุ+งโรจน�ถาวร
63093013949 นายเลิศศักด์ิ หม่ืนคําสี
63093013950 นางสาวพัชราภรณ� อุ'มเมือง
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63093013951 นายณัฐพงศ� พรหมสนธ์ิ
63093013952 นายเกียรติศักด์ิ ป?ดดี
63093013953 นายสุนันท� ป?ญญา
63093013954 นางสาววราภรณ� กันภัย
63093013955 นางสาวธนวันต� ร+วมสุข
63093013956 นางสาวดาลัด สงค�ทอง
63093013957 นางสาวมัสลิน อนันต�
63093013958 นางสาวกัญจนพร วรรณา
63093013959 นางสาวธนาภรณ� ผาสีดา
63093013960 นายณัฐพงศ� เขียวพุ+มพวง
63093013961 นางสาวขนิษฐา บุญเกิด
63093013962 นางสาวณัฐธิดา รักเกียรติเผ+า
63093013963 นางสาวคณิตา เพ็งสลุด
63093013964 นายสันติ อ+องดา
63093013965 นายจิรายุทธ สีสังข�
63093013966 นางสาวตชานัน ผูกพันธ�
63093013967 นางสาวพัณณิตา วราหะ
63093013968 นายสิรวิชญ� ชัยสิทธ์ิ
63093013969 นายสิรวิชญ� ธํารงโชติ
63093013970 นางสาวจุฑารัตน� ไชยสุวรรณ�
63093013971 นางสาวศิริวรรณ ชาญสมร
63093013972 นางสาวนิรัชดา สุขหนุน
63093013973 นายพรพิพัฒน� จงกล+อม
63093013974 ว+าที่ร'อยตรีธนกร วัฒน�ชรานนท�
63093013975 นายทศพร ราษี
63093013976 นายภาสกร สุวรรณพงษ�
63093013977 นางสาวธิติมา อยู+หล'า
63093013978 นายธนู ย'อยฝอย
63093013979 นางสาวขนิษฐา บุญสิง
63093013980 นางสาวฉัตรลดา เลี่ยมสกุล
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63093013981 นางสาวพิมพ�ชนก ขจรบุญ
63093013982 นางสาวจิรานันท� แสนวงค�
63093013983 นางสาวพรทิพย� ป6นตาปลูก
63093013984 นางสาวประภาพร ไชยภักด์ิ
63093013985 นางสาววันนภา เสมกันทา
63093013986 นางสาวเมนะกา สุวรรณปาน
63093013987 นางสาวมณีกานต� สุพงษ�
63093013988 นางสาวประภัสสร ทองอินทร�
63093013989 นางสาวพิชญาภา บุตรศรี
63093013990 นางสาวไอรินลดา บุญช+วย
63093013991 นางสาวนฤมล กุลชาติ
63093013992 นายณัฐวรรษ จันทร�ออน
63093013993 นางสาวภาวิณี อินทรสูต
63093013994 ว+าที่ ร.ต.ดุษฎี วงษ�หล'า
63093013995 นางสาวปฏิญญา สุนันตMะ
63093013996 นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนศรี
63093013997 นางสาวลัดดาวัลย� นิมสุวรรณ�
63093013998 นางสาวอนงค�นภา คําสวัสด์ิ
63093013999 นางสาววิไลลักษ� ดอนไพรเมือง
63093014000 นางสาวพิชญาภา สุวรรณป?ญญา
63093014001 นางสาวจุฑามาศ ปรีเปรม
63093014002 นางเพ็ญนภา สาริสุข
63093014003 นางสาวจุฑาภรณ� ตันติโรจน�รัตน�
63093014004 นางสาวลลิตา มาตรา
63093014005 นางสาวกมลทิพย� กวางประสิทธ์ิ
63093014006 นางสาวอุบล แสงโทโพธ์ิ
63093014007 นายป6ญชาน� อิ่มบู+
63093014008 นางสาวอนุสา พิมพ�ศรี
63093014009 นางสาวหนึ่งฤทัย สิงห�เรือง
63093014010 นายมารุตต์ิ อุดด'วง
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63093014011 นายปรีชานันท� ด+านตระกูลหิรัญ
63093014012 นางสาวรัตนาภรณ� นากองแก'ว
63093014013 นายจักรกฤษณ� ไชยโย
63093014014 นายธีรพล คําพุฒ
63093014015 นายธนรัตน� ขันแก'ว
63093014016 นายฉันทวัฒน� นาถมทอง
63093014017 นางสาวสุจิตตรา สีดานุช
63093014018 นางสาวอภิชญา จันทร�งาม
63093014019 นางสาวพิมพกานต� สิงห�ดา
63093014020 นายทวีศักด์ิ กายประสิทธ์ิ
63093014021 นางสาวอนุทิดา งอมสระคู
63093014022 นางสาวพัชรินทร� ศรีอํานาจ
63093014023 นางสาวกชพร ทิพย�โอสถ
63093014024 นางสาวขนิษฐา บัวปEอม
63093014025 นายชรินทร�วัชร� เพ็ชร�วารี
63093014026 นางสาวสุพรรษา นามเสือ
63093014027 นางสาวจีรนันต� เผือกคล'าย
63093014028 นายณัฐวุฒิ วิเศษผา
63093014029 นางสาวอัญชลิกา จันทร�เทศ
63093014030 นายอดิศักด์ิ แก'วหล'า
63093014031 นางสาวโยธาณัฐ อุปคุต
63093014032 นางสาวปวิชญา พรหมมา
63093014033 นางป?ณณิชา กาศสนุก
63093014034 นายณัฐวุฒิ ขันตรี
63093014035 นางสาวณิชกานต� ลีลา
63093014036 นางสาวสกุลรัตน� บุญจริง
63093014037 นางสาวณัฐชญา สุขพลอย
63093014038 นางสาวปภัสสร ทองแห'ว
63093014039 นางสาวเพ็ญนิภา กําพล
63093014040 นายสิทธินนท� ธิคุณ
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63093014041 นางสาวอารีรัตน� ผลไธสง
63093014042 นางภตริพร ขม้ินเครือ
63093014043 นางสาวภัทริกา อุตม�อ+าง
63093014044 นางสาวนลพรรณ ขาวทรงธรรม
63093014045 นางสาววริศรา กลิ่นหอม
63093014046 นางสาวอธิชา กองมะลิ
63093014047 นางสาวนิรชา ยกพล
63093014048 นางสาวจารุพิชญา ทับแผลง
63093014049 นางสาวณัฐวดี ขําศิริ
63093014050 นางสาวศุภาภรณ� กลิ่นจันทร�
63093014051 นางสาวนพมาศ ขวัญงอน
63093014052 นางสาวกาญจนา ชูย้ิม
63093014053 นางสาวสิรีธร บํารุงศรี
63093014054 นางสาวป6ยะชาติ เข็มขาว
63093014055 นางสาวกรองกาญจน� กันทะวงษ� 
63093014056 นายณัฐวุฒิ ไขแจ'ง
63093014057 นายณัฐวัฒน� บุญเพ็ง
63093014058 นางสาวอาภาพิไล นิ่มนวล
63093014059 นายสมชาย ศรีประเทศ
63093014060 นางสาวนิตยา ใสแสง
63093014061 นางสาวอรยา ธูปทอง
63093014062 นายศรรราม วังคีรี
63093014063 นางสาวภัทราพร บุตรดา
63093014064 นางสาววนิดา โพธ์ิแพงพุ+ม
63093014065 นางสําเนียง จันทรี
63093014066 นางสาวอุษา สุขแปEน
63093014067 นางสาวเจษฎาภรณ� รอดกําเนิด
63093014068 นางสาววรัญญา ฟ?กทอง
63093014069 นายเกริกสกุล จงสวัสด์ิ
63093014070 นายดนัย ฟองแก'ว
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63093014071 นายสุรภัทธ� ทับเงิน
63093014072 นางสาวประวีณ พิมพ�หอม
63093014073 นางสาวนภาภรณ� บุญฉิมมา
63093014074 นางสาวพลอยชมพู สอยเหลือง
63093014075 นางสาวกัญญาณัฐ คําภิระ
63093014076 นางสาววนิดา แม'นพยัคฆ�
63093014077 นายป6ยพงษ� สิทธิวงค�
63093014078 นางจุฑาจินดามณี ปลูกสร'างจันดี
63093014079 นางสาวสุภาณี งามสม
63093014080 นางเพ็ญประกาย ยะล'อม
63093014081 นางสาวรุจิกา จิตใหญ+
63093014082 นางสาวนภัสประภา สะบาศรี
63093014083 นางสาวกาญจนา ชาญเชิงค'า
63093014084 นางสาวนลพรรณ วุฒิช+วย
63093014085 นางสาวเบญจวรรณ หม่ืนจันทร�
63093014086 นางสาวณัฐณิกา พงษ�บัว
63093014087 ว+าที่ร.ต.หญิงพรนิภา วลาหล
63093014088 นางสาวเจษฎาภรณ� สมนิยาม
63093014089 นางสาวนภัสสร โภคา
63093014090 นางสาวพรรณพัชร ชื่นกล+อม
63093014091 นายวัชโรจจ วิทยป?ญญากุล
63093014092 นายรัชชานนท� วรคุณพิเศษ
63093014093 นายธีรภัทร ป?ญญาแฝง
63093014094 นายอานุการณ� บุญมี
63093014095 นางพรวิบูลย� บัวคํา
63093014096 นายวีระพล บรรเทา
63093014097 นายณัฐภาคย� ดอกไม'
63093014098 นางสาวสิริยากร จันดา
63093014099 นางสาววิชญารมณ� ทิมจันทร�
63093014100 นายดนุสรณ� อุ+นทราย
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63093014101 นางสาวศิริพร เพชรนิตย�
63093014102 นางสาวกันทิมา จันทร�เครือย้ิม
63093014103 นางสาวกาญดาวศรี ก่ิงฉ+าย
63093014104 นางสาวศิริรัตน� เสือน'อย
63093014105 ว+าที่ ร.ต.หญิงปนัดดา แสงธิ
63093014106 นายธนวัฒน� พรไกรเนตร
63093014107 นายเกรียงไกร ยอดเพ็ชร
63093014108 นายอริยะ ด'วงทรัพย�
63093014109 นางสาวพรสวรรค� แสงทอง
63093014110 นางสาวพลอยศิริ เผื่อนย้ิม
63093014111 นายรัฐพล ศรีใจวงศ�
63093014112 นางสาวณัฐชิตา เอี่ยมสําอางค�
63093014113 นางสาวสุจิตตรา บุญรอด
63093014114 นางสาวป6ยะพร กลิ่นจุ+น
63093014115 นางสาวจารุวรรณ สุขโข
63093014116 นายเบ็ญจรงค� คงป?นนา
63093014117 นายพีรพัฒน� พัฒนะชัย
63093014118 นางสาวนันทิตา บุญญสิทธิกุล
63093014119 นางสาวโชติมณี อาจสารกรณ�
63093014120 นางสาวปภาพินท� เทียนนาวา
63093014121 นางสาวจริยา ย่ีโถ
63093014122 นายวิโรจ ชมภู
63093014123 นายพงษ�เทพ รามคงเมือง
63093014124 นางสาวศรีสุดา แร+ดี
63093014125 นางสาวไอลดา เกตุวัง
63093014126 นางสาวจันทรกานต� แก'วอินทร�
63093014127 นางสาวเกศินี มีเงิน
63093014128 นายวรภัทร สาริการินทร�
63093014129 นางสาวพิณประกาย อบเชย
63093014130 นางสาวกนกวรรณ ศิลาคชสาร
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63093014131 นางสาวหัทยา ปุกเจียมอาจ
63093014132 นางนภาภรณ� รุ+งเรือง
63093014133 นายเชิดศักด์ิ สิงหรักษ�
63093014134 นางสาวธิดารัตน� พรมจันทร�
63093014135 นายธนาธิป จันสนาด
63093014136 นางสาวธัญรัศม� เจริญสินสิริกุล
63093014137 นางสาวมัญชุพร เกียนเรือน
63093014138 นางสาวทิพวรรณ อ'นจร
63093014139 นางสาวฤทัย แพ+งกล+อม
63093014140 นางสาวมลจิรา บุญเสริม
63093014141 นายบดินทร� ศรีคง
63093014142 นางสาวธัชพรรณ ภู+พงษ�
63093014143 นายธรรมสิทธ์ิ ธรรมศาสตร�
63093014144 นางสาวปทิตตา อุดมชาญสมาธิ
63093014145 นางสาววิภัสรา เทียบน้ําอ+าง
63093014146 นายณัฐพร ประจันตะเสน
63093014147 นายโกมินทร� พิมสาร
63093014148 นางสาวสุพัตรา โค'วมณี
63093014149 นางสาวภาณุชนาท อินแสง
63093014150 นางสาวปาณิสรา ปาสูงเนิน
63093014151 นางสาวหทัยรัตน� สมิตานนท�
63093014152 นางดวงจันทร� ปานพรม
63093014153 นางสาวพิชญฏา บัวประทุม
63093014154 นางสาวศิริวรรณ ชีพธรรม
63093014155 นางสาวพรรณิภา เเตงอ+อน
63093014156 นางสาวจรรยา กานอินทร�
63093014157 นางสาวศศิภา ด'วงเหม็น
63093014158 นางสาวจิราภรณ� ปามะ
63093014159 นางสาวณัฐธิดา อินเนตร
63093014160 นางสาวสุดารัตน� อภัย
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63093014161 นางสาวเรณู หูต๊ิบ
63093014162 นางสาวจริยา โคชขึง
63093014163 นางสาวสุพัตรา บัวพ+วง
63093014164 นางสาวกฤษณา ต+วนโต
63093014165 นายวชิรวิทย� เอี่ยมโอษ
63093014166 นางสาวศศิภา ชื่นอารมณ�
63093014167 นางสาวภูษณิศา กล+อมอิ่ม
63093014168 นางสาวกัญณ�นภัสกร เรืองหิรัญวนิช
63093014169 นายศุภฤกษ� พินธิสืบ
63093014170 นายสิทธิศักด์ิ พัชรพงศธร
63093014171 นางสาวป6ยาภรณ� เวชชาภินันท�
63093014172 นางสาวจิรภา รัตนพิบูลย�
63093014173 นางนฤมล สิงห�แก'ว
63093014174 นางสาวสุดารัตน� พุ+มพรม
63093014175 นายสินชัย วรรธนะภูติ
63093014176 นางสาวเครือวัลย� ใจสว+าง
63093014177 นายสิรวิชญ� บัวเผื่อน
63093014178 นางสาวกมลชนก วังธิยอง
63093014179 นางสาววรัญญา พุ+มทอง
63093014180 นายกฤษดา สมานไทย
63093014181 นายสายัณห� ภัทรเกียรติทวี
63093014182 นางสาวสุนิษา จันทร�ดํา
63093014183 นายสาธิต ทองม+วง
63093014184 นางสาวธัญญาภรณ� ประไพ
63093014185 นายเทพจินดา เขียวแก'ว
63093014186 นายธีรยุทธ คะลา
63093014187 นางจรรยารัตน� จุ'ยกระยาง
63093014188 นายพัฒนเชษฐ� แสงเมล�
63093014189 นางสาวชนิษฐา สง+าวงษ�
63093014190 นายธนาวัฒน� แสงเทพ
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63093014191 นางสาวสุธาสินี ไชยโชติ
63093014192 นางธนิตา ไพรบึง
63093014193 นางสาวหทัยกาญจน� มานัสฤดี
63093014194 นางสาวเกตุฤดี เพียแก'ว
63093014195 นายสยุมพล พุทธโกมล
63093014196 นางสาววันวิสา ม่ันคง
63093014197 นายกรกฎ แก'วสระแสน
63093014198 นายทินกร จันสีมา
63093014199 นางสาวสินีนาถ บุญยัง
63093014200 นางสาววิไลลักษณ� เครือโปE
63093014201 นางสาวกัลย�สุดา ลือวนิชกุล
63093014202 นายณัฐพล บัวพ+วง
63093014203 นายเตชภณ วงศ�ครุฑ
63093014204 นายศุภณัฐ ล'อสินคํา
63093014205 นางสาวธัญญภาดา ใจแสน
63093014206 นางสาวศุภษร อินนารี
63093014207 นางสาวกวินทิพย� กิตติพงษ�
63093014208 นางสาววิภารัตน� แซ+กือ
63093014209 นายนิพนธ� นาคทอง
63093014210 นายศุภกร คงธนกิจฤทธิกุล
63093014211 นางสาวมานัสษา คําเนียม
63093014212 นางสาวพรรณพนัช เอกภวดี
63093014213 นางสาวศิริรัตน� อุบลรัตน�
63093014214 นางสาวธีราพร เนียมสุวรรณ�
63093014215 นางสาวนุจรี นวลจันทร�
63093014216 นายการัณย� มีแก'ว
63093014217 นางสาวกนกพร บุญย่ิง
63093014218 นางสาวสุวนันท� สุภรัตน�
63093014219 นางสาวธิดารัตน� ย้ิมเกตุ
63093014220 นางสาวศศิวิมล ดวงศรี
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63093014221 นางสาวมานิตา ศรีคําพงศ�
63093014222 นางสาวสุนิษา นิลพันธุ�
63093014223 นายวุฒิชัย ป?นสีทอง
63093014224 นายเจษฎากร กลําพัก
63093014225 นางสาวณัฐพร ตุ'ยดง
63093014226 นายศุภวิชญ� ไชยอุด
63093014227 นางสาวอรณิชา บุณยมณี
63093014228 นางสาววรทอง เนียนเฮียน
63093014229 นางสาวลภัสรดา ช'างทอง
63093014230 นางสาวณฤมล อุทธอินทร�
63093014231 นางสาวอริสา อินทะชัย
63093014232 นางสาวศรีอัปสร นิกรฐา
63093014233 นางสาวรัชรินทร� ธนานุตยกุล
63093014234 นางสาวเปรมจิตร ไชยวัฒน�
63093014235 นายจิรายุ มากสุข
63093014236 นางสาวโสธิดา แก+นจันทร�หอม
63093014237 นางสาวศิริรัตน� จงบริบูรณ�
63093014238 นางสาวสุชาวดี สดใส
63093014239 นายรัตนพงษ� ม+วงหมี
63093014240 นางสาวทิพยาภรณ� ก่ิงทั่ง
63093014241 นางสาวกีรนันท� ขําปลื้มจิตร�
63093014242 นางสาวสุทธิพร เกษร
63093014243 นางสาวภัสรา โสวะละ
63093014244 นางสาวสุมิตรา แสนจินดา
63093014245 นางสาวกังสดาล รอดช'างเผื่อน
63093014246 นางกชพร คําป?นทิพย�
63093014247 นางสาววรานันทน� เสถียร
63093014248 นางสาวสุภานันท� นรพงษ�
63093014249 นางสาวกนกวรรณ ชิวปรีชา
63093014250 นางสาวศิริพรรณ อ+อนม+วง
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63093014251 นายอภิชิต รูปดี
63093014252 นายอธิวัฒน� สิงห�คุ'ม
63093014253 นายยุทธนา โพธิสิงห�
63093014254 นางสาวสุดารัตน� ย้ิมศิลป[
63093014255 นายวีรศักด์ิ วรินทร�
63093014256 นายนันทวัฒน� กิฬานันท�
63093014257 นางสาวกฤติยาภรณ� สิงห�ลอ
63093014258 นายนันทวัฒน� วรเจริญ
63093014259 นางสาวโยษิตา ไทยรุ+งกุล
63093014260 นางสาวอุไรวรรณ ไชยเชษฐ
63093014261 นายชินพัฒน� ยาบัวภา
63093014262 นางสาววิชชุดา ก่ิงแก'ว
63093014263 นางสาวแพรวพรรณ คําไหว
63093014264 นายกฤชญานันท� บุญคง
63093014265 นางสาวธนิดา ตรงต+อกิจ
63093014266 นางสาวทองพรรณ เยาวบุตร
63093014267 นางสาวอาภาภัทร กันทะวงค�
63093014268 ว+าที่ ร.ต.กิตติศักด์ิ นวลจันทร�
63093014269 นายณัฐวุฒิ สุวรรณ นุช
63093014270 นายไชยา นาคแก'ว
63093014271 นางสาวพรทิพย� ยอดบุตรดี
63093014272 นางสาวปาณิสรา ท'องแท'
63093014273 นางสาวรัชนีกร จันทร�จ'อย
63093014274 นางสาวจุฑามาศ ป?ญญา
63093014275 นายธาดา กัดม่ัน
63093014276 นางสาวชินพัฒน� เรืองปุEย
63093014277 นางสาวชนินาถ ป?ญญาวรรณรักษ�
63093014278 นางสาวกรรณิกา จ+าอยู+
63093014279 นางสาวชนิดา เกษแก'ว
63093014280 นางสาวภรณ�ทิพย� ริดแก'ว
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63093014281 นางสาวเอมวิกา วันทะยะ
63093014282 นางสาวชยานันท� จันทร�แดง
63093014283 นางสาวนลินี ภาคาดช
63093014284 นางสาวเสาวลักษณ� บุตรขาว
63093014285 นางสาวจุฑามณี เมืองพรม
63093014286 นางสาวญาณิศา สุขิตานนท�
63093014287 นางสาวศศินา กฤษวงค�
63093014288 นางสาวอโนมา อินใจ
63093014289 นายวัฒนาทร รอดทอง
63093014290 นางสาวป?ทมา สิงห�ราช
63093014291 นางสาวจิราวรรณ กรตุ'ม
63093014292 นางสาวจุรีพร ปานมี
63093014293 นางสาวนภา จันนาค
63093014294 นางสาวฑิฆัมพร เส็งสิน
63093014295 นายชลธี ทรงกุล
63093014296 นางสาวนิลรัตน� ณ ตะก่ัวทุ+ง
63093014297 นางสาวไอรีณ หมายเจริญศรี
63093014298 นางสาวพิจิตรา คําสอน
63093014299 นางสาวอัจฉรา เมฆพัฒน�
63093014300 นางสาวชนะภัย แซ+อุ+น
63093014301 นางสาวอาทิตยา พรมชัยชนะ
63093014302 นางสาวภานุพรรณ เทียมถม
63093014303 นางสาวอุษณีย� ขํามี
63093014304 นายทินกร หลงเวช
63093014305 นางสาวเพ็ญศิริ คําเหมือดแอ+
63093014306 นางสาวสุจิตรา จันทราคีรี
63093014307 นายวัชรพงษ� เนื้อนิ่ม
63093014308 นางสาวสุนีย�รัตน� คชินทร
63093014309 นางสาววาสนา ตันป6น
63093014310 นายณัฐวัฒน� สีจMะแปง
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63093014311 นายนนธวัช พรมจันทร�
63093014312 นายวิวัฒน� แก'วมราช
63093014313 นางสาวชนาพร พันธ�ป?ญญากรกุล
63093014314 นางอรอุมา วัทนาค
63093014315 นางสาวรัตติยา มีอาหาร
63093014316 นางสาวกรรณิการ� สุ+มนาค
63093014317 นายพชร เงินกลม
63093014318 นางสาวนิตยา ปราศรัย
63093014319 นายพรชัย กองแก'ว
63093014320 นายรัฐศาสตร� ประพันธ�วิทย�
63093014321 นางสาวพิริยาธร แสงศรี
63093014322 นางสาวชญานิศ โตมอญ
63093014323 นางสาวกัลย�สุดา โภคทรัพย�
63093014324 นางสาวณัฐยา เรืองเดช
63093014325 นางสาวนิชนันท� แปEนจันทร�
63093014326 นางสาวสุรีรัตน� เนียมชาวนา
63093014327 นางสาวจุฑาลักษณ� สลีอ+อน
63093014328 นางสาวอุทุมพร กรีสุริยา
63093014329 นายยงยุทธ อินตาคํา
63093014330 นายวิเชียร จําปาทอง
63093014331 นางสาวศิริพร เกตุพัก
63093014332 นายยุทธนา ปาคา
63093014333 นางสาวพัชรพร กองเสียงสังข�
63093014334 นางสาวกมลทิพย� เพ็ชรอ+อน
63093014335 นางสาวธัญรัตน� คําพิมพ�
63093014336 นางสาวสุดารัตน� กุลอินทร�
63093014337 นายภูริเดช กะตะศิลา
63093014338 นางสาวพิมดาว บรรยงค�
63093014339 นางสาวสุภาพร ฉลาดคิด
63093014340 นางสาวอาริสา ลูกกลม
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63093014341 นางสาวพรสุดา อินมูลต่ิง
63093014342 นายสถาพร ชมชื่น
63093014343 นางสาวรังษิญา อินทรกูล
63093014344 นางสาวสุธิดา ต'นซุ'ย
63093014345 นางสาวกมลวรรณ คําแตงกา
63093014346 นายคณิน พินิจอุปพันธ�
63093014347 นางสาวลือสาย พนมพิบูล
63093014348 นางสาวศิริลักษ� เขมราช
63093014349 นางสาวแวววรรณ กล่ําอินทร�
63093014350 นางสาวรวีวรรณ แพ+งสุภา
63093014351 นายณัฐดนัย เวียงยา
63093014352 นางสาวพลอยไพลิน สอนลบ
63093014353 นางสาวกนกลักษณ� ร+มลมูลพูลผล
63093014354 นางสาวโสภิต อินทรสุวรรณ
63093014355 นายชยณัฐ เพียลําแขก
63093014356 นางสาวณัฐพร ชัยอาม
63093014357 นางสาวรัชญา พิมพ�ช+างทอง
63093014358 นางสาวภัทราวดี ชุ+มเชย
63093014359 นางสาวนิตยา แสวงทอง
63093014360 นายนพรัตน� เชาว�ศิวะบุตร
63093014361 นางสาวดวงหทัย นิโครถะ
63093014362 นางสาวดวงพร โมกหลวง
63093014363 นายภูOรทัต ทีปะลา
63093014364 นายอนุชา อภิวัฒนโชคชัย
63093014365 นายชาญชัย ชมชื่น
63093014366 นางสาวไพรัตน� เฟLUองทะนง
63093014367 นางสาวอรชุมา เมืองทอง
63093014368 นางสาวปุญยรัตน� คําใส
63093014369 นายยงยุทธ สุริยะ
63093014370 นายภิชญปกรณ� เกตุแก'ว
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63093014371 นางสาวมาพร สังฆะราม
63093014372 นางสาวแสงเดือน แซ+เฮ+อ
63093014373 นางสาวแสงรวี เพ็ชรไทย
63093014374 นางสาวกัสมาวรรณ ครองยุทธ�
63093014375 นางสาวภัณฑิรา เนตรแสงสี
63093014376 นางสาววิยะดา ฉิมมาลี
63093014377 นางสาวอัจฉราภรณ� ศรัทธาทร
63093014378 นางสาวกาญจนา พันธ�ไทย
63093014379 นายมนัส จ่ันน'อย
63093014380 นางสาวรัชดาพร คําแก'ว
63093014381 นายทอม วงศ�จันทร�วัง
63093014382 นางสาวเบญจวรรณ แจ+มโถง
63093014383 นางสาวชุติมน พลอินตMะ
63093014384 นางสาวจิราภรณ� ป?ญญาาวงค�
63093014385 นางสาวอัฐภิญญา เปVยงลิต
63093014386 นางสาวปวริศา อยู+คง
63093014387 นางสาวเชษฐ�สุดา โนรี
63093014388 นายอภิชัย คุ'มศักด์ิ
63093014389 นางสาววริษา ญาณป?ญญา
63093014390 นายภูมิพัฒน� ฉัตรปุญญาเศรษฐ�
63093014391 นายกิตติศักด์ิ วุฒิ
63093014392 นางสาวณิรินทร�ญา ทะฤาษี
63093014393 นางสาวภิรมภรณ� บุญธรรม
63093014394 นางสาวปวีณา ธัญญะ
63093014395 นางสาวกนกวรรณ หมวกเอี่ยม
63093014396 นางสาวธนานันต� พานทอง
63093014397 นางสาวจนัสวรรณ ทัพตุ+น
63093014398 นางสาวสุวณีย� สีสัน
63093014399 นางสาวกนกพร แสงสว+าง
63093014400 นายกีรติ สว+างสุข
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63093014401 นางสาวกรณ�ปรียา เพ็งบุญสถิตย�
63093014402 นางสาวจันธิมา ศรนารายณ�
63093014403 ส.ต.ท.ชวิน เกิดแก'ว
63093014404 นายจักรพันธ� จันทร�แรง
63093014405 นางสาวหัสยา ศุภลักษณ�
63093014406 นางสาวกนิษฐา ศรีเปารยะ
63093014407 นายเกียรติคุณ ด'วงดวง
63093014408 นางสาวจุฑามาศ พลกําแหง
63093014409 นางสาวนิยะดา คําชาลี
63093014410 นางอุบล จันทร�ขอด
63093014411 นางสาวธัญญรัตน� ป6Uนป?Uน
63093014412 นางสาวพลอยไพริน กลิ่นจันทร�
63093014413 นางสาวณัฐสุดา เหล+าทองสาร
63093014414 นางสาวอรุณรุ+ง ป?นสา
63093014415 นางสาววีรนุช ศรีวรรณ�
63093014416 นางสาวธนัชญา อิวชาวนา
63093014417 นายโชคชัย ฤดีมรดก
63093014418 นางสาวระวีพรรญ� เทศขํา
63093014419 นางสาวพิมพ�วลัญช� วงศ�ราษฎร�
63093014420 นางสาวสุดาพันธุ� สําลี
63093014421 นางสาวมณีรัตน� จินจํา
63093014422 นางสาวสุปราณี ชูเขียว
63093014423 นายไพรวัลย� เวียนเตียง
63093014424 นางสาวปภาวดี อาสมาน
63093014425 นายธีราวรรณ วรรณพิรุณ
63093014426 นายศุภชัย อินทโลหิต
63093014427 นายทักษิณ พรมเรือง
63093014428 นายกฤชนล คุณชื่น
63093014429 นายธณัชพงศ� กิตตินันท�ทยากร
63093014430 นางสาวนพคุณ อุปสอด
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63093014431 นายนรุตม� กลีบบัว
63093014432 นางสาวหัทยา แกว+นการไถ
63093014433 นางสาวสุกฤตา สถิรวิชย�
63093014434 นายนันทิพัฒน� ยอดทะเล
63093014435 นางสาวพรนิพา ปEองแก'ว
63093014436 นายศรัญWู ทาแกง
63093014437 นางสาวธนัชพร คําดี
63093014438 นางสาวณัฐพร อิ่นอ'าย
63093014439 นายธนกฤต เหมือนมี
63093014440 นางสาวเบญจพร ชุ+มคํา
63093014441 นางสาวสุธัญญา ชื่นอินทร�
63093014442 นางสาวกตัญชลี ทัพอิ่ม
63093014443 นายกิตติภพ เหมืองห'า
63093014444 นางสาวอัญชลี ธนะพัฒน�
63093014445 นางสาวภิรัญชญา คําเสือ
63093014446 นางกนกวัลย� จริยป?ญญานนท�
63093014447 นางสาวกนกภรณ� มีเหม
63093014448 นางสาวนภาพร กลิ่นกุหลาบ
63093014449 นายธีรวัฒน� ด'วงทอง
63093014450 นางสาวพรรณกาญจน� ยองใย
63093014451 นางสาวเอื้องพร สังคต
63093014452 นายณัฐิวุฒิ ทิพย�ธารา
63093014453 นางสาวธัญลักษณ� สุวรรณเลิศ
63093014454 นางสาวสุรสา วนาพงษ�
63093014455 นายเสฎฐวุฒิ ผลปาน
63093014456 นางสาวกนกพร ศรีโชติ
63093014457 นายภานุพงศ� อินทรีย�
63093014458 นางสาวกรกนก ถ่ินที่
63093014459 นางสาวกนกอร คงสมบูรณ�
63093014460 นางสาวภักดิภรณ� ขําฆ'อง
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63093014461 นางสาวสุทธิดา เยาวะพินท�
63093014462 นางสาวสุรีรัตน� พิลึก
63093014463 นางสาวจิรัชญา ชุ'นกตัญWู
63093014464 นายธนพล บํารุงศรี
63093014465 นางสาวอรทัย พุ+มทรัพย�
63093014466 นางสาวปานฝ?น สอดเนื่อง
63093014467 นางดาปนีย� พงศ�ขจรไพโรจน�
63093014468 นางสาวสุภาวดี พยัคฆ�น'อย
63093014469 นางณิชนันทน� สุยะคํา
63093014470 นางสาวเสาวลักษณ� ใจกาศ
63093014471 นางสาวณัฐนิชา ป6Uนจุไร
63093014472 นางสาวสุทธดา วรรณชัย
63093014473 นายอมรเทพ มาใหญ+
63093014474 นายนฤดม ศรีโรย
63093014475 นางสาวก่ิงกาญจน� สมสุข
63093014476 นายเมธชนัน ครุธเกตุ
63093014477 นายธนพล เตชาวัฒน�
63093014478 นางสาววัจนสิริ เสาร�สุข
63093014479 นางสาวจิรนันท� ศรีบรรเทา
63093014480 นางสาวสุดารัตน� สุขสนอง
63093014481 นางสาวรุ+งนภา อารีทม
63093014482 นางสาวนิตยา กันสุทธ์ิ
63093014483 นายชัยณรงค� ทรัพย�เพชร
63093014484 นางสาวธิติสุดา กันทะเวท
63093014485  +ว+าที่ร'อยตรีหญิงสุธิดา ตาวงค�เสน
63093014486 นายชัยรัตน� มณีนุตร�
63093014487 นางสาววีรยา ไกรแสง
63093014488 นางสาวสุวิดา จันทร�หอม
63093014489 นางสาวศุภานัน จันทร�คําเรือง
63093014490 นางสาวสุภิญญา จันทร�ดวง
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63093014491 นางสาวภัทรวรรณ สวัสด์ิประวิทย�
63093014492 นายวิชญะ พงวราสิทธ์ิ
63093014493 ว+าที่ร'อยตรีเกียรติศักด์ิ หงษ�สามสิบเก'า
63093014494 นางสาวจุฬารัตน� แดงอิ่ม
63093014495 นายกิตติศักด์ิ เลิศประพันธ�
63093014496 นายกสิณะ อุบลเจริญ
63093014497 นางสาวอมรรัตน� มณีจักร
63093014498 นางสาวสุดธิดา ปรีชื่น
63093014499 นางสาวยุพิน เพียวเมียกู+
63093014500 นางสาวพัสดากร สูงงาม
63093014501 นางสาวกรรณิกา เทพแสน
63093014502 นางสาวทิพวรรณ เตียงชัย
63093014503 นางสาวสุชาดา พรมธานี
63093014504 นางสาวปวิช ศักดิศิลป[
63093014505 นายอนุวัฒน� เชียงทา
63093014506 นายวุฒิชัย ฌานชีวินสุข
63093014507 นายจักรพันธ� เชื้อชัยนาท
63093014508 นายวรชัย เทพพรมวงค�
63093014509 นางชลธิชา ประเสริฐไทย
63093014510 นางสาวมัลลิกา บุญประเสริฐ
63093014511 นางวัชรินทร� เนียมวรรณ�
63093014512 นางสาวกนกพร ตMะคํามี
63093014513 นายสมเกียรติ หน+วงกลาง
63093014514 นายธนโชติ กิตติวิเศษกุล
63093014515 นางสาวณัฐธิกา อุ+นกล+อม
63093014516 นางสาวพิมพร นามวัน
63093014517 นางสาวศิริพร นาคทรัพย�
63093014518 นางสาวเกษศิรินทร� วงษ�หิรัญวัชรา
63093014519 นางสาวอิศราวรรณ กระแสเทพ
63093014520 นางสาวชุติมา ศิริชู
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63093014521 นางสาวป6ยะมาศ มาแจ'ง
63093014522 นางสาวนันทนา หลับภา
63093014523 นายประจักษ� คันศิลป[
63093014524 นายดํารงค� โสภา
63093014525 นางสาวอริสา ทําเนียม
63093014526 นางสาวกรวรรณ ก'อนทอง
63093014527 นางสาวสิริธร นิตสร'อย
63093014528 นายวัฒนา ทองห+วง
63093014529 นางสาวนินัทธ�ทยา สุขสวัสด์ิ
63093014530 นายธวัชพงษ� ทองเมือง
63093014531 นายธีรพงศ� สมคําปา
63093014532 นายกฤษณะ ด+อนดี
63093014533 นางสาวมุกมณี คําลํา
63093014534 นางสาวคชาภรณ� สืบสุยะ
63093014535 นางสาวธนาภา กาวี
63093014536 นางสาวพัชราณี คงถาวร
63093014537 นางสาวทัตพิชา เชิดโกทา
63093014538 นางสาวเบญจรัตน� เพชรนิล
63093014539 นางศรัญญา อ+อนคํา
63093014540 นางมาริน นิ่มพานิช
63093014541 นางสาวมานิดา พัดกลม
63093014542 นายศรายุทธ ขันชลี่
63093014543 นางสาวสุภรณ� หนูลอย
63093014544 นางสาวกฤตลักษณ� ช'างรบ
63093014545 นางสาวสุธิรา พงศ�บุรพัฒน�
63093014546 นางสาวอารียา อิ่มทอง
63093014547 นางสาวศุภรักษ� เนตรสว+าง
63093014548 นางสาวณัฐณิชา หนูน'อย
63093014549 นางสาวนารีรัตน� ขําโอด
63093014550 นางสาวณิชารีย� โตมี
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63093014551 นางสาวสายธาร โทบุตร
63093014552 นางสาวอรุณวรรณ จุลเกตุ
63093014553 นางสาวสิริลักษณ� ลงอ+อน
63093014554 นางสาวอริษา จึงเจริญ
63093014555 นางสาวดวงกมล แย'มพ+วง
63093014556 นายดุษฎี สิงห�ไชย
63093014557 นายกฤษฎา แก'วภู+
63093014558 นางสาวสุดารัตน� ไชยชุมภู
63093014559 นางสาวนริสรา คงสุข
63093014560 นางสาวนริศรา บํายุทธ์ิ
63093014561 นางสาวธิดารัตน� วันศิริสุข
63093014562 นางสาวนัทวรรณ เดโชเม็ง
63093014563 นายอนุพงศ� คําชุ+ม
63093014564 นางสาววาสนา คําเมือง
63093014565 นางสาวลิป6การ� อินทรวงค�
63093014566 นางสาวณัชชา มนูญผล
63093014567 นางสาวกชพร ถมอรัตน�
63093014568 นางสาวเกสินี ทรัพย�ประสม
63093014569 นางสาวประภารัตน� กลัดทอง
63093014570 นายภาณุวัฒน� ภาคอัมพร
63093014571 นางสาวคริสมาตร� ครองศิลป[
63093014572 นางสาวพริมสุมณฑน� วาจุอินทร�
63093014573 นางสาวสุดารัตน� ธนเรืองสุวรรณ
63093014574 นางสาวกรรณิกา ทองคํา
63093014575 นางสาววีรินทร�พิมล หาญกิตติมงคล
63093014576 นายพชรพล รัตนอัมภา
63093014577 นางสาวศิริรัตน� ดีนา
63093014578 นางสาวจันทรัตน� วิทยารัตน�
63093014579 นายพีระพล มูลแก'ว
63093014580 นางสาวโชติกา คําลือสาย
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63093014581 นางสาวอนัญพร ใจรักษ�
63093014582 นางสาววนิดา จันทร�นิ่ม
63093014583 นางสาวมณีรัตน� ชูกําลัง
63093014584 นายณัฐวัฒน� หงษ�จุOย
63093014585 นางสาวอนันตญา กล+อมถึก
63093014586 นางสาวแพรพลอย แก+นสารี
63093014587 นางสาวสินีนาฏ บุญเจริญ
63093014588 นางสาวสุพรรณนิภา พุ+มทอง
63093014589 นางสุวคนธ� คํามาตร�
63093014590 นางสาวพัชรินทร� ป?นแปง
63093014591 นางธมลวรรณ ศรีวิเชียร
63093014592 นางสาวสุภาวดี ไคล'สา
63093014593 นายไพศาล ภุมมา
63093014594 นางสาวปรียาพัศ ต+วนชะเอม
63093014595 ว+าที่ร'อยตรีณรงค�ศักด์ิ จิตรชวลิตวงศ�
63093014596 นางสาวสุวัชรียา จวนสูงเนิน
63093014597 นายนวพรรษ เอ็บมูล
63093014598 นางสาวฐิรัศท�ชา รอดตัว
63093014599 นายชุติวัฒน� โชติธนชยภัทร
63093014600 นางสาวสุทธิ ดา ย าป?น
63093014601 นายศิวนัฐ เรือนต๊ิบ
63093014602 นายพันธกานต� เอมชาวนา
63093014603 นางสาวรัชฎาพร ทองเจริญ
63093014604 นางสาวนิษฐา โสภามา
63093014605 นางสาวศิรินภา จอมฟอง
63093014606 นางสาววิภาวี เปรมกมล
63093014607 นางสาวสุกัญญา พูลล'น
63093014608 นางสาวนทีกานต� โพธ์ิน'อย
63093014609 นางสาวณัฐพร ปานทิม
63093014610 นางสาวอธิษฐาน อินทนนท�
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63093014611 นางสาวศิริลักษณ� สัจวรรณ
63093014612 นางสาวกัญญากร พรมทุ+ง
63093014613 นายวิสาหกิจ ศิริผัด
63093014614 นางสาวภัทรพร ไชยหงษ�
63093014615 นายชนกันต� แสนขันธ�
63093014616 นางสาวชนัญญนัทธ� ภูศรี
63093014617 นางสาวสัจจพร มีวันดี
63093014618 นางสาวสุภาภรณ� บรรทึก
63093014619 นายธนกฤต จันบาง
63093014620 นายปรเมศร� ศิริเวช
63093014621 นายณัฐดนัย รัตนวิชัยกุล
63093014622 นายณัฐพงษ� มหานาม
63093014623 นางสาวพนิดา อะทะยศ
63093014624 นางสาวขวัญฤดี ทองพันธ�
63093014625 นายชินวัฒน� มีสักขี
63093014626 นางสาวสะอาด ชุมภูสุวงษ�
63093014627 นายวัชระ สุธรรมา
63093014628 นายยศพนธ� งมโปRงเบี้ย
63093014629 นางสาวกิตติมา สาสดีอ+อง
63093014630 นางสาวเมทินี แสวงบุญ
63093014631 นางสาวชนิกานต� รอดทุกข�
63093014632 นางสาวจีรพรรณ มังตา
63093014633 นางสาวณัฏฐณิชา พาลี
63093014634 นางสาวป?ทมล บุตรดาจันทร�
63093014635 นายชัชวาล เปV]ยทา
63093014636 นายนรินทร�กรณ� พงษ�กลัด
63093014637 นายพีรพัฒน� เชิดชู
63093014638 นางสาวดุจฤทัย เจริญพูล
63093014639 นางสาวสุพัตรา แสงทอง
63093014640 นางสาวพัชรภรณ� วิเศษสังข�
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63093014641 นางสาวเกศติยา อ+วมบุญ
63093014642 นายรัฐกรณ� บุญพันธ�
63093014643 นางสาวจันทรา ชมเชย
63093014644 นางสาวพิมพ�ชญา โอดเฮิง
63093014645 นางสาวอมรวรรณ เพ็ชรอินทร�
63093014646 ว+าที่ร'อยตรีหญิงสาวิตรี แขมนก
63093014647 นายสุรศักด์ิ พงษ�ประไพ
63093014648 นางสาวกรรณิกา สีเดือน
63093014649 นางสาวสุทธิษา เกิดช้ํา
63093014650 นางสาววิราชินี เขียวป?ด
63093014651 นายเกียรติศักด์ิ ศรีเมฆมาศ
63093014652 นางสาวกาญจนา เศรษฐทัตต�
63093014653 นางสาวณิชากร ศรีพุทธพร
63093014654 นายอนุวัทย� จันป?นเมือง
63093014655 นางสาววนัชพร นาทุม
63093014656 นางสาวนริศรา เสนานุช
63093014657 นางสาวกมลวรรณ แจ'งเปVUยม
63093014658 นางสาวณัฐณิชา อินดี
63093014659 นางสาววรรณวิภา ศิริภาพ
63093014660 นายพงษ�ศักด์ิ ศรีบุรี
63093014661 นางสาวกชกร นันทะใจ
63093014662 นางสาวจิตประภัสสร ศิริวัฒพงศ�
63093014663 นางสาวพัทธป6ยา ขัติยะ
63093014664 นางสาวเนตรนภา บุญกลิ่น
63093014665 นางสาวหทัยชนก สุขแย'ม
63093014666 นางสาวป?ทมนันท� จันทร�ดํา
63093014667 นางสาวจันทร�ทิราพร สร'อยนาค
63093014668 ส.อ.กฤษฎา ป?ญญา
63093014669 นางสาวศิวิมล พันธุ�เขตกรรม
63093014670 นายสหชัย สาทสังข�
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63093014671 นางสาวณัฐณิชา ศรีเขียวใส
63093014672 นายโฆษกร คุมพันธ�
63093014673 นางสาวดวงพร โอสาร
63093014674 นางสาวศรุตยา ตรีไวย
63093014675 นางสาวรสินทรา รุ+งระวี
63093014676 นายชัยวัฒน� สุยะตุ+น
63093014677 นางสาวอารีรัตน� เดชจิตร
63093014678 นางสาวกันยารัตน� พากเพียร
63093014679 นางสาวนุสรา จีนหลักร'อย
63093014680 นางสาวสุภาพร ดวงแขไข
63093014681 นายอํานาจ ม่ิงภูษา
63093014682 นางสาวกานดา ดิษสวน
63093014683 นางสาวทิพย�วรรณ บานเย็นงาม
63093014684 นายสถาพร เรือนอุ+น
63093014685 นางสาวมาริษา อุตมะ
63093014686 นางสาวซีเรียม สาลิกาพงษ�
63093014687 นายอตรีลักษณ� ศรีเพ็ง
63093014688 นางสาวพรทิพย� สมนํา
63093014689 นางสาวจิราวรรณ ขําเกิด
63093014690 นายณัฐพล ขยัก
63093014691 นางสาวจิราภา ทิมเขียว
63093014692 นางสาวรัชดาภรณ� อํานวยศิลป[
63093014693 นางสาวกัลยรัตน� ป?]นนาค
63093014694 นางสาววรางคณา น้ําจิตรวรา
63093014695 นายสุรเชษฐ� พูลกลิ่น
63093014696 นายนําพล เพ่ิมลาภ
63093014697 นางสาวพรรณิพา พลทา
63093014698 นายขจรศักด์ิ นามคํา
63093014699 นางสาวเนรีญา สุทโธ
63093014700 นางสาวรุ+งราตรี บัวชื่น
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63093014701 นายศิวนัฐ เรือนต๊ิบ
63093014702 นางสาวธัญชนก สิริสุภา
63093014703 นายกฤษดา ด'วงโปE
63093014704 นายปริญญา นุ+มโต
63093014705 นางสาวพิทยาภรณ� สุภาณิชย�
63093014706 นายนิรันดร� โมทะนี
63093014707 นางสาวเกษร เพชรแสง
63093014708 นายณัฐพงศ� ศรีประเสริฐ
63093014709 นายสิทธิโชค แปEนน'อย
63093014710 นางสาวสุธิตา ทองหล+อ
63093014711 นายออมทรัพย� มานักฆ'อง
63093014712 นางสาวพรรณิดา ศรีกันไชย
63093014713 นางสาวปาริชาต ปุEยหลวง
63093014714 นายพิทักษ�ธง เปNงมาวงค�
63093014715 นางสาวนิภาภรณ� กันคุ'ม
63093014716 นางสาวนทีทิพย� ควรทํา
63093014717 นางสาวกริชชา มณีตระกูลทอง
63093014718 นางสาวศุภธีรา กระต+ายน'อย
63093014719 นางสาวอมรรัตน� หวาเกตุ
63093014720 นางสาวเกศดา บุญผ+อง
63093014721 นายนัฐชัย ลาวิณห�
63093014722 นายกิตติภพ มาสุข
63093014723 นางสาวเพ็ญโพยม ทับยา
63093014724 นางสาวปรารถนา ลือยศ
63093014725 นางสาวณิชกุล คุ'มแก'ว
63093014726 นางสาวธัญญลักษณ� รัตนโสภา
63093014727 นายพีรพัฒน� พูลสุข
63093014728 นายจิตกร มีรส
63093014729 นายสุภัทร จตุรทิศ
63093014730 นายเศรษฐวิชญ� พันธุ�ทอง
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63093014731 นายวุฒิไกร สระบุญมา
63093014732 นางสาวอรพรรณ คล'ายเดช
63093014733 นางสาวปาณภรณ� ก'อนแก'ว
63093014734 นายศิวยศ เซ็นสว+าง
63093014735 นางสาวฝากฝ?น พันธุ�พิทย�แพทย�
63093014736 นางสาวอุษณีย�กร กิจสมบูลย�ปภา
63093014737 นางสาวภัทราภรณ� เชื้อนุ+น
63093014738 นางสาวปVภาณัฐ ไชยวานิช
63093014739 นางศิรินทรา สวยเกษร
63093014740 นางสาวสุภาพ จันต๊ิบ
63093014741 นายณัฐวัตร ยอดย่ิง
63093014742 นายกิตติศักด์ิ ทองน'อย
63093014743 นางสาวทิพวรรณ สว+างพันธ�
63093014744 นายจาตุรงค� มาสบาย
63093014745 นางสาววรรษมน คร'ามสมอ
63093014746 นางสาวฉัตรฑริกา พงษ�ทอง
63093014747 นางสาวสิริวิมล โชติสกุล
63093014748 นางสาวพิชญ�สินี วิเศษผา
63093014749 นายธีรเจต ยาราช
63093014750 นายจิรวัฒน� ทองย้ิม
63093014751 นางสาวชญาภา หวาเกตุ
63093014752 นางสาวสุรีย�พร จันทร�พิภาคย�
63093014753 นางสาวนุชนาฎ เทพกฤษณ�
63093014754 นางสาวรัชนีกร สารี
63093014755 นางสาวดวงฤดี สนิทนวน
63093014756 นางสาวธันยพร บุตรตลอด
63093014757 นายทินกร ชาหนองหว'า
63093014758 นายสมิทธ� อาสว+าง
63093014759 นางสาวพิชญา พัชรมงคลสกุล
63093014760 นางสาวกุลสตรี สังเสวี
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63093014761 นางสาวสารภี ท'าววรรณชาติ
63093014762 นายณรงค�ศักด์ิ อุดมผล
63093014763 นางสาวอังสุนีย� เครือสุข
63093014764 นางสาวพรรณราย พันธุกาง
63093014765 นางสาวพรกนก แซ+ว+าง
63093014766 นางสาวศิรประภา เนตรคํายวง
63093014767 นายชิติสรรค� สีชมภู
63093014768 นางสาวอรัญญา เสือเจริญ
63093014769 นายธนรัฐ มากพันธุ�
63093014770 นายวิภพ ชมชื่น
63093014771 นางสาวญาณิศา คํ่าวัง
63093014772 นางสาวกานติมา ดีพรม
63093014773 นางสาวกาญจนา วิใจยา
63093014774 นางสาวอรณิช เทพนิกร
63093014775 นางสาวภัทรียา ช'างทุ+ง
63093014776 นายสิทธินนท� สอนสมฤทธ์ิ
63093014777 นายสุธีนันท� ศึกษากิจ
63093014778 นายวุฒินันท� อินทสูนย�
63093014779 นางสาวรัตนากร ดาเกลี้ยง
63093014780 นายอภิสิทธ์ิ ไวเกิด
63093014781 นางสาวศิริมา มาน'อย
63093014782 นางสาวกมลเนตร นิเทศธัญญกิจ
63093014783 นางสาวธิดาพร สิงห�คา
63093014784 นายพีรัช นิลผึ้ง
63093014785 นายธนพนธ� คําอินทร�
63093014786 นายวิทวัส บัวบาน
63093014787 นางสาวพรทิพย� เพชร�ทอง
63093014788 นางสาวอนุสรา โสรส
63093014789 นายวายุ เขียนจัตุรัส
63093014790 นายเมธี นันสี
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63093014791 นางสาวธิดาพร พรมกรณ�
63093014792 นางสาวมยุรีย� บุญชูเชิด
63093014793 นางสาวป?ทมาภรณ� เมืองวงศ�
63093014794 นางสาวอาทิตยา บังสันเทียะ
63093014795 นายพินิจ สร'อยสวาท
63093014796 นางสาวทิพวรรณ ฮองกุล
63093014797 นายนันธวัช กลั่นเรือง
63093014798 นางสาวพรพิมล อินพลอย
63093014799 นางสาววรรณพร สนศิริ
63093014800 นายวัฒนชัย สายวงศ�คํา
63093014801 นางสาวอลิสา ยาท'วม
63093014802 นางสาวธนัญญา จูอี้
63093014803 นางสาวนันทวรรณ หม่ันงาน
63093014804 นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มเพ็ง
63093014805 นายวัชรินทร� ดีสุ
63093014806 นายพชระเวสม� ป6งเมือง
63093014807 นางสาวสุดารัตน� สอนคํา
63093014808 นางสาววรพรรณ ลาพิงค�
63093014809 นายมงคล ป6ชัยนะ
63093014810 นางสาวศิริวิมล นนทะโคตร
63093014811 นายณัฐพงศ� จันทร�ประทักษ�
63093014812 นางศุภกร พูลสมบัติ
63093014813 นางสาวนงนุช โพธ์ิบุญ
63093014814 นางสาวจุฑารัตน� ธูปเงิน
63093014815 นายสุรสิทธ์ิ จันตMะวงศ�
63093014816 นางสาววิมลรัตน� สั่งสอน
63093014817 นางสาวอมรรัตน� สมศรีษะ
63093014818 นางสาวอัญฑริกา วงค�หาดทราย
63093014819 นายเฉลิมรัช แปEนสุวรรณ�
63093014820 นางสาววัสนนันท� ฉิมภารส
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63093014821 นายรัฐพล เมฆไตรรัตน�
63093014822 นางสาวอังคณา แสงกระจ+าง
63093014823 นางสาวจุฑามาศ อิ่มแล+ม
63093014824 นางสาวนิศากร คําตองมา
63093014825 นางสาวอทิตยา บุญจันทร�
63093014826 นายดนุพล จันทร�คําเรือง
63093014827 นางสาวดวงดาว คชฤทธ์ิ
63093014828 นางสาวก่ิงกมล ทากอง
63093014829 นางสาวนันทวรรณ ดวงมณีย�
63093014830 นายชนะศักด์ิ อินชเง'อ
63093014831 นางสาวนิลพรรณ คุ'มวงษ�
63093014832 นายคงศิริ ม่ันคง
63093014833 นายเรวัตร คําใจดี
63093014834 นางสาวชัชชษา เสือทุ+ง
63093014835 นางสาววิลาสินี ปล'องลา
63093014836 นางสาวรัชฎา คํารังษี
63093014837 นางสาวศิวรัตน� บุตรวงษ�
63093014838 ว+าที่ร.ต.หญิงโกลัญญา ถาวร
63093014839 นายอภิรัฐ ตรีพงษ�พันธุ�
63093014840 นายวลันธร โมกศรี
63093014841 นางสาวณัฐยา คันทวัง
63093014842 นางสาวเสาวลักษณ� อุตรชน
63093014843 นางสาวนุชนาฏ บัวทอง
63093014844 นายสุริยพงศ� อินการทุม
63093014845 นางสาวกรพัฒน� หาวัน
63093014846 นายกนกศักด์ิ ศิริมงคล
63093014847 นางสาวศิริรัตน� ป6Uนตาพวง
63093014848 นายสุรชัย หม่ันเขตรกรณ�
63093014849 นางสาวกนกวรรณ พิมพ�ครู
63093014850 นางสาวเกษราภรณ� พินผ+อง
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63093014851 นายณัฐภัทร ซาบุตร
63093014852 นายพีรพงษ� บุญเอี่ยม
63093014853 นายบันลือ โคตะนนท�
63093014854 นางสาววิภารัตน� ใจยา
63093014855 นายธนาพิพัฒน� เอี้ยงหมี
63093014856 นางสาวพัชรกันต� หนูแก'ว
63093014857 นางสาวชลธิชา ภาสะและ
63093014858 นางสาวพิชชา ด'วงโยธา
63093014859 นางญานัจฉรา ไชยวงค�คํา
63093014860 นางสาวศุจีภรณ� ฉิมสุด
63093014861 นายปริญญา หงษ�ทอง
63093014862 นางสาวชลดา ประสมบุญ
63093014863 นายมงคล อินทะพุท
63093014864 ว+าที่ ร.ต.หญิงธัญญพรรษ พรมทัศน�
63093014865 นายศุภณัฐ จุลทะสี
63093014866 นางสาวบุศราภรณ� สาคร
63093014867 นางสาวอทิตา ทองคําระยับ
63093014868 นายศุภชัย ใจยอด
63093014869 นางสาวณัฐชยา บุญเจิม
63093014870 นายนาวิน ชูรัตน�
63093014871 นางสาวกตัญชลี สิริศิรสวัสด์ิ
63093014872 นางสาวจิรภิญญา อ+องย่ิง
63093014873 นางสาวพิชญากร ฐิติพนาวัลย�
63093014874 นายธนโชติ แก'วสมนึก
63093014875 นางสาวกรกนก อรุณสันติโรจน�
63093014876 นางสาวปรียาภรณ� พุทธา
63093014877 นางสาวศุภนิดา ศรีวิชัย
63093014878 นางสาวสายรุ'ง เงินทุ+ง
63093014879 นางสาวอิสรีย� พงศ�ฉฏาธร
63093014880 นายโสภณวัฒน� ป?ญญาวรรณรักษ�
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63093014881 ว+าที่ ร.ต.กิตติศักด์ิ แก'วสุก
63093014882 นายอภิวัฒน� จ้ีอาทิตย�
63093014883 นางสาวมณีรัตน� ลาภประเสริฐ
63093014884 นางสาวเรณู สุคํา
63093014885 นางสาวจิราลักษณ� บุญเรือง
63093014886 นางสาวมัชฌิมา ศรีแก'ว
63093014887 นางสาวกุสุมา คงเกิด
63093014888 นางสาวพรทิพย� ชุ+มกลัด
63093014889 นางสาวนัทธ�ชนัน ทรงคัชชะ
63093014890 นางสาวจุฬาวรรณ อ+อนอิ่ม
63093014891 นางสาวสุนทรี ชุบทอง
63093014892 นางสาวหทัยภัทร หัตถัง
63093014893 นางสาวธีรารัตน� สลักลาย
63093014894 นายนเรศ มีเคน
63093014895 นางสาวจารุพร พิมพิลา
63093014896 นายเสฐียรพงษ� ฉํ่าน'อย
63093014897 นางสาวเรืองรอง พุ+มมาลา
63093014898 นายจีรเดช รักนาค
63093014899 นางสาวฐิติกร สุวรรณรัตน�
63093014900 นายพงศกร แก'วทันคํา
63093014901 นางสาวชญาพัฏฐ� ศรีมีชัย
63093014902 นายเกียรติศักด์ิ หลวงไผ+
63093014903 นายวุฒินันท� ทองไพรวรรณ
63093014904 นางสาววันทนา หวานเสียง
63093014905 นายพิชชากร โนมูล
63093014906 นายธนพล มณีชื่น
63093014907 นายสมโภชน� ถึงทุ+ง
63093014908 นางสาวป?ญญานุช แรงจบ
63093014909 นายโชคชัย กันทะจักร
63093014910 นางกนกวรรณ เดชะ
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63093014911 นางสาวนภัสวรรณ ศรีวรรณ�
63093014912 นางสาวป?ฐจิมา นิลวงศ�
63093014913 นายอดิศร พลายแสง
63093014914 นางสาววัลลีพร อินผ+อง
63093014915 นางสาวนันทรัตน� ดุเหว+า
63093014916 นางสาวเสาวลักษณ� บัวรอด
63093014917 นางสาวป6ยนุช ไม'ลา
63093014918 นางสาวฝนทิพย� รุ+งเรืองเกษตร
63093014919 นางสาวฐิติมา ลีลาคุณากร
63093014920 จ.ส.อ.จตุรงณ� สมบูรณ�ชัย
63093014921 นายฐิติกร ไชยวงค�
63093014922 นางสาวอนงค�รัตน� มาดี
63093014923 นางสาวณัฐริกา ตาลปRา
63093014924 นางสาววราภรณ� กลิ่นบัว
63093014925 นายพัชรพล ใจน'อย
63093014926 นายวุฒิพงศ� ชูอาษา
63093014927 นายปฐมกานต� คงรส
63093014928 นางสาวมัลลิกา สมพินิจ
63093014929 นายศิโรธร ปูRอินทร�
63093014930 นางสาวนิศาชล บุญประดับ
63093014931 นางสาวอัจฉริญา ไชยสวัสด์ิ
63093014932 นางสาวอังคนา สมบัติธนสาร
63093014933 นางสาวภาวิดา อ+อนสิงห�
63093014934 นายป6ยบุตร ศรีคําภา
63093014935 นางสาวมโนรมย� นาคเพชร
63093014936 นางสาวป?ณรส ทับละคร
63093014937 นางกิตติยา เนยสูงเนิน
63093014938 นางสาวสุพิชญา พ่ึงพัก
63093014939 นางสาวคณิตกา กีกอง
63093014940 นายชิตณรงค� อนันต�ชัยกร

หน'า 498 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093014941 นางสาวป?ณฑารีย� อุปหล'า
63093014942 นางสาวละอองดาว จันแดง
63093014943 นายฐิติคุณ พระสนชุ+ม
63093014944 นางจารุวรรณ อินอุ+นโชติ
63093014945 นายอนุชา ยืนย่ัง
63093014946 นางสาวสมฤดี สีขาว
63093014947 นายทนงพันธุ� พิชยานนท�
63093014948 นางสาวฐิติวรดา ทองไพบูรณ�
63093014949 นางสาวสุวภัทร ดอกดวง
63093014950 นางสาวมัลลิกา วงศ�ศรี
63093014951 นางสาวทิพพาวดี กุลาชัย
63093014952 นางสาวนิภาพร แยบยล
63093014953 นายเอกชัย ใจชาญ
63093014954 นายสิทธิศักด์ิ สมจิตร
63093014955 นางสาวอภิสรา คําบุญมา
63093014956 นางรติมา ขมินทกูล
63093014957 นางสาวลักษิกา ขวัญแก'ว
63093014958 นางสาวหัถยา งามสง+า
63093014959 นางสาวทิพย�วัลย� กงใจ
63093014960 นายสิทธิกานต� แสนใจบาล
63093014961 นางสาวศิริลักษณ� เกิดม่ัน
63093014962 นางสาวอารยา เนตรสกุล
63093014963 นางศิรินาถ ฉาดฉาน
63093014964 นายเกรียงไกร ถือแก'ว
63093014965 นายนิทาน ปางท'องทุ+ง 
63093014966 นายกฤษณะ กล'ากสิกิจ
63093014967 นางสาวอุบลพร ศรีนวล
63093014968 นางสาวอธิษฐาน เกิดรุ+ง
63093014969 นายณัฐวุฒิ วิราวรรณ�
63093014970 นางสาวกมลวรรณ ซาซง

หน'า 499 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093014971 นายธีรภัทร� สาดี
63093014972 นางสาวกาญจนา โคนหลิ้น
63093014973 นางสาววิไลพร พีระ
63093014974 นายอาทิตย� ภักดีนอก
63093014975 นางสาวตุลยา มูลทากรม
63093014976 นายพิทักษ� บัวก'อน
63093014977 นางสาวศุทธินี สุพลจิตต�
63093014978 นางสาวภัทรา ป?ญญานาค
63093014979 นางสาววรัญญา นาคม+วง
63093014980 นางสาวเดือนเพ็ญ แก'วทรัพย�
63093014981 นายพงศธร กันยะมูล
63093014982 นางสาวพิชนัน สุวรรณพงศ�
63093014983 นางสาวริญญารัตน� วีรกรนิธิวงศ�
63093014984 นางสาวรักษ�สนามน เม+นแตง
63093014985 นายภานุพันธุ� ประมาณ
63093014986 นางสาวรัตนาพร คําแอด
63093014987 นายภาษิต วงศ�ชัย
63093014988 นางสาวธันยพร สาศิริ
63093014989 นางสาวอัญชลี แก'วงาม
63093014990 นางสาวชรินทร�ทิพย� แสงสว+าง
63093014991 นางสาวเพชรรัตน�ดา ต+อชีวี
63093014992 นางสาวชนิดาภา พันธุ�ศร
63093014993 นางสาวประภาพร คุ'มเพ็ง
63093014994 นางสาวนวพร บุญสอน
63093014995 นางสาวกาญจนา แก'วอําไพ
63093014996 นายณัฐภัทร หาญกล'า
63093014997 นายศรัณย� พืชนอก
63093014998 นายอรรถพร โยธานารถ
63093014999 นายสาโรจน� ชํานาญ
63093015000 นางสาวธิดาพร ธนวัฒน�

หน'า 500 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093015001 นางสาวจุฑารัตน� หลักชัย
63093015002 นางสาวสมพร ม+วงพลับ
63093015003 นายอภิสิทธ์ิ กัณฑะ
63093015004 นางสาวอภิสรา บุญเรศ
63093015005 นางสาวจันทนา มานะทํา
63093015006 นางสาวขนิษฐา วนากรรเพชร
63093015007 นายประพัฒน� เอี่ยมเล
63093015008 นายชัยวุฒิ สุภานันท�
63093015009 นางสาวอารีรัตน� พูลทอง
63093015010 นางสาวสุวรรณพร บุญย'าย
63093015011 นางสาวพิชามญช� จันธุ
63093015012 นางสาวรัตนาภรณ� หม้ีแสน
63093015013 นางสาวรัตนาภรณ� ย'อมสี
63093015014 นางสาววิลาวัลย� สุวรรณชาติ
63093015015 นางสาวอนุชตรา ทีสุกะ
63093015016 นางสาวจิรานันท� สมจิตต�
63093015017 นางสาวนภาพร ใจป6นตา
63093015018 นางสาวสุดารัตน� สีทอง
63093015019 นายนราศักด์ิ เนตรทิพย�
63093015020 นางสาวปริญาพร อินทร�แสง
63093015021 นางสาวกัณฐมณี สุพรรณ�
63093015022 นางสาวชนิดา เพียรการนา
63093015023 นายเสวี พิเคราะห�กิจ
63093015024 ว+าที่ร'อยตรีหญิงจิราพร พร'อมมิตร
63093015025 นางสาวธนิษฐา กลั่นสุข
63093015026 นางสาวเบญจวรรณ แก'วลือไชย
63093015027 นางสาวกัณฑิมา แน+งน'อย
63093015028 นางสาวทิพวัลย� โค+บุญ
63093015029 นายฐิติพงศ� ฉิมพลีสวรรค�
63093015030 นางสาวพิศชนก สีนุย

หน'า 501 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093015031 นายอัศวิน จันมะโน
63093015032 นางสาวลัทธวรรณ น'อยยม
63093015033 นางสาวก่ิงกมล พุ+มสลิด
63093015034 นางสาวอารยา ม่ันเจMก
63093015035 นางสาวอารยา พะโยม
63093015036 นางสาวพลอย คําม่ัน
63093015037 นางสาวชลธิชา วัดแปEน
63093015038 นายธวัชชัย ม่ันปาน
63093015039 นางสาวเสาวลักษณ� อินสอน
63093015040 นายชนาธิป วุฒิเนตรเนติรักษ�
63093015041 นายพงษ�พิพัฒน� เพ็ชรสะอาด
63093015042 นางสาวภานุมาศ คันศร
63093015043 นางสาวกมลชนก ดวงสันติสุข
63093015044 นางสาวศิริพร อัดสถิ
63093015045 นางสาววรรณพร ทิพมาศ
63093015046 นางสาวสุดารัตน� เสนามาตร
63093015047 นายสิทธิเชษฐ� นวลแขว+ง
63093015048 นายพิทักษ� ลําพูน
63093015049 นายชนาธิป ศิริยา
63093015050 นางสาวพัชราภา บุญเกิด
63093015051 นางสาวอรนุช จินดา
63093015052 นางสาววรางคณา กิบุญมา
63093015053 นายวีรวิช เลือดทหาร
63093015054 นางสาวฐานิตา คงเมือง
63093015055 นางสาวเกษศิรินทร� กัณทะเกตุ
63093015056 นางสาวยุพิน ปรีชา
63093015057 นายชิษณุพงศ� กองเงิน
63093015058 นางสาวปราริฉัตร บุญรอด
63093015059 นายปวริศ ป6Uนทิพย�
63093015060 นางสาวสิริลักษณ� วิชัยตMะ

หน'า 502 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63093015061 นายสกล แสงเมลZ
63093015062 นางสาวจุฑาภรณ� วงษ�คํา
63093015063 นางสาวสราวตี วันแก'ว
63093015064 นางสาวสุพฤกษา เรืองหร+าย
63093015065 นางสาวอภิญญา วรวาท
63093015066 นายภัทร ฉิมเอี่ยม
63093015067 นายสิริวงค� สนนิ่ม
63093015068 นางสาวกฤติยาภรณ� แสนตะคุ
63093015069 นายป6ยภักด์ิ ยาดิบ
63093015070 นายธนวินท� สุเต็ม
63093015071 นายภูวดล เพียราชโยธา
63093015072 นางสาวศศิภา บรรจงป?]น
63093015073 นางสาวศิรินาถ จันศิริ
63093015074 นางสาวรุ+งทิพย� ใสสอาด
63093015075 นางสาวพรอัมรินทร� อิศราภรณ�
63093015076 นายกิตต์ิพิพัชญ� ใจไหว
63093015077 นางสาวธมลวรรณ เทพคุณ
63093015078 นางสาวชลธิชา ทาคําฟู
63093015079 นายปกาศิต เอี่ยมฉิม
63093015080 นางสาวปาริชาติ สีดอนทอง
63093015081 นางสาวปภัสสร สีหะวงษ�
63093015082 นางเสาวลักษณ� สมหวัง
63093015083 นางสาวกนกกาญจน� ยาแก'ว
63093015084 นางสาวพัชรินทร� กองบุญ
63093015085 ว+าที่ ร.ต.กิตติพัฒน� ไชยนันทน�
63093015086 นางสาวเนตรนภา กุลอินทร�
63093015087 นายกฤตยชญ� ยะเชียงคํา
63093015088 นางสาวจรินทร� โยกเกิน
63093015089 นางสาววีรดา มหัปประภาภิวัฒน�
63093015090 นางสาวศุภนิดา ยาโตปมา

หน'า 503 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63093015091 นางสาวเมทาวี ชายเจริญ
63093015092 นางสาวรัตนาภรณ� สีสด
63093015093 นางสาวปณิชกานต� บุญรมย�
63093015094 นางสาวผกาพรรณ ไชยโพธ์ิ
63093015095 นางสาวจิรัชยา แก+นจันทร�
63093015096 นางสาวลลิตภัทร ศรีน+วม
63093015097 นางสาวภัทราพร โนเข่ือน
63093015098 นายกรานต� ชํานาญหมอ
63093015099 ว+าที่ ร.ต.หญิงรัตติการ พงษ�ไพกูล
63093015100 นางสาวพรพิมล แสงไชยา
63093015101 นายธนิก อินตMะรัตน�
63093015102 นางสาวขวัญจิรา ตาแก'ว
63093015103 นายสยามรัฐ คําแหวน
63093015104 นางสาวณฐพร พรมมา
63093015105 นางสาวณัฏฐ�ญดา เอี่ยมทุเรียน
63093015106 นางสาวจิราวรรณ อินตMะไชยวงค�
63093015107 นางสาวกรรณิการ� วงษ�โปทา
63093015108 นางสาวพรทิพย� พรมสอน
63093015109 ว+าที่ ร.ต.หญิงวิจิตรา สุขวิญญา
63093015110 นายกิตติโชต แจ'งกระจ+าง
63093015111 นางสาวมานิตา พันธ�มะณี
63093015112 นางสาวสุพรรษา โอสาร
63093015113 นางสาวธิดารัตน� ขัตติยะ
63093015114 นายวรวรรณ วรรณารักษ�
63093015115 นางสาวพัชรีวรรณ นาคสุทธิ
63093015116 นางสาวธันยธรณ� เอื้อเฟL]อ
63093015117 นางสาวสุวรรณา ท+าเลิศ
63093015118 นายป6ยครุฑ วนพงศธร
63093015119 นางสาวณริษา พิมพ�จันทร�
63093015120 นางสาวอังคณา ทองโกมุท

หน'า 504 จาก 938                
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63093015121 นางสาวปวีณ�สุดา จิตใจ
63093015122 นางสาวชุลีพร บางตา
63093015123 นางสาวศิริกาญจน� แหนบชิต
63093015124 นางสาวศรีวิไล เทียนบูชา
63093015125 นางสาวสุรัตน� มุขดา
63093015126 นางสาวณัฐธยาน� ทรงเจริญ
63093015127 นายธวัช อินตายวง
63093015128 นางสาวสุภาภรณ� บุญสารวัง
63093015129 นางสาววิภาพรรณ ไพรพงค�
63093015130 นายคงคา อ+อนนาเมือง
63093015131 นางสาวนงนุช นิลขลัง
63093015132 นายอดิศักด์ิ อินทร�สวัสด์ิ
63093015133 นายยศพัทธ� แสงเทียน
63093015134 นางสาวสุวภัทร� จับใจ
63093015135 นางสาวอนรรฆวี จันทร�สิงขรณ�
63093015136 นางสาวนันท�นภัส มาบุญ
63093015137 นางสาวนาถฤดี ทิมย้ิม
63093015138 นางสาวป6ยะดา กาแก'ว
63093015139 นายจักรพันธุ� แปงชมภู
63093015140 นางสาวสิเรียม เลิกสายเพ็ง
63093015141 นายศศรุต อินทร�ป6Uน
63093015142 นายกฤษณะ ประสานทรัพย�
63093015143 นางสาวรัชนีพร จันทร�เพ็ญ
63093015144 นางสาวชลธิชา พรมน'อย
63093015145 นางสาวฐิติกมล กล่ําโพธ์ิ
63093015146 นายมานิต โพธ์ิศรี
63093015147 นายชนุดม บัวแก'ว
63093015148 นายกัญจนฤทธ์ิ หมูป?ญญา
63093015149 นายเกรียงศักด์ิ ชนะชารี
63093015150 นายโอภาส กาศวิเศษ
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63093015151 นางสาวชลาวัลย� นิมิตรศิลป[
63093015152 นางสาวอภิรัชดา คุ'มสา
63093015153 นายธนภณ สุขสําราญ
63093015154 นางสาวจริยา ขอร'อง
63093015155 นางสาวสุพรรษา ศรีบัว
63093015156 นางสาวรัชนก บ+อคํา
63093015157 นางสาวพนิตนันท� อินมณี
63093015158 นางสาวอรอุมา ยองคํากาด
63093015159 นายศุภกิจ เอี่ยมวิจารณ�
63093015160 นางสาวพัชอร พุทธสรณ�
63093015161 นายกฤตนัย คําสุข
63093015162 นางสาวปริสรา แก'ววรรณา
63093015163 นางสาวเกศกนก นาคประเสริฐ
63093015164 นางสาวเนตรนภา จันทร�อินทร�
63093015165 นางสาวชญานี ด'วงลา
63093015166 นางสาวจิดาภา เอี่ยมวิไล
63093015167 นางสาวณัชชา ขุมเพชร
63093015168 นางสาวศิริพร มังษี
63093015169 นางสาวพิศมัย ม+วงสุข
63093015170 นางสาวดวงกมล กลิ่นทรง
63093015171 นางสาววรรณิษา สุนทรวิโจน�
63093015172 นางสาวฐิติมา กัลยาณกรสกุล
63093015173 นางสาวเกวลี ธิโนชัย
63093015174 นางสาวกุลนันทน� ทองปรอน
63093015175 นางกนกวรรณ อินจับ
63093015176 นางสาวณิชกานต� อนะวัชกุล
63093015177 นางสาวกิตติวรากรณ� กันตี
63093015178 นายบัณฑิต ยอดทองดี
63093015179 นางสาววิรัลพัชร� บุญแท'
63093015180 นางสาวสุภัชชา อินทร�บัว
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63093015181 นางพรรณบุปผา เกวี
63093015182 นางสาวเสาร�ลักษณ� ท'วมเพ็ง
63093015183 นายสรศักด์ิ จันทร�สา
63093015184 นางสาวสุภัสสร ใหม+จันทร�
63093015185 นางสาวชนิภา นุ+มสกุล
63093015186 นางสาวสุรัสวดี อินตาต+อ
63093015187 นางสาวอนงคลักษณ� คําเชื้อ
63093015188 นายนันทวัฒน� ประเสริฐศักด์ิ
63093015189 นางสาวชลธิชา พานิชสรรพ�
63093015190 นายคุณากร ภุมรินทร�
63093015191 นางสาวมัณทนา เปNงยาวงค�
63093015192 นายเสกสรรค� ทับทิมดี
63093015193 นางสาวธิติมา พุ+มพฤกษ�
63093015194 นางสาวผกาภรณ� ทรัพย�เสือ
63093015195 นายจักรภัทร สัญญะวิชัย
63093015196 นางสาวภัคศรัณย� สุวรรณวัจน�
63093015197 นางสาวศิริพร ภู+ดัด
63093015198 นางสาวสายธาร จันทร�เหม
63093015199 นางสาวธิรดา เดชนันทรัตน�
63093015200 นางพิชามญชุ� ศิริเจริญ
63093015201 นางสาวศศิวมล ขวัญแย'ม
63093015202 นางสาวเสาวลักษณ� บุญแก'ว
63093015203 นายเอกชัย เขียวมี
63093015204 นายปฐวี ชังคํา
63093015205 นางสาวจีราภรณ� โพธ์ิไชย
63093015206 นางสาวณัฐรินีย� เห็มชัย
63093015207 นายพร'อมศักด์ิ ตรีขํา
63093015208 นางสาวพรนิภา เพ็งผล
63093015209 นางสาวนราพร แพ+งกลิ่น
63093015210 นายวรพงศ� ยอดหงษ�
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63093015211 นางสาวพรพิมล สีฉํ่า
63093015212 นางสาวพุทธรักษา ตามัย
63093015213 นางสาวกชนันท� รวมเขียน
63093015214 นางสาวกุลิสรา แดนดํารงสิน
63093015215 นายสันติสุข กาญจนพัฒน�
63093015216 นางสาวนันทนา ขวัญม่ิง
63093015217 นางสาวกนกพร พ่ึงชัย
63093015218 นายคมกฤช คําสุกดี
63093015219 นางสาวนพมณี ภูสนาม
63093015220 นายภัทรพล ล'วนพิลึก
63093015221 นางสาวอารียา สีแตง
63093015222 นางสาวปลิดา จํารัส
63093015223 นางสาวรุ+งนภา กลิ่นทุ+ง
63093015224 นายสุรเชษฐ� ยอดกุล
63093015225 นายจิราธิป พุกรอด
63093015226 นายไชยยา อ+วมป6Uน
63093015227 นางสาวแจนจิรา แก'วมณี
63093015228 นางกัลยา วงศ�รัตน�
63093015229 นางสาวพรรณนิภา ผาจํ้า
63093015230 นายวีรพงศ� พานทอง
63093015231 นายปรเมษฐ� บุญเรือง
63093015232 นางภูษิตา คําร'อย
63093015233 นางสาวอริศรา ก'อนเนียม
63093015234 นางสาวมยุรี ภักติวงษ�
63093015235 นางสาวหัทยา รัตนพงศ�
63093015236 นางสาวอรวรรณ สิงหาบุตร
63093015237 นางสาวศิริพร แจ+มหม'อ
63093015238 นางสาวสุนิสา บุญเอี่ยม
63093015239 นางสาวกรวรรณ ผัดผ+อง
63093015240 นายณัฐกรณ� อินทร�อยู+
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63093015241 นางสาวแพรวนภา เพ็งคง
63093015242 นายบวรฤกษ� รัตนบุรุษ
63093015243 นางสาวณิชารีย� ตMะน้ําอ+าง
63093015244 นางสาวชฎาภรณ� ขันเรือง
63093015245 นายณัฐชนน เล็กเจริญศรี
63093015246 นางสาวโชติกา ธรรมวงค�
63093015247 นางสาวจิระประภา วรรณบุตร
63093015248 นายอลงกรณ� วังหิน
63093015249 นางสาวธิดากานต� จักร�น'อย
63093015250 นายธีระวุฒิ แดงบ'านใหม+
63093015251 นางสาวรัฐธิกา ใจวงษ�
63093015252 นางสาวอัจฉรา อารีเอื้อ
63093015253 นายนพัฐกรณ� ทรัพย�มามูล
63093015254 นางสาวนัทธ�ชนัน ใจธัญ
63093015255 นางสาวจุฬาลักษณ� มาอยู+
63093015256 นางสาวชญาดา ตMะแก'ว
63093015257 นายปรัชชา ราชอ+อง
63093015258 นางสาวดาริกา รุ+งโรจน�
63093015259 นางสาวจีระภา เผ+าพงค�
63093015260 นายอภินิตย� รอดปาน
63093015261 นางสาวสุวนันท� ตุงคะมาลี
63093015262 นางสาวกมลวรรณ คําเศษ
63093015263 นางสาวกรรณิการ� ขุนบุญ
63093015264 นางสาวสาวิตรี คําเขียว
63093015265 นางสาวณัฐชยา อมรางกูร
63093015266 นายกฤษณพงศ� แก'วพนม
63093015267 นางสาวภัทรา มหิมา
63093015268 นางสาวกวิตา เขียวฟู
63093015269 นางสาวณิชาพัชร� กันดวง
63093015270 นางสาวเสาวณีย� โภคารัตน�
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63093015271 นางสาวป?ทมา สุวรรณราช
63093015272 นางสาวเปรมา เกษบุรมย�
63093015273 นางสาววรรณภา สังข�นาค
63093015274 นางสาวภณิดาพร บุญสนอง
63093015275 นายกริช เกียรติญาณ
63093015276 นายธนากรณ� ทานะขันธ�
63093015277 นางพรวรินทร� ใจหาญ
63093015278 นางสาวอุษณีย� ศรีสุจินต�
63093015279 นายไพสิฐการย� ขวัญเมือง
63093015280 นางสาวณัชชา ทองอาน
63093015281 นางสาวน้ําทิพย� ไชยนวล
63093015282 นางสาวนนทพร รัตนจักร�
63093015283 นางสาวสุมณี นุ+มแก'ว
63093015284 นางสาวธนัชญา กาอ'วน
63093015285 นายวสันต� จันทะรี
63093015286 นางสาวสิริกัญญา สิทธิวิรุฬห�
63093015287 นายพงศ�พงศ� ศรีคงทน
63093015288 นางสาวปริมล ป?ญญาเรือนแก'ว
63093015289 นางสาวกมลฉัตร ถ่ินทิพย�
63093015290 นายจิรานุวัฒน� เม+นเกิด
63093015291 นางสาวยุพยงค� ยอดออน
63093015292 นางสาวนภัสถ�ชวัล ไกรสกุลศักด์ิ
63093015293 นางสาวเกวลิน เปEาโทน
63093015294 นางสาวภาวนา จันทาพูน
63093015295 นายอนุพล บัวขาว
63093015296 นางสาวอรัณน�ยา สิงห�เรือง
63093015297 นางสาวณัฐสินี บุญขํา
63093015298 นายธาวิน ขานเพราะ
63093015299 นางสาวนิรชา รอบุญ
63093015300 นางสาวธัญญาลักษณ� สุรินทร�ป?น
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63093015301 นางสาวสุนิษา ภิรมแหยม
63093015302 นางสาวสุรัสวดี ทุมมา
63093015303 นางสาวพิมพ�สุดา พลขันธ�
63093015304 นางจุรีรัตน� ใจคํา
63093015305 นางสาวรัตนา ม+วงมา
63093015306 นางสาววราภรณ� บุญเนียม
63093015307 นางสาวศิริวรรณ� ก'างยาง
63093015308 นายณัฐพัชร� ทาทอง
63093015309 นางสาวพิมพ�วิไล บงกชรุ+งวิจิตร
63093015310 นางสาวจิรภา คําสุข
63093015311 นางสาวศิริพร อ+อนม+วง
63093015312 นางสาววารินทร� มะตัน
63093015313 นายปฏิพัทธ� มาโพธ์ิชัย
63093015314 นางสาวนิศารัตน� ใจเดียว
63093015315 นางธมลวรรณ ขัดธิพงษ�
63093015316 นางจิราพร จันลา
63093015317 นางสาวเกสรา นาเหมือง
63093015318 นายวชิรวิทย� กระหวาย
63093015319 นางสาวกฤติยา บัวบุตร�
63093015320 นายติณณภพ หม่ืนจักร�
63093015321 นางสาวศิริลักษณ� เอี่ยมสําอางค�
63093015322 นางสาวพรพรรณ ใจคะจัด
63093015323 นางสาวกนกพร อ่ําแจ'ง
63093015324 นางสาวกาญจนา เหลื่อมเพ็ชร
63093015325 นายธัชพล เมืองก+อ
63093015326 นายธนะศักด์ิ รังคะภูติ
63093015327 นางสาวช+อทิพย� คงหนองลาน
63093015328 นางสาวณัฏฐ�ปรัศมน ต้ังอรุณ
63093015329 นายจรูญวิทย� สุนทรสวัสด์ิ
63093015330 นางสาวกวินทรา ตองกลิ่น
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63093015331 นายศรศิลป[ ตะวันอาชา
63093015332 นางสาวสุภัทรา ผมทอง
63093015333 นางสุกัญญา ถวิลเพชรสกุล
63093015334 นางสาวนิธิมา คงนา
63093015335 นางสาวกานต�รัตนา สุทธพันธ�
63093015336 นางสาวพนิตพร แก'วตา
63093015337 นายอัครินทร� โพธ์ิทอง
63093015338 นางสาวศิริวดี รังเจริญ
63093015339 นางสาวกชพรรณ ม่ันนุช
63093015340 นางสาวภาวิณี กสิกิจ
63093015341 นางสาวอารียา คงมา
63093015342 นางสาวนิตยา ย้ิมศรวล
63093015343 ว+าที่ร.ต.หญิงจุฑามณี ไชยทิง
63093015344 นางสาวอรณิชา กันตะภัทรสกุล
63093015345 นางสาวชาคริยา ปานสมบัติ
63093015346 นางสาวเบญจวรรณ ริดเต็ม
63093015347 นายธีรเจต เทพอินทร�ทร
63093015348 นางสาวนิตยา ตุ'ยลี้
63093015349 นางสาวภัทธาวดี ม่ันเหมาะ
63093015350 นางสาวอรัญญา สิงแก'ว
63093015351 นางสาวดวงกมล พุฒิชาวนา
63093015352 นางสาวนิภาวรรณ สังข�สี
63093015353 นายจักรกฤษณ� เงินมูล
63093015354 นางสาวเพ็ญลักษณ� สีเถ่ือน
63093015355 นางสาวป?ทมาพร ปEอฉิม
63093015356 นางสาวเพชรพิจิตร ยมจันทร�
63093015357 นางสาวพัณนภา กะแก'ว
63093015358 นางสาวจิรภัทร� สํารองพันธ�
63093015359 นายสถาพร รอดคุ'ม
63093015360 นางสาวขนิษฐา วรินทรา
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63093015361 นางนาตยา ปราศรัย
63093015362 นางสาวอัมภาวรรณ สมวงศ�ทวีชัย
63093015363 นายณรงค�ธรรม เพ็ญภาคกุล
63093015364 นางสาวโสมนัส พรมมา
63093015365 นางสาวรมณ ปลัดพรหม
63093015366 นางสาวพีรญา ดาดาด
63093015367 นางสาวสุคิตา ตาบุญถึง
63093015368 นางสาวแกมกาญจน� ขลิบเงิน
63093015369 นางสาวสุมาลี ไพจิตรกุญชร
63093015370 นายภาณุพันธุ� อารีย�
63093015371 นางสาวสุภาพร ทองเพ็ชร
63093015372 นายอนุชา ขัติยะ
63093015373 นายนฤพันธ� ใบยา
63093015374 นางสาวกานต�ธิดา ชมภู
63093015375 นายณัชพล เกิดดี
63093015376 นายจักรี สุขมาก
63093015377 นางสาวณิชมน กองแกน
63093015378 นางสาวคันธรส ศรีมาเหล็ก
63093015379 นางสาวกาญจนา ขุนจ'อน
63093015380 นายณัฐพล สุกิตนิยากรณ�
63093015381 นางสาวศิริรัตน� รักยา
63093015382 นางสาวเกวลิน หลงลืม
63093015383 นางสาวเกศราพร จันทร�ทอง
63093015384 นางสาวพรวลี ชาญสาริกรณ�
63093015385 นางสาวจิราภรณ� จารุเสนีย�
63093015386 นายฤทธิรงค� สิงคาร
63093015387 นางสาวณัฐวดี เกตุจันทร�
63093015388 นายเจษฎา ป6งวิสาร
63093015389 นางสาวงามศิริ สัตย�ตัง
63093015390 นายศักด์ิชาย นาคมี
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63093015391 นางสาวสุมิตรา ไตZสกุล
63093015392 นางสาวปราวณี ทองหล+อ
63093015393 นางสาวพรรษชล ตันติมาลา
63093015394 นางสาวปนัดดา พรโสภา
63093015395 นายนฤพล อภิไชยรัตน�
63093015396 นางสาวสุชาวดี ติตMะ
63093015397 นายชัยณรงค� คําโฮง
63093015398 นายยุทธนา แก'วภักดี
63093015399 นางสาวขวัญฤดี ห'าวสาย
63093015400 นางสาวกาญจนา รุ+งเรืองชัยทอง
63093015401 นายกิตติ ชะฎาทอง
63093015402 นางสาวศลิษา ไชยทัพ
63093015403 นางสาววารุณี รัดน้ําหิน
63093015404 นางสาวฐิติพร วงค�ษา
63093015405 นางสาวณัฏฐ�ชญาดา ศรีทรัพย�
63093015406 นายชวนากร อินชัน
63093015407 นายณัฐพล ทะนันชัย
63093015408 นายฉัตรี กันพ'นภัย
63093015409 นางสาวศิริพร เกียรติกาญจน�
63093015410 นางสาวกรรณิการ� ภูคําอ'าย
63093015411 นางสาวบัณฑิตา พาใจธรรม
63093015412 นายนพพล อินทร�สุข
63093015413 นายโชคชัย สิงห�ศิริ
63093015414 นางสาวพิศิพร ทัศนา
63093015415 นายอิศราพงค� ขาวพวง
63093015416 นางสาวน้ําฝน หลักโคตร
63093015417 นายทีปกร วรศรีกัลญานนท� เทพตZา
63093015418 นางสาวชนิกา เฮ'าปาน
63093015419 นางสาวทิฆัมพร หมวกชา
63093015420 นายวงศกร ชุมพลศรี
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63093015421 นายพยุงศักด์ิ วิลานันท�
63093015422 นายธีรินทร� นิลเต+า
63093015423 นางสาวสุรีรัตน� กันหาประกอบ
63093015424 นางสาวอารี ย+างพัฒนาพิชัย
63093015425 นางสาว+พิชาภรณ� ณัฐไตรภพ
63093015426 นายจักรกฤษณ� จาอาบาล
63093015427 นางสาวอชิวรา ขําทองระย'า
63093015428 นางสาวนรินทร�ชญา ทูพันดุง
63093015429 นางสาวเกศรา กาสา
63093015430 นางสาวปุณฑริกา ชวนชิต
63093015431 นางสาวสุวิมล มายา
63093015432 นางศศิธัน เก+งสาริการ
63093015433 นางสาวอรอนงค� บุญนิตย�
63093015434 นางสาวเนตรชนก กล'ากสิกรณ�
63093015435 นางสาวนภาลัย บุญเลิศ
63093015436 นางสาวณัฏฐพัชร� ชุมภูราษฎร�
63093015437 นายธนวัฒน� ลออพันธ�สกุล
63093015438 นางสาวแสงดาว เบ'าเงิน
63093015439 นางสาวรัตนพร ทิพป?นนา
63093015440 นางสาวลัดดาวัลย� แหยมพลับ
63093015441 นายวีรคม ศิริพรม
63093015442 ว+าที่ รต.หญิงวาห�ทินี บุญวัฒน�
63093015443 นางสาวอัญชญา แสงทอง
63093015444 นายวันชัย สีรักษา
63093015445 นางสาวจิรัชญา วิชญ�ภาส
63093015446 นางสาววราภรณ� พิศุทธ์ิวรัญWู
63093015447 นายสันธิพงษ� จันทร�ปาน
63093015448 นางสาวฐิติวรดา มากมูล
63093015449 นางสาวกมลวรรณ ไตรยงค�
63093015450 นางสาวสุดารัตน� จันทร�คํา
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63093015451 นางสาวสุดารัตน� พวงขจร
63093015452 นางสาวปาริฉัตร วงษ�ปางมูล
63093015453 นางสาวกนิษฐนันท� เถ่ือนมา
63093015454 นางสาวดวงกมล สุขเกษม
63093015455 นางสาวจิราวรรณ แสนป?ญญา
63093015456 นางสาวสาวิตรี บุญลือ
63093015457 นางสาวชมพูนุช เพ็ญสุภา
63093015458 นางสาวกาญจนา ปาลี
63093015459 นางสาวผไทมาศ คําบัง
63093015460 นางสาวกาญจนา ม+วงพิม
63093015461 นายณัฐพงศ� คงม่ิง
63093015462 นางสาวนันทนิตย� อินทยศ
63093015463 นางสาวกัญญาณัฐ สุดแดน
63093015464 นางสาวเบญจมาศ หล+ายศรี
63093015465 นางสาวธิติมา บัวระพา
63093015466 นางสาวศศินา รังผึ้ง
63093015467 นางสาวรัตนาภรณ� จันพา
63093015468 นางสาวเจนจิรา บุญชู
63093015469 นางสาวชนิสรา สุขหร+อง
63093015470 นางสาวสโรชา สีสุวัน
63093015471 นางสาวรัตน�ฐยา กลีบลําดวน
63093015472 นางสาวธนัชชา บัวกอ
63093015473 นางสาวจิตต�รัตน� จันทร
63093015474 นางสาวอรอุษา ผาทอง
63093015475 นางสาวนิตยา สนมฉํ่า
63093015476 นายเทวนาถ ห+านสุวรรณกูล
63093015477 นายณัฐรัชต� คําวัฒนา
63093015478 นางสาวพิมพ�มาดา ไพรสิงห�
63093015479 นางสาวอารยา มัทธวรัตน�
63093015480 นายณัฐพงษ� อาทิตย�
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63093015481 นางสาวสิริกาญจน� กลิ่นเกตุ
63093015482 นางสาวเรณู จันคํา
63093015483 นายรัตนพงศ� จันอินทร�
63093015484 นายธีร�ธวัช เอี่ยมเครือเจริญ
63093015485 นางสาวจิรประภา สนธิ
63093015486 นางสาวศรัญญา ยศกุณา
63093015487 นางสาวกมลวรรณ จันอ+อน
63093015488 นายอนวัช ฮ+วนสกุล
63093015489 นางสาวชลธิชา ชูย้ิม
63093015490 นายสุเมศร� สิงห�คําโล
63093015491 นางสาวนัทธ�หทัย ทองอยู+
63093015492 นายอิทธิกร ปานกลาง
63093015493 นางสาววาลิกา ชัยรัตน�
63093015494 นางสาวธัญญารัตน� อินสุขิน
63093015495 นายธีรโชติ ยอดคํา
63093015496 นางสาวจารุวรรณ คล'ายรักษ�
63093015497 นางสาวณัฐธิดา ธูปเรือง
63093015498 นายอนันตชัย ฮอมเงิน
63093015499 นางสาวเกษวรี เหลืองสุวรรณ
63093015500 นางสาวปภากร ศรีวงศ�ชัย
63093015501 นายวุฒิชัย บุญญพันธ�
63093015502 นางสาวกัญญาวีร� แสงอ+อน
63093015503 นางสาวเกตุวลินรัตน� คําน'อย
63093015504 นางสาวปุณยนุช อภิสิทธ์ิศักด์ิ
63093015505 นายกฤษฎา สีสม
63093015506 นางสาวกัญญานาถ ป6Uนเงิน
63093015507 นายขจรพร วงษ�ละ
63093015508 นางสาวสมฤทัย สารมโน
63093015509 นายทรัพย�ทวี ทามัน
63093015510 นายชนินทร� ทองนันต�
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63093015511 นางสาวชนิภรณ� ศิริพันธุ�
63093015512 นางสาวจิราพร จินาวัง
63093015513 นางสาวพนัดดา ม+วงจุ'ย
63093015514 นางสาวมณฑนา เกตุแก'ว
63093015515 นางสาววัชรินทร� กุณณะ
63093015516 นางสาวปรียาวัลย� ไชยากุลสรากร
63093015517 นางสุพรรณนี แก'ววังอ'อ
63093015518 นางสาวพิจิตรา กาบแก'ว
63093015519 นางสาวศศิธร หันจันทร�
63093015520 นางสาวพัชชานันท� อินทอง
63093015521 นางสาวกนกพร ขาเหล็ก
63093015522 นางณัฐกานต� ดวงมณี
63093015523 นางสาวณัฐธิดา มีรส
63093015524 นายนิติพงศ� ภักดี
63093015525 นางสาวเปรมใจ เครือเต
63093015526 นายอนุชิต สุมาลี
63093015527 นายเตชธร ชนะเพีย
63093015528 นางสาวนันทวัน เกตุวงค�
63093015529 นางสาวณัฐกฤตา คงอรุณ
63093015530 นางสาวรัตนาภรณ� ยอดย่ิง
63093015531 นางสาวธาวิตา ดีแปEน
63093015532 นางสาวฉัตรชนก พ่ึงรถ
63093015533 นางสาวปรียาภัทร สว+างเนตร
63093015534 นางสาวจิรัชญา ภู+ภีโญ
63093015535 นางสาวสุวรรณา จันทร�สว+าง
63093015536 นางสาวภัทรวดี นครจันทร�
63093015537 นางสาวกรกนก เพ็ชรพงษ�
63093015538 นางสาวชายิกา ขึมจันทร�
63093015539 นายระพีพัฒน� มาตเมฆ
63093015540 นายเชาวลิต จันทกูล
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63093015541 นางสาวพิจิตรา ตะเพียนทอง
63093015542 นางสาวพรลภัส กุตอินทร�
63093015543 นายวันชัย คําจริง
63093015544 นายพีรพัฒน� ใจแก'วมา
63093015545 นางสาวศศิณา สุขสวัสด์ิ
63093015546 นางสาวสรณ�สิริ เมฆฉาย
63093015547 ว+าที่สิบเอกวันเฉลิม สงฉิม
63093015548 นางสาวจารุวรรณ ป6Uนสกุล
63093015549 นางสาวเจนจิรา จันทร�สุวรรณ�
63093015550 นางสาวเสาวภา ช'างน'อย
63093015551 นางสาวอุษมา พุทธวงศ�
63093015552 นายกิตติพศ สีหะนาม
63093015553 นายธีระพงษ� สารีสุข
63093015554 นางสาวอิสริยาภรณ� เครือคําอ'าย
63093015555 นายศิริวิทย� แสงหิรัญ
63093015556 นางสาวกมลภัทร สุดจิตร
63093015557 นางสาวศุภนิดา บวบมี
63093015558 นายอัศวิน แก'วเทพ
63093015559 นายวิทย�สวุฒิ อิสระ
63093015560 นางสาวอัจฉราภัณ แก'วทอง
63093015561 นางสาววันทนีย� นันทภาค
63093015562 นางสาวกุลฤทัย ไกรงาม
63093015563 นางสาวสลิลทิพย� เอี่ยมฉิม
63093015564 นายจิรัฏฐ�เมฆาทีปต� ยาวิชัย
63093015565 นางสาวเกษวดี รักเกษกิจ
63093015566 นางสาวพนิดา คําวัง
63093015567 นายอัครพล กฤตฤกษ�
63093015568 นางวรรณเพ็ญ สืบวงษ�ดิษฐ�
63093015569 นายศรัญย�ภัทร ทองน'อย
63093015570 นางประภาพรรณ ใจดี
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63093015571 นายจิรวัฒน� ชินวุฒิโรจน�
63093015572 นางสาวพรพิมล วิรัตน�พฤกษ�
63093015573 นายณัฐวุฒิ รุ+งน'อย
63093015574 นายอัครนิจ ยอดมงคล
63093015575 นางสาวอัมพาพันธ� สันรัมย�
63093015576 นายภูชิชย� ไชยโย
63093015577 นางชัชฎาภา สื่อกลาง
63093015578 นางสาวกรรณิการ� รัตนธรรมกุล
63093015579 นางสาววิไลพร มาลัยทิพย�
63093015580 นางสาวขวัญชนก อนุสรณ�
63093015581 นางสาวเมธาวี ประโยชน�ดี
63093015582 นางสาวกันตินันท� กาศเกษม
63093015583 นายพงศกร เมืองปาง
63093015584 นางสาวอัญชลี มะเรือง
63093015585 นายพีระพงษ� นีรพันธ�
63093015586 นางสาวนันทวีพร อ่ําผ+อง
63093015587 นายนนทพัทธ� เม็ดโท
63093015588 นายภัทรพล ใจกาวิน
63093015589 นางสาวสุจินดา ฐานะบริสุทธ์ิ
63093015590 นางสาวน้ําผึ้ง ตันมี
63093015591 นางสาวพนิดา ผัดปา
63093015592 นายพงษ�วิทย� แก'วนันไชย
63093015593 นายกัมปนาท นกดี
63093015594 นางสาวสุวิมล อินแก'ว
63093015595 นางสาวมินตรา จันทร�ทิพย�
63093015596 นางสาวกัญญารัตน� นาถมทอง
63093015597 นางสาววิไลลักษณ� มุสิกะพันธุ�
63093015598 นางสาวพัชราพร พรมมา
63093015599 นายอิศเรศ เพ็ญสมบูรณ�
63093015600 นางสาวขนิษฐา วังขวาน
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63093015601 นางสาวณัชริญา ขวัญนาค
63093015602 นางสาวดารณี ป6Uนรัตน�
63093015603 นางสาวณัฐวลัญช� แสนธิ
63093015604 นางสาวณัฐฐา ใจสุข
63093015605 นางสาววนิดา กาบซ'อน
63093015606 นายเทพเทวิน บุญคุ'ม
63093015607 นายป6ยะพงค� อัคคพันธุ�
63093015608 นางสาวจุฑามาศ สมสุข
63093015609 นางสาวฤทัยรัตน� แจ'งนิคม
63093015610 นายสุเมธ โพธิวัง
63093015611 นางสาวอุษณี กุลวงษ�
63093015612 นางสาวจิราพร ประเสริฐมา
63093015613 นางสาวอภิญญา ภูครองหิน
63093015614 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีม+วง
63093015615 นางสาวสาธิตรา บางสมบุญ
63093015616 นางสาวนันทิตา แย'มยินดี
63093015617 นายรวิชญ� นนทะวงษ�
63093015618 นางสาวนิภาพร ทองสุข
63093015619 นายสุพัชร� สุวรรณ
63093015620 นางสาวนิตยา เพชระบูรณิน
63093015621 นางสาวพนิตสุภา ศรีพรม
63093015622 นายภูมินทร� ดงหิ่ง
63093015623 นางธีราพร สิงหวิชัย
63093015624 นายอภิสิทธ์ิ ศรีทอง
63093015625 นางสาวพรธีรา คุ'มเมือง
63093015626 นางสาวศุภมาส ลาโลด
63093015627 นางสาวภาสินี ศรีบุญ
63093015628 นางสาวกมลฉัตร ผิวพรรณ
63093015629 นายวุฒิไกร คําสา
63093015630 นางสาวรจิตแก'ว นาคคชฤทธ์ิ
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63093015631 นางสาวมัลลิกา ยินดีมาก
63093015632 นายศิวกร ต้ังวิรุฬห�
63093015633 นายณัฐธัญ ท'องทาน
63093015634 นายพชรพล เขียวไพรี
63093015635 นางสาวฐานิตตา วงค�รอด
63093015636 นายณัฐพงศ� เผยพจน�
63093015637 นางสาวภัควลัญชญ� สุวรรณสิงห�
63093015638 นางสาวเสาวลักษณ� บุญธานี
63093015639 นางสาวฐิตาภา เลิศสีดา
63093015640 นางสาวฐิติรัตน�วดี พึงไชยวรา
63093015641 นางสาวศุทธินี ประวิตราวงศ�
63093015642 นางสาวกานต�ชนก สุภา
63093015643 นางสาวป6ยะพร นาราช
63093015644 นายธนภัทร กุลฉิม
63093015645 นางสาวธนารักษ� แสวงรุจิธรรม
63093015646 นายณัฐวัตร ขันสิงหา
63093015647 นายกนกศักด์ิ วุฒิ
63093015648 นางสาวกิตติยา สOุขสมจิตต�
63093015649 นางสาวณพิชญา ศิลวรรณ�
63093015650 นางสาวเมธินี ทองตัน
63093015651 นายพรชัย บุญบุตร
63093015652 นางสาววิลาวัลย� ยอดเมือง
63093015653 นางสาวศิริลักษณ� นวลนิล
63093015654 นางสาวณัฐวรรณ รัตนเสถียร
63093015655 นางสาวกวินนา พินิกัน
63093015656 นางสาวธารียา ป?ญจบุรี
63093015657 นางสาวชลธิชา ขวัญเมือง
63093015658 นางสาวปริยากร เกตุอ+างทอง
63093015659 นางสาวบุณยนุช ธรรมใจ
63093015660 นางสาววรรณศิริ ขันสัมฤทธ์ิ
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63093015661 นางสาวพรรณฐิภา จินดาวัฒนชัย
63093015662 นางสาวสุธาทิพย� อิ้มทับ
63093015663 นายจิรพงค� ธีระรังสิกุล
63093015664 นางสาวกัณฐมณี ทองดี
63093015665 นางสาววลีพร เนาว�ชมภู
63093015666 นางสาวเปรมวดี นามสิมมา
63093015667 นางสาวดลยา ม่ันหมาย
63093015668 นายพชร กันยะมี
63093015669 นางสาวจีราภรณ� ทองอุบล
63093015670 นางสาวขวัญภิรมย� เกตุสอน
63093015671 นางสาวกัญรัตน� ม+านเขียว
63093015672 นางสาวกรรณิกา สิงห�รักษ�
63093015673 นางสาวเจนจิรา ผะอบเหล็ก
63093015674 นายภัทการ ภัทรการกิจ
63093015675 นางสาวสุรีย�วัลย� ฟ?กงาม
63093015676 นายอนันต� สระทองน'อย
63093015677 นายพิษณุ ป6นตาสา
63093015678 นายวารุกิต ยอดกุศล
63093015679 นายธีรวุฒิ แฉ+สูงเนิน
63093015680 นางสาวศิริประภา คชนิล
63093015681 นางสาวปานชีวิน สุยะ
63093015682 นางสาวสาวิณี หมวกยม
63093015683 นางสาวอมรรัตน� สุขทัศน�
63093015684 นางสาวนิศาชล สุภารส
63093015685 นางสาวเจนจิรา สนิท
63093015686 นางพรพิมล แก'วประดิษฐ�
63093015687 นางสาวสุวนันท� เพชรวิจิตร�
63093015688 นางสาวอลิษา มูลวงค�
63093015689 นายวินัย เเม'นอินทร�
63093015690 นางสาวเจนจิรา มายา
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63093015691 นายธนิสร เทียนดี
63093015692 นายอดิศักด์ิ อินย้ิม
63093015693 นายพินิจศักดา ฝาเรือนดี
63093015694 นางสาวพิมพ�พิชชา ป?]นแตง
63093015695 นางสาวอัครชา กรุพิมาย
63093015696 นางสาวจุฑามาส เสนารถ
63093015697 นายธนัท แสงปV
63093015698 นางสาวสุดารักษ� ถนอมพวง
63093015699 นายโสภณ กลิ่นจันทร�
63093015700 นางสาวนาฎอนงค� พรวรรณะศิริเวช
63093015701 นางสาวพลอยรัตน� อักษรดิษฐ�
63093015702 นางสาวสุธีรา ป?ญญาวงค�
63093015703 นางสาวศุภนิดา ธัญญนิพัทธ�
63093015704 นางสาวพันธุ�ประอร พิชญวศิน
63093015705 นางสาววิลาสินี เถ่ือนรักษ�
63093015706 นางสาวญาณิสา จันย้ิม
63093015707 นางสาวพัสตราภรณ� หมีดง
63093015708 นายกิตติพงษ� คําปล'อง
63093015709 นางสาวกัญญาภัค กองแก'ว
63093015710 นางสาวเพชรชมพู พรมบุญมี
63093015711 นางสาวจารุวรรณ ประเสริฐ
63093015712 นายธีร�ธวัช มุ+งสวัสด์ิ
63093015713 นายวินัย มีศรีสวัสด์ิ
63093015714 นางสาวสิตานันท� แก'วมี
63093015715 นางสาวจินตหรา เจือจันทร�
63093015716 นางสาวกฤติยาภรณ� วันเมือง
63093015717 นางชนิสา ทองทิพยรัตน�
63093015718 นายดนุสรณ� อินต้ือ
63093015719 นายจามร เมืองพรม
63093015720 นางสาวเสาวนีย� ใจทน
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63093015721 นางสาวรัตติภรณ� อินทรวงค�
63093015722 นายวิมล ขําจันทร�
63093015723 นางสาวสุพรรษา รอดคงไร
63093015724 นางสาวบุณฑริกา มูลศรีวัง
63093015725 นางสาววาสนา ปานทัพ
63093015726 นางสาวกมลวรรณ พิมพากรณ� 
63093015727 นางสาวกาญจนาภรณ� เนียมสินธุ�
63093015728 นายพงศ�สันต� โพธ์ิเจริญ
63093015729 นางสาวปรานต� โพธ์ิมาก
63093015730 นางสาวศิรินทรา ทับทอง
63093015731 นางสาวกุลสตรี เกษนาวา
63093015732 นางสาวขนิษฐา ปราบริปู
63093015733 นางสาวพรอนงค� อยู+สุข
63093015734 นางสาวฐิติมา อิ่มบู+
63093015735 นางสาวนุชนาฎ ตันแต+งวงศ�
63093015736 นายฆนากร น'อยบ'านใหม+
63093015737 นายสุระกิจ กันเกตุ
63093015738 นางสาวพิกุลแก'ว ชุ+มเย็น
63093015739 นายวีรภัทร จันตา
63093015740 นางสาวศุลีพร โพธ์ิปV
63093015741 นางสาวชุติกาญจน� ร'อยศรี
63093015742 นางสาวกัญญาภัค วงศ�หลวง
63093015743 นายธราธร พามณี
63093015744 นายสุรพล จันทวงศ�
63093015745 นางสาวเพชรรัตน� บัวบุญ
63093015746 นางสาวธิดารัตน� ถาตุ'ย
63093015747 นายพงศกร เกตุการุณ
63093015748 นายนฤวัฒน� บัญสว+าง
63093015749 นายป6ยณัฐ จันทร�อ+อน
63093015750 นายนฤพนธ� ธนะขว'าง
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63093015751 นายฤทธิไกร ประดิษฐ�
63093015752 นางสาวพรพิมล อินบัว
63093015753 นางสาววิภาวรรณ เอี้ยงเตจMะ
63093015754 นางสาวนิรมล วิทูร
63093015755 นางสาวนิสา ดิษอ่ํา
63093015756 นางสาวภูรีรัตน� แท+นมณี
63093015757 นายชุติเทพ สิงห�ตา
63093015758 นางสาววีรนุช แซ+ต้ัง
63093015759 นางสาวแวววลี สุรินทร�
63093015760 นางสาวสิริพร ช+วงโพธ์ิ
63093015761 นางสาวรุจิพร จันทร�สว+าง
63093015762 นายเอกพงษ� ลาเก้ียว
63093015763 นางสาวนรยา ย่ังยืน
63093015764 นายสมาน ชมภู
63093015765 นางสาวกัญญาภัทร สร'อยสน
63093015766 นางสาวดวงธิดา โสดาพรม
63093015767 นางสาวปาริสา ชัยงาม
63093015768 นางสาวกรองกาญจน คุณุไทย
63093015769 นางสาวกานดา แสงจันทร�
63093015770 นางสาวสุวัฒนา ขจีจิต
63093015771 นางสาวป6ยพร ศาตแก'ว
63093015772 นายสุทธิวัฒน� สิงห�ขร
63093015773 นางสาวพิมภิรา พรมสุ
63093015774 นางสาวภัทรานิษฐ� คําเติม
63093015775 นางสาวอัฉรา นุภาพ
63093015776 นางสาวภาวิณี ช+อชั้น
63093015777 นางสาวนภาภรณ� ดาวนันท�
63093015778 นางสาวภาวินี เหล็กเพชร
63093015779 นางสาวยุภาวดี วรรณภูงา
63093015780 นางสาวอัจฉรา น'อยนันตา
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63093015781 นางสาวอินทิรา เทศกุล
63093015782 นางสาวนิตยา สําเนียง
63093015783 นางสาวอาภาพร สงสัย
63093015784 นางวิจิตรา สมสา
63093015785 นางสาวจันจิรา แก'วกําพร'า
63093015786 นายธีระพงศ� พาคํา
63093015787 นางสาวอรพิน แก'ววงค�
63093015788 นางสาวนริศรา หอมเดิม
63093015789 นางสาวปนัดดา ทองชื่น
63093015790 นางสาวญาณิศา สร'อยสน
63093015791 นางสาวรักษิณา พัดสาริกรรม
63093015792 ว+าที่ ร.ต.หญิงพจี อินทรักษา
63093015793 นางสาวอรทัย น+วมหนอม
63093015794 นางสาววิราธร ประวิทย�ชาติ
63093015795 นางสาวสิรินภา แปEนคง
63093015796 นางสาวขวัญใจ ป?ญญาไข
63093015797 นางสาววิภารัตน� นิเวศนา
63093015798 นางสาวชนากานต� ครามสระน'อย
63093015799 นายคุณากร ดากล+อม
63093015800 นายณัฐพล มาลี
63093015801 นางสาวปราหนัน กลิ่นฤทธ์ิ
63093015802 นางสาวฉัฎฐาทิพย� วงษ�ธัญญะ
63093015803 นายเอกพล ไชยวุฒิ
63093015804 นางสาวชนาทิพย� ชัยมงคล
63093015805 นางสาวภรณ�ทิพย� ย้ิมมี
63093015806 นายนิรันดร� คะระนันท�
63093015807 นางสาวเกวลิน อินตMะต้ือ
63093015808 นางนราภรณ� นนทนพงศ�
63093015809 นายมนตรี ม+วงแกม
63093015810 นางสาวกัญญารัตน� เดชแฟง
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63093015811 นางสาวสุวรรณา คงเย็น
63093015812 นางสาวจันทิมา แช+มช'อย
63093015813 นางสาวอภิญญา ไชยูปถัมภ�
63093015814 นางสาววาสินี พูลสาริกิจ
63093015815 นางสาวพรกนก เพลินสุข
63093015816 นางสาวโยษิตา ปEองชัย
63093015817 นางสาววิลาวัลย� วิลาพัง
63093015818 นางสาวหทัยภัทร แก'วมาก
63093015819 นางสาวอัญฑิกา เพชรพลอย
63093015820 นายศราวุธ คงแปEน
63093015821 นางสาวอ'อมใจ วิวัฒนาวิไล
63093015822 นางสาวกานต�พิชชา พุ+มศรี
63093015823 นางสาวชลนิชา จันทร�แปEน
63093015824 นายสุริยา อิ่มชม
63093015825 นางสาววรรณิภา ตะกรุดเงิน
63093015826 นางสาวเกวลิน แก+นกสิการณ�
63093015827 นางสาวนุชจรี อินศวร
63093015828 นางสาวกาญจนา กลิ่นขํา
63093015829 นายจักรพันธ� กาซาว
63093015830 นางสาวงามศิริ วิภาสพาณิชกุล
63093015831 นางสาวมินทรา นุชสวาท
63093015832 นายวงศกร ชาวปRา
63093015833 นางสาวพัชรินทร� แก'วสีเขียว
63093015834 นางสาวเพ็ญพร รักษาชอบ
63093015835 นางสาวรุ+งนภา ฉิมใจงาม
63093015836 นางสาวรุจิรัตน� กองพล
63093015837 นางสาวยุวดี ช+างชุบ
63093015838 นายทรนง ม่ันรอด
63093015839 นายธัชยพงษ� ภู+สืบพงษ�
63093015840 นางสาวจิตติมา วัดภู+
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63093015841 นางสาวอริสรา ศรีโพธ์ิ
63093015842 นางสาวจิราพร ท'วมเพ็ง
63093015843 นางสาวกัลยา สังขะหะ
63093015844 นางสาวญาดา ชุติพงษ�พันธ�
63093015845 นางสาวณัฎฐณิชา สิงห�ทอง
63093015846 นางสาวสุวรรณณา สร'อยลัดดา
63093015847 นายณัฐพงษ� พุฒกรณ�
63093015848 นางสาวหัฐญา ภูมิเมือง
63093015849 นายวรชัย วิมล
63093015850 นายกฤษณะ ชินบุตร
63093015851 นายวรรธน�ทัญWู มาตราช
63093015852 นายนพดล จีนเพชร
63093015853 นายศักด์ิดา เต+าเล็ก
63093015854 นางสาวจิรารัตน� สวัสด์ิวงศ�
63093015855 นายธนวัฒน� ศรีติสาร
63093015856 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ขันทะสีมา
63093015857 นายนริศ เข็มทอง
63093015858 นายสุภักฎี ป?ญญาแก'ว
63093015859 นางสาวสมฤดี วันเพ็ญ
63093015860 นางสาววัลลภา ยะนา
63093015861 นายณฐกร โอสถ
63093015862 นางสาววรรณิษา พนมพจน�
63093015863 นายมิตร เชียงอินทร�
63093015864 นางสาวรจนา อิ่มเพ็ง
63093015865 นางสาวพงษ� นภา บุญเรือง
63093015866 นายพันธ�ศักด์ิ แสนอินตMะ
63093015867 นางสาวกิตติกา โตสงคราม
63093015868 นายทรงกลด นุชบ'านปRา
63093015869 นางสาวปริญญาภรณ� ขัดโน
63093015870 นางสาวจันทร�จิรา วินิจสร
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63093015871 นางสาวชฎาภัทร� สุวรรณกรณ�
63093015872 นางสาวพิชราวรรณ� ป?นระนะ
63093015873 นางสาวกนกกร ชื่นแสง
63093015874 นายตะวัน ลิ้มเสถียรไทย
63093015875 นายชนินทร� หาญจริง
63093015876 นางสาวดาลัด ประทุมสุวรรณ
63093015877 นางสาวฉัตรวเรศ ทัดอยู+
63093015878 นางสาวกสิมา ทองศรี
63093015879 นายยศกร อินดี
63093015880 นางสาวมะลิลา คําจัด
63093015881 นางสาวปุณยนุช ย้ิมเจิรญ
63093015882 นางสาวพิชญาภา อินทรวิจิตร
63093015883 นางสาวณัฐกานต� ทั่วประโคน
63093015884 นางสาวสุทธิดา สร'อยสิงห�
63093015885 นางสาวรดา คําอยู+
63093015886 นางสาวจันทร�วิมล อินทนนท�
63093015887 นางสาวณัฐธิดา สุมานนต�
63093015888 นางสาวณัฐธยาน� นะคํา
63093015889 นางสาวพิชญา สุวรรณทวี
63093015890 นางสาวสวรรญา สายสุดสวาท
63093015891 นายภูเบศวร� กุลศิริ
63093015892 นายกิตติชัย จันทา
63093015893 นายพีระพล ศิลคุ'ม
63093015894 นางสาวมยุรี บุญคง
63093015895 นางสาวสุกัญญา สวนดอก
63093015896 นางสาวน้ําฝน บึงมุม
63093015897 นางสาวกาญจนา กาฬโอก
63093015898 นางสาวธัญญาลักษณ� ไทยเจริญ
63093015899 นางสาวถิราพร นาคขํา
63093015900 นางสาวสุนิดา อ'นสาย
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63093015901 นางสาวพัทธวรรณ พุกเฉย
63093015902 นางสาวบุญมา เชื้อบุญมี
63093015903 นางสาวยุคลธร เสาวรส
63093015904 นางสาวคณิตา วรรณสมัย
63093015905 นายยงยุทธ ใจป?ญญา
63093015906 นายอัครพล ราชเสนา
63093015907 นายพงศกร พรหมสนธ์ิ
63093015908 นางสาวชลรดา วิริยะ
63093015909 นางสาวกัลยารัตน� จีนสุกแสง
63093015910 นางสาววณิดา อยู+ประเสริฐ
63093015911 นางสาวนริศรา เพชรบูรณิน
63093015912 นายกรวิชญ� ทรงกลิ่น
63093015913 นางสาวชนิศา เข่ือนแก'ว
63093015914 นางสาววิไลลักษณ� โพธ์ิสาวัง
63093015915 นางสาววณัธชยา สุทธา
63093015916 นางสาวกรรณิการ� สายทอง
63093015917 นางสาวสุนารี แซ+ย'าง
63093015918 นางสาวเยาวลักษณ� เอี่ยมพราว
63093015919 นางสาวสุพรรณี ศักด์ิดี
63093015920 นางสาวกัญยาณี สีดํา
63093015921 นายสมพงศ� สมราช
63093015922 ว+าที่ร'อยตรีทวิกานต� กาฬพันธ�
63093015923 นายณัฐวุฒิ คนสูง
63093015924 ว+าที่ร'อยตรีหญิงวรางคณา สังข�เงิน
63093015925 นายชวนินทร� กลิ่นคูณ
63093015926 นายธนดล ไชยนวรัตน�
63093015927 นางสาวบุญเรือน ห'อยโหงทอง
63093015928 นางสาวอิศราวดี บุญยะเกตุ
63093015929 นางสาวศิริลักษณ� เปลี่ยนแสง
63093015930 นายรัตนชัย ศาสตร�ศิลป[
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63093015931 นางสาวกนกทิพย� ศักด์ิประโคน
63093015932 นายคชลักษณ� เอกฉัตร
63093015933 นางสาวมนธิชา ตุ'ยสิทธ์ิ
63093015934 นางสาววัลภา ทองอ่ํา
63093015935 นายพงษ�อนันต� ขันหลวง
63093015936 นางสาวอัมพวา บุตตะลาด
63093015937 นางสาวม่ิงกมล เคียงข'าง
63093015938 นางสาวณัฏฐาลักษณ� ภูพวก
63093015939 นายภาสุระ ศรีสุระ
63093015940 นางสาวสุภาพร เลารพ
63093015941 นางสาวภคมน จันทะพันธ�
63093015942 นายธีรวุฒิ จุลฑะการ
63093015943 นายขวัญชัย ลพพ่ึงชู
63093015944 นางสาวกมลชนก เพ้ิงจันทร�
63093015945 นางสาวสุกัญญา โพนเมืองหล'า
63093015946 นางพจนา ศิริโสภณ
63093015947 นางสาวชวัญชนก ศรียะวงษ�
63093015948 นางสาวณัฐพร หงษ�ประสิทธ์ิ
63093015949 นางสาวดุสิตาพร แถมครบุรี
63093015950 นางสาววิภาภรณ� ทองเจริญ
63093015951 นางสาวธนาภา มัธยา
63093015952 นางสาวฐานนันท� ท'วมอยู+
63093015953 นางสาวบุษกร โตจีน
63093015954 นายเฉลิมเกียรติ กาแก'ว
63093015955 นางสาวณภัสร�ชญา ปาระพิมพ�
63093015956 นางสาวพรรณทิภา ไชยพรมมา
63093015957 นายทนงศักด์ิ ขันแข็ง
63093015958 นายศุภฤกษ� ยศวิศววัฒน�
63093015959 นางสาวจารุณี เผ+าฤทธ์ิ
63093015960 นางสาวเมธินี ส+งแสง
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63093015961 นางสาวพิมพ�สุจี สุขคําปา
63093015962 นายวรุตตม� พวงสมบัติ
63093015963 นางสาวหนูพิมพ� บูรณพันธ�
63093015964 นายจตุพงษ� สุโรพันธ�
63093015965 นางกมลวรรณ เพียขันธ�
63093015966 นางสาวอัญมณี บุตรพรม
63093015967 นางสาววารยา จันทร�หอม
63093015968 นางสาวจารุภรณ� เพ่ิมกสิกรรม
63093015969 นางสาวจินดารัตน� เข่ือนแก'ว
63093015970 นางสาวทัศนี หอมอ'ม
63093015971 นายชาญวิทย� ทัพซ'าย
63093015972 นางรัชดาภรณ� รอดปลื้ม
63093015973 นายวิชชากร รุ+งเรือง
63093015974 นางสาวณิชกมล พนมสุข
63093015975 นางสาวธัญญลักษณ� อ+างแก'ว
63093015976 นายสมประสิทธ์ิ ชัยมงคลศักด์ิ
63093015977 นายวัชรพล บุญประกอบ
63093015978 นางสาวชุติมณฑน� อลังการนันท�
63093015979 นางสาวอภิชญา ศิลธรรม
63093015980 นางสาวภัทรศิกาณค� พุ+มทอง
63093015981 นางสาวสิรินญา พุ+มนาค
63093015982 นางสาวพัชราภา เตชะสืบ
63093015983 นางสาวกรรณิการ� ไชยเขียว
63093015984 นางสาวปริชญา ยอดอยู+ดี
63093015985 นางสาวจันจิรา ไพรหอมรื่น
63093015986 นายวิศรุต ชลารักษ�
63093015987 นางสาวตรีพรรณ ขันธ�คุปต�
63093015988 นางสาวสุดารัตน� หม'อมีสุข
63093015989 นางสาวธนัชชา ยอดเพชร
63093015990 นางสาวพิชัญญา กันแตง
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63093015991 นางสาวกนกรดา คงม่ัน
63093015992 นางสาวสุขนิสา พูลกลิ่น
63093015993 นางสาวปรภัค บุตรเจริญ
63093015994 นายอุเทน คําต'Oย
63093015995 นางสาวนราภรณ� ทับทิมไทย
63093015996 นายพิรุฬภาคย� ดําสุวรรณ
63093015997 นายนพรัตน� บุญสนอง
63093015998 นางสาวอกนิษฐ� อองกุลนะ
63093015999 นายคเนศ ศรีโสภา
63093016000 นายอภินพ ยอดสัก
63093016001 นางสาวณัฎฐกฤตา สิทธิการนา
63093016002 นางสาววิมล สอนทุ+ง
63093016003 ว+าที่ ร'อยตรีศุภกร ดวงจันทร�
63093016004 นางสาวธัญญารัตน� ดวงทิพย�
63093016005 นายกฤษณะ บรรจง
63093016006 นายบุญพา พุ+มพวง
63093016007 นายชัยสิทธ์ิ ศิริวิชัย
63093016008 นายเชาวฤทธ์ิ ยาวิชัย
63093016009 นางสาวขวัญดารา ซ'ายกระโทก
63093016010 นางสาวกุลิสรา ชวนสมพิศ
63093016011 นางสาวธนัฏฐา บุญธานี
63093016012 นางสาวฐิติพร นาคฤทธ์ิ
63093016013 นางสาวจันทร�จิรา ขําทับทิม
63093016014 นางสาวศุภิสรา โกสุมโชติรส
63093016015 นายเสน+ห� ทองหมู+
63093016016 นางสาวณิรดา จันเทวี
63093016017 นางสาวมัลลกา อากาศทิพย�
63093016018 นายธีรภัทร มูลสิงห�
63093016019 นางสาวปภัสวรรณ อินทรนิวาส
63093016020 นางสาวภัทราวดี อ'นอินทร�
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63093016021 นางสาวธัญญรัตน� พัฒนสุรังค�
63093016022 นางสาวทิพย�รัตน� รอดจันทร�
63093016023 นายป6ยะศักด์ิ หน+ายคอน
63093016024 นางสาวประภาพร โชหนู
63093016025 นางสาวพิมวลัย นิ่มรองนาม
63093016026 นางสาวจิราภรณ� ศิริพิมพ�
63093016027 นางสาวสุทัสสา แสงสีสด
63093016028 นางสาวสุพรรษา สุดครบ
63093016029 นางสาวศิริรัตน� ดีงาม
63093016030 นายอนุวัฒน� ม+วงเกลี้ยง
63093016031 นางสาวรภัทภร คงศัตรา
63093016032 นางสาวพัชรพร คงคร'าม
63093016033 นางสาวสิรินัดดา แปEนปาน
63093016034 นายศุภรัตน� ชอบธรรม
63093016035 นายนิธิพงศ� ธรรมเนียมใหม+
63093016036 นางสาววิราวรรณ คงชาวนา
63093016037 นางสาวจันทร�ทิมา แตงไทย
63093016038 นางสาวพิมลพรรณ จอมคํา
63093016039 นายอภิสิทธ์ิ บุญตา
63093016040 นางสาววันทนาพร ม่ิงภูษา
63093016041 นายธนรัตน� ศรีสวัสด์ิ
63093016042 นางสาวป6Uนมณี กุดแยง
63093016043 นางสาวชยาภรณ� ลาดหลวง
63093016044 นางสาวณัฐภรณ� รัตนโค'น
63093016045 นางสาวนิภาวรรณ จันทะคุณ
63093016046 นางสาวจิราพร สมเด็จตระกูล
63093016047 นางสาวป6ยนันต� ส+อนหา
63093016048 นางสาวอุษา คลังวิเชียร
63093016049 นางสาวธัญญาเรศ โนทะนะ
63093016050 นายพงศธร มะโดด
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63093016051 นายศุภกร ลําพระสอน
63093016052 นางสาวกนกพร พานทอง
63093016053 ว+าที่ร'อยตรีกิตติศักด์ิ พลพันธ�
63093016054 นางสาวจิดาภา รอดอยู+
63093016055 นางสาวกมลรัตน� สานา
63093016056 นายกัณฐ�ชยพัฒน� ดวงมาลัย
63093016057 นางสาวบุณยนุช ธนาโชติวัต
63093016058 นางสาวกชภรณ� แดงสิงห�
63093016059 นางสาวอติพร มีคง
63093016060 นางสาวกนกวรรณ จิตรเกษม
63093016061 นางสาวจีรประภา ยะหัวฝาย
63093016062 นางสาวกฤษณา เพ็งอ่ํา
63093016063 นางสาวนัยเนตร แก'วบังเกิด
63093016064 นางสาวสุภาพรรณ เพ่ิมชาติ
63093016065 นางสาววิจิตรา รัตนพิกุลชัย
63093016066 นางสาวสิริประภา สุวรรณวงษ�
63093016067 นางสาวสุภัสสร บัวเหมือน
63093016068 นางสาววิชุดา กอนาก
63093016069 นายวรรณรักษ� สมคิด
63093016070 นางสาวพิไลลักษณ� อินทรศร
63093016071 นางสาวจีรากรณ� แก'วสอน
63093016072 นางสาวศิรินันท� ศรีโนนยาง
63093016073 นางสาวฐิตารีย� วิชัยนิพัทธ�
63093016074 นายเกียรติศักด์ิ มณีเทศ
63093016075 นางอิสริยาภรณ� ดวงดี
63093016076 นางสาวโสรญา คงแสง
63093016077 นายณัฐวรรธน� คล'ามนฤมล
63093016078 นางสาวจุฬาลักษณ� แก'วจินดา
63093016079 นางสาวสุปริญญา ตุ'ยวงค�
63093016080 นายสิทธิชัย ขํามา
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63093016081 นางสาวพิมพิกา สังเกิน
63093016082 นางจํารอง สุวรรณรัตน�
63093016083 นางสาวเยาวลักษณ� อุดยะเข่ือน
63093016084 นางสาวกัญญาพัชร อินทา
63093016085 นางสาวสุพิชฌาย� สุระโพธา
63093016086 นายรัฐธรรมนูญ พันธวาวงษ�
63093016087 นายเรวัต คนธาร�
63093016088 นางสาววรรณวิภา ใจรักษ�
63093016089 นางสาวขวัญใจ อบเชย
63093016090 นายนฤนาท กันทะกาลัง
63093016091 นางสาวเธียรแสงเพ็ญ ช+อผูก
63093016092 นางสาวสุจิรา จิตคํามา
63093016093 นางสาวธัญสุดา แก+นไชย
63093016094 นางสาวณัฐมน ยอดป6ยกุล
63093016095 นางสาวนภาขจีย� สวยฉลาด
63093016096 นางสาวณัฏฐณิชา เมฆวัน
63093016097 นายแทนทัย ฮาวบุญป?eน
63093016098 นายปฏิวัติ เข่ือนเมือง
63093016099 นางธันยนันท� เครือวิไล
63093016100 นางสาวโศภาพรรณ พรหมณี
63093016101 นายวรวิช ประโยชน�ย่ิง
63093016102 นายวิริทธ์ิพล จันทร�ยวง
63093016103 นางสาวสุธาทิพย� วรรณา
63093016104 นางสาวสุภนิช เผ+าหอม
63093016105 นางสาวอินทิรา เงินแก'ว
63093016106 นางสาวอรวรรณ ป?ญญา
63093016107 นางสาวธนิตา แปEนจ๋ิว
63093016108 นางสาวสลิลทิพย� อินทรทิพย�
63093016109 นางสาวทัตพิชา ตุ'มสุข
63093016110 นางสาวพรพิมล แสงศรีจันทร�
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63093016111 นางสาวอัญญรัตน� ศีละพงษ�
63093016112 นางสาวยุวดี เค'ามูล
63093016113 นางสาวกรกนก จันทร�อ+อน
63093016114 นางสาวอาทิตยา โสดา
63093016115 นายเสฎฐวุฒิ ธนาวรกานต�
63093016116 นางสาวนภาวรรณ ชวดนุช
63093016117 นางสาวชาลิสา บัวปาน
63093016118 นางสาวณัฐชนาภา กันทาเสน
63093016119 นางสาวยุพา บัวอิ่มพันธุ�
63093016120 นางสาวธัญดา สอดดี
63093016121 นางสาวอุไรรัตน� นิ่มวิลัย
63093016122 นางสาวสุภัสสร ชูชื่น
63093016123 นางสาววรัญญา นาแหลม
63093016124 นางสาวจิรัชญา ชาญประโคน
63093016125 นายสงกรานต� บํารุงเชื้อ
63093016126 นางสาวนาถชลิตา เสาธง
63093016127 นายภานุวัฒน� ใจสุวรรณ�
63093016128 นายอภินัทธ� คุ'มเกตุ
63093016129 นางสาวกัญญาภัทร ช'างมูบ
63093016130 นางสาวอัมสฎางค� สิงห�คราม
63093016131 นางสาววิริญญา อังคลักขณา
63093016132 นางสาววรรณวรี สิทธิ
63093016133 นางสาวอรอนงค� วันเกลี้ยง
63093016134 นางสาวชนิสรา แก'วอุดร
63093016135 นางสาวกนกวรรณ ลาภคูณ
63093016136 นางสาวชวัลลักษณ� เต็งแย'ม
63093016137 นางสาวสุพัตรา บัวประเสริฐ
63093016138 ว+าที่ ร.ต.หญิงสุพรรณษา ยะใจม่ัน
63093016139 นางสาวโสภิฌา แสงทอง
63093016140 นางสาวสุปรียา กมลรัตน�
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63093016141 นางสาวจิราภา อินตาธิ
63093016142 นายธนพงษ� รอดภู
63093016143 นายยุทธนา พูลสวัสด์ิ
63093016144 นางสาวขวัญกมล สระทองอยู+
63093016145 นางสาวหนึ่งฤทัย แสนคํา
63093016146 นายณัฐวุฒิ หม่ืนพุฒิพัฒน�
63093016147 นางสาวอรจิรา บุญเรียบ
63093016148 นางสาวจิตต�อารีย� พันกันทะ
63093016149 นางนิติมา เหมะ
63093016150 นางสาวธัญญา ตานะเปNง
63093016151 นายกนกพล ชํานิเขตรการณ�
63093016152 นางสาวชดาภัทร ภัทรพานิชธนกิจ
63093016153 นายสุวิจักขญ� วายุภาพ
63093016154 นางสาวนันทิชากานต� เนติเศวตพิทักษ�
63093016155 นางสาววิลาศินี เกตุแก'ว
63093016156 นางสาวสุจิตรา ดวงแก'ว
63093016157 นายวิศรุต แสงทอง
63093016158 นางสาวกรวิภา พันดี
63093016159 นางสุนิสา จันทร�รอด
63093016160 นายณัฐวุฒิ หลากจิตร�
63093016161 นายชานนท� วัฒนบุตร
63093016162 นางสาวกรรณิการ� ขัติยศ
63093016163 นายชนิตพล นาคเสน
63093016164 นายพฤทธ์ิ ศิลป[ประเสริฐ
63093016165 นางสาวสุธิดา คําบาง
63093016166 นางสาวพัชญ�สิตา เหลี่ยมทองคํา
63093016167 นางสาวรัตนา แก'วภา
63093016168 นางสาวปวิชญาดา สมเงิน
63093016169 นางสาวสุกัญญา ราโซ
63093016170 นางสาวพรวดี แซ+อึ้ง
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63093016171 นางสาวชุติภาส ขลุ+ยทอง
63093016172 นางสาวยุวดี สุขเอม
63093016173 นางสาวไอศิกา ผ+องจิตร
63093016174 นายชนสิทธ์ิ เสมือนโพธ์ิ
63093016175 นางสาวกรรณิการ� เบาใจ
63093016176 นางสาวดุจหทัย เหล็กน้ําคบ
63093016177 นางสาวธนารัตน� จักรผัน
63093016178 นายวุฒิวัฒน� ธํารงศักด์ิ
63093016179 นางสาวณัฐฑิภรณ� ซาวคําเขต
63093016180 นางสาวนวลพร บุญสาร
63093016181 นางสาวศรุตา สายบัวต+อ
63093016182 นายนิภพ อุ+มชอุ'ม
63093016183 นางสาวอรทัย อิ่มเนย
63093016184 นางสาวรัชนิจกา นุชนิยม
63093016185 นางสาวนงลักษณ� ป?นเครือ
63093016186 นางสาวจุฑาภรณ� จิตตธาดาพงศ�
63093016187 นายคมสันต� โนคํา
63093016188 นางสาวนงนุช ธรรมสละ
63093016189 นางสาวกมลทิพย� อินอิ่ม
63093016190 นางสาวนุชนารถ ว+องการไถ
63093016191 นางสาวนิตยา ถนอมรัตน�
63093016192 นางสาวนริษา ปุยะติ
63093016193 นางสาวพรวิมล โฆษ�สงวน
63093016194 นางสาวณัฐวรรณ ฉิมสุข
63093016195 นางสาวโสภาพรรณ วงค�ศรี
63093016196 นางสาวปภาวดี รุ+งแจ'ง
63093016197 นางสาวประภัสสร ยางยืน
63093016198 นายป6ยะพงษ� ชื่นมงคล
63093016199 นางสาวรัตนาพร แสงใจ
63093016200 นางสาวกาญจนา ทองป6Uน
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63093016201 นางสาวกันต�กมล รัตนบุบผา
63093016202 นางสาวธิดารัตน� ฟ?กโม
63093016203 นายอัครพงศ� เมธีรัตนาพิพัฒน�
63093016204 นางศิริพร พิมาลย�
63093016205 นางกฤษกร มีแก'วแกม
63093016206 นางสาวกรรณิกา จินารักษ�
63093016207 นางสาวโสพิศ ผึ้งสุข
63093016208 นายภาณุพงศ� บุญผาง
63093016209 นายอนุพงษ� คําทอง
63093016210 นางสาวรัตนาพร สิทธิพานิช
63093016211 นางสาวกวินนา กลิ่นกระจาย
63093016212 นางสาวภัทรพร เมฆมรกต
63093016213 นางสาวปุณยาพร อินทรวิชัย
63093016214 นางสาวรุ+งทิพย� ดิษกร
63093016215 นายชาญวิทย� อาจวงษ�
63093016216 นายเชาวลินทร� คีรีวรรณ
63093016217 นางสาวธันวธู จอมสืบ
63093016218 นายวัลลภ โล+ห�สวัสด์ิ
63093016219 นางสาวชีวนันท� ชัยศิริรัศม์ิสกุล
63093016220 นางสาวอรณิชา ด+านจิระมนตรี
63093016221 นางสาวณัฐธิดา พ่ึงฟอง
63093016222 นางสาวชาลี แก'วภักดี
63093016223 นางสาวกาญจนา หร+อยดา
63093016224 นายประภาส บุญธรรม
63093016225 นางสาวอัจฉรา แซ+หว'า
63093016226 นางสาวทิวาพร กลางประพันธ�
63093016227 นางสาวธิดารัตน� โพพิน
63093016228 นางสาวป6ยนาถ ยะปูR
63093016229 นางสาวนิสสรณ� มิรัตนไพร
63093016230 นายเขมนันท� แย'มทัศน�
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63093016231 นางสาวพรทิพย� สงฆรินทร�
63093016232 นายสุทธิพงษ� งามรั้ว
63093016233 นางสาวอนงค�นาฏ แก'วยองผาง
63093016234 นายกฤชฐา ด'วงสุวรรณ
63093016235 นายสหโชค ไฉนหนอ
63093016236 นางสาวภัสสร โสมเพ็ชร
63093016237 นายสุพจน� บุษยา
63093016238 นายวรกันต� ศรีประเสริฐ
63093016239 นางสาวสโรชา มะโนรัตน�
63093016240 ว+าที่ร'อยตรีชัชวาลย� ศรีเสมอ
63093016241 นางสาวขนิษฐา กันสิทธ์ิ
63093016242 นางสาวกนกพร คุ'มภัยพาล
63093016243 นายณฐพงศ� วัฒนวงศ�ไพบูลย�
63093016244 นางสาวกนกวรรณ รักแจ+ม
63093016245 นางสาวอรวรรณ โกมลเสน
63093016246 นายประดิษธรย� แก'วสารพัดนึก
63093016247 นางสาววริศชา ฉลาดดี
63093016248 นางสาวกมลรัตน� ยะขาว
63093016249 นางสาวยุวรี พรมน'อย
63093016250 นางสาวณิชากร เรืองโต
63093016251 นางสาวจตุพร พุ+มไม'
63093016252 นางสาวปรียานุช ทิพจร
63093016253 นางสาวชุติมันต� ปลอดภัย
63093016254 นายวีระพันธุ� เที่ยงรัตน�
63093016255 นายรติพงษ� วุฒิญาณ
63093016256 นางยุพิน เผ+าคีรีพนา
63093016257 นางสาวรินทร�ระพีร� ไวยุวัฒน�
63093016258 นางสาวสุชาวดี ตุ'ยแก'ว
63093016259 นายทัพมงคล พรมยา
63093016260 นายธีธัช สอนศิริ
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63093016261 นางสาวรชาณี เฉลาภักดี
63093016262 นางสาวขวัญฤทัย ไข+คํา
63093016263 นางสาวสิริรวี อํานวย
63093016264 นางป?ณณพร สาดซิว
63093016265 นางสาวชลธี อาคมวัฒนะ
63093016266 นางสุรางค�รัตน� นวลละออง
63093016267 นางสาววิมลรัตน� คํากระจาย
63093016268 นายชัยปทิต ประวันจะ
63093016269 นางสาวอรัญญา ทองอนันต�
63093016270 นางสาวอุดมรัตน� อินเลี้ยง
63093016271 นางสาวรัตติกาล เจริญอินทร�
63093016272 นายพิษณุวัฒน� แจ+มโสภณ
63093016273 นายธัชนนท� สุขพรรณ�
63093016274 นางสาวผกามาศ แพงพุย
63093016275 นายบดินทร� ไมตรีสิทธิกร
63093016276 นายณัฐวุฒิ โสมทอง
63093016277 นางสาวกรรณิการ� บุญเทียน
63093016278 นางสาวนิตยา ขวัญยืน
63093016279 นางสาวนิลยา คําประดิษฐ�
63093016280 นายศิทพงษ� จมพรม
63093016281 นายวิชนุพงษ� กาศโอสถ
63093016282 นางสาวภัทรานิษฐ� มงคล
63093016283 นายกฤติณภัทร ย่ังยืน
63093016284 นางสาวเบญจรัตน� จ๋ิวกร+าง
63093016285 นางสาวกันทิมา ศรีทรัพย�
63093016286 นายณัฐภัทร กุนามา
63093016287 นายวรพล วงศ�แสนศรี
63093016288 นางสาวกรรณิกา ม+วงอุดม
63093016289 นางสาววรนุช น'อยวัง
63093016290 นายคมสัน สมบูรณ�
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63093016291 นายวิษณุพงศ� สุดจิตต�
63093016292 นางสาวธนัฏฑา ยมนา
63093016293 นายวงศพัทธ� เกิดแดง
63093016294 นางสาวอรพรรณ มุ+งงาม
63093016295 นางสาวสุภัสสร มีภู+เพ็ง
63093016296 นางสาววารุณี มาสีกุก
63093016297 นางสาวนภาพร พาภักดี
63093016298 นางสาวนัฐธิชา สุขประเสริฐ
63093016299 นางสาวกุลดา พลากร
63093016300 นายวศิน บํารุงศรี
63093016301 นางสาวพัชณียา หม่ืนโฮ'ง
63093016302 นางสาวปรางค�ทอง อาจเอื้อ
63093016303 นางสาวสุดารัตน� เลียนขุนทด
63093016304 นางสาวกนกวรรณ ดวงน'อย
63093016305 นางสาววิราวรรณ จันทะ
63093016306 นางสาวรสสุคนธ� โสพรม
63093016307 นางสาวกชกร ชาญธัญกร
63093016308 นางสาวนันทิชา ตาแก'ว
63093016309 นายณัฐพล แจ+มสุวรรณ
63093016310 นางสาวนภาพร อินกระทึก
63093016311 นางสาวทิตยา ปูป6ง
63093016312 นายคณัสนันท� แก'วเกตุศรี
63093016313 นางสาวฐิติพร ทาตMะ
63093016314 นางสาวสุวิชา น'อมเศียร
63093016315 นายอัครวัฒน� ทิวารักษ�ดํารงกุล
63093016316 นางสาวชนัญญา นาควิสุทธ์ิ
63093016317 นายยุทธชัย สินทรัพย�ไปพบูลย�
63093016318 นางสาวเขมิกา เตจMะสา
63093016319 นางสาวบุษบาวรรณ ป?นทลา
63093016320 นางสาวป?ญญดา ศรีนุช
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63093016321 นางสาววิรัญญา ฉิมมากรม
63093016322 นางสาวศุภนุช วิชิตทรัพยากร
63093016323 นางศิริวรรณ พรหมเมศร�
63093016324 นายไกรศักดา โพนทอง
63093016325 นายจักรกฤษ ทานิต
63093016326 นายนฤเบศร ธูปหอม
63093016327 นายเทิดศักด์ิ มูลเพ็ง
63093016328 นายอนุชา ปราบหนองบัว
63093016329 นางสาวจิราภา เรืองเกตุ
63093016330 นางสาวรมยเนตร กุลนพรัตน�คีรี
63093016331 นางสาวญาณันธร อุ+นแก'ว
63093016332 นายศุภฤกษ� เหมือนนิ่ม
63093016333 นางสาวอาทิตยา มุกดาผล
63093016334 นางสาวธัญกมณ ลายภูษา
63093016335 นางสาวจุฬาลักษณ� พันธุ�รู'ดี
63093016336 นางสาววรกมล เนียมทัง
63093016337 นางสาวผกาพรรณ แหล+งห'วยไชย
63093016338 นางสาวโยษิตา วาทกุลชร
63093016339 นางสาวปาริฉัตร สิงห�ตัน
63093016340 นางสาวธัศญวรรณ พันตรีเกิด
63093016341 นายณัฐวุฒิ เสนาพิทักษ�
63093016342 นางสาวพรญาณี ศรีสุพัฒน�
63093016343 นางสาวลัดดาวัลย� งามขํา
63093016344 นายณัฐวุฒิ วงษ�บุญศรี
63093016345 นายธีรพงศ� สุขจ'อย
63093016346 นางสาววาสนา อนุยูร
63093016347 นายนรินทร� เปล+งใส
63093016348 นางสาวธัญญารัตน� เมณฑ�กูล
63093016349 นางสาวน้ําผึ้ง ดี
63093016350 นายพีรวิชญ� กังวาลย�
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63093016351 นายวิชชา สุวรรณมงคล
63093016352 นางสาวพรพิมล เตจMะ
63093016353 นายว+าที่ร'อยตรีวัชรพล จันทร�คําอ'าย
63093016354 นางสาววนิดา ก'านพิมาย
63093016355 นางสาวปณิตรา ปูกี
63093016356 นางสาวณัฐกฤตรา ทัพผดุง
63093016357 นางสาวภาวิณี จันทรมณี
63093016358 นายกฤษณพงษ� นาคสิงห�
63093016359 นางสาวป6Uนมณี คล'ายทอง
63093016360 นางสาวเหมือนฝ?น แก'วล+องเพ็ชร
63093016361 นายทวีศักด์ิ ไชยวงศ�
63093016362 นายป6ยะพงศ� ม่ันคงพิมาน
63093016363 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิศรี
63093016364 นายทรงภพ ดอกเปNง
63093016365 นางสาวชนิดาภา คล'ายสุวรรณ�
63093016366 นางสาวสุทธิดา นุชพ+วง
63093016367 ว+าที่ ร.ต.หญิงทิพวรรณ� ชื่นชม
63093016368 นางสาวอาระยา พันธุ�พิชัย
63093016369 นางสาวนุชรีย� อยู+สุข
63093016370 นางสาวธนพร สันติกูล
63093016371 นางสาววิภาวดี สุขมามอญ
63093016372 นางสาวภัทรวรินทร� สงฆ�โต
63093016373 นายวัชระ อุตระกาศ
63093016374 นางสาวศิริพร จุลบุตร
63093016375 นางจิราภา ชัยรัตน�
63093016376 นางสาววิลาวันย� เสง่ียมแก'ว
63093016377 นางสาวณัฏฐ�ชญาพร เหมือนวงษ�
63093016378 นายจรัญ อนุมัติ
63093016379 นางสาวภาณุมาศ โถปาน
63093016380 นางสาวณัฐวดี เหลืองสว+าง
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63093016381 นางสาวรพีพรรณ ไชยอะกะ
63093016382 นางสาวสุชาภัสร� ธนกุลพุฒิพงศ�
63093016383 นายอาคม แย'มวงศ�
63093016384 นางสาวยูกิ โอกาวา
63093016385 นายพลวัฒน� คงถาวร
63093016386 นางสาววนิชยา พูลสวัสด์ิ
63093016387 นางสาวเกวลิน คําอินสม
63093016388 นางสาวอังศุมาภรณ� วงศ�รอบ
63093016389 นางสาวกรรณิการ� นาตMะ
63093016390 นางสาวธัญชนก แว+นแก'ว
63093016391 นายวันชนะ เชื่อบุญไทย
63093016392 นางสาวจิราวรรณ ไพศรีขาว
63093016393 นางสาวป?ทมาภรณ� ฉิมนาม
63093016394 นางสาวเกศินี ปYอกนันตา
63093016395 นางสาวนิรชา พุทรา
63093016396 นายธนวัฒน� ธิบดี
63093016397 นายนเรศ เอมแย'ม
63093016398 นายปธานิน แสงหาญ
63093016399 นางสาวกนกพร กลิ่นจันทร�
63093016400 นางสาวศิรินภา เพ็งเปรม
63093016401 ว+าที่ร'อยตรีกฤตัชญ� พัฒนทองป?น
63093016402 นางสาวสาริศา วัฒนารี
63093016403 นางสาววัชราภรณ� ทองสุข
63093016404 นางสาวธัญลักษณ� เนตยากร
63093016405 นายป6ยนัฐ กุลชา
63093016406 นางกุลภาภร ชารีนิวัฒ
63093016407 นางสาวยศรักษ� เตจาบูรณ�
63093016408 นางสาวสุภิญญา มีทรงธรรม
63093016409 นางสาวพิมพ�ชนก โพธิ
63093016410 นางสาววรัญญา ยศสมุทร�
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63093016411 นายสมเกียรติ แก'วพินิจ
63093016412 นางสุทิพร พรมด+วน
63093016413 นางสาววัชราภรณ� สอนเถ่ือน
63093016414 นางสาวอุมาพร พ่ึงเกตุ
63093016415 นางสาวพานิดา คงม่ันคุณธรรม
63093016416 นางสาวญาณิศา จันศรี
63093016417 นายเบญจวัฒน� จันตMะ
63093016418 นางสาวกัณฐิกา จงธรรม�
63093016419 นายกษิดิศ จันที
63093016420 นางสาวนันทน�ญาดา ปานานนท�
63093016421 นางสาวเสาวนีย� คงมา
63093016422 นางสาวรัตนาภรณ� กร่ําศรี
63093016423 นายนิรุตต์ิ มัณฑก
63093016424 นางสาวรัตนาภรณ� คําเทพ
63093016425 นางสาวฉัตรวิลัย เฉลิมมลฑบ
63093016426 นางสาวสิริรัตน� วังคํา
63093016427 นางสาวกัญษ�จันทมณี คําบุตร
63093016428 นางสาววธัญญา แซ+ฟุEง
63093016429 นางสาวขวัญเรือน ทวดสุวรรณ�
63093016430 นางสาวเบญจรัตน� นาคนาคา
63093016431 นายเกรียงไกร ลัดดา
63093016432 นายวรากรณ� ทับจาก
63093016433 นางสาววิจิตรา สว+างแจ'ง
63093016434 นางสาวนัญชิดา ย่ิงยศ
63093016435 นางสาวพรพรรณ หุนทนทาน
63093016436 นางสาวขนิษฐา แก'วถึง
63093016437 นายธารา เฉยบัว
63093016438 นางสาวกฤษดา อินตะวงษ�
63093016439 นางสาวปนัดดา จันทร�เพ็ง
63093016440 นางสาวอรวรา วงษ�มิตรแท'
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63093016441 สตทมติลาภ พรมดวงดี
63093016442 นายอนุสิษฐ� พิบูลเกียรติกุล
63093016443 นายจีรศักด์ิ พีรี
63093016444 นายปฏิภาน สงเชื้อ
63093016445 นางสาวศศิธร มาลา
63093016446 นางสาวศุภลักษณ� แก'วธิ
63093016447 นางกรวิภา สังข�ทอง
63093016448 นางสาวนภัทรชา ช'างไชยวงษ�
63093016449 นายศิลา วานิชพงษ�พันธุ�
63093016450 นางสาวเกวลิน แสงจันทร�
63093016451 นางธีราภรณ� ลอวิลาร
63093016452 นางสาวเพ็ญนภา ธิสาเวช
63093016453 นางสาวสิรามล ด'วงแดง
63093016454 นางสาวอารีรัตน� ทองเชื้อ
63093016455 นายกรณ� จันโม'
63093016456 นายชาคริต บุตรราช
63093016457 นายณัฐนนท� พงวรานนท�
63093016458 นางสาวจิตติกานต� กล+อมอิ่ม
63093016459 นางสาวอุมาพร มามาก
63093016460 นางสาวชนิศา อืนทสุวรรณ�
63093016461 นายอนุพงษ� หล'านามวงค�
63093016462 นางนิพาดา ขยันกสิกรรม
63093016463 นางสาววชิราภรณ� พงษ�พานิช
63093016464 นางสาวณัฐริยา อินนุ+มพันธ�
63093016465 นางสาวอัญชลี ไผ+ปาน
63093016466 นางสาวพิชชานันท� โอบอ'อม
63093016467 นางสาวอนิสา นาอุZย
63093016468 นางสาวประภาพิมพ� ห'าวสาย
63093016469 นางสาวกอรณินท�ณัฐกรณ� เกิดม่ัน
63093016470 นางสาวทิพย�ฤดี กZาใจ
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63093016471 นางสาวณัฐกานต� จันทร�แย'มสงค�
63093016472 นายประพจน� รติเรืองรอง
63093016473 นายพิทักษ� ชมนก
63093016474 นางสาวภัคจิรา พิมมา
63093016475 นางสาวกาญจนา เด่ือคํา
63093016476 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ สิงห�ทอง
63093016477 นายวชิรวิทย� ทองบุญ
63093016478 นางสุพัตรา นวนทัด
63093016479 นายภคพงศ� จิตรานุวัฒน�กุล
63093016480 นางสาวพัชรมล ทองสุวรรณ�
63093016481 นางสาวมัณฑณียา แก'วมณี
63093016482 นางสาวสุวพร อินทร�เผื่อน
63093016483 นางสาวชนิดา ศรีห'วยต้ัง
63093016484 นายปEองชนะ น้ําจันทร�
63093016485 นางสาวนริสา ป?นเปNง
63093016486 นายณัฐพล ประชุมของ
63093016487 นางสาวรวิสรา ขะสะอาด
63093016488 นางสาวเกวลิน พ ฤฒิวรรณ
63093016489 นางสาวกาญจนา ศิริรัตนกุลชัย
63093016490 นางสาวพิมพ�วิภา กิริณี
63093016491 นางสาวคนัมพร พรมอ+อน
63093016492 นายวัชรศร กองตา
63093016493 นางสาวศิริกัญญา กุศลมา
63093016494 นางสาวสุวพร สิงห�ทอง
63093016495 นางสาวมุฑิตา เศษทิพย�
63093016496 นางสาวพิมใจ หทัยวัฒนา
63093016497 นางสาวนวลศิริ สีบุญมี
63093016498 นายสุบิน เกษร
63093016499 นางสาวกุลกันยา สุวรรณโณ
63093016500 นางสาวพรรณนิภา ไพโรจน�
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63093016501 นางสาวกนิษฐา กําเงิน
63093016502 นายมาธวัช ลีบาง
63093016503 ว+าที่ร'อยตรีหญิงสิมาภรณ� ยอดเพ็ชร�
63093016504 นางสาวปรัชญาภรณ� บรรเทา
63093016505 นางสาวพัชรีพร ไม'ส'มซ+า
63093016506 นางสาวรัชนีกร วันดี
63093016507 นางสาวพิจิตรา ทุมทา
63093016508 นายณัฐวัตร ทองเชิด
63093016509 นางสาวป?ญญรัชต� เสนาชัย
63093016510 นางสาวณัชชา เมืองม่ัน
63093016511 นางสาวอรวี ต'นวงษ� 
63093016512 นายวรินทร� หม่ืนพรม
63093016513 นางสาวกัญญารัตน� อนุสนธ์ิ
63093016514 นางจงชอบ บุตรเบ'า
63093016515 นางสาวศศิธร กลัดดิษฐ
63093016516 นางสาวสุทธิรัตน� ใจชื้น
63093016517 นางสาววรรณภา ขุนพิลึก
63093016518 นางสาวแสงเดือน อินทรเสน
63093016519 นายชัยวุฒิ เล+าชัยดุษฎี
63093016520 นางสาวศิริกาญจน� อินเขียว
63093016521 นายพงศกร ท'าวนาม
63093016522 นางสาวศัลยมน หอมจันทร�
63093016523 นายสุริยันต� นามโฮง
63093016524 นางสาวดลนภา ตันตะปาล
63093016525 นางสาวเกศรินทร� ทันทโชติ
63093016526 นางสาวสุนิตา นาคอ'น
63093016527 นายชิษณุชา บัวประทุม
63093016528 นายอนุชิต นาวิชา
63093016529 นายอนุวัฒน� ทิมทอง
63093016530 นางสาวชฎาภรณ� บุญภา
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63093016531 นางสาวรจนา แสนแก'ว
63093016532 นายกัมพล เมฆอากาศ
63093016533 นางสาวณิชานันท� ดีม่ัน
63093016534 นางสาวศศิวิมล ไชยศิริ
63093016535 นางสาวนิภาพร ธนะเสวี
63093016536 นางสาวสุนิษา เตZทิ
63093016537 นางสาวอนงค�รัตน� อินเลี้ยง
63093016538 นายธนชิต ทะนันชัย
63093016539 นางสาวเบญจพรรณ บุญตัน
63093016540 นายธรรมรัตน� ฤทธิเกริกไกร
63093016541 นายสุชน ศรีโห'มี
63093016542 นางสาวศุภาวรรณ หลานคํา
63093016543 นางสาวดาราวดี คงรอด
63093016544 นายอภิวงศ� พรมนิมิตร
63093016545 นางสาวสุทธิชารัตน� มาวินศิวัตน�
63093016546 นางสาวภัทราพร เอี่ยมโอน
63093016547 นางสาวจีระพาภรณ� นาโตนด
63093016548 นายจุมพล บรรเทา
63093016549 นางสาวปรมาภรณ� ปRาเต้ีย
63093016550 นายณัฐพร นามเสน
63093016551 นางสาวปาณรวี ต๊ิบปะระวงศ�
63093016552 นายไกรศักด์ิ แก'วกันทะ
63093016553 นางสาวธิดารัตน� บุญสายยัง
63093016554 นางสาววราภรณ� แก'วกุลนะ
63093016555 นายเอกพงษ� คําภา
63093016556 นางสาวพิมพ�ชนก ยันตระพันธุ�
63093016557 นางสาวศิริลักษณ� วงศ�ชาลี
63093016558 นางสาวสุทธาสินี เขียวน'อย
63093016559 นางสาวภัทร�ศิญาฏา พุ+มนิล
63093016560 นายนพดล ยาใจ
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63093016561 นางสาววสุกาญจน� เขม'นดี
63093016562 นางสาวศิริวรรณ เขียวขํา
63093016563 ว+าที่ร'อยตรีณัฐกานต� จัดการ
63093016564 นางสาวกาญจนา แว+นฉิม
63093016565 นางสาวพรสวรรค� ทรงเจริญ
63093016566 นายศุภณัฐ จารุฑีฆัมพร
63093016567 นางสาวศศินภา แซ+เตีย
63093016568 นางสาวณัชปภา มีแก'วแกม
63093016569 นางสาวณัฐธิดา อินตMะโพธ์ิ
63093016570 นายวศิน อิ่มกระจ+าง
63093016571 นางสาวอารีรัตน� ภู+พันธ�
63093016572 นางสาวพรปวีณ� วิทยาพูล
63093016573 นายพิษณุ วิลิมพชพรกุล
63093016574 นางสาวพิชชาภา ศรวงษ�
63093016575 นางสาวอรุณฉาย คําแดง
63093016576 นางสาวชนาภา แสงวิโรจน�
63093016577 นางสาวจารุจันทร� ชูเจริญ
63093016578 นางสาวก่ิงแก'ว ทิพย�ศรีบุตร
63093016579 นางสาวป?ทมาภรณ� ต้ังสิริวัฒน�กุล
63093016580 นางสาวนัทธมน สุขุม
63093016581 นายฑิตาพันธ�O ไทยเจริญ
63093016582 นายพีรพันธ� จันทร�เกษร
63093016583 นายศรัญWู รักไทย
63093016584 นางภัทราภรณ� วิจิตรพัชราภรณ�
63093016585 นายขรรค�ชัย ภูพานคํา
63093016586 นางสาวเมธินี บุญสูง
63093016587 นางสาวนพรดา ผ+องโอ+ย
63093016588 นางสาวกัลยรัตน� ฟ?กแก'ว
63093016589 นางสาวบัวชมพู วรสุวัฒณ�
63093016590 นายจิรวัฒน� อินตา
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63093016591 นางชรินทร�รัตน� ไชยปรุง
63093016592 นางสาวหทัยชนก ดวงใจธรรม
63093016593 นางสาวศุภวรรณ โสภา
63093016594 นายจักรกฤษ ลูกอินทร�
63093016595 นายวรวิทย� สาจันทร�
63093016596 นางสาวเกตุศิณี กลิ่นบุญ
63093016597 นายปริญญา บุญยังมี
63093016598 ว+าที่ร'อยตรีฤทธ์ิณรงค� อ+อนสุก
63093016599 นางสาวชุติมา ป6Uนแก'ว
63093016600 นายศุภกร บูโกก
63093016601 นายพงศกร ภู+พูล
63093016602 นายคมกฤช สมไพบูลย�
63093016603 นายธนบดี บุญเจือ
63093016604 นางสาวพฤกษา ฟEารี
63093016605 นายวีระศักด์ิ ทองนาค
63093016606 นายพฤกษ� สวยงาม
63093016607 นางสาวภัทราภรณ� เพ็ญโพธ์ิ
63093016608 นางสาวก่ิงดาว สิทธิภา
63093016609 นายยุรนาถ นามกร
63093016610 นางสาวภูษิตา สินวรสุข
63093016611 นางสาวพรชิตา เข่ือนสันเทียะ
63093016612 นางสาวสุจิตรา อาภรณ�
63093016613 ว+าที่ ร.ต.หญิงอัญญารัตน� เนียมสิน
63093016614 นางสาวชนิดา จันทาทอน
63093016615 นางสาวจุฑามาศ นุ+นงาม
63093016616 นางสาวป?ทมา อู+รอด
63093016617 นายภาณุวัฒน� แสงเก+ง
63093016618 นางสาวฐิตาพร จันทร�ตMะ
63093016619 นางสาววนิดา กะล'อม
63093016620 นางสาววรรณประภา ไวเชิงค'า
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63093016621 นางสาวประภาภรณ� คตสุข
63093016622 นางสาวสุชาวดี ร+มสุข
63093016623 นายธนวัฏ แม+นยํา
63093016624 นางสาวณิชนันทน� พวงสมบัติ
63093016625 นางสาวธีรนันท� คําลือมี
63093016626 นายชัยวัฒน� จันทร�ศรี
63093016627 นางสาวนฤมล มูลเมือง
63093016628 นายศรราม เเบ+งเพชร
63093016629 นางสาวปุณญิตา กลัดทรัพย�
63093016630 นางศุภสุตา หงษ�แก'ว
63093016631 นางสาวชนนิกานต� แหลมหลวง
63093016632 นายสรัล มณีสุ
63093016633 นางสาวป?ทมา คํายอด
63093016634 นายอรรถพล อนันตะ
63093016635 นายวรรธนัย กองฉลาด
63093016636 นางสาวประภัสสร คงเงิน
63093016637 นายภูวิณัฐ สุนา
63093016638 นายวิทยา ขันพิมล
63093016639 นายศุภวิชญ� ม่ันศักริ์
63093016640 นางสาวสุธิดา หอมลา
63093016641 นายสุรเชษฐ� โยชนะ
63093016642 นางสาวลัลณ�ลลิตา อยู+พันธ�
63093016643 นางสาวเมตตา วงค�ญาติ
63093016644 ว+าที่ ร.ต. หญิงสุดารัตน� สวัสดี
63093016645 นางสาวเกณิกา หวาดเพ็ชร
63093016646 นางสาวเกศินี พลปราบ
63093016647 นางสาวณัฐณิชา มาเจริญ
63093016648 นางสาวรัชฎาพร เทียนสุนทร
63093016649 นางสาวสุพัตรา สัตย�ชาพงษ�
63093016650 นายวรเมธ แก'ววงศ�วาร
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63093016651 นางสาวจิตรา อ'อยฉิมพลี
63093016652 นางสาวมณีรัตน� หลินน+วม
63093016653 นายเนมิราช บูรณะกรณ�
63093016654 นางสาวกนกพร พัชรวีระรัชต�
63093016655 นางสุทธิลักษณ� เปVUยมสาย
63093016656 นางสาวสุนันทา แพหิรัญ
63093016657 นางสาวพัชรนันท� แพทย�ไชโย
63093016658 นางสาววีนารัตน� สุเดชะ
63093016659 นางสาวณัฐวดี สิงหฬ
63093016660 นายณัฐพล ฉัตรก้ัน
63093016661 นางสาวสุภาวดี สุ+มใส
63093016662 นางสาวนฤมล ใจเที่ยงธรรม
63093016663 นางสาวสุธิดา นันจะ
63093016664 นายศรายุทธ จันทร�สิงห�โต
63093016665 นางสาวเพชรรัตน� สกิดเกิด
63093016666 นางสาวธัญย�รดี พาแก'ว
63093016667 นางสาวจามมาลี ตMะน+าน
63093016668 นางหนึ่งฤทัย ดํามะนิลศรี
63093016669 นายสุพัฒน� คําฤทธ์ิ
63093016670 นางสาววรรณิกา ปาโส
63093016671 นางสาวชมพูนุช แก'วใส
63093016672 นางสาวนาราลักษณ� พิมทอง
63093016673 นางสาวป?ณณธร เปลี่ยนเที่ยงธรรม
63093016674 นางสาวศนัณญา นันตะชัย
63093016675 นางสาวสุภาพรรณ พร'อมวงศ�แก'ว
63093016676 นางสาวเสาวรัตน� สิงห�กุล
63093016677 นางสาวดลพร อิ่มใจ
63093016678 นายนภดล สุขทรัพย�
63093016679 นางสาวจูลี นีนา ตันตยานฤวุฒิ
63093016680 นางสาวพัชรินทร� คําผัด

หน'า 556 จาก 938                
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093016681 นายชยพล กรุงริรันดร�
63093016682 นายธนารักษ� วิลล�เมอร�
63093016683 นางสาวเขมสุวพัชร คันธพงษ�จิรภาส
63093016684 นางสาวนัชชา สิงเกิด
63093016685 นายณัฐวุฒิ ศรีจันทร�
63093016686 นางสาวเกียรติสุดา ชัยพงษ�
63093016687 นายอินทชัย วิมานทอง
63093016688 นายธีร�ศิลป[ การสมดี
63093016689 นายสุธินันท� ขําบ'านหลวง
63093016690 นางสาวแสงเทียน แสนป?ญญา
63093016691 นายพร'อมพงศ� ทวีผล
63093016692 นางสาวสนธยา หลักแหลม
63093016693 นายพงศ�ศักด์ิ ใจอาทะ
63093016694 นายวรุฒ จันทร�อ่ํา
63093016695 ว+าที่ร.ต.อนุรักษ� จ๋ิวตMะ
63093016696 นางสาวสุชีรา ตาลทรัพย�
63093016697 นางสาวสุจิตตรา โสทะ
63093016698 นางสาววิจิตรา แก'วถึง
63093016699 นางกฤตพร กรศรี
63093016700 นางสาวภาสินี วุฒิสาร
63093016701 นางสาวนริศรา สุนทรบุตร
63093016702 นางสาวปฏิณญา คุ'มปาน
63093016703 นางสาวเบญจรัตน� ดอกจําปV
63093016704 นายจรัญ ชะเอม
63093016705 นางสาวพิมพร แหยมนาค
63093016706 นางสาวรุ+งนภา คล'ายมาลี
63093016707 นายประวิทย� ทีพู
63093016708 นางสาวบุศษา ตรงกลาง
63093016709 นายภูริชัย แก'วมา
63093016710 นายสุวิทย� กองทองนอก

หน'า 557 จาก 938                
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093016711 นางสาววรรณิกา มีปEอง
63093016712 นายธันยบูรณ� สุขเฟLUอง
63093016713 นางสาววัชราภรณ� อับนาค
63093016714 นางสาวรัตนา วงษ�ทอง
63093016715 นางสาวดวงนภา จําเนียรพล
63093016716 นางสาวสิริกัลยา พรามพิทักษ�
63093016717 นางสาวนงลักษณ� ศิริล'วน
63093016718 นายธีระวัตร�ชัย ผิวผ+อง
63093016719 นางนิตยา ฉัตรแก'ว
63093016720 นายภูมิพัฒน� ขันติเจริญ
63093016721 นางสาววิไลพร ตันแก'ว
63093016722 นางพิมพ�ชนก ธรรมานุวรรตน�
63093016723 นางสาววรรณพร นาคสิงห�
63093016724 นายอคิราห� พันธุ�ไพศาล
63093016725 นางสาวกาญจนา กรัดเนียม
63093016726 นางสาวทรงพร วัฒนโฉมยง
63093016727 ว+าที่ร'อยตรีหญิงปนัดดา พ่ึงศรีไสย
63093016728 นางสาววริศรา เชื้อฉลาด
63093016729 นางสาวณัฏฐนันท� ยศอาจ
63093016730 นางสาวธารีรัตน� ขามอรุณ
63093016731 นางสาววริญา กรรณลา
63093016732 นางสาวลลิตา แก'วใส
63093016733 นางสาวชฎารัตน� ผึ่งบรรหาร
63093016734 นางสาวนนทพร สุวะ
63093016735 นางสาวสุพัตรา ปEอมศรี
63093016736 นายกิตติศักด์ิ กรรณิการ�
63093016737 นางสาวเจนจิรา แก'วจีน
63093016738 นางสาวป6ยวรรณ อ่ําปลั่ง
63093016739 นางสาวศิริลักษณ� ทักท'วง
63093016740 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�เรือง

หน'า 558 จาก 938                
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093016741 นางสาวจันทร�เพ็ญ ทับทิม
63093016742 นายรักพงษ� หงษ�สามสิบเจ็ด
63093016743 นางสาวบุษกร ศิริชาติ
63093016744 นางสาวศุภากร แก'วสุขศรี
63093016745 นายณัฐสิทธิ จันทร
63093016746 นางสาวณัฐมน ดอนชัย
63093016747 นายสุริยา เหรียญสยาม
63093016748 นายปุณวัฒน� บุญมี
63093016749 นางสาวราตรี กุลพรม
63093016750 นายเก+ง ศิริวงศ�
63093016751 นายธีทัต โฉมศรี
63093016752 นางสาววนาลีกูล มูลสวัสด์ิ
63093016753 นางสาวป?ทมนันท� เสนานุช
63093016754 นางสาวมนริสา บางเหลือง
63093016755 นางสาววรรณิษา อินทร�ถาวร
63093016756 นายกิตติกร กรฤทธิเดช
63093016757 นายศุภฤกษ� เพชรรัตน�
63093016758 นางสาววารุวรรณ สีแสง
63093016759 นางสาววรัญญา เข่ือนสอน
63093016760 นายนัทธพงศ� ลี้สกุล
63093016761 นางสาวจุฑามาศ ห'าวหาญ
63093016762 นางสาวสิริพร นาคบุรี
63093016763 นายชัยณัฐ ทอดเสียง
63093016764 นายอนิรุทธ์ิ อุ+นมาก
63093016765 นางสาวรุ+งทิวา แปงกันทะ
63093016766 นางสาวจิรานุช ชูชม
63093016767 นางสาวกนกวรรณ สมพงษ�
63093016768 นางสาวกวินทรา คชรินทร�
63093016769 นายนิติพงษ� ป6งยศ
63093016770 นายสัจจา สง+าแสง

หน'า 559 จาก 938                
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ระดับปริญญาตรี

63093016771 นางสาวศุภรัตน� เฟLUองเพชร
63093016772 นางสาวทิวา เฟLUองอิ่ม
63093016773 นางสาวดวงใจ รักษ�ชน
63093016774 นางสาวนิศานาถ ใจบุญ
63093016775 นางสาวขนิษฐา ศรีมูล
63093016776 นางสาวป?ทมาวดี เปรมกาศ
63093016777 นางสาวสุพัตรา ศรีธิทอง
63093016778 นางสาวกาญจนา ชัยพร
63093016779 นางสาวพัชรีพร ปรีชาจารย�
63093016780 นางสาววรันธร หน+อแก'ว
63093016781 ว+าที่ ร.ต.หญิงมุกดา จันทะคุณ
63093016782 นายนันทวัฒน� ดวงอุปะ
63093016783 นายศรัณญ� อินทร�สวัสด์ิ
63093016784 นางสาวภัณฑิรา เหมือยวงค�
63093016785 นางสาวปาณิสรา สิทธิเกษร
63093016786 นางสาวเพ็ญนภา ศุภเนตร
63093016787 นางสาวอุรัชญา ร+วมญาติ
63093016788 นางสาวนภัสนันท� พันธิรัตน�
63093016789 นางสาวนิภาดา คลังสมบัติ
63093016790 นางสาวบุษราคัม พรหมมา
63093016791 นายนิสิต ชูประสิทธ์ิ
63093016792 นางสาวพรพรรณ ม่ันสกุล
63093016793 นางสาวธันยพร ใจธัญ
63093016794 นางสาวสุรีพร ภมรพล
63093016795 นางสาวจุฑามาศ พุ+มชา
63093016796 นายตะวัน พุทธป?ญญา
63093016797 นางสาวพริญญา คิดบา
63093016798 นางสาววิริยา เหมือนมี
63093016799 นางสาวพันธ�ทิพย� สิงห�ลอ
63093016800 นางสาวภัศรา เรืองน'อย

หน'า 560 จาก 938                
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ระดับปริญญาตรี

63093016801 นางสาวภัทราภรณ� ศรีสวัสด์ิ
63093016802 นางสาวเพ็ญพรรณ สุภาพ
63093016803 นางสาวนิศากร สุธงษา
63093016804 นางสาวธนันญา จินาพันธ�
63093016805 นางสาวธนพร ศรีกระจ+าง
63093016806 นางสาวกฤติยา ยาวิชัย
63093016807 นางสาวศิริลักษณ� วิมลมัย
63093016808 นางสาวณัฐพร กันทยศ
63093016809 นางสาวป6ยพรรณ สีนวล
63093016810 นางสาววิมล สุดแจ'ง
63093016811 นางสาวรัชดา สมนึก
63093016812 นางสาววรางคณา ศรีวิเศษ
63093016813 นางสาวชฎาธนพร แสงวิเศษ
63093016814 นางสาวสลิษา เพ+งกิจ
63093016815 นายทศพร สุป6นะ
63093016816 นางสาวกัญจน�ชญาน� อิ่มเทศ
63093016817 นางสาวสุมนทา แก'วสุริบูรณ�
63093016818 นายณรงค�ฤทธ์ิ วณิชศิริ
63093016819 นางสาวยศวดี เอมย+านยาว
63093016820 นายพีรพล สร'อยแก'ว
63093016821 นางสาวกลอยใจ ปูเขียว
63093016822 นายอมร อ'นกรอง
63093016823 นางสาววาสิตา วิไลเรือง
63093016824 นางสาวสิทธิณี ปฐมกําธร
63093016825 นายป6ยะพงษ� แสงรุ+งเรือง
63093016826 นางสาวนิษฐา บัวงาม
63093016827 นางสาวธีรนันท� ดงน'อย
63093016828 นายเรืองศักด์ิ ขอนทอง
63093016829 นายกิตติภูมิ ตระกูลศรี
63093016830 นางสาวยุพิน แก'ววรรต�ตา

หน'า 561 จาก 938                
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63093016831 นางสาวสุชาดา เกษี
63093016832 นางสาวปวีณา โพธ์ิลา
63093016833 นางสาววรรณภา สุดตา
63093016834 นายวุฒิชัย จันทร�ต'น
63093016835 นางสาวกัญจนพร โชตินิกร
63093016836 นางสาววิชุดา ทุมทา
63093016837 นางสาวพรพิรุณ ก'อนเกตุ
63093016838 นางสาวชนนิกานต� บุญแย'ม
63093016839 นางสาวพิชญา นุ+มนิ่ม
63093016840 นายอัคคเดช อะทะยศ
63093016841 นางสาวปรางทิพย� พิมพา
63093016842 นางสาวศศิมา ทาอุบล
63093016843 นางสาวจินตนา แก'วโกZ
63093016844 นายบุริศร�วุฒิกร ทองสุข
63093016845 นางสาวเกษกาญ กรุดเงิน
63093016846 นางสาวป?ทมาพร กันดี
63093016847 ว+าที่ ร.ต.หญิงฐิติพร เทพจันทร�
63093016848 นางสาวสุณิสา คมบาง
63093016849 นางสาวพรนภา ตามา
63093016850 นางสาวศิวิมล คณฑา
63093016851 นายวีรเทพ ชุมเชิงกาญจน�
63093016852 นางสาวเพียงฤทัย ตุ'ยสืบ
63093016853 นางสาวณัฐมน เจตบุตร
63093016854 นางสาวพรตุลา ร+มเย็น
63093016855 นางสาวสิริมา ทองพิจิตร
63093016856 นางสาววรรณวิกา ยืนยงแสน
63093016857 นางสาววชิราภรณ� ข+มอาวุธ
63093016858 นายกฤตเมธ กฤชเฟLUองฟู
63093016859 นางสาวประกายกานต� เอี่ยมบัว
63093016860 นายญัตติพงค� ทะสะวะดี
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63093016861 นางสาวยุพิน สุนทอง
63093016862 นายพีระพล พลอยศรี
63093016863 นางสาวณัฐสุดา สอนจันทร�
63093016864 นายเชิดพงษ� คํายอง
63093016865 นางสาววณิชยา อิ่มโพธ์ิ
63093016866 นายวสิษฐ�พล มีบุญ
63093016867 นางสาวธิดาทิพย� อิ้มแตง
63093016868 นายภูมิ สืบวงษ�เหรียญ
63093016869 นายภัทรพล พฤฒิธรรมกูล
63093016870 นางสาวขนิษฐา วิระเทพสุภรณ�
63093016871 นางสาวมะลิวัลย� โทปุญญานนท�
63093016872 นายธนพล สีเงิน
63093016873 นางสาวรัชนัน อุลปาทร
63093016874 นางสาวปวีณ�นันท� ประคํามา
63093016875 นางสาวกีรติ แก'วตุ'ย
63093016876 นางสาวบัณฑิตา คําภีร�
63093016877 นางสาวอังศุมาลิน กิรณาธนศรี
63093016878 นางสาวสุพรรษา แก'วบุญมา
63093016879 นางสาวรพีพร ทับท+าช'าง
63093016880 นางสาวอนุสรา เหล+าเขตุกิจ
63093016881 นางสาวบุษยา ฟองแก'ว
63093016882 นางสาวเพชรทิพา พรหมชาติ
63093016883 นายวรวัช บํารุงศรี
63093016884 นายจีราวุฒิ มีการ
63093016885 นายทวีรักษ� ผ+องศรี
63093016886 นางสาวบัณฐิตา ศาลา
63093016887 นางสาวจันทร�ทิวา โพธ์ิเดช
63093016888 นางสาวนพวรรณ แก'วบางทราย
63093016889 นายจิรวัฒน� พงษ�พิพัฒน�
63093016890 นางสาวภัทรภร แดงสากล

หน'า 563 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093016891 นายสุทธิพงษ� โพธ์ิศรีขาม
63093016892 นางสาวศิริมาศ อินทร�แย'ม
63093016893 นางสาวจุฑารัตน� ทองแท'
63093016894 นางสาวกมลวัลย� บุบผาทานัง
63093016895 นางสาวรัชนีกร กํามาทอง
63093016896 นางสาวสุมาลี จวนสุข
63093016897 นางสาวพลอยไพลิน บุตสา
63093016898 นางสาววิชุดา ภักดี
63093016899 นางสาวดวงกมล ธูปหอม
63093016900 นางสาวเมธาวี โตลา
63093016901 นางสาวธิดารัตน� ปาโผ
63093016902 นางสาวอารยา บุญช+วย
63093016903 นางปฤษณา พรมทา
63093016904 นางสาวกนกวรรณ จ้ีเงิน
63093016905 นางสาวอังคณา ผ+องผิว
63093016906 นางสาวสุกุลยา คําเครือ
63093016907 นางสาวอนัญญา เขียวสอาด
63093016908 นายรักสกุลชัย ทองจันทร�
63093016909 นางสาวชุติกาญจน� ผาเจริญ
63093016910 นางสาวณัฏฐพัชญ� สงวนศักด์ิ
63093016911 นายนภัสกร อ'นคง
63093016912 นายกิตตินันท� แพงคุณ
63093016913 นางสาวธนันณัฎฐ� คํามา
63093016914 นายเนติธร คุณดิลกณัฐวสา
63093016915 นางสาวสุธิดา จันทับ
63093016916 นายปฏิพัทธ� รอดขาว
63093016917 นางสาวสุธาทิพย� แสงเมือง
63093016918 นางพิศมัย พุ+มเกตุ
63093016919 นายจิรครินทร� ผ+องแผ'ว
63093016920 นางสาวพิมพ�ภัทรา ศรีแปEน

หน'า 564 จาก 938                
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ระดับปริญญาตรี

63093016921 นางสาวสัณห�สินี สินอําพล
63093016922 นางสาวอรนิดา ขําภู+
63093016923 นางสาวจิตวิมล แซ+อึ้ง
63093016924 นางสาวสุชาภัสร� อมรรัตน�ณิชกุล
63093016925 นางสาวขนิษฐา นาคพันสังข�
63093016926 นางสาวนันทิมา แก'วต้ัง
63093016927 นางสาวปรัชญากร ธิอ'าย
63093016928 นางสาวพรพิมล จริตซ่ือ
63093016929 นายกิตติคมน� เพชร�ประดับ
63093016930 นางสาวธัญลักษณ� แสงวัฒนรัตน�
63093016931 นายพรเทพ ธรรมราช
63093016932 นางสาวกนกวรรณ พุ+มสลิด
63093016933 นางสาววัชรกมล ขนุนแก'ว
63093016934 นายณัฐวัตร ทุมคํา
63093016935 นายสุชินวัฒน� ภัคเย่ียมยอด
63093016936 นางสาวจันทิมา ยอดย่ิง
63093016937 นางสาวศิริกุล เกตุดิษ
63093016938 นางสาววาสนา แก'วกืน
63093016939 นางสาวสุนิตา ทาแกง
63093016940 นางสาวชรินทรา จอนพรม
63093016941 นางสาวนันท�นภัส ทิมจันทร�
63093016942 นายธนนันต� คําสุวรรณ�
63093016943 นายพงศกร บุญภักดี
63093016944 นางสาวบุปผวรรณ อาจใหญ+
63093016945 นางสาวจุฑารัตน� ศรีสวัสด์ิ
63093016946 นายธนกร รังสุข
63093016947 นางสาวเจนจิรา โตวณิชยากร
63093016948 นางสาวภัทร�ปรียา จันทร�รุ+งเรือง
63093016949 นางสาวลัดดาวัลย� บุญน'อยกอ
63093016950 นางสาวสุนารี โปธา

หน'า 565 จาก 938                
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63093016951 นางสาวภาวิณี ยกจํานวน
63093016952 นายเสฎฐวุฒิ ฤทธิตา
63093016953 นายพงศกร โชติรัตน�
63093016954 นางสาววิสุริยาพร สาคร
63093016955 นางสาวกนิษฐา เปVUยมสัตยา
63093016956 นายจีระศักด์ิ กรุงศรี
63093016957 นายอนุรักษ� วิชัยเกษ
63093016958 นางสาวเสาวลักษณ� เปVยมี
63093016959 นางสาววิสิฐกาญจน� วิจิตรพงษา
63093016960 นายธนัญพงษ� เต็งโรจน�นภาพร
63093016961 นางสาวสโรชา สุนทรศรีพินิจ
63093016962 นายนรินทร� นายด+าน
63093016963 นายโสภณ แหลมเฉียบ
63093016964 นางสาวนิตยา บุญสิงห�
63093016965 นายพัชรพล อินทรา
63093016966 นางสาวชลธิชา สอนเวียง
63093016967 นายประวิทย� เขียวสด
63093016968 นายพงษ�สธร รอดพงษา
63093016969 นางสาวสุธิดา ตMะสุ
63093016970 นางสาวจันทนา จันทรางกูร
63093016971 นายอนิรุตน� กุจแสง
63093016972 นางสาววัชราภรณ� กันทะจันทร�
63093016973 นางสาวชลธิชา ป?]นแจ+ม
63093016974 นางสาวทิชากรณ� แสงบุตรดี
63093016975 นายคณิศร จันทร�บรรจง
63093016976 นางสาวจิรนันท� พ+วงกองนะ
63093016977 นางสาววันนิสา เจนจบ
63093016978 นางสาววิภาวรรณ แก'วนาค
63093016979 นายธัชชัย ศรีผง
63093016980 นางสาวศศินภา รัตนยอดกฤษ

หน'า 566 จาก 938                
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ระดับปริญญาตรี

63093016981 นางสาวเพ็ญนภา แหยมพลับ
63093016982 นายณรงศักด์ิ จักร�ปา
63093016983 นางสาวสุนีย� อินทะเสน
63093016984 นางสาววรินทร คุ'มคํา
63093016985 นายเกียรติพงศ� ม่ันคง
63093016986 นางสาววิมลรัตน� มานะรัตน�
63093016987 นางสาวนันทวัน กาวีระเต็ม
63093016988 นายศุภชัย กวาวสาย
63093016989 นายทวีสิน ช+างจัด
63093016990 นางสาวจันทิมา พูลดี
63093016991 นางสาวจรรยาพร ใจคํา
63093016992 นางสาวนราวดี ตMะแก'ว
63093016993 นางสาวโสภิดา คําไวโย
63093016994 นางสาวยอดขวัญ ม+วงมิตร
63093016995 นางสาวเจนจิรา คงสวัสด์ิ
63093016996 นายกฤษณะ คนหลัก
63093016997 นายวัชรพงศ� เนตรช+วงโชติ
63093016998 นายกฤษณพงษ� ทองดี
63093016999 นางสาวสุทิศา เขียวเรือง
63093017000 นางสาวภัทธาดา กํ่าเพชร
63093017001 นายทิว แก'วรัตถา
63093017002 นางสาวณัฐริยา สมสร'อย
63093017003 นางสาวสุนิสา แดนชัยภูมิ
63093017004 นางสาวพัชรา อินงาม
63093017005 นางสาวสุพัตรา สุจริต
63093017006 นายพีรพัฒน� ไก+แก'ว
63093017007 นางสาวภาวิณี คําภิโล
63093017008 นางสาวนภาภรณ� อุดคํามี
63093017009 นางสาวก่ิงกานต� แกล'วกล'า
63093017010 นายธนกฤต คําเขียน

หน'า 567 จาก 938                
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63093017011 นางสาวจันจิรา อ'อยสุวรรณคีรี
63093017012 นางสาวธันทิวา พูลผล
63093017013 นายฟ6ต ทรง ศรีบุตตา
63093017014 นายคฑามาศ บํารุงอินทร�
63093017015 นางสาววรรณรฎา ขันธนิกร
63093017016 นางสาวกมลรตา ล'อจงเฮง
63093017017 นายมณฑล เพียลําเเขก
63093017018 นางสาวธัญญรัตน� ศรีม+วง
63093017019 นางสาวสรินยา ไชยวงศ�
63093017020 นางสาวกาญจนศิริ จอมรักษ�
63093017021 นายเธียรสิทธ์ิ เนียมคนตรง
63093017022 นางสาวสุพิชญ�นันท� ชัยมงคล
63093017023 นางสาวศศิวิมล วงค�ป?ญญา
63093017024 นายศรัณย� บุญสุข
63093017025 นายก'องหล'า คงเพชรศักด์ิ
63093017026 นางสาวขนิษฐา น'อยเจริญ
63093017027 นายทวีป คดอุทร
63093017028 นางสาวณัฐพรรณ พิลึก
63093017029 นางสาวชลิตา สุนทราภิวัฒน�
63093017030 นางวาสนา บุตรวงษ�
63093017031 นางสาววิจิตรา ใบยา
63093017032 นางสาวนภารัตน� เปรี่ยมพราย
63093017033 นายถิรวัฒน� เสารางทอย
63093017034 นายจิตพงษ� หรุ+นขํา
63093017035 นางสาวป6ยนุช งามขํา
63093017036 นายกชกร ไชยโย
63093017037 นางสาวณัฐกานต� อนุมา
63093017038 นางสาวน้ําอ'อย แมลงภู+
63093017039 นางนภสร ทิมเครือจีน
63093017040 นางสาวนัทธมน สิงห�กวาง
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63093017041 นายอานุภาพ จันทร�เสน+ห�
63093017042 นางสาวพัชยา ต+วนโล'
63093017043 นางสาวสาลินี พลเดช
63093017044 นางสาวสุจิตรา จําปาทอง
63093017045 นายชยพัทธ� แก'วนรินทร�
63093017046 นางสาวศุภกาญจน� สุนทร
63093017047 นางสาวสุจิวรรณ วรคชวัทน�
63093017048 นางสาวเจนจิรา บุญซ'อน
63093017049 นางกัลยา โชคธรรมชาติ
63093017050 นางสาวชนาภัทร โปธิ
63093017051 นางสาวปภัสสร ส+องแสง
63093017052 นางสาวอัจฉราวรรณ อินทูล
63093017053 นางสาวสุวรางคณา ใจเฉียง
63093017054 นายสถาพร เชื้อทอง
63093017055 นางสาวณัชนิชา ด+อนแผ'ว
63093017056 นางสาววนิดา สุตา
63093017057 นางสาวไพลิน จันทร�ดี
63093017058 นายสิทธิชัย คําละ
63093017059 นางสาวศิริพร สีม่ัน
63093017060 นายไปรเวช เปRาวิชา
63093017061 นายนพดล อารยะไพฑูรย�
63093017062 นางสาวอมรรัตน� จีนคําตุ'ย
63093017063 นางสาวสุปรียา เลิศล้ํา
63093017064 นางสาวธิดารัตน� เปาปRา
63093017065 นางสาวกัญญา วงค�เข่ือน
63093017066 นายสมพล พิไสยสรเดช
63093017067 นายพรศิริ เพชรว
63093017068 นายธนพัฒน� พระทองคํา
63093017069 นายธนันท�พัทธ� ม่ันเหมาะ
63093017070 นางสาวกมลเนตร จวนสุข
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ระดับปริญญาตรี

63093017071 นางสาวนพัสร พงศ�ศารารักษ�
63093017072 นางสาวพิศศิญา ตาแก'ว
63093017073 นายกันตพงศ� รักพงษ�
63093017074 นายพงศกร ยอดโปร+ง
63093017075 นางสาวภัณทิรา คําอภิวงศ�
63093017076 นางสาวอทิตยา บุญอาจ
63093017077 นายพงศ�พัทธ� ตMะวัน
63093017078 นางสาวพิณรุกา กูลวงค�
63093017079 นางสาวณัฐณิชา บัวคลี่
63093017080 นางสาวนุชจรา โพสม
63093017081 นางสาวอินท�ชลิตา วิไชยยา
63093017082 นางสาวกรกช ศรีทองกลาง
63093017083 นายวราวุฒิ แกว+นเขตวิทย�
63093017084 นางจิราพร สุวรรณทา
63093017085 นายธีระวัฒน� นมภูเขียว
63093017086 นางสาวรุ+งนภา ปานภิบาล
63093017087 นางสาวทัตติกา ศรีคชไกร
63093017088 นายชินดนัย ทองกลีบ
63093017089 นางทัตพิชา ไชยวงค�
63093017090 นางสาววิมลวรรณ วิบูลย�วัฒ�
63093017091 นางสาวกมลวรรณ กมลกิจเจริญ
63093017092 นางสาวปภัสนันท� เรียบร'อย
63093017093 ว+าที่ร'อยตรีหญิงชไมพร สีมูลละ
63093017094 นายภุชงค� พลดงนอก
63093017095 นางสาวกรชศา ธัญวรรณ�
63093017096 นางสาวนิสากร พูนรัมย�
63093017097 นางสาววิภาวรรณ กางทะวร
63093017098 นางสาววราพร ต๋ัวทอง
63093017099 นางสาวนิตยา ทองนุสนธ์ิ
63093017100 นางสาวชญานิศ โตสําลี
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ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017101 นายภาคภูมิ ทัศนะ
63093017102 นางสาวจิราภรณ� ปานเนียม
63093017103 นางสาวณิชาภัทร� ฉาดฉาน
63093017104 นายปรัญชัย สีมาเหล็ก
63093017105 นางสาวนิสากร พุมมา
63093017106 นางสาวป6ยะธิดา ชูทองรัตน�
63093017107 นางสาวชลาลัย อิทธิปริตร
63093017108 นางสาวมันทนา ทาริยะ
63093017109 นายชิษณุพงษ� แสงลอย
63093017110 นายอานันท� อ+อนจ'าย
63093017111 นางสาวรัชรีพรรณ อินปวก
63093017112 นางสาวชนิกาญ บุญวัฒนา
63093017113 นายสมรักษ� จันทวงศ�
63093017114 นายอาทิตย� น้ําพุ
63093017115 นายณัฐดนัย วีระพงษ�สุชาติ
63093017116 นางสาวภัทราพร บุญแจ'ง
63093017117 นางสาวเกวลิน อุดมศิลป[
63093017118 นายธาตรี น'อยอ่ํา
63093017119 นางสาวธิดารัตน� เอี่ยมสะอาด
63093017120 นางสาวสุนิษา ผลชู
63093017121 นายพีรชัย เกณเกตุกรณ�
63093017122 นางณัฐธิดา วิไลรัตน�
63093017123 นางสาวมัลลิกา กันทาดวง
63093017124 นายสิริชัยป?ญญา รักสถาน
63093017125 นางสาวเยาวลักษณ� เมฆอ'อย
63093017126 นางสาวรัชนีกร สุขประเสริฐ
63093017127 นางสาวประไพพรรณ วงค�ทิมา
63093017128 นางสาวธนาภรณ� ปEอมทอง
63093017129 นางสาวพรสุภา โพธ์ิมี
63093017130 นายชัยรัตน� ชุนพุ+ม

หน'า 571 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017131 นางสาววราภรณ� ชุมภู
63093017132 นางสาวธีรสุดา มังคละวงค�
63093017133 นางสาวศรัณย�พิชญ� พานิชกุล
63093017134 นางสาวนรินทร งอกข้ึน
63093017135 นางสาวสุนิสา สระทองแพ
63093017136 นางสาวรัตนาภรณ� ฤทธ์ิลอย
63093017137 นางสาววริศรา พงษ�ไพบูลย�
63093017138 นางสาววิชญาวรรณ หม่ันทรัพย�
63093017139 นายยุทธนา วงษ�บุญยัง
63093017140 นางสาวเวสารัช อยู+สุภาพ
63093017141 นางสาวชลดา มาป6ง
63093017142 นางสาวโชติมา ทรัพย�บุญมี
63093017143 นางสาวศจี อยู+เชื้อ
63093017144 นายดิลก เพชรพงศ�
63093017145 นางสาวฉัตรชนก อยู+สิทธ์ิ
63093017146 นางสาวณิชากานต� แปงอินตMะ
63093017147 ว+าที่ร'อยตรีวรวุฒิ ทองจันอับ
63093017148 นางสาวอรุณี แสงจันทร�
63093017149 นายทวิวัฒน� ทองจิตติ
63093017150 นางสาวแพรพรรณ จรูญพิทักษ�พงศ�
63093017151 นางสาวศิริพร บุญยืน
63093017152 นางสาวชลิตา อินตMะป?ญโญ
63093017153 นายวีระพงษ� พรมพัง
63093017154 นางสาวนันทวัน ทองแจ+ม
63093017155 นายธนพงศ� เดชวงศ�ญา
63093017156 นายกฤษณะ บุสดี
63093017157 นางสาวสาวิตรี นาคนาคา
63093017158 นายสุทิวัส หัสแดง
63093017159 นายพัฒนพงศ� กลางวงษ�
63093017160 นางสาววนิดา อันทะป?ญญา

หน'า 572 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017161 นางสาวอชิรญา วุตติดํารงธรรม
63093017162 นางสาวศุภนิดา อินถา
63093017163 นางสาวกิตติยา มาเอี่ยม
63093017164 นางสาวกานต�พิชชา ขําม่ัน
63093017165 นางสาวอภิสรา รอดบุญส+ง
63093017166 นางสาวกัญญ�พิชญา สุวรรณรัตน�
63093017167 นางสาวกัณญาณัฐต� สิริจันดาหอม
63093017168 นางสาวรัสวดี ชัยยะ
63093017169 นางสาวจตุพร มณีธรรม
63093017170 นางสาวสุภนิดา ลาสาน
63093017171 นางสาวกองแก'ว แก'วเกษการ
63093017172 นางสาวศิรินันท� ศุภราทิตย�
63093017173 นางสาวณัฐธิดา คงธนธีระสันติ
63093017174 นางสาวป6ยะนุช น+วมศิริ
63093017175 นางสาวสุชานันท� เสือเล็ก
63093017176 นางสาวกมลภัทร จันแก'ว
63093017177 นางสาวศศิรินทร� ป?ญญา
63093017178 นางสาวพัชริดา โยธาศรี
63093017179 นายวัชรพงศ� บุญ เหมือน 
63093017180 นางสาวเพชรฉราพร บางนาค
63093017181 นางอาภาพร พุ+มสุคันธรส
63093017182 นายปฏิพัทธ� อุกอาจ
63093017183 นางสาวสุรีรักษ� สุขสวัสด์ิ
63093017184 นางสาวกชพร ประดุงรุก
63093017185 นางสาวมลธิชา สุตาโย
63093017186 นางสาวมาริษา วินัยพานิช
63093017187 นายปฏิภาณ รูปสูง
63093017188 นางสาวจิราภรณ� คาดสนิท
63093017189 นางสาวเมรินทร�พร เพ็ชรวาว
63093017190 นางสาวกรรณิกา ซาซง

หน'า 573 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017191 นายณัฐพล หัตถมาศ
63093017192 นายกิตติชัย เสถียรพิมลชัย
63093017193 นางสาวพิชญาวี ปนไทยสงค�
63093017194 นางสาววรพรรณ แก'วลบ
63093017195 นายนิติพล อินทร�ชู
63093017196 นายชิษณุพงศ� แก'วพุฒ
63093017197 นายรังสิมันต� เทพมงคล
63093017198 นางสาวทัดดาว เนื่องวัง
63093017199 นายทวีชัย แก'วปEอย
63093017200 นางสาวกานดา ดิษสละ
63093017201 นางสาวอุทุมพร จับใจ
63093017202 นางสาวกัญญาณัฐ ภูวัช
63093017203 นายศุภวัช ม่ันปEอม
63093017204 นางสาวลัดดาวัลย� เหลี่ยมศร
63093017205 นางสาวนิตยา ม่ันพุ+ม
63093017206 นางสาวเจนจิรา ราชสิกข�
63093017207 นางสาวสุภากร มีพุ+ม
63093017208 นางสาวกสิณา ชํานาญพันธ�
63093017209 นายวันอาสาฬ ทัศนันท�
63093017210 นางสาวสุปรียา ผมป?น
63093017211 นายอนุวัฒน� สีทอง
63093017212 นางสาวพัชรี เทียนสันต�
63093017213 นางสาวสุพัตรา ม'าอุตส+าห�
63093017214 นางสาวจิราภรณ� ทิพย�เที่ยง
63093017215 นายวัชรพงศ� หอมตา
63093017216 นายสุรเชษฐ� บุรมณ�
63093017217 นายอภิวัฒน� แห'วเหมือน
63093017218 นางสาวอภินันท� อรชร
63093017219 นางสาวทิพย�วารี วงค�เหมย
63093017220 นายอภินันท� เรือนเหลือ

หน'า 574 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017221 นางสาวแพรวนภา แท+งทอง
63093017222 ว+าที่ร.ต.หญิงสุภาวดี จันทะคีรี
63093017223 นางสาวสุจินต� นารอด
63093017224 นายรัฐศาสตร� ดอกจันดี
63093017225 นายรุ+งเรือง เตจา
63093017226 นางสาวเกวลิน เกษร
63093017227 นางสาวพรรณวิมล พรมรัตน�
63093017228 นางสาวรักน้ํา โมราราช
63093017229 นางสาวภิญญาพัชญ� อยู+บุญ
63093017230 นายธีรวัตร เนียมหอม
63093017231 นายมงคล ศรีประดับ
63093017232 นางสาวผกาวรี นครศรี
63093017233 นางสาวชลลดา ชูนพรัตน�
63093017234 นางสาวศิริพร จันลิ
63093017235 นางสาวกมลรัตน� สามงามย้ิม
63093017236 นายวสันต� บุญป?eน
63093017237 นางสาววลัยพรรณ ลักษณ�พรศิริ
63093017238 นางสาวจีระนัย หนองกกลาง
63093017239 นายชณดล พูสาย
63093017240 นางสาวทัศนีย� พวงผกา
63093017241 นางสาวฐิติมา พันธ�มาก
63093017242 นางสาวสุปราณี ซากกระโทก
63093017243 นางสาวปาณิศา ไชยะรักษ�
63093017244 นางสุจีรา แทนป?]น
63093017245 นายสรพงษ� ชูโฉม
63093017246 นายศิวณัฐ แก'วคํา
63093017247 นางสาวเนตรฤทัย โพโต
63093017248 นายวิวัฒน� อุ+นญาติ
63093017249 นายจตุพร แสงทอง
63093017250 นางสาวนฤทัย ดีป6นใจ

หน'า 575 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017251 นางสาวสุชานันท� รุณอินตา
63093017252 นางพัชรีพร ป?ญญาแก+น
63093017253 นายดนัย สายจันทร�
63093017254 นางสาววรรณลักษณ� พิศมัย
63093017255 นางสาวนัชชา เจนาคม
63093017256 นางสาวพรนิดา อินสาย
63093017257 นางสาวอุษณี โตนาค
63093017258 นางลลิตา มีกําไร
63093017259 นางสาวพิมพิดา เกิดศิริ
63093017260 นางรักชนก มาถาวร
63093017261 นางสาวจีรภา เพ็งคุ+ย
63093017262 นางสาวสิริเพ็ญ คํ่ายัง
63093017263 นายดิษฐวัฒน� พงษ�รักษ�
63093017264 นายถิรพุทธ์ิ ไกรเดช
63093017265 นางสาวลลิตวดี จันทร�อ+อน
63093017266 นายณัฐวีร� ชัยชนะพีระกุล
63093017267 นายสุรินทร� รักชู
63093017268 นางสาวภัทรวรินทร� เสรีสันติวงศ�
63093017269 นายกันตภณ แซ+หมี
63093017270 นางสาวจิราภรณ� วงษ�มาก
63093017271 นางสาวสุภัค คนดารา
63093017272 นางสาวนุชนาถ ศรีเสริม
63093017273 นางสาวมนัชญา อินทรสูต
63093017274 นางสาวภัทราพร ศรีนุช
63093017275 นายพิทยา รอดเขียว
63093017276 นางสาวธันยาพร จันทร�อิน
63093017277 นางสาวเบญจมาศ ขุนทอง
63093017278 นางสาวชฎาพร ตินัน
63093017279 นางสาวพลอยเพ็ชร จันทร
63093017280 นางสาวสุชานันท� ป?นแดน

หน'า 576 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017281 นางสาวศกลวรรณ กาลานุสนธ์ิ
63093017282 นางสาวกรณ�ปารณีย� จันทร�แก'ว
63093017283 นายศิวะ ดิษฐธรรม
63093017284 นายป6ยะวัฒน� ทะเสมา
63093017285 นางสาวภัทรนันท� สุภา
63093017286 นายณิชชากรณ� นรินทร�
63093017287 นางสาวปาริฉัตร นรสิงห�
63093017288 นายอัครชัย สรรพค'า
63093017289 นางสาวจิรภา กลิ่นสุคนธ�
63093017290 นางสาวสายชล ธรรมโรจน�
63093017291 นางสาวจิรวรรณ แก'วกนก
63093017292 นางสาวจามจุรี คําดี
63093017293 นางสาวเบญจวรรณ จํานงเลิศ
63093017294 นางสาวอัญญารินทร� โพธ์ิอ+อง
63093017295 นางสาวกัญจนพร อิป6น
63093017296 นายอริย�ธัช นาคจิตรการ
63093017297 นางสาวสุพรรณี บุญมา
63093017298 นางสาวนจนา มุกดาลอย
63093017299 นางสาวอมรรัตน� ศรีนาราง
63093017300 นางสาวฐิติรัตน� พูลพินิจ
63093017301 นางสาวพิมพ�ขวัญ เพนเทศ
63093017302 นายณรงค�ฤทธ์ิ รัตนสุต
63093017303 นายรินรดา ยอดเพชร
63093017304 นางสาววรัญญา จันทร�ศรี
63093017305 นายวรุต คําริส
63093017306 นางสาวธนพร ฆัสกติกา
63093017307 ดาบตํารวจสุขุม ทรัพย�สระนิตร�
63093017308 นางสาวกมลวรรณ ชาวกรุง
63093017309 นายสิทธ์ิกร สุดลอด
63093017310 นายปรเมษฐ� ผาแก'ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017311 นางกมลทิพย� ขันทะสีมา
63093017312 นางสาววันวิสาข� บุญต+อ
63093017313 นางสาวศศิประภา ใจแก'ว
63093017314 นางสาวสุภนิตา ประชา
63093017315 นายกนก จิราพงษ�
63093017316 นางสาวอภิชญา เกตุอัน
63093017317 นางสาวทิพวรรณ โมเรือง
63093017318 นางสาวนรารัตน� อารีรอบ
63093017319 นางสาวอรทัย เรืองสถาน
63093017320 นายธีรวัฒน� ชะเอมไทย
63093017321 นายกิตติศักด์ิ เพ็ชรกระต+าย
63093017322 นางสาวฉัตรฤดี ศรีพลอย
63093017323 นายธนาคาร จิระศิริโชติ
63093017324 นายชญานนท� กันหา
63093017325 นางสาวลิสา เชื้อบุญมี
63093017326 นางสาวธนพรรณ  พิณ พัสสา 
63093017327 นางสาวสุกานดา ทิมพิทักษ�
63093017328 นายรุ+งโรจน� พ่ึงม+วง
63093017329 นางสาวป6ยธิดา นิยมสํารวจ
63093017330 นางสาวสมัชญา เชื้อเจริญ
63093017331 นางสาวนิรัตนศัย ไร+นุ+น
63093017332 นายอภิสิทธ์ิ อิงชาติเจริญพร
63093017333 นางสาววิไลทิพย� โนจิต
63093017334 นายอรุษ สวนพันธุ�
63093017335 นายฉัตรธรณ�วัชร� สุขนรินทร�
63093017336 นางสาวสุวรรณา จันทร�หอม
63093017337 นายศุภกิตต์ิ ดิษปRวน
63093017338 นายนิติกร พันธ�เพ็ง
63093017339 นางสาวเบญจมาศ เรือนเพ็ชร
63093017340 นายภิญโญ แก'วอาณา
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63093017341 นางสาวกมลเนตร อินทร�ป?ญญา
63093017342 นางสาวพัชรินทร� ป?ญญาไว
63093017343 นางสาวรัตติพร คงหัต
63093017344 นายศักด์ิสยาม กาบบัว
63093017345 นางสาวณัฐสุดา บุญเสริม
63093017346 นายอิสรพงศ� แก+นจันทร�
63093017347 นายภานุพงษ� ป?]นปรือ
63093017348 นางสาวนันทนา ตวงลาภทวีกิจ
63093017349 นางสาวก่ิงฟEา บัวศรี
63093017350 นายอOิทธิกร แสนหลวง
63093017351 นายวรชัย พ่ึงสมบัติ
63093017352 นางสาวกัลยารักษ� คําปริว
63093017353 นายปุณยวัฒน� อภิพัฒน�อังกูร
63093017354 นายปริญญา เดชป?]น
63093017355 นางสาววชิราภรณ� ศรีใจวงค�
63093017356 นางสาวสุภัคตรา ล'อมแพน
63093017357 นางสาวกัญญารัตน� จันทร�เชื้อ
63093017358 นางสาวภัทรภรณ� จันทร�เรือง
63093017359 นายทวีศักด์ิ เล็กพ+อ
63093017360 นางสาวสุนิษา แว+นแก'ว
63093017361 นางสาวภาวิณี นาเสถียร
63093017362 นายวศิน วัฒนศัพท�
63093017363 นายนิติเทพ ลาบรรเทา
63093017364 นางสาวอัจฉรา เก็งธัญการ
63093017365 นายกิตติพงษ� สมทาน
63093017366 นายธวัชชัย บุญหวา
63093017367 นายบุญญฤทธ์ิ เทียนม่ัน
63093017368 นางสาวณัฐรัตน� ตรงต+อกิจ
63093017369 นายกิตปภัส แก'วปEองปก
63093017370 นางสาวขนิษฐา ตMะเฮิง
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63093017371 นางสาวป?ทมวรรณ ดีแล'ว
63093017372 นางสาวดลพร ศิลปจิตต�
63093017373 นางสาวณีระสา คําภิโร
63093017374 นางสาวกาญจนา เกตุอ+อน
63093017375 นายสิรวิชญ� สีงาม
63093017376 นางสาวนงเยาว� ป?eนโด'
63093017377 นางสาวพิชิตา เกตุจํานงค�
63093017378 นางสาวรุจิรัชย� คุณาเวช
63093017379 นายอธิป นาคยา
63093017380 นางสาวกุลณัฐ เที่ยงธรรม
63093017381 นางสาวกุลิสรา คําเสวก
63093017382 นางสาวนันทวดี หะวัน
63093017383 นางสาวภัทรพรรณ สุขเมือง
63093017384 นายถิรพุทธ์ิ แย'มขจร
63093017385 นางสาวเกตุนภัส ย่ิงชัดสามารถ
63093017386 นายอัครพัฒน� สระแก'ว
63093017387 นางสาวสุวรรณา กูลหกูล
63093017388 นางสาวป6ยวดี รอดดี
63093017389 นายธนสิน สอนใจ
63093017390 นางสาวอนงค�นาฏ อินทร�อุด
63093017391 นางสาวอนงค�รักษ� ย้ิมเมือง
63093017392 นางสาวรัตนิกรณ� ผาบัว
63093017393 นางสาวนรินทร�รัตน� โชติกะคาม
63093017394 นางสาวกรชวัล ถาวร
63093017395 นายวรุตม� ไชยเทศ
63093017396 นางสาวสิริยาภรณ� ดีศักด์ิ
63093017397 นางสาวสงกรานต� สิงห�กลิ่น
63093017398 นางสาวชไมพร อ'วนโพธ์ิกลาง
63093017399 นางสาวนริศรา เที่ยงเต็ม
63093017400 นางสาวภัททิรา จันทร�อิน
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63093017401 นายศรัณย� หุยากรณ�
63093017402 ว+าที่ร.ต.หญิงณัฏฐณิชา ป?ญญาคํา
63093017403 นายชัชพงศ� จันทร�สิงห�
63093017404 นางสาวนลิศรา ทองดี
63093017405 นางสาวมณีรัตน� หลากสุขถม
63093017406 นายกันต�ธร คําภีร�
63093017407 นายกิตตินันท� เกิดโต
63093017408 นางสาวรพีพร จูทอง
63093017409 นายศุกลกานต� สีหะวงษ�
63093017410 นางสาวเรณุกา ฝ?]นแบน
63093017411 นางสาวสุกัญญา มีเดช
63093017412 นางสาวผกาสินี ไฝสัมฤทธ์ิ
63093017413 นางสาวอาทิตยา บําเพ็ญพันธ�
63093017414 นางสาวสุพัตตรา มาสังข�
63093017415 นางสาวณัทธิชา ทะนันชัย
63093017416 นางสาวอารีรัตน� แก+นลืม
63093017417 นายป6ยะ รอดวิหก
63093017418 นายอภิวัฒน� แสนสุรินทร�
63093017419 นางสาวธมลวรรณ แพ+งกลิ่น
63093017420 นางสาวผกามาศ มากมี
63093017421 นางสาวกมลชนก แสนเหมือน
63093017422 นายพายุ คําเต+ย
63093017423 นางสาวณิชกานต� เหลือลา
63093017424 นายชยานันต� จันทร�คํา
63093017425 นางสาวศริญญา สงเคราะห�
63093017426 นางสาวอริสา กาติน
63093017427 นายป6ยะบุตร มังวอ
63093017428 นางสาวบุษยามาส นามพุทธา
63093017429 นางสาวไอริณ เนาประดิษฐ�
63093017430 นางสาวกรรณิกา พรหมจักร
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63093017431 นางสาวสุภานัน พุทธา
63093017432 นางสาวจารวี ไชยราช
63093017433 นายจิรายุ สะพรั่ง
63093017434 นายบูชิต บุญอยู+
63093017435 นายโชคอํานวย ตําปาน
63093017436 นายไชยวัฒน� ปลิ่นกลอง
63093017437 นางสาวสุพรรณี บุญมี
63093017438 นางสาวประภาวดี ชูมณี
63093017439 นายพิษณุ อนุเคราะห�
63093017440 นางสาวชญานี อุดมสุข
63093017441 นางสาวบุญทริการ� จันไทย
63093017442 นายสงกรานต� เทพเวียง
63093017443 นายประภพ วรรณรัตน�
63093017444 นางสาวปวันรัตน� วงศ�ชนะยุทธ
63093017445 นางสาวสายฝน เณรเจียม
63093017446 นางสาวศิริภัทร เอี่ยมละออ
63093017447 นางสาวสุภารัตน� สอนตา
63093017448 นางสาวณิชารีย� รอดอดทน
63093017449 นายธนกร ศรีแจ+มดี
63093017450 นางสาวปรีณาภา ยาวิใจ
63093017451 นางสาวอําไพพร สังข�สอาด
63093017452 นายอรรถชัย คําอ'อย
63093017453 นางสาวธนาวดี พรลิขิตผ+องใส
63093017454 นางสาวสุทินา วิทิต
63093017455 นายอภินัทธ� เพ่ิมพูลทรัพย�
63093017456 นางสาวนฤมล ชารีขวัญ
63093017457 นางสาวประภัสสร บุญดล
63093017458 นายชัชวาล นพคุณ
63093017459 นายณัฐวิชญ� ศรีนาราง
63093017460 นายทรงวุฒิ หวาเกตุ
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63093017461 นายสุรศักด์ิ แสงสว+าง
63093017462 นายนัทธพงศ� พุ+มศิโร
63093017463 นางสาวปริวัลย� ภูรัต
63093017464 นางสาวพรรณวรท นําพวก
63093017465 นางสาวกัญชนพร พระสนชุ+ม
63093017466 นางสาวเนตรชมัย ป6Uนแก'ว
63093017467 นางสาวมาริสา เนียมสุ+ม
63093017468 นางสาวภาวินี ท'วมยัง
63093017469 นางกรรณิกา สุขขา
63093017470 นางสาวสิริกานต� สุรวงค�
63093017471 นายสถิตคุณ ม่ันอยู+
63093017472 นางสาวณัฐรภา อโนศรี
63093017473 นางสาวนุชนาฎ ไชยนวล
63093017474 นางสาวจิรภา เหมือนพิมทอง
63093017475 นางสาวลลิตา คําเลื่อม
63093017476 นายณัฐพนธ� สิงห�ธนะ
63093017477 นายอดิศักด์ิ มุมบุญ
63093017478 นางสาวหนึ่งฤทัย สังข�เทศ
63093017479 นางสาวภูริวรรณ ประมาณ
63093017480 นางสาววิลาวัลย� อินทะกะ
63093017481 นางสาวพัชนี วัสสุตตะมะ
63093017482 นายเนติภูมิ บุญโถ
63093017483 นายธนวัตร บู+อินทร�
63093017484 นางสาวสิดาพร สิริเศรษฐนนท�
63093017485 นางสาวรุ'งดาว มีเรือง
63093017486 นางสาวสุกัญญา สีสวัสด์ิ
63093017487 นางจุฑารัตน� ยศไชย
63093017488 นางสาวทิฆัมพร จาอาบาล
63093017489 นางสาววิมลรัตน� สุขเกษม
63093017490 นางสาวมณีรัตน� เดชธรรม
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63093017491 นายทัพพ�สรณ� อ+อนอําไพ
63093017492 นางสาวอาริตา สาวดี
63093017493 นางสาวกวิสรา ศิริสุวรรณ
63093017494 นางสาวปวันรัตน� อยู+รอด
63093017495 นางสาวสุนิสา อุตจันทร�
63093017496 นางสาวสุดารัตน� นาคธูป
63093017497 นางสาวนันทชา สุพัฒน�
63093017498 นายวัชระ ป?ญจะวัตร
63093017499 นางสาวนิภาพร ม+วงพรม
63093017500 นางสาวจุฑามาศ ขวัญแน+น
63093017501 นางสาววราภรณ� มาตรสมบัติ
63093017502 นางสาวณัฐชยา มูลนิล
63093017503 นายไพรัตน� ฐานวงศ�
63093017504 นางสาวพรพรรณ แพรเขียว
63093017505 นางสาวภัทริยา ทรงพุฒิ
63093017506 นางสาวฐณพรรณ คงเงิน
63093017507 นายสนธิ คล'ายสุบิน
63093017508 นางสาวอธิชา ไตรคุ'มดัน
63093017509 นายกิติศักด์ิ เนตรแดง
63093017510 นายศักด์ิสิทธ์ิ ยศโสทร
63093017511 นางสาวณัฐนันท� จงสิริธนวัฒน�
63093017512 นายณัฐวุฒิ เพ็ชร�อําไพ
63093017513 นายธนกฤต หาญกิตติมงคล
63093017514 นายรัตนพงศ� อังกาบ
63093017515 นายณัฐพงษ� มีมาก
63093017516 นางสาวธนัญญา จันทร�ภิรมย�
63093017517 นายขจรศักด์ิ กองบุญ
63093017518 นางสาวธัญญารัตน� วุฒิ
63093017519 นางสาวกัญญารัตน� ภาคศัพท�
63093017520 ว+าที่ร.ต.นิวัฒน� ดวงทิพย�
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63093017521 นางสาวบัณฑิตา บุญรอด
63093017522 ว+าที่ร'อยตรีหญิงวรรณิดา แก'วลบ
63093017523 นางสาวศิวาการ เกตุตรง
63093017524 นางสาวธีราพร สุขคําปา
63093017525 นายธันย� จันทฤกษ�
63093017526 นางสาวจิตรา จันตะบุตร
63093017527 นายนพพร คงทอง
63093017528 นายบดินทร� อินตMะวิชัย
63093017529 นายโยธิน ขันทะ
63093017530 นางสาวชื่นนภา พานิชเจริญ
63093017531 นางสาวรจนา ป6นตาเครือ
63093017532 นางสาววลัยพร โฉมรอด
63093017533 นายนิติภูมิ อาศัยกร
63093017534 นางสาวธัญชนก ทศเทียน
63093017535 นางสาวอรอนงค� โสประดิษฐ�
63093017536 นางสาวณสุดา จันทร�กระจ+าง
63093017537 นางสาวธารารัตน� เอี่ยมสะอาด
63093017538 นางสาวสุวนิด แก+นไชย
63093017539 นายพงษ�ศธร บรรพตา
63093017540 นายสมพงษ� เอี่ยมฤทธ์ิ
63093017541 นางสาววราภรณ� ขัดสาย
63093017542 นางสาวอาภัสรา เสือน'อย
63093017543 นางสาวนิภาวรรณ จันทัก
63093017544 นางสาวมยุรี เมฆฉาย
63093017545 นางสาวทิพวรรณ รองทิม
63093017546 นางสาวจารุวรรณ ลาวิน
63093017547 นางสาวพิมพ�ณัชช� พงษ�พานิช
63093017548 นางสาวณัฐญาภา เล็กแจ'ง
63093017549 นางสาวกรรณิกา เข่ือนรอบเขต
63093017550 นางสาวนรารัตน� รุทระกาญจน�
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63093017551 นางสาวศิริรัตน� มีพาน
63093017552 นางสาวณัฏฐณิชา บูรณไทย
63093017553 นางสาวหทัยพร นิ่มปาน
63093017554 นางสาวอินทิพร คล'ายทอง
63093017555 นางสาวณัฐรีพร โพธ์ิดง
63093017556 นางสาวอาราดา โมราเพ็ง
63093017557 นางสาวจิราวรรณ เงินเมือง
63093017558 นายพิริยพงษ� นุสนธ์ิ
63093017559 นางสาวศิริรัตน� เสือหาญ
63093017560 นายณัฐนนท� หลิ่งเลย
63093017561 นางสาวเสาวภาค บุญญาวงศ�
63093017562 นายธนพล จันมาก
63093017563 นายวัชรินทร� พันกลั่น
63093017564 นางสาวอารมณ� เทียรมา
63093017565 นางสาวศิรินทรา วงค�โห'
63093017566 นายวิรัตน� รักเขตร�วิทย�
63093017567 นางสาวกัลย�สุดา น+วมมี
63093017568 นางสาวดวงทิพย� ขันแก'ว
63093017569 นางสาวเสาวรส ร+วมชัยภูมิ
63093017570 นางสาวเนติภรณ� บุตระ
63093017571 นางสาวมัลลิกา หาญอยู+
63093017572 นางสาวศศิวรรณ มืดหล'า
63093017573 นางสาวสุรีรัตน� คงธนบุญญา
63093017574 นางสาววิลาสินี ใจถา
63093017575 นายวิชชา มีธรรม
63093017576 นางสาวป6ยาภรณ� บริสุทธ์ิ
63093017577 นางสาวชนิดา จันทร�มา
63093017578 นางสาวสลันญา สอนสุภาพ
63093017579 นางสาวปวิชญา ชาวหนอง
63093017580 นางสาวนันทิกานต� สิงห�ทอง
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63093017581 นางสาวพัชรา ใจซ่ือ
63093017582 นายภควัฒน� สุวรรณสิทธ์ิ
63093017583 นายอภิรุจน� รุ+งเรือง
63093017584 นางรุ'งเพชร เทียกมูล
63093017585 นางสาววิภา สายต้ังใจ
63093017586 นางสาวชลิดา แซ+อุน
63093017587 นางสาวกนกวรรณ คงคาอินทร�
63093017588 นางสาวญาสินี ประเสริฐผล
63093017589 นางสาวมินตรา เสมือนพันธ�
63093017590 นางสาวภาณญาดา วงศ�งาม
63093017591 นางสาวธิดารัตน� วารีย�
63093017592 นางสาวธนวรรณ จันทร�เดช
63093017593 นางสาวณัฐสุดา ตาสุวรรณ
63093017594 นายบวรรัฐ สOุOOทธิภาค
63093017595 นางสาวณิชา วริทธ์ินันท�
63093017596 นางสาวชวลดา พูนมี
63093017597 นางสาวปวีณา ท'าวน'อย
63093017598 นางสาวโชติกา พรหมจอม
63093017599 นางสาวสุกัญญา ฉิมพาลี
63093017600 นายเจตน�ชนินทร� ปราบอินทร�
63093017601 นางสาววศินี คําหงษ�สา
63093017602 นางสาวศศิธร วงศ�ชัย
63093017603 นายทิศพล ยาสมุทร
63093017604 นางสาวจิตตา ยศบุตร
63093017605 นางสาวธนัชพร พิจอมบุตร
63093017606 นางสาวณัฐมน วงศ�จุมปู
63093017607 นางสาวณิชารัศม� สิงห�พรหม
63093017608 นางสาวพรรณราย พรมศิลา
63093017609 นางสาวถนอมศรี กะการัมย�
63093017610 นายเฉลิมชัย ดวงมณี
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63093017611 นางสาวภรัญญา บุญจันดา
63093017612 นายพุฒิพงศ� คําสมาน
63093017613 นายวัชรากร บัวแก'ว
63093017614 นางสาวอารียา รัตนนวล
63093017615 นายสหรัฐ วงษาศิล
63093017616 นางสาวฐาปณีย� สุขนวล
63093017617 นางสาวรสชรินทร� สีใส
63093017618 นางสาวสุกัญญา แสงศรี
63093017619 นางสาวณิชกานต� วงศ�วาน
63093017620 นางสาวนุชรินทร� เอนอิง
63093017621 นางสาวบัณฑิตา เปรมสังข�
63093017622 นางสาวศิริลักษณ� ดีดน'อย
63093017623 นางสาวจีราภรณ� เหวิจิตร
63093017624 นางสาววรรณชา นครคํา
63093017625 นางสาวชญาณ�พิมพ� ขําโพธ์ิทัย
63093017626 นางสาวภาพิมล มดแดง
63093017627 นางสาวอภิมุข ทองมาลัย
63093017628 นางสาวจามจุรี ดีป6นตา
63093017629 นายชัยวัฒน� ทองสุข
63093017630 นางสาวอังคณา ย้ิมช'าง
63093017631 นางสาวกุลธิดา กุลพันธ�
63093017632 ว+าที่ ร.ต.หญิงประภาสิริ ฝาเรือนดี
63093017633 นายณัฐพล พุทธา
63093017634 นางสาวพรชนก เทศเขียว
63093017635 นางสาวปานตะวัน นิตยวัน
63093017636 นางสาวอรุณวตี หลําริ้ว
63093017637 นายอภิชิต พิมพาลัย
63093017638 นางสาวชุลีพร เติมลาภ
63093017639 นายชวกร บุญสิงห�
63093017640 นางสาวพิชชาพร นนทะโคตร
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63093017641 นายราเชนทร� มหาวัน
63093017642 นายบุลากร วราพันธ�
63093017643 นางสาวภัททิยา พรมสายใจ
63093017644 นางสาวไอลดา กาวินา
63093017645 นายศุภกร สุขอิ่น
63093017646 นางสาวสุภาพร สิงห�ซงคา
63093017647 นางสาวณัฏฐา เสือชาวนา
63093017648 นางสาวพัชราภรณ� สิงห�พร
63093017649 นางสาวชลิตา ชาอุ+น
63093017650 นางสาวจีรารัตน� บุญยงค�
63093017651 สิบเอกปฏิพัทธ� สิงห�แก'วสืบ
63093017652 นางสาวนุชนารถ วิไลรัตน�
63093017653 นางสาวชนม�นาถ ป6Uนเงิน
63093017654 นางสาวป6ยาภรณ� มูลสา
63093017655 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ คํ้าชู
63093017656 นางสาวศศิธร พลเย่ียม
63093017657 นางสาววิลาสินี ไตรพิริยะ
63093017658 นางสาวศศินา กาฬภักดี
63093017659 นางสาวชลลดา พิสกุล
63093017660 นางสาวอลิษา ประทุมโพธ์ิ
63093017661 นายธเนตร คชรักษ�
63093017662 นางสาวอาชัญญา ครุธเกษ
63093017663 นางสาวภัคพร จักรบุตร
63093017664 นางสาวกมลชนก ธรรมตถา
63093017665 นางสาวพิชญ�สินี กันธะโน
63093017666 นางสาวสุกัญญา เฉยบัว
63093017667 นางสาววิภาดา คงคิด
63093017668 นางสาวจิราพร พุทธา
63093017669 นายพีรยศ ปอแก'ว
63093017670 นายณรงค�ชัย ภูโสดา
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63093017671 นางสาวรัตนาภรณ� เฉยพ+วง
63093017672 นายมงคล บังควร
63093017673 นายกฤษฎา กาเรียน
63093017674 นางสาวอารีวรรณ จันทร�ไพจิตร
63093017675 นายธํนยกานต� อนุพันธุ�
63093017676 นางสาวหทัยภัทร กาสุข
63093017677 นางสาวอลิษา เกตุวังแดง
63093017678 นางสาวชนิกา แพ+งกลิ่น
63093017679 นายธีรภัทร� โพธิกุล
63093017680 นางสาวพิมแข เพ็ชรเสือ
63093017681 นางสาวเสาวนีย� ปรีชา
63093017682 นางสาวปนัดดา นาวาระ
63093017683 นางสาวฐิติพร จันทนา
63093017684 นางสาวสุกานดา อินทร�คล'าย
63093017685 นางสาวปริยาภรณ� โรจน�เรืองนุกูล
63093017686 นางสาวประวีณา วิจิตรานนท�
63093017687 นางสาวนิศากร บรรลุ
63093017688 นางสาวศศิธร อิ่มเพ็ง
63093017689 นางสาวทักษพร เลี้ยงเชื้อ
63093017690 นางรัตติกาล เขียวเรือง
63093017691 นางสาวนิศา พุทธสอน
63093017692 ส.ต.อ.สุบิน สุขเกษม
63093017693 นางสาวอธิราภ� ปรารมภ�
63093017694 นายอดิศร เทศเสนาะ
63093017695 นายอรรถพล เครื่องแก'ว
63093017696 นางสาวนุชฉราพรรณ สูตรทองม่ัน
63093017697 นางสาวป?ฏฏิมา ฮองต'น
63093017698 นางสาวสิริมา แสงตะคล'อ
63093017699 นางสาวภัทราพร ม่ิงโสดา
63093017700 นางสาววิภาวี เมืองน'อย
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63093017701 นายบุญบวร ภูธร
63093017702 นางสาวจุฑารัตน� เอื้อสลุง
63093017703 นางสาวป?ทมาภรณ� จันทวงค�
63093017704 นางณัฏฐนันท� วงษ�พานิช
63093017705 นายสุริยัน ป6นทรายมูล
63093017706 นายบุญเลิศ ดีมาก
63093017707 นางสาววโรรส ลือวิชานะ
63093017708 นางสาวทัศวรรณ บุญประเสริฐ
63093017709 นางสาวอินทิรา วงค�ศรี
63093017710 นางสาวยลระวี ณอัมภัย
63093017711 นางสาวกัญญารัตน� เขียงแขก
63093017712 นางสาวเสาวลักษณ� ต้ังตัว
63093017713 นายทิวากร ไกรกลิ่น
63093017714 นางสาวกวิสรา แก'วแดง
63093017715 นายฐิติพันธุ� ดวงจันทร�
63093017716 นางภัททิยา รอดทุกข�
63093017717 นางสาวกมลทิพย� ศรีเครือแก'ว
63093017718 นางวิภา บุญนวน
63093017719 นายศุภวัฒน� เพ็ชรเย็น
63093017720 นางสาวผกามาศ เสริฐศรี
63093017721 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ ดีแท'
63093017722 นายณัฐพล สวัสด์ิเอื้อ
63093017723 นางสาววรรณประภา เหล+าเขตต�กิจ
63093017724 นายสุรเชษฐ� อรชุน
63093017725 นายจักรพันธ� วันเพ็ญ
63093017726 นางสาวพาฝ?น จอมสังข�
63093017727 นายสุรพล จูมด'วง
63093017728 นายจิตติชัย อ+อนละมูล
63093017729 นายบดินทร� หอมหวาน
63093017730 นางสาวสุนิษา ดีประชา
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63093017731 นางสาวพรนิภา อินถาโท
63093017732 นางสาวมนิษิณี ศรีมะรักอ+อน
63093017733 นางสาวอารยา ศรีหาโท
63093017734 นางสาวพรพรรณ เสริมมติวงศ�
63093017735 นายอานนท� มีเพชร
63093017736 นายกิติศักด์ิ คุ'มแก'ว
63093017737 นางหนูย้ิม สุขสะอาด
63093017738 นางสาวสาวิตรี ทุตะกิจ
63093017739 นางสาวนุชนาฏ มาดี
63093017740 นายธนาธิป สอนแหยม
63093017741 นายจักรพันธุ� จําปาแก'ว
63093017742 นางสาวขวัญชนก ขุนแก'ว
63093017743 นางสาวมาริศา นนทสุบรรณ
63093017744 นางสาววรรธนวรรณ ปุตามา
63093017745 นายพิชัย ขําในเมือง
63093017746 นายจิรภัทร� มณฑาทอง
63093017747 นางสาวดลฤดี ชมภูพันธ�
63093017748 นางสาวทัศนีย� ภาคโพธ์ิทอง
63093017749 นางสาวสุวารี คล'ายทรัพย�
63093017750 นายวรพงศ� ปานอ+อง
63093017751 นางสาววณิชชา วรเดชาติวงศ�
63093017752 นางสาวภัทรพร จันทะพินิจ
63093017753 นางสาวการะเกด ใจแสน
63093017754 นางสาวจีรวรรณ สรรพนามใหม+
63093017755 นายภคพนธ� ศิรินันทยา
63093017756 นางสาวรุ+งทิวา พรมมา
63093017757 นางสาวสายใจ ต'องเช'
63093017758 นางสาวปวรวรรณ ปรางทอง
63093017759 นางสาวอัญชลี หม่ันเขตกิจ
63093017760 นางสาวสิริรัตน� ผ+องใส
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017761 นายอานุภาพ อินทร�เกลี่ย
63093017762 นายณัฐวุฒิ สอนมาก
63093017763 นายธิติวุฒิ ทองเล็ก
63093017764 นางสาววิลาวัณย� เพ็ชร�อินทร�
63093017765 นางสาวอภิชญา มูลทา
63093017766 นางสาววรางคณา พรมจักร�
63093017767 นางสาวพัทธนันท� ต+ายจันทร�
63093017768 นางสาวนภนันท� วีเกษ
63093017769 นางสาวสิริรัตน� จําปาทอง
63093017770 นางสาวนัจนันต� อินจันทร�
63093017771 นายสุเนตร ผาสุข
63093017772 นางสาวชลิดา ช+างเจรจา
63093017773 นางสาวปรารถนา สีหามาตย�
63093017774 นางสาวฐิติรัตน� ยมเกิด
63093017775 นางสาวปวีณ�สุดา สารถ'อย
63093017776 นางสาวชนัญชิดา ทองเรียบ
63093017777 นางสาวฐิตินันท� ปVบ'านใหม+
63093017778 นางสาวหัทยา มอมอิว
63093017779 นางสาวเพ็ญนภา ทนเพชร
63093017780 นายพิบูล มงคลจรรยาภัค
63093017781 นางสาวสุภาพร อินดี
63093017782 นางสาวนันท�นภัส ชามะรัตน�
63093017783 นางสาวนงลักษณ� โภชนะ
63093017784 นางสาววรรณิกา วรบุตร
63093017785 นายธนทัต เกษมรัตน�
63093017786 นางสาวคณิตา โรจนวิจิตร
63093017787 นายสกล โงมโปร+งเบี้ย
63093017788 นางสาววิลาวัณย� แก'วกุลศรี
63093017789 นางสาวอัญมณี โลกไพศาล
63093017790 นางสาวปรียาภรณ� ชาวหน'าไม'

หน'า 593 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017791 นางสาวณัฐธิดา โมลาดุก
63093017792 นางสาวจุฑามาศ โกมลรัตน�
63093017793 สิบเอกรัฐพงษ� สุขสุด
63093017794 นายธนภาคย� อินทพฤกษ�
63093017795 นางสาวป6ยนุช ราชกิจ
63093017796 นายอนุพันธ� ใจตรง
63093017797 นางสาวสุดา นาคเมฆ
63093017798 นางสาวป6ยธิดา กิตวงค�
63093017799 นางสาวกฤตพร บัวทอง
63093017800 นางสาวจีราวรรณ คงปาน
63093017801 นางสาวสุริพร พระโบราณ
63093017802 นางสาวมยุรี จันดาวงษ�
63093017803 นางสาวธฤษวรรณ อินทรลาวัลย�
63093017804 นางสาวเครือวัลย� คงทนแท'
63093017805 นางสาวนนทพร ประเสริฐกุล
63093017806 นางสาวศรีสุดา ทุเรียนไธสง
63093017807 นางสาวสุกัญญา คําโสม
63093017808 นายกิตติพันธ� ชาญไชย
63093017809 นางสาววริศรา คําภู+
63093017810 นายณัฐพล ได'ดี
63093017811 นางสาวสุภัสสร จงปลื้มป6ติ
63093017812 นางสาวมาลีวัลย� ถาตุ'ย
63093017813 นางสาวสิตานันท� พันธ�สิงห�
63093017814 นางสาวปานทิพย� แสนอ+อน
63093017815 นายภมร บูรณพล
63093017816 นางสาวสุทธินันท� มุลิตา
63093017817 นางสาววิรงรอง ชัยวิเสน
63093017818 นางสาวณัฏฐธิดา กุ+งนะ
63093017819 นางสาวญาดา เทตินน้ํา
63093017820 นายณัฏฐชัย เหมบุรุษ

หน'า 594 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017821 นายชัยยันต� กันธิยะ
63093017822 นางสาววนิดา ภู+ระหงษ�
63093017823 นางสาวถิรดา สุขพงษ�
63093017824 นางสาวบุษราคัม บุญมาตา
63093017825 นางสาวนันท�นภัส รอดเครือ
63093017826 นายปรีชา ดีมิต
63093017827 นางสาวฐณิชชา มงคลต๊ิบ
63093017828 นางสาวกุลธิดา มีศิริ
63093017829 นางปุณณดา บัวทอง
63093017830 นางรัชดาวัลย� ศรีวิกูล
63093017831 นางสาววิลาสินี เครือญาติ
63093017832 นายสุรินทร� ขําเมือง
63093017833 นายวิทวัส ตรีใย
63093017834 นางสาวบงกช อรุณอุ+นเกตุ
63093017835 นางสาวฐิฌาภรณ� ไฝRทอง
63093017836 นางสาวสุภิญญา ดอกเก๋ียง
63093017837 นายพิทยา ทองจันทร�
63093017838 นางสาวอลิษา บัวบาน
63093017839 นางสาวณัฐติกรณ� โยธาสิงห�
63093017840 นางสาวจีรพร บัญชาโต
63093017841 นางสาวมณีรัตน� นาคสวน
63093017842 นายวัชริศ ขลิบทอง
63093017843 นายศรัณย�พงศ� เอี่ยมทัพ
63093017844 นางสาวอภิญญา พุทธชยานนท�
63093017845 นางสาวติณณ�พิมญชุ� เตชเลิศธนานนท�
63093017846 นางสาวนัฐกานต� ตลับนาค
63093017847 นายธนพล นิลทการ
63093017848 นายธนศิริ มาน'อย
63093017849 นางสาวปริศนา จันทสอน
63093017850 นางสาวกรพินจรัส ก่ิงทั่ง

หน'า 595 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017851 นายปวีณ หาญรักษ�
63093017852 นางสาวกฤติยาณี สุขเสริม
63093017853 นายพันธดนัย วรรณแฉล'ม
63093017854 นางสาวอภิญญา สุดาพวง
63093017855 นางสาวฐิติรัตน� กันจินะ
63093017856 นางสาวรพีพร สระทองเติม
63093017857 นางสาวกัญชริญา รุจิขจรวุฒิ
63093017858 นางสาวศิริลักษณ� ฐิติวร
63093017859 นายธีรภัทร เกิดผล
63093017860 นางนริศรา ครุธทานุชาติ
63093017861 นางสาวศศิวิมล ศรีมงคล
63093017862 นางสาวลักษมล นาคบุตร
63093017863 นายนัทธพงศ� ใจเพียร
63093017864 นางสาวคันศร ก่ิงแก'ว
63093017865 นายวรพล เผื่อนผึ้ง
63093017866 นางสาวสุวนันท� ธงชัย
63093017867 นางสาวอารียา สุขสุวรรณ
63093017868 นางสาวจุไรพร ผิวผ+อง
63093017869 นายอิสระ ด'วงฉิม
63093017870 นายฉัตรชัย สายทองคํา
63093017871 นางสาวสุวนี ยาวิชัย
63093017872 นางสาวอรณิชา ขัตติโย
63093017873 นางสาวหรินทิพย� ฐิติวรชิน
63093017874 นายพงศกร คําพุฒ
63093017875 นางสุขภัฏ แก'วบุตร
63093017876 นางสาวนฤมล อ+อนนุ'ย
63093017877 นางสาวพรประภา ทรายวงศ�
63093017878 นางสาวสุพิชญา สุขเกษม
63093017879 นางสาวจิรัชชยาภรณ� ทองประเสริฐ
63093017880 นางสาววิฑิตา สนศิริ

หน'า 596 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017881 นางสาวหญิงนภา ราชา
63093017882 นางสาวจารุมน เม+นขาว
63093017883 นางสาวอริสรา สอนท+าโก
63093017884 นายนฤเบศ ตรีบุพชาติสกุล
63093017885 นางสาววัชรี ดวงหอม
63093017886 นางสาวพัชรินทร� คุ+ยจาด
63093017887 นางสาวสุธิตา อ+อนนิ่ม
63093017888 นางสาววรรวิสา ขัดสาย
63093017889 นางสาวป6ยนาฏ วนสกุลชัย
63093017890 นางสาวจุฑามาศ อ+อนมีศรี
63093017891 นางสาวมณีรุ'ง บุญสอาด
63093017892 นางสาวอคิราภ� ภู+ชินาพันธุ�
63093017893 นางสาวสุรัสวดี ตะนะวิไชย
63093017894 นางสาวเจนจิรา อินสี
63093017895 นางสาวปภัสสร แสนเมืองใจ
63093017896 นางสาวอภิสรา อิ่มบุญ
63093017897 นางสาวศรินยา ศรีหาตา
63093017898 นางสาวป6ยธิดา เชื้อผู'ดี
63093017899 นางสาวสุวรรณา พุฒทอง
63093017900 นางสาวจิราภรณ� ดีแล'ว
63093017901 นางสาวอมฤทตา ประเทศ
63093017902 นายสรรพวุฒิ จันทรมณี
63093017903 นางสาวอมร มีไทย
63093017904 นางสาวอทิตยา กําไรสิน
63093017905 นางสาวศิริรัตน� ชาวห'วยหมาก
63093017906 นายสุชาติ ผาด+าน
63093017907 นางสาวอัจฉราพร ปะทิ
63093017908 นางสาวสาริกา คําตา
63093017909 นางสาวรัตน�ตะวัน อยู+โต
63093017910 นางสาวจิราภรณ� แสนด+าน

หน'า 597 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017911 นางสาวธิดารัตน� อ+อนเส็ง
63093017912 นายอัครเดช วิชนี
63093017913 นางสาวอรพรรณ เมืองแสง
63093017914 นางสาวสุนันทา ลืมอินทร�
63093017915 นางนงเยาว� กZาคํามูล
63093017916 นางสาวอัจฉรา คําสีสังข�
63093017917 นางสาวภรณ�พรรณ เสือม่ัน
63093017918 นายชาญวิทย� ยอดมา
63093017919 นางสาวพรนภา แซ+จึง
63093017920 นางสาววราภรณ� พิมพ�ใจประภา
63093017921 นายณรงค�ชัย หม่ีเปLUอย
63093017922 นางสาวชนากานต� จุลพันธ�
63093017923 นางสาวขนิษฐา บุญล'วน
63093017924 นายกิจจาพัฒน� ขําเดช
63093017925 นางสาวมีนา ถาวรกูล
63093017926 นายสมชาย จูเปาะ
63093017927 นางสาวนารีนาฎ สงเปลื่อง
63093017928 นางสาวหนึ่งฤทัย ทั่งทอง
63093017929 นางสาวศันสนีย� ฉับพลัน
63093017930 นางสาวณัฐชา ทองถนอม
63093017931 นางสาวสุนิษา ทารศร
63093017932 นายวุฑฒิสาร นาคอาจหาญ
63093017933 นางสาวปภาวดี นาคสําราญ
63093017934 นางสาวศศิพัชร คําผิวภา
63093017935 นายปริญญา ทาโพธ์ิ
63093017936 นายพงศธร พุทธจร
63093017937 นางสาวป?ถยานี คํามามุง
63093017938 นางสาวสิริพร เลขมาศ
63093017939 ว+าที่ร'อยตรีหญิงกานต�ธิดา ยะตุ'ย
63093017940 นายวีรศักด์ิ จีนทิม

หน'า 598 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093017941 นางสาววรพรรณ หน+อท'าว
63093017942 นายพีระ ชวยานนธ�
63093017943 นางสาวสุภัค พรมสาร
63093017944 นายวุฒิพงษ� บัวจันทร�
63093017945 นางสาวพรพิมล วันชัย
63093017946 นางสาวภาวนา ประเสริฐทรัพย�
63093017947 นางสาวพัณณิตา เกตุเทียน
63093017948 นางสาวศุภนิดา แย'มทับ
63093017949 นางสาวสมจริง สังข�เงิน
63093017950 นางสาววิมพ�วิภา หม่ืนแปง
63093017951 นางสาววิชชุดา พันแหนบ
63093017952 ว+าที่ร'อยตรีหญิงธารทิพย� ทิง้ิวงาม
63093017953 นางสาวณัติตยา ใจวงษา
63093017954 นายพิษณุ ตุงคะศิริ
63093017955 นางสาวนิลุบล กลัดเจนดี
63093017956 นางสาวจุฑาทิพย� ขําแก'ว
63093017957 นายวงศธร พรหมานนท�
63093017958 นางสาวสุภาพร แหลมทอง
63093017959 นางสาวพิมพ�ชนก แสงตุM
63093017960 นายวุฒิพงษ� บุญมาก
63093017961 นางสาวชนาภา เกิดพันธุ�
63093017962 นางสาวจุฑามาศ เคนใจ
63093017963 นางสาวเอมอร บุญอินทร�
63093017964 นางสาวรัตนา พรมนิล
63093017965 นายชัยอนันต� ป?ญญานวล
63093017966 นายพงศธร ประทุมโพธ์ิ
63093017967 นางสาวศศิประภา ศิริบุรี
63093017968 นางสาวสุทธิดา ฟ?กป6Uน
63093017969 นางสาวมนัญชยา ก'อนแก'ว
63093017970 นางสาวสุวิมล ศรีภูมิ

หน'า 599 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63093017971 นางสาวกัญญารัตน� ลาดเงิน
63093017972 นางสาวรังสิมา ชญาน�ณฐนันท�
63093017973 นางสาวนุสรา พลธนะ
63093017974 นางสาวณัฏฐ�ชานนท� แผลงสูงเนิน
63093017975 นายภูริพันธ์ิ ทรัพย�สิน
63093017976 นางสาวรัตนาภรณ� เปลี่ยนทองแดง
63093017977 นางสาวพิชยธิดา เกิดปานทอง
63093017978 นางสาวอภิชา ผสมบุญ
63093017979 นางสาวปาลิตา อ+อนสี
63093017980 นางสาวนภศวัลญ� ใจเอื้อ
63093017981 นางสาวชลิตา คงเมืองคํา
63093017982 นายทินรัตน� แก'วโมรา
63093017983 นางสาวนัตวรรณ กําแพงเพชร
63093017984 นางสาววทัญยา น'อยมี
63093017985 นางสาวพรธิดา รอดสัมฤทธ์ิ
63093017986 นางสาวสุวพิชญ� โพธิปฐม
63093017987 นางสาวศราวรรณ ปEอมสุข
63093017988 นางสาวอ'อมขวัญ มะลิขาว
63093017989 นางสาวรัตนา แก'วสมตัว
63093017990 นางสาวชญานิน บุษยาเพ็ญแข
63093017991 นางสาวประภัสสร เกตุผล
63093017992 นางเสาวลักษณ� พุฒตาล
63093017993 นางสาวอรจิรา หอมละออ
63093017994 นางสาวนภาพรรณ มาลา
63093017995 นางสาวธนัญชนก สร'อยดี
63093017996 นางสาวพุฒิตา พันธ�กลับ
63093017997 นายพัฒนพงษ� ศรีสุข
63093017998 นางสาวธันยา จําปาตา
63093017999 นางสาวชไมพร ขําจันทร�
63093018000 นางสาวจีราภรณ� พ้ัวเบ'า

หน'า 600 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093018001 นายเกษม จันทร�จิตวิริยะ
63093018002 นางสาววรรณวิสา ถารม
63093018003 นางสาวสวรินทร� ทาเสนา
63093018004 นางสาวสุวนันท� วรรณเกตุ
63093018005 นางสาวชลธิชา จันทร�ศรี
63093018006 นายบุณยทรรศน� ครุฑคง
63093018007 นางสาวพนิดา นาคบุรี
63093018008 นางสาวภาวิณี เจริญวงษ�
63093018009 นางสาวนงลักษณ� บัวฉํ่า
63093018010 นางสาวงามสิรี เชาวนปรีชา
63093018011 นางสาวอมิตา ออซิน
63093018012 นางสาวลลิตา หลังพันธ�
63093018013 นายวีรากร รุ+งเชตุ
63093018014 นางสาวเกตุจนีย� เมืองแมน
63093018015 นายโยธิน นุ'ยสุข
63093018016 นางสาวสุภาภรณ� ชูย้ิม
63093018017 นางสาวปวีณา สระเสริม
63093018018 นางสาวภัชญา โตลา
63093018019 นายชัชรินทร� ฟ?กแก'ว
63093018020 นายเจษฎา ตาเอ'ย
63093018021 นายฐิติภัทร คงวริศ
63093018022 นางสาวรัฐฐา ระม่ัง
63093018023 นางสาวปรางค�ทิพย� หอมวัน
63093018024 นางสาวสุดารัตน� รักษาบุญ
63093018025 นางสาวกาญจนา บุญยวง
63093018026 นางสาวจริยารัตน� เขียวทวิส
63093018027 นายแสน ชํานาญเสือ
63093018028 นางสาวอภิษฐา เอี่ยมสอาด
63093018029 นางสาวณัฐริกา กาฟ?ก
63093018030 นางสาวพัชริดา ย้ิมเจริญ

หน'า 601 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093018031 นายพิสิฐพล ยังอยู+
63093018032 นางสาวสุดารัตน� ร+มลําดวน
63093018033 นางสาวอุบลวรรณ พิมพ�สอน
63093018034 นายอภิชัย ยาสมุด
63093018035 นางสาวโสรยา ศิริจันทร�
63093018036 นายธีรวัฒน� กันตุ+ม
63093018037 นางสาวมิรันตี นาคสวัสด์ิ
63093018038 นางสาวธัญสญา โคตะนารถ
63093018039 นางสาวสุญาณี ภาณุวณิชชากร
63093018040 นางสาวอทิตยา ไรยวงษ�
63093018041 นายสรราม รอดอินทร�
63093018042 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยชาติ
63093018043 นายวิชิตคมน� จันทรมณี
63093018044 นางสาวธาราทราย นัปกาศิต
63093018045 นางสาวพรทิพย� อ+อนทอง
63093018046 นายพรชัย อ+างอินทร�
63093018047 นายธนิสร ต้ังม่ันสิน
63093018048 นางมัลลิกา สองสียนต�
63093018049 นางสาวอโนชา เวฬุวนารักษ�
63093018050 นางสาวพิมพ�นภัทร ป6จะดี
63093018051 นายไพโรจน� ศรีบุตรตา
63093018052 นางสาวพรพนิต วิทยาพาสุข
63093018053 นางสาวอัญญรัตน� ปานบุตร
63093018054 นางสาวเพ็ญพิชญา จันทร�กระจ+าง
63093018055 นางสาวพัชรา ศรีสกุล
63093018056 นางสาวพัชราภรณ� แจ'งสว+าง
63093018057 นางสาวหัสยา วีระสุวรรณกุล
63093018058 นายอุรุพงษ� เกตุพุฒ
63093018059 นางสาวอสุมา ต+อมย้ิม
63093018060 นางสาวคันธารัตน� บดีรัฐ

หน'า 602 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093018061 นางสาวสวิชญา แซ+ลิ้ม
63093018062 นางสาวชลลดา ท'าวคํามา
63093018063 นางสาวภรณ�ชนก พุ+มอ่ํา
63093018064 นางสาวอัจฉรา กล+อมเกลา
63093018065 นางสาวธนัญญา ขําศิริ
63093018066 นางสาวเจนจีรา คําวาโย
63093018067 นายรัฐภาคย� สีดี
63093018068 นางสาวเกศรินทร� ทิพย�เพ็ชร�
63093018069 นางสาวเสาวลักษณ� ทองระย'า
63093018070 นางสาวจารุวรรณ จันทะนา
63093018071 นางสาวทัศนีย� ทรัพย�ประเสริฐ
63093018072 นางสาวสุชานาถ ม+วงรัตน�
63093018073 นางสาวธนัชชา ขํากระแส
63093018074 นางสาววรัญชรีย� แพงมี
63093018075 นางสาวฐณัชชา คุ'มครอง
63093018076 นายโกสินทร� เพ็งสลุด
63093018077 นางสาวพรกนก จันทะคุณ
63093018078 นางสาวจิดาภา มงคลชื่น
63093018079 นางสาวนพวรรณ สารใจวงศ�
63093018080 นางสาวเปมิกา ป?ญญาวงค�
63093018081 นายรัฐฤกษ� บุญเลิศ
63093018082 นายสงกรานต� บุญมาก
63093018083 นางสาวกนกภรณ� แสวงทรัพย�
63093018084 นางสาวสาธิณี พิมเขต
63093018085 นางสาวปรางค�ชมภู คงม่ัน
63093018086 นายพัทธนันท� แสนสุข
63093018087 นางสาวรัตน�สภา สุขสบาย
63093018088 นางสาวกติรัตน� ชาภูวงษ�
63093018089 นางสาวสุธิชา ศรีวิเศษ
63093018090 นางสาวรฐา สุวรรณสุขดํารง

หน'า 603 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093018091 นางสาวชลิตา อินทร�สอาด
63093018092 นายกิตติกรณ� ดวงชมภู
63093018093 นายศรานนท� โตบุญมา
63093018094 นางสาวศศิวิมล คําม่ัง
63093018095 นางสาวจิตรลดา ณะวงษ�
63093018096 นางสาวอัญชิษฐา เผ+ากันทะ
63093018097 นางสาวอาทิติยา ศรีทอง
63093018098 นางสาวรัตติกาล เงาเพชร
63093018099 นางสาวศิริกัญญา ปลาทอง
63093018100 นางสาววารินทร�ทิพย� สืบเจMก
63093018101 นางสาวกาญจนา ชมยวง
63093018102 นางสาวพุทธิพร สุกใส
63093018103 นายพิษณุ คุ'มยงค�
63093018104 นายณัฐสิทธ์ิ ถือศิลป[
63093018105 นางสาวชุตาภรณ� สงทอง
63093018106 นายธนกร สายมา
63093018107 นางสาวอรอุมา แก'วดู
63093018108 นางสาวภรณ�ทิพย� เกิดใจดี
63093018109 นายนราธิป พาพันธ�
63093018110 นางสาวปวันรัตน� เม็ดแก'ว
63093018111 นางสาวพิมพ�นภา อุปป?จชา
63093018112 นายธนาศักด์ิ มุ+งทําดี
63093018113 นางสาวอรนรี พาพันธ�
63093018114 นายเด+นภุมิ อินตMะวัง
63093018115 นางสาวชนาภา เหล+ารอด
63093018116 นายรุ+งโรจน� กันทะวงศ�
63093018117 นายอนุพงศ� มาแก'ว
63093018118 นางสาวพรชนก อินทะกะ
63093018119 นายกฤษฎา ศศิภัทรกุล
63093018120 นายสุริยา กมลาศกวีภาณุ

หน'า 604 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093018121 นางสาวมณีรัตน� ชอบเล+น
63093018122 นางสาวณัฐภรณ� สายญาติ
63093018123 นายพงษ�พันธุ� แก'วเกตุศรี
63093018124 นางสาวกนกสิริ รอดใหม+
63093018125 นางสาวสุธินันท� หมุ'ยจันทา
63093018126 นายธนชัย จีจอม
63093018127 นางสาวบุศราพรรณ เลิกสายเพ็ง
63093018128 นางสาวอรพรรณ เป6ดตา
63093018129 นางสาวรัตนาภรณ� น้ํานุช
63093018130 นางสาวนุจรีย� สิงห�เกิด
63093018131 นายภาณุวัฒน� คําควร
63093018132 นายมนัสชล แก'วบังเกิด
63093018133 นางสาวศรัญญา ทรงคัชชะ
63093018134 นางสาวสุรีย�พร กันเจียก
63093018135 นายป?ณณวัฒน� ศรีโสภณ
63093018136 นางสาวฐิตพร สุวรรณทอง
63093018137 นางสาวจันทกานต์ิ ชุมภูถ่ิน
63093018138 นางสาวเทียนสุดา ชัยสอน
63093018139 นายศุภฤกษ� คมขํา
63093018140 ว+าที่ ร.ต.หญิงทัศวรรณ ธรรมชัย
63093018141 นายกฤตชัย แดงแจ'
63093018142 นางสาวธัญชนก ต'อยทอง
63093018143 นางสาวสริตา เชิดโฉม
63093018144 นางสาวฉันทนา ชะนะคุณ
63093018145 นางสาวศิริจรรยา ศรีศิริ
63093018146 นางสาวศุภกาญจน� ชาติรักษา
63093018147 นายคํานึง ภิญโญ
63093018148 นายชลธี สุระภี
63093018149 นางสาวศศิธร สุวรรณจันทร�รัศมี
63093018150 นายธีรพงษ� ม่ันศรี

หน'า 605 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093018151 นางสาวศศิธร ครองไข+น้ํา
63093018152 นายนพดล ชัยกา
63093018153 นางสาววิจิตรา นาคทองแดง
63093018154 นางสาวภัทรศยา สุขป?น
63093018155 นางสาวพรสุดา เทียบพร'อม
63093018156 นายอดิศร ภิญโญศรี
63093018157 นายนพรุจ เพชรทอง
63093018158 นางสาวกรณิกา จารุภรณ�
63093018159 นายณัฐกานต� ท'าวเงิน
63093018160 นายศิรโรจน� ศุภเวทย�เวหน
63093018161 นางสาวศุภิสรา วงษ�คํามา
63093018162 นางสาวภาวิกา แก'วใหม+
63093018163 นายทัศไนย โพธ์ิทอง
63093018164 นายธนุช พลธีระ
63093018165 นางสาวฐิติยา หลวงชื่น
63093018166 นางสาวสุภาภรณ� พุทธเกษม
63093018167 นายอดิเรก อินทาวุธ
63093018168 นางสาวศิวาพร ใจหล'า
63093018169 นายอิทธิรัฐ สระทองขาว
63093018170 นางสาวมัณฑิตา นันทะ
63093018171 นางสาวปาริฉัตร พาคํา
63093018172 นายเนติธรรม กฤตสุภะ
63093018173 นายปณตนันท� จินะไชย
63093018174 นางสาวพิมพ�ชนก อ่ําเพียร
63093018175 นางสาวจารุวรรณ ย่ังยืน
63093018176 นางสาวนลินรัตน� ยศมาก
63093018177 นางสาวพัชราภรณ� กาละศรี
63093018178 นางสาวกนกวรรณ นามวงศ�
63093018179 นายสุทธิรักษ� พสกภักดี
63093018180 นางสาววทันญา สุนะเสน

หน'า 606 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093018181 นางสาววัลยา คํามุงคุณ
63093018182 นางสาวนาวิกา ทิมนตZา
63093018183 นายประพันธ� ลําภา
63093018184 นางสาวกฤษณา ศรีกําเนิด
63093018185 นายทรงพร ภู+ระย'า
63093018186 นางสาวนิภาพร ปวงนคร
63093018187 นางสาวสุพิชชา ทองอ+วม
63093018188 นางสาวสุวรรณา นันศิริ
63093018189 นายจเร เขียวขํา
63093018190 นางสาวพัชรินทร� คงมาศ
63093018191 นางสาวชนัญญา ฟ?กแฟง
63093018192 นายพงศ�ศิริ ฟ?กขาว
63093018193 นายธีรวัฒน� จิตตMะ
63093018194 นายรัฐภูมิ กลั่นการนา
63093018195 นางสาวกัลยรัตน� ผัดผ+อง
63093018196 นางสาวรัชดาภรณ� ปEองนุ+น
63093018197 นายภูษิต คํายะอุ+น
63093018198 นางสาวณัฐธีรา ทรัพย�เรืองรุ+ง
63093018199 นางสาวมาริษา มังกร
63093018200 นายชูชาติ นันตะสิน
63093018201 นางสาวฐิตา เดชบุญ
63093018202 นายชัยฤทธ์ิ จันทร
63093018203 นางสาวสุปรียา แซมสีม+วง
63093018204 นายอภิสิทธ์ิ แตงจMอก
63093018205 นางสาวอาทิมา วิชัยวงษ�
63093018206 นางสาวนาเดียร� ไกรทอง
63093018207 นางสาวณิชาภัทร พวงอินทร�
63093018208 นางสาวป?ญจรัตน� สุขม+วง
63093018209 นายบรรเจิด คันชิง
63093018210 นายยศวริศ แสงเทียน
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63093018211 นางสาวชลธิชา สิงห�ลอ
63093018212 นางสาวชุติมา เมณฑ�กูล
63093018213 นางสาวนันทิการ� ดาวเรือง
63093018214 นางสาวอมรรัตน� โพธ์ิน'อย
63093018215 นางสาวปรารถนา สาริกา
63093018216 นางสาวสุปรียา วงษ�สกุล
63093018217 นางสาวกรรณิการ� สังข�ธูป
63093018218 นางสาวขวัญตา โพพันพา
63093018219 นางสาวสิรินทิพย� ชูวงค�
63093018220 นางสาวสุธิสา สิทธิศักด์ิ
63093018221 นางสาวนันทวัน วงษ�จันปYอก
63093018222 นางวรารัตน� สมจิตร�
63093018223 นางสาวป6ยธิดา อุประ
63093018224 นางสาวคนาวิน นิ่มนงค�
63093018225 นางสาวเรณู แก'วกันจะ
63093018226 นายศรัณย� ธิจริยา
63093018227 นางสาวเบญญาภา บุญผดุง
63093018228 นายไกรวุฒิ กระจ+างพายัพ
63093018229 นางป6ยะฉัตร ศิริมาตย�
63093018230 นายกีรติกร กันทะวิทย�
63093018231 นางสาวกัลยกร ดอกจอก
63093018232 นางสาวกฤษสิริ อารีรักษ�
63093018233 นายฉัตรชัย รักคง
63093018234 นายชญานนท� คําหล'า
63093018235 นายทักษ�ดนัย สิงใส
63093018236 นางสาวรังสิยา ทองอาญา
63093018237 นางสาววรพรรณ กันทิวงษ�
63093018238 นายวาธิน วงมะลัย
63093018239 นางสาวชุติมา ยานะ
63093018240 นางสาวอรดา คําภีระ
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63093018241 นายสัพพัญWู ศรีรมย�
63093018242 นางสาวชลธิชา ชํานาญหมอ
63093018243 นางสาววริษฐา ทับทิม
63093018244 นางสาวฐาปณีกรณ� สิทธิแสง
63093018245 นางสาวณัฐธยาน� สดสูง
63093018246 นางสาวป6ยาพัชร จันทรวิมูล
63093018247 นางสาวพรทนา บุญเรือง
63093018248 นางสาวรัชฏาภรณ� ทีบํารุง
63093018249 นางสาวอังคณา อ+อนทอง
63093018250 นายศุภกฤต ชะภูมิ
63093018251 นางสาวอาทิตยา ย้ิมแย'ม
63093018252 นายเลิศฤทธ์ิ รอดชู
63093018253 นางสาวชนนิกานต� วงษ�ละ
63093018254 นางสาวนัทฐิฌา งามจิตพิทักษ�
63093018255 นางสาวสายฝน ภักดีสอน
63093018256 นางสาววันเพ็ญ สุ+มประดิษฐ
63093018257 นางสาวสุธิดารัตน� อาจรอด
63093018258 นางสาวธิดารัตน� เพียสุพรรณ
63093018259 นางสาวชนกกมล หันจันทร�
63093018260 นางสาวเพชรรัตน� กาฬภักดี
63093018261 นายตะวัน โพธ์ิละคร
63093018262 นายวัชรพล ผิวขํา
63093018263 นางสาวนริศรา ผาเม+น
63093018264 นางสาววิภาดา นิ่มนวล
63093018265 นายพิชิตรี ทองดี
63093018266 นายศราวุฒิ พรมเสน
63093018267 นางสาวกรชวัล พรมจิโน
63093018268 ว+าที่ร'อยตรีพงศกร อินทรีย�
63093018269 นายเทพพิทักษ� ทรัพย�ประเทือง
63093018270 นางสาววิภาดา แตงอ+อน
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63093018271 นางสาวบุญญาทิพย� เจริญแพทย�
63093018272 นางสาวชลธิชา ด'วงทองสุข
63093018273 นางสาวกชกร พิมสาร
63093018274 นายธีรวัฒน� มณีวัฒน�
63093018275 นางสาววรานันท� มัททะบัญฑิตย�
63093018276 นางสาวป6ยนุช ประสิทธิเกษกรณ�
63093018277 นายคทาวุธ เสวิสิทธ์ิ
63093018278 นางสาวภิญญาพัชญ� รัศมีจันทร�
63093018279 นายจักรพันธ� พลศักด์ิ
63093018280 นายก'องภพ บุปผาเพชร
63093018281 นางสาวมาลินี ยอดบุรี
63093018282 นางสาวณัฐพร ป6งไฝ
63093018283 นางสาวศิรินภา คงเพชรศักด์ิ
63093018284 นางสาวป?ทมา จันทะลี
63093018285 นางสาวพัชนี เจริญรส
63093018286 นางเจนจิรา กันสังข�
63093018287 นางศรินทร�ทิพย� ทิพย�ป?ญญา
63093018288 นายภูธเนศ ศรีมูล
63093018289 นางสาวป6ยธิดา ล่ําสัน
63093018290 นายรัฐการณ� แก'วเนย
63093018291 นางสาวสุขนภา ก่ิงพวง
63093018292 นางสาวรุ+งทิวา ป?ญญาเหล็ก
63093018293 นางสาวณัฐธินีย� เขือนอก
63093018294 นางสาวจารวี ชํานาญเวล
63093018295 นางสาวสุภารัตน� อิ่มเทศ
63093018296 นายภากร รอดเขียน
63093018297 นายวิฑูรย� มณีขวัญ
63093018298 นางสาววราภรณ� รรรรกุล
63093018299 นายณัฐพงษ� วงษ�พันธ�
63093018300 นางสาวมนต�จิรา พุ+มพฤกษา
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63093018301 นายศรายุธ มุมวงค�
63093018302 นายป?ณณธร พร'าโมต
63093018303 นางสาวเดือนนภา เฉิดฉาย
63093018304 นางสาววัลยา นาคแท'
63093018305 นางสาวอรภัทร เกษสําโรง
63093018306 นางสาวทิพย�วรรณ เสคา
63093018307 นางเบญชญา คําสิม
63093018308 นางสาวภัทศิราภ� สิงหนารถ
63093018309 นายณัฐพงษ� จินาแก'ว
63093018310 นางสาวเหมสุดา อินธรรม
63093018311 นางสาวกัญญ�วรา พงศ�ประภาพ
63093018312 นางสาวสุณัชชา วงศ�เอื้อย
63093018313 นางสาวฐิติรัตน� ชาญเกียรติพงศา
63093018314 นายอลงกรณ� รอตด'วง
63093018315 นางสาวณัฏฐธิดา จันทศิลา
63093018316 นายอนุวัฒน� บุญย้ิม
63093018317 นางสาวมาลินี นะภา
63093018318 นางสาวนิชา ม่ันหมาย
63093018319 นางสาววรัชยา ขอนทอง
63093018320 นางสาวจุฑามาศ ชมภูศรี
63093018321 นางสาวกาญจนา จํานงค�บุญ
63093018322 นางสาวกมลวรรณ ศรีคํา
63093018323 นางสาวศุภดาริน อินคําพร
63093018324 นางสาวสุธิชาดา พรมชาติ
63093018325 นางสาวรัตนาพร จันทร�คูณยงค�
63093018326 นางสาวชมภูนุช ดวงจิตร
63093018327 นางสาวป6ยะดา หนาแน+น
63093018328 นางสาววาลินี สายคํา
63093018329 นางสาวศรีสุดา เคนสีแก'ว
63093018330 นางสาวเจนจิรา หลวงอินทิม
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63093018331 นายอดุลย� ม่ันหมาย
63093018332 นายอัครพิชญ� พิทักษ�พูลศิลป[
63093018333 นางสาวธนพร เกตุวีระพงศ�
63093018334 นางสาวชัญญานุช ไทยประยูร
63093018335 นางสาวพรทนา ไทยช'อย
63093018336 นางสาวจันทกานต� เม+นสิน
63093018337 นางสาวสิริวิมล หล'าคํามี
63093018338 นางสาวอังสุมาลี แก'วมาก
63093018339 นางสาววิภารัตน� ประเสริฐดี
63093018340 นางสาวมุฐิตา ขวัญเวียน
63093018341 นายศุภกร จันทร�พุฒ
63093018342 นางสาวศุภมาส ม่ันธรรม
63093018343 นางสาวขวัญฤดี เฝEาหาผล
63093018344 นางสาวกฤษณา ป6Uนม+วง
63093018345 นางสาวจารุวรรณ รุ+งเรือง
63093018346 นายณัฐวุฒิ ดวงทิพย�
63093018347 นายณัฐวุฒิ หนูขาว
63093018348 นางสาวปวีณา เวียงสมบัติ
63093018349 นางสาวจรรยาพร เคนดา
63093018350 นายนัฐพงศ� ศรีสงคราม
63093018351 นางมนทกานติ จันทโรจน�
63093018352 นางสาวกมลรัตน� วงศ�ชัยพานิชย�
63093018353 นางสาวปณิดา แสงทอง
63093018354 นางสาวสุกัญญา จิตรนอก
63093018355 นางสาวลัดดาวัลย� จํ้าดา
63093018356 นางสาวกมลพรรณ ขันกสิกรณ�
63093018357 นายยศวิน หลวงนุช
63093018358 นางนิตยา สายอรุณ
63093018359 นางสาวเมษยา พุทธา
63093018360 นายธนาสิทธ์ิ แก'วพิกุล
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63093018361 นายนพดล ทับทิม
63093018362 นางสาวรุจิรา จันทา
63093018363 นางภาวดี จําปาโพธ์ิ
63093018364 นางสาวอภิญญา สีดํา
63093018365 นางสาวกมลชนก เส็งม+วง
63093018366 นางสาวสิรามล ทิมทอง
63093018367 นางสาวอาทิตยา ภูมิเลิศ
63093018368 นางสาวณัฏฐณิชา นามวงค�
63093018369 ว+าที่ร.ต.ญ.ปภัสรา จันทร�หล'า
63093018370 นางสาวไอยวรินทร� ชอยประเสริฐนภา
63093018371 นางสาวศรีสุดา ทองรัตน�
63093018372 นางสาวพิชญา น'อยบุ'งค'า
63093018373 นางสาวอัจชริณญา อินธนศีลสกุล
63093018374 นายศตวรรษ พิทยาเวชวิวัฒน�
63093018375 นางสาววิภาวดี คลังกรณ�
63093018376 นางสาวศิริลักษณ� นาคแก'ว
63093018377 นางสาวธันย�ชนก กองจันทร�
63093018378 นายนราธิป วนสันเทียะ
63093018379 นางสาวทีปกา สายอุ+นใจ
63093018380 นางสาววาศินีย� โตมี
63093018381 นายไพทูลย� อินหา
63093018382 นางสาวพัดชา เหมือนทอง
63093018383 นางสาวอรุณวรรณ ศรีเพชร
63093018384 นายปานพันธ� จันทร�จารุพงศ�
63093018385 นายปวินท� เทียนนาวา
63093018386 นางสาวหทัยรัตน� คล'ายชม
63093018387 นางสาวธิดาลักษ� กล+อมกล่ํานOุOม
63093018388 นางสาวนิรชา ประโลม
63093018389 นางสาวกิญารัตน� ใจดี
63093018390 นายกัญจน�พงศ� คล'ายลักษณ�
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63093018391 นางสาวนวพร เนียมรัตน�
63093018392 นายชัยณรงค� ป?ญหาราช
63093018393 นางสาวอรปรียา หวังนากลาง
63093018394 นายวัชรพงษ� โพธ์ิรี
63093018395 นางสาววราภรณ� ทันบํารุง
63093018396 นายจตุรงค� สุวรรณบุตร
63093018397 นางสาวญาตรีรัตน� กล่ําพิลา
63093018398 นางสาวธนภรณ� ภู+เสือ
63093018399 นายพูลสวัสด์ิ ไกรกิจราษฎร�
63093018400 นางสาวมลธิรา มะลิดวง
63093018401 นายจุฬา จันต+อม
63093018402 นางสาวสุริยกมล เฟLUองเพชร
63093018403 นางสาวสุวลี อ+อนเหลือ
63093018404 นางสาวจิรรัชฎ� แช+มช'อย
63093018405 นางสาวพัชราวดี ไวทยกุล
63093018406 นางสาวนฤมล สีเหนี่ยง
63093018407 นางสาวทิวารัตน� พลวงศ�ศรี
63093018408 นางสาวจักขุมา สมเกียรติยศ
63093018409 นายอนุชา พูลวงษ�
63093018410 นางสาวกฐกานต� ม่ันนุช
63093018411 นางสาวธัญญาศิริ ทวีไพศาล
63093018412 นางสาวทัศนีย� ศรีทรัพย�
63093018413 นางสาวจรรยา เกษวิทย�
63093018414 นายกิติพงษ� กวินเดช
63093018415 นายกุลวุฒิ สารากิจ
63093018416 นายกันต�วริตทร� นามสุข
63093018417 นางสาวเจนจิรา สุขขํา
63093018418 นางสาวกนกภรณ� บางดี
63093018419 นางสาวมุกดา บังอยู+
63093018420 นางสาวนัฐพร ศรีบรรเทา
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63093018421 นายอมรศักด์ิ แก'วเผือก
63093018422 นางสาวกัลยรัตน� คําชื่น
63093018423 นางพิมลพร จุละจาริตต�
63093018424 นางสาวไพลิน จันทร�พุฒ
63093018425 นายปริญญา สอนเม+น
63093018426 นางสาวสุปรีย�ญา กZามะกูล
63093018427 นางสาวสโรชา สุขสบาย
63093018428 นางชมพูนุช เชษฐ�วิสุต
63093018429 นางสาวผไทมาส สุวรรณศรี
63093018430 นางสาวอารีญา ทองมาก
63093018431 นางสาววราภรณ� นุวรรณ�
63093018432 นายกิจจา จอมคีรี
63093018433 นายทรงยศ สาครินทร�
63093018434 นางสาวบุญทริกา ดวงตาดํา
63093018435 นางสาวชัญญานุช เทพจันทร�
63093018436 นางสาวชลธิชา ชูเลิศ
63093018437 นางสาวอนัตตา ทองหม่ัน
63093018438 นางสาวเบ็ญจวรรณ กลายสุข
63093018439 นายเกรียงไกร เพ็ชรสุวรรณ
63093018440 นางสาวรังสิมา ชูรัศมี
63093018441 นางสาววัชโลบล อยู+นัด
63093018442 นางสาวรานี ป?ญญา
63093018443 นางสาวพิมลพรรณ เพ็ญศรี
63093018444 นางสาวศิริญญาพัทร ทับทอง
63093018445 นายปราโมช สายทอง
63093018446 นางสาวสุวภัทร สีหาวงษ�
63093018447 นางสาวศรัญญา วิสูตรสกุล
63093018448 นางสาวจุฑามาศ ทองเล็ก
63093018449 นายพร'อมพงษ� สวัสด์ิโรคา
63093018450 นางสาวดลนภา ศรีสิงห�
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63093018451 นางสาวสิริรัตน� ทิมขาว
63093018452 นายทีฆทัศน� ภัสร�จิระวิทยา
63093018453 นายสุธี ทองคํา
63093018454 นางสาวน้ําฝน โคลงพิมาย
63093018455 นางสาวกนกวรรณ นวนหงษ�
63093018456 นางสาวพรทิวา บุญสูง
63093018457 นางสาวสุภาพร เพชรแก'ว
63093018458 นายกรวิทย� เดชคุณมาก
63093018459 นางสาวศิวพร ตMะปุก
63093018460 นางสาวอังคณา ดิษสวน
63093018461 นายวุฒินันท� วัฒนชัย
63093018462 นางสาวดรุณี ดานะ
63093018463 นางอ'อยทิพย� บุญประเสริฐ
63093018464 นางสาวฐาปณิช อนาวงษ�
63093018465 นางสาวยุวนีย� สีหะวงษ�
63093018466 นางสาวสุดารัตน� สอนถา
63093018467 นายธวัชชัย ครุธทิน
63093018468 นายพชรพล เจริญมายุ
63093018469 นางสาวชณัฏดา ไชยยา
63093018470 นายกัญฐ�ณภัฒน� ไกรพรม
63093018471 นางสาวกาญจนาพร พิมขาว
63093018472 นายฐิติราช สุริยศ
63093018473 นางสาวศิรดา ออมสิน
63093018474 นางสาวเรณู ไชยมงคล
63093018475 นางสาวศศิวิมล นนทธิ
63093018476 นางสาวมยุรี นพคุณ
63093018477 นางสาวฟEาวลัย สนิทอินทร�
63093018478 นางสาวจิรวรรณ ป?ญญาวงค�
63093018479 นางพรรณิภา หวังเจริญ
63093018480 นางสาวญาณิศา นิรัตน�
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63093018481 นางสาวป?ทมาภรณ� สงวนชื่อ
63093018482 นางสาวญาญี กัสสะ
63093018483 นางสาวอรปรีญา วงศ�ชาลี
63093018484 นางสาวนิรมล ฟ?กนิล
63093018485 นายไพบูลย� อมรวัฑนานนท�
63093018486 นายวรทย� เหล็กคํา
63093018487 นายจักรกฤษณ� วงศ�ฐิติพรรณ
63093018488 นางสาวรุจิรา กองสิงคุณ
63093018489 นายสุทธิพงษ� สัมพันธ�ไพศาล
63093018490 นางสาวปารย�ณฉัตร� ย้ิมนรินทร�
63093018491 นายบัณฑิต คันธวัน
63093018492 นายวรายุทธ ศาลางาม
63093018493 นางสาวณัฏฐ�อรป6ยา สรจิตวิรีกุล
63093018494 นางสาวสาวิตรี รอดอินทร
63093018495 นางสาวรุจิสา มุขแก'ว
63093018496 นางสาวกัลยรัตน� ตาแปง
63093018497 นางสาวอาทิตตญา ศรีสวัสด์ิ
63093018498 นางสาวสายธาร ทองคํา
63093018499 นางสาวเกษราวดี เกิดด'วง
63093018500 นายธัชพล กาวิละ
63093018501 นางสาวเสาวลักษณ� บัวทะราช
63093018502 นางสาวโสรญา คงเพชรดี
63093018503 นางสาวลักคณา สุขเกษ
63093018504 นายจินณวัตร สอนวรรณ�
63093018505 นายเพ่ิมศักด์ิ วงษ�ที
63093018506 นางสาวสุภานัน เพชรรัตน�
63093018507 นายศิริชัย แก'วพวงคํา
63093018508 นางสาวสิริพลอย พิลึก
63093018509 นางสาวกนกนิภา กรุณา
63093018510 นางสาวนภัสสร พรหมฮวด
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63093018511 นางสาวขวัญใจ ขวัญม่ิง
63093018512 นางสาวศิริมาศ กลิ่นมาลา
63093018513 นางสาวสิริรักษ� เอี่ยวลับ
63093018514 นายป?ณณทัต ขานสันเทียะ
63093018515 นางสาวเกศินี ศรีเมฆ
63093018516 นางสาวอรอนงค� กบิลพัสดุ�
63093018517 นางสาววราลักษณ� พูลเลิศ
63093018518 นายอภิณัฐ ช'างกลาง
63093018519 นางสาวณัฐฐิตา แว+นฟEา
63093018520 นางสาวสิรินทรา มีรอด
63093018521 นางสาวพิชญ�สินี รักรู'ธรรม
63093018522 นางสาวนิสานาถ ผาโคตร
63093018523 นางสาวชื่นนภา บัวเทศ
63093018524 นางสาวศิริวรรณ บาลจ+าย
63093018525 นางสาวนพวรรณ เมืองวงษ�
63093018526 นางสาวนัฐธวรรณ แก'ววรรณ
63093018527 นางสาวเนติมา อุดร
63093018528 นางสาวสุภลักษณ� กําเงิน
63093018529 นายพัทธพงษ� ดอกพุฒ
63093018530 นางสาวมนิษา ยอดเกตุ
63093018531 นางสาวญาณิศา มาชาวปRา
63093018532 นางสาวจุฑาทิพย� วงศ�ป?ญญา
63093018533 นางสาวสุภัสสร พุ+มไสว
63093018534 นางสาวสุมิตรา เจริญผล
63093018535 นางสาวพรไพลิน ศรีบุญบัว
63093018536 นางสาวคมคาย สิทธิยศ
63093018537 นางสาววิจิตรา ศรีไกรรส
63093018538 นายวิเชียร อินทร�ครุฑ
63093018539 นายพงฎ�พันธุ� แสงสว+าง
63093018540 นายเกริกเกียรติ รักผกาวงศ�
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63093018541 นางสาวพัชราพร โฆสิต
63093018542 นางสาวลาวัณย� อุบลไพร
63093018543 นางสาวชณิกา ราชนิภา
63093018544 นางสาวฉัตรชนก สันเถ่ือนแก'ว
63093018545 นางสาวบุณยานุช บัวทอง
63093018546 นางสาวณปภา แปงงาม
63093018547 ว+าที่ ร.ต.หญิงรุ+งนภา วงษ�สกุล
63093018548 นางสาวธิดารัตน� ศรีคะเรศ
63093018549 นางสาวจุฑาทิพย� แสงสว+าง
63093018550 นางสาวรัตนาวดี ศรีแสนสุข
63093018551 นางสาวสุนันทา จันทร�โพธ์ิ
63093018552 นางสาวศิรประภา สีท'าว
63093018553 นางสาวณัชชา บุญธิลาพร
63093018554 นายชัยรัตน� พุ+มเรียบ
63093018555 นางสาวสิริการย� พงศ�รัฐนนท�
63093018556 นางสาวสุมาภร อังกฤษ
63093018557 นางสาวสุมนา วงศ�พุฒิ
63093018558 นางสาววนัชพร ชูแสงจันทร�
63093018559 นางสาวพัชรินทร� รงค�ภักดี
63093018560 นางสาวศิทราวรรณ จันทะคุณ
63093018561 นางสาวธิดารัตน� จันหนู
63093018562 นายภาณุพงศ� สมโภชน�
63093018563 นางสาวอัญชญา คําภีระ
63093018564 นางสาววรุณยุภา คงมาก
63093018565 นางสาวกนกพิชญ� ดวงดาว
63093018566 นายธนกร วรรณขํา
63093018567 นางสาวนิจวิภา ชัยวงค�ษา
63093018568 นายจักรภพ สวมสูง
63093018569 นางสาวสุนัทวรรณ สุวรรณรินทร�
63093018570 นางสาวเพ็ญวลี ศรีโพธ์ิ
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63093018571 นางสาวดวงนฤมล โพธ์ิพรหม
63093018572 นางสาวสุนิศา สหุนาฬุ
63093018573 นายภูมิรัฐ ศิริผัด
63093018574 นายสมเกียรติ องอาจ
63093018575 นางสาวรวิวรรณ� ลิ้มธรรมรงค�
63093018576 นางสาวสุภาพร คําจริง
63093018577 นายพชธกร ทํามาตา
63093018578 นางสาวอังศุมาลิน อังสวัสด์ิ
63093018579 นางสาวธนัชพร เขียวนันใจ
63093018580 นายชนวีร� เนรภูศรี
63093018581 นางสาวกรรณิกา สานเครือ
63093018582 นายวัชระ ฉันพลันรังสี
63093018583 นางสาวภานุมาส แก'วเงา
63093018584 นางสาวพรมทอง แซ+อั้ง
63093018585 นางสาวสุภาภรณ� ไตรรัตน�
63093018586 นางสาวธีมาพร สมัครเขตรการ
63093018587 นางสาวกุลิสรา ป6นตานํา
63093018588 นางสาวพรรนิษา มีจันทร�
63093018589 นางสาวป6ยนุช บัวเจริญ
63093018590 นางนิโลบล กิจทวี
63093018591 นายสุวิทย� ม่ิงขวัญ
63093018592 นายนนทวัชร�O พรหมทอง
63093018593 นายกิตติศักด์ิ สีลาสม
63093018594 นางสาวบุญรัตน� มีแสง
63093018595 นางสาวญาสุมินทร� จันทร�แจ'ง
63093018596 นายวัลลภ นินเอม
63093018597 นายศรนรินทร� แสนวิเศษ
63093018598 นางสาวพัชราภรณ� ดีจอม
63093018599 นางสาวป6ยะฉัตร ประไชยละ
63093018600 นางสาวมินตรา จันทิมา
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63093018601 นางสาววิลาวัลย� อินถา
63093018602 นางสาวณิชกานต� อุดมรักษ�
63093018603 นางสาวณสุดา สุวรรณ
63093018604 นางสาวรัตนา จินันตะ
63093018605 นางสาวกันธิชา สงทอง
63093018606 นางสาวกุศลาภรณ� ทิพย�เครือ
63093018607 นางสาวสุกัญญา อ+อนเขตร�
63093018608 นางสาวโสรยา ณ ลําปาง
63093018609 นางสาวอรณิช จันทร�ประเสริฐ
63093018610 นางสาวสุพัตรา ศรีอินคํา
63093018611 นายฉัฐวรรษ หม่ืนไชยวงค�
63093018612 นางสาวพรจิรา สุคนธ�จันทร�
63093018613 นายพันธุ�ณต สุวรรณโชติ
63093018614 นางสาวธัญญารัตน� สบายจิตร
63093018615 นางสาวณีรนุช ศิริศรีวรนันท�
63093018616 นางสาวดวงกมล จันทร�คํา
63093018617 นางสาวชลธิชา นมเนย
63093018618 นางสาวณัฐญา แสงกุล
63093018619 นางสาวนิรมล กาละสินธุ�
63093018620 นางสาวศศิธร ธุมา
63093018621 นายมนัสนันท� วุธนู
63093018622 นางสาวพิมพิรุณ เรือนมูล
63093018623 นางสาวอัลิปรียา บุญถนอม
63093018624 นางสาวนฤมล สาตร�รอด
63093018625 นางสาวนิลชนก ฟูศรี
63093018626 นางสาวกัญญารัตน� ทิอวน
63093018627 นางสิริณัฐกาญ เพ่ิมทวี
63093018628 นางสาววนิดา ผาสุข
63093018629 นายกิตติพงศ� ชัยวงค�
63093018630 นางสาวธนาพร เพ่ิมพล

หน'า 621 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093018631 นางจิราภา กงยนต�
63093018632 นางสาวสมฤทัย คําเต็ม
63093018633 นายพงศกร เสาร�เขียว
63093018634 นายธีรพัฒน� รัตนมงคล
63093018635 นายอภิสิทธ์ิ ราศรีชัย
63093018636 นางสาวสมฤดี อิ่มทิม
63093018637 นางสาวนิรัญ สุกวิเศษ
63093018638 นายเดชาวัต พูลศิริ
63093018639 นางสาวชญานิษฐ� สุทธะต้ัง
63093018640 นายวสุวิท รําเจริญ
63093018641 นางสาวกนิษฐา อยู+สุข
63093018642 นายจิรายุทธ ทับทอง
63093018643 นางสาวกุลจิรา แซมสีม+วง
63093018644 นางสาวเบญจรัตน� ธีระวงศนันท�
63093018645 นางสาวสุวรรณา โพธ์ิไพจิตร
63093018646 นางสาวภัชภรณ� ทะวัน
63093018647 นางสาวปพิชญา ใจวงษา
63093018648 นายกิตติศัพท� ราชสิกข�
63093018649 นางสุภาพร จินะการ
63093018650 นางสาวศศินา วงค�เมืองคํา
63093018651 นางสาวนงเยาว� มีสวัสด์ิ
63093018652 นายวรัญWู ทองใบ
63093018653 นางสาวกัลยารัตน� สําโรงแสง
63093018654 นางสาวจุฬาลักษณ� ศักดามินทร�
63093018655 นางสาวนารีรัตน� สิงห�โต
63093018656 นางสาวชุดารัตน� ทองชมภู
63093018657 นางสาวกุลสตรี มีเกษ
63093018658 นายสุวิจักขณ� ทับทอง
63093018659 นางสาวกัญชพร เชื่อมชิต
63093018660 นางสาวจิติมา แย'มบุญี

หน'า 622 จาก 938                
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093018661 นางสาวพิมพ�ชนก ใจคําวัง
63093018662 นางสาวสุชาดา ชํานาญเสือ
63093018663 นางสาวรัชนี ลาภทวีคุณ
63093018664 นายกฤตณัฐ ศรีทับทิม
63093018665 นายกันตภณ อินพ+วง
63093018666 นางสาวสาวิตรี อรัญสวรรค�
63093018667 ว+าที่ร'อยตรีสุรเดช คุ'มสุพรรณ
63093018668 นางสาวภันทิลา ใจดี
63093018669 นายวัลลภ ชูชีพ
63093018670 นายนิธิภัทร จรนามล
63093018671 นายชานนท� แสนย่ี
63093018672 นางสาวกัณธิกา โอ+งวัน
63093018673 นางสาวกาญจนา ประสานเชื้อ
63093018674 นางสาวอรวรรณ บุญลอ
63093018675 นางสาวกนิษฐา พัฒนแหวว
63093018676 นางสาวสมฤดี ดิวรางกูร
63093018677 นางสาวอรอนงค� เทียมแสง
63093018678 นางสาวอรทัย ใบลา
63093018679 นายคณิศร คงตัน
63093018680 นางสาวอรนิภา เย็นเอี่ยม
63093018681 นายศรัณญ� สืบพันธ�
63093018682 นายสุรวุฒิ บุญนิล
63093018683 นางสาวสุกัญญา เรือนทอง
63093018684 นายณัฐวุฒิ ชมดวง
63093018685 นางสาวแคทลียา ไชยนุรักษ�
63093018686 นางสาวอสมาภรณ� ขวัญเกตุ
63093018687 นางสาวปวีณา ศรีบุบผา
63093018688 นางดวงนภา พงษ�ศิริวิลาศ
63093018689 นางสาวสุภาภรณ� สุขจินดา
63093018690 นางสาวจุฑามาศ สังเขียว

หน'า 623 จาก 938                
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093018691 นางสาวปวีณ�ธิดา แหยมพลับ
63093018692 นายวรรณุกร แพงน'อย
63093018693 นายศุภวิชญ� ตามถ่ินไทย
63093018694 นายคมกริช โตจริง
63093018695 นางสาวกัลญารัตน� ปุRนสกุล
63093018696 นางสาวมะลิวัลย� หล'าชิต
63093018697 นายจิรนันท� เพียอินตา
63093018698 นายนวพล คําแหง
63093018699 นางสาวขนิษฐา พูลยฤทธ์ิ
63093018700 นางสาววัชราภรณ� คําสุหล'า
63093018701 นางสาวชญานิน เมฆแก'ว
63093018702 นางสาวทิพวรรณ แปEนน'อย
63093018703 นางสาวสุภาวดี ทรัพย�สมบูรณ�
63093018704 นางสาวจิดาภา ชัยยลักษณ�
63093018705 นายสัณหณัฐ ไพศาลบูรพากุล
63093018706 นายนิกร ปาละตึง
63093018707 นายอนวัช วรพันธุ�
63093018708 จ.ส.อ.คงฤทธ์ิ วังศรีคูณ
63093018709 นางสาวสราญจิต แสงท'าว
63093018710 นางสาวพัชรประภา จุลมุสิก
63093018711 นางสาวเจนจิรา รอดอ+วม
63093018712 นายเอกพงศ� เปVยมี
63093018713 นางสาวภาวิณี ดิษฐเอม
63093018714 นางสาวกชพร แปEนเพ็ชร
63093018715 นายพนัส มานัสฤดี
63093018716 นางสาวรัชนก หม'อกรอง
63093018717 นางวัตธนา เรืองพิทยา
63093018718 นายธนวัฒน� บุญ ประเสริฐ 
63093018719 นางสาวกานดา จําลองศักด์ิ
63093018720 นายสุรวุฒิ จันทร�แดง

หน'า 624 จาก 938                
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093018721 นายณัฐวุฒิ เต็ง อินทร� 
63093018722 นางสาวศุภาวดี ศรีสุม่ิง
63093018723 นายธนวัฒน� อ'นม่ัน
63093018724 นางสาวโชติมณี ใหม+หันลา
63093018725 นางสาวสุพัตรา แก'วนารายณ�
63093018726 นายจักรกฤษ บาตบํารุง
63093018727 นางสาวรุ+งนภา เจรสาริกิจ
63093018728 นางสาวธนัญญา ประทุมศิริ
63093018729 นางสาวศุทธนุช โตจริง
63093018730 นางสาวบุษยมาส ยมเกิด
63093018731 นางสาวณัฐวรา รัตนโชติรส
63093018732 นางสาวรุจิรา ปานบุญ
63093018733 นางสาววราภรณ� โพธ์ิเงิน
63093018734 นางสาวสุพัชรี ละลํา
63093018735 นายทรรศน�พิพัฒน� คําก+อ
63093018736 ว+าที่ร'อยตรีหญิงกนกวรรณ กุลมล
63093018737 นางสาวกนกวรรณ โนนพยอม
63093018738 นางสาวพิมพิกา สุดจิตร�
63093018739 นางสาวสุริวรรณ ร'องสุพรรณ
63093018740 นางสาวเกษศิณี พ+วงหงษ�
63093018741 นางสาววิภาวรรณ พรมรักษา
63093018742 นางสาวปาริการ� มาลัย
63093018743 นางสาวบูรยา จันทร�สอน
63093018744 นางสาวลักษณา ฟุEงเฟLUอง
63093018745 นางสาวขนิษฐา ขันลา
63093018746 นางสาวพัลลภา เพ็งพุ+ม
63093018747 นางสาววิไลวรรณ ทัดนาค
63093018748 ส.ต.ท.สุรสิทธ์ิ จันทร�พุฒ
63093018749 นางรุ'งเพชร ทาบุตตะ
63093018750 นางสาวชนิดา ศักด์ิเพ็ชร

หน'า 625 จาก 938                
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ระดับปริญญาตรี

63093018751 นายดิตถพงษ� สุพจน�
63093018752 นางสาวพิกุลแก'ว วังคีรี
63093018753 นายจักรพันธ� จันเหลือง
63093018754 นางสาวกรรณิการ� โปร+งเจ็ก
63093018755 นายวุฒิศักด์ิ สีผาง
63093018756 นายโชคชัย คําคุ'ม
63093018757 นางศุภนิดา แปงเมือง
63093018758 นางสาวอรทัย กังวาฬ
63093018759 นายผดุงเกียรติ จันลา
63093018760 นางสาวนาตยา แก'วสุขา
63093018761 นายตะวัน น+วมอ+อน
63093018762 นางสาวป?ทมวรรณ ศรีดอนชัย
63093018763 นางสาวอารีรัตน� ดีเลิศ
63093018764 นางสาวพัชรีญา ส+งแสง
63093018765 นายศิวกรณ� สร'อยสุวรรณ�
63093018766 นายวินัย อินทะจันทร�
63093018767 นางสาวติราภรณ� เดชย�บุรัมย�
63093018768 นางสาวสุภารวี จันทร�งาม
63093018769 นายยสินทร ทรัพย�ประเสริฐ
63093018770 นายชนินทร� นาคประเสริฐ
63093018771 นายชัยวัฒน� เฉลิมงาม
63093018772 นางสาวอรวรรณ พันธุ�เปVUยม
63093018773 นางสาวพิมพ�พิศา โคโดะ
63093018774 นางสาวชนนิกานต� แสนศึก
63093018775 นางสาวศิริพร สุขแจ+ม
63093018776 นางสาวหทัยชนก ขอบเขต
63093018777 นางสาวณัฐณิชา ขัดขจร
63093018778 นายธรรมรินทร� กาเกตุ
63093018779 นางสาวบุณยนุช จํารัสจริง
63093018780 นางสาวพิมพ�ชนก แอนสุวรรณ�

หน'า 626 จาก 938                
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ระดับปริญญาตรี

63093018781 นายธนชัย มูลเดช
63093018782 นายวชิรวิทย� จางวางคง
63093018783 นางสาวปรียานันท� ไพรสันต�
63093018784 นางสาวสุดารัตน� อัศวินวงศ�
63093018785 นายติวานนท� คําผา
63093018786 นายสมาน เปNงแก'ว
63093018787 นางสาวเสาวนีย� ศรีวิชัยลําพรรณ
63093018788 นางสาวกัณฐชา ตรงต+อกิจ
63093018789 นางสาวธนัดดามาศ สุขเกษม
63093018790 นางสาวบัณฑิตา คงไทย
63093018791 นายป?นชัย ตุ'ยวงค�
63093018792 นายอภิสุทธ์ิ อุดคําเที่ยง
63093018793 นายอนันต� หงสาน'อย
63093018794 นางวิลาวัณย� ชูเนตร
63093018795 นางสาวกนกกร นาคเมฆ
63093018796 นางสาวป6ยาพัชร ยังเรือง
63093018797 นางสาวนริศรา ดอนจักร�
63093018798 นางสาวรุ+งทิพย� ทิพย�เนตร
63093018799 นางสาวชฎาพร คําศรียา
63093018800 นางสาวป?ทมาสน� ก'อนสุวรรณ�
63093018801 นางสาววนิดา เชยวัดเกาะ
63093018802 นางสาวนิภาวรรณ ปราณี
63093018803 นายฐาปกรณ� สวัสด์ิล'น
63093018804 นางสาวศุภาสินี โชคงาม
63093018805 นายอนุวัฒน� อํานาจ
63093018806 นางสาวพิมพกานต� จันทร�มี
63093018807 นายพลากร วานิช
63093018808 นางสาววารีรัตน� ใจอ'อม
63093018809 นางสาวพีรญา บางโม'
63093018810 นายอนุพงษ� จันทร�วงศ�

หน'า 627 จาก 938                
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ระดับปริญญาตรี

63093018811 นายธัญพิสิษฐ� สีระสา
63093018812 นายธีระพล โปรยเงิน
63093018813 นางสาวกุลณิภา จันทราช
63093018814 นางสาวสุภาวดี เจนสาริกิจ
63093018815 นางสาวณัฐสุดา หมอนทอง
63093018816 นางสาวกัญญาณัฎฐ� จันทวงค�
63093018817 นางสาวกนกวรรณ พลับพลาทอง
63093018818 นางสาวมนัสนันท� ชูกุล
63093018819 นายณัฐวุฒิ ลิ้มรุ+งยืนยง
63093018820 นางสาวพิลัยพร ดวงดาว
63093018821 นางสาวนีออน จารุจารีต
63093018822 นางสาวณัฐนรี วงศ�พราหมณ�
63093018823 นายภัทรพล พุ+มมูล
63093018824 นายวรุตม� วงศ�ก'อนทอง
63093018825 นางสาวพัทธนันท� ขําทับทิม
63093018826 นายนําทรัพย� เลิศกิตศิริ
63093018827 นายหาญณรงค� วงเพชร
63093018828 นางสาวเจือจันทร� ด'วงนาค
63093018829 นางสาวธัญญารัตน� มาคุ'ม
63093018830 นายวัชรินทร� ยอดปานนัท�
63093018831 นางสาววริศรา บัวศรี
63093018832 นายณัฐพัฒน� วงศ�คํา
63093018833 นางสาวจันทิมา ไม'ส'มซ+า
63093018834 นายกฤษณะ อํามาตร�ทัศน�
63093018835 นางสาวมาลี ศักด์ิเจริญชัยกุล
63093018836 นางสาวนิภาพร ทวีราช
63093018837 นางสาววาสนา เทพอาษา
63093018838 นายภัคพล มธุรส
63093018839 นางสาวรุจิรา ไชยป?นดิ
63093018840 นางศิรินภา สุวรรณปลิก

หน'า 628 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก
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63093018841 นางสาวประกายแก'ว ถนอมศักด์ิ
63093018842 นางสาวเฉลิมขวัญ เมืองเปรม
63093018843 นางรภัสลดา วงษ�ศรี
63093018844 นางสาววิภารัตน� จันทร�สงคราม
63093018845 นางสาวศิริพร ทองเพ็ง
63093018846 นางสาวพรรณทิพย� คงพรามห�
63093018847 นางสาวจินต�จุฑา ฟ?Uนคุ'ม
63093018848 นายกมลพันธุ� อุ+นแก'ว
63093018849 นางสาวปาลิน พรหมจรรย�
63093018850 นางสาวืบุศรินทร� เกตุนิ่ม
63093018851 นางสาวบุษบากร กันเรียน
63093018852 นายขจรศักด์ิ พุกกลิ่น
63093018853 นางสาวณัฐนิชา คล'ายผูก
63093018854 นางสาวรุ+งเพชร ตุรงค�เรือง
63093018855 นางสาวอัญธิกา คานมะโน
63093018856 นางสาววันทนีย� กุดฉํ่า
63093018857 นางสาวอาริศษา หนูหิรัญ
63093018858 นางสาวศรัณยา บุญประเสริฐ
63093018859 นางสาวนารินทร� วันยะ
63093018860 นางสาวณัฐนันทภัทธ โตกุล
63093018861 นางสาวธิดารัตน� แสงเทียน
63093018862 นางสาวอําไพ ขาวพราย
63093018863 นางสาวณริศรา มีสําราญ
63093018864 นางสาวชนาพร ปรางค�วิเศษ
63093018865 นางสาวกรรณิกา เหมบุรุษ
63093018866 นางวิทลัย ฟูแสง
63093018867 นางสาววารุณี ศรีสงคราม
63093018868 นางสาวอัญจนา ผูกจิตต�
63093018869 นายภาณุวิช ขวัญยืน
63093018870 นางสาวรสวิภา แก'วปEองปก

หน'า 629 จาก 938                
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63093018871 นางสาวทิพปภา นาควิจิตร
63093018872 นางสาวพิมพ�ลภัส มุ+ยทุม
63093018873 นายอธิบดี คําฟ?Uน
63093018874 นางสาวสิรีวิชญ� ดิษบุรี
63093018875 นางสาวโชชิตา ลิ้มประสิทธ์ิชน
63093018876 นางสาวเพ็ญพรรณ จันทํามา
63093018877 นางสาวจินดารัตน� คงรุ+ง
63093018878 นางสาวภัทราภรณ� ไชยมะจักร�
63093018879 นางสาวหทัยมาศ ระมาศ
63093018880 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณวุ+น
63093018881 นายสราวุธ ป?ญญา
63093018882 นางสาวปวินตรา เศวตจามร
63093018883 นายเกรียงไกร จันทร�ดี
63093018884 นายเจษฎา สว+างจิตร
63093018885 นางสาวบวรภัค เขียวคําอ'าย
63093018886 นางสาววธัญญา เปYกทอง
63093018887 นางสาวกุลณัฐ ขวัญนาค
63093018888 นางสาวณัฐธิดา กัลยาประสิทธ์ิ
63093018889 นางสาวสุทธิดา ขจรบุญ
63093018890 นางสาวสุภาวรรณ กุลกัลยา
63093018891 นางสาวณัฐณิชา จินะเปNงกาศ
63093018892 นางสาวเกษร โสมนัส
63093018893 นายภาณุวัฒน� มาสวัสด์ิ
63093018894 นายกิติชัย พรมมินทร�
63093018895 นางสาวเสาวณี สุขพร'อม
63093018896 นางสาวกนกพร สะติรัน
63093018897 นางสาวชญานิศ เนียมสุวรรณ
63093018898 นางสาวศิริรัตน� เวียงสาม
63093018899 นางสาวผกาวรรณ ขบวน
63093018900 นายภาษกร เก็งวิเชียรไชย

หน'า 630 จาก 938                
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63093018901 นางสาวศุจิรัตน� จริยสุวรรณคีรี
63093018902 นายนิพนธ� ศรีดี
63093018903 นางสาวลักขณา แต'มต+วน
63093018904 นายชัยณรงค� เรืองเที่ยง
63093018905 นางสาวปลายฟEา ฉัตรเกตุ
63093018906 นางสาวอภิรดี ประภายภัก
63093018907 นายกิตติศักด์ิ ยาแก'ว
63093018908 นางสาวธัญชธิดา สุทธไชย
63093018909 นายประพฤติ ศรขําพันธ�
63093018910 นางสาวศิริรัตน� พรมนาคา
63093018911 นางสาวมลธิชา ประกรรษวัต
63093018912 นายภาคภูมิ อภิสิทธ์ิศักด์ิ
63093018913 นายนพเก'า สมวรรณ
63093018914 นางสาวพรประภา พรทิพากร
63093018915 นางสาววรรณศิกา อุ+นสมัย
63093018916 นายธัญญ� โอวศิริกุล
63093018917 นางสาวธนัชพร ยศสุนทร
63093018918 นางสาวณัฐนันท� อิ่มเมฆ
63093018919 นางสาวพรวิมล เสวตวงษ�
63093018920 นางสาวศิริรัตน� คลองภูเขียว
63093018921 นางสาวนิมมิตา สอาดโอษฐ�
63093018922 นางสาวกัญธิชา แท+งทอง
63093018923 นางสาวศรสวรรค� ฉิมคง
63093018924 นายธนาธิป สอนเจริญทรัพย�
63093018925 นางสาวญารัตน� โนราช
63093018926 นางสาวกมลวรรณ ทองนัน
63093018927 นางสาวประภัสสร ยอดถา
63093018928 นางสาวณัฐกันย� อัครกมลวรชัย
63093018929 นายธนพนธ� พรมจ๋ิว
63093018930 นางสาวภาวิณี ขาวแสง

หน'า 631 จาก 938                
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63093018931 นางสาวกุลณัฐ เจิมขุนทด
63093018932 นายอภิเดช บุญนา
63093018933 นายสุชาติ แก'วทา
63093018934 นางสาวรจนา แสนใจ
63093018935 นางสาวสุมิตรา รอบุญ
63093018936 นางสาวอัญชนา ทองธรรมชาติ
63093018937 นางสาววิรัลพัชร ย่ีสุ+น
63093018938 นางสาวชวาลา กันหาประกอบ
63093018939 นายสันติราช มะโนชัย
63093018940 นางสาวณัฐสุดา ทองคํา
63093018941 นางสาวสิริลักษณ� แก'วน'อย
63093018942 นางสาวขนิษฐา ป?ทมาลัย
63093018943 นางสาวอาทิตยา วิยาภรณ�
63093018944 นางสาวนันทนัช ยอดเกตุ
63093018945 นางสาวรุจิรา ศรีวิชัยลําพันธ�
63093018946 นางสาวมนทิรา ขุนทอง
63093018947 นายอภิวัฒน� ชะงักรัมย�
63093018948 นายจักรพงศ� ปาโผ
63093018949 นางสาวบุณยาพร ครุธทิน
63093018950 นางสาวศันสนีย� ศรีธาดา
63093018951 นางสาววันวิสาข� ฉัตรมี
63093018952 นางสาววรรณศิริ หว+างเชื้อ
63093018953 นางสาวอัญชลี แสนคําฟู
63093018954 นางสาวสโรชา ประทุม
63093018955 นางสาวจิรภิญญา บางทิพย�
63093018956 นางสาวศศินิภา ย้ิมฉิม
63093018957 นางสาวจีรนันท� ไตรฟL]น
63093018958 นางสาวจิตราภรณ� เสือย้ิม
63093018959 นางสาวอารียา จันทร�เจริญ
63093018960 นายธนบดินทร� นุชมี

หน'า 632 จาก 938                
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63093018961 นายนิรัตติศัย เต็มใจ
63093018962 นางสาวศิริวรรณ พุทธพันธ�
63093018963 นางสาวศรัณย�รัชต� วรโชติชนาภัทร
63093018964 นางสาวนงลักษณ� อารีราษฏร�
63093018965 นางสาวนพมาศ สุขมามอญ
63093018966 นายนิทัศน� ช'างลบ
63093018967 นายจิตวัต ทองคําดี
63093018968 นางสาวอภิญญา เอี่ยมสาย
63093018969 นายเอกวิน ขํารอด
63093018970 นายธนากร สนเก้ิม
63093018971 นางสาวจินดาพร วุ+นกลัด
63093018972 นางสาวทิวารินทร� ทองจรูญ
63093018973 นางสาวพัชรินทร� กําแพงแก'ว
63093018974 นางสาวนภาพร อินสาคํา
63093018975 นางสาววัชรพร เบ'าชาลี
63093018976 นายฉันทัช บุญธานี
63093018977 นางสาวเอมอร ศรีคํา
63093018978 นางสาวเมธาวินี ดวงรัตน�
63093018979 นางสาวสุกัญญา จันทร�บุตร
63093018980 นางสาวไพรินทร� สิงห�ลอ
63093018981 นางสาวนฤมล รัตยา
63093018982 นางสาวนลินรัตน� ภูพาวรรณ
63093018983 นางสาวพิชามญช� พูลสมบัติ
63093018984 นางสาวฐานะมาศ รัตนะวงศ�
63093018985 นางสาวณัฐมน อุ+นเรือน
63093018986 นางสาวรุจิรา สยุมพร
63093018987 นางสาวจุรีรัตน� ป?นสกุล
63093018988 นางสาวสิริลักษณ� พิมพ�พวง
63093018989 นางสาวจันทร�สุดารัตน� สมพร
63093018990 นางสาวศุภนิดา ดวงประสิทธ์ิ

หน'า 633 จาก 938                
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63093018991 นายปวินท� เกิดแก'วเมืองมูล
63093018992 นางสาววรรณา ท+อพัฒนาถาวร
63093018993 นางสาวไพลิน นาขัน
63093018994 นางสาวอรญา เภาบัว
63093018995 นางสาวหทัยกาญจน� สุขม่ัน
63093018996 นางสาวธัญพร สุขสุวรรณ
63093018997 นางสาวจตุพร ท'าวโยธา
63093018998 นางสาวเสาวคนธ� สุขขี
63093018999 นายศาสตรวัต โชติรัตน�
63093019000 นางสาวลลิตา เหลือกาฬ
63093019001 นางสาวปริมประภา ตายัน
63093019002 นางสาวอัญชลี เกียวซี
63093019003 นายธีรวุฒิ ต้ังวุฒิชัยเจริญ
63093019004 นางสาวจิราพร จุ'ยคง
63093019005 นายศราวุธ คําปา
63093019006 นายดนัย เพ็ญเกตุ
63093019007 นายวรรณสัน นวลงาม
63093019008 นางสาวสุริพร ดวงดาว
63093019009 นางสาวอมรรัตน� ปูRสุข
63093019010 นางสาวณัฐพร รักพงษ�
63093019011 นางสาวนิตยา กาละวิน
63093019012 นางสาวญาดา เดิดพรสวรรค�
63093019013 นางสาวจําเนียร ขันขาว
63093019014 นางสาวแสงเทียน ฉายเนตร
63093019015 นายรชต เพ็ชรกระต+าย
63093019016 นายจิรทีปต� ยืนยาว
63093019017 นางสาวธิดารัตน� เกิดทองสุก
63093019018 นางสาวธันวาพร แตงน'อย
63093019019 นายธัมมาภัสสร� ทาทิพย�
63093019020 นายหลักทรัพย� สุขแสงชู

หน'า 634 จาก 938                
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63093019021 นางสาวกนกวรรณ ศรีภิรมย�
63093019022 นางสาวปณิตา ปVอาทิตย�
63093019023 นายสัญชัย วรรณดี
63093019024 นางสาวธัญวรัตน� แช+มสนิท
63093019025 นางสาวธิดารัตน� เกิดปEอม
63093019026 นางสาวเพ็ญนภา ใจใส
63093019027 นางสาวนภัส ทองจันทร�
63093019028 นางสาวยุวดี เอี่ยมอ+อง
63093019029 นางสาวมณีรัตน� รอดทุ+ง
63093019030 นายกรวิทย� ทะลือ
63093019031 นางสาวชลธิชา หละวรรณ�
63093019032 นายนันทวัฒน� กุลแจ
63093019033 นางสาวอภิวันทน� ไชยณรงค�
63093019034 นางสาวอัจฉรา ทรัพย�เพชร
63093019035 นางสาวนลพรรณ แก'วกลุ+ม
63093019036 นายสุพจน� สุขขํา
63093019037 นางสาวกัญญารัตน� เจาะจง
63093019038 นางสาวอังสนา หอมสมบัติ
63093019039 นางสาวชนาพร นุชปาน
63093019040 นางสาววนิศรา ลอพันธ�
63093019041 นายนัฐกรณ� วรเชษฐบัญชา
63093019042 นางสาวณัฐนันท� ติยะชัยพานิช
63093019043 นางสาวอัญมณี อนันทป?ญญสุทธ์ิ
63093019044 นางสาวปุริมนาถ คําชนแดน
63093019045 นางสาวิอภิรดี โคจํานงค�
63093019046 นางสาววรภรณ� หลักเฉลิมพร
63093019047 นายกล'าณรงค� ชมเปราะ
63093019048 นางสาวกุลภัสสร� เหล+าวชิรวงศ�
63093019049 นางสาวณัฏฐา สิทธิลภ
63093019050 นางสาวธิติพร กล่ําบุตร

หน'า 635 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093019051 นางสาวป?ทมพร กลางศิขริน
63093019052 นางสาวประภาวัลย� วงศ�โสภาโชดก
63093019053 นางสาวฟ6รดาวส� หามะ
63093019054 นายไวภพ ควรแจ+มดี
63093019055 นางสาวกาญจนา ศักด์ิทวีชัย
63093019056 นางสาวกัลยาลักษณ� วิเศษทักษ�
63093019057 นางสาวมัณฑิตา ตาทา
63093019058 นายณัฐพล กาฬภักดี
63093019059 นางสาวณัฐกาน คุ'มสี
63093019060 นายพิทยา แววทอง
63093019061 นายธนาธิป ศรีชู
63093019062 นางสาววิภารัตน� กรวยทอง
63093019063 นางสาวพันธ�วิรา นันท�ชัย
63093019064 นางสาวสกุลรัตน� สมิตานนท�
63093019065 นางสาวนฤมล แจ+มทุ+ง
63093019066 นางสาวปาลิตา บุญสอง
63093019067 นางสาววาสนา วอนทองหลาง
63093019068 นายภูฤทธ์ิ เจริญจิตร
63093019069 นายณัฐวุฒิ พลอยงาม
63093019070 นางสาววณิชญา กลําพัก
63093019071 นางสาวอัญชนา เตจะสร'อย
63093019072 ว+าที่ร.ต.หญิงณิชกานต� สุลิน
63093019073 นางสาวพันธุ�ทิพย� วงษ�พันธ�
63093019074 นางสาวศรัญญา มียา
63093019075 นางสาวธมนวรรณ อภิวัน
63093019076 นางสาวรุ+งทิพย� บุญธรรม
63093019077 นางสาวธิชาภัทร หล+องตากล'า
63093019078 นางสาวหทัยพร บุ'งจันทร�
63093019079 นายภาณุวัฒน� เนียมน+วม
63093019080 นางสาวภัทรวดี ชินันท�
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63093019081 นางสาวเจนจิรา ฉิมมารักษ�
63093019082 นางสาวจิรภัทร� สีโส
63093019083 นางสาวณัฏฐกันย� เหมือยฝน
63093019084 นายชนะธิป ศรีสุเทพ
63093019085 นางสาวรพีพร เฉลียวดี
63093019086 นางสาวอรัชพร ยศป?ญญา
63093019087 นางสาวปาณิสรา เวฬุมาศ
63093019088 นางสาววิภารัตน� อันยงค�
63093019089 นางสาวอารีรัตน� เรืองคํา
63093019090 นายจารุวัฒน� ศักด์ิสิทธ์ิ
63093019091 นางสาวปาริฉัตร ครองสิน
63093019092 นายปราโมทย� สีฆ'อง
63093019093 นายนนทกฤต� ใจเพ็ชร
63093019094 นางสาวธัญญพร ป?นเงิน
63093019095 นางสาวสุรีย�พร อินทร�สม
63093019096 นางสาวจิราภรณ� สนั่น
63093019097 นางสาวธัญลักษณ� บุญฤทธ์ิ
63093019098 นายธนารักษ� แยบการไถ
63093019099 นางสาวชนกนันท� สุภาจันทร�
63093019100 นายกฤษณภรรณ คําลิ้ว
63093019101 นางสาวอ'อมเดือน รัศมี
63093019102 นายชุติพนธ� หน+อท'าว
63093019103 นายศักย�ศรณ� ภูมณี
63093019104 นางสาวสุภาศิณี จันทรี
63093019105 นางสาวสิริลักษณ� งามแพง
63093019106 นางสาวนาตยา เมืองแสน
63093019107 นางสาวป6ยวรรณ คําหอม
63093019108 นางสาวชุติมา วิเศษโชค
63093019109 นางสาวณิรดา บุญอินทร�
63093019110 นางสาวอังศนา สุขนวล
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63093019111 นายบุญญฤทธ์ิ แก'วจาเครือ
63093019112 นางสาวญาณิศา สุขชาวนา
63093019113 นางสาววันวิสาข� ไพรทอง
63093019114 นายเมธาสิทธ์ิ ตามยุทธ
63093019115 นายณัฐวัตร จันทร�จร
63093019116 นางสาววราภรณ� อมลึก
63093019117 นางสาวเบญจวรรณ สุรสิทธ์ิสิน
63093019118 นายธนโชติ เพชรศิริโชค
63093019119 นางสาวพิณัฎฐณิชา ยะคําแจ'
63093019120 นายจักรพันธุ� หล'าเฮือน
63093019121 นางสาวสายพิณ ขาวสะอาด
63093019122 นางสาวพนมพร โปร+งนุช
63093019123 นางจีราพา พุ+มเกิด
63093019124 นางสาวอริสา สุประดิษฐอาภรณ�
63093019125 นางสาวสุภัทรา เคียนถา
63093019126 นายชนาธิป พิมพ�สราญ
63093019127 นางสาวชลณิกานต� ใจสุข
63093019128 นางสาวญาณิศา ต+ายพูล
63093019129 นางสาววรรณิษา จันเจMก
63093019130 นายชัยวัฒน� แสงรัตนาวงศ�
63093019131 นางสาววราพร สีหะวงษ�
63093019132 นางสาวศุภสุตา ยาทิเลิศ
63093019133 นางสาวภัทธิรา พรพิจิตรทรัพย�
63093019134 นางสาวนลินทิพย� สงวนสุข
63093019135 นางป6ยะนันท� ขยัก
63093019136 นางสาวสุดารัตน� วัฒโน
63093019137 นางสาวธาดา รักปEอม
63093019138 นางสาวมินตรา อันภักดี
63093019139 นางสาวอภิวัลย� มีศักด์ิ
63093019140 นางสาวลิษา ป?ญญาศิลามงคล
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63093019141 นางสาววันทนา ฤทธ์ิเม'า
63093019142 ว+าที่ร'อยตรีภาณุพงศ� อนันตMะ
63093019143 นางสาวสุปรียา ฉัตรวุฒิศิริ
63093019144 นายเพทาย พากเพียร
63093019145 นางสาวขวัญชนก ดีแท'
63093019146 นางสาวพชรกร แสนแปง
63093019147 นางสาวธัญณิชา ราศรีนพกูล
63093019148 นางสาวอัษฎาพร เตชะลือ
63093019149 นางสมฤดี กันดา
63093019150 นางสาวทานตะวัน คําโสม
63093019151 นางสาวอําภาพันธุ� โพธ์ินางดํา
63093019152 นางสาววนิดา จําปาไชยศรี
63093019153 นางสาวอรทัย ม+วงทอง
63093019154 นางสาวธิดารัตน� เสง่ียมสี
63093019155 นางสาวนําวาสนา มิตยะสิทธ์ิ
63093019156 นายสมพร เจริญกิจผาสุข
63093019157 นางสาวณัฐกฤตา ไชยยะ
63093019158 นายตรัยวิทย� มูลตุ'ย
63093019159 นางสาวสุธิดา เนื่องนุช
63093019160 นางสาวชิตชนก สักกุ
63093019161 นางสาวสมฤทัย เมฆดินแดง
63093019162 นางสาวเกสญา แก'วบุญธรรม
63093019163 นายณัฐพงษ� ดีแจ'ง
63093019164 นางสาววชิราภรณ� สุมาลี
63093019165 นางป6ยะฉัตร คําพร
63093019166 นางสาวจิตรา มีแสง
63093019167 นางสาวสุริแสง ยอดโยม
63093019168 นางสาวณัฐวดี คําอ+อนดี
63093019169 นางสาวจิราภรณ� ป6Uนแก'ว
63093019170 นางสาววรดา ช'างคํา
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63093019171 นางสาวเฟLUองฟEา แก'วกสิกรรม
63093019172 นางสาวชลธิชา อุตกันภัย
63093019173 นายฐาปกรณ� เมืองเหมอะ
63093019174 นางสาวหทัยทิพย� บุญทานุช
63093019175 นางสาวนุสบา ม+วงจีน
63093019176 นางสาวแคทรียา ศรีบุญเรือง
63093019177 นางสาวจิตตกานต� เวชประสิทธ์ิ
63093019178 นายกรีฑา ดิษดี
63093019179 นางนวรัตน� บัญญัติ
63093019180 นางสาวจริยา จันทร�เอ'ย
63093019181 นางสาวนพวัลย� พุ+มพวง
63093019182 นางสาวภัควลัญช� ทาเกิด
63093019183 นางสาวพินณดา แสงมณี
63093019184 นางสาวณฐพร พุกสุข
63093019185 นายวิทยา ปราบหงษ�
63093019186 นางสาวกิตติวรา ตันติพลานิสงฆ�
63093019187 นางณัฐถวดี หนูวงษ�
63093019188 นางสาวชไมพร ปวงมาลัย
63093019189 นางสาวพรนิภา บุญชื่น
63093019190 นายปรัชญา ยะปะตัง
63093019191 นางสาวศิรินันท� รักกลิ่น
63093019192 นายสุรเชษฐ บัญชาโต
63093019193 นางสาวสุวรรณสา ขําฤทธ์ิ
63093019194 นางสาวญาสุมินทร� ลีมี
63093019195 นายยุรนันท� เหล+ามงคล
63093019196 นางสาววราพร ต่ันแก'ว
63093019197 นายศุภวัฒน� กลัดเนินกุ+ม
63093019198 นายสุทธิภัทร แก'วเทพ
63093019199 นางสาวอัจฉรา เตZทิ
63093019200 นางสาวเรวดี รองคําภีร�
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63093019201 นายคเชนทร� อิ่มเอิบสิน
63093019202 นางสาวสไบทอง ภางาม
63093019203 นายโยคิน แก'ววิเชียร
63093019204 นายธนภัทร พรําพหุรัตน�
63093019205 นางสาวลัดดา นามวงค�
63093019206 นางสาวอุมาวดี ร+างน'อย
63093019207 นางสาวณัฐมน มานะเวช
63093019208 นางสาวศิริรัตน� ทาสอน
63093019209 นายวิศรุต ศิริรัตน�
63093019210 นางพชรวัลย� ตันเจริญ
63093019211 นายณัฐนนท� อ'วนวิจิตร
63093019212 นางสาวณัฐชยา พังจันตา
63093019213 นายยุทธฉัตร ฉัตรธรรม
63093019214 นายร+มไทร ไมตระรัตน�
63093019215 นางสาววิภาวรรณ แซ+อึ้ง
63093019216 นางสาวสุพัฒตรา วงศ�คําจันทร�
63093019217 นางสาวกัญญาภัค ก่ิงดอกไม'
63093019218 นางสาวธนพร โลหะเวช
63093019219 นายเกียรติพงษ� มะโนชมภู
63093019220 นางสาวกัญญาณัฐ สีหมอก
63093019221 นางสาววราภรณ� คําเทียน
63093019222 นางสาวสุดารักษ� เหมืองทอง
63093019223 นางสาวป?ถยา แผ+นสัมฤทธ์ิ
63093019224 นายจิรายุ เฮียงกุล
63093019225 นายนุชาธิป ศรีคํา
63093019226 นางสาวมาริษา กล+อมกล่ํานุ+ม
63093019227 นาย,ดนัย จันทร�สามเรือน
63093019228 นายวรรธนะ เคลือบย้ิม
63093019229 นายเจตนา ป6ดตาระโพธ์ิ
63093019230 นางสาวกชพร เทียนสถาพร
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63093019231 นางสาวสุวดี นวลอนงค�
63093019232 นายศุภชัย พรมอ+อน
63093019233 นางสาวทิพย�สุคนธ� สอนง+าย
63093019234 นางสาวจันทิมา ภมรจันทร�
63093019235 นางสาวกุศุมา พรหมยวง
63093019236 ว+าที่ร.ต.ภูษิต พิมพ�สอน
63093019237 นางสาวรวิพร โลหะเวช
63093019238 นางสาวป6ยนันท� ทิพย�เพ็ชร�
63093019239 นางสาวพิจิตรา จันทัด
63093019240 นางสาวเจนจิรา จินดาวนิชย�
63093019241 นางสาวอัจฉรา จรรยา
63093019242 นางสาวพรนัชชา กะปุกปูR
63093019243 นางสุภาวดี เสาสูง
63093019244 นางสาวดวงกมล ทับโพธ์ิ
63093019245 นายณัฐิวุฒิ พูลสวัสด์ิ
63093019246 นายไกรศิริ อ+อนระเบียบ
63093019247 ว+าที่ร'อยตรีหญิงป?ทมาพร จุ'ยดี
63093019248 นางสาววันวิสาข� รื่นจิตต�
63093019249 นายยศพร แก'วนรินทร�
63093019250 นายจิรพงศ� เพชรพล
63093019251 นางสาวภควรรณ โพธ์ิจันทร�
63093019252 นางสาวนุชจรี งามตา
63093019253 นายณัฐพัชญ� ชมภู+โพธิสิริ
63093019254 นางสาวอําพร ศรีวิชัย
63093019255 นางสาวป6ยานุช เข็มเพชร
63093019256 นางสาววิภารัตน� พวงทอง
63093019257 นายสิทธิกาญจน� สุขเกตุ
63093019258 นางสาวนิศานาฏ นามวงค�
63093019259 นางสาวจริญญา คุ'มครองสุข
63093019260 นายเจษฎากร โพธิเกิด
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63093019261 นายอนุสร คงหนองลาน
63093019262 นายพิสิษฐ�พงษ� บุญมี
63093019263 นางสาวป?ทมพร สุระจิตร�
63093019264 นายธนาธิป โพธิ
63093019265 นางสาวกัญญาพัชร สุย+านาง
63093019266 นางสาวพิชญ�กัญญา พรมแตง
63093019267 นางสาวสุกัญญา สํารี
63093019268 นางสาวปรีดารัตน� สีนวนดํา
63093019269 นายธนโชติ บุญวังทอง
63093019270 นางสาวนันทวัน อิ่มเงิน
63093019271 นางสาวกชกร อานิล
63093019272 นางสาวปราณี นาเครือ
63093019273 นายวีระชัย ยอดดี
63093019274 นางสาวภัทรานิษฐ� สนธิ
63093019275 นางสาววัลลภา ศรีไพสนธ์ิ
63093019276 นางสาวชญาดา พูลศรี
63093019277 นางสาววรรณวิไล เทพวงษ�
63093019278 นางสาวยุพารัตน� สุขคง
63093019279 นางสาววนาลี ลี้สกุล
63093019280 นางสาวสุภาวดี จิระย่ังยืน
63093019281 นางสาวศิริรัตน� เกษมสุข
63093019282 นายยุทธชัย บุตรเสถียร
63093019283 นายสิปปกร อิ่มมณี
63093019284 นางสาวพรนิภา ดวงสุวรรณ
63093019285 นางสาวณัฐกฤตา อนุกูลกิจ
63093019286 นายศักด์ิสิทธ์ิ สิงห�กระโทก
63093019287 นางสาวนริศรา สวนจันทร�
63093019288 นายวรวุฒิ เทพวงค�
63093019289 นางสาวสุภาภรณ� ย้ิมทิม
63093019290 นางสาวศิริลักษณ� ยอดเพ็ชร
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63093019291 นางสาวสุวิชชา จันทรา
63093019292 นายสยุมภู ละหว'า
63093019293 นางสาวศศิธร สุมาลย�ทอง
63093019294 นางสาวดวงกมล ติณสิริสุข
63093019295 นายจํารัส วงศ�ลีศิริวิวัฒน�
63093019296 นายธีรวัฒน� ลิขิตศิริ
63093019297 นางสาวชนิสรา จันฟ?ก
63093019298 นายณัฐพล สมศรี
63093019299 นางสาววรารัตน� วะไลใจ
63093019300 นางสาวนภารัตน� สุรินทะ
63093019301 นางสาวศศิธร แสงมณี
63093019302 นางสาวศุภัคชญา ธูปเทียน
63093019303 นางสาวฐานิกา ศรีมาลา
63093019304 นางสาวชิดชนก นิลเกษม
63093019305 นายภัทรกร แก'วจันทร�
63093019306 นางสาวฉายจิต ทองแหยม
63093019307 นายเอกพันธ� แสงดี
63093019308 นางสาวฑิตาพันธ� บุญบัวทอง
63093019309 นางสาวมณฑา บุญไทย
63093019310 นางสาววิภาดา กะปุระ
63093019311 นายณัฐพงค� พวงจันทร�ศรี
63093019312 นางสาวจารุวรรณ แสงแก'ว
63093019313 นายบุรินทร� อิ่มทอง
63093019314 นางสาวมลทิพ กิติยศ
63093019315 นายชิตพล สุ+มเกิด
63093019316 นางสาวกมลชนก จ่ันทอง
63093019317 นายพงศ�ภรณ� เผยพจน�
63093019318 นางสาวชลดา โพธ์ิโชติ
63093019319 นางขนิษฐา ยุบุญศรี
63093019320 นางสาวปพัชญา ม่ันคง
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63093019321 นางสาวนันท�นภัส ลํานัย
63093019322 นายผดุงเกียรติ อMอดมัง
63093019323 นางสาวกุลนิษฐ� ทิพย�วังเมฆ
63093019324 นางสาวอรญา ฟองใหญ+
63093019325 นายศุภฤกษ� เพ่ิมธนสาร
63093019326 นางสาวกานต�นรี แก'วดวงดี
63093019327 นางสาวรสสุคนธ� เขม'นเขตการ
63093019328 นายฉัตรชัย ธรรมขันแก'ว
63093019329 นางสาวบุญชนก แจ+มเกตุ
63093019330 นางสาวสกุณา ตMะกาบโพ
63093019331 นายศีลพิชณ� เพ็ชรมี
63093019332 นางสาวฐิตินันท� ศรีสุวรรณ�
63093019333 นางสาวนิภาพร จ+านาค
63093019334 นางสาวจีราภรณ� ฮ'ายโค'ง
63093019335 นางสาวพงศภรณ� เวชกุลธํารง
63093019336 นายวราวุฒิ เพ็งดี
63093019337 นายวงค�ทนันท� เพ่ิมสุทธะนันทน�
63093019338 นางสาวอภิวรรณ� งามดี
63093019339 นายธนพล นาคประเสริฐ
63093019340 นายกฤษณะ ป?]นนาค
63093019341 นายประไณย รวบรวม
63093019342 นางสาวนิภาดา แก'วเมือง
63093019343 นางสาวณัฐธิดา ดอยไพรสณฑ�
63093019344 ว+าที่ร.ต.หญิงธัญรัตน� บัวด'วง
63093019345 นางสาวคีญาภัส กันทะจันทร�
63093019346 นางสาวอารียา โฉมหน+าย
63093019347 นางสาวนันทพร สุขเจริญ
63093019348 นางสาวฌาติภา จําปา
63093019349 นางสาวนันท�นรินทร� พิมพ�ทรัพย�
63093019350 นางสาวชมภูทิพย� ชมภูสืบ
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63093019351 นางสาวพรพิมล ประดิษฐธรรม
63093019352 นายภานุวัฒน� คํานนท�
63093019353 นางสาวภิญญาพัชญ� สีแสด
63093019354 นางสาวชลิดา นาละตMะ
63093019355 นายชวัลวิทย� อาจหาญ
63093019356 นางสาวรัตน�ดา ภารวงษ�
63093019357 นายสมศักด์ิ ป?]นนาค
63093019358 นายอนุชา ก'อนธิงาม
63093019359 นางสาวฉัตรวี สอนทิม
63093019360 นางสาวปาณิสรา บุญเม+น
63093019361 นางสาวนิชาภา เกียรติสิน
63093019362 นางสาวคนึงนิจ วันทะกZา
63093019363 นางสาวสุพิชฌาย� เพชรจ่ัน
63093019364 นายพัฒนากร ศรีพรม
63093019365 นายคฑาวุธ กางถ่ิน
63093019366 นางสาวณัฐนิดา สารยศ
63093019367 นางสาวพรนภา ตาลสุข
63093019368 นางสาวนันทวรรณ� เพชรรัตน�
63093019369 นายปรีชา พรมมิตร
63093019370 นางสาวชฎาพร เนธิบุตร
63093019371 นางสาวศิริวิภา คําชม
63093019372 นางสาวเหมือนฝ?น สุขยืน
63093019373 นายอภิสร ดีวังทอง
63093019374 นางสาวกรัณญาภร เกิดไชย
63093019375 นางสาวณัฐนิชา ไชยวงค�
63093019376 นางสาวชนาภรณ� สังข�เทศ
63093019377 นางสาวนลินนิภา ยมจันทร�
63093019378 นางสาวจุฑาทิพย� เครื่องคํา
63093019379 นางสาวสุธีวัลย� รัดพัด
63093019380 นางสาวพลับก�พลึง ดีบู+
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63093019381 นางสาวกัญญกร กิตติวงศธร
63093019382 นายบรรเจิด วันฟ?Uน
63093019383 นายวีรวิชญ� คําวงษ�
63093019384 นางสาวรัฐจิตรณัช เอกไชยอํานวย
63093019385 นางสาวธิชากรณ� เฉลิมแสน
63093019386 นางสาวนิภาพร เลพล
63093019387 นายสิทธิชัย จันตระ
63093019388 นางสาววรรณภา ติครบุรี
63093019389 นางสาวลลิตา ข+วงบุญ
63093019390 นางสาวป?ทมาพร เงินแจ'ง
63093019391 นางสาววิไลพร บุญประกอบ
63093019392 นายรัฐสรรค� ภูมิพัฒนาโสภณ
63093019393 นายศุภชัย แย'มสุทธ์ิ
63093019394 นายปภินวิชย� แตงหอม
63093019395 นายณัฐกันต� เทียนบุตร
63093019396 นายจุลพน จันดาห�
63093019397 นางสาวสุนิตรา สร'อยประดิษฐ�
63093019398 นายจิรเมธ ศรีคชไกร
63093019399 นางสาวณดา ณ เรือนงาม
63093019400 นายภาณุพงศ� ชัยรัตน�
63093019401 นางสาวพรรณปพร ชํานิเขตกิจ
63093019402 นายกรกช กําเลิศกล'า
63093019403 นางสาวนิตยา สุขุมวัฒนะ
63093019404 นายมนุเชษฐ� คําเข่ือน
63093019405 นางสาวกวินนิตย� ใจน้ํา
63093019406 นางสาวธิดารัตน� ธุระวงศ�
63093019407 นายนิติพล สุยะนา
63093019408 นางสาวอรกัญญา แสงทิม
63093019409 นางสาวธิญาดา หวนจิตร
63093019410 นางสาวสุฑามาศ กมลรัตน�
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63093019411 นางสาวมาลิน ยศอินทร�
63093019412 นางสาวภัทรสุดา สินไพราช
63093019413 นางสาวจุฑามาส จักขุเรือง
63093019414 นายสรายุทธ� อรุณมณี
63093019415 นายสหชาติ มะโนม่ัน
63093019416 นางสาวสุธัญญา บุญชุม
63093019417 นางสาวนฤมล จันทรัก
63093019418 นางสาววทัญWุตา เจาะจง
63093019419 นางสาวกนกอร ยอดอยู+ดี
63093019420 นางสาวนวรัตน� ย่ีนาง
63093019421 นางสาวอริสรา ศรีออน
63093019422 นางสาวสุภาวดี ป?งสุข
63093019423 นางสาวสีฟEา พูลพจน�
63093019424 นางสาวอารญา สอนพวง
63093019425 นางวิลาวัณย� พูลทอง
63093019426 นางสาวจินตนา จอนทอง
63093019427 นางสาวธนภรณ� สิทธิเวช
63093019428 นางนปภัช เสถียรยศ
63093019429 นางสาวเบญจวรรณ มูลน'อย
63093019430 นายสิทธิชัย ปEอมสาหร+าย
63093019431 นางสาวปวีณา โสภาศรี
63093019432 นายวิษณุ เตชาวัฒน�
63093019433 นายนิมิตรพร ชั้นเสมอ
63093019434 นางสาวชิสาพัชร� จุลบุตร
63093019435 นายกิตตินันท� สายทอง
63093019436 นางสาวปรียาภรณ� พูลทอง
63093019437 นางสาวอัญชลี ตุงคะสิริ
63093019438 นางสาวศิริพร สีวิชา
63093019439 นางสาววริษา เชื้อกสิการ
63093019440 นางสาวสมสอร สมศรี
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63093019441 นางสาวอนุสรา พันยาง
63093019442 นายวิชิตไชย เนติชัยวัฒน�
63093019443 นางสาวอรทัย ทองดี
63093019444 นางสาวขวัญฤทัย ใจยอด
63093019445 นางสาวกรรณิกา ทวีมวล
63093019446 นายจักรพันธ� ขวัญเพ็ง
63093019447 นายธนวัฒน� ด+านพิษณุพันธ� ด+านพิษณุพันธ�
63093019448 นางสาวมยุรี ฤทธ์ิอ+องรัก
63093019449 นายอรรถพงษ� ศิริษาสุข
63093019450 นางสาวเปมิกา วงศ�กัทลีคาม
63093019451 นางสาวลักษณา โสฬส
63093019452 นางสาวพนิดา หัสฎางกูล
63093019453 นางสาวอารีวรรณ ประเสริฐอุดมศักด์ิ
63093019454 นางสาวอภินันท� สิงห�วี
63093019455 นางสาววัฒนีพร ทองสุข
63093019456 นางสาวศิริลักษณ� คงฤทธ์ิ
63093019457 นายณัฐวุฒิ อินทพงษ�
63093019458 นายวีรภัท อยู+หลาย
63093019459 นายสุภณัฐ พรมลา
63093019460 นายนัสนรินทร� ขุนลา
63093019461 นางสาวธวัลรัตน� บุญลือ
63093019462 นางสาวศิโรรัตน� เนตรกุมาร
63093019463 นายณยศ อรุณโน
63093019464 นางสาวฑิมพิกา ทองคํา
63093019465 นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร�
63093019466 นางประทุม ชาวไทย
63093019467 นายฉันทพล วิยะ
63093019468 นายป6ยณัฐ โบประทอง
63093019469 นางสาวอรวรรณ สามงามเสือ
63093019470 นางสาววรพร น้ําจันทร�
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63093019471 นางสาวกัณทิมา โตมี
63093019472 นางสาวภัณฑิรา แสงจันทร�
63093019473 นางสาวกัญญาณี สุขสําราญ
63093019474 นางสาวฐิติมา เลิศณรงค�
63093019475 นายสุรสิทธ์ิ รักมิตร
63093019476 นางสาวณัฐกุล ทาอุบล
63093019477 นางรัชดา ม่ันคง
63093019478 นายณัฐโชติ รื่นภาคเพ็ชร
63093019479 นายสุวิจักขณ� บัวบาน
63093019480 นางสาวสลิลนา ยากองโค
63093019481 นางสาวสุภาวิณี เพ็ชรทอง
63093019482 นางสาวอัญชลี แสนสง
63093019483 ว+าที่ ร.ต.กาญจนภัสส� กัณฑ�นิล
63093019484 นายธรรมปพนญ� ตลับเพชร�สกุล
63093019485 นายจักรพันธ� เปNงใจ
63093019486 นางสาวธาริณี หมีดง
63093019487 นางสาวรักษิณา ราชกิจ
63093019488 นายศุภรัตน� รัตนอุทัยกูล
63093019489 นายจิตรกร สีสัย
63093019490 นายอภิเดช วันมา
63093019491 นางพิไลพร เหล+าโคตร
63093019492 นางสาวอรวรรณ เกิดน'อย
63093019493 นางสาววริษา เผ+ากันทะ
63093019494 นางสาวนพวรรณ� แก'ววงค�วาน
63093019495 นายณัฐพงษ� คล'ายแก'ว
63093019496 นายอิทธิกร ทองดี
63093019497 นางสาวนราวดี ธนสิษฐ�ชินวิช
63093019498 นางสาวณัฎฐธิดา แสนวอ
63093019499 ส.ต.ต.ฑีฆาวิช แผลงศร
63093019500 นายเต็มวุฒิ ม่ันเขตวิทย�

หน'า 650 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093019501 นางสาวป?ทมพร ศิริวัฒนธานี
63093019502 นายวีรภัทร แสงนาค
63093019503 นางสาวยุภา ขาวทรงธรรม
63093019504 นางสาวจิดาภา ราชพรมมา
63093019505 นางสาวตรีทิพย�นิภา หิวานุพงค�
63093019506 นางสาวธิดารัตน� จันดี
63093019507 นางสาวจุไรรัตน� อยู+ระหัส
63093019508 นางสาวเกตุฤดี ทองภูธรณ�
63093019509 นางสาวอัมพิกา จันทร�แก'ว
63093019510 นางสาวฐิติพร หิรัญสุทธ์ิ
63093019511 นางสาวฐิติกานต� เตชะนันท�
63093019512 นายประโมทย� ต้ันวัฒนา
63093019513 นางสาวอนัญญา คํามา
63093019514 นางสาวจิรารัตน� อินศร
63093019515 นางสาวเบญญา เกิดสมนึก
63093019516 นางสาวสุชาดา สิทธิศรชัย
63093019517 นางสาวพิไลพร พ่ึงไพฑูรย�
63093019518 นางสาวณัฐกฤตา อ่ํากร+าง
63093019519 นางเกศินี อินทิพย�
63093019520 นางสาวยุวเรศ พรมเนตร
63093019521 นายพิทักษ�พงศ� แบบประดับ
63093019522 นางสาวสิริพร บุญรื่น
63093019523 นางสาวกุลธิดา น'อยบุญชู
63093019524 นางสาวเสาวลักษณ� ดีประเสริฐ
63093019525 นางมาลินี สิทธิเวช
63093019526 นายเจษฎาพงษ� เกษจันทร�
63093019527 นางสาวกมลชนก ช+วยใว'
63093019528 นางสาวแพรวพรรณ พรมเพียร
63093019529 นางสาวมณฑิชา เหล+งไทย
63093019530 นางสาวบุญฑริกา มีมาก

หน'า 651 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093019531 นางจารุวรรณ ชีเปรม
63093019532 นายสุทธิพงศ� ละวรรณา
63093019533 นางสาวชลธิชา ศรีธรรม
63093019534 นางสาวสุชาดา มารศรี
63093019535 นางสาวสิริยากร หมอเพชร
63093019536 นางสาวณัฐวดี รํามะตี
63093019537 นางสาวขนิษฐา กองเผือก
63093019538 นางสาวพิจิตรา นิ่มสุวรรณ
63093019539 นางสาวชาลิณี ขวัญเรียน
63093019540 นางสาวดวงชมพร สุขศิริ
63093019541 นางสาวลลิตา ทิมปราง
63093019542 นางสาวอารีรัตน� เกิดบาง
63093019543 นางสาวมริสา เฟLUองเมธี
63093019544 นายกฤษณะ สุขแช+ม
63093019545 นายกฤษดา สระบัว
63093019546 นางสาวโยษิตา สายปะละ
63093019547 นางสาวณัฐมล มาลัยหวล
63093019548 นางสาวเพ็ญวิภา มาบัว
63093019549 นายสถิตพงษ� อุ+นทิ
63093019550 นางสาวชนิดา เมืองวงษ�
63093019551 นางสาวจีรนันท� ศรีหอม
63093019552 นายวิศิษฎ� อุปรัง
63093019553 นางสาวศิรินภา คํานนท�
63093019554 นางกรรณิกา ขําหลักร'อย
63093019555 นางสาวนภาพร นฤสุข
63093019556 นางสาวชนากานต� แทบมะลัย
63093019557 นางสาวศุภสุตา ฉิมพาลี
63093019558 นางสาววรัญญา เอื้อเฟL]อพันธ�
63093019559 นายจิระภาคย� ไวยสิทธ์ิ
63093019560 นางสาวกาญจนา สิงหา

หน'า 652 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093019561 นางสาวป6ยาพัชร ยังสนอง
63093019562 นายจาตุรงค� ศรีนาค
63093019563 นางสาวจีรภัทร� บุญเพชร
63093019564 นางสาวพิจิตรา ศรีชู
63093019565 นายป?ณณทัต พชรวัฒน�
63093019566 นายธนาธิป มาม่ัง
63093019567 นายเอกพล เหลือนาค
63093019568 นายวิษณุพงษ� ทารีราช
63093019569 นายธนารัตน� มากย้ิม
63093019570 นายอธิเบศร� พรหมสิทธ์ิ
63093019571 นางสาวณัฐชลิกา เพ่ิมพล
63093019572 นายสิทธิกร ขุนพิลึก
63093019573 นางสาวณิชย�ฐกานต� เมืองมนต�
63093019574 นายอนุสรณ� เนียมหอม
63093019575 นายเสาวภาค จันทร�เอี่ยม
63093019576 นางสาวเบญจพร มากน'อย
63093019577 นางสาวกัญญาวีร� เจนจบ
63093019578 นางสาวธัญญา ศรีชาติ
63093019579 นางสาวสุภาภรณ� เฉลิมภาค
63093019580 นางนพคุณ ศิริ
63093019581 นางสาวอาภากร บุญเกตกูล
63093019582 นายอภิศักด์ิ สุวิวัฒนา
63093019583 นางสาวมาริสา สุขงาม
63093019584 นางสาวพานิดา หาญกล'า
63093019585 นางยุพา ป?ญโย
63093019586 นางสาวเพชรชมภู ม่ิงตระกูล
63093019587 นางสาวธารทิพย� พรมเถ่ือน
63093019588 นางสาวสลิษา คําสุข
63093019589 นายศิรวิชญ� ธรรมจักร
63093019590 นายวัชระ คงคา

หน'า 653 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093019591 นายอาณัฐภูมิ ดีแท'
63093019592 นายเตชิษฐ� พงษ�อยู+
63093019593 นางสาวฐิติพร จันทิมา
63093019594 นางสาวสุวัจนี ฤทธ์ิจรรโลง
63093019595 นางสาวฐิตาพร พรหมฉิม
63093019596 นางสาววัชราภรณ� ปากห'วย
63093019597 นางสาวอาภาภรณ� ประเดชบุญ
63093019598 นางสาวสุภาภรณ� ยอดนวล
63093019599 นายปณิธาน ศิลารักษ�
63093019600 นางสาววุฒิพร สิงคํามุง
63093019601 นางสาวสมหญิง นาคสวัสด์ิ
63093019602 นางสาวเยาวภา สืบบุญ
63093019603 นายปฏิพล เกิดศิริ
63093019604 นายสิทธินนท� คล'ายแท'
63093019605 นางสาวจันจิรา เชื้ออ่ํา
63093019606 นางสาวลักษมน มานุช
63093019607 นางสาวอรุณวรรณ ภูงาม
63093019608 นางสาวลักษณา อ่ําเพียร
63093019609 นางสาวศิริกุหลาบ คงสิบ
63093019610 นายณัฐวุฒิ จ+ายหร+าย
63093019611 นางสาวชุติมา ทองเชื้อ
63093019612 นายเอกลักษณ� จิตรพินิจ
63093019613 นายภากร พันวัง
63093019614 นางสาวธิดารัตน� ถิตย�ประเสริฐ
63093019615 นางสกุลตลา แสงแอ+น
63093019616 นางสาวกรริกา ล'นเหลือ
63093019617 นายเดชาวัต ประมาพันธ�
63093019618 นายสมบัติ ไพรอํานวยพร
63093019619 นางสาวอรัญญา บุญประสพ
63093019620 นายอดิศักด์ิ กันทะษา

หน'า 654 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093019621 นางสาวณัฐพร ชุมภู
63093019622 นายสิรวิชย� ใจดี
63093019623 นายฤทธิชัย พันธ�แขก
63093019624 นายศิลา ดาทอง
63093019625 นายกฤษดา นนทะโคตร
63093019626 นางสาวศิริญาภรณ� แสงดาว
63093019627 นายวรพจน� แก'วภู
63093019628 นางสาวนฤมล บุญถึง
63093019629 นายอานันต� ศรีสวัสด์ิ
63093019630 นางสาวณัชชาวีณ� เสริมมติวงศ�
63093019631 นายเกรียงศักด์ิ เพชรพงษ�
63093019632 นายนิติธร บูรณะ
63093019633 นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ
63093019634 นายฐิติพงษ� เจริญทวิโรจน�กุล
63093019635 นายวรชาติ ไชยมณีกาญจน�
63093019636 นายณัฐนัย สุกายะ
63093019637 นางสาวจืราภรณ� สุกันทา
63093019638 นางสาวนริศรา ป6Uนทอง
63093019639 นายธีรภัทร ขัดป?ญญา
63093019640 นางสาวชญานุช จันทร�ต'น
63093019641 นางสาวสุภามนต� ไทยแสน
63093019642 นางสาวเบญจมาศ ใจดี
63093019643 นางสาวสุชาดา ย่ังยืนกสิกิจ
63093019644 นางสาวธนัชญา คัดจิรัตน�
63093019645 นางสาวจาฏ̀พัจน� ศุกร�ดี
63093019646 นางสาวพรวิมล มินิพันธ�
63093019647 นางสาวนุชนภางค� แสงเพชร
63093019648 นางสาวศิริพร ก'อนนคร
63093019649 นายสกล สารมะโน
63093019650 นางสาวจรีพร ริดจูงพืช

หน'า 655 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093019651 นางสาวปุณยาพร แก'วชื่น
63093019652 นายธนกร เจริญสมบัติ
63093019653 นางสาวไปรมา ประชารักษ�
63093019654 นางสาวณฐพร เนตสุวรรณ�
63093019655 นางสาวรุ+งนภา กัลยารอง
63093019656 นางสาวนลินี นวลแหยม
63093019657 นายธนพล วรรณขํา
63093019658 นางสาวขนิษฐา จินะชัย
63093019659 นางสาวกนกวรรณ พลอยระย'า
63093019660 นางสาวอริษา เพชรนา
63093019661 นางสาวลลิตา ป?นแหม+ง
63093019662 นางสาวสุวนันท� ป6Uนเกตุ
63093019663 นายภัคธร เหมือนขุนทด
63093019664 นางสาวกมลฉัตร ศรีจะตะ
63093019665 นางสาวณัฐมนต� โพธิไชยะ
63093019666 นางสาววรัญญา ต๊ิบปะละ
63093019667 นายสุรพันธ� เอี่ยมจําปา
63093019668 นางสาวเบญจวรรณ ฤทธ์ิบํารุง
63093019669 นางสาววัชรินทร� ปานทอง
63093019670 นางสาวสลิลทิพย� นุรักษ�ทวีพร
63093019671 นางสาวจิณหธาน� ธีราธรรม
63093019672 นางสาวอติกานต� แก'วสีอ+อน
63093019673 นายนิคไพศาล นาคทรัพย�
63093019674 นางสาวชนาภัทร สุขเณร
63093019675 นางสาวปณิดา แปEนไม'
63093019676 นางสาวพวงภกา สุขกล่ํา
63093019677 นางสาววรางคณา ถมอินทร�
63093019678 นายเกียรติศักด์ิ นาคจู
63093019679 นางสาวณัฐธิดา เกตุวันดี
63093019680 นางสาวสุฑามาศ รัศมี

หน'า 656 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093019681 นางสาวรัตติพร กวางกระโดด
63093019682 นางสุภาพร คําปวง
63093019683 นางสาวศิริรัตน� กุตะนันท�
63093019684 นายณัฐพล ทองใบ
63093019685 นางสาวสายธาร ขอนดอก
63093019686 นางสาวสุภัสรา บัวตูม
63093019687 นางสาวบุษรินทร� คําแหง
63093019688 นายปฐมพงศ� ชัยมูล
63093019689 นางสาวธันยพร วิทยเขตปภา
63093019690 นายนพณัฐ แดงแสงทอง
63093019691 นางสาวจริยา ทองคํา
63093019692 นางสาวสุดธิดา ทองสนิท
63093019693 นางกุลนิดา จZอมน'อย
63093019694 นายธีรนัย นิลสนธิ
63093019695 นายนพรัตน� พุ+มไม'
63093019696 นางสาวชนนิกานต� ชื่นอารมณ�
63093019697 นางสาวศศิวิมล ฤทธ์ิเทพ
63093019698 นางสาวสุพัฒรา อุ+นใจ
63093019699 นางณปภัช ดํารงสิทธิธรรม
63093019700 นายปวริศ พ+วงเฟLUอง
63093019701 นางสาวณัฐพร เตียงไม'
63093019702 นายอัศวเดช พลมาศ
63093019703 นางสาวกาญจนา จันทร�คัด
63093019704 นางสาวกนกกร ทองคํา
63093019705 นางสาวภัทรานิษฐ� กสิณบวรเดช
63093019706 นางสาวสุดารัตน� ล'อสินคํา
63093019707 นางสาวกาญจนา เอี่ยมนิล
63093019708 นางสาวเรณู เครือฟ?Uน
63093019709 นางสาวเบญจมาภรณ� นพศิริ
63093019710 นายมาโนช ทองทา

หน'า 657 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093019711 นายณัฐพล ศิลพร
63093019712 นางสาวชวพรรณ ทานานนท�
63093019713 นายประสิทธ์ิ จMะแตMะ
63093019714 นางสาวน้ําผึ้ง พรายพร
63093019715 นางสาวเพ็ญพิชชา เวชภูนนท�
63093019716 นางสาวเสาวภา พิทักษ�วงศ�
63093019717 นางสาวธัญจิรา ตาเรือนสอน
63093019718 นางสาววลัยลักษณ� กิตต์ิพิมล
63093019719 นางสาวสุกัญญา อยู+เกาะ
63093019720 นางสาวพัชราภรณ� ม่ันยุติธรรม
63093019721 นางสาวพิมพ�วิภา พุ+มห+อ
63093019722 นางสาวกัญญารัตน� บุญน'อย
63093019723 นางสาววิชชุดา บวรเกษมสุข
63093019724 นายศุภวัฒน� แต'มใจ
63093019725 นางสาวพัชรพร ศรีวิรัญ
63093019726 นางสาวเจตปรียา ผิวมา
63093019727 นางสาวจารุวรรณ ขวัญแสน
63093019728 นางสาวกรรณิการ� จุ'ยต+าย
63093019729 นายทศพล เดชพรม
63093019730 นางสาวจิตติกานต� เกิดพันธ�
63093019731 นายชนุดม มุสิกะพงษ�
63093019732 นางสาวโศศิษฐา รอดบุญ
63093019733 นางสาวปาณิศา ทิขัด
63093019734 นางสาวกาญจนา ศิริสุภาพร
63093019735 ว+าที่ร'อยตรีตฤณณภัทร� ดาราประภา
63093019736 นางประภาภรณ� แก'วนุช
63093019737 นางสาวสุภาพร ทับอินทร�
63093019738 นางสาวนิภาภรณ� ถาวรกุล
63093019739 นายณรันชัย โทนธนู
63093019740 นางสาวนิรมล บริสุทธ์ิ
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63093019741 นางสาวบุญสิตา พรอินทร�
63093019742 นางสาวอัญชิฐา กลมพุก
63093019743 นางสาวอนุรักษ� ป6Uนทอง
63093019744 นางสาวกนกพร ภู+ทัศนะ
63093019745 นางสาวจารุวรรณ คีรีเวช
63093019746 นางสาวพิมพ�ธิดา บุญเถา
63093019747 นางสาวกุลธิดา อัมราบุตร
63093019748 นายหิรัญ อุ+นใจ
63093019749 นายสิทธิพงศ� ม่ิงเชื้อ
63093019750 นางสาวกาญจนาพร มาทอง
63093019751 นายจิรวัสส� เพชรมณี
63093019752 นางสาวจรรยา ถาคํา
63093019753 นางสาวอุษา หงษ�ยนต�
63093019754 นางสุธินี รอดประเสริฐ
63093019755 นางสาวชนิตา เครือม+วง
63093019756 นางสาวประนัปดา เกตุณะรัตน�กุล
63093019757 นายณฐพนธ� ทองคํา
63093019758 นางสาวนันทกานต� จันทร�เม'า
63093019759 นางสาวนรมน ขําจีน
63093019760 นางสาวศรีสุดา ผุดมี
63093019761 นางสาวพิทยาภรณ� คุณศิลป[
63093019762 นางนันทนา วุฒินันท�
63093019763 นางสาวนฤมล พิกุล
63093019764 นางสาวจารุวรรณ สีหมี
63093019765 นางสาวสุชาดา ศรีน+วม
63093019766 นางสาวรัชนี ปEอมฟู
63093019767 นางเกษญากร เข่ือนคํา
63093019768 นางสาววัชราภรณ� พูลผล
63093019769 นางสาวศรีสุดา มะลิวรรณ
63093019770 นางสาวรัตนาภรณ� ป6สนา
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63093019771 นางสาวจุฑาทิพย� เพียรพาก
63093019772 นางสาวทิติยาพร ภัทรประสิทธ์ิ
63093019773 นายพฤทธ� สินธุพันธ�ประทุม
63093019774 นางสาวสาธนี ศกุนะสิงห�
63093019775 นางสาวภัสสร สร'อยนาค
63093019776 นางสาวพัชราภรณ� โพธ์ิศรี
63093019777 นายธนาชัย ยอดอ+อน
63093019778 นายรัชณัฐน� พันธุ�สน
63093019779 นางสาวอุษา ชูอินทร�
63093019780 นายพรรษา ทรงกลิ่น
63093019781 นายนพดล อ+องย้ิม
63093019782 นางสาวสุธาวัลย� กันทะลือ
63093019783 นางสาวจารุวรรณ บัวงาม
63093019784 นางสาวอนุสรา แก'วเผือก
63093019785 นางสาวกัณณิดา วาเล็กบุตร
63093019786 นางสาวน้ําอ'อย ใจดี
63093019787 นางสาวธัญสิริ อ'นจร
63093019788 นางสาวเบญจวรรณ อินทิตา
63093019789 นางสาวขวัญฤทัย สายอุต
63093019790 นางสาวกณิกา คําตุ'ม
63093019791 นายบรรณดิษฐ วรรณทอง
63093019792 นางสาวพิชยา อ+อนโอน
63093019793 นายจุฑาสินธุ� จูจันทร�
63093019794 นายศุภกร รามโพธ์ิ
63093019795 นางสาวเพชรินทร� เตZทิ
63093019796 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร�กนก
63093019797 ส.ต.อ.เชาวฤทธ์ิ แสงอรุณ
63093019798 นางสาวDapanee Prasathong
63093019799 นางสาวนาตาชา พุทธกิจ
63093019800 นางสาวเมธญา กลายสุข
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63093019801 นายอรรถกานต� ราชคมน�
63093019802 นางสาวสุณัญญา พิลึก
63093019803 นายอภิชาติ สมศรี
63093019804 นายธีระยุทธ ขอนทอง
63093019805 นางสาวณัฐกานต� ก'างยาง
63093019806 นายเนรมิตร ปะณะมัง
63093019807 นางสาวกฤติยา นิ่มนวล
63093019808 นางศุภมาส ล'นเหลือ
63093019809 นางสาวพันลภัส อิ่มทอง
63093019810 นายดนุชา วงษ�ป6น
63093019811 นายณัฐพล ขวัญยืน
63093019812 นายณัฐพงษ� หาสิงห�ทอง
63093019813 นางสาวมัลลิกา ก่ิงกาหลง
63093019814 นางสาวศีตลา บัวขาว
63093019815 นางสาวสุพรรษา ทัพศิริ
63093019816 นางสาวสรณ�สิริ เกตุทอง
63093019817 นางสาวขจรรัตนา ชัยประเสริฐวิทย�
63093019818 นางสาววราภรณ� ป?ญญาคง
63093019819 นางสาวปรียาวรรณ ชวดชาวนา
63093019820 นายภัทร จันทร�วังทอง
63093019821 นางสาวกมลชนก สีคํา
63093019822 นางสาวธนาวดี ทับม่ัน
63093019823 นางสาววรรณพา เมฆแจ'ง
63093019824 นางสาวชัญญานุช หิรัญพิพัฒน�พงศ�
63093019825 นายสิทธิศักด์ิ ธรรมสิทธ์ิ
63093019826 นางสาวภัทราวดี วงศ�เส็ง
63093019827 นางสาวปรางทิพย� จันทร�คุ'ม
63093019828 นางสาวเกษราภรณ� เสาสุวรรณ�
63093019829 นางสาวชุติมา พรมพา
63093019830 นายนครินทร� เชิดชู
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63093019831 นางสาวขวัญกมล ธัญญะ
63093019832 นางสาวณัฐธิณี ไชยแก'ว
63093019833 นางสาวกมลชนก แซ+จิว
63093019834 นางสาวสุธิดา คนบาง
63093019835 นายกีรติพงศ� ก+อกอง
63093019836 นายณัฐพล พุ+มอิ่ม
63093019837 นางสาวปรียานุช จันทร�หอม
63093019838 นางสาวกรรณิการ� เจริญม่ันคงวงศ�
63093019839 นางสาวสมลวรรน เซ็นนันท�
63093019840 นายพนา ทิพย�สร'อย
63093019841 นางสาวทัศน�ทยา รัตน�ทอง
63093019842 นายณภัทร อินทรเทศ
63093019843 นายสุรภาพ คล'ายเพ็ชร�
63093019844 นางสาวกนกวรรณ ฉิมม่ัน
63093019845 นางสาวศศิกานต� บ+อโคตร
63093019846 นางสาวรัตนาวลี ดีนวนพะเนา
63093019847 นางสาวรินดา อํานวนคณะ
63093019848 นายวันเฉลิม ใจกระสันต�
63093019849 นางสาวกิตติพร ทองแทน
63093019850 นายกฤษณะ ปานสุวรรณ
63093019851 นายปฎิวัติ อินใจ
63093019852 นายวิทยา ภาวะดี
63093019853 นายธนาธิป ประสมบุญ
63093019854 นางสาวขนิษฐา ศกุนรักษ�
63093019855 นางสาวศิรินภา สิทธิผล
63093019856 นางสาวศิริวรรณ ผลปราชญ�
63093019857 นางสาวสุกัญญา มะโนคํา
63093019858 นางสาวภาวิณี สุพรรณกลาง
63093019859 นางสาวณัฐกานต� พ่ึงพันธ�
63093019860 นางสาวขวัญฤดี ศรเพ็ชร�
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63093019861 นางสาวพรพิมล ทรายคํา
63093019862 นางสาวณัชณัฐ ธนสรณ�กัน
63093019863 นายสุทธิชัย ประสาทเกษการ
63093019864 นายชัยศิษฎ� พรวิกุลรัตนา
63093019865 นางสาวนารีรัตน� อยู+สี
63093019866 นางสาวหยาดพิรุณ สีกล+อม
63093019867 นางสาวภิญญาพัชญ� คงชม
63093019868 นางสาวสุกัญญา รอดทอง
63093019869 นางสาวจุฑามาศ ชัยพูน
63093019870 นางสาวจันทัปปภา โนคํา
63093019871 นางสาวชลฤดี โกญจนาท
63093019872 นายชนะวิชญ� วัชระธนะพงศ�
63093019873 นางจุฑามาศ ถิระผะลิกะ
63093019874 นายชฎายุ ทองดอนเตีย
63093019875 นายเทียมเทพ ดะรีพัตร�
63093019876 นางสาวพงษ�รัตน� มาดหมาย
63093019877 นางสาวโชษิตา แสงอธิคม
63093019878 นางสาวภัทรา ผาเจริญ
63093019879 นางสุกัลยา ภู+ประเสริฐ
63093019880 นายภมร จุลภมรศรี
63093019881 นายเชาวรัตน� ขัดคํา
63093019882 นางสาวปภัสรา อินทรา
63093019883 นางสาวภูริชญา กําเนินดวง
63093019884 นางสาวอรอนงค� ไพรพรึก
63093019885 นางสาวอนัญญา ใจมา
63093019886 นางสาวนุชจรี ช'างพินิจ
63093019887 นางสาวสุพัตรา กลิ่นหอม
63093019888 นางสาวนฤมล วงษ�ไทย
63093019889 นางสาวปาริมา นวลผ+อง
63093019890 นางสาวภาณุมาศ หาญกล'า
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63093019891 นายกรกต ซาซง
63093019892 นางสาวสุพัตรา ดารุนิกร
63093019893 นางสาวสุนีรัตน� พูลศรี
63093019894 นางสาววรรณวิจิตร พุทธจร
63093019895 นางสาวศิริลดา สาเหียง
63093019896 นางสาววรกัญญา บุญยังอนันต�
63093019897 นางสาวดาวใจ สุยะมงคล
63093019898 นางสาวชญาณี เรืองปรัชญากุล
63093019899 นางสาววิกานดา คลังจง
63093019900 นางสาวพลอยไพลิน เมืองมูล
63093019901 นายธันยพงศ� ฤทธ์ิองอาจ
63093019902 นายสิทธิชัย มีบุตร
63093019903 นางสาวฤดีกาจน� ตMะอ'าย
63093019904 นายสมภพ พูลสวัสด์ิ
63093019905 นางสาวดุษฏี ป?ญญาเสน
63093019906 นางสาวพัชรี ทับเงิน
63093019907 นายชวางกูร หริ่งกัน
63093019908 นางสาวพรทิพย� ยอดบุญเลิศ
63093019909 นายชยากร สุภาวรรณ�
63093019910 นายธนวัฏ เคลือบพ+วง
63093019911 นางสาวคชาทิพย� พนมศักด์ิ
63093019912 นางสาวดอกแก'ว พุทธรักษา
63093019913 นางสาวชุติภัทร เคลือขอน
63093019914 นายพงศกร ด'วงเขียว
63093019915 นางสาวชุติมา คําพิมพา
63093019916 นางสาวพิชชาพร ศรีลาพฤกษ�
63093019917 นางสาวณฐธนพร อินทรวิเชียร
63093019918 นางสาวกชพรรณ อ่ําอําไพ
63093019919 นางสาวสุรีภรณ� ยอดดี
63093019920 นางสาวศศิวิมล กอดสอาด
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63093019921 นายพันธุ�ณรงค� ราชอินตา
63093019922 นางสาวสุจิรา เนียมสุวรรณ�
63093019923 ว+าที่ร.ต.หญิงอุตวดี ใจคํา
63093019924 นายบุญบรรเจิด พลฤทธ์ิ
63093019925 นางสาวฐานภักด์ิ เบญจคุณาพร
63093019926 นางสาวกชพร สุตะวงค�
63093019927 นางสาวเกศสุดา จิระพงษ�สุวรรณ
63093019928 นางสาวณัฐนิชา อินธะรัตน�
63093019929 นางสาววิมลวรรณ ม่ันเพ็ง
63093019930 นางสาวพรสุดา สอนทุ+ง
63093019931 นายโกศัลย� สืบหงษ�
63093019932 ว+าที่ รต.หญิงอังคณา นวลแตง
63093019933 นางสาววณิชยา นิจสุนกิจ
63093019934 นายณัฐพงษ� จับจ+าย
63093019935 นางสาวพรรณพัชนันท� เฉยเทิบ
63093019936 นางสาววรินลักษณ� ไชยรัตน�
63093019937 นางสาวปรารถนา พิมพ�ดา
63093019938 นางสาววนิดา พระยาทอน
63093019939 นางสาวณหทัย บุญรอด
63093019940 นางสาวอัจฉริยาพร พุ+มเจริญ
63093019941 นางสาวนริศรา ปEองวัน
63093019942 นางสาวชลลดา มีแสง
63093019943 นางสาวมลิวัลย� นางา
63093019944 นางสาวจุฬีพร สุขศรี
63093019945 นายสุทธวัชร� เสนารถ
63093019946 นางสาววรณัน ทองดอนคํา
63093019947 นายนันทิพัฒน� ศักดา
63093019948 นายกมนทรรศน� ศรีทรงเมือง
63093019949 นางสาวณัฐวรรณ บุญเกิด
63093019950 นางสาวกรรณิการ� ขําคง
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63093019951 นายอมรเทพ แก+นแก'ว
63093019952 นายพลวัฒน� เกิดนาค
63093019953 นางสาววันดี วงค�ลาศ
63093019954 นางสาวเกษราภรณ� พันกลั่น
63093019955 นางสาวพิมพ�ศิริ ประทุมทอง
63093019956 นางธิฆัมพร สุวิชาตระกูล
63093019957 นางสาวอันธิกา ป?Uนเกิด
63093019958 นางสาวปฐมาวดี โตวารี
63093019959 ว+าที่ ร.ต.หญิงธันยพร สุวรรณคีรี
63093019960 นางสาวรุ+งนภา แก'วป6นะ
63093019961 นางสาวพิจิตรา สายเกษม
63093019962 นายชนาธิป สิทธิศักด์ิ
63093019963 นางสาวหัทยาภรณ� วะรุตะมะ
63093019964 นายจักรพันธุ� อุตมะ
63093019965 นายพาณุพงค� สมัคธัญกิจ
63093019966 นางหนึ่งฤทัย ฉิมพลี
63093019967 นางสาวพัชร�ชิสา สุขปลั่งเชาว�ฐกูล
63093019968 นายจิตรทิวัส หงษ�นันทน�
63093019969 นายทวีศักด์ิ แก'วแดง
63093019970 นายอิทธิกร ไม'สนธ์ิ
63093019971 นางสาวลัทธวรรณ จันทร�ประเสริฐ
63093019972 นางสาวพงศ�ลดา ภูผางามเลิศ
63093019973 นางสาวชลิตา พัดขํา
63093019974 นางสาวอุไรวรรณ จอยวงษ�
63093019975 นางสาวพัชราภรณ� จักรคํา
63093019976 นางสาวอรสิริพิมพ� ศรีคําลือ
63093019977 นางสาวศิวพร สิงห�เพ็ชร
63093019978 นางสาวสุภาพร พรหมธิ
63093019979 นางสาวณัฐพรรณ งามสม
63093019980 นายไพบูลย� อิ่มอินทร�
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63093019981 นางสาวจันทรวรรณ จุฬา
63093019982 นางสาวจิตตินันท� ยมนา
63093019983 นางสาวนพเก'า พวงดอกไม'
63093019984 นางสาวเบญญาทิพย� จันทรสมบัติ
63093019985 นางสาวนิภาวรรณ พันธุมิตร
63093019986 นางสาวอรวรรณ จันทร�ทักษ�
63093019987 นางสาวบุญญาพร สําราญ
63093019988 นางสาวนิธิพร ชูพินิจ
63093019989 นางสาวคัชรินทร� กองสาร
63093019990 นางสาวพนิดา ผุดสี
63093019991 นางสาวพิชญาภา เลิศวิไล
63093019992 นายสุรกานต� อุดพ'วย
63093019993 นางสาวชลธิชา เดชดี
63093019994 นางสาวปาริฉัตร อ'นมณี
63093019995 นายพรหมเทพ บุตรสาระ
63093019996 นางสาวมุสิตา วัดเรือง
63093019997 นางสาวชลกร พ่ึงประดิษฐ�
63093019998 นางสาวพุทธิดา เชื้อทอง
63093019999 นางสาวชิดชนก สุวรรณอรุณ
63093020000 นางสาวเพ็ญนภา สาทเทศ
63093020001 นายป6ยวัฒน� โตโทน
63093020002 นางสาววรรณวิสา ทองรอด
63093020003 นางสาวสุพิชชา เพ็งอังคาร
63093020004 นางสาวสุธิตา โพธ์ิเต็ม
63093020005 นายวรการณ� เมฆอ+อน
63093020006 นางสาวศศิธร แก'วมา
63093020007 นางสาวพลอยไพลิน เพชรพล
63093020008 นางสาวจิตรลดา สุขก'อน
63093020009 นางสาวณัฐวรรณ แจ+มใส
63093020010 นางสาวรังสิมา แจ'งจิตร�
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63093020011 นางสาวชุติมา สร'อยสนธ์ิ
63093020012 นางสาวขณิตา แสงทอง
63093020013 นางสาวลดาทิพย� สุ+มผง
63093020014 นายสหพันธุ� สมทัศน�
63093020015 นายจักรกฤษ มาโต
63093020016 นางสาวธนภรณ� อินทร�สุธา
63093020017 นายธนพล สุภานันท�
63093020018 นายอภิวัฒน� ไชยหะนิจ
63093020019 นางสาววารีทิพย� ตาลตา
63093020020 นางสาวสกุลรัตน� นาคพานิช
63093020021 นางสาวสิริลักษณ� ทองไหลมา
63093020022 นางสาวพัชริดา ยะประเสริฐ
63093020023 นายชลาศัย กังวานวัฒนานุกูล
63093020024 นางสาวอรทัย อินพะหะ
63093020025 นายทศพล เกตุวัง
63093020026 นางสาวชวิศา พลายวาส
63093020027 นายสันนิธิ ช'างรบ
63093020028 นางสาวภวิกา สืบธรรม
63093020029 นายอังคาร อุ+นเปV]ย
63093020030 นางสาวสิรินภา ตาธิ
63093020031 นายพันธ�ศิริ แสงเมือง
63093020032 นายอนุรักษ� คงดี
63093020033 นายอนุวัฒน� ธัมวัฒนากูล
63093020034 นางสาวภัสสร เตียนขุนทด
63093020035 นางสาวณัฐกมล หิมโสภา
63093020036 นางสาวนันทวัน บุญจันทร�
63093020037 นางสาวนภาวรรณ สังข�ศิริ
63093020038 นางสาวสุทธิรัศม์ิ บุญเรือนยา
63093020039 นางสาวมณีนุช อินตาไซ'
63093020040 นางสาวสุภาภรณ� ผึ้งเถ่ือน
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63093020041 นายธีรศักด์ิ เหรียญสุวรรณ
63093020042 นางสาวนิรชา สงวนวงศ�
63093020043 นางสาวณัฐริกา สุป?ญญา
63093020044 นางสาวกัลยาณี คําแอด
63093020045 นางสาวธัญญารัตน� โทนสิงห�
63093020046 นางสาวจารุณี บุญสุวรรณ
63093020047 นางสาวหทัยชนก นางงาม
63093020048 นางสาวจรรยาภรณ� เพ็ญศรี
63093020049 นายชัยชนะ ต'อยทอง
63093020050 นางสาวแพรวนภา ปานฉํ่า
63093020051 นายวีรภัทร นนทสิทธ์ิ
63093020052 นางสาวกมลวรรณ อังกาบ
63093020053 นางสาวกาญจนา บุญญา
63093020054 นางสาวนฤมล จงสวัสด์ิ
63093020055 นางสาวจีรนันท� ทองแบบ
63093020056 นางสาวประโลม ถมทอง
63093020057 นางสาวสุภาวดี ชูจิตร
63093020058 นางสาวช+อเพชร โลราช
63093020059 นางสาวพิชยา คําอ'อ
63093020060 นายสุทธิเดช โคกน'อย
63093020061 นายภูริณัฐ เสมสันทัด
63093020062 นางสาวพิมพ�ชนก แยงทิพย�
63093020063 นางสาวณัฐธนัน ยะปYอก
63093020064 นางสาวมาลินี บุญทา
63093020065 นางสาววิชิราพรรณ คล'ายชม
63093020066 นางสาวณัฐณิชา สารี
63093020067 นายครรชิตพล นพดล
63093020068 นายวันเฉลิม คําพิระแปง
63093020069 นายยุทธนา บานแย'ม
63093020070 นางมณฑาทิพย� แก'วดา
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63093020071 นางสาวกิตติวรรณ กองกันภัย
63093020072 นางสาวพรรณภัทร อินตMะวิชัย
63093020073 นายเรวัตร ศิริแก+นทราย
63093020074 นางสาวณัฐธิดา ลีลาวงศ�สันติ
63093020075 นางสาวรุ+งนภา ศรีเถ่ือน
63093020076 นางสาวสิริทิพย� ดิบทิพย� 
63093020077 นางสาวกานต�ฤทัย พงษ�ศรียา
63093020078 นางสาวรสสุคนธ� อุ+นมาก
63093020079 นางสาวธนัชพร หมอยา
63093020080 นางสาวอภิชญา เอี่ยมบุรี
63093020081 นายจตุรภัทร สินสมุทร
63093020082 นางสาววราพร เผ+าคนชม
63093020083 นายตติยะ งมโปร+งเบี้ย
63093020084 นางสาวเพ็ญรัตน� เส็งชื่น
63093020085 นายวิทยา แก'วเจริญศรี
63093020086 นางสาวทิพย�สุดา อุดอ'าย
63093020087 นายรชต ม+วงเฟLUอง
63093020088 นางสาวศุภิสรา สุพรรณแสง
63093020089 ว+าที่ ร.ต.หญิงพรรณวิภา ติคํา
63093020090 นายรัฐพงษ� ศิริอาภรณ�
63093020091 นางสาววิไลพร นุ+นภักดี
63093020092 นางสาวนลัทพร คงป?นนา
63093020093 นายอิฐธิชัย กMกศรี
63093020094 นางสาวขนิษฐา ชีปู
63093020095 นางสาวเจษฎาพร ทังตุ+น
63093020096 นางสาววริฎฐา กล'าหาญ
63093020097 นางสาวจริยา ทรัพย�แก'ว
63093020098 นางสาวทิพวรรณ สีดํา
63093020099 นางสาวสุพัตศิริ แสงเงิน
63093020100 นางสาวนันทิดา ทิพย�กาวิน
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63093020101 นางสาวธัญพร ยศป?ญญา
63093020102 นางสาวบุญชิต ไชยมาศ
63093020103 นางสาวกุลณัฐ ลือโฮ'ง
63093020104 นางสาวเวธนี หอยสังข�
63093020105 นางสาวจารุจิตร ดอนน'อย
63093020106 นางสาวสุทธิดา แสงตุ'ย
63093020107 นางสาวชยุดา สดใส
63093020108 นางสาววรรณกุล มีสวนทอง
63093020109 นางสาวสุนันทา แก'วแดง
63093020110 นางสาวศจิกา แอบเพ็ช
63093020111 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�หนิ้ว
63093020112 นางสาวมธุรส ชวนชิต
63093020113 นางสาวธันย�ชนก เนียมใบ
63093020114 นายสิทธิศักด์ิ ชํานาญหมอ
63093020115 นางสาวรัตนาภรณ� ม+วงมุกข�
63093020116 นางสาวสิริยาภรณ� จันทร�ดี
63093020117 นางสาวหยาดรุ'ง กันทะวงษา
63093020118 นางสาวนภาภรณ� คํามงคล
63093020119 นางสาววรรณนิภา นราภัย
63093020120 นางสาวอริยา นาคเย
63093020121 นางสาววรัณศิกานม� แช+มเนียม
63093020122 นายกฤษดา สุขอิ่ม
63093020123 นางสาวประภัสสร กุลมิตร
63093020124 นายธวัช นาคบรรณ�
63093020125 นายจีรพงษ� ป?]นรอด
63093020126 นางสาวอริษา กลิ่นจันทร�
63093020127 นางสาวอิศราภรณ� ศฤงฆ�อนันต�
63093020128 นางสาวภิญญาพัชญ� ประดิษฐพงษ�
63093020129 นางสาววาสนา คุ'มวงษ�
63093020130 นายธนากร เวียงทอง
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63093020131 นางสุชาดา นวะแก'ว
63093020132 นางสาวจุฬาลักษณ� อินเอี่ยม
63093020133 นางสาววรรณนิสา วังซ'าย
63093020134 นางสาวอรอนงค� วงค�สถิตย�
63093020135 นายไชยวัฒน� ใจกาษา
63093020136 นางสาวฐิติรัตน� กุคําวงษ�
63093020137 นางสาวพิมพ�ชนก ฮีกหาญณรงค�
63093020138 นางสาวอัญชลี กลัดอยู+
63093020139 นางสาวนัสรินทร� ประกายสกุล
63093020140 นางสาวน้ําฝน วินัยธรรม
63093020141 นายนิพนธ� คําเต+ย
63093020142 นายสกล ครามราช
63093020143 นางสาวสุพิชชา จุติแสง
63093020144 นางสาววิมลรัตน� เกิดนิยม
63093020145 นางสาวเมทิกา ชัยศิริพาณิชย�
63093020146 นางสาวนีรนุช อุตอามาตย�
63093020147 นางสาวพิมพ�ปฏิภาณ ตรีชิต
63093020148 นางสาวชลนิชา ดีแท'
63093020149 นายธิติวัฒน� สุวรรณประเสริฐ
63093020150 นางสาววราลักษณ� ดีกองสิน
63093020151 นายสุพันธ� เปลี่ยนโพธ์ิ
63093020152 นายจักรพงษ� ศรีสุข
63093020153 นายนภนัส นันทะจันทร�
63093020154 นางสาวไพลิน รักวัติ
63093020155 นางสาวรวีวรรณ วังคีรี
63093020156 นายสายฟEา แร+ทอง
63093020157 นางสาวธัญญารัตน� จินา
63093020158 นายชุษณะ พูลสมบัติ
63093020159 นายวรัทยา สําราญใจ
63093020160 นางสาววัชรี อุตมา
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63093020161 นางสาวศรุตา จันทร�ลา
63093020162 นางสาวกนิฎฐา กZองม่ัง
63093020163 นางสาวมนสินี อ+อนทอง
63093020164 นายสมิทธิ เสมพูล
63093020165 นางสาวกัญญา วงษ�แก'ว
63093020166 นางสาวณัฏฐพัชร� งดงาม
63093020167 นางสาวรัตนากาญจน� เจริญศรีรุ+งเรือง
63093020168 นางสาวพิชญ�พนา กงถัน
63093020169 นางสาวศศิธร สังข�นาค
63093020170 นางสาวมนัสสา จอมสุข
63093020171 นายไกวิทย� บัวแก'ว
63093020172 นางสาวโยฐกา พรมแพร
63093020173 นายอมรเทพ จตุเทน 
63093020174 นางสาวณัฐปภัสร� แก+นแก'ว
63093020175 นางสาวภครวรรณ วงษ�สวัสด์ิ
63093020176 นางสาวพรรณพนัช ยงสม
63093020177 นางสาวสิรินาถ อยู+แย'ม
63093020178 นางสาวฐิติยาภรณ� ศรีสวัสด์ิ
63093020179 นายธีรพงษ� เม+งม่ังมี
63093020180 นางสาวสาวิตรี ฉิมหัวร'อง
63093020181 ว+าที่ร'อยตรีหญิงวัชรี ศรีสารคาม
63093020182 นางสาวธัญญารัตน� มีสุด
63093020183 นายจิรายุส บุญเอี่ยม
63093020184 นางสาวศิรดา ใจยง
63093020185 นางสาวนิรดา เทียมโคกกรวด
63093020186 นางสาวนริศรา โสภารัตนานันท�
63093020187 นางสาวกัลยรัตน� วงษ�มณี
63093020188 นายทวีป ทองอินทร�
63093020189 นางสาวนิตยา ตMะสุ
63093020190 นางสาวสุภัคค�จิรา มงคลกิตติพัชร�
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63093020191 นางสาวเนตรนภา สุขฟอง
63093020192 นางสาวปนัดดา พุทธรัตน�
63093020193 นางสาวศิริลักษณ� ทองรอด
63093020194 นางสาวนฤมล เนตรนุช
63093020195 นางสาวธนพร โพธิหิรัญ
63093020196 นายชลภัทร มาลา
63093020197 นายชิษณุพงศ� วันมา
63093020198 นางสาวณัฐฐาพร สีอ+อน
63093020199 นายทศวรรษ สิทธิ
63093020200 นางสาวอัญชลิกา อ+อนวัน
63093020201 นางสาวกนกภรณ� อ+อนปาน
63093020202 นางสาวสุกัญญา อุดแคว
63093020203 นางสาวพิรญาณ� โตจริง
63093020204 นางสาวนุชณพิชญ� แก'วตา
63093020205 นายรัตนชัย วงษ�ทับทิม
63093020206 นางจิรนันท� ใจหลวง
63093020207 นางสาวธัญชนก ท'าวสาร
63093020208 นางสาวชญานิศ หลําคํา
63093020209 นายยุทธชัย พลราช
63093020210 นางสาวสุธิมา กสิกิจ
63093020211 นางสาวปุรารัชฎ� ท'วมเรือง
63093020212 นางสาวพิมพ�ชนก แก'วสระแสน
63093020213 นางสาวศลิษา พรหมสุ+น
63093020214 นางสาววรัญญา สุพรรณแสง
63093020215 นายเพชร ย้ิมจันทร�
63093020216 นายพศกร นวนสีใส
63093020217 นางสาวณัฐพร พูลชู
63093020218 นางสาวกัลยา เรือนเหลือก
63093020219 นางสาววิมพ�วิภา คําเงิน
63093020220 นายกานต�ชาติ ศิริชัย
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63093020221 นางสาวรสรินทร� สุทธิเพียงคะ
63093020222 นายญาณภัทร ทองเอี่ยม
63093020223 นางน้ําฝน ชัยโย
63093020224 นางสาวจินดาพร รุ+งอินทร�
63093020225 นางสาวนฤพร คําลือ
63093020226 นางสาวปวีณา กาญจนสุขเมฆิน
63093020227 นายอารมณ� ชาญกูล
63093020228 นายศิวณัติ สอนปEอม
63093020229 นางสาววิไลพร มาสร'อย
63093020230 นางสาววิลาวัณย� ไพรสนธ์ิ
63093020231 นางสาวกาญจนา คํามุงคุณ
63093020232 นายภพมงคล พรหมวรรณ
63093020233 นางสาวพีระญาณ� สิริเหมวริทธ์ิ
63093020234 นางสาวณัฐ พร แซ+ล'อ
63093020235 นางสาวปวันรัตน� สีชอล�ค
63093020236 นางสาวอุไรวรรณ พรมดาษ
63093020237 นางสาวกาณต�มณี ส+งเมา
63093020238 นายกิตต์ิธวัธ รูปสอาด
63093020239 นายธีรภัทร อินทร�ประเสริฐ
63093020240 นางสาวทิพปภา ช'างพินิจ
63093020241 นางสาวสุกัญญา เกษมญาติ
63093020242 นายกวีวัฒน� เศรษฐวิวัฒน�
63093020243 นางสาวสุรีย�พร บัวชุม
63093020244 นายณัฐพงศ� กันนิกา
63093020245 นางสาววรวรรณ พุ+มถาวร
63093020246 นายเชาวฤทธ์ิ แก'วแดง
63093020247 นางสาวภัทรวรินทร� ป?ญญาสิทธ์ิ
63093020248 นายศิวกร เกิดศิริ
63093020249 นายวสุพล ชุมแสง
63093020250 นางกฤติมา วงกลม
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63093020251 นางสาวนันทิรา บริคุต
63093020252 นายณรงค�ศักด์ิ แถมพยัคฆ�
63093020253 นายสุทธิรักษ� สินทรัพย�ไพบูลย�
63093020254 นายชานิสา เรืองศรี
63093020255 นางสาวชนิสรา ดอกจําปา
63093020256 นางสาววชิรญาณ� พุ+มทอง
63093020257 นางสาวสุภาพร ทองกุล
63093020258 นางสาวศศินา งามสม
63093020259 นางสาวอนุสสรา อุตรอินทร�
63093020260 นายณัฏฐ�วัฒน� จันทร�บัว
63093020261 นางสาววัชราภรณ� นิลขํา
63093020262 นายอนันต�วัฒน� อ+อนอุดม
63093020263 นายชนาธิป จินะราช
63093020264 นางสาวกาญจนา แก'วศรี
63093020265 นางสาววิจิตรา บุญทา
63093020266 นายวัชระ ขีดข้ัน
63093020267 นางสาวจิตติมา จันซ'อง
63093020268 นางสาวภานุกา ศรีคํา
63093020269 นายณัฐกฤตย� นิลาภรณ�
63093020270 นางสาวสุรีย�พร กองเก็บดี
63093020271 นางสาวปริณลักษณ� ทําทรัพย�เจริญ
63093020272 นางสาวกานต�ชนก บุญเจิม
63093020273 นางสาววารี มีป6Uน
63093020274 นายนราศักด์ิ พรามพิลา
63093020275 นายพีรพัฒน� บุญมาเครือ
63093020276 ว+าที่ ร.ต.ภานุวัฒน� ปานสี
63093020277 นางสาวภมรรัตน� สิงหเดช
63093020278 นางสาวเจนจิรา คล'ายทอง
63093020279 นางสาวดวงแก'ว เฉลิมวุฒิกุล
63093020280 นางสาวธนัชพร โคพานิชย�
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63093020281 นายเสกสรร นันตา
63093020282 นางสาวป6ยภรณ� แก'วนา
63093020283 นางสาวนพรัตน� กรุณาก'อ
63093020284 นางสาวอรุโณทัย กัลพฤกษ�
63093020285 นางสาวเกษราพร พลอยเกิด
63093020286 นายธีรจิต ทองสุข
63093020287 นางสาวขนิษฐา เพ่ิมพล
63093020288 นายบุญสม วิบูลสุนทรางกูล
63093020289 นายบุญญรัตน� พุทธิพิษ
63093020290 นางสาวเกตุมณี ครุธนี
63093020291 นายธนากร พงศ�ธนาพร
63093020292 นายกิตติศักด์ิ มีกมล
63093020293 นางสาวศิริวิภา ฟ?กเจริญ
63093020294 นางสาวกชกร เขียวต้ืออินทร�
63093020295 นางสาวนิสารัตน� จักจ่ัน
63093020296 นางสาวมาริศรา เต้ียนกลิ่น
63093020297 นางสาวศศิประภา บุญต้ัง
63093020298 นางสาวมญชุ�พิชา เก้ือกูล
63093020299 นายที ป รกร ตMะ แก'ว 
63093020300 นางสาวนพรัตน� พันนี
63093020301 นายธนาชัย บุญยืน
63093020302 นางสาวกัญญารัตน� สระทองด'วง
63093020303 นางสาวชวัลนุช สายฟ?Uน
63093020304 นายวริทธ์ินันท� เรือนคํา
63093020305 นางสาวจุฑารัตน� แก'วพันธ�
63093020306 นายอริยะ ฟูวงศ�สิทธ์ิ
63093020307 นางสาวสุพัตรา รถกัน
63093020308 นางสาวเบญจวรรณ พัฒนาประพันธ�
63093020309 นางสาวพิมพ�ปพัชญ� ปานดํา
63093020310 นางสาวรชฏ ภู+ผะกา
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63093020311 นางสาวศุภาพิชญ� เจริญรัตนศิลป[
63093020312 นางยุวลี มีมา
63093020313 นางสาวสิริวรรณ ทํางาน
63093020314 นางสาวณัฏฐิกาญจน�O รุ+งฉัตร
63093020315 นางสาวกัญญารัตน� เขียนน'อย
63093020316 นางสาวศิริลักษณ� วงษ�ธัญญะ
63093020317 นายปฏิภาน มาเนียม
63093020318 นางสาววริศา ดวงพินิจ
63093020319 นางสาวดลฉัตร อินมา
63093020320 นางสาวอารีวรรณ กันตา
63093020321 นางสาวเบญจพร นาดิน
63093020322 นางสาวภัทรวดี เง่ือนจันทอง
63093020323 นางสาวปภาวรินทร� ทองคํา
63093020324 นางสาวภัทรภร ซอนจําปา
63093020325 นางสาวประภาพร ส+งแจ'ง
63093020326 นางสาวรัชนีกร นิลโคตร
63093020327 นางสาวภานุมาศ ผู'โต
63093020328 นายสิรวิชญ� ทิตตเมธา
63093020329 นายณัฐวุฒิ โชติศรี
63093020330 นางสาวพิมพ�ลดา เอี่ยมอนันต�
63093020331 นายสุรศักด์ิ รัตนสุก
63093020332 นางสาวเกษราพร แสนจิณะการ
63093020333 นายเทียนชัย กันทะ
63093020334 นางสาวมินตา มากมี
63093020335 นางสาวรัชนีพร เงินบํารุง
63093020336 นายวุฒิ จันทร�ตอน
63093020337 นางสาวพิชญธิดา ธนันท�นิธิกร
63093020338 นางสาวเบ็ญจพร คําแก'ว
63093020339 นางสาวมณฑนรรห� ไชโย
63093020340 นายธวัชชัย คณะโคตร
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63093020341 นางสาววิชุดา พรมมา
63093020342 นางสาวนวลรัตน� นุ+นโฉม
63093020343 นางสาวณัฐฐา ไกรเลิศ
63093020344 นายเสกสรร พูลสุด
63093020345 นายธนะวุฒิ พรมทับ
63093020346 นางสาวชลณิชา เชื้อต+าย
63093020347 นางสาววิภา เขม'นการไถ
63093020348 นายสุพิชญ� ศรีแก'ว
63093020349 นายสุรเชษฐ� ศรีเมือง
63093020350 นางสาวทิพกร โพธ์ิทอง
63093020351 นางสาวปรรณพัชร� วงศ�ธีราพงษ�
63093020352 นางสาวชุติมณฑน� ฉํ่าอ่ํา
63093020353 นางปรมาภรณ� ตMะสุ
63093020354 นางสาวพิรญาณ� หาพา
63093020355 นางสาวสนัทชา เขียวรี
63093020356 นายอธิวัฒน� นาดี
63093020357 นางสาวจันทร�เพ็ญ กระเจา
63093020358 นางสาวป?ณชิญา แสนแดง
63093020359 นางสาวศนันท�ธฉัตร บ+อคํา
63093020360 ว+าที่ร.ต.หญิง'Oชลธิชา กZาวงศ�
63093020361 นางสาวเกวลี มีวงค�
63093020362 นางสาวจอมขวัญ ทับทิมศรี
63093020363 นางสาวลัคน�รฐา เผือกทองธนันต�
63093020364 นางสาวเฉลิมพร บุญประจวบ
63093020365 นายเจษฎา สีหะนาม
63093020366 นายกิตติพงษ� เทียมเพ็ง
63093020367 นางสาวสิริมา หลวงวรรณา
63093020368 นางสาวศุภิสรา มะลิซ'อน
63093020369 นางสาวเมลิสสา แพงเพชร
63093020370 นางสาวพชรพรรณ สืบอ่ํา
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63093020371 นางสาวสมศรี มหาผล
63093020372 นางสาวยุพวรรณ เขียวจันทร�
63093020373 นางสาวอัจฉรา แก'วมารัตน�
63093020374 นายพีระพล คุ'มย้ิม
63093020375 นางสาวสุทธิดา บุญจันทร�
63093020376 นายพศิน จันทร�ศิริไพบูลย�
63093020377 นายทนงศักด์ิ ป?eนจาย
63093020378 นางสาวมินตรา มีดี
63093020379 นางสาวจรรยารัตน� สายทอง
63093020380 นางสาวปาริชาติ ปรางค�โท'
63093020381 นางสาวสิริลักษณ� อินทร�ใย
63093020382 นางสาวกาญจนา ฤทธ์ินาเคน
63093020383 นางสาวภัทรานิษฐ� ย้ิมปาน
63093020384 นางสาวอรุณประไพร ภูมิเอี่ยม
63093020385 นางสาวณัฐณิชา รักหาญ
63093020386 นางสาวญานิกา พ่ึงโภคา
63093020387 นางสาวอุษา บัวหอม
63093020388 นางสาวนฤภร ชัยนุพันทร�
63093020389 นายนพฤทธ์ิ สร'อยสาย
63093020390 นางสาวสุวัจณี ยอดรัก
63093020391 นางสาวสุชาดา จันทร�พรม
63093020392 นางสาวเกตุวดี อินตMะ
63093020393 นางสาวอังกินันท� บวบนา
63093020394 นางสาวนภสร เครือทับ
63093020395 นายอภิชัย ปวงมาลัย
63093020396 นางสาวศุจินธร จันทร�ตา
63093020397 นางสาวมัญชรี สุภาษิ
63093020398 นางสาวกมลชนก ยาวิชัย
63093020399 นางสาวพัชรินทร� ใจเถิน
63093020400 นางสาวชื่นใจ รอดแก'ว
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63093020401 นายภาสกร พรหมบุญ
63093020402 นายรัตนชัย คล่ําเงิน
63093020403 นางสาวเบญจมาศ แก'วกันยา
63093020404 นางสาวณัฎฐากร มีสกุล
63093020405 นางสาวชนิสรา สินชัยวุฒิวงศ�
63093020406 นายธีระพงศ� ชูพันธ�
63093020407 นางสาวธรรมลักษณ� เชื้อรอด
63093020408 นางสาวสุขมีนา ไชยชนะ
63093020409 นางสาวช+อผกา ตรีแจ+ม
63093020410 นางสาวเสาวณีย� จันทนา
63093020411 นางสาวเจนจิรา ย้ิมปาน
63093020412 นายวีรภัทร พร'อมแย'ม
63093020413 นางสาวภัทรธิดา กลิ่นใจ
63093020414 นางสาวจุฑามาศ จันทร�ทา
63093020415 นางสาวกมลพร จักรป6ง
63093020416 นางพรพิมล สุทธิชาติ
63093020417 นายเรวัฒน� ธนปาลี
63093020418 นางสาวนิติญา ใจตMะมา
63093020419 นางสาวภาณินี บุญที
63093020420 นางสาวนภาพร ขุนทอง
63093020421 นางสาวธีรารัตน� พังไธสง
63093020422 นางสาวธิดารัตน� เนื่องพุกก�
63093020423 นางสาวปารณีย� บัวทอง
63093020424 นางสาวกุลสตรี ขันทอง
63093020425 นางสาวอรุณรัตน� เจริญศรี
63093020426 นางสาววลัยลักษณ� ลิ้นจ่ีขาว
63093020427 นางสาวทิพธัญญา บุญสม
63093020428 นายเกษมสันต� คําม่ัง
63093020429 นายป?ญญา ปะเมทะโก
63093020430 นายภาณุวัฒน� สิงห�วี
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63093020431 นายเฉลิมไชย นันทสุวรรณคีรี
63093020432 นางสาวเจนจิรา จันทร�จร
63093020433 นายรัฐพงษ� สิงห�ทอง
63093020434 นางสาวปวิมล ลําทา
63093020435 นางสาววไลพร ประสาทเงิน
63093020436 นางชญาพรรธน� วัฒน�รวีไชย
63093020437 นายนาวิน ทับเกิด
63093020438 นางสาวนฤมล จันทร�หอม
63093020439 นางสาวกนกพร แก'วเกตุ
63093020440 นางสาวจิตรลดา รัตนะ
63093020441 นางสาวสายทิพย� รักษาสัตย�
63093020442 นางสาวผาณิตา ศรีนวล
63093020443 นางสาวฉัตรติยา อ่ําอ+วม
63093020444 นางสาวธนัญญา จันทร�แจ+มแจ'ง
63093020445 นางสาวณัฏฐณิชา วิลัยพิษ
63093020446 นายคณาธิป สอดจันทร�
63093020447 นางสาวกฤติยาภรณ� คําภิระ
63093020448 นางสาวศศินา แก'วนัน
63093020449 นายนิรุตต� พิมลประเสริฐสุข
63093020450 นางสาวดาว ยาประสิทธ์ิ
63093020451 นายชาลี พุกศิริ
63093020452 นายชูชาติ บุญวัน
63093020453 นางสาวชญาภา จันทร�สําราญ
63093020454 นายวิชิต พุ+มไพจิตร
63093020455 นางสาววรรณวิสาข� เกตุมี
63093020456 นายเอกลักษณ� เกินพา
63093020457 นายวัชรากร รุ+งเรือง
63093020458 นางสาวจาริณี จัทรมณี
63093020459 ว+าที่ร.ต.อดิพงศ� ร'อยกรอง
63093020460 นายพงษ�กานต� พรหมป?]น
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63093020461 นางสาวกนกกร เมิกสว+าง
63093020462 นายวีระชัย ดาดํา
63093020463 นางสาววรรณศิริ บดีรัฐ
63093020464 นางสาวสิริฐิติ คําเส็ง
63093020465 นางสาวจิดาภา เลิกนุช
63093020466 นางสาวสุดารัตน� ทาพรม
63093020467 นายธนกิตต� รามโพธ์ิ
63093020468 นางสาวหนึ่งฤทัย แก'วใหญ+
63093020469 นางสาวขนิษฐา สมเพ็ชร�
63093020470 นางสาวธัญพร เจนจบ
63093020471 นายศุภกฤต เพียงตา
63093020472 นางสาวศิริขวัญ ทองคํา
63093020473 นางสาวป6ยธิดา บัวเทศ
63093020474 นางสาวอุษา แก+นอินทร�
63093020475 นายกันตินันท� แสนทวีโภคทรัพย�
63093020476 นายอัตถพล สุนทรเลขา
63093020477 นางสาวพจนีย� พุ+มเล็ก
63093020478 นายสนธยา ผาสุข
63093020479 นางสาวชลธิชา เปลือกคํา
63093020480 นางสาวนิศากร ป6ยะเวชการ
63093020481 นายณฐพล แสงสวัสด์ิ
63093020482 นายวิสิษฏ� จอมวุฒิ
63093020483 นางสาวลักษิกา นาคศิริ
63093020484 นางสาวณิชาภา วงษ�บุญมีเดช
63093020485 นางสาวอรุณฉัตร เขตบรรพต
63093020486 นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสด์ิ
63093020487 นางสาวจิราภรณ� จองป?นตMะ
63093020488 นางสาวอรณิชา จินดาสวัสด์ิ
63093020489 นายวิทวัส อินพิทักษ�
63093020490 นายศุภวุฒ จารุเศรณี
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63093020491 นางสาวเกศินี ใจดี
63093020492 นางสาวพิชศ�ธกมล ขาวดี
63093020493 นายป6ยวุฒ พฤทธิพงศ�กุล
63093020494 นางสาวพั ชรินทร� วิไล ปาน
63093020495 นางสาวนิโลบล ป6Uนสุข
63093020496 นางสาวสุมณฑิตา ก้ัวมาลา
63093020497 นางสาวปาริชาติ ปานทัพ
63093020498 นางสาวสุภารัตน� ทองปลิว
63093020499 นางสาวพัชริดา จิตต�ซ่ือ
63093020500 นายทวีรัตน� อินมาสม
63093020501 นายนพเจริญ ยศสอน
63093020502 นางสาวอรุณรัตน� คําแก'ว
63093020503 นางสาวจุฬาลักณ� รัตนชมภู
63093020504 นายทวีพร ยะเชียงคํา
63093020505 นางสาวเกศกนก สุวรรณ
63093020506 นางสาวสุธาสินี สารทอง
63093020507 นางสาวกุลฑริชา เพ็ชจันทร�
63093020508 นายจักรกฤษณ� คําปา
63093020509 นางสาวอิงฟEา ทองทรง
63093020510 นายอภิวัฒน� ชัยกล'า
63093020511 นางสาวณัฏฐาภรณ� เกตุนามวงศ�
63093020512 นางสาวชนัญชิดา ขําประไพ
63093020513 นายธีรพัฒน� ทองฟ?ก
63093020514 นางสาวพรสุดา จอมอินท�ตา
63093020515 นางสาวชนม�ชนก อินทร�พรหม
63093020516 นางสาวชนันป[ศิกานณ� สรสิทธ์ิ
63093020517 นายภูริพัฒน� คุณครอง
63093020518 นางสาวสุกัญญา นกทอง
63093020519 นายธนภัทร ด+านจิระมนตรี
63093020520 นายจิระศักด์ิ หล'าป?น

หน'า 684 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093020521 นางกรรณิการ� ขีดขิน
63093020522 นายธวัชชัย เกตุบํารุง
63093020523 นางสาววนิดา ปาทาน
63093020524 นางสาวป?ทมวรรณ ทองดี
63093020525 นายเต็มภาคภูมิ โภคา
63093020526 นางสาวสุธิดา ยงโภชน�
63093020527 นางสาวมินตรา เพชรพูล
63093020528 นางสาวอรวีร�ญา โพธ์ิวัชร
63093020529 นางสาวฤทัยรัตน� ศิลอยู+
63093020530 นายจีราวัฒน� ปานบัว
63093020531 นายศุภกรฐ� เบญจพิทักษ�กุล
63093020532 นายสุริยา ถานิล
63093020533 นางสาวอัญรัตน� เชิดฉาย
63093020534 นางสาวธิติญา กลิ่นชูกร
63093020535 นางสาวสุวรรณา สังข�พานิช
63093020536 นางสาวกษิมล มหัทธนเมธากุล
63093020537 นายสิปปวิชญ� พระวงษ�วัน
63093020538 นางสาวภัทราภรณ� ดํามินเศษ
63093020539 นายสหภาพ สระทองคง
63093020540 นายพิสันต� สุตินกาศ
63093020541 นางสาวบุญสิริ เตียวยู'เส็ง
63093020542 นางสาวมนัสพร พริ้มไธสง
63093020543 นางสาวสิริกัญญา แสงสุวรรณ
63093020544 นางสาวศศิกานต� สุรชาติพิทักษ�
63093020545 นางสาวนัยนา สีอาด
63093020546 นางสาวรัตนา บัวทุม
63093020547 นางสาวพัชราพรรณ จันทร�มา
63093020548 นางสาวสุพิชชา บุญญาวงษ�
63093020549 นางเมทินี หมู+ใหญ+
63093020550 นางสาวฐณิฎาภรณ� อินต๊ิบ

หน'า 685 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093020551 นายอานุภาพ แท+นนิล
63093020552 นางสาวอารีรัตน� ตองกลิ่น
63093020553 นางสาวพัชรินทร� แย'มแตง
63093020554 นางสาวรัตติยา สร'อยใยงาม
63093020555 นางสาววิลาวรรณ สาดชื่น
63093020556 นางสาวสมิตานันล� สีหาราช
63093020557 นางสาวกัญญาณัฐ ไพศาลบูรพากุล
63093020558 นางสาวธีนิดา อินตา
63093020559 นายกรกฤต เหมืองหม'อ
63093020560 นางสาวชฎาธาร สนทา
63093020561 นางสาวจิดาภา ถ่ินสอน
63093020562 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีพุก
63093020563 นางสาวณิชาภัทร คงพ่ึงเพชร
63093020564 นายเทพฤทธ์ิ สุขคง
63093020565 นางสาวอัมภิรา กัลยา
63093020566 นายประสิทธ์ิ ทองวัน
63093020567 นางสาวสุภาพร สกุลณา
63093020568 นางสาวลักษมณ สินธุอุไร
63093020569 นางพิมพา คงกรุต
63093020570 นางสาววรดา ศรีใจ
63093020571 นางสาววิไลรัตน� สนโต
63093020572 นางสาวณัฐญาดา สืบขุนทด
63093020573 นางสาวปวิชญาดา เพ็งเหลา
63093020574 นางสาวนวลอนงค� พรหมวิหาร
63093020575 นางสาวณัฏฐธิดา มาดหมาย
63093020576 นางสาวณัฐพร โสภาสี
63093020577 นายธนาศักด์ิ ตาลาน
63093020578 นางสาววราภรณ� ธรรมสร
63093020579 นางสาวกัณย�ลภัส นราภัคพิรุฬห�
63093020580 นายป6ยราช กมุทมาโนชญ�
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63093020581 นางสาวทิพวรรณ โพธ์ิทอง
63093020582 นางสาวดีพร ศิริชู
63093020583 นางสาวภฤฎา พูลทรัพย�
63093020584 นางสาวพิจิตรา จันคํา
63093020585 นางสาวนงนภา ป?ทมาสศนุพงศ�
63093020586 นางสาวนันทวรรณ ฟ?กต้ัง
63093020587 นายณัฐวุฒิ ตลับเพ็ชร
63093020588 นางสาวสุนันทา กอนวงศ�
63093020589 นายธนากร สิทธิกาล
63093020590 นางสาวณิชาภัทร ฉลาดธัญกิจ
63093020591 นางสาวระวีพรรณ คําหลอม
63093020592 นางสาวสุวนันท� อ+อนจ๋ิว
63093020593 นางสาวอนัญญา อัยโก
63093020594 นางสาววิไลลักษณ� คําอ'าย
63093020595 นางสาวณัฐริกา สดสะอาด
63093020596 นางสาวมัลลิกา เทพวงษ�
63093020597 นางสาวจิดาภา แก'วกลิ่น
63093020598 นางสาวสุรางค� จําปาอูบ
63093020599 นางสาววรรณนิสา โตม+วง
63093020600 นางสาวจันทรา จวงแย'ม
63093020601 นางสาววิภาดา หอมอ+อน
63093020602 นายจรัญ เมืองทอง
63093020603 นายนันทภพ ธิวงค�เวียง
63093020604 นายรุ+งภิรมย� ใจดี
63093020605 นางสาวอรพรรณ แตงอ่ํา
63093020606 นางสาวจีรา อ่ํากร+าง
63093020607 นางชลธิชา ผ+องศรี
63093020608 นางสาวบุษกร พูลสวัสด์ิ
63093020609 นายธนภัทร ชังแก'ว
63093020610 นางสาววิลัยพร หน+อคํา
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63093020611 นางกมลทิพย� นาคพานิช
63093020612 นางสาวสุทิน ทองดี
63093020613 นายสุรเชษฐ� เนื่องวัง
63093020614 นายวรเชษฐ� อินเเจ'
63093020615 นางสาวฐิติภาวรรณ หอมแก+นจันทร�
63093020616 นางสาวนริศร อิศรภักดี
63093020617 นางสาวธมกร สุวรรณรัตน�
63093020618 นายเจษจรินทร� อินสุธา
63093020619 นายพัสกร อินทกูล
63093020620 นายปฏิพล โรจนอุดมพร
63093020621 นายอาชิตะ หลีเกษม
63093020622 นางสาวนิสรา ดอนคํา
63093020623 นายณัฐศรุต คงนา
63093020624 นางสาวจุไรรัตน� มาสระ
63093020625 นางสาวนิสากร สีไหม
63093020626 นางสาวเบญญาภา ลีละโรจน�
63093020627 นางสาวสุพัตรา พรหมมินทร�
63093020628 นายภาสวิชญ� ชัยนันท�
63093020629 นางสาวนภาพร ขําน้ําคู'
63093020630 นางสาวกฤษฏ์ิศิริกัลยา เชียงส+ง
63093020631 นางสาวกัลยา เบิกบาน
63093020632 นายอภิสิทธ์ิ ไชยวงค�
63093020633 นางสาวนริศรา ถาวรชาติ
63093020634 นางสาวรัตยาพร สุขยอด
63093020635 นางสาวนัฐกานต� เจริญลาภ
63093020636 นางสาวณิชกานต� แสงสุข
63093020637 นางสาวกาญจนา ปวนสุก
63093020638 นายวัชรภรณ� เสทสิงห�
63093020639 นางสาวอรัขพร ชูเกียรติ
63093020640 นายจักรวุฒิ จิตอารีย�
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63093020641 นางสาวฑิฆัมพร ดีบ'านคลอง
63093020642 นางสาวอรอุมา แก'วคําใสย�
63093020643 นางสาวณฐมน กมลวรเดช
63093020644 นางสาวจันทร�จิรา แก'วงาม
63093020645 นางสาวทิพวรรณ พันธ�มี
63093020646 นางสาวมุสิกนาม นุ+มนิ่ม
63093020647 นางสาวแพรวขวัญ ผานาค
63093020648 นางสาวกาญจนานันทน� ชันตะ
63093020649 นางสาวสุนันษา บุตรฉิม
63093020650 นายจรูญพันธุ� ชัยวัน
63093020651 นางสาวมาริสา ป6Uนแก'ว
63093020652 นางสาวละอองดาว ล+องกาศ
63093020653 นางสาวณัฐฐิญา พิชยะศุภนันท�
63093020654 นางสาวพรชนก ดวงจินดา
63093020655 นางสาวศิริพร จําเริญ
63093020656 นางสาวปนัดดา จําปาทอง
63093020657 นางสาวพาณิชย� โพตะกาว
63093020658 นางสาวสุจิตรา เกตุเปVย
63093020659 นางนุชจิรา มีศักด์ิ
63093020660 นางสาวอรวี พูลหน+าย
63093020661 นางสาวสุวิมล หม่ันงาน
63093020662 นายจักรกฤษณ� พุ+มเกตุ
63093020663 นายกิตติพงษ� ม+วงเย็น
63093020664 นางสาวณัชกมล กล'วยเทศ
63093020665 นางสาววาสนา อินทร�วิเชียร
63093020666 นางสาวจารุวรรณ ศรีมาลา
63093020667 นางสาวภาวิดา ยศสมบัติ
63093020668 นางสาวสุดารัตน� แก'วคง
63093020669 นางสาววราภรณ� การักษ�
63093020670 นายจิตรเทพ ชัยวรรณา
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63093020671 นางสาวผกามาศ ฤทธ์ิงาม
63093020672 นายธนกฤต อึ้งอิสรานุกูล
63093020673 นายพงศ�พัทธ� ถนอมนิ่ม
63093020674 นายไกรวิชญ� อัจฉริยะสงคราม
63093020675 นางเตือนใจ ลือเมือง
63093020676 นายรัฐภูมิ ขํารัก
63093020677 นางสาวพัชราวดี จันพี
63093020678 นางสาวณัฐพร โฉมศรี
63093020679 นายภัทรพงษ� ชูชีพ
63093020680 นางสาวอภิลาภา เพียรการ
63093020681 นายเจษฎา วรรณา
63093020682 นางสาวรัตน�ติยา แพรดอก
63093020683 นางสาวอโณทัย คําน'อม
63093020684 นางสาวณัฐชยา เจียมวุฒิสกุล
63093020685 นางสาวบุษยมาศ น'อมเจริญ
63093020686 นายสิทธิชัย เที่ยงเอม
63093020687 นางสาววิษณุรักษ� เสาวมาลย�
63093020688 นางสาวณัฐวรรณ นาคมอญ
63093020689 นางสาวกุลรดา ศิริพงษ�ไทย
63093020690 นายสรนันท� ภาพันธ�
63093020691 นางสาวดวงอนงค� ยอดโปร+ง
63093020692 นางสาวธีมาพร แสงลพ
63093020693 นางสาวกรรณิกา ไวเปVย
63093020694 นางสาววิภาวรรณ เสือนิ่ม
63093020695 นายนิธิ รัตนศิริแสงโชติ
63093020696 นางสาวกาญจนา สวัสดี
63093020697 นางสาวภัทรานิษฐ� วงษ�กาวิน
63093020698 นายนพพล ทองจันทร�
63093020699 นางสาวนันทิกานต� ชัยปราณีสุข
63093020700 นายธีรภัทร� จิตต�ซ่ือ
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63093020701 นางสาวอุทุมพร เขียวอ+อน
63093020702 นางสาวขวัญใจ พรสินโลก
63093020703 นางสาวกุลภรณ� สุวรรณพูล
63093020704 นางสาวอนัญญา ศาตะมาน
63093020705 นางสาวอาจารีย� จันทร�แสง
63093020706 นายณัฐนนท� นะตZา
63093020707 นายสุขสม หนึ่งน้ําใจ
63093020708 นางสาวยอดขวัญ พงษ�ภมร
63093020709 นางสาวอัญพร พ้ืนสะอาด
63093020710 นางสาวกมลวรรณ โกธรรม
63093020711 นายชัยวัฒน� ขาวทอง
63093020712 นางสาวรุจา เชตุเหมือน
63093020713 นางสาวกุลธรา พวงทอง
63093020714 นางสาวกนกวรรณ ศิริสัมพันธ�วงษ�
63093020715 นายตันติกร บางสี
63093020716 นายศราวุฒิ ป?ญญาวัย
63093020717 นางสาวเจนจิรา วงค�จา
63093020718 นางสาวพิชชญานันท� ภู+เสือ
63093020719 นางสาวป6ยธิดา นิกรถา
63093020720 นางสาวกรวิกา ชื่นกลิ่น
63093020721 นางสาวกิตติยา โคยามา
63093020722 นางสาวนารีรัตน� พ่ึงม+วง
63093020723 นางสาวรินดา ทัดจันทร�
63093020724 นายอภินันท� เก่ิงขุนทด
63093020725 นายอริน เลี้ยงเพ็ชร
63093020726 นายพงษ�ดนัย จันป?ญญา
63093020727 นางสาวณัฐนรี นุ+มอิ่ม
63093020728 นางสาวมัทนา มูลเภา
63093020729 นางสาวทายิชา วงศ�วราเดชกุล
63093020730 นายอภิเชษฐ สายก'อน
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63093020731 นางสาวพิมนภา สุบิน
63093020732 นายศาศวัต พุทธคุณ
63093020733 นางสาวมาริศรา โพธ์ิอ+อง
63093020734 นางสาวสุดารัตน� ทวีพงษ�
63093020735 นายอภิชา ศรีวิเชียร
63093020736 นายกาวินท� นิลวัฒน�
63093020737 นายพงศ�พันธ� อยู+เย็นดี
63093020738 นายธีรภัท ร ศักดารักษ�
63093020739 นางพูลทรัพย� อินนะปุสะ
63093020740 นางสาวดวงกมล ปลื้มสมบัติ
63093020741 นางสาวกานดา เกษร
63093020742 นายนิคม สืบเจMก
63093020743 นางสาวพรสุณี ภูนาพลอย
63093020744 นางสาวธัญญรัตน� มาทับพงษ�
63093020745 นายเพชร�มงคล ลี้สกุล
63093020746 นางสาวสายหยุด สุขทัศน�
63093020747 นายพงษ�พิสิทธ์ิ มีชัย
63093020748 นางสาวกาญจนา ป?ญแก'ว
63093020749 นางสาวปรียาวดี สุขะ
63093020750 นายภานุมาศ เงินชุ+ม
63093020751 นางสาวเบญญาภา อ'นน+วม
63093020752 นางสาวสิริเนตร สิงห�ทอง
63093020753 นางสาวสกุณา พวงบานชื่น
63093020754 นางสาวธัญญาลักษณ� นาเบ'า
63093020755 นางกุลดี ดีพูล
63093020756 นางสาวปรียาพร วรรณมมณี
63093020757 นางสาวเพียงอมร ยวนแห+ว
63093020758 นางสาวกาญจวรรณ บางทับ
63093020759 นางนิสากร สังขะวิไล
63093020760 นางสาวอภัสรา อินผัด
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63093020761 นายประดิพล ป6ตุภูมิสวัสด์ิ
63093020762 นางสาวพรพรรณ กาฟ?ก
63093020763 นางสาววันวิสาข� ราชอาจ
63093020764 นายธนา งามพิชิตชัย
63093020765 นางสาวนภัสนันท� มะโนการ
63093020766 นางสาวพัชราวรรณ ขันแข็ง
63093020767 นางสาววิภาดา เพชรพรม
63093020768 นางสาวป?ทมา อ+อนนวล
63093020769 นางสาววารุณี บางทรัพย�
63093020770 นางสาวเบญจมาพร วิมุกติบุตร
63093020771 นายวรรณวัฒน� หนูวงษ�
63093020772 นางสาวป?ญญดา ณ น+าน
63093020773 นางสาวปริศนา ทรายคํา
63093020774 นายเมธพิธฐ� สินเธาว�
63093020775 นางสาวจตุพร เชียงจันทร�
63093020776 นางสาวปุณยนุช คําหล+อ
63093020777 นางสาวชิดชนก ทิมช+วย
63093020778 นางสาวอารีรัตน� อินตMะวงศ�ษา
63093020779 นายนนทวัฒน� ฟองจางวาง
63093020780 นางตรีสุคนธ� ตันศรีวงศ�
63093020781 นางสาวจันทร�จิรา มีคํา
63093020782 นางสาวปานนารี เรือศรีจันทร�
63093020783 นายเชาวลิต พรมราช
63093020784 นางสาวเบญจวรรณ ศรีจันทร�
63093020785 นางสาวกัญญาภัค บุญมากประเสริฐ
63093020786 นางสาวสุดารัตน� ผิวมา
63093020787 นางชลนภา โชยรัมย�
63093020788 นายสุทัศน� ชูกลิ่น
63093020789 นางสาววลัยรักษ� ใจขันธ�
63093020790 นางสาวประภารัตน� เย็นจํา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093020791 นางสาวปวีณา บัวแก'ว
63093020792 นางสาวกัลยรัตน� บุญพรประเสริฐ
63093020793 นางสาวเพ็ญนภา จอกเล็ก
63093020794 นางสาวสุธิดา ปานแดง
63093020795 ว+าที่ ร.ต.หญิงศศิธร สําลี
63093020796 นางรําพรรณ หมอกเมฆ
63093020797 นางสาวสุณิสา รุ+งสว+าง
63093020798 นายณัฐพงศ� ใบไกร
63093020799 นายเจษฎา ไชยยานันตา
63093020800 นายวิทวัส หม่ืนเทพ
63093020801 นางสาวนิภาพร หอมสวย
63093020802 นายวีริศ กิตติพงษ�พัฒนา
63093020803 นางสาวสุนิสา ตุ+นสายบู+
63093020804 นายธันวา พลเชี่ยว
63093020805 นายวิธาน เสือนุ+ม
63093020806 นางสาวทาริกา มหายศป?ญญา
63093020807 นายศรายุทธ มีสกุล
63093020808 นายวรธน ชมเชย
63093020809 นางสาวสุภาวรรณ� ด'วงประสิทธ์ิ 
63093020810 นางสาววันเเพ็ญ แจ+มวงษ�อินทร�
63093020811 นางสาวนฤมล แก+นม+วง
63093020812 นางสาวมนัสวี ฉิมพลี
63093020813 นายกฤษดา บุญเรือง
63093020814 นางสาววรรณภา สอนเสือ
63093020815 นางแสงสุดา นาคล'วน
63093020816 นางสาวธิดารัตน� บุญเข็ม
63093020817 นายสราวุธ อาจคําพัน
63093020818 นางสาวไพรินทร� สืบบุณญารักษ�
63093020819 นายธนาธร เพ่ิมศิริ
63093020820 นางสาวนภาวรรณ เกษวงค�

หน'า 694 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093020821 นางสาววรณิษฐา บุญมี
63093020822 นายวชิรวิทย� ศรีจันทร�
63093020823 นางสาวสุพิชชา เหลืองธิชัยวาณิช
63093020824 นายนพดล เงินนา
63093020825 นางสาววรางคนา ด'วงนา
63093020826 นางสาวยุภารัตน� อยู+น'อย
63093020827 นางสาวณีรนุช ลาวจันทร�
63093020828 นางสาวกมลชนก พริ้งดี
63093020829 นางสาวกมลทิพย� มหาไม'
63093020830 นางสาวฐิตาพร สุทธนะ
63093020831 นายอภิชาติ กาศสีมูล
63093020832 นางสาวชญานิศ โมหา
63093020833 นางชนัทฐา ฉายทอง
63093020834 นางสาวประทุม ตันเสียงสมเจริญ
63093020835 นายกิตติศักด์ิ พงอุดทา
63093020836 นางสาวจินตนา คําคม
63093020837 นางสาวกัลยาณี กองตุ'ย
63093020838 นางสาวจุภารัตน� คําทิพย�
63093020839 นางสาวรุจิกาญจน� ป?จฉิมมะมินทร�
63093020840 นายคมกริช ทะนะวงค�
63093020841 นางสาววิภาวี กล่ําฉํ่า
63093020842 นางสาววิภาพร ศักดี
63093020843 นางสาวณิชารีย� ดิษฐนุ+ม
63093020844 นางสาวปณิดา เทพศิริพันธุ�
63093020845 นางสาวพรพิมล บุญเรือน
63093020846 นางสาวศยามล เรียงความดี
63093020847 นายเอกชัย มูลป6นใจ
63093020848 นางสาวบุษกร ด'วงนคร
63093020849 นางสาวสุดารัตน� สมมาก
63093020850 นางสาววิสสุตา รัตนเเย'ม

หน'า 695 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093020851 นางสาวชลธิชา ตาสี
63093020852 นางสาวมนต�ฑณา สระทองมา
63093020853 นางสาวกมลลักษณ� เกตุทอง
63093020854 นางสาวกรรติการ� ทองมาก
63093020855 นางสาวนุชดาว ทิพย�ลุ'ย
63093020856 นายพิทยุตม� สุขอิ่ม
63093020857 นางสาวณัฐณิชา สาริขิต
63093020858 นายณัฐวุฒิ สระแก'ว
63093020859 นางสาวเกศกนก เขม'นกิจ
63093020860 นางสาวป?ทมวรรณ ผัดผล
63093020861 นางสาวอริสรา ศิริอินทราทร
63093020862 นายสุรสิทธ์ิ ย้ิมละมัย
63093020863 นางสาววนิดา ดาพา
63093020864 นางสาวกชกร ป6ติสิทธ์ิ
63093020865 นางสาวแสงเทียน พันมา
63093020866 นางสาวปวีณา ม+วงบ'านยาง
63093020867 นายนทดนัย คัณธานันท�
63093020868 นางสาวป?ญญพร สูงนนท�
63093020869 นายพงษ�พิทักษ� ธนูศร
63093020870 นางสาวดาริกา ใจพอดี
63093020871 นางสาวสิริระวี คุ'มม่ัน
63093020872 นางสาวฐานิศา แก'วปาเฟLอย
63093020873 นางสาวอัมสุมารินทร� กลัดสุข
63093020874 นางสาวธวินตา บุญแส
63093020875 นางสาวนริศรา สุวรรณรักษ�
63093020876 นายอนุจินต� พรหมสุข
63093020877 นางสาวนันทินี ชวนย้ิม
63093020878 นายชนากานต� ปานทอง
63093020879 นายภาสกร ว+องวิกย�การ
63093020880 นางสาวอรปรียา นนทะภา

หน'า 696 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093020881 นายอัษฎาวุธ มีเศรษฐี
63093020882 นางสาวปวันรัตน� เปรมศรี
63093020883 นางสาวนัฐธิชา ชูจันทร�
63093020884 นายวิทนาถ เจียะรัตน�
63093020885 นางสาวศิริลักษณ� บัวเผื่อน
63093020886 นางสาวสมฤดี กลั่นเชื้อ
63093020887 นางสาวณัฐภรณ� กาญจนคงคา
63093020888 นางสาวดลญา มีเครือเอี่ยม
63093020889 นางสาวนิตยา หล'าคํามี
63093020890 นางสาวกวิตา นารอด
63093020891 นายธัญชนก พรมพรม
63093020892 นายมงคลกฤษ ณ น+าน
63093020893 นางสาวนิตยา ผิวเขียว
63093020894 นางสาววิมลรัตน� มูลสนธ์ิ
63093020895 นายธีรโชติ เครือสาร
63093020896 นางสาวกิตติวรา บุญรอด
63093020897 นางสาวพัชรีญา นิลมังกร
63093020898 นางสิริกร ฟ?กบาง
63093020899 นางสาวบุญยิสา โสประดิษฐ
63093020900 นางสาวพัชรา ประสมทรัพย�
63093020901 นางสาวธิดารัตน� พุ+มมาลา
63093020902 นางสาวกัญญารัตน� เมืองเปลี่ยน
63093020903 นางสาววรรณวิไล หน+อคํา
63093020904 นางสาวมินตรา พิมเสน
63093020905 นายเนติพงศ� สมพวก
63093020906 นางสาวชนนิกานต� เวชวงษ�
63093020907 นายพงศ�ศิริ กลิ่นแย'ม
63093020908 นางสาวอมรรัตน� รอดสน
63093020909 นางสาวชลดา ภักดี
63093020910 นางสาวธนัญญา กองน'อย

หน'า 697 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093020911 นางสาววรรณารินทร� เหลี่ยมบาง
63093020912 นางสาวรสสุคนธ� พลยศ
63093020913 ว+าที่ ร.ต.สมชาย บุญโชติ
63093020914 นายบัญญวัต สุคันธมาลา
63093020915 นายสิทธิพงศ� อิสสระ
63093020916 นางสาวนุศรา ยินยอม
63093020917 นายชัยเดช แสงดารา
63093020918 นายรัฐพล ผิวผ+อง
63093020919 นางสาววันสิริ ยาดี
63093020920 นายสาริศ เสาร�อินทร�
63093020921 นางสาวจตุพร วิจารณ�
63093020922 ว+าที่ร'อยตรีหญิงแพรวพลอย พลายเนาว�
63093020923 นายกวีวัธน� โชติเศรษฐ�ภาคิน
63093020924 นายศักด์ิณรงค� สิงห�รักษ�
63093020925 นางสาวรัชฎา แยงพงษ�
63093020926 นางสาวณัฐวรรณ สุขจะ
63093020927 นายปฏิภาณ แย'มเพียร
63093020928 นายฑีฆายุวรรธน� สิงห�สกุล
63093020929 นางสาวญาดา เพ็งรักษ�
63093020930 นายพงศ�ภัค ศิลป[สุวรรณ�
63093020931 นายณัฐพงษ� จิตตะ
63093020932 นางสาวปุณรดา ครุฑสาย
63093020933 นางสาวอภิญญา ทองชมภู
63093020934 นายชัญญา ทับฤทธ์ิ
63093020935 นางสาวศศินิภา ชาวเวียง
63093020936 นางสาวอิสราภรณ� ดวงแก'ว
63093020937 นางสาวมาริษา อินนาค
63093020938 นางสาวเบญญาภา ป?ญจะศรี
63093020939 นางสาวสาลินี จันทร�แรม
63093020940 นายภีมพล ต้ังไพศาลกิจ

หน'า 698 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093020941 นางสาวกันต�สินี อิงคสวัสด์ิ
63093020942 นายวรพล พูลรักษ�
63093020943 นางสาวศิริประภา ดีบาง
63093020944 นางสาวเสมอใจ กรณีย�
63093020945 นางสุนิสา พวงนิล
63093020946 นางสาวพรพิชญา ข'ามหนึ่ง
63093020947 นายสมศักด์ิ พงไพร
63093020948 นางสาวพรพิมล กูดมา
63093020949 นายสุทธิพงษ� อยู+นิ่ม
63093020950 นายพงศธร เคนสีแก'ว
63093020951 นายวิวัฒน� ปุRนเอื้อง
63093020952 นางสาวอุษณี กาวี
63093020953 นายอาจินต� สหะชาติ
63093020954 นางสาวณัฐมน เพ่ิมการค'า
63093020955 นายบุลากร ทิน'อย
63093020956 นายปรัชญา ถาริยะ
63093020957 นายพิเชษฐ� ดีบู+
63093020958 นางสาวทวีรัตน� ขุระสะ
63093020959 นางสาวพรทิพย� พินิจดี
63093020960 นางสาวธัญสิตา เรียนใส
63093020961 นายนิยมศักด์ิ กว'างตระกูล
63093020962 นางสาวอิสสราพร สว+างจิต
63093020963 นายจิรวัฒน� จันตMะสุรินทร�
63093020964 นายวีรพันธ� วิทยารัฐ
63093020965 นางสาววิสุดา กันหมุด
63093020966 นางสาวรุ+งนภา ไชยวงศ�
63093020967 นางสาวป?ญชณา รัตนสิงห�
63093020968 นางสาวศศิธร พินิจศรศาสตร�
63093020969 นางสาวชุติมา แย'มคล'าย
63093020970 นางสาวธนวรรณ ยากองโค

หน'า 699 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093020971 นายป6ยะพงศ� ย่ังยืนกุล
63093020972 นายมงคล บัววรรณ�
63093020973 นางสาวราชาวดี รักสัตย�
63093020974 นางสาวดาราวรรณ ม่ันคง
63093020975 นางสาวสุกัญญา ชาดไชย
63093020976 นางสาวรัตนาภรณ� ทองดี
63093020977 นางสาววิรัญชนา สุขจ+าง
63093020978 นางสาววันเพ็ญ ทับชู
63093020979 นางสาวประภารัตน� เอมเอี่ยม
63093020980 นายวรกิจ ดวงพิกุล
63093020981 นางสาวอภิญญา บุตรสีสวย
63093020982 นางสาวกิตปภาภรณ� คํามา
63093020983 นางสาวเสาวลักษณ� นพรัตน�
63093020984 นางสาวธัญวรัตม� ประเดชบุญ
63093020985 นางสาวจิตสุภา เอกกลาง
63093020986 นางสาวนุชนาฏร� อินปา
63093020987 นายอภิชาตฺO จองคํา
63093020988 นางสาวมรุธา อ'นอินทร�
63093020989 นายพนธกร สุซา
63093020990 นางสาววาสนา กรโพธ์ิ
63093020991 นางสาวกมลชนก สิทธิศักด์ิ
63093020992 นางสาวอาภาภรณ� เนื่องเอม
63093020993 นายส+งศักด์ิ ศรีปาน
63093020994 นางสาวชฎาพร เมฆโต
63093020995 นางสาวศิริวรรณ น+วมนาค
63093020996 นางสาวอรอุษา ห+อทอง
63093020997 นางสาวจิรพรรณ สร'อยสนธ์ิ
63093020998 นางสาวกนกวรรณ รูปยันต�
63093020999 นายชวภณ ไชยรัตนากร
63093021000 นางสาวภาณิชา แปงการิยา

หน'า 700 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021001 นางสาวชุติกาญจน� ทองอยู+
63093021002 นางสาววนิศรา พ+วงแปEน
63093021003 นายเขมภูมิ เอี่ยมอุไร
63093021004 นางสาวนิจวรรณ� สนธิกรรณ�
63093021005 นางสาววชิราภรณ� พูลสวัสด์ิ
63093021006 นางสาวธนพร แก'วพันธ�
63093021007 นางสาวกฤษฎาภรณ� ศุภบูรณ�
63093021008 นางสาวพิมพ�วิภา อภัยกลาง
63093021009 นางสาวพิชยา สกุลไพศาลสิน
63093021010 นางสาววราภรณ� หาญปEอ
63093021011 นางสาวกฤษฎาพร ทองหม่ืนสี
63093021012 นางสาวชลธิชา พ่ึงจาบ
63093021013 นางสาวจรรยวรรธน� ภู+หิรัญ
63093021014 นางสาวเดือนเต็มสิริ สมนึก
63093021015 นางสุพัตรา เกษมพิพัฒน�กุล
63093021016 นางสาววรรณพร เกษมี
63093021017 นางสาวเจนจิรา แผ+ทอง
63093021018 นายกิตติธัช ไชยมี
63093021019 นางสาวภิรมย�ศรี ศรีภิรมย�
63093021020 นางสาวกชพร เพียรรุ+งเรือง
63093021021 นางสาวณัฐิณี เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ
63093021022 นางสาวก่ิงกาญจน� ชูอยู+
63093021023 นางสาวเกศศิริ เวียงคํา
63093021024 นางสาวทักษิณาภร จากน+าน
63093021025 นางสาวนุชจรี แสนทน
63093021026 นางสาวลัดดา รุ+งกลิ่น
63093021027 นางสาวน้ําฝน ดู+จันทร�ศักด์ิ
63093021028 นางสาวรุ+งทิวา อ่ําขวัญ
63093021029 นางสาวทุติภรณ� คู+หลวง
63093021030 นางสาวเบญจวรรณ ทัศไพร

หน'า 701 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021031 นางสาวทิพยวรรณ นุ+มเกลี้ยง
63093021032 นายณัฐพงศ� จ'อยนิล
63093021033 นายสุชาติ ยินดี
63093021034 นางสาวศิริยาภรณ� พรหมวิหาร
63093021035 นางสาวณัฐมน จันทิลา
63093021036 นางสาวนันทวรรณ ชิณพงศ�ฐิติวัสส�
63093021037 นางสาวดวงกมล ศรีสุวรรณ
63093021038 นายพงศกร ใจดี
63093021039 นายศรายุทธ กันทะวา
63093021040 นางสาววริศรา ศรีสําโรง
63093021041 นางสาวทอฝ?น แพงเพชร
63093021042 นายจิรกฤต มณีทอง
63093021043 นางสาวสมิตา ยังวิลัย
63093021044 นางสาวกนกวรรณ ทองอนันต�
63093021045 นายพสธร พิลึกเรืองเดช
63093021046 นางป6ยนุช เทพศุภร
63093021047 นางสาวกนกวรรณ ฤกษ�อุดม
63093021048 นางสาวสุชาดา ชูพันธ�
63093021049 นางสาวสุมิตรา อินทรานุสรณ�
63093021050 นางสาวสุวิมล มีสุข
63093021051 นายพชรพงษ� คงพุ+ม
63093021052 นางสาวธัญญารักษ� ทานะขัน
63093021053 นางสาวศิรดา กุศลมา
63093021054 นางสาวนิศานาถ คํากาง
63093021055 นางสาวสุนิสา อินถา
63093021056 นางสาวสุวิมล มาปา
63093021057 นางสาวรัตนาวดี สว+างรุ+งเรืองกุล
63093021058 นางสาววันวิสา มีป6Uน
63093021059 นางสาวกัญชรส อุ+นวงค�
63093021060 นางสาวธนัตพร ขําจันทร�

หน'า 702 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021061 นางสาวรัตน� ทิมเพ็ง
63093021062 นางสาวพรรณกมล มนตรี
63093021063 นางสาวยุพา แช+มขํา
63093021064 นางสาวมินตรา นุชพุฒ
63093021065 นายนันท�ธณปกรณ� แสงสม
63093021066 นางสาวอังคณา ทองพูน
63093021067 นางสาวเพ็ญนภา อยู+แก'ว
63093021068 นางสาวทัศนีย� สวัสดี
63093021069 นายชลทิศ พรายอินทร�
63093021070 นางสาวรัญชนา อุณใจ
63093021071 นางสาวกัลยารัตน� ภูเขียว
63093021072 นางสาวสุภาวดี ป6ยะ
63093021073 นายพงศกร เนียมหอม
63093021074 นางสาวกมลวรรณ มีชัย
63093021075 นายวิทวัส ยาบูฮา
63093021076 นายวันเฉลิม ย่ีเข+ง
63093021077 ส.ต.ท.ธงชัย ดาบคม
63093021078 นางสาวอัจฉรา คําแร+
63093021079 นางสาวพรลภัส นันทภาณุวัฒน�
63093021080 นางสาวพิมพิชาญ� บวรยศวัฒน�
63093021081 นางสาวอรุณวดี เอี่ยมสําอางค�
63093021082 นางสาวดวงพร วารินทร�
63093021083 นางปทิตตา คงสูงเนิน
63093021084 นางสาวภัสธารีย� ไตรเบญจสิทธ์ิ
63093021085 นางสาวกําไลเพชร แสนสุภา
63093021086 นางวรรณภา บริพัตร
63093021087 นายจักริน โคตะนารถ
63093021088 นางสาวณัฏฐา สุขเอม
63093021089 นางสาวรุ+งทิวา เลาหล+าย
63093021090 นางสาวนัทธมน กาทองทุ+ง

หน'า 703 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021091 นางสาวฉัตรมณี ลายเสือ
63093021092 นางสาวกาญจนา มีเมตตา
63093021093 นางสาวภัทชรธิดา จันทร�แจ'ง
63093021094 นางสาวจีราพร ด'วงหอม
63093021095 นางสาวพัชนิภา ทองด'วง
63093021096 นางสาวเบญจรัตน� คําจีน
63093021097 นางสาวปุณศรี บ+อรุณพันธ�
63093021098 นางสาวณิชชา ราศรีชัย
63093021099 นางสาววรรณภา ท'วมนา
63093021100 นางสาวชลธิชา สุทธิโชติ
63093021101 นางสาวรุ+งเรือง ภักด์ิประไพ
63093021102 นางสาวนงนภัส ภักดี
63093021103 นายวิทวัส สินจันทร�
63093021104 นางสาวกาญจนา ประกอบเพียร
63093021105 นายสุเมธ ศรีน'อย
63093021106 นายครองเมือง บัตรยางนอก
63093021107 นายกุลเดช คําแก+น
63093021108 นางสาวชัญญากาญจน� จันทร�ทิพย�
63093021109 นางสาวปาริชาติ วีระคํา
63093021110 นางสาววนิดา ริสบิน
63093021111 นางสาวกรรณิการ� ถุงเงิน
63093021112 นายกิตติธัช ศรีสังข�
63093021113 นางสาวจิฑานันท� จันน้ําท+วม
63093021114 นางสาวจินดารัตน� อนุรักษ�พงษ�พนา
63093021115 นางสาวรจนา หอมใบบัว
63093021116 นายรัชชานนท� อุทธา
63093021117 นางสาววารุณี สุทา
63093021118 นายวิชา วรุณพิทักษ�
63093021119 นางสาวปานทิพย� สํารองพันธ�
63093021120 นางสาวรัตติยา กุยสุวรรณ

หน'า 704 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021121 นายวุฒินันท� มังษาอุดม
63093021122 นางสาวมนัสนันท� ประชุมพันธ�
63093021123 นางสาวกาญจนา แก'วมูล
63093021124 นายสิรวุฒิ พัดผล
63093021125 นางสาวเบญจมาภรณ� ฤทธิเกรียง
63093021126 นางสาวชไมพร ปEอมแก'ว
63093021127 นายสมชาย รําไพสิงขร
63093021128 นางสาวอนุสรา โม+รักษา
63093021129 นางสาวเครือมาศ ชาติมนตรี
63093021130 นางสาวอาทิตยา ยาวิชัย
63093021131 นายฐิติพงศ� ใจรังกา
63093021132 นายธนภัทร� จูหว'า
63093021133 นางสาวกาญจนา ศรีบรรเทา
63093021134 นางสาวกนกนุช หน+อแก'ว
63093021135 นางสาวปุณณภา อภิสารบุญมา
63093021136 นางพจมาน เกษามูล
63093021137 นางสาวณัฐฐาพร วิชิตนาค
63093021138 นางสาววิรมณ ชัยพรหม
63093021139 นางสาววรรณา พูลอ+อน
63093021140 นายดนุพล อยู+เต็มสุข
63093021141 นางสาววิยะดา ทับชู
63093021142 นางสาวป?ทมา แซ+จง
63093021143 นางสาวชญาน�พัชร พรมดี
63093021144 นางสาววรวรรณ รอดเกตุ
63093021145 นางสาวกนิษฐา เทาสี
63093021146 นายสุรเชษฐ� จารึก
63093021147 นางสาวบุษกร เลิศเเตง
63093021148 นางนัยนา จันทชารี
63093021149 นางสาวชลธิชา ป?ตถา
63093021150 นายพงษ�ศักด์ิ พุ+มสลิด

หน'า 705 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021151 ว+าที่ร'อยตรีหญิงวิมลรัตน� พละทรัพย�
63093021152 นางสาวณัฐกานต� ไกรนิตย�
63093021153 นางสาวสิวิญา มาติน
63093021154 นายธัญญวัฒน� โกมลรัตน�
63093021155 นางสาวนันทิพรรณ ได'ดี
63093021156 นายประยูร ทุยหล+อน
63093021157 นายธนพล ทองอยู+
63093021158 นายธนกร ภุมราเศวต
63093021159 นายธีระพงศ� มานะกิจ
63093021160 นางสาวนัฐพร หอมรื่น
63093021161 นายอุทิตย� วงค�แสนศรี
63093021162 นางสาวกมลวรรณ อินทร�ลวง
63093021163 นางสาวดวงกมล แสงอ+วม
63093021164 นางสาวสลิลทิพย� ใจชื่น
63093021165 นางสาวมยุรี พรมอ+อน
63093021166 นายภูมิน ดาวเรือง
63093021167 นางสาวกุลสตรี สระทอง
63093021168 นางสาวณัฐวรรณ โพธิชัย
63093021169 นางสาวศุภาวรรณ มีวังแดง
63093021170 นายนนทวัฒน� บรรดาศักด์ิ
63093021171 นายพงศกร อุดธรรมชัย
63093021172 นางสาวพรพิรุณ เงินแจ'ง
63093021173 นางสาวณัฎฐนิชา เหมรักษ�
63093021174 นายวรท พรมมาอินทร�
63093021175 นางสาวศุภภิดา สากระจาย
63093021176 นางสาวอัจฉรา เที่ยงธรรม
63093021177 นางสาวอังคณา สงเคราะห�
63093021178 นางสาวศศิภา ใจเร็ว
63093021179 นางสาวสุมินตรา จรจาก
63093021180 นางสาวสุภาภรณ� บุญผ+อง

หน'า 706 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021181 นางสาวสุฑาทิพย� จันทวี
63093021182 นางสาววิภาวี ภูมิประเทศ
63093021183 นายปพน ศรีแก'ว
63093021184 นายเจษฎา เกตุเทศ
63093021185 นางสาวฉัตรปวีณ� วัชระธนะพงศ�
63093021186 นายวัชระ นิลกําแหง
63093021187 นายพีรดนย� โถเมือง
63093021188 นางสาวศิริพร ชัยวงศ�
63093021189 นางสาวนริศรา แสงสว+าง
63093021190 นางสาวอาริยา เทพรักษา
63093021191 นางสาวอมิตรา หอมสะอาด
63093021192 นางสาวสุวนันท� นุชแม'น
63093021193 นางสาวธนิดา อินทร�นา
63093021194 นางสาวยุวธิดา ภาคกินนร
63093021195 นางสาวอุมาพร ภาชนนท�
63093021196 นางสาวรวิวรรณ เงินทุ+ง
63093021197 นางสาวศิริพร คําวีระ
63093021198 นางสาวธนพร เนียมถนอม
63093021199 นางสาวชุติมา จักรแก'ว
63093021200 นางสาวจิรัชยา เจริญถ่ิน
63093021201 นายสยาม แขไข
63093021202 นางสาวรัตนภร คงกระพันธ�
63093021203 นางสาวประภาศิริ มีมาก
63093021204 นายธนธรณ� แย'มขยาย
63093021205 นางสาวทิพากร วังคีรี
63093021206 นางสาวณัฐนิชา ข+ายทอง
63093021207 นายนิกร นาใจ
63093021208 นางสาวก่ิงกาญจน� ยลธรรธรรม
63093021209 นายวิทยา คําแก'ว
63093021210 นางสาวศิริลักษณ� พิมพ�ศร

หน'า 707 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021211 นางสาวศรวณีย� อุปรี
63093021212 นางสาวนิสากร มิลามัย
63093021213 นางสาวบุศรินทร� ดอกสันเทียะ
63093021214 นางสมใจ ศรีคชา
63093021215 นางสุกัลดา ใจวงษ�
63093021216 นายปริญญา สุขชาญไชย
63093021217 นางสาวศิรภัสสร ธัญญะ
63093021218 นางสาวผกาวัลย� คําปลิว
63093021219 นายรังสิมันต� ชูเชิด
63093021220 นายชญาณินทร� ชายปRา
63093021221 นายนิพนธ� สุวรรณลัย
63093021222 นางสาวรังสิมา ชังขํา
63093021223 นายวิศรุต ไกรวิริยะ
63093021224 นางสาวเกศสุดา ป6งหา
63093021225 นางสาวอุดมลักษณ� เหลืองทองคํา
63093021226 นางสาวนิภาพร จันทร�พุก
63093021227 นางสาววิไลวรรณ สังข�จันทร�
63093021228 นางจารุณี นาดี
63093021229 นางสาววรารัตน� ขอนทอง
63093021230 ว+าที่ร.ต.นรินทร� ม่ันพุ+ม
63093021231 นางสาวนริสรา คําชู
63093021232 นางสาวสุดารัตน� พานทอง
63093021233 นายปฏิพัทธ� สันปRาเปEา
63093021234 นางสาวปนัดดา พรมหิรัญ
63093021235 นางสาวบุษกร บัวเผื่อน
63093021236 นายณัฐพงษ� พรมสวัสด์ิ
63093021237 นางกรวรรณ สอนผึ้ง
63093021238 นายรุ+งวิกรัย หยดย'อย
63093021239 นางสาวกนกวรรณ ด+านตระกูล
63093021240 นางสาวภารดี สุยะตMะ

หน'า 708 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021241 นางสาวสุภาภรณ� ป6Uนป?Uน
63093021242 นางสาวเยาวลักษณ� ยืนยาว
63093021243 ว+าที่ ร.ต.หญิงไอย�คนิฌม� บุญเลิศ
63093021244 นางสาวอรยา ปวงมาลัย
63093021245 นางสาวกันต�กมล ชะนะชัย
63093021246 นายทวีวัฒน� จิตรกล'า
63093021247 นางสาวสุดารัตน� ธิเสนา
63093021248 นายกฤษณะ สถิตพงศ�
63093021249 นายชัยอนันท� งามรัมย�
63093021250 นางสาวนลพรรณ วงศ�ถา
63093021251 นางพรรษกร สายพันธุ�
63093021252 นายกิตติพงษ� บัวผัน
63093021253 นายอดิศักด์ิ วิชัย
63093021254 นายกันต�พิพัฒน� รามวงศ�
63093021255 นางสาวสาธิดา สอนเสือ
63093021256 นายณัฐธัญ ฟ?กแฟง
63093021257 นางสาวมินตรา อารีย�
63093021258 นายณัฐวุฒิ ขันใส
63093021259 นางสาวพรทิพย� กลิ่นชื่น
63093021260 นางสาวจิราภรณ� หม่ืนเดช
63093021261 นางสาวธิมาภรณ� พรมมี
63093021262 นางสาวสุภาภรณ� ดวงตาดํา
63093021263 นายจิรกิตต์ิ อุปเวียง
63093021264 นางสาวสุคนธา พิลาเปล+า
63093021265 นางสาวสุภาวดี ดวงเดือน
63093021266 นางสาวรสรินทร� อยู+เย็น
63093021267 นางสาวสุวนันท� ต'อนไล+
63093021268 นางสาวกัญญ�ณรัณ วจีพจนา
63093021269 นางสาวป6ยฉัตร ปEอมสุข
63093021270 นายจิรายุทธ กาบป?ญโญ

หน'า 709 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021271 นางสาวกรรณิกา วรรณทองสังข�
63093021272 นายอภิวัฒน� อบนวล
63093021273 นางสาวสุนิษา เคลือมณี
63093021274 นางสาวจีราวรรณ ราชโคตร
63093021275 นายวรุตม� เผือกภู+
63093021276 นางสาวพรพิมล เพชรมี
63093021277 นางสาวจิระประภา วิเศษสรรค�
63093021278 นางสาวสรัลชนา สมัญกสิวิทย�
63093021279 นางสาวกนกวรรณ พุกอิ่ม
63093021280 นางสาวสุดารัตน� สอนด'วง
63093021281 นางสาวธัญวรรณ นิลสนธิ
63093021282 นายศุภศิษฏ� โปทิ
63093021283 นายณัฏฐพงศ� อุ+นแก'ว
63093021284 นางสาวสุจิตรา เขียววิลัย
63093021285 นางสาวชนากานต� ศิริมงคล
63093021286 นายธนดล แสวงลาภ
63093021287 นายนิพิฐพนธ� เหรียญทองคํา
63093021288 นางสาวศิริพร คําพาแก'ว
63093021289 นางสาวป?ทมา เอี่ยมเมือง
63093021290 นางสาวเสาวภัค วันสนุก
63093021291 นางสาวศิริพร ชัยศักด์ิเลิศ
63093021292 นายนิธิพนธ� สีน้ําเงิน
63093021293 นางสาวแพรวฤดี ประสาทสิทธ์ิ
63093021294 นางสาวสาวิกา บุญเนรมิตร
63093021295 นางสาวสโรชา ประกิจ
63093021296 นางสาวภูสุดา พรหมายน
63093021297 นางสาวชุติกาญจณ� เกตุสนต�
63093021298 นางสาวรัชลีพร พาที
63093021299 นายสหัสดไนย อิ่นคํา
63093021300 นายศรัญWู ทองสว+าง

หน'า 710 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021301 นางสาววนิดา พินิจกุล
63093021302 นางสาววารีรัตน� แสร�สุวรรณ
63093021303 นางสาวธีญาพัฒน� แสนสุด
63093021304 นางสาวกนกพรรณ ภู+กลัด
63093021305 นางสาวสุรีย�รัตน� อยู+เจริญ
63093021306 นางสาวตะวันฉาย ลาภสาร
63093021307 นางสาวอัญชลีพร วันใจ
63093021308 นางสาวศุภาพิชญ� คํามาก
63093021309 นางสาวมุกธรินทร� นันชม
63093021310 นายศุกล สินธนวัชร�
63093021311 นางสาวลลิตา เพ็งถา
63093021312 นายภัทรพล สุติวงษ�
63093021313 นางสาวมานะ ทรงคงดวงดี
63093021314 นายกษิดิศ สร'อยมุข
63093021315 นางสาวชลธิชา เนื่องชัง
63093021316 นางสาวสุชญา เนียมวงค�
63093021317 นางสาวกาญจนา มีสกุล
63093021318 นายศตวรรษ สุภสิทธ์ิ
63093021319 นายธาดา มันทก
63093021320 นางสาวนรมล ป6Uนประภา
63093021321 นางสาวสิวาลัย พลขอนแก+น
63093021322 นางสาวพนิดา แก+นสาร
63093021323 นางสาวญานิศา เลิศปรีชา
63093021324 นายณัฐพล จิตต�รําพึง
63093021325 นางสาวสาวิตรี อ+อนศรี
63093021326 นายนภชณัฐ จันทร�นิ่ม
63093021327 นางสาวศศิธร สวิง
63093021328 นางสาวเบญจา พิมชาวนา
63093021329 นายจิรายุ รักชาติ
63093021330 นางสาววรัญญา สุประการ

หน'า 711 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021331 นายศรัณย� ฉลองเดชากุล
63093021332 นางสาวณัฐณิชา เรืองเดช
63093021333 นางสาวสุติพร เหมติรันดร
63093021334 นางสาวกนกอร แซ+ตัน
63093021335 นางสาวชลรดา พ่ึงชา
63093021336 นายพงศกร สีหาคุณ
63093021337 นางสาวอาทิตติยา มาดี
63093021338 นางสาวสุธาสินี เปาจีน
63093021339 นายณัฐพล พ่ึงอ+อน
63093021340 นางสาวเกษกานดา สุรรัตน�
63093021341 นางสาวธนภรณ� แก+งศิริ
63093021342 นางสาวพฤษภา แสงแก'ว
63093021343 นางสาวชนิกานต� กลิ่นรอด
63093021344 นางสาวจารุวรรณ ดาดํา
63093021345 นางสาวประภาวัลย� วิรมณพงศ�
63093021346 นายพศิน รักษาสิทธ์ิ
63093021347 นางสาวนิสารัตน� อินทุภูติ
63093021348 นายวสุรัตน� กาแก'ว
63093021349 นางสาวสุนิสา อิ่มรัง
63093021350 นางสาววรัชญา เครือสาร
63093021351 นายยุทธนา กลัดสุด
63093021352 นางสาวอรปรีดา พิลึก
63093021353 นายราเชนทร� เครือวัลย�
63093021354 นางสาวคณิตตา คุณคํา
63093021355 นางสาวรัชฎาภรณ� ร+มโพธ์ิ
63093021356 นายเกริกพล วันชัย
63093021357 นางสาววริษา มานะ
63093021358 นายภูริทัต ศิริบุตร
63093021359 นางสาวฐิติมา ทองเที่ยง
63093021360 นายธีรวุฒิ สุขทรัพย�

หน'า 712 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021361 นางสาวนิชาภา วันนา
63093021362 นางสาวรุ+งทิวา บุญทั่ง
63093021363 นางสาวอรุณี นวลคํา
63093021364 นางสาวเสาวคนธ� สุดตา
63093021365 นางสาวสุภนิดา หนูเครือ
63093021366 นางสาวณัฐกานต� ทวารไธสง
63093021367 นางสาวเยาวลักษณ� ฝุRนตะคุ
63093021368 นายกฤษฎา ใจมัง
63093021369 นายภาสกร บุญมาก
63093021370 นางสาวธนพร นุ'ยจาด
63093021371 นางสาวศุภนุช อุปพงษ�
63093021372 นายนพรุจ ผาทอง
63093021373 นางสาวสร'อยฆฤณ สุขกล'า
63093021374 นายพิทยา สุวงค�ภักดี
63093021375 นางสาวไอลดา ใสดี
63093021376 นางสาวสุพัตรา ช'างทอง
63093021377 นางสุภาพร คําดี
63093021378 นายวรุฒ ตุ+มทอง
63093021379 นายณัฐสันต� ศรีจันทร�งาม
63093021380 นางสาวนิฐธาดา ทองเดช
63093021381 นางสาวนันทิยา ลอนหิน
63093021382 นางสาวพุธิตา พัฒนเกษร
63093021383 นางสาวแสงรวี ฉิมกาญจนะ
63093021384 นางสาวภาวิณี คานกระโทก
63093021385 นางสาวป6ติพร ดอนไชย
63093021386 นางสาวศศิธร สังฆฤทธ์ิ
63093021387 นายกฤษฎา อ+องเภา
63093021388 นางสาวเกวรี นาคถิน
63093021389 นายธนากร วรรณะแก'ว
63093021390 นางสาวจุฑารัตน� ป6จิตร

หน'า 713 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021391 นางสาวชุลีกร โพธ์ิก่ิง
63093021392 นางสาวภัทธรีมา สายบัว
63093021393 ว+าที่ร'อยตรีหญิงธัญชนก วงศ�เสนา
63093021394 นางสาวอัจฉริยา จันอูน
63093021395 นางสาวอภิญญา รุ+งทอง
63093021396 นางสาวจตุพร จันทร�คําเรือง
63093021397 นางสาวเรไร คล'ายบุตร
63093021398 นายวิทยา ทับคลอง
63093021399 นางสาวฤทธิมาพร คุดช+วง
63093021400 นางสาวขวัญใจ ปานตา
63093021401 นางสาวบังอร นิลสิงห�
63093021402 นางสาวณัทณลัลน� ทาต+อย
63093021403 นางสาวธัญญลักษณ� แก'วกล่ํา
63093021404 นายกมล รัตนรักษ�มงคล
63093021405 นายเอนก บุญสิงห�
63093021406 นางสาวสุกัญญา มณฑา
63093021407 นางสาววรงค�อร อินแนน
63093021408 นางสาวช+อผกา เพชรบุญมี
63093021409 นางสาวนิตยา จอมภา
63093021410 นายทองคูณ วาระเนตร
63093021411 นายสุวิจักขณ� โลหนันทน�
63093021412 นางสาวนัฐติกานต� อาจผึ่ง
63093021413 นางสาวอัจฉริยา สะพรั่ง
63093021414 นางสาวกัญณพิชญ� จิรกิจคุณาวัฒน�
63093021415 นายธนภัทร อนันต�
63093021416 นางสาวรุ+งอรุณ เอี่ยมสี
63093021417 นางสาวธนิษฐา มีรัตน�
63093021418 นางสาวกิจรัฐ ทองก+อ
63093021419 นางสาวสุภาภรณ� ภู+ต'นหยง
63093021420 นางสาวอารียา สมฤทธ์ิ

หน'า 714 จาก 938                
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63093021421 นายธาวิน เนตรนิลพงษ�
63093021422 นางสาวศรัญญา พรมทะนา
63093021423 นางสาวนงลักษณ� อยู+รัตน�
63093021424 นางสาวจิณห�จุฑา ห+วงทรัพย�
63093021425 นางสาวรสริน ย+อมไธสง
63093021426 นายยุทธนา นุ'ยประสิทธ์ิ
63093021427 นางสาวจิติมา ขุนทอง
63093021428 นางอมรรัตน� บุญมี
63093021429 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีบุญ
63093021430 นางธนัชพร อิ่นแดง
63093021431 นางสาววรรณิษา บุญจีน
63093021432 นายจุมพล ขอร'อง
63093021433 นางสาวเบญจมาภรณ� พลเมืองหล'า
63093021434 นางสาวพัชญาภา เมืองซ'าย
63093021435 ว+าที่ร'อยตรีหญิงผกามาศ สรณวรรณ�
63093021436 นางสาวจิระประภา อ+อนตา
63093021437 นายคชชา อ่ําพูล
63093021438 นายเมธี วงศ�คํา
63093021439 นางสาวพัชรินทร� โพธ์ิทอง
63093021440 นางสาวดอกแก'ว หงษ�ยนต�
63093021441 นายกฤษฎา จันทน�คฤหาสน�
63093021442 นางสาวนัฐฐา ขุ'นคีรี
63093021443 นางสาวสิริยากรณ� กันหมุด
63093021444 นางสาวมัรมารีน เมฆหมอก
63093021445 นายเกียรติศักด์ิ สุทธิฤกษ�
63093021446 นางสาวเบญจลักษณ� ฟูกัน
63093021447 นางสาวสิมลทา มาน'อย
63093021448 นางสาวธนพร ทามิน
63093021449 นางสาวระพีพรรณ พรหมมา
63093021450 นางสาวธันย�ชนก สมราช
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63093021451 นางสาวฉัตรปวีณ� ทองจรูญทรัพย�
63093021452 นางจีระนันท� กันธิยะ
63093021453 นายวัฒนา มีสําลี
63093021454 นางสาวพรอุมา ภูปราง
63093021455 นางสาวสุปวีณา ล'นเหลือ
63093021456 นางสาวพรพิมล พรมธิ
63093021457 นางสาววราภรณ� สุดใจ
63093021458 นางสาวเบญจมาศ เผือกเอี่ยม
63093021459 นางสาวนิสา ศิริวรรณ
63093021460 นางสาวนันทิกานต� เคนประจง
63093021461 นางสาวรติพร พวงทอง
63093021462 นางสาวยุพา จุมศักด์ิ
63093021463 นางสาวบุษพร เทพบุตร
63093021464 นางสาววรรณวิภา คําเสวก
63093021465 นางสาวศศิธร แสงป?ญญา
63093021466 นางสาวดาราวรรณ ศรีเรือง
63093021467 นายภัทรกฤษฏ์ิ ภู+แก'ว
63093021468 นางสาวศุภวรรณ นครพุ+ม
63093021469 นางบุปผา ดวงจันทร�
63093021470 นางสาวนิตยา เสือเล็ก
63093021471 นายนันทวัฒน� สัตบุตร
63093021472 นางสาวปุริมปรัชญ ทองคํา
63093021473 นางสาวอรณิช แซ+หยาง
63093021474 นางสาวนิภาวรรณ ไฝเครือ
63093021475 นางสาวจันทิมา โยธะการี
63093021476 นางสาวตวงรัตน� ศรศรี
63093021477 นายจักรพรรณ สืบเหล+ารบ
63093021478 นางสาวแก'วกานดา แสงทอง
63093021479 นางสาวอริสา ปาละวัน
63093021480 นางสาวสุกฤตา สิทธิจู
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63093021481 นางสาวธนพร สุดใจ
63093021482 นายมนตรี ขันยา
63093021483 นางสาวชัชฎาภรณ� เนตรสิงแสง
63093021484 นางสาวพรพรรณ ปรางโท'
63093021485 นายสุรศักด์ิ ช+วงโชติ
63093021486 นางสาวนันทิยา เมฆมาศ
63093021487 นางสาวสิริภัทร อุดมสุข
63093021488 นางสุลีพร สายทิพย�จันทร�
63093021489 นางสาวกนกวรรณ โพเกตุ
63093021490 นางสาวนิลุบล ชัยวุฒิ
63093021491 นางสาวอารีย� มานักฆ'อง
63093021492 นางสาวอรณีย� สงคุ'ม
63093021493 นางสาวกชพร วชิระโสภาไพฑูรย�
63093021494 นางสาวปาธิตา เอี่ยมศรี
63093021495 นางมินตรา เขตสถาน
63093021496 นางสาวสุพรรษา วงค�รอด
63093021497 นายณัฐวุฒิ แก'วมณี
63093021498 นางสาวสโรชา อิ่มเมฆ
63093021499 นางสาวมานิดา เงินนา
63093021500 ว+าที่ร'อยตรีประดิษฐ� อุ+นถ่ิน
63093021501 นางสาวณิชากร นาคศรีสุข
63093021502 นายคงกระพัน คงพิรุณ
63093021503 นางสาวศกลรัตน� บรรพันธ�
63093021504 นางสาวเกศิรินทร� พัดทอง
63093021505 นายพชรพล สอนมี
63093021506 นางสาวสุขิตา ประทุมโทน
63093021507 นางสาวญานิกา อินญาวิเลิศ
63093021508 นางสาวเสาวลักษณ� ปาสิงห�
63093021509 นางสาวธนวรรณ วัชรากูล
63093021510 นางสาวกรรณิการ� บํารุงจิตต�
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63093021511 นางสาวสร'อยแก'ว เพ็ชรดี
63093021512 นายสมชาย เจริญเล็ก
63093021513 นางสาววาสนา ใจบุญลือ
63093021514 นางสาวจีรวรรณ เถาวัลย�
63093021515 นายทักษ�ดนัย ตระกูลวิวัฒน�ชัย
63093021516 นางสาวกวิศา อ+อนนวล
63093021517 นายเปรมนรินทร� ขําคม
63093021518 นางสาวสุนิสา ใบประดู+
63093021519 นายอวิรุทธ� ฉวีพัฒน�
63093021520 นางสาวอารียาพร พิมพรัตน�
63093021521 นายกรกช ปราบปรามภัย
63093021522 นายสุภาษิต ระภาเพศ
63093021523 นางสาวธนัชพร ท'องฟEา
63093021524 นางสาวอุบลวรรณ วรรณใหญ+
63093021525 นายป?ณณพลวัชร� เพชรวารี
63093021526 นางสาวสุวัฎจณี ทับเงิน
63093021527 นางสาวสุมิตรา จันมา
63093021528 นางสาวพัชรีวรรณ พันตรีเกิด
63093021529 นางสาวกิตติกานต� คําบ'านฝาย
63093021530 นางสาวฉัตรสมร กุศลช+วย
63093021531 นางสาวสิริภักด์ิ สรภักดี
63093021532 นางสาวเจนจิรา น้ําหล+าย
63093021533 นางสาวภัทราพร ขัดหย+อม
63093021534 นางสาวธวัลฉัตร วิเชียรโชติ
63093021535 นางสาวมณีรัตน� กลับเพ็ชร
63093021536 นางสาวสัจจาพร ลําดวน
63093021537 นางสาวณัฐชยาพร สังข�โชติ
63093021538 นางสาวสุภาพร แตงร+ม
63093021539 นางสุวรรณี ศรีคํา
63093021540 นางสาวเบญจรัตน� อินทร�ไทย
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63093021541 นางสาวสุพัฒชยา บัวพิมพ�
63093021542 นายชัยวัฒน� ทองชมภู
63093021543 นางสาวเพ็ญนภา สุขนพกิจ
63093021544 นางสาวสุภาวดี สุขเกษม
63093021545 นางสาวณัฐวดี มีศรี เรื่อง
63093021546 นางสาวป6ยาภรณ� ไหมทอง
63093021547 นางสาวสุปราณี ตาแปลง
63093021548 ว+าที่ ร.ต.หญิงนิสาชล เต้ียนกลิ่น
63093021549 นางสาวศศิธร แท+นยืนนานวงศ�
63093021550 นางสาวจริยา อินถา
63093021551 นางสาวสิริวิมล คล'ายสุข
63093021552 นางสาวณัฐพร ไชยโย
63093021553 นางสาวปริยากร กางพรม
63093021554 นางสาววีราภรณ� ทาป?ญญา
63093021555 นางสาวจีระดา บุญบุตร
63093021556 นายธีระชัย อรชร
63093021557 นายราเชนทร� เอี่ยมเสน
63093021558 นางสาวพนิดา วรรณล'อม
63093021559 นางสาวฤดี ศรีเกิน
63093021560 นางสาวนพนิตา ป6Uนจินดา
63093021561 นางสาวสุนิษา เมฆี
63093021562 นางสาวสุดารัตน� ปลอบโยน
63093021563 ว+าที่ร'อยตรีวิษณุชัย พุฒฟ?ก
63093021564 นายวีรเสน สุขเกษม
63093021565 นางสาววิลาสินี ดาวสุข
63093021566 นางสาวนุชจรินทร� คล'ายบุญ
63093021567 นายวัชระ สังกรณี
63093021568 นางสาวสุนิสา แย'มสรวล
63093021569 นางสาวอิศราภรณ� คีรีรมย�
63093021570 นางสาวขวัญนภา ป6ยชน
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63093021571 นางสาวศณิชา ชัยวงศ�
63093021572 นางสาวลลิตา สวนใต'
63093021573 นางสาวปวีณา อ่ําเอี่ยม
63093021574 นางสาวศุภกร ฐานุตระกูล
63093021575 นางสาวสกุณา อยู+กลัด
63093021576 นางสาวสุจิตรา สิงห�โตทอง
63093021577 นางสาวรุจิรา บรรชา
63093021578 นายศุภกรณ� จํารูญ
63093021579 นายกฤษกร ดีเหลือ
63093021580 นายพมลวัชร พินิตธรรมนาถ
63093021581 นางสาวภัทราพร พรมสงฆ�
63093021582 นายสถาพร ก่ิงวัฒนา
63093021583 นางสาวฉัตรฑิกา กล'าหาญ
63093021584 นางสาวจิรัชญา เสาวภา
63093021585 นางสาวณัฐเพชรสกุล อยู+แก'วก่ิง
63093021586 นางสาววราภรณ� ขันสุรินทร�
63093021587 นางสาวกนกอร บุญยัง
63093021588 นางสาวประภาวรินทร� หน+อแก'ว
63093021589 นางสาวป6ยพร รู'ธรรม
63093021590 นางสาวศนิกานต� โอ+งหล+าย
63093021591 นายสุรศักด์ิ ศรีระวัตร
63093021592 นายสุขวิทย� เจาะรอด
63093021593 นายธํามรงค� จันท�ภาส
63093021594 นางสาววิริษฐา อยู+ขํา
63093021595 นายศุภกิตต์ิ สุริยศ
63093021596 นางสาวพิมพ�วลัญช� พัฒนเจริญ
63093021597 นางสาวทักษพร แก'วพูลศรี
63093021598 นางสาวพิชญาดา ใจสว+าง
63093021599 นางสาวนภาพร จุมปา
63093021600 นายธนวัฒน� สิทธิโยธี
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63093021601 นายนพพล เดชป?]น
63093021602 นางสาวรัตนาวรรณ ป6งตา
63093021603 นางสาวทิพย�ประภา ก'อนเพ็ชร
63093021604 นางสาวสรารัตน� แสงไทย
63093021605 นายนิคม จูแจ+ม
63093021606 นางประภาพร สาจักร
63093021607 นายธนพัฒน� อินทรโชติ
63093021608 นางสาวพิมผกา คํามา
63093021609 นางสาวรัชนีกร ขอนทอง
63093021610 นางสาวสุวนันท� หนองหลวง
63093021611 นางสาวสิญาณี ชมภูน'อย
63093021612 นางสาวนลิษา ผลทวี
63093021613 นางสาวอภิญญา เดือนใหม+
63093021614 นางสาวสุนิธิ เทอดพิทักษ�พงษ�
63093021615 นางสาวสุธิดา แรมนิล
63093021616 นายพานุพันธ� เนตรยอง
63093021617 นางสาวนวพรรณ ประชัน
63093021618 นายชิษณุ สมบูรณ�
63093021619 นางสาวอมิตา บุญเข็ม
63093021620 นางสาวกรรณิการ� สร'อยสวาท
63093021621 นางสาวอัมพร กุนมล
63093021622 นางสาวพรสุดา ย+นปลิว
63093021623 นายเวโรจน� สิทธิ
63093021624 นางสาวช+อผกา แก'วหล+อ
63093021625 นายธงชัย ทองธรรมชาติ
63093021626 นางสาวชาลิสา อ+อนพุ+ม
63093021627 นางจินดารัตน� สมตัว
63093021628 นางสาวปานตะวัน ฉายา
63093021629 นางสาวกาญจนา ตาแดงสาย
63093021630 นางสาวบุญฑริมา ด'วงเพ้ิง
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63093021631 นายเคนฤทธ์ิ  ุอุดมฤทธ์ิ
63093021632 นายรักภูมิ พรมพัด
63093021633 นายศรัณชัย ยนท�สาตร�
63093021634 นางสุพาณิกา พันโต
63093021635 นางสาวสุชาภรณ� ฉัตรเทียนชัย
63093021636 นางสาวทิพวรรณ แสงเมือง
63093021637 นายวันเฉลิม เพ็งยา
63093021638 นางสาวนิศา บัวเผื่อน
63093021639 นางสาวณัฐชยา บัวงาม
63093021640 นายทินวัฒน� เกิดผล
63093021641 นางสาวเกศินี คันพิทักษ�
63093021642 นายสุพรรณศักด์ิ สมคํา
63093021643 นายณัฐกรณ� เกตรักทอง
63093021644 นางสาวพัชรนันท� สุรินทร�สอน
63093021645 นางสาวชุติมา นพรัตน�
63093021646 นายฉัตรชัย อินทร�บุญ
63093021647 นางสาวสุนิศา ชื่นดอนกลอย
63093021648 นายชุติพงค� แก'วสิทธ์ิ
63093021649 นายสมเกียรติ เลิศประเสริฐ
63093021650 นางณัชนิชา สินพรหม
63093021651 นางสาววิบูรณ� สีหะ
63093021652 นายจิรายุ จิตรวิไลศรี
63093021653 นางสาวพัชราพร เปYกทอง
63093021654 นางสาวธนิกานต� มีสุขโข
63093021655 นางสาวจิรัชญา ชูตะมัน
63093021656 นางสาวชลธิชา วงเงิน
63093021657 นางสาวรวิวรรณ หนุนยศ
63093021658 นางสาวภัคภิณญา ปานเกิด
63093021659 นางสาวกัลยา ชื่นขํา
63093021660 นายสิทธา จันทราช
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63093021661 นายกิตติสิทธ์ิ ภคไพบูลย�
63093021662 นางสาวจิตรา โทจําปา
63093021663 นายภานุพงษ� ทองใบ
63093021664 นางสาวภัทร�ทรีญา ป?ณราชา
63093021665 นางสาวชุติมา จันตา
63093021666 นางสาวหัทยา ม+วงแย'ม
63093021667 นางสาวกนกวรรณ ภิรมศรี
63093021668 นายอภิรัฐ แพงพิบูลย�
63093021669 นางสาวปรัณชยา พ่ึงทิม
63093021670 นายต'องชนะ ศรีมูล
63093021671 นายคณิศร ชัยมงคล
63093021672 นายณัฐวัตร รักงาม
63093021673 นางสาวชาราวดี พูลคล'าย
63093021674 นางสาววริวรรณ จันทวงศ�
63093021675 นางสาวณัฐนันฑ� เผ+าไทย
63093021676 นางสาวเบญจวรรณ ม่ิงขวัญ
63093021677 นางสาวอังคณา วงศ�อินทร�
63093021678 นางสาวภานุชนารถ ซาซง
63093021679 นางสาวศิริรัตน� จันทร�ทอง
63093021680 นายสถาพร ธรรมโม
63093021681 ส.ต.ต.สิทธิชัย บัวกล'า
63093021682 นางสาวเสาวลักษณ� ปรีชา
63093021683 นายพรชัย ประทีปพรศักด์ิ
63093021684 นางสาวน้ําฝน แซ+เรือง
63093021685 นางสาววิมลณัฐ ฟูพงษ�
63093021686 นางสาวกนกกาญ เด+นดวง
63093021687 นายณัฐกฤษฏ� กลัดแก'ว
63093021688 นายประกาศิต ศรีนันทกุล
63093021689 นายณัฐพล พัดแดง
63093021690 นางสาวอมรรัตน� ธัญเจริญ
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63093021691 นางสาวฉันท�ชนก ภาวะโสภณ
63093021692 นางสาวพรรณสิริ หนิมพานิช
63093021693 นางสาววิภาดา เกตุศรี
63093021694 นายนครินทร� นาคแจ+ม
63093021695 นางสาวรัตนาภรณ� ใจแสน
63093021696 นางสาวรุจเรศ ห'วยผัด
63093021697 นายปริญ ทับเจริญ
63093021698 นางสาวศิริพร สากุล
63093021699 นางสาวป?ทมา คงกลิ่น
63093021700 นายเสกข�สิทธ์ิ คูหาจิต
63093021701 นางสาวพิมพิลา ภูมิเลิศ
63093021702 นางสาวจรัญญา หนูเมือง
63093021703 นายศิริวัฒน� ทรรศนะวารี
63093021704 นางสาวปวีณ�ริศา กิตต์ิวรพาณิช
63093021705 นายพีรวัตถ� ทองใบ
63093021706 นายก'องนเรนทร� คันทะพรม
63093021707 นางสาวเพชรลดา เพชรทูล
63093021708 นายอําพล เกษร
63093021709 นางสาวปริยากร ม่ิงขวัญ
63093021710 นายณัฐวุฒิ อนันตวงษ�
63093021711 นางสาวมัลลิกา เขียวขํา
63093021712 นางสาวกาญจนา ศรีสอาด
63093021713 นางสาวฐิตาภรณ� จากน+าน
63093021714 นางสาวณิชกานต� พลหลวง
63093021715 นางสาวมณิสรา อุมา
63093021716 นายคุณากร สืบสายอ+อน
63093021717 นางสาวณัฐชา สุขเมือง
63093021718 นางสาวจารุวรรณ ยอดทัพ
63093021719 นางสาวกรรณิการ� ทองสอาด
63093021720 นางสาวณัฐณิชา เสือกระจ+าง
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63093021721 นางสาวนถภัสสร ใจจอม
63093021722 นางสาวภาวดี แก'วอ+อน
63093021723 นางสาวสุภัชชา โพธิดี
63093021724 นายปกาศิต มูลแก+น
63093021725 นางสาวชลาลัย เงินสุข
63093021726 นางสาวพัชรียา ป6งเมือง
63093021727 นางสาวจารุวรรณ อินสิงห�ทอง
63093021728 นางสาวทัศนีย� ย้ิมประเสริฐ
63093021729 นางสาวกชการ ป6นตา
63093021730 นางสาวกุชาพันธ� พานแก'ว
63093021731 นายอานนท� ภูวัช
63093021732 นางสาวจริยาพร โหมดไทย
63093021733 นางสาวขวัญจิรา เชื้อทอง
63093021734 นางสาวศิริจันทรา ดีใจงาม
63093021735 นางสาวยุพาพิน ดิษสวน
63093021736 นางสาวทิพวรรณ ปEองปก
63093021737 นางสาวพรรณนิษา อ+วมประเสริฐ
63093021738 นายภราดร อินทพงษ�
63093021739 นายกําพล พงศ�ทวีบุญ
63093021740 นางสาวณัฏฐนันธ� มาลีหวล
63093021741 นางสาวกัญญารัตน� ดวงตา
63093021742 นายชัยวุฒิ ธูปพู
63093021743 นางสาวจิริยาพร แก'วกาญจนะวงษ�
63093021744 นายธรากร หายโศก
63093021745 นายป6ยวัฒน� อินทร�จันทร�
63093021746 นายศุภสัณห� รอดเจริญ
63093021747 นางสาวภัทรวดี แก'วกุญชร
63093021748 ว+าที่ร'อยตรีหญิงอัจฉราวรรณ ทองศรี
63093021749 นายณัฐพล ศรีพัฒน�
63093021750 นางสาวจารุวรรณ นกพ่ึง
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63093021751 นางสาวพรพิมล อภิชาติ
63093021752 นางวรรณธิณีย� คําวาส
63093021753 นางสาวชลธิชา บุญรอด
63093021754 นางสาวปาริฉัตร จันทัพ
63093021755 นางสาวสุจิตรา ประศาสตร�ศิลป[
63093021756 นายป?ณณวัฒน� เชื้อเขตรกรรม
63093021757 นางสาวณัฏฐณิชา อัครชัยนันทกุล
63093021758 นางสาวธยาน� เศรษฐกร
63093021759 นางสาวนันทนิตย� เชิดฉาย
63093021760 นายสุรศักด์ิ หาญกล'า
63093021761 นางสาววนิดา พันตา
63093021762 นางสาวไพลิน รักษ�บริสุทธิศรี
63093021763 นายเทพสถิตย� ชาวไร+นาค
63093021764 นางสาวศิริพร จรไกร
63093021765 นางสาวสุกัญญา ชุมคําลือ
63093021766 นายนพฤทธ์ิ อนุรักษ�
63093021767 นางสาวปะการัง จ่ันแก'ว
63093021768 นายจักรพงษ� บุญแสน
63093021769 นางสาวอัฒยา ใจเผิน
63093021770 นางสาวสุธาสินี รุ+งเรือง
63093021771 จ+าสิบเอกสมบูรณ� พันล'อม
63093021772 นายพิชWุตม� สุบรรณา
63093021773 นายจตุรเมธ มุ+นเชย
63093021774 นางสาวศิวปรียา เอี่ยมสอาด
63093021775 นางสาวจรัสศรี ลพคํา
63093021776 นางสาวมาลีญา อกกระจ+าง
63093021777 นางสาวณัฐมน ภูลังกา
63093021778 นายภคิน อยู+ดี
63093021779 นายณัฏฐวุฒน� วัฒนภานันท�
63093021780 นายณัฐพันธ� คงเกษมไพบูลย�

หน'า 726 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093021781 นางสาวเจนจิรา กาแฮ
63093021782 นางสาวบุษกร บุญฟู
63093021783 นางสาวสุทธิดา จันทร�ผ+อง
63093021784 นางสาวสุธิษา จันทับ
63093021785 นางสาวเปมิกา คันธะโน
63093021786 นายนวพัฒน� รัตนกูล
63093021787 นายกฤษณพงศ� แสงป?ญญา
63093021788 นางสาวชลทิชา เพียงตา
63093021789 นางสาวศิริยุพา ภูริวัตร
63093021790 นางสาวเดือนตะวัน ปานประเสริฐกุล
63093021791 นางสาวณัฐพร ศิริเวศ
63093021792 นางสาวมลธิชา สุวรรณศรี
63093021793 นายกชธนณัฏฐ� แถมสุข
63093021794 นางสาวณัฐฐชาช� ม+วงเผือก
63093021795 นางสาวธารทิพย� โยมเนียม
63093021796 นางสาวปาลิตา ทับผา
63093021797 นางสาวขวัญฤทัย เทียนชัย
63093021798 นางสาวปรารถนา กัดจิตร�
63093021799 นางสาวศศิประภา เจริญชัยวรรณ
63093021800 นางสาวอรพรรณ จZอยคล'าย
63093021801 นางสาวพนิดา จันทร�สอน
63093021802 นางสาวเสาวภาคย� หล'าแก'ว
63093021803 นางสาวพัชนี ดีบ'านคลอง
63093021804 นางสาวเมธินี แก'วผัด
63093021805 นางสาวเจนจิรา แย'มเสาธง
63093021806 นางสาววิชุตา เยาวะยอด
63093021807 นางสาวสุภาวิตา ลาพรม
63093021808 นายณัฏฐชัย น'อยวงศ�
63093021809 นายกฤษณะ เชื้อต+าย
63093021810 นางสาวแพรวพรรณ แสนรัก
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63093021811 นางสาววรรณนิภา ดําสนิท
63093021812 นางสาวจินตหรา ยาโนยะ
63093021813 นางสาวณัฎฐยา ผดุงจิตร�
63093021814 นางสาวสุมิตรา สาหร+าย
63093021815 นางสาวสุมาลี แพงสี
63093021816 นางสาวอุรัสยา ชีพราหมณ�
63093021817 นายธนชัย นาราศรี
63093021818 นางสาวรัตติกาล พันธ์ิไทย
63093021819 นายชาญชรัช ไม'หอม
63093021820 นางสาวสุทธิวรรณ อร+ามเรือง
63093021821 นายศรราม เยาวกูล
63093021822 นางสาวสุธารัตน� สอนทุ+ง
63093021823 นางสาวสุพิชชา เหมลา
63093021824 นายวรุตม� ชื่นตา
63093021825 นางสาววริศรา หล+อศิริ
63093021826 นางสาวธิดารัตน� พลากร
63093021827 นางสาวกาญจนา บุญคล'าย
63093021828 นางสาวนวลจรีย� ดาสาลี
63093021829 นางสาววราภรณ� เชื้อนุ+น
63093021830 นางสาวณัฐวดี จันทะคูณ
63093021831 นางสาววิไลวรรณ สิงห�วี
63093021832 นางสาวพรพิสุทธ์ิ บุญช+วยสุข
63093021833 นางสาวธิดารัตน� บุญขาว
63093021834 นางสาวอัชวีท� เอียดบุญ
63093021835 นางสาวอัทธนีย� จุ'ยเสือ
63093021836 นางสาวกัญญาณัฐ ไมตรีจิตร
63093021837 นางสาวณัฐริกา พุกรอด
63093021838 นางสาวธัญยธรณ� อัครพิสิษฐ�
63093021839 นางสาวสุวนันท� บัวทอง
63093021840 นายศุภกร เขียวป?ญญา
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63093021841 นายอนุชา สว+างจันทร�
63093021842 นางสาวณัฐรุจา สุขแจ+ม
63093021843 นางสาวลักษิกา จงเกษกรณ�
63093021844 นางจิราพร ป?กศรี
63093021845 นางสาวอภิญญา วงค�ธิดา
63093021846 นายจตุพร การะเกตุ
63093021847 นายสุรพงศ� ขุนคง
63093021848 นางสาววิภา ประยุง
63093021849 นายธนวัตน� วงค�วาร
63093021850 นางสาวพัชริดา อบอิน
63093021851 นางสาวลลิตา คูโคกสูง
63093021852 นายจิระวิน ประสพโชค
63093021853 นายจิรวัฒน� กZาคํามูล
63093021854 นางสาวจิตรานนท� เสือเพ็ง
63093021855 นางสาวอรยา วัฒนะรุ+ง
63093021856 นายณัฐภูมิ เครือราษฎร�
63093021857 นางสาวสุชาดา คล'ายทองคํา
63093021858 นางสาวเสาวณี จันทร�บาง
63093021859 นางสาวยุพิน สุพรพงศ�ภาค
63093021860 นางสาวพรนภา มาดล
63093021861 นางสาวเทพากร สิทธิโคตร
63093021862 นางสาวนิชาภา อุปนันชัย
63093021863 นางสาวภัควลัญชญ� ออมพลศิริ
63093021864 นางสาวอัจฉรา ลีเวนส�
63093021865 นางสาววนาลี พิลึก
63093021866 นางสาวนววลัย แดนนอก
63093021867 นางสาวสุทธิพร แสนเขียว
63093021868 นางสาวศิรประภา ประธาน
63093021869 นายชัชวาลย� ทองอนันต�
63093021870 นางสาวนัฐพร นันตะวงษ�
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63093021871 นางสาวอรทัย ป?ญญายืน
63093021872 นางสาวอาริษา สูงปานเขา
63093021873 นายบริรักษ� บุญรักษ�
63093021874 นางสาวพจนศศิ ปูRซ้ึง
63093021875 นางสาวพนิตตา บุญทาวงศ�
63093021876 นางสาวคันธารัตน� ป6นะสุ
63093021877 นางสาวพักตร�พิไล ไชยเพียร
63093021878 นางสาวสุชานันท� วงค�สาย
63093021879 นายศุภฤกษ� ทองใบ
63093021880 นางสาวสุจิตรา เงินมาก
63093021881 นางสาวมณิสรา เตชนันท�
63093021882 นางสาวศรันย�พร คร'ามภัย
63093021883 นายเอกฤทธ์ิ ทองยวง
63093021884 นางจิตติภา แอบแฝง
63093021885 นายอณัฐพล แซ+ย+า
63093021886 นายณภัทร เดชมัด
63093021887 นางสาวรัชนีญา สุวรรณมาตย�
63093021888 นางสาวกมลชนก นนทโคตร�
63093021889 นายธเชนทร� ชัยวรรณ
63093021890 นายกิตติศักด์ิ อยู+พ+วง
63093021891 นางสาวสุขานันต� บูรณะไทย
63093021892 นางสาวรังษ�สินันท� สุขประดิษฐ�
63093021893 นายสิทธิพันธุ� พันธุ�มี
63093021894 นายกฤษณ ด'วงฟู
63093021895 นางสาวสุรีย�รัตน� ชัยหมอน
63093021896 นางสาวชุติมา มีป6Uน
63093021897 นางสาวอารปภา บุญเพ็ชร�
63093021898 นางสาวนิจวรรณ ยอดคํา
63093021899 นายภานุเดช สุริยวงค�
63093021900 นางสาวสุทธิดา ม'าเจริญตระกูล
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63093021901 นางสาวสุพรรณิกา บุญจันทร�
63093021902 นางสาวรับขวัญ เกตุสุริวงค�
63093021903 นางสาวปริตรา คนธปาน
63093021904 นางสาวนิภาพร ชาญสูงเนิน
63093021905 นายวัชระ ใจแปE
63093021906 นางสาวอมรรัตน� นันทเวช
63093021907 นายชนมเพชร หมวกอินทร�
63093021908 นายสิทธิชัย อิ่นแก'ว
63093021909 นางสาววิไลพร สายน้ําเย็น
63093021910 นางสาวชนัญชิตา แสงอธิคม
63093021911 นางสาวรัตนาภรณ� ชื่นดวง
63093021912 นางสาวสุดาภรณ� สุนทรธรรมกุล
63093021913 นางสาวศิริลักษณ� คล่ําเงิน
63093021914 นายภูวเนศวร� เลิศชูทรัพย�
63093021915 นางสาวสมถวิล อรรถพร
63093021916 นายวรากร กํามะถัน
63093021917 นายวโรดม มูระวงษ�
63093021918 นายวิทวัส ช'างน'อย
63093021919 นายอนุพงศ� ป6Uนเขียน
63093021920 นายสิทธิโชค พร'อมไทยสงค�
63093021921 นางสาวสิริวรรณ ดิษบุรี
63093021922 นายสาธิต จันทฤก
63093021923 นางสาวลักษิกา ศรีบุญเรือง
63093021924 นางสาวสุภาพร อดทน
63093021925 นางสาวธิมาพร ตาปนานนท�
63093021926 นายกมล กาวินํา
63093021927 นายพัฒนันท� จุ+นสุข
63093021928 นางสาววิจิตตรา แบบกัน
63093021929 นางสาวศลิษา บุญน'อย
63093021930 นายธนโชติ แม'นอินทร�
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63093021931 นางสาวตวงเงิน เพชรกําแหง
63093021932 นายสุริยา พูนมะเริง
63093021933 นางสาวนาฏปวีจ� ชินวงค�พรหม
63093021934 นางสาวปวีณ�สุดา ม+วงเงิน
63093021935 นางสาวดาวร+Oง ถึงจีน
63093021936 นายอนุวัฒน� มีเย็น
63093021937 นางสาวภัทราพร พรรณะ
63093021938 นางสาวณัฐวิภา เพ็งย้ิม
63093021939 นางสาวนีรนุช อินทร�สุริยา
63093021940 นางสาวอาริยา ขุนคงมี
63093021941 นางสาววันวิสา สุภาษิ
63093021942 นางสาวพัชรีภรณ� บ+วงเพ็ชร
63093021943 นางสาวอิษยา แคนติ
63093021944 นางสาวจุฑามาศ พรมทอง
63093021945 นางสาวกมลวรรณ ขุมทอง
63093021946 นางสาวรัตติภรณ� เขียวบุตร
63093021947 นายพงศิลฏ� เดชอินทร�
63093021948 นางสาววันเพ็ญ แก'วคํา
63093021949 นางสาวทิพวัลย� เกตุนาค
63093021950 นางสาวพิมพ�สิริ ลือราช
63093021951 นางสาวชุติมา สีดาวรรณ
63093021952 นางสาวอังคณา เกตุทอง
63093021953 นางสาวเสาวนิตย� สอนน'อย
63093021954 นางสาวรัชนีกร กันนิล
63093021955 นางสาวอินทิรา อาจปา
63093021956 นายเนติพงษ� ดาวแสง
63093021957 นายปฐมพงษ� เทียรเขียว
63093021958 ว+าที่ร'อยตรีนิชกานต� สอนแก'ว
63093021959 นางสาวมนัสนันท� เคลือบแก'ว
63093021960 นายสุวิทย� พรมยะดวง
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63093021961 นายบุณยกฤต สะอาด
63093021962 นางสาววรรณศิริ บรรณจักร�
63093021963 นางสาวรุ+งทิพย� อาทะ
63093021964 นางสาวศิรินันท� พันทอง
63093021965 นายพงศศิริ จันสน
63093021966 นางสาวศิริพร คํากมล
63093021967 นางสาวธิดารัตน� เต็มใจ
63093021968 นายฉัตรชัย พงษ�เพียจันทร�
63093021969 ว+าที่ ร.ต.สุเมธ สุยะลังกา
63093021970 นางสาวสุนิสา จิณาเกตุ
63093021971 นายอวิรุทธ์ิ นนทธิ
63093021972 นายวัทน�สิริ ศรีสวัสด์ิ
63093021973 นางสาวศศิธร แย'มหนองเต+Oา
63093021974 นางสาวพรนภา เพ็ชร�รัตน�
63093021975 นางสาวทัศนีย� วันทัศน�
63093021976 นางสาวครินทร�ธร ชุ+มอ+อง
63093021977 นางสาววัลลีย� แก'วภูศรี
63093021978 นายนพดล โกสุมสวรรค�
63093021979 นางสาววิไลรัตน� สีคล'าย
63093021980 นายรัตนชัย จูทอง
63093021981 นางสาวสินีนาฎ ทองดี
63093021982 นางสาวภัทรานิษฐ� เลิศกสิกรณ�
63093021983 นางสาวจุฬาณี ร+มโพธ์ิทอง
63093021984 นางสาวขวัญนภา ด'วงโปE
63093021985 นางสาวกมลชนก แสงทอง
63093021986 นางณัฏฐ�ทิตา มูลเมือง
63093021987 นางสาวไพลิน พุ+มเงิน
63093021988 นางสาวสุทธาภรณ� เขียวน'อย
63093021989 นางสาวพันธุ� ภ  ั ค สายสุจริต
63093021990 นางสาวพรรณทิพา บุญช+วย
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63093021991 นายธนาวัฒน� ประดิษฐ�
63093021992 นายนิธิศ คุณยศย่ิง
63093021993 นางสาวณัฐสุดา จันทร�วัฒนพงษ�
63093021994 นางสาวสุกัญญา นวลน'อม
63093021995 นางสาวโสรยา เครือเทพ
63093021996 นางสาวศิริวิมล มูลคําภา
63093021997 นางสาวนริศรา มหาวิจิตร
63093021998 นายศิวดล ปานโต
63093021999 นางสาวจิราพร ปานขลิบ
63093022000 นายปริญญา ปลั่งสุข
63093022001 นางสาวกาญจนา ทองไหลมา
63093022002 นางสาวดวงพร เพ็ญเกตุ
63093022003 นางสาวกรองกาญจน� วรเลิศ
63093022004 นางสาวเสาวลักษณ� แสงจันทร�
63093022005 นางสาวลักษิกา วงศ�พุฒิ
63093022006 พันจ+าอากาศตรีปภาวิน หม่ืนไกร
63093022007 นางสาวพราภรณ� ทิมแย'ม
63093022008 นายวีรภัทร ศิริพงษ�
63093022009 นางสาวนงนุช แม'นพยัคฆ�
63093022010 นางวัจนารัตน� เชียงทา
63093022011 นางสาวอรัญญา นาคโครพ
63093022012 นางสาวฐิตาภา ชุมภูยาละ
63093022013 นายยุทธนา หอมเนียม
63093022014 นางสาวจุฑามาศ พุ+มสลิด
63093022015 นางสาวกัญญาภัค ฉางข'าวไชย
63093022016 นางสาวจรัสศรี คําแหง
63093022017 นางสาวเบญจมาพร อินอ+อน
63093022018 นางสาวณัฐธิดา บุญรอด
63093022019 นายจักรพันธ� สีทาสังข�
63093022020 นางสาวพิมพ�พัสสร บัวหลวง
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63093022021 นายอานนท� ศรีสุข
63093022022 นางสาววีรยา หมายหม้ัน
63093022023 นายฐานิต พ+วงศิริ
63093022024 นายสุชน กุลศิลาฤทธ์ิ
63093022025 นายพิสิฐ ช+างดําริห�
63093022026 นายสิทธิกร จันทร�ถอด
63093022027 นางสาวสุวนันท� ใจจอน
63093022028 นางสาวเพชรรินทร� จบศรี
63093022029 นางสาวภิญญาพัชญ� ชูศิลป[
63093022030 นายณรงค�เดช เสริมเผือก
63093022031 นางสาวสุธานันท� เปรมกมล
63093022032 นางสาวสุภัชรา ทองจันทร�
63093022033 นางสาวเสาวลักษณ� สุขแก+น
63093022034 นายศุภกิจ ทองม่ัน
63093022035 นางสาวธนัน วิริยะ
63093022036 นางสาวศุภานัน สีนวล
63093022037 นางสาวทันฑิกา สุภาจันทร�
63093022038 นางสาวโสภา คงเนียม
63093022039 นายธนายุต ดิษฐ�รอด
63093022040 นางอรวรรยา ทองน'อย
63093022041 นางสาวธิดาพร เดชพงษ�
63093022042 นางสาวศิริวรรณ รักช'าง
63093022043 นายอินทัช ขวัญทองย้ิม
63093022044 นางสาวป6ยะธิดา วงษ�สวรรค�
63093022045 นางสาวชื่นจิตร� รอดแก'ว
63093022046 นางสาวกมลลักษณ� กันภัย
63093022047 นางสาวรุ'งลาวัลย� สุขไมตรี
63093022048 นางสาวเบญจมาศ รัตนมาโต
63093022049 นายพงษ�พันธ� แก'ววงหิว
63093022050 นางสาวจันทิมา หอมบุบผา
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63093022051 นายกิตติศักด์ิ ตองอ+อน
63093022052 นางสาวพัชรมณฑ� พร'อมเพียรพันธ�
63093022053 นางสาววนัชพร ย้ิมสบาย
63093022054 นางสาวนิภาวรรณ เข็มคง
63093022055 นางสาวนิติยา สุยะแก'ว
63093022056 นายกิตติพันธุ� วะสะศิOริ
63093022057 นางสาวญาณิศา เพ็ชรพิจิตร
63093022058 นางสาวเพราพิลาส  ัชัยฤทธ์ิ
63093022059 นางสาวจารุวรรณ ดีดวง
63093022060 นางสาวณัฐทวิมล โสมภา
63093022061 นายภูวนารถ กรรณิการ�
63093022062 นางสาวณัฏฐ�ชรีญา บุญธูป
63093022063 นางสาวช+อผกา ผลทิพย�
63093022064 นางสาวสุพิชญา เถาวัลย�
63093022065 นางสาวพิมพ�ไม' พนมชัยสว+าง
63093022066 นางสาวพรปรียา ขุมทอง
63093022067 นายวีรภัทร กล'าหาญ
63093022068 นางสาวปภาวดี ไชยยะ
63093022069 นายธนวรรษ ไวเชิงค'า
63093022070 นางสาววชิราภรณ� อําไพ
63093022071 นางสาวจิรัชญา เถ่ือนด'วง
63093022072 นางสาวเนตรนภา วงศ�โสมนัสพันธุ�
63093022073 นางสุรีรัตน� วัฒนศุภรางค�
63093022074 นางสาวนันทริกา ทิพย�เจริญ
63093022075 นางสาวรุ+งมณี คําต้ือ
63093022076 นางสาวทิพย�วลี เตียวผลงาม
63093022077 นางสาวกนกพร ไชยวงค�
63093022078 นางสาวเจนจิรา แจ+มจํารัส
63093022079 นางสาวสุภิตรา ผะก+าคําแหลง
63093022080 นางสาวปทุมรัตน� บุตรเนียม
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63093022081 นางสาวหนึ่งฤทัย เหน+งแดง
63093022082 นายสิทธิพร คําพ่ึง
63093022083 นายณัฐพล ทาเอ'ย
63093022084 นางสาวภัทราวรรณ รุ+งเรืองวงศ�
63093022085 นางสาวสุนิสา ผิววันดี
63093022086 นางสาวชลิตา ภักดี
63093022087 นายพัชรพณธ� นาคพันธุ�
63093022088 นายวุฒิพงศ� แจ+มนาม
63093022089 นางสาวชุติกาญจน� เทวรักษ�
63093022090 นางสาวศิรัชนันท� ทะลือ
63093022091 นางสาวสุดารัตน� เกษมญาติ
63093022092 นายชัยบดินทร� กาญจนธนาคร
63093022093 นางสาวน้ําผึ้ง คําสกุล
63093022094 นางสาวพัชรี ยศป?ญญา
63093022095 นางสาวภัทราพร คําเฉย
63093022096 นายพัชรชัย พัวศรีพันธุ�
63093022097 นางสาวศิริพร อยู+หล'า
63093022098 นางสาวทฤฒมณ เจือจันทร�
63093022099 นายวาทิต แสงคณิต
63093022100 นางสาวกีรติญา นิระภัย
63093022101 นางสาวสิริทรัพย� ป?]นทับ
63093022102 นางสาวพิมพ�ผกา สิทธิวงศ�
63093022103 นางสาวลักษิกา พอจิต
63093022104 นางสาวนุจรี มีแก'ว
63093022105 นางสาวอรุณศรี เงินนา
63093022106 นายทินกร คําแว+น
63093022107 นางสาวณัฐทิตา จันทร�แก'ว
63093022108 นางสาวสุนิษา ตาเปNง
63093022109 นางสาวสวรส สงวนสิน
63093022110 นางสาววีรณา พิมพ�มาศ
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63093022111 นางสาวพรศิริ มีเกิดมูล
63093022112 นางสาวพชร นาคบุรี
63093022113 นางสาวทักษพร ทองคํา
63093022114 นางสาวณัฐฐินันท� แก'วเรือนชัย
63093022115 นางสาวภักด์ิอําไพ รักเมือง
63093022116 นางสาวสุพัตรา ขันท'าว
63093022117 นางสาวจิราวรรณ ม่ันเกษวิริยะการ
63093022118 นางสาวชุติมา พุทธรักษา
63093022119 นายกฤติน สังวรินทะ
63093022120 นางสาวชัชรีญา ขวัญผ+อง
63093022121 นางสาวนิภาพร สุขผศรี
63093022122 นายพีรพล คลังวิเชียร
63093022123 นางสาวภาณุมาส นวลแก'ว
63093022124 นางสาวอรณี บัวแก'ว
63093022125 นายพิษณุ คณานันท�
63093022126 นางสาวรัตนาภรณ� ใจแก'ว
63093022127 นางสาวกุลณัฐ นอร�รัตน�
63093022128 นางสาวนาฏอนงค� นพเก'า
63093022129 นายชัชวาล เวทํา
63093022130 นายณัฐวัฒน� ทุมสงคราม
63093022131 นายอภินันท� หม่ืนลาง
63093022132 นางสาวมณีรัตน� ดีจอม
63093022133 นางสาววิชญาภรณ� วงศ�วิชญ�
63093022134 นางสาววราพันธ� กลมพุก
63093022135 นายนพรัตน� มีพยัคฆ�
63093022136 นายนันทพล สินทา
63093022137 นางสาวรุ+งณภัทร พ่ึงสุข
63093022138 นางสาวธาริณี เขียวสีห�
63093022139 นายชานนท� ศิริ
63093022140 นางสาวภัทรวดี ไกรศรี
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63093022141 นางสาวณัฐธนาพร เอี่ยมภู+
63093022142 นางสาวพรทิวา โตสุข
63093022143 นายจักรทิพย� วัฒนพนิชญ�
63093022144 นางสาวเสาวลักษณ� พุกกะชา
63093022145 นางสาวจันทิมา หมอช'าง
63093022146 นางสราญกุลญ� วุฒิลักษณ�
63093022147 ว+าที่ร'อยตรีวัฒนพันธุ� ฤทธ์ิเต็ม
63093022148 นางสาวธนัชญภร ขู+เข็ญ
63093022149 นางสาวเปมิตตรา พงษ�จันทร�
63093022150 นางสาวกัญญาภัค เกิดกิจ
63093022151 นางสาวนฤมล เชิดกําแพง
63093022152 นายภาณุพันธ� เตป?ง
63093022153 นางสาวธิดา พันธุวิกรณ�
63093022154 นางสาววริศรา ช+างกันทา
63093022155 นางสาวชุติกาญจน� แก+นคําเปNก
63093022156 นางสาวภารตรี มาจันทร�
63093022157 นายธนพล อยู+คง
63093022158 นายยศพนธ� สีสา
63093022159 นางสาวกัญจน�กมล แดงอร+าม
63093022160 นายอภินันท� ศรีนวนแตง
63093022161 นายเอกชัย อําทํา
63093022162 นายวรายุทธ บัวอิ่ม
63093022163 นายชัยเพชร ไชยวงค�
63093022164 นางสาวนพเก'า พ่ึงกลัด
63093022165 นางสาววิภาวรรณ สายคํายศ
63093022166 นางสุธาสินี ตันประเสริ์ฐ
63093022167 นางสาวศศิธร อินทํา
63093022168 นางสาวอัญลักษณ� ราชป?งกีย�
63093022169 นางสาวฝ?นทิพย� เดชี
63093022170 นางสาวมนทิรา เคียงคู+
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63093022171 นางสาวธิดารัตน� หมีโชติ
63093022172 นางสาวกัญญาณัฐ ศศิวัจน�ไพสิฐ
63093022173 นายวีรยุทธ หาญจริง
63093022174 นางจีลาภา รัตนบัญชร
63093022175 นายวัฒนา แก'วแดง
63093022176 นายศรายุทธ สุวรรณอาจ
63093022177 นางสาวป?ญย�ณภัทร ศรีวิสรณ�
63093022178 นางสาวไทยรัฐ ภูวิโคตร
63093022179 นายอนุวัต เพชรดํา
63093022180 นายภานุพงศ� กิติตาล
63093022181 นางสาวพัชรินทร� เอี่ยมมาก
63093022182 นางสาวณัฎฐา จันแดง
63093022183 นายอุกฤษฏ� ฐากูรบุตร
63093022184 นายจิรกิตต� คันทะมาลา
63093022185 นายปริวรรต ไชยนา
63093022186 นายยนธการณ� บวบหอม
63093022187 นางสาวสุปราณี เกเยน
63093022188 นางสาวสุนิฐา ระวังภัย
63093022189 นางสาวณัฐวดี ไพรัตน�
63093022190 นายวัชระ มากสาคร
63093022191 นางสาวอชิรญา ฟ?กปลั่ง
63093022192 นายเชษฐา บุญทอง
63093022193 นางสาวสุนิศา แจ'งดี
63093022194 นางสาวสายชล วังพรม
63093022195 นางสาววราภรณ� สระทองจุติ
63093022196 นายพงษ�เทพ สร'อยอินทร�
63093022197 นายปรัชญา คําเส็ง
63093022198 นางสาววริศรา สําราญฤทธ์ิ
63093022199 นายปกรณ� ใจกุศล
63093022200 นางสาวภัทราพร บุราสิทธ์ิ
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63093022201 นางสาวธัญนันท� ผัดแก'ว
63093022202 นางสาวกุศลิน ธูปเทียน
63093022203 นางสาววิไลวรรณ จันแด+น
63093022204 นางสาวสุชาดา จันตะวงศ�
63093022205 นางสาวอัญชลีพร ต้ังวานิชโชคเจริญ
63093022206 นางสาวภัทรภร มหาชัย
63093022207 นางสาวสุพัตรา ศรีฤทธ์ิ
63093022208 นางสาวภัทรมาศ ถ่ินจันทร�
63093022209 นางสาวจิรวรรณ รอดจันทร�
63093022210 นางสาวทัศนารมย� สังนาค
63093022211 นายอภิศักด์ิ จันทะวงษ�
63093022212 นางสาวเบญญาภา เรืองวุฒิ
63093022213 นางสาวลูกน้ํา ร'อยแก'ว
63093022214 นางสาวสิริขวัญ จันคะณา
63093022215 นางสาววรวลัญช� ตันกุระ
63093022216 นางสาวจารุวรรณ พ+วงพันธุ�
63093022217 นางสาวพรทิพย� นุ'ยสุข
63093022218 นายณัฐกิตต� หมายเจริญศรี
63093022219 นางสาวนงค�ลักษณ� ผ+านพงษ�
63093022220 นางสาวป6ยะนุช มีแก'ว
63093022221 นางสาวอาภาภัทร ธนะบุญ
63093022222 นางสาวอภัสรา แสนคํา
63093022223 นางสาวนันทินี กลั่นแก'ว
63093022224 นางสาวกฤติยา สาสิงห�
63093022225 นางสาวนันทนัช โพธ์ิสอน
63093022226 นายศิวกร นราทร
63093022227 นางสาวรักชนก นุชท+าโพ
63093022228 นางสาวจุฑาทิพย� ธรรมมะ
63093022229 นางสาวณัฐนิชา เทียนดํา
63093022230 นางสาววิลาวัณย� วรรณา
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63093022231 นางสาวพรรณรัตน�ดา กันเตียง
63093022232 นางสาวสุภัตรา เชื้อปูRคง
63093022233 นายสุรเชษฐ� ทองประเทือง
63093022234 นางสาวเกศรินทร� โพธ์ิพฤกษ�
63093022235 นางสาวกันยารัตน� ม+วงเล็ก
63093022236 นายภูริวัชร� รอดสิน
63093022237 นางสาวอาภาศิริ เกตุมีแสง
63093022238 นางสาวมลฤดี พิภา
63093022239 นางสาวเกวลิน น้ําหอม
63093022240 นางสาวณภัทร ภู+สุวรรณ�
63093022241 นางสาวจันทกานต� ศรีบัวทอง
63093022242 นายกษิดิศ เสาสุก
63093022243 นางสาวกัณฐิมา แสงโพธ์ิ
63093022244 นางสาววันนิสา เทียมดี
63093022245 นางสาวพิมพกานต� คงรอด
63093022246 นายปริญญา เพ็งคง
63093022247 นางสาวโสภิดา คงกระพันธ�
63093022248 นางสาวณัฐกฤษตา น+วมพิทักษ�
63093022249 นางสาวอาริษา คําแถง
63093022250 นายบดินทร�ทิพย� วงศ�คํายา
63093022251 นายนิรัฐิติกาล คงตะโม+
63093022252 นางสาวจุฑารัตน� สาลี
63093022253 นางสาวณัฐชญา อินตMะสิน
63093022254 นางสาวอรทัย กวดนอก
63093022255 นางสาวสิรินทร� ชิณศรี
63093022256 นางสาวเกศินี คันศร
63093022257 นายยศกร อนุจร
63093022258 นางสาวลดาวัลย� เพชรมี
63093022259 นางสาวโศจิรัตน� คงแรต
63093022260 นางสาวสรางรัตน� อุทุมพร
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63093022261 นางสาวณัฐกานต� อินยัง
63093022262 นางสาวกัญญาณัฐ น'อยด'วง
63093022263 นางสาวณิชกานต� พูลทะจิตร
63093022264 นางสาวเด+นดวง ม่ันแสวง
63093022265 นางสาววาสนา สีหะนาม
63093022266 นายณัฏฐชัย ยอดย่ิง
63093022267 นางสาวธัญลักษณ� สัมพันธ�
63093022268 นางสาวสุภัสตา คําเขียว
63093022269 นายประยูร ทองอินทร�
63093022270 นายภาณุกรณ� เขียวอุบล
63093022271 นางสาวนิสา บุญบาง
63093022272 นางสาวนิภาดา ชัยวัง
63093022273 นายณัฐพงษ� ดุริยะหิรัญ
63093022274 นางสาวกาญจน�ณัฏฐา ขันสุรินทร�
63093022275 นางสาวกัลยา พอใจ
63093022276 นางสาวทิพรัตน� พูลสวัสด์ิ
63093022277 นางสาวพิมพ�ลภัสสร เลี้ยงนิ่ม
63093022278 นางสาววาทินี ทับทิมทอง
63093022279 นางธัญทิพย� ทองประไพพักตร�
63093022280 นายสุวัฒน�ชัย แทนเทือก
63093022281 นางสาวนริศรา มากบ'านบึง
63093022282 นางสาวจิรัชญา ไชยศิลป[
63093022283 นางสาวรัชตนิช พิทักษ�สิทธ์ิสกุล
63093022284 นายวรเชษฐ� เมธานนท�วัชรกิจ
63093022285 นางสาวณัฐกานต� วงศ�พานิช
63093022286 นางสาวปภาดา วิชชาพันธ�
63093022287 นางสาวพรพิมล แก'ววิเศษ
63093022288 นายชยุตพงศ� ลิ้นจ่ีขาว
63093022289 นายธราดล ช+Oมชื่น
63093022290 นายกองสิน ท'วมทองดี
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63093022291 นายสมเกียรติ สาสะกุล
63093022292 นางสาวชลินธร สอนหลวย
63093022293 นายนที เกษา
63093022294 นางสาวณิชากร จันทสอน
63093022295 นางสาวขวัญจิรา สุระวิทย�
63093022296 นางสาวสิรินภา ทองลา
63093022297 นายทวีพร ถนอมศักด์ิสันติ
63093022298 นางสาวฐาปนันท� สุขเสิน
63093022299 นางสาวธนัชญา ชมเชย
63093022300 นางสาววงศิยา อินทร�เรือง
63093022301 นายจิรพนธ� สาระคลธ�
63093022302 นายสมยศ เมณฑ�กูล
63093022303 นางสาวอนุตตรีย� สิทธิศักด์ิ
63093022304 นางสาวปวิชญา แจ'งสว+าง
63093022305 นางสาวอริสา แปEนเมือง
63093022306 นางสาวไพลิน งูนิ่ม
63093022307 นางสาวจิตตรี จีจําปา
63093022308 นางสาวป6ยรัชต� จิระธนะพรพงศ�
63093022309 นางสาวพัชรี ชํานาญดี
63093022310 นางสาวณัฐริษา อินทสอน
63093022311 นางสาวเสาวลักษณ� บุญมา
63093022312 นางสาวดลยา ขุนหีต
63093022313 นางสาวสุดวารี ระม่ัง
63093022314 นายธนกร รอดโพธ์ิทอง
63093022315 นางสาวสุนันทา ชัยฤทธ์ิ
63093022316 นางสาวธนัทป?ณสร ลูกพลับ
63093022317 นางวิลาวัลย� วราเวทย�
63093022318 นางสาวป?ทมพร บุญลอย
63093022319 นายณัฐภัทร สุยะอ'าย
63093022320 นางสาวกนกวรรณ อุ+นเรือน
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63093022321 นายฉัตรชัย คําเพ็ง
63093022322 จ+าสิบเอกอนุชิต ไชยวัง
63093022323 นางสาวอินทุอร หงษ�เวียงจันทร�
63093022324 นางสาวเอมมิกา หนองกาวี
63093022325 นางสาวสุธิดา คามภีรกุล
63093022326 นางสาวศิริรัตน� บุญสําอางค�
63093022327 นางสาวมาณิตา พรรณา
63093022328 นางสาวอรกมล พรหมดี
63093022329 นางสาวขวัญชนก ขําสาย
63093022330 นางสาวศศิวิมล กมุทชาติ
63093022331 นางสาวรัชดาพร มุ+งเงิน
63093022332 นางสาวสุมาลี คชพันธ�
63093022333 นางสาวเมย�วิกา เรืองอยู+
63093022334 นางสาวนันธิดา สรระเบียบ
63093022335 นางสาววนันยา คงป?นนา
63093022336 นางสาวเกศณี ดําดี
63093022337 นางสาวพิมพ�พิศา คล+องมงคลกิจ
63093022338 นางสาวพัชรีรัตน� ตามสัตย�
63093022339 นางสาวชัญญา แสงกล'า
63093022340 นางสาวเดือนเต็ม แสงนาค
63093022341 นางสาววิภาพร ไกรถาวร
63093022342 นางสาวณัฐวดี มุงคุณ
63093022343 นางสาวกมลชนก นาคสุทธ์ิ
63093022344 นางสาวธิตินันท� นวลแตง
63093022345 นางสาวนาตยา พูลมี
63093022346 นางสาวกนกจิตต� อุชุโกศลการ
63093022347 นางสาวสุภาวลัย อัมภาราม
63093022348 นายอนุชา พุ+มหมี
63093022349 นายพงษ�พันธ� สมณะช'างเผือก
63093022350 นายอิทธิวัฒน� เทศเอม
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63093022351 นายพีรพล ลอกล'า
63093022352 นางสาวภัทรวดี ด'วงเบ'า
63093022353 นางสาวภาวิณี บุญมลิซ'อน
63093022354 นางสาวสุวรรณา ศรีพัฒน�
63093022355 นายวีรภัทร ขําอ่ํา
63093022356 นางสาวณิชชา แสนหาญสิริกุล
63093022357 นางสาวมติมนต� อุดใจ
63093022358 นางสาวศิริประภา ชูทอง
63093022359 นางสาวประวีณา แสงม่ิง
63093022360 นายนาวิน ลาปะ
63093022361 นางสาววิภาวดี มีกัณหา
63093022362 นายโรจน�อานันท� สังข�นวล
63093022363 ว+าที่ร'อยตรีหญิงอภิรดี ชาญเขตรธรรม
63093022364 นายวิรัตน� ลิ้มธนาวานิชย�
63093022365 นายภูพิงค� คําอ'วน
63093022366 นางสาวรัตนา เพ็ญเขตกิจ
63093022367 นางสาวศรัณยา หิรัญญิก
63093022368 นางสาวอรุณกมล ดวงจันทร�
63093022369 นางสาวสริตา สีนิล
63093022370 นางสาวนลินี หล'ากันหา
63093022371 นายวราเทพ บัวสุ+ม
63093022372 นายธนเดช แย'มย้ิม
63093022373 นางสาวณัฐฐิยา พลอยโตนด
63093022374 นางสาวเบญจพร พุ+มนวล
63093022375 นางสาวนารีรัตน� เอี่ยมสนิท
63093022376 นางสาววิไลวรรณ ทองโตนด
63093022377 นางสาวเบญจรัตน� ทองใบ
63093022378 นางสาวศิริพร โรจน�ทองคํา
63093022379 นางสาวยุวนัฐ บุญอาจ
63093022380 นายปริญญา เสาวภา
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63093022381 นางสาวอฐิติญา ยมพันธ�
63093022382 นางสาวฐายินี มานะเพียร
63093022383 นางสาวกัณฑ�การณ� เกษสาคร
63093022384 นางสาวฐิติมา อ+วมเปVUยม
63093022385 นางสาวภักดี แสงนวล
63093022386 นายศักดินา พรมมาอ'วน
63093022387 นางสาวทัศดาภรณ� ตุ+นนิ่ม
63093022388 นางสาวสิริณัฐ ดวงเสา
63093022389 นางสาวศิริลักษณ� เมืองคําบุตร
63093022390 นางศิริมล ยาธะนะ
63093022391 นางสาวดวงกมล บุญรอด
63093022392 นายธีรทัช บุญทา
63093022393 นางสาวกฤติยา อ่ําเชียง
63093022394 นางสาวธัญญารัตน� กลิ่นเกตุ
63093022395 นางฐัชญา สมจิตต�
63093022396 นางสาวพรรณทิพย� นาคพัน
63093022397 นางสาวรุ+งนภา จันทร�อยู+
63093022398 นางสาวภัทรวดี มีกอง
63093022399 นางสาวอรอนงค� วงค�อุ'ย
63093022400 นางพัทธวรรณ กิจจา
63093022401 นางสาวมนภพร สภาวจิตร
63093022402 นางสาวรัชดาพร เพ้ียมแตง
63093022403 นายวุฒิชัย คําภิระยศ
63093022404 นางสาวสาธินี มาเกตุ
63093022405 นางสาวภัสวสี สืบชมภู
63093022406 นายศรุต สิงห�รอ
63093022407 ว+าที่ร'อยตรีหญิงวิริยา พรนวม
63093022408 นางสาวชุติมา จันทา
63093022409 นางสาวสิริยากร บุญเพ่ิม
63093022410 นางสาวศศินันท� บุญเพ็ง
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63093022411 นางสาวภิมลพร ดาหา
63093022412 นางสาวศศิธร เชียงภูกอ
63093022413 นางสาวศิริวิมล อยู+เลิศ
63093022414 นางนันทนา เพ็ชรัตน�
63093022415 นายชูเกียรติ ดีแล'ว
63093022416 นายขรรคชัย บุญจ'อย
63093022417 นายพิษณุ จันทร�ทอง
63093022418 นายอมร บงกชสมบัติ
63093022419 นายชูศักด์ิ สิงห�สุข
63093022420 นางสาวชาลิศา บุตรศรี
63093022421 นายจักรพงศ� คล่ําคง
63093022422 นายณัฐสิทธ์ิ รวมเงิน
63093022423 นางสาววันวิสาข� โพธ์ิขํา
63093022424 นางสาวเจนจิรา สอนศรี
63093022425 นางสาววรรณกมล ปล'องมาก
63093022426 ว+าที่ ร'อยตรีหญิงอรุณี สิงห�ปEอง
63093022427 นางสาวศศิพร ชาติบุตร
63093022428 นางสาวพนิตา อ+องแก'ว
63093022429 นางสาวธนิษฐา ขําทับ
63093022430 นายณธัชพงศ� ทองคํา
63093022431 นายไกรศักด์ิ เมฆเสือ
63093022432 นางสาวธนพร ทานหิรัญ
63093022433 นายอังกฤษ สมนาม
63093022434 นางสาวจีรวรรณ หลากจิตร
63093022435 นายเวียงซาง โล
63093022436 นางสาวศิรินญา มีประดิษฐ
63093022437 นางสาวจิรสุตา กรวยสวัสด์ิ
63093022438 นางสาวมณฑิตา เจริญเรือง
63093022439 นายอดิเทพ เพ็ชร�มี
63093022440 นางสาวฐิตินันท� วงศ�ไทย
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63093022441 นางสาวกัญญาณัฐ เรืองรุ+ง
63093022442 นางสาวศิณิชา โพธ์ิลังกา
63093022443 นายกรกช ไพจิตกุญชร
63093022444 นางสาวอภิญญา บุญมี
63093022445 นางสาวณัชชา เนียมรัตน�
63093022446 นางสาววิสาขา สาน้ําอ+าง
63093022447 นางสาวจันทสิริ กุลณป?กษ�
63093022448 นางสาวอภิญญา ไต+ขํา
63093022449 นางสาวพิมพ�พกา จันทร�พุฒ
63093022450 นางสาวศุภกาญจน� แจ+มหม'อ
63093022451 นางสาวสุพิชชา ศรีคูณ
63093022452 นางสาวศรัณยา ตMะคํา
63093022453 นายชานนท� โฮมภิรมย�
63093022454 นายปฏิพัทธ� เกตุแก'ว
63093022455 นางสาวฐิติยา กันทอง
63093022456 นายเสฎฐวุฒิ ประสาทพร
63093022457 นางสาวสุขวิไล โอชพันธ�
63093022458 นายบุลากร เกิดสุวรรณ
63093022459 นางสาววรัญญา แก+นคูณ
63093022460 นายกรวิชญ� จิตประพัฒน�
63093022461 นายมลสิทธ์ิ บุญมีจ'อย
63093022462 นางชนัญชิดา วัดแย'ม
63093022463 นางสาวสุชาดา จิราพงษ�
63093022464 นางสาวสุมิตรา ป?นติ
63093022465 นายสุพจน� หน+อแก'ว
63093022466 นายศุภวิช ปานมณี
63093022467 นางสาวกัลย�สุดา เติมพรเลิศ
63093022468 นางสาวจิรสุตา กาฬภักดี
63093022469 นายสุรพล ทองคําใบ
63093022470 นางสาวกนกวรรณ มาบวบ
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63093022471 นางสาวอัจฉรา ธรรมากุลวิรักษ�
63093022472 นางสาวจินตนา ไพโรจน�
63093022473 นางสาวนิลาวัณย� พานิช
63093022474 นางสาวภาณุดา ชัยมงคล
63093022475 นางสาวจินตนา กอกอง
63093022476 นางสาวสุกัญญา บุญสวน
63093022477 นายภักดี เนียมหอม
63093022478 นางสาวภัทรภร รักษาบุญ
63093022479 นายเทิดศักด์ิ อิ่มหนํา
63093022480 นายสมภพ หิตเทศ
63093022481 นางสาวน้ําผึ้ง อินทพงษ�
63093022482 นางสาวพนิดา สีทอง
63093022483 นายไชยปราการ มาหล'า
63093022484 นางสาวลลิตา งามตรง
63093022485 นางสาวณัฐรดา สารมะโน
63093022486 นายภรัณยู วรรคไธสง
63093022487 นางสาวเก็จพลอย เสนาะสําเนียง
63093022488 นายภัทรดนัย แตงอ+อน
63093022489 นายสหพัฒน� สมอหอม
63093022490 นางสาวสุพัตรา ท+างาม
63093022491 นายวศิน วัดแก'ว
63093022492 นางสาวณัฐธิดา นันทะชมภู
63093022493 นางสาวดารารัตน� ตระการสุทธิ
63093022494 นางสาววิภาวรรณ พรมแดน
63093022495 นายสิทธิโชค ลือมงคล
63093022496 นางสาววรัญญา กล'าหาญ
63093022497 นายคณิน ศรีธรรม
63093022498 นางสาวศศิธร โพธวงค�
63093022499 นางสาวศุภิสรา เมืองพระฝาง
63093022500 นางสาววิมลสิริ หล+าคํา
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63093022501 นางสาวณัฎฐธิดา ตาจุมปา
63093022502 นางสาวยุพารัตน� มูลสา
63093022503 นางสาวณรัญญา กอบธัญกิจ
63093022504 นางสาวอรทัย พระวงศ�
63093022505 นางสาวนรกมล เปVยงอุตร
63093022506 นายณัฐวุฒิ โกอินตMะ
63093022507 นายพรรณธนชัย ย้ิมประดิษฐ�
63093022508 นายชัชพงศ� ขัดแก'ว
63093022509 นางสาวสายฝน คํามา
63093022510 นางสาวสุพัตรา บัวคลี่
63093022511 นางสาวกรวรรณ จีนจรรยา
63093022512 นางสาวสาธิกา สันติสุทธ์ิ
63093022513 นางสาวพีรดา วันวงษ�
63093022514 นายพิสิฐ บุญทริก
63093022515 นางสาวทิพวรรณ แร+พรม
63093022516 นางสาวกัณฐิกา หล'ามณี
63093022517 นางสาวนิธิตา กองขวา
63093022518 นางสาวธนัฎฐา ทองฟ?ก
63093022519 นางสาวณัฏฐกันย� อิ่มอารมณ�
63093022520 นางสาวพรทิพย� ชํานาญยงค�
63093022521 นายธณาพล เพ็งเที่ยง
63093022522 นายจิรพันธุ� สินไชยภัทร
63093022523 นายอารยะ พยุงวิวัฒนกูล
63093022524 นางสาวจุฑามณี เปล+งเมืองป?ก
63093022525 นางสาวนงนภัส ทองสา
63093022526 นางสาวกุลธิดา จันทสาน
63093022527 นางสาววิยะดา พุกไชยนาม
63093022528 นายสาระ แซ+โก
63093022529 นางสาวรัตนาภรณ� คําศรี
63093022530 นางสาวนันท�นภัส มนเดช
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63093022531 นางสาวสุนิศา เพชรทอง
63093022532 นางสาวพรพิรุณ เขียวอรุณ
63093022533 นางสาวเบญจวรรณ ลิขิตรัตน�เจริญ
63093022534 นางสาวบุศญา กาศอินตา
63093022535 นางสาวชุรีพร พรหมอยู+
63093022536 นางสาวสุวนันท� ผัสดี
63093022537 นางสาวธนารีย� มะโนพันธ�
63093022538 นางสาวกมลพรรณ พันชะนะ
63093022539 นางสาวจุฬารัตน� พิมปRาต้ิว
63093022540 นายจิโรจน� เสนีย�
63093022541 นางสาวชฎาภรณ� อาษา
63093022542 นายพิษณุ บุญสอน
63093022543 นางสาวจารุวรรณ เกษหอม
63093022544 นางสาวกฤษติญา แก'วจีน
63093022545 นายชลัท กุมุทเวคิน
63093022546 นางสาวอนินทิตา พลชะนะ
63093022547 นายกฤตภาส เกิดแดง
63093022548 นางสาวจิตรกัญญา ผลปาน
63093022549 นางสาวกุลธิดา สุขนาบัว
63093022550 นางสาวรัตติกาล ราญรอน
63093022551 นางสาวป6ยพร หนักปEอ
63093022552 นางสาวโชติกา กาวิน
63093022553 นางสาวศิริกัญญา แย'มมูล
63093022554 นางสาวเฉลิมขวัญ จันทร�ชุวงศ�
63093022555 นางสาวเพ็ญรัตน� หงษ�สิบแปด
63093022556 นางสาวศุภรัตน� สิริปรีดาพันธ�
63093022557 นายป6ยะชัย เขียนทอง
63093022558 นางชนากานต� จันทร�เถร
63093022559 นางสาวชรินรัตน� จีบกล่ํา
63093022560 นางสาวอินทุอร ธิชากรณ�
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63093022561 นางสาวว ราภรณ� เสนเกตุ
63093022562 นางสาวปราชญา เสมอเหมือน
63093022563 นายปกรณ� กาทองทุ+ง
63093022564 นายอรรถวิทย� กิติ
63093022565 นางสาวจุทามาศ ย้ิมแพร
63093022566 นายเชาวฤทธ์ิ สิทธิเวช
63093022567 นายณัฐดนัย ภู+ภีโญ
63093022568 นายรัฐภูมิ พลมาตย�
63093022569 นางสาวอารีย� อุ+นคํา
63093022570 นายปกรณ� หมีเอี่ยม
63093022571 นางสาวปาริชาต ใจกZอง
63093022572 นางสาวศรัญญา เกิดสุข
63093022573 นางสาวจิรัชญา สุขเมือง
63093022574 นายธนัชชัย ไคร'ยะ
63093022575 นางสาวพรรณรมณ ทิพย�ตึก
63093022576 นางสาวจิราภรณ� คําเผือ
63093022577 นางสาวรัตนา วันบู'
63093022578 นางสาวจิดาภา ประเดชบุญ
63093022579 นายนัชชา มานักฆ'อง
63093022580 นายธนากร ทะลายา
63093022581 นายณัฐกานต� กาวิน
63093022582 นางสาวจุฑารัตน� สัยทัศน�
63093022583 นางชมภู+ เครือแดง
63093022584 นางนวลอนงค� กมลรัตนานันท�
63093022585 นางสาวกนกวรรณ วงค�เงิน
63093022586 นางสาวศราญรัตน� สําแดงเดช
63093022587 นางสาวธารา ศรีสุข
63093022588 นางสาวชุติมา รัศมีพรม
63093022589 นายศุภกฤต จันทร�งาม
63093022590 นายขันติ นาคเพชร
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63093022591 นางสาววรรณิสา แซ+กือ
63093022592 นางสาววิลาสินี เอี่ยมสะอาด
63093022593 นางสาวชลธิชา ภู+เมือง
63093022594 นายพรพล ถินทับ
63093022595 นางสาวเบญจนันท� เบิกสว+าง
63093022596 นางสาวสาธิยา น้ําใจเย็น
63093022597 นางสาวนรีรัตนา จันทร�หอม
63093022598 นายภูวนาท ทอกทิ
63093022599 นางสาวสุธาวัลย� ขันทอง
63093022600 นายวชิรากร วังภูงา
63093022601 นางสาวกัญญ�รินท� ขุนขํา
63093022602 นางสาวรุศดา ช+วงโชติ
63093022603 นายณรงค�ฤทธ์ิ ศรีลักษณ�
63093022604 นางสาวจันทร�ณิณา ฤทธิไกร
63093022605 นางสาววรรนิดา ทับกลาง
63093022606 นางสาวกัลยกร ศรีทอง
63093022607 นางสาววารุณี ตาสุรี
63093022608 นางสาวภิรมย�รัตน� ศรีภิรมย�
63093022609 นางสาววันเพ็ญ ลอดแปง
63093022610 นายสันติ ใจชื้น
63093022611 นางสาวกัณฐิกา มันฑรักษ�
63093022612 นายกิตติศักด์ิ บุญล้ํา
63093022613 นายอดิเทพ พรวนแก'ว
63093022614 นางสาวหยาดพิรุณ สายลุน
63093022615 นางสาวทัศนีย� ประทุมมาศ
63093022616 นายเฉลิมพล กาละพงษ�
63093022617 นางสาวนฤมล ท+วมจอก
63093022618 นางสาวณัฐริกา ผมงาม
63093022619 นายธีรวัฒน� โฉมขํา
63093022620 นางสาวปาริชาติ ชุ+มแสง
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63093022621 นายนัฐพงษ� สีใจยา
63093022622 นายสมรักษ� คล'ายเพ็ง
63093022623 นางสาวภัทรวรรณ กลั่นเรือง
63093022624 นางสาวนนทกร ขาวโต
63093022625 นายกฤษดา วุฑฒิรักษ�
63093022626 นางนวลภัทร� พละทรัพย�
63093022627 นายศราวุฒิ ประสพสิน
63093022628 นางสาวจงกลนี มาแดงสาย
63093022629 นายอัษฏาวุฒิ ภคโชติหิรัณย�
63093022630 นางสาวประภาพรรณ พัฒนพนาลัย
63093022631 นายพชร กันนิกา
63093022632 นางสาวปนัดดา อินทร�ศรี
63093022633 นางสาวประไพพิมพ� ฉวี
63093022634 นางสาวจุฑามาศ หงสะมัต
63093022635 นายชิติพัทธ� ชวลิตอโนชา
63093022636 นางสาวกนกพร ฟ?กเถา
63093022637 นางสาวส+องศรี มาเยอะ
63093022638 นางสาวปภัสรา เมณฑ�กูล
63093022639 นายป?ญจะ ฤทธิศักด์ิ
63093022640 นายสมพร ภูแม+น้ํา
63093022641 นางสาววันทนา ดอกเก๋ียง
63093022642 นางสาวมีนตรา แก'วแหวน
63093022643 นางสาวสุจารี เก้ือชู
63093022644 นางสาวกนกวรรณ จําปาเทศ
63093022645 นางสาววณิชชา อินทร�จันทร�สุข
63093022646 นายบุลากร สิทธิสงคราม
63093022647 นางสาวนิราภร จันทร�อินทร�
63093022648 นางสาวป6ยนุช ศิลปสนธยานนท�
63093022649 นางสาวมุกจรินทร� บุญ เอี่ยม 
63093022650 นางสาวณัฏฐ�นรี หอมเจริญ
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63093022651 นางสาวดิษวรรณ ไชยป?ญญา
63093022652 นางสาววาสนา บุดอุบล
63093022653 นางสาวศิวาการ วินิจสอน
63093022654 นางสาวสุวพณิชย� พรมหาญ
63093022655 นางสาวธัญญปรัชญ� ทรัพย�ภูริวาณิช
63093022656 นายเกียรติศักด์ิ ธรรมใจ
63093022657 นางสาวจิราพร ป?นฟู
63093022658 นายฉัตรมงคล หวังเจริญ
63093022659 นางสาวป?ญจรัตน� บัวมี
63093022660 นางสาวแพรพลอย ตรุษเกตุ
63093022661 นายสุทิพงษ� มณีวงษ�
63093022662 นายอภิเชษฐ� ขําภู+
63093022663 นางสาวมัณฑนา พาสา
63093022664 นางสาวทักษพร มาเมือง
63093022665 นายกฤษฎา กุฎมหาราช
63093022666 นางสาวณัฐติรัตน� วังคีรี
63093022667 นางสาววรรณศิริ เชียงทอง
63093022668 นางสาวคุณณณัฐ ราชบุรี
63093022669 นายบรรพจน� มาคุ'ม
63093022670 นางสาวณัฐธิดา สิทธิชัย
63093022671 นางสาวนภัสวรรณ พฤติธนากุล
63093022672 นางสาวอรวรรณ กันทะวัง
63093022673 นางสาวกมลวรรณ รําพึงกิจ
63093022674 นางสาวทักษพร โสมาศรี
63093022675 นางสาวจิรัชยา วงษ�มนิตร
63093022676 นางสาวจุฑารัตน� นักฟEอน
63093022677 นางสาวขวัญชนก หนักแก'ว
63093022678 นางมานิตา อินตMะ
63093022679 นายกฤษณะ กฤษณายุทธ
63093022680 นางสาวรัตนา มงคลสถิตย�
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63093022681 นางสาวณัชชา กุดเมือง
63093022682 นางสาวเนตรนภา ประมาณเมือง
63093022683 นายไกรยุทธ อิ่มสําอางค�
63093022684 นายเดชา พงษ�ภมร
63093022685 นางสาววราภรณ� คําแก+น
63093022686 นายกวีชา แซ+หว'า
63093022687 นางสาวพรพิมล วังตัน
63093022688 นางสาวนัฐศิมา จ๋ิวพุ+ม
63093022689 นายธนากร สุวรรณชื่น
63093022690 นางคนึงนิตย� พรหมศักด์ิ
63093022691 นางสาวแสงรวี มาตย�รังสี
63093022692 นางอารีรัตน� เนตรวีระ
63093022693 นางสาวฉัตรสุดา พรมหาญ
63093022694 นางสาววิชชุดา ครอบนพรัตน�
63093022695 นางสาวศิวาพร สะทองอยู+
63093022696 นางสาวจิราภรณ� โสดา
63093022697 นายอรรถสิทธ์ิ พุ+มทอง
63093022698 นางสาวปริยฉัตร พฤษาชาติ
63093022699 นางสาวพรรณกาญจน� สันติเสวี
63093022700 นางอัญชลี ต'องประสงค�
63093022701 นางสาวกฤตยา ขันขวา
63093022702 นางสาวสุภาพร สีทา
63093022703 นางสาวจิรภัทร�ศร จินุศร
63093022704 นายอรรถพล ศิริเดช
63093022705 นางสาวปรีชญา ผลไม'
63093022706 นางสาวเกตุมณี วันขามปEอม
63093022707 นางปารมี แก'วเมือง
63093022708 นางสาวจุฬาลักษณ� ลิ้นจ่ีขาว
63093022709 นายณัฐพงษ� แดงศักด์ิ
63093022710 นายกิตติณัฎฐ� ประทุมอินทร�
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63093022711 นางสาวจารินี เขยพุดซา
63093022712 นายวรวิทย� วิรเศรษฐ�
63093022713 นางสาวมัสยา ดวงมาลา
63093022714 นางสาวปาลวรี อุไชยา
63093022715 นางสาววนิดา ดวงจันทร�
63093022716 นายณัฐชนน ภูมิประเทศ
63093022717 นางสาวน้ําฝน ม่ันเหมาะ
63093022718 นางสาวจิรนันท� มีนา
63093022719 นายณัฐชานนท� ฉายทอง
63093022720 นายศิวกร ได'พึ่ง
63093022721 นางสาวทิพย�วารี รุ+งเรือง
63093022722 นางสาวนัชชา ขันตี
63093022723 นายธนพัทธ� ศุภสิทธ์ิ
63093022724 นางสาวศิรินทิพย� สังเกตใจ
63093022725 นายอนุชา เพ็งสลุด
63093022726 นางสาวป6ยะนาฎ เดชมาก
63093022727 นางสาวฉัตรตรีญา พรมแตง
63093022728 นายยุทธชัย จันทร�สายทอง
63093022729 นายอภิเดช ฟูสุวรรณ
63093022730 นางสาวนพวรรณ บุญญาประสิทธ์ิ
63093022731 นายอนุชา ปานัน
63093022732 นายชลธี แจ'งเปVย
63093022733 นายสิรภพ ศิริวัฒพงศ�
63093022734 นางสาวณัฐสุดา สมทอง
63093022735 นางสาวจันทิมาพร ชื่นพระกลาง
63093022736 นางสาวสุพัตรา นอมี
63093022737 นายวินัย คมขํา
63093022738 นางสาวสุนิตรา ค'าขาย
63093022739 นางสาววรพร คําฟู
63093022740 นางสาวจิราภรณ� สอนกลิ่น
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63093022741 นางสาววิภาวี จันทร�เกษร
63093022742 นางสาวเกตกัลยา กันทะวัง
63093022743 นายศุภวิชญ� ป6Uนสุวรรณ�
63093022744 นายอธิคม โสบุญ
63093022745 นางสาวอิษยา งามสอาด
63093022746 นางสาวสุมัทนา สุขเจริญ
63093022747 นางสาวจันทร�จิรา เขียวแก'ว
63093022748 นายคณิศร กันหมุด
63093022749 นางสาวรัตนาภรณ� คําOคูณ
63093022750 นางนุชนาท เจMกแจว
63093022751 นายวรรณฤทธ์ิ ผลปาน
63093022752 นางสาวป6ยกุล กองไทย
63093022753 นางสาวนุชจรี ย้ิมทอง
63093022754 นายสงกรานต� กสิกิจ
63093022755 นางสาวกนกวรรณ คงเกตุ
63093022756 นางสาวนนท�หทัย บุญเลิศล้ํา
63093022757 นายประวิทย� แก'วเกียน
63093022758 นางสาวจริยาภรณ� จงสิริธนวัฒน�
63093022759 นางสาววิลัยวรรณ ชัยง'าว
63093022760 นายวิศรุต จําปาดง
63093022761 นางสาววรรณนิสา เกตุทิม
63093022762 นางสาวประวีณา สุ+มยง
63093022763 นายธนกฤต มวลชู
63093022764 นางสาวใหม+วิมล เพชรมา
63093022765 นางสาวรัชฎาพร อิ่นคํา
63093022766 นางสาวพรพิมพ� มากบ'านบึง
63093022767 นายอภิชาติ ผลเต็ม
63093022768 นางสาวสมพร คําเปา
63093022769 นางสาวชัชญาพร น'อยยม
63093022770 นายอนุรักษ� จันละออ
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63093022771 นายณัฐพงษ� สมพรมป?น
63093022772 นายพงศกร ทองมี
63093022773 นางสาวกัญยาณี หมวกชา
63093022774 นายสกุณ รักษ�สุวรรณา
63093022775 นายศิวพงษ� โกสิงห�
63093022776 นางสาวกัญญาณัฐ นาครัตน�
63093022777 นางสาวอนันตญา พิลึก
63093022778 นายธีรพงษ� พลโต
63093022779 นายชัยวัฒน� ใจจร
63093022780 นางสาวนฤมล ทรัพย�กรณ�
63093022781 นางสาวสุภาวดี จริยาธรรมกร
63093022782 นายไกรเดช อินทรทัศน�
63093022783 นางสาวจันทร�วดี ปEอมหิน
63093022784 นางสาวพรรนิภา แพงเพ็ชร
63093022785 นางสาวจุฑามาศ อ+อนสมสอด
63093022786 นายนลธวัฒน� บุญลือ
63093022787 นางสาวพรไพรินทร� ชุ+มกลิ่น
63093022788 นางสาวภัทรากรณ� ชมเปราะ
63093022789 ว+าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ ฉิมหัวร'อง
63093022790 นายธนิษฐ� นาจารย�
63093022791 นายกิตติทัศน� เพ็ชรบัว
63093022792 นายอภิรักษ� นิลวัฒน�
63093022793 นางสาวศศิธร เก็บพิมาย
63093022794 นางสาวปรียาภัทร ลีธัญกุล
63093022795 นางสาวเยาวเรศ เสือม่ัน
63093022796 นายพิชWุตม� สวัสดี
63093022797 นางสาวจุฑามณี ด'วงประดับ
63093022798 นางสาวกัญญารัตน� ศรีประเทศ
63093022799 นางสาวชลธิชา เนื่องโพนงาม
63093022800 นายพิสิษฐ� วิบูลรัตน�

หน'า 760 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093022801 นางสาววลีรัตน� หาญสุวรรณชัย
63093022802 นายจิรวัฒน� หาญรักษ�
63093022803 นายนิติเสก ยอดฉาย
63093022804 นายกฤษณพงษ� ชัยทัศน�
63093022805 นายศรวิษฐา อิ่มคํา
63093022806 นายธวัชชัย อ+อนคํา
63093022807 นางสาวกัญญณัฐณ� สิงห�โต
63093022808 นางสาวชนม�นิภา ยืนย่ัง
63093022809 นางสาวอรณิชา สนใจ
63093022810 นางสาวสุนีย� สุขสําราญ
63093022811 นางสาวพนาวัลย� อินสวน
63093022812 นายประดิษฐ� สิงห�โท
63093022813 นางสาวพัชรี อ+อนทัพ
63093022814 นายชุติพงศ� บําเพ็ญ
63093022815 นายวทัญWู สังข�คํา
63093022816 นางสาวสิริรัตน� ม่ันบัว
63093022817 นางสาวกตัญชลี ทวิชยานนท�
63093022818 นายวีระ กิจเฉย
63093022819 นางสาวปาณิศา คําชัยยะ
63093022820 นางสาวสาริศา นันใจยะ
63093022821 นางสาววันวิสาข� วงษ�จันทร�ที
63093022822 นายโกศล บุญศิลป[
63093022823 นายวุฒิพันธุ� ตนาวรรณ
63093022824 นางสาวฐิติชญา คําสอน
63093022825 นางสาวศิริพร เดชะผล
63093022826 นายชัชชวีร� ควรคิด
63093022827 นางสาววนัสนันท� ขําริด
63093022828 นางสาวจิราภรณ� อ่ํารักษ�
63093022829 นางสาวอมรรัตน� ทองพิจิตร
63093022830 นางสาวฤทัย โศภณวงศ�
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63093022831 นายสุวรรณชนะ อินนวน
63093022832 นายสิงหา พัทวี
63093022833 นางสาวกัญญาณัฐ สุขกันต�
63093022834 นายธีรศักด์ิ พระสว+าง
63093022835 นายอดิศักด์ิ วรรณา
63093022836 นางสาวยสุตมา เพ็งสมบูรณ�
63093022837 นางสาวลัดดาวัลย� สังข�ธูป
63093022838 นายนฤพล สุรธัชโรจน�
63093022839 นางสาวพิมวิภา มลอา
63093022840 นางสาวจิราพร สุขเขียว
63093022841 นางสาวชุติมา อินทรนา
63093022842 นางสาวทิพวรรณ พ่ึงตน
63093022843 นายกันตพงษ� มะโต
63093022844 นางสาวอัจฉรา ทองคลัง
63093022845 นายภาคภูมิ จอยวงษ�
63093022846 นายธัชวิทย� สายยืด
63093022847 นายศิวกร สุ+มเกิด
63093022848 นางสาววรรณิภา ทรัพย�ประเสริฐ
63093022849 นางสาวชฎาพร แสงสุริยาพร
63093022850 นางสาวทิพกร คําทิพย�
63093022851 นางสาววิภาวรรณ จงทอง
63093022852 นางสาวสโรชา ใจหล'า
63093022853 นายกิตติพัฒน� รัศมีจันทร�
63093022854 นายกฤษณ� ศรสุวรรณ
63093022855 นางสาวเมธาวี ช'อนนาค
63093022856 นางสาวเจนจิรา เถ่ือนเครือวัลย�
63093022857 นางสาวจารุภัทร ซําศิริ
63093022858 นางสาวเรณุการณ� สิงห�ชู
63093022859 นายธิติพันธ� เชื้อบุญมี
63093022860 นางสาวจิราพร ไชยโย
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63093022861 นางสาวชฎาพร แพงสีรักษา
63093022862 นายธนกฤษณ� วงค�กาอินทร�
63093022863 นายชัยวัฒน� โชคพิทักษ�สมบัติ
63093022864 นายชาญชัย แสงมะลิ
63093022865 นายวงศธร มุสิกปาน
63093022866 นางสาวสุพิชชา ต้ังกิจลดาวัลย�
63093022867 นางสาวนิรชา ด'วงมา
63093022868 นายพันธนะ ยอดโอวาท
63093022869 นางสาวสุภาพร สุขแจ+ม
63093022870 นายพชร โตสําลี
63093022871 นางศุภรรัตน� พุฒลา
63093022872 นางสาวกรรณ�ชนก วีระธรรม
63093022873 นางสาวอังศุมาลี ศรีวิใจ
63093022874 นางสาวป6ยะพร คํายนต�
63093022875 นางสาวมัณฑณา บิณฑวิหค
63093022876 นางสาวชยาภรณ� อุ+นเรือน
63093022877 นางสาวสุดารัตน� จันทิมา
63093022878 นายธนพนธ� ศรีเล็ก
63093022879 นางสาวอภิสรา แรงกสิวิทย�
63093022880 นายบุญพิทักษ� คุ'มคูณ
63093022881 นางสาวนิภาพร ป6Uนป?ก
63093022882 นางสาวสุริยาพร อMอดเพชร
63093022883 นางสาวสุภาภรณ� เปNงดิบ
63093022884 นายสุทัด วิชิต
63093022885 นางสาวอังคณา พุ+มพิศ
63093022886 นางสาวเสาวลักษณ� รอดแก'ว
63093022887 นางสาวนฤมล ศรีสุข
63093022888 นางสาวกัญญา เอี่ยมสี
63093022889 นางสาวณิชชา ปVปวน
63093022890 นางสาววิรัลพัชร ทานา
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63093022891 นางสาววิษุณี ทิวสระแก'ว
63093022892 นางสาวสุภาพร ศิลปะ
63093022893 นายธนบัตร พันธ�ขะวงค�
63093022894 นางสาวธานภรณ� แสงทอง
63093022895 นางสาวกนกวรรณ บุญธูป
63093022896 นางสาวมนัสนันท� ทันจร
63093022897 นางสาวศยามล ไกรทอง
63093022898 นายวศิน พุฒินวพงศ�
63093022899 นางสาวณิสกุลพร ชาติเวช
63093022900 นางสาวแพรวสุวรรณ พุ+มสิโล
63093022901 นายเกรียงศักด์ิ ทรัพย�สุข
63093022902 นางสาวธมลวรรณ น'อยผล
63093022903 นางสาววรกานต� ศรีธิ
63093022904 นางสาววิภาดา โคกทอง
63093022905 นายอภิสิทธ์ิ จันทร�ตMะมูล
63093022906 นางสาวนันทิกานต� สุริสาร
63093022907 นางสาวกรพัชรา พานิชการ
63093022908 นางสาวพิจิตรา นาคโต
63093022909 นางสาวพิมพ�พร แสนคําหล'า
63093022910 นางสาวตรงกมล ศรีม+วงสุข
63093022911 นางจารุวรรณ เนตร�ขํา
63093022912 นางสาวพรรณทิพา มีสิน
63093022913 นางสาวฉันทชา อาสาสรรพกิจ
63093022914 นางสาวสุภาวดี แก+นเสน
63093022915 นายกิติชัย สระทองเทียน
63093022916 นางสาวอัญธิญา แจ'งนาม
63093022917 นางสาววรรณิศา ชื่นชม
63093022918 นางสาวปริยฉัตร จันทร�เชื้อ
63093022919 นายธนวัฒน� สิงหเดช
63093022920 นายบุญช+วย แตงเกิด
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63093022921 นางสาวศิริลักษณ� งามนนท�
63093022922 นางสาวพีรพรรณ สุยะ
63093022923 นายประเสริฐ ตMะวรรณะ
63093022924 นายนพรัตน� เชยรส
63093022925 นายสราวุธ ดีทา
63093022926 นายศักรินทร� กาวิโล
63093022927 นางสาวนันทนา ตMะสุ
63093022928 นางสาวบุปผาชาติ ภัทรนิติเดชา
63093022929 นายจีรศักด์ิ เพ็งกลาง
63093022930 นางสาวชนิกานต� คงม่ัน
63093022931 นางสาวทอฝ?น ตระคร'อกลาง
63093022932 นางสาวป6ยะวรรณ จันทร�ศรี
63093022933 นางสาววิภาวรรณ เมธากูล
63093022934 นายนราวิชญ� มูลเพีย
63093022935 นางสาววิลัยภรณ� อ่ําพิมพ�
63093022936 นางสาวนลินญา อุปจักร�
63093022937 นางสาวนันทารัตน� ทองคํา
63093022938 นางสาวญาณิกา ธิเสนา
63093022939 นางสาวธนาภรณ� จิตม่ัน
63093022940 นางสาวศรัณย�พร สุขมา
63093022941 นายเสกสรร นิสโลก
63093022942 นางสาวจีรภา คําเต+ย
63093022943 นางสาวมาลัย เทศเพ็ง
63093022944 นางสาวรสสุคนธ� เพียรจริง
63093022945 นางสาวลักสิกา ไชยคํา
63093022946 นายวรพงศ� เลาวกุล
63093022947 นางสาวกมลชนก ทะปcาน
63093022948 นางสาวณปภัช เอี่ยมละออ
63093022949 นายเจริญรัตน� โมกขศักด์ิ
63093022950 นางสาวพิมพิมล บุญยานํา
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63093022951 นางสาวรังสิมา แย'มคํา
63093022952 นายพัทธพล นิจจา
63093022953 นางสาวอัญชิสา อินเทียน
63093022954 นางสาวนุชนาถ สังฆรักษ�
63093022955 นางสาวขวัญจิตร นันตะวงค�
63093022956 นางสาวขวัญนภา นัครา
63093022957 นายพรกฤษณะ อินทรประสิทธ์ิ
63093022958 นางสาวป?ญญพัฒน� พ+วงชาวนา
63093022959 นายชัยชนะพัทธ� เดชจบ
63093022960 นายธีรภัทร เพ่ิมภาค
63093022961 นางสาวมัณฑนา ตุ+นนิ่ม
63093022962 นางสาวพร ป6งหย+า
63093022963 นางสาวภคมน เลิศวนภัท
63093022964 นางสาวกมลพัชร บุญขาว
63093022965 นางสาวบุญสม หลวงวงศ�
63093022966 นายอิศรา กลิ่นบุบผา
63093022967 นายจักร�พันธ� แก'วม่ัน
63093022968 นางสาวดารินทร� ชะอุ'ม
63093022969 นางสาววรัญญา หมีอิ่ม
63093022970 นายหมู+เอกนที บัวเผื่อน
63093022971 นายกรณ� ป?]นกันอินทร�
63093022972 นางสาวอุมาพร พลอยเจริญ
63093022973 นางสาวภูมรินทร� พันอบ
63093022974 นายกิตติภพ พ+วงศิริ
63093022975 นายอดุลย� ใจชื่นบาน
63093022976 นางสาวนภัสวรรณ อินทรสําลี
63093022977 นางสาวรุ+งธิดา หมักกระโทก
63093022978 นางสาวสุพรรษา คมกระโทก
63093022979 นางสาวัณัฐพร แดงน'อย
63093022980 นายธนบัตร เม+นคํา
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63093022981 นางสาวพรญาณี แสนตา
63093022982 นายจิตรภาณุ บัวแก'ว
63093022983 จ+าสิบเอกณัฐชนน ชํานาญ
63093022984 นายสืบพงศ� เอื้อกุศลสมบูรณ�
63093022985 นายกฤษนะ ยอดบุรี
63093022986 นางสาววิมล สีสวัสด์ิ
63093022987 นางสาวสุวนันท� เทียนดํา
63093022988 นางสาวทิพวรรณ พรมแดน
63093022989 นายอนุชา สุดสา
63093022990 นางสาวสุรีรัตน� คํายอด
63093022991 นางสาวปาริชาติ สุวรรณ�
63093022992 นายพลศรุต สนธิโพธ์ิ
63093022993 นางสาวนฤนารถ วงค�เอ'ย
63093022994 นางสาวจิOราภรณ� ชัยวัง
63093022995 นางสาวชนัญธิดา เอี่ยมทอง
63093022996 นางสาวศิริกาญจนา มีกําเหนิด
63093022997 นางสาวอินทิรา สมจิตร
63093022998 นางสาวณัฐชยาน� ทรัพย�บุญญา
63093022999 นายธีรวัฒน� เชียงฉํ่า
63093023000 นางสาวยุวดี อรุณวิเชียร
63093023001 นางสาวสุกัญญา เรืองขํา
63093023002 นางสาวสิริลักษณ� แก'วสีหาวงค�
63093023003 นายอิศรา ป?กษานนท�
63093023004 นายนพรัตน� ศิริบุตร
63093023005 นายปฎิภาณ ทองคํา
63093023006 นางสาวกฤติกา มีบุญคุOมครอง
63093023007 นางสาวอัจฉราพันธุ� ศรีสวัสด์ิ
63093023008 นางสาวทิพย�สุดา สุขุประการ
63093023009 นางสาวกนกอร พูลยฤทธ์ิ
63093023010 นางสาวจริยา สิทธา
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63093023011 นางสาวเกตสุดา สายน้ําเย็น
63093023012 นางสาวเพชรัตน� ช'างแก'ว
63093023013 นายบริวัฒน� เกตุศรีบุรินท�
63093023014 สิบตํารวจโทชนะชัย ทองแน+น
63093023015 นางสาวฐาปนี นิลนิภาชัย
63093023016 นางสาวฉัตราภรณ� ชาติชํานาญ
63093023017 นางสาวอุทัยวรรณ เปNงเส'า
63093023018 นายศรายุทธ คร'ามศรี
63093023019 นายกฤษณะ สีใส
63093023020 นางสาวธิดาทิพย� วงค�น'อย
63093023021 นางสาวพรปวีณ� ยอดเพชร
63093023022 นายยศศักด์ิธนะ ขิงหอม
63093023023 นางสาวสุวลี รอดพร'อม
63093023024 นางสาวรุ+งทิวา จันทราม
63093023025 นายพร'อมพงศ� นันทเวช
63093023026 นางสาวภทรวรรณ เรืองสุกใส
63093023027 นางสาวณัฐฐินันท� พิทักษ�นาคตระกูล
63093023028 นางศศิวิมล รักษ�เจริญ
63093023029 นางสาวนุชนารถ พรมพันธ�ใจ
63093023030 นายอวิรุทธ์ิ สวัสดี
63093023031 นายบุรัสกร จันระวัง
63093023032 นางสาวศศิธร อุ+นเรือน
63093023033 นายไพรัตน� พร'อมญาติ
63093023034 นางสาวณัฐพร คําแหง
63093023035 นางไอลาดา ด'วงภู+
63093023036 นางสาวจิราพร กองแก'ว
63093023037 นางสาวณัฐมล สุเสนา
63093023038 นางสาวสุพัตรา พุฒฤทธ์ิ
63093023039 นายวิศิษฏ� ดิษฐ�แก'ว
63093023040 นางสาวจุฑารัตน� สิงห�ไชย
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63093023041 นางสาวนงลักษณ� สิงห�ดา
63093023042 นายโสภณัฐ รังษี
63093023043 นายจิตติชัย ครินชัย
63093023044 นางกัญญ�พิชญา กุลศรีไชย
63093023045 นางสาวอรอนงค� อาจหาญ
63093023046 นายจาตุรนต� อรุณบุตร
63093023047 นายสุทธิพงษ� คํานาน
63093023048 นายวิธวินท� คําเหลือง
63093023049 นายวชิร สกุลพอง
63093023050 นางสาวสุธิดา ขลิบปาน
63093023051 นางสาวอภิรดี สีทอง
63093023052 นางสาวอทิตชา ใจเย็น
63093023053 นางสาวสุชาดา ยกย่ิง
63093023054 นายอัครเดช ชูอินทร�
63093023055 นายวัชรพล คําพลอย
63093023056 นางสาวกัลยรัตน� โกส'ม
63093023057 นางสาววิมลสิริ คงเพชรศักด์ิ
63093023058 นางสาวพัชรินทร� จักรสาน
63093023059 นางสาวอรทัย แดงใส
63093023060 นางสาวพิมพ�ประภา รัตนคร
63093023061 นางสาววิภารัตน� โสระมัย
63093023062 นางสาวสุพัชรี จันทร�คําพา
63093023063 นางสาวกนกรัตน� ชาญวิชัย
63093023064 นายพิเชษฐ� แม+นรัตน�
63093023065 นางสาวกาญจนา จันมา
63093023066 นางสาวธนารัตน� บัลลังก�
63093023067 นายจักรกฤษณ� น'อยม+วง
63093023068 นางสาววราภรณ� คล'ามสถิต
63093023069 นางพัชรินทร� สืบเสาว�
63093023070 นางสาวสุวรรณา จันทร�ศรี
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63093023071 นางสาวนภัสสรณ� พิยะเดช
63093023072 นางสาวป6ยธิดา ทับบุญ
63093023073 นายสงกรานต� ต๊ิบสุภา
63093023074 นางสาวณัฐวรา ป?นตMะถา
63093023075 นางสาวจริยา พายัพ
63093023076 นางสาวภิชญาพร น'อมระวี
63093023077 นางสาวนันท�นภัส แสงนิลเกิด
63093023078 นางสังวาลย� อ่ําย้ิม
63093023079 นายป6ยะฉัตร ด'วงแดง
63093023080 นายนิวัตน� บัวคํา
63093023081 นางสาวศิริพร นันทะพรม
63093023082 นางสาววันทนีย� อินตMะปุก
63093023083 นายอัครเดช เกตุดี
63093023084 นายปวริศ อินตMะ
63093023085 นายศรายุทธ ทัพสิทธ์ิ
63093023086 นายวิศวะ ป?ญญาสา
63093023087 นางสาวไพลิน การสมบูรณ�
63093023088 นางสาวณัฐธิดา พฤทธิพงศ�กุล
63093023089 นางสาวชนัญชิดา สุวรรณนพ
63093023090 นายธรรมนูญ โครกกรวด
63093023091 นายอรรถพล ราวงษ�
63093023092 นางสาววิภาวดี ขวัญตา
63093023093 นางสาวศุทธินี กลมพุก
63093023094 นายสุวีร� ชยเมธากุล
63093023095 นางสาวสุรัญชนา ครุธเกตุ
63093023096 นางสาวสมหฤทัย วงศ�เกตุ
63093023097 นายมนสิช คงยุทธ�
63093023098 นางสาวพิมภรณ� เจศรีชัย
63093023099 นางสาวจารุณี โปกําเนิด
63093023100 นายศิวศิษฎ� สารขาว
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63093023101 นางสาวกมลวรรณ พะโพ
63093023102 นางสาวธีรัญญา ญาวิลาศ
63093023103 นายดํารงค� รักงาม
63093023104 นางนฤมล ชญานนท�นาถ
63093023105 นางสาวสุนิสา วางมือ
63093023106 นางสาวกนกวรรณ ใจมูล
63093023107 นายณัฐพล สุดสวัสด์ิ
63093023108 นายชาคริต รักษาพล
63093023109 นายสุทิน ใจตรง
63093023110 นางสาวมยุรี เทพิกัน
63093023111 นางสาวเขมวรรณ ใจคําลือ
63093023112 นายธีร� ศิริเขตภ�
63093023113 นางสาวธิติมา ทับทิม
63093023114 นายประพัทธ�พงศ� ใจรักษ�
63093023115 นายสุวินัย สมบูรณ�
63093023116 นางสาวนันทนา บุญย่ิง
63093023117 นางสาววรัญญา คชแก'ว
63093023118 นางสาวธนพร สังฆมาตร
63093023119 นางสาวสุชาวดี ปEอมแก'ว
63093023120 นางสาวจีราพรรณ� ใจเอ'ย
63093023121 นายณัฐติพงษ� ศรีโกตะเพ็ชร
63093023122 นางสาวชนาภา ศรีสะอาด
63093023123 นางสาวเบญจมาศ วงเงิน
63093023124 นางสาวอนัญพร บัวม่ัน
63093023125 นายสุทธิเกียรต์ิ เดชแฟง
63093023126 นายนัฐภณ บัวคํา
63093023127 นางสาวจินต�จุฑา ยะสืบ
63093023128 นางสาววรารัตน� ขันทะสอน
63093023129 นายปุณณวิช ปานฟ?ก
63093023130 นางสาวสุดาพร ขวัญมาก
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63093023131 นางสาวกาญจนา ระตะสน
63093023132 นายปราโมทย� เพ็ชรวิเศษ
63093023133 นายนัธทวัฒน� ขวัญเมือง
63093023134 นายกฤษณะ ยอดนิล
63093023135 นางสาวนิภาพร คําป?นศักด์ิ
63093023136 นางสาวรัตติยา รัตนเวลุน
63093023137 นายเฉลิมศักด์ิ สมขุนทด
63093023138 นางสาวหทัยรัตน� วันพุธ
63093023139 นางสาวพิมพ�ชนก บุญเสริม
63093023140 นางสาววิภาดา นําพวก
63093023141 นายจิรศักด์ิ บุญธานี
63093023142 นางอภิชญานันท� คําเกษ
63093023143 นายศิริคม เวียงงาม
63093023144 นางสาวสุรัสวดี ทับประดิษฐ�
63093023145 นางสาวกนกพร พันธุ�ชนะ
63093023146 นายชนินทร� ชํานาญไพร
63093023147 นางสาวดรุณี สุขคง
63093023148 นางสาวทิฆัมพร โท'ทอง
63093023149 นายภาณุพงศ� อ+อนฉุน
63093023150 นางสาววีนัส ม่ิงเมือง
63093023151 นายภานุพงศ� อุทธิยา
63093023152 นางสาวศุภกานต� จันทร�ทอง
63093023153 นางสาวชวัลรัตน� รอดอ+อง
63093023154 นางสาวศิริรัตน� กาคํา
63093023155 นางสาววัชราภรณ� หันจันทร�
63093023156 นางสาวระพีพรรณ หมอกเหมย
63093023157 นางสาวอภิญญา อยู+เพชร
63093023158 นางสาวพัชรินทร� ท+วมอ'น
63093023159 นางสาวอนันนิการ� จัวทิ
63093023160 นางสาวนิออน ไชยคํา
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63093023161 นายถนอมศักด์ิ สิงห�ลอ
63093023162 นางสาววิรัญญา บุญตา
63093023163 นายพันธ�ยศ แสนนรินทร�
63093023164 นายอภิรมย� เรืองเกตุ
63093023165 นางสาวหทัยรัตน� ศรีสวัสด์ิ
63093023166 นางสาวอัสพรินญา หม่ันทรัพย�
63093023167 นายพิเชษฐ อ่ําเกิด
63093023168 นายศตายุ ดําสะดี
63093023169 นางสาวสุพัตรา ตะรุสา
63093023170 นางสาวอารีรัตน� โตย่ิง
63093023171 นางสาวขวัญชนก สุวรรณศรี
63093023172 นางสาวสุพัตรา ฉํ่าแสง
63093023173 นางสาวรัชนี เจ็กแจว
63093023174 นางสาวนฤภร ฟองอ+อน
63093023175 นายจตุรพัฒน� คงบัว
63093023176 นางสาวอัจฉรา สุป6ยะพาณิชย�
63093023177 นายวัชรพงศ� ช+วยพยุง
63093023178 นายมงคล กลมกล+อม
63093023179 นางสาวโชติกา ถุงคํา
63093023180 นางสาวนัยนา มนฑา
63093023181 นายธวัชชัย ม่ันชาวนา
63093023182 นางสาวทิวาวรรณ เชื้อศิริวัฒน�
63093023183 นางสาวลลิตา สิงห�แรง
63093023184 นางสาวนงนารถ อินทสนธ์ิ
63093023185 นางสาวเจนจิรา แสนเงิน
63093023186 นางสาวรสกร ไทยกิม
63093023187 นางสาวกัญจน  � ชญา ดวงแสง
63093023188 นางสาวศุภาสินี สุริยศ
63093023189 นางสาวนุชจรี เผ+ามงคุณ
63093023190 นางสาวนภาวี เรืองฉาย
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63093023191 นางสาวสุภาวดี หนูมี
63093023192 นางสาวป?ทมา วีฟอง
63093023193 นางสาวกานดา อ่ําคล'อย
63093023194 นางสาวเบญจรัตน� บุญลือ
63093023195 นางสาวกุลธนิดา วริทธนันท�
63093023196 นางสาวณัฏฐา กําป?Uน
63093023197 นางสาวเจนจิรา ตMะอ'าย
63093023198 นางสาวกัญญาลักษณ� สืบจากถ่ิน
63093023199 นางสาวกาญจนารัตน� ลบช'าง
63093023200 นางสาวกฤติยาภรณ� ผลไม'
63093023201 นางสาวพิมลมาศ มงคลการ
63093023202 นางสาวสุพาพร ไทยพาท
63093023203 นางสาวขนิษฐดา เผ+าพันธุ�
63093023204 นายปรัชญา ท+อทอง
63093023205 นายโกวิท สายนวน
63093023206 นางสาวชลดา อ+อนเส็ง
63093023207 นางสาวอัญชลี แววดี
63093023208 นางสาววินรวีร� การประกอบกิจ
63093023209 นางสาวกรรณิกา ภู+กัน
63093023210 นางนันทิดา ช+างเย็บ
63093023211 ว+าที่ ร.ต.หญิงนิภาพร แก'วดู
63093023212 นางสาวกาญจนี ศรีเครือแก'ว
63093023213 นายชญานนท� นันท�ตา
63093023214 นายกิตติเวทย� รํามะตี
63093023215 นางสาวพัชรพร สุขสาตร�
63093023216 นางสาวกัณฐิกา แก'ววงค�
63093023217 นางสาววรรณระวี จริยโกมล
63093023218 นางสาวทิพวรรณ� บุญวิเทียน
63093023219 นายนพดล คํากองแก'ว
63093023220 นางสาวเบญจมาศ พ+วงนวม
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63093023221 นางสาวสุดใจ บัวทองสิงขร
63093023222 นางสาวกาญจนา ช+วงชัย
63093023223 นางสาวรัตนาภรณ� รัตนศรีสุโข
63093023224 นายอนันทชัย กลมกลิ้ง
63093023225 นางสาวธันย�ชนก รอดกลาง
63093023226 นางสาวอารีรัตน� อุ'ยหา
63093023227 นางขวัญชนก มีมาศ
63093023228 นายวีระพล เกษกําจร
63093023229 นางสาววิภาวดี จันทะขาว
63093023230 นายเอกลักษณ� อMอดแก'ว
63093023231 นางพัชราภรณ� บุบผามาเต
63093023232 นางชญ�ทรรศน� ตันยา
63093023233 นางสาวจิราพร เพลิดเพลิน
63093023234 นางสาววรัญญา ใจมาเครือ
63093023235 นางสาวจุฬาลักษณ� สนแย'ม
63093023236 นางสาวเจนจิรา พีระพิฤกษ�
63093023237 นางสาวพิมพ�วิภา สิทธิเวช
63093023238 นางสาวศรัณย�รัตน� เกิดศิริ
63093023239 นางสาวฐิตาภา เหลือสําเภา
63093023240 นายพชรพล พละวัฒน�
63093023241 นางสาวอณัติญา ทะตัน
63093023242 นางสาวนฤมล เผือกไชย
63093023243 นางสาววิภาภรณ� ยาทา
63093023244 นายธนกร สีจันโคตร�
63093023245 นางสาวลัดดา นุเทพสุ
63093023246 นายภัสสรกรณ� ชูชื่น
63093023247 นายธรรมรัตน� โพธิทิน
63093023248 นายพงสัญญ� วงษพันธ�
63093023249 นางสาวพรรณนิกา ลอประเสริฐ
63093023250 นายอนุวัต คําชู
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63093023251 นางสาวธัญวรรณ ศิริแตง
63093023252 นายทินกร แก'วน'อย
63093023253 นางสาวภัทราภรณ� วุฒิการณ�
63093023254 นางสาวธนพร นนทะภา
63093023255 นายณัชพล สัญญพล
63093023256 นางสาวธิติมา บัวคํา
63093023257 นางสาวธันยพร คุณทะวงษ�
63093023258 นางสาวนภัสกร เกาะกลาง
63093023259 นางสาวปลายกันยา อุ+นไทย
63093023260 นางสาวเนตรนภา ไพลสันเทียะ
63093023261 นายนโรดม พรประสิทธ์ิ
63093023262 นายรชต เอี่ยมจุฬา
63093023263 นายอกนิษฐ� อํานวย
63093023264 นางสาวชาลิณี ตนะทิพย�
63093023265 นางสาวสุดารัตน� แห+วขัด
63093023266 นางสาววรรณิกา รอดทิม
63093023267 นายกิตติศักด์ิ มูลแก+น
63093023268 นางสาวพรสุดา ป?ญญาสา
63093023269 นายมารุตพงศ� เกตุดี
63093023270 นางสาวจันทร�จิรา ศรีวิเชียร
63093023271 นางสาวอุมารีย� ซ่ือตรง
63093023272 นางสาวอัญชลี แย'มประดิษฐ
63093023273 นางสาวจิตตราภรณ� หลําเอี่ยม
63093023274 นางสาวรัตนาพร พาคํา
63093023275 นายวิชิตชัย พลทอง
63093023276 นายณัฐวัฒน� เผือกวิสุทธ์ิ
63093023277 นายกฤษดา ฟูต้ัง
63093023278 นายกรกช อินคํา
63093023279 นางสาวธัญญา เพ่ิมพูล
63093023280 นายกฤษณะ พนมวาส
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63093023281 นางสาวสุภัสสรา สร'อยมุข
63093023282 นายชัยนันท� เหล+าพาณิชยางกูร
63093023283 นางสาวเบญจพร จูพันธ�O
63093023284 นางสาวสุพัฒศรญ� นิ่มบุตร
63093023285 นางสาวชุลีพร คําสอน
63093023286 นางสาวศิริประภา สามัคคี
63093023287 นายคมสันต� บรรพตวนา
63093023288 นางสาวภัทราภรณ� ครุฑทา
63093023289 นางสาวสุรีย�พร วงค�มาก
63093023290 นางสาวเพชรรัตน� ฉลองชนม�
63093023291 นางสาวรัชดา ทองคําดี
63093023292 นายกิตติศักด์ิ กุลกาศ
63093023293 นางสาวรัตนา แก'วเต็ม
63093023294 นางสาวสุภารัตน� โพธิจําปา
63093023295 นางสาวสุภัทรา เกิดสุข
63093023296 นางสาวป6ยะดา พงษ�วิรัตน�
63093023297 นางสาววรัชยา เลิศพิทักษ�
63093023298 นางสาวทิพย�วิภา สุวรรณคํา
63093023299 นางสาวศิรประภา ดวนมีสุข
63093023300 นางสาวจิราวรรณ แตงสุวรรณ
63093023301 นายวัชระ แตงณรงค�
63093023302 นางสาวนริศา แสงทอง
63093023303 นางสาววรกานต� มุกดานัน
63093023304 นางสาวภิญญาพัชญ� สังสิทธิการนต�
63093023305 นายภูเบศ คุ'มสิงสัน
63093023306 นายวิทวัส พูลเกษม
63093023307 นายณัฐพนธ� สุขนา
63093023308 นางสาวอมรรัตน� ลอยพงศ�ศรี
63093023309 นางสาววาสนา แบบประดับ
63093023310 นายโสภณ คงดี
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63093023311 นางสาวพรไพรินทร� สีสงคราม
63093023312 นางณัฐฐินันท� เหลือหลาย
63093023313 นางสาวนิลมล สุขวิเศษ
63093023314 นายชุติพนธ� จันสา
63093023315 นางสาวมุขสุดา พ่ึงเงิน
63093023316 นางสาวกรกช คุมแก'ว
63093023317 นายวัชรพงศ� เพ่ิมพูล
63093023318 นางสาววราลี ฟูคํา
63093023319 นางสาวมินทร�ลดา คงอยู+
63093023320 นางสาวฐิติยา โพธ์ิบุญ
63093023321 นางสาวชนาภรณ� ม่ันแสวง
63093023322 นางสาวฐิติพร นันคํา
63093023323 นางสาวทิพยวารี รัตนตรีประสาน
63093023324 นายอมรชัย อินสอน
63093023325 นางสาวณัฐกาน ยานาบัว
63093023326 นางสาวสุวรรณี ราชทรัพย�
63093023327 นายจารุกฤต วุฒิตา
63093023328 นางสาวรสสุคนธ� ตรีนพ
63093023329 นางสาวนฤญา ยางธิสาร
63093023330 นายธีรสิทธ์ิ อินทร�ยังดี
63093023331 นางสาวเบญจรัตน� ตองกลิ่น
63093023332 นางสาวอมรรัตน� โพธ์ิอ+อง
63093023333 นางสาวจิรวรรณ บุดดี
63093023334 นางสาวสุธิษา เอื้อเฟL]อพันธ�
63093023335 นายอนุพัฒน� ทองบรรเทิง
63093023336 นายดนัย สีขาว
63093023337 นางสาวศิริรัตน� อินทร�ขํา
63093023338 นางสาวสุพัตรา วรรณวงษ�
63093023339 นางสาวสุพัตรา โพธิจิตร
63093023340 นางสาวชนนิกานต� สานเมทา
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63093023341 นางสาวชาลิณี จันทร
63093023342 นางสาวเพชรไพลิน จันทร�พรหม
63093023343 นายกษิเดช บุญเจริญ
63093023344 นายวิเชฐ นาคสิงห�
63093023345 นางสาวกัณฐิกา รองพินิจ
63093023346 นางสาวธนิษฐา หล'ามูลสาย
63093023347 นายสุทธิกานต� ศรีสวัสด์ิ
63093023348 นางสาวนันทพร บัวทอง
63093023349 นางสาวณัฐธิดา สีสด
63093023350 นางสาวเกตุศิริ จันทนูศร
63093023351 นางสาวพัชรา ทุมขันธ�
63093023352 นายพงษ�นรินทร� นิลสนธิ
63093023353 นางสาวธัญญพร มาบวบ
63093023354 นายวัฒนรัตน� ทับเชียงทอง
63093023355 นายชวรัตน� พ้ืนผา
63093023356 นายวัชรพงษ� ภักดี
63093023357 นางสาวนัทฐพร เกียรติพิริยะ
63093023358 นางสาวนิชกานต� อภิรักษ�พนม
63093023359 นางสาวพรนภา วะยาคํา
63093023360 นายพุฒิพงศ� โสรัจจ�
63093023361 นายจตุรภัทร แก'วพูลศรี
63093023362 นางสาวบุญทิวา อินตาโย
63093023363 นางสาวกัญญามณี วงษ�ชัย
63093023364 นางสาววรรณิศา เสือกระจ+าง
63093023365 นางสาวฌลฬดา คําจิตตะ
63093023366 นางสาวนงคราญ จอมใจ
63093023367 นางสาวกฤติยาณี ชัยโย
63093023368 นางสาวพรพิมล กลมพุก
63093023369 นางสาวสุพัตรา จันทร�สิงขรณ�
63093023370 นายกิตติพงศ� ธงสิบสอง
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63093023371 นางสาวมัณฑนา วรพจน�
63093023372 นางพชรพร ไชยสลี
63093023373 นางสาววาสนา หัสเมตโต
63093023374 นางจุฑารัตน� ติระสา
63093023375 นางสาวสิรามล แก'วทองแท'
63093023376 นางสาวสลิลทิพย� แก'วมารัตน�
63093023377 นางสาวชนัญญา บุญช+วย
63093023378 นางสาวณัฐนันท� อินดา
63093023379 นางสาวสิริวรรณ ชนะจิตต�
63093023380 นางสาวนฤมล ฉัตรธง
63093023381 นายศิริพงษ� พลสว+าง
63093023382 นายกฤษดา สวัสด์ิวงษ�
63093023383 นายสรายุทธ ดวงดี
63093023384 นายคัณฑสรวง กริ่งทอง
63093023385 นายมานพ หอมสมบัติ
63093023386 นางสาวพรพรรณ ศรีสุวรรณ�
63093023387 นางสาวอาภาภรณ� ศรชัย
63093023388 นางสาวศิรินภา บุญสร'อย
63093023389 นางสาวจันทร�เพ็ญ เทศวัง
63093023390 นายยุทธพงษ� บุญอําพร
63093023391 นายนภดล รุมพล
63093023392 นายจตุพล คําบุตร
63093023393 นางสาวมาริสา จันตMะวงค�
63093023394 นางสาวยุพาพร จันทร�ตรง
63093023395 นางสาวณัฐณิชา สุระเวช
63093023396 นายณัฐดนัย นิ่มเกตุ
63093023397 นายภัทรวิทย� สนองคุณ
63093023398 นายธวัชชัย พุทธโธ
63093023399 นางสาวเพชรรัตน� ยอดบุตรดี
63093023400 นางสาววรรณวิศา ป6UนปEอม
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63093023401 นายณัฐพล แตงเกิด
63093023402 นายภัทรพล ชูลาภ
63093023403 นางสาวอรทัย ไชยขวัญ
63093023404 นางสาวณิชาภรณ� ทับทอง
63093023405 นางสาวพิมพ�วิภา คําจริง
63093023406 นายธนศักด์ิ พรหมป?ญญา
63093023407 นางสาวป?ทมา แก'วสว+าง
63093023408 นางสาวพัศธนัญญา รินแก'ว
63093023409 นางสาวพัทธยา จําปาบาง
63093023410 นายกษิดิศ นิลนนท�
63093023411 นางสาวพัชราภรณ� สายชลอัมพร
63093023412 นางสาวกรณิการ� ตMะน+าน
63093023413 นางสาวปวีณา จันทร�บก
63093023414 นางสาววิภาวรรณ พงษ�ประเสริฐ
63093023415 นางสาวศิรินุช ไชยโรจน�
63093023416 นางสาวสุนิตรา มีบึงพร'าว
63093023417 นายนันทิพัฒน� ฝูงชมเชย
63093023418 นางสาวกมลวรรณ ป?ญญาวัย
63093023419 นางสาวสมลักษณ� จะสุพงษ�
63093023420 นางสาวอัญชลีพร รอดทอง
63093023421 นางสาวกานดามณี คําสิงห�
63093023422 นายกิตติพร คําแก'ว
63093023423 นางสาวเพ็ญพิชชา สิงห�วี
63093023424 นางอมรรัตน� รัศมี
63093023425 นายคงกช กาบจันทร�
63093023426 นางสาวมาริสา เมืองซ'าย
63093023427 นางสาวณัฐพร สงวนหงษ�
63093023428 นายอิทธิพัทธ� สุ+มแก'ว
63093023429 นางสาวจิรัชญา อุปปา
63093023430 นางสาวธนภรณ� มีลาภ
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63093023431 นางสาวอัญธิกา จะเปNง
63093023432 นางสาววริศรา แสงอรุณ
63093023433 สิบโทพลกฤต ไกรวิสม
63093023434 นางสาวสิรินันท� ขันยศ
63093023435 นางสาวจุฑามาศ วันเชียง
63093023436 นางสาวนรีรัตน� แจ+มดี
63093023437 นางสาวชนิดา นิลอุบล
63093023438 นางสาวกรรณิกา นันตา
63093023439 นางสาวกานต�ชนก อินถา
63093023440 นางสาวแสงดาว สุวรรณกูล
63093023441 นางสาวจีรนันท� หุ+นสะดี
63093023442 นางสาวกีรติญา วงค�คํา
63093023443 นางสาวรดา บุญคุ'ม
63093023444 นางกนกวรรณ ราชบังคับ
63093023445 นางสาวนงนุช ฮ'อธิวงษ�
63093023446 นายยุทธนา พิมวงษ�
63093023447 นางสาวชลีพร ช+วยชูใจ
63093023448 นางสาวอรุณกมล พรมพิทักษ�
63093023449 นางสาวกวินธิดา สีทา
63093023450 นางสาวกนกวรรณ รักสัตย�
63093023451 นางสาววันวิสา ใจกล่ํา
63093023452 นางสาววรรณนภา แสงหล'า
63093023453 นายจิรายุ ชมภูพาส
63093023454 นางสาวณัฐนิชา ผะอบเพ็ชร
63093023455 นางสาวพรทิพย� โภคาพานิชย�
63093023456 นางสาวกันยาลักษณ� ปาละอาจ
63093023457 นายประวิทย� มีฤทธ์ิ
63093023458 นางสาวมณษิกาญจน� มีสุข
63093023459 นายกฤตนัย ขัติยะ
63093023460 นายจิรายุ ไตรรัตน�วุฒิป?ญญา
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63093023461 นางสาวพิมพาพร ใจเย็น
63093023462 นายทรนง ใจจืด
63093023463 นางสาวฐิตินันท� จันทร�วงศา
63093023464 นายศักดา ศรีสวัสด์ิ
63093023465 นายเฉลิมชนม� สิงห�น้ําเที่ยง
63093023466 นายสมบูรณ� เกิดเจริญ
63093023467 นางสาวจันทนี น'อยเอี่ยม
63093023468 นางสาวณัฐสุดา วัฒคล'าย
63093023469 นางสาวนฐา ศรีนวล
63093023470 นายจาตุรนต� จันตาวงศ�
63093023471 นายคณนาถ เพชรทอง
63093023472 นางสาวกมลทิพย� พลากร
63093023473 นายอัครวัฒน� สุยะ
63093023474 นางสาวพรฤทัย บุญพรม
63093023475 นางสาวปรียาภรณ� พิมเสนา
63093023476 นางสาวธีรานุช ทัพเกาะกริก
63093023477 นางสาววิลาสินี แปงอินทร�
63093023478 นางสาวจารุวรรณ ขันบุญ
63093023479 นางสาวเปรียบกมล สังข�ทรัพย�
63093023480 นายจุติกุล คุรุภากรณ�
63093023481 นายสิทธิชัย พัฒนเกียรติชีวิน
63093023482 นางสาวมณีพลอย สอนสิงห�
63093023483 นางสาวพัชรี ใจสุภาพ
63093023484 นางสาวกัลยารัตน� ทั่งทอง
63093023485 นางสาวณัฐนันท� จิตรกําเหนิด
63093023486 นางสาวประภัสสรณ� เมืองซ่ือ
63093023487 นางสาวกนกกร เลื่อนวงษ�
63093023488 นางสาวเกวริน หอมสิงห�ทอง
63093023489 นายทวีศักด์ิ แสงโชติ
63093023490 นางสาวกานดา ณ วิเชียร

หน'า 783 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093023491 นางสาวอภิสรา จันโทมา
63093023492 นางสาววาทินี กาละดี
63093023493 นางสาวขวัญจิรา แรมไพร
63093023494 นายจุรศักด์ิ ท'าวเข่ือน
63093023495 นางสาวนัชชา เกิดอินทร�
63093023496 นางสาวพัชราภรณ� เข่ือนแก'ว
63093023497 นางสาวกัญญารัตน� คําภิระแปลง
63093023498 นายณัฐวุฒิ ติดยง
63093023499 นายธิตินัย จันทร�ชุ+ม
63093023500 นายวรพรต เคลือบวงค�
63093023501 นางสาวพะทัยรัตน� สีหว'าสะโสม
63093023502 นายสิทธินันท� อยู+คํา
63093023503 นางสาวสุพัตรา ใสโต
63093023504 นางสาวสุทิศา เหมหงษา
63093023505 นายเชิดศักด์ิ ทาประดิษฐ�
63093023506 นายมนตรี เสือคล'าย
63093023507 นางสาวประภัสสร มาลาหอม
63093023508 นางสาวจิราพร กรีวาส
63093023509 นางสาววสุนันท� ลิ้มพิพัฒน�ชัย
63093023510 นายสันดุษิต กุลสุนทร
63093023511 นางสาวชดาภรณ� ชัยป?น
63093023512 นางอัจฉรา นวลนุ+ม
63093023513 นางสาวศิริรัตย� ตาบทิพย�
63093023514 พลฯรัฐกร วงศ�ละคร
63093023515 นางสาวกุลธิดา ทองขาว
63093023516 นางสาวปรัษฐา กระต+ายทอง
63093023517 นายขจรเกียรติ เจริญสุข
63093023518 นางสาวเดือนเพ็ญ บริรักษ�เดชา
63093023519 นางสาวภัทร�ภารดี คงมา
63093023520 นายนนทวัฒน� ทองคํามา
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63093023521 นางสาวสิริวิมล ทองศิริ
63093023522 ว+าที่ ร.ต. หญิงศิรประภา ชูชื่น
63093023523 นายธนวัฒน� เผ+าพวง
63093023524 นายสินธุ�ชัย ม่ันแถว
63093023525 นายจักริน ศรีลา
63093023526 นางสาววรินทร บุญมาก
63093023527 นางสาวพรรณิภา สอนบุญมา
63093023528 นายอดิศักด์ิ ทิพย�มณี
63093023529 นางสาวจิตติมา ตรีวุธ
63093023530 นางสาวอรยา แก'วคําป?น
63093023531 นางสาวทัศนีย� สุขมามอญ
63093023532 นายจักรพงษ� อุทัยรัตน�
63093023533 นางสาวจิตติมา ฤทธ์ิมนตรี
63093023534 นางสาวอังคณา ชูถึง
63093023535 นางสาวศิริพร มะโนแสน
63093023536 นางสาวกรรณิการ� ศิริกุลเสถียร
63093023537 นายนําชัย อนุคุต
63093023538 นางสาวนลินรัตน� ป?]นจาด
63093023539 นายอิศเรศ อ+อนตา
63093023540 นางศุภธิดา เมธีเสริมสกุล
63093023541 นางสาวพิมพ�พิศา พ+วงสีนาค
63093023542 นางสาวพนิตพิชา ชุมภู
63093023543 นางสาวจรัสพร อ+อนเหลือ
63093023544 นายพีรพัฒน� คงป?ญญา
63093023545 นางสาวป6ยนุช โยชนะ
63093023546 นางสาวธัญญาเรศ วงษ�ศิษย�
63093023547 นายนิกร กินตาว
63093023548 นางสาวชนาภัทร วัตตเสรี
63093023549 นายพรายงาม งาทมวิชา
63093023550 นางสาวป?ทมวรรณ ตุ'มเงิน
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63093023551 นางสาวธัญญารัตน� โยธาธรรม
63093023552 นายนวัตกรณ� วรรณศรี
63093023553 นางสาวสุพัตรา เสือแก'ว
63093023554 นายศรัญWู บู+อินทร�
63093023555 นางสาวนารินทร ภักดีโต
63093023556 นางสาวฐิตาพร คงยืน
63093023557 นายจักรพงศ� กล่ําน'อย
63093023558 นายธารวี พลับพลาทอง
63093023559 นางสาวพิชชา ทรัพย�สิน
63093023560 นางสาวชลฤดี บุญสุด
63093023561 นางสาวนฤมล พุทธิมา
63093023562 นางสาวทิราภรณ� จันสุข
63093023563 นายชรินทร� อินรุ+งเรือง
63093023564 นางสาวอมรรัตน� พูลเพ่ิม
63093023565 นายภควัต อัครเอกฒาลิน
63093023566 นายนนทพัทธ� โพธ์ิจา
63093023567 นางพูนธรัตน� นาเถิน
63093023568 นายอําพล ล'านภูเขียว
63093023569 นางสาวสโรชา เชิงยุทธ�
63093023570 นางสาวอัมพวัน อยู+แก'ว
63093023571 นางสาวนรินทร�พร บรรเทิง
63093023572 นางสาวรสสุคนธ� รัตนา
63093023573 นายภาณุพงศ� ชัยฤทธ์ิ
63093023574 นางสาวชณัฐตา ภูคา
63093023575 นางสาวพรทิพย� มาสว+าง
63093023576 นางสาวศิริเพ็ญ บุญทัศน�
63093023577 นายสมพงษ� ดีกลาง
63093023578 นางสาวนันทิชา บ'านกล'วย
63093023579 นางสาววิภาดา อ+อนทอง
63093023580 นางสาวญาดา มาบุญลือ
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63093023581 นายนัทธพงศ� คํามานิตย�
63093023582 นางสาวเสาวลักษณ� สุดสม
63093023583 นางสาวเจนจิรา มีโชคชัย
63093023584 นางสาวบุญช+วย จันทร�ฉาย
63093023585 นายพัฒนพงศ� ผลอินทร�
63093023586 นางสาวณัฏฐ�นรินทร� ศรีทองคํา
63093023587 นางสาวชยานันต� แก'วมีบุญ
63093023588 นางสาวบุษยมาส ดวงทิพย�
63093023589 นางสาวสุปริญญา ป?ญญาพ่ี
63093023590 นายสุนทร บุญยงค�
63093023591 นางสาววรรณ ภา เรือนทอง
63093023592 นางสาวอภิญญา พุทธิหน+อย
63093023593 นางสาวศุภิสรา ยอดย่ิง
63093023594 นางสาวสมฤทัย มาตเมฆ
63093023595 นางสาวศุทธา อ+นกาศ
63093023596 นางสาวอลิษา โคตรวีระ
63093023597 นางสาวพชรพร ทองสัมฤทธ์ิ
63093023598 นายกุลชาติ บุญรัด
63093023599 นางสาวอติพร ตากําพร'า
63093023600 นายขันติพล พิพัฒน�ไพโรจน�
63093023601 นางสาวจิตรา หนูหริ่ง
63093023602 นายพงศกร วงษ�ลา
63093023603 นางสาวสุทธิดา ละขะไพ
63093023604 นางสาวชนานันท� เจียรรัตนสวัสด์ิ
63093023605 นางสาวรัชดาพร วันแว+น
63093023606 นางสาวพิชวา แดงจิระ
63093023607 นางสาวจิราวรรณ นิลจันทร�
63093023608 นายภูมินทร� เหมเพ็ชร
63093023609 นางวราพรรณ กองเงิน
63093023610 นางสาวป6ยรัตน� สุยะ
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63093023611 นางสาวปรียาภรณ� ทัพทวี
63093023612 นายณัฐกาธิป ป?ญญาวงศ�
63093023613 นางสาววรรณิษา สีโถ
63093023614 นางสาววรพรรณ ยาแปEน
63093023615 นางสาวยุพาดา ภู+ยางโทน
63093023616 นางสาวกชวรรณ ออมสมสวย
63093023617 นางสาวพัชรินทร� ดามา
63093023618 นางสาวพัทราวดี มณฑา
63093023619 นายพสิษฐ� พยา
63093023620 นายป?ณณวิชญ� หงษ�กลาง
63093023621 นางสาวจิราพร รุ+งเรือง
63093023622 นางสาววชิราพรรณ ป6Uนสกุล
63093023623 นางสาวธัญรดา เเขวงเเดง
63093023624 นายเพชรธนา พรหมอยู+
63093023625 นางสาวอาทิตยา คําริ้ว
63093023626 นายป6ยพงศ� แต+งศรี
63093023627 นางสาวอัมพร คชพงษ�
63093023628 นางสาวอุนาพร เผือกศรี
63093023629 นางสาวสุนิสา หมีโชติ
63093023630 นางสาวสุรีฉาย แก'วเจิม
63093023631 นางสาวศลิษา สิริโภคนัย
63093023632 นางสาวอาภาภรณ� มีสุโข
63093023633 นางสาวณพัสลฎา ม+วงยา
63093023634 นางสาวพันธชา ไทยสังคม
63093023635 นางสาวฉลองภรณ� ภูกองไชย
63093023636 นางสาวปาริชาต ใจกล'า
63093023637 นางสาวศิรัญญา จันดาหาร
63093023638 นางสาวณัฐธยาน� หลิ่มไพศาล
63093023639 นายคุณากร ม่ันชื่น
63093023640 นายเสฎฐวุฒิ บุตรโยจันโท
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63093023641 นางสาวเกศราภรณ� หวังดี
63093023642 นางสาวชนิกานต� กล่ําสกุล
63093023643 นายรัชพล สุป6นะ
63093023644 นายวิริทธ์ิพล มีบึงพร'าว
63093023645 นายทศพล ชิ้นจอหอ
63093023646 นางสาวสุวิมล แก'วกําเนิด
63093023647 นางสาววราพร ชํานาญช+าง
63093023648 นางสาวนฤมล บุษดาจันทร�
63093023649 นางสาวพรณิชา พราหมโชติ
63093023650 นางสาววรปรัชญ� ถ่ีถ'วน
63093023651 นางสาวจําปา หอมดอก
63093023652 นางสาวอนัฐธิพร อ่ํารอด
63093023653 นางสาวช+อผกา เข่ือนแก'ว
63093023654 นางสาวเกศสุดา กิจนาค
63093023655 นางสาวอรธิรา ใจโน
63093023656 นางสาวปริยาภัทร คงยืน
63093023657 นางสาวพิมพ�ชนก ดูดารดี
63093023658 นางสาวมนสิชา บุตรดีวงษ�
63093023659 นางสาวมนันยา จันทรมณี
63093023660 นางสาวศดิลักษณ� ขอนทอง
63093023661 นางสาวธัญยพร สายคําดี
63093023662 นายจตุพล เติมพันธ�
63093023663 นายประสิทธ์ิ ขําทัพ
63093023664 นางสาวฐานิตา ต้ังวิบูลย�ธรรม
63093023665 นางสาวกรกนก จันทร
63093023666 นางสาวกมลทิพย� ใจช+วย
63093023667 นางสาวอรุณี ลุนพันธ�
63093023668 นายภานุพงศ� อินทป?ต
63093023669 นางสาวสุนิสา ใจผ+อง
63093023670 นางสาวอัลลิปรียา วงศ�อูบ
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63093023671 นางสาวพัชรีภรณ� ทิมขาว
63093023672 นางสาวชิดชนก สุนทรแสง
63093023673 นางสาวสุวนันท� น'อมนวล
63093023674 นางสาวณพิชญ�กานด� โตMะทองนพคุณ
63093023675 นางพรพรรณ อยู+เย็น
63093023676 นางสาวป6ยะธิดา ดีดาร�
63093023677 นางสาวพัทธนันท� พิทักษ�จันทรากุล
63093023678 นางสาวธิดารัตน� เกตุสง+า
63093023679 นางสาวกัญญาพร เพ็งนุ+ม
63093023680 นางสาวทัศพร รัตนเพชร
63093023681 นางสาวปาเจรีย� รัตนะ
63093023682 นางสาวเรณู สิงหะ
63093023683 นางสาวศิริเนตร อุไรวรณ�
63093023684 นางสาวสุมิตรา แก'วเนย
63093023685 นายกลวัชร วันสม
63093023686 นายพงศธร ขวัญทอง
63093023687 นางสาวจิดาภา คงกรุด
63093023688 นางสาวกนกวรรณ ทับทิมศรี
63093023689 นางสาวศุภวรรณ คํามูล
63093023690 นางสาวจุฑากมล มีจันทร�
63093023691 นางสาวปาริฉัตร เบาราญ
63093023692 นายณัชพล อินทร�คีรี
63093023693 นายนพดล ป?ญญาสิทธ์ิ
63093023694 นายพศุตม� จ'งจันศรี
63093023695 นายจีรศักด์ิ ป6Uนทอง
63093023696 ว+าที่ ร.ตเฉลิมวุฒิ รอดแก'ว
63093023697 นางสาววิชชุลดา บุญสุข
63093023698 นางสาวพันไมล� อยู+สุขสวัสด์ิ
63093023699 นายสุเมธ สุขแจ+ม
63093023700 นางสาวสุรีวรรณ กองมา
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63093023701 นางสาววันวิสา สิงห�ทอง
63093023702 นายสามารถ ภู+ปาน
63093023703 นางสาวภัทร�พิชชา ฤทธิเดช
63093023704 นางสาวธีระพร กันนัย
63093023705 นางสาววรัญญา เอี่ยมเผ+าจีน
63093023706 นางสาวบงกชพร โยควิจิตร
63093023707 นางสาวกาญจนา ล'วนลอย
63093023708 นางสาวสุพัตรา ยอดย่ิง
63093023709 นายณัฐนันท� จันมา
63093023710 นางสาวนริตา ชามัยพิทักษ�
63093023711 นางสาวสมฤทัย อ+อนกล'า
63093023712 นางสาวกิตติภรณ� ต๊ิบปะละวงศ�
63093023713 นายเทิดศักด์ิ บุญธรรม
63093023714 นางสาวนิภาภรณ� แก'วกอเกตุ
63093023715 นายนครินทร� ณรงค�
63093023716 นางสาวจารุวรรณ คงมา
63093023717 นางศรุดา ศรีสัชชนกุล
63093023718 นางสาวกนกวรรณ กล่ําทวี
63093023719 นางสาวรัชพร หม่ืนพรมมา
63093023720 นายนครินทร� ทิพวัน
63093023721 นายอนุศักด์ิ เพชรัตน�
63093023722 นางสาวชญาภา เลิศล้ํา
63093023723 นางสาวป6ยวรรณ บุญพรหม
63093023724 นางสาวรังสิมา ขาวผ+อง
63093023725 นางสาวรัชนี เขียวแก'ว
63093023726 นายสหพรชัย สินคง
63093023727 นางสาวปริศนา อุดมพืช
63093023728 นางสาวภัทธนันท� นุชบุญ
63093023729 นายวิกรานต� หม่ืนยุทธ
63093023730 นางสาวจุติพร ธงวิชัย
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63093023731 นางสาวอัมพร มีความถูกต'อง
63093023732 นางสาววิภาวดี ทันทิมา
63093023733 นางสาวสุมารี โพธ์ิศรีงาม
63093023734 นางสาวชัญญาลักษณ� โพธ์ิมาก
63093023735 นางสาวพณาวรรณ� รัดเลิศ
63093023736 นางสาวสุพรรณิการ� สุวรรณจักร
63093023737 นางสาวป?ทมา แทนออมทอง
63093023738 นางสาวชลดรินทร� ศิรินนท�วิบูล
63093023739 นางสาวโกลัญญา หม่ืนหารวงศ�
63093023740 นางสาววิภาวรรณ พรมเทา
63093023741 นายณัฐศักด์ิ กะวิเศษ
63093023742 นางสาวรัชตา บุญเรือง
63093023743 นางสาวสิริลักษณ� โพธ์ิขํา
63093023744 นางสาวเสาวลักษณ� คําอุด
63093023745 นายจิตรพล ภูมิดี
63093023746 นายธนัตถ� สร'อยฟEา
63093023747 นางสาวนิชนันท� ตันสุวรรณ
63093023748 นางสาวนริศรา จิตปลื้ม
63093023749 นางสาวเกศรา พันธ�เรือง
63093023750 นางสาวปวริศา คําหร+าย
63093023751 นางสาวกมลวรรณ อ+อนบุญ
63093023752 นางสาวกมลชนก นันตMะจันทร�
63093023753 นางสาวป6ยวรรณ ศิริสุขถาวรกุล
63093023754 นายประวีร� พังจันตา
63093023755 นางสาวนันทิชา ทองสรวง
63093023756 นายศักดิธัช ประพรม
63093023757 นางสาวอัจฉราพรรณ บุญยืน
63093023758 นางสาวหัสยา อินทฉิม
63093023759 นางสาวพุทธิชา สิงห�ทอง
63093023760 นางสาวทิพยา เทพสุวรรณ
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63093023761 นางสาวปราณปรียา ปลายชัยภูมิ
63093023762 นางสาวรุ'งนภา สีหะวงษ�
63093023763 นายสิทธิศักด์ิ โภคาเพชร
63093023764 นางสาวสิริภรณ� สีสด
63093023765 นางสาวดลญา ทรงธรรม
63093023766 นายสุรเศรษฐ� ดีวรรณ�
63093023767 นางสาวศรีวรรณ กลิ่นรัก
63093023768 นายอภิวัฒน� สังข�เพ็ชร
63093023769 นายอภินัทธ� วัฒนไพบูลย�
63093023770 นายวศิน สีงาม
63093023771 นายมหรรณพ อ+อนดี
63093023772 นางสาวนิตยา คุเมา
63093023773 นางสาวอรณี แรงขิง
63093023774 นายกิตติพศ ขัตติ
63093023775 นายศุภกร โปEมี
63093023776 นายธัญพิสิษฐ� กองดร
63093023777 นางสาวอรุณรัตน� สุทธเขตต�
63093023778 นางสาววิริญทิพย� เกตุยา
63093023779 นางสาวณัฐพร จันทร�ชื่น
63093023780 นางสาวอุษา พิพัฒนสารากุล
63093023781 นางสาวศลิษา พรมเสน
63093023782 นางสาวศิราพรรณ สุคันธมาลา
63093023783 นางธวัลรัตน� โลนันท�
63093023784 นางสาวสุนทรี สายแวว
63093023785 นางสาวป6ยะธิดา ป?ญญา
63093023786 นางสาวจีราพร แห'วเพ็ชร�
63093023787 นางสาวธิดานันท� คําประดิษฐ�
63093023788 นายชาญวิทย� ดอนเลย
63093023789 นายณัฐวุฒิ อ+อนบํารุง
63093023790 นางสาวสุรีพร เขียวเมือง
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63093023791 นางสาวสุภาวดี แจ+มโพธ์ิ
63093023792 นางสาวสุดารัตน� ขัดสุยา
63093023793 นางสาวสุทธิภรณ� อ+อนเพชร
63093023794 นางสาวนิรามัย นันทะใจ
63093023795 นางสาวธัญกมล ปะทะนมปV
63093023796 นายราชัน ศิริวุฒิ
63093023797 นายโอภาสรวี ทองดี
63093023798 นางสาวเรืองรอง แตงอ+อน
63093023799 นายปรัตถกร จีนภักดี
63093023800 นางสาวรัศมี แก'ววิจิตร
63093023801 นางสาวชญาณิศา นิลแนม
63093023802 นางนุชจรี ดิษฐบ'านไร+
63093023803 นางมาลินี ทิมเครือจีน
63093023804 นางสาวสุนิสา ปานแดง
63093023805 นายธนโชค ศรีบุญเรือง
63093023806 นายอํานาจ คําหล'า
63093023807 นางสาวนุสบา นกทอง
63093023808 นางสาวสุรางคณา ศรสุรินทร�
63093023809 นางสาวนารถนภัส ลิ้มประเสริฐ
63093023810 นายชัยวัฒน� เสียงอ+อน
63093023811 นางสาวอรุโณทัย สุนทร
63093023812 นางสาววิจิตรา พิมพ�สา
63093023813 นางสาวลลิตา กลิ่นจันทร�
63093023814 นางสาวลภัสรดา คมขําหนัก
63093023815 นางสาววริยา ดวงแก'ว
63093023816 นายเกริกเกียรติ แย'มทัศน�
63093023817 นายชนะชัย พันชะนะ
63093023818 นายไกรวิชญ� ศรีอุ+นดี
63093023819 นางสาวฉัฏฐณินท� สุดแท'
63093023820 นางสาวเฟLUองลดา สุยะนา

หน'า 794 จาก 938                
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63093023821 นายสิริชัย แสงอุไร
63093023822 นายกิจติศักด์ิ มณีเพชร
63093023823 นายสุทธินันท� เต้ียนกลิ่น
63093023824 นางสาววิภารัตน� โพธิศาล
63093023825 นางสาวละออทิพย� ธรรมมะ
63093023826 นายนันทพงศ� สายวิจิตต�
63093023827 นางสาวสโรชา สาทอง
63093023828 นางสาวผกววัลย� จิตอารีย�
63093023829 นางสาวศศิชา สนมฉํ่า
63093023830 นางสาวสาวิตรี จันทร�เขียน
63093023831 นางสาวจารุวรรณ อัครผล
63093023832 นางสาววริศรา ขลัง
63093023833 นางสาวศกลวรรณ ปานสมบัติ
63093023834 นางสาวตติยา แข็งการขาย
63093023835 นางสาวรัชฎาพร อึกโทMะ
63093023836 นางสาวเขมิกา อินทร�มา
63093023837 นางสาววนิดา ลพประเสริฐ
63093023838 นายกิตติพศ เพ็ชร�ภา
63093023839 นางสาวภัคจิรา วัฒนกีบุตร
63093023840 นางสาวศิรินทิพย� คําทุม
63093023841 นางสาวสุนันทา เคียนถา
63093023842 นายอรรถรัฐ จันทร�ผ+อง
63093023843 นางสาวปวีณ�สุดา ศรีแก'ว
63093023844 นายทศพล มารอด
63093023845 นางสาวจารุณี สมเพท
63093023846 นางสาวสรตรา อุตมอ+าง
63093023847 นางสาววันวิสา ทองอิงค�
63093023848 นางสาวศิริกาญจน� นกผึ้ง
63093023849 นางสาวกุลณัฐ สําอางค�อินทร�
63093023850 นางสาวขวัญจิรา อินสี
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63093023851 นางสาวมณฑาทิพย� ฤทธี
63093023852 นางสาวเยาวลักษณ� แกมเงิน
63093023853 นางสาวอุษา เถ่ือนชํานาญ
63093023854 นางสาวธนภรณ� แก'วโสภา
63093023855 นายณัฐพงศ� ยีชัย
63093023856 นายวันชนะ โสตถิพันธ�
63093023857 นายนนทวัฒน� สายยาโน
63093023858 ว+าที่ร'อยตรีหญิงวรรณิศา นันทแกล'ว
63093023859 ว+าที่ ร.ต.สุทัศน� สิงห�ลอ
63093023860 นายมงคล คชรัตน�
63093023861 นางสาวประไพพร พูลเพ่ิม
63093023862 นางสาวป6ยนุช คําสันทราย
63093023863 นายอดิศร ลอวิลาร
63093023864 นางสาวพรสุนีย� แสงจันทร�
63093023865 นางสาวกนกวรรณ แก'วตา
63093023866 นายภานุพันธ� ธรรมากูล
63093023867 นางสาวจันทร�วดี เอี้ยงประโคน
63093023868 นายวัชราวุธ เครือมี
63093023869 นางสาววิภาดา วงษ�อ'าย
63093023870 นายสุริยะ โสมาสี
63093023871 นางสาวญาณวี พ+วงหงษ�
63093023872 นายณัฐกิตต� บุญเกิด
63093023873 นางสาวน'องรัก จัดไธสง
63093023874 นายนําโชค พูลเขตนคร
63093023875 นางสาวธรรญชนก วงษ�ธัญญกรณ�
63093023876 นางสาวสมบัติ ใจกล'า
63093023877 นางสาวเอมมิกา อุปนันท�
63093023878 นายสิทธิชัย เอี่ยมเลิศ
63093023879 นางสาวณัชชา กลิ่นเล็ก
63093023880 นางสาวรสสุคนธ� ธนรัชต�พรเจริญ

หน'า 796 จาก 938                
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63093023881 นายนพรัตน� ป?ญญานันท�
63093023882 นายสิทธิชัย สุวรรณชื่น
63093023883 นางสาวกาญจนา เฮี้ยะหลง
63093023884 นายปธานิน จําศิล
63093023885 นางสาวนิตยา สุขคล'า
63093023886 นายเอนก อินยัง
63093023887 นายสุทธิพร เบิกบาน
63093023888 นายภานุพงศ� ซ'อนสมบัติ
63093023889 นางสาวจันทร�ธิมา จันทวี
63093023890 นางสาววิภาลัย ทวยพวก
63093023891 นางสาวจริยา สุทะต้ัง
63093023892 นางสาวดรุณวรรณ ปานแก'ว
63093023893 นางสาวศิลามณี แจ'งใบ
63093023894 นางสาวสุธาสินี ยุพเยาว�
63093023895 นางสาวอริสา ศิริพัฒนานุกูลชัย
63093023896 ว+าที่ร'อยตรีหญิงจุฑามาศ บ'านหนอง
63093023897 นางสาวศิวนันท� เมินดี
63093023898 นางสาวปาณิสรา มูลประเสริฐ
63093023899 นายยุทธภพ เอี่ยมนุ'ย
63093023900 นางสาวเมธาวี กล+อมจิตต�
63093023901 นางสาวธนัญธรณ� สมนวล
63093023902 นายศิริพงษ� วุฒิการณ�
63093023903 นางสาวนิตยา จิตนันท�
63093023904 นางสาวศิริรัตน� คนม่ัง
63093023905 นางสาวจิรประภา นกผึ้ง
63093023906 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ จันตMะ
63093023907 นางสาวหทัยรัตน� นุ+มทองคํา
63093023908 นางสาวอัจฉรา พูลศรี
63093023909 นางสาวนพมาศ ฉิมศิริ
63093023910 นางสาวป6Uนสุดา ยุทธวงค�
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63093023911 นางสาวชูกมล หาเวียง
63093023912 นางสาวกุลนันท� บุญเกษม
63093023913 นางสาวธนารัตน� จิตมะกล่ํา
63093023914 นางสาวอรทัย มงคลวัจน�
63093023915 นางสาวจิตต�เมธี บุตรศรี
63093023916 นางสาววรรณอนงค� ศรีเรืองโห'
63093023917 นางสาววาสินี เพ็ญศรี
63093023918 นายวิทวัส รัตนพานิช
63093023919 นายพีรณัฐ ทองวัฒน�
63093023920 นางสาวเจนจิรา นาห+อม
63093023921 นางสาวเกศรินทร� อุดคํา
63093023922 นางรัชนี หลากจิตร
63093023923 นางสาวโชติกา อาราม
63093023924 นางอัญชลี ชุ+มชูจันทร�
63093023925 นางสาวกานต�กนิษฐ� เข่ือนแก'ว
63093023926 นางสาวปรียาธร ม่ันคง
63093023927 นางวิไลวรรณ ป6ตโต
63093023928 นายเกียรติภูมิ วัชชัยภูมิ
63093023929 นางสาวยุพา หาญกลาง
63093023930 นายกฤติวินท� เปรมใจ
63093023931 นางสาวจารุมน ลมลื่น
63093023932 นายวัชรพงษ� วงพิมเสน
63093023933 นางสาวอมรรัตน� พะยอม
63093023934 นายอิทธิพล เภารอด
63093023935 นายจีรพงษ� เวียนสุวรรณ
63093023936 นางสาวณัชญ�ชญานนท� เจริญวัย
63093023937 นายชัยนัด อMอดผล
63093023938 นายจิรายุ ทาจวง
63093023939 นางสาวเจนอักษร แดวขุนทด
63093023940 นางสาวกิตติมา ศรีจันทร�
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63093023941 นางสาวภูษณิศา โพล'งจ่ัน
63093023942 นางสาวสุรภี มหายศนันท�
63093023943 นางสาวเหมือนชนก โนวังหาร
63093023944 นางสาวชุติกาญจณ� ก'อนจันทร�เทศ
63093023945 นางสาวหนึ่งฤทัย วงษ�ดิษฐ�
63093023946 นางสาวรังสิยาภรณ� อศูรย�
63093023947 นางสาวจารุวรรณ สีหะกุลัง
63093023948 นางสาวเสาวลักษณ� สิงห�ทอง
63093023949 นางสาวอัณณ�พิชา ชะเต
63093023950 นายภัทรดนัย โกศลวรรธน�
63093023951 นางสาวรามนารี บุญชุ+ม
63093023952 นายศุภณัฐ จิตรานุวัฒน�กุล
63093023953 นางสาวศิริลักษณ� บุญทวงค�
63093023954 นางสาวน้ําค'าง กันเกตุ
63093023955 นางสาวสาลินี สถานทุง
63093023956 นายวงศกร วิเชียรสรรค�
63093023957 นางสาวณิชากร โนราช
63093023958 นางสาวบงกชธณศร สอนไวสาด
63093023959 นางสาวนุสรา สวยกระโทก
63093023960 นางสาวสุรOีรัตน� กองสังข�
63093023961 นางสาวกมลชนก แก'วยา
63093023962 นางสาวธมลพรรณ จอมหงษ�
63093023963 ว+าที่ร'อยตรีหญิงนิตยา ขลังวิเชียร
63093023964 นางสาวสุกฤตา พรมดวง
63093023965 นายศรศักด์ิ ธรรมวิจิตร
63093023966 นายฉกาจ สียงค�
63093023967 นางสาวจุฬา รัตน� คําถาเครือ 
63093023968 นายบุญนํา ทองทา
63093023969 นางสาวจิตตินาฏ เชยกิจ
63093023970 นางสาวกมลวรรณ สมานพันธ�
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63093023971 นางสาวเยาวลักษณ� สีดี
63093023972 นางสาวกนกวรรณ มิตร�คํา
63093023973 นางสาวสุภาพร มาน'อย
63093023974 นางสาวขวัญจิรา เอี่ยมชู
63093023975 นายชยวัฒน� ชัยเลิศธนกุล
63093023976 นายณคิล เสนาวัฒนา
63093023977 นางสาวนรีรัตน� แย'มโชติ
63093023978 นางสาวพีรกานต� บุตรดี
63093023979 นางสาวนันทพัทธ� สุขะตา
63093023980 นางสาววราภรณ� กองแก'ว
63093023981 นางสาวอภิชญา วิโรจน�สกุล
63093023982 นางสาวธิดารัตน� สวัสด์ิวงษ�
63093023983 นางสาววิมลมาศ กุลแก'ว
63093023984 ว+าที่ร'อยตรีหญิงแสงเดือน ดวงใจ
63093023985 นางสาวสมฤทัย ไชยฤกษ�
63093023986 นางสาวผุสดี โชคอนันตชัย
63093023987 นางอินทุอร ดินไทย
63093023988 นางสาวเบญญาภา เอี่ยมสุข
63093023989 นายกนก โชติช+วง
63093023990 นางสาวเบญจรัตน� กองเลิศ
63093023991 นางสาวณัฐพร เพ็ชรครุธ
63093023992 นางศิริลักษณ� วงศ�ปาลีย�
63093023993 นายศิริพงษ� ระวีแสง
63093023994 นางสาวจีราพร ศรีสมบัติ
63093023995 นางสาวนิธิศา แกล'วเขตการ
63093023996 นางสาวเบญจมาภรณ� ศรีบุญ
63093023997 นางสาวสุทธิตา เก้ือกูลวงศา
63093023998 นายนิติพล รอตปลื้ม
63093023999 นางสาวอนุชิดา หอมอ+อน
63093024000 นางสาวคันธมาลี บุญประสิทธ์ิ
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63093024001 นางสาวอภิญญา มุสิกสุตร
63093024002 นางสาวอรนิภา ม+วงทิม
63093024003 นางสาวเปรมกมล เทียบทิม
63093024004 นางสาวรุ+งทิวา รอดมา
63093024005 นางสาวสุดารัตน� ทาคําปEอง
63093024006 นายวีระศักด์ิ ผางจันทร�ดา
63093024007 นางสาวสุกัญญา ฮวดเกิด
63093024008 ว+าที่ร'อยตรีหญิงสุพัตรา แก'วมาลา
63093024009 นางสาวชลธิชา ขันโท
63093024010 นายกรณ�กวินท� อินทอง
63093024011 นายจตุรพัฒน� ฉัตรสุวรรณ�
63093024012 นางสาวอุมาพร กะริยะ
63093024013 นางสาวอัญชิสา เรืองพูล
63093024014 นางสาวนฤมล มาเนตร�
63093024015 นางสาวเวณิกา หะริตา
63093024016 นางอธินันท� สร'อยมี
63093024017 ว+าที่ ร.ต.หญิงนภามาศ ใจผ+อง
63093024018 นางดวงพร วงษ�ป?น
63093024019 นางสาวฐิตญาภรณ� สถิตย�พงษ�
63093024020 นางสาวอุษา ศรีเมือง
63093024021 นางสาวชฎาพร มะโนรัตน�
63093024022 นางสาวจุฑารัตน� หนองหลวง
63093024023 นางสาวศศิวิมล สุขขัง
63093024024 นางสาวลักขณา จันทร�ปลั่ง
63093024025 นายนพรัตน� สุวรรณสุระ
63093024026 นางสาวพัฒนาภรณ� มณีวรรณ�
63093024027 นางสาวภาวิณี พงษ�ชัยสิทธ์ิ
63093024028 นางสาวพิมพ�จันทร� จิระกูล
63093024029 นางสาวสุภาพร ป6งเมือง
63093024030 นายประกิต จันทร�เพ็ง
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63093024031 นายวิโรจน� ไชยสมทิพย�
63093024032 นายสหทัศน� ม่ันเมือง
63093024033 นางสาววิชุตา คงคิด
63093024034 นางสาวจันทณี ป?]นคล'าย
63093024035 นางสาววรรณนิษา สิระใจ
63093024036 นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ�
63093024037 นายแสงคํา ศรีนวนแตง
63093024038 นางสาวจาริยา สิงห�รักษ�
63093024039 นางสาวขนิษฐา ก'อนคง
63093024040 นางสาวลลิตพรรณ คําตัน
63093024041 นางสาวนิชกุล อุดอ'าย
63093024042 ว+าที่รต.พูนศักด์ิ พุดขุนทด
63093024043 นางสาววราภรณ� ผ+องอ+วย
63093024044 นางสาววิชุดา ดีพรมมา
63093024045 นางสาวอุทัยทิพย� แย'มเมล�
63093024046 นายธชย ธนโชติพิสุทธ์ิเมธา
63093024047 นางป6ญารัตน� น'อยเอี่ยม
63093024048 นางสาวสุจิตรา สุคนธจามร
63093024049 นางสาวพุธิตา ชัยโย
63093024050 นางสาวชลธิชา เครืออยู+
63093024051 นางสาวนันทนา มหาสุขุม
63093024052 นายณัฐดนัย ปานอินทร�
63093024053 นางสาวจิตนภา เกตุหอม
63093024054 นางสาวกัญญารัตน� พู+พิสุทธ์ิ
63093024055 นางสาวแพรวพลอย เสือชาวนา
63093024056 นางสาวลักษิกา เสือครุฑ
63093024057 นางสาววาสนา สุขดี
63093024058 นางสาวจารุวรรณ เงินทอง
63093024059 นางสาวพิมพ�ชนก กันตา
63093024060 นายตุลย� ดิษฐเจริญ
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63093024061 นางสาวสุภาพร ปานฤทธ์ิ
63093024062 นายไพฑูรย� บุญรักษ�
63093024063 นางสาวศศิวิมล ยาน'อย
63093024064 นางสาวสิยากร สีใหม+
63093024065 นางสาวณัฐธยาน� แย'มแสน
63093024066 ว+าที่ ร.ต.หญิงรติพร โพธ์ิจวง
63093024067 นางสาวศุภกานต� คันธา
63093024068 นายทรงวุฒิ สุวรรณแสง
63093024069 นางสาวป6ยวดี บุตรบุญ
63093024070 นางสาวกาญจน�สิตา วัฒนาจรัสแสง
63093024071 นางสาวสินีนาด คัณธานันท�
63093024072 นายอนิรุธ เอมใจ
63093024073 จ+าสิบเอกหญิงนารีรัตน� รุ+งเรือง
63093024074 นายพัทธดนย� กมลเวช
63093024075 นางสาวจิราภรณ� ศิริวัฒน�
63093024076 นายกิตติคุณ เพ็ชรนิล
63093024077 นางสาวพัชรีพร ด+อนแผ'ว
63093024078 นายกฤตพจน� ไชยวงค�
63093024079 นางสาวอัญชลี ใจกว'าง
63093024080 นายพงศ�ดนัย หิรัญพานิช
63093024081 นางสาวสิริกาญจนา บุญดา
63093024082 นางสาวอนุรดี วังคีรี
63093024083 นางสาวธิติมา ไพโรจน�
63093024084 นางสาวธิดารัตน� ฮวดเข็ม
63093024085 นางสาวอัญชลี ชมโลก
63093024086 นางสาวอรญา บรรดาศักด์ิ
63093024087 นางสาวพนิดา กุญชร
63093024088 นายวีระศักด์ิ เรือนแก'ว
63093024089 นางสาวมารินทร� ปราบริปู
63093024090 นางสาวกนกวรรณ ตุงคะศิริ
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ระดับปริญญาตรี

63093024091 นางสาวทิพวรรณ ถุงอินทร�
63093024092 นายวันมงคล ดีมาก
63093024093 นางสาวธิดารัตน� ขจรเกียรติสกุล
63093024094 นายบัณฑิต บรมธรรม
63093024095 นางสาวพัชรี ป6จดี
63093024096 นางสาวมาริษา สิงห�โต
63093024097 นางสาววัชราภรณ� นาคจาด
63093024098 นางสาวป?ทมาภรณ� คําคุ'ม
63093024099 นายปุณยวัจน� สวนที
63093024100 นางสาวเนตรนภา สิญจวัตร�
63093024101 นายสุรสิทธ์ิ คําดี
63093024102 นายนันทวัฒน� เก+งธันยะกิจ
63093024103 นางสาวพรชนก นวลคํา
63093024104 นางสาวศศิวิมล ทองบุญ
63093024105 นางสาวภัทราณี นาคคงคํา
63093024106 นางสาวเยาวเรศ สมศรี
63093024107 นางสาวธรรญชนก เสือดํา
63093024108 นางสาวอลิษา ขัดสม
63093024109 นายธนายุทธ เดชทอง
63093024110 ว+าที่ ร.ต.อดิศักด์ิ ทองกลัด
63093024111 นางสาวนฤมล อ'นม่ัน
63093024112 นายพีรภัทร� วัฒนวนาพงษ�
63093024113 นางสาวป6ยารมณ� ใจคง
63093024114 นางสาวสมพร สุขเจริญ
63093024115 นางสาวเสาวลักษณ� หนุสวัสด์ิ
63093024116 นางสาวสิริลักษณ� แสนวงค�ตัน
63093024117 นายวัฒนา ธรรมสาลี
63093024118 นางสาววัลภา เจิงหม+อง
63093024119 นางสาววิยะดา จิตจํานงค�
63093024120 นางสาวพรธิดา หนองประชุม
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63093024121 นายณัฏฐพัชร� วิชัยดิษฐ
63093024122 นางสาวกัญจนพร วัฒนจินดารัตน�
63093024123 นางสาววรางคณา อินทะป?ญโญ
63093024124 นางสาวป6ยะมาศ โพธ์ิศรี
63093024125 นางสาวเบญจมาศ โตนแห+ว
63093024126 นางสาวสุดารัตน� พันธุ�มณีรัตน�
63093024127 นายรัฐกฤต ต'องเตือนตน
63093024128 นายวรายุส หอมนาน
63093024129 นายธนพนธ� แดงด+อน
63093024130 นางสาวชลิตา แก'วลาว
63093024131 นางสาวกันต�กมล ขงขันมณีเวช
63093024132 นายจิรัฏฐ� สารัตน�
63093024133 นางสาวสริญญา รบชนะชัย
63093024134 นางสาวภัสสราญิการ� ดู+ผัด
63093024135 นายนพล บุญรัก
63093024136 นายสุทธิศักด์ิ นิมานะ
63093024137 นายพรนารายณ� แผลงศร
63093024138 นางสาวสัณห�ฤทัย เงินทุ+ง
63093024139 นายฉัตรชัย ศรีแย'ม
63093024140 นางสาวเจนจิรา พรมแสง
63093024141 นางสาวโกลัญญา ทองวิชิต
63093024142 นางสาวศิริรัตน� ลัคณา
63093024143 นางสาวอรอุมา อินลอย
63093024144 นางสาวดวงพร ประสาทเขตวิทย�
63093024145 นางสาวมาลัย มัชบัญฑิตย�
63093024146 นางสาวชุติญา บรรเทิงจิตต�
63093024147 นางสาวอักษิพร นาคสุข
63093024148 นางสาวปุณฑริก กัณหะเนตร�
63093024149 นายวิศรุต คลังนุ+ม
63093024150 นางสาวปรัศนีย� พรมสุข
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63093024151 นางสาวพรสวรรค� มาส'มซ+า
63093024152 นางสาววรารัตน� เตชะยศ
63093024153 นางสาวพรสุดา รักแย'ม
63093024154 นายกิตติธัช สายเขียว
63093024155 นางสาวอาริยา รักษางาม
63093024156 นางสาวอารีรัตน� เต+าสุขเผือก
63093024157 นายรัชพล สายโอMะ
63093024158 นางสาวนัทรินทร� บุบผากอง
63093024159 นางสาวณัฐธยาน� อิราชา
63093024160 นางสาวเกตุแก'ว สร'อยอ+วม
63093024161 นายภูเมธ กําเนิดพงศ�กร
63093024162 นางสาวศุภสุดา แสนศรี
63093024163 นางสาวดารัตน� มีแสงแก'ว
63093024164 นายวีรพร ลอยทับเลิศ
63093024165 นายพงศ�ธร รักรัง
63093024166 นางสาวสุรีพร สมฤทธ์ิ
63093024167 นางสาวชาริกา วิมุติ
63093024168 นางวรรณิศา ตาแก'ว
63093024169 นางอุไรวรรณ บริบทคุณธรรม
63093024170 นางสาวนาตยา กอบธัญกิจ
63093024171 นายสุริยา ศิริ
63093024172 นางสาวโสภิต รอดป?นนา
63093024173 นางสาวชัชฎาภรณ� นายวิน
63093024174 นางสาวทิพกฤตา วงศ�บุญมา
63093024175 นางวันดี ทองเอม
63093024176 นางสาววลัยพร บุญเทียน
63093024177 นางสาวไอลดา ยคชรัตน�
63093024178 นายนนท�ธวัช ขันใจ
63093024179 นางสาวภัสรา ดวงมาลา
63093024180 นายธรรมรงค� นวลแก'ว
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63093024181 นางสาวอัญชุลี สุนทรี
63093024182 นายศักด์ิดา บุญชูเดช
63093024183 นางสาวชลิดา ใจกลม
63093024184 นางสาวจารุวรรณ จักษุดํา
63093024185 นางสาวน้ําอ'อย ขอบทอง
63093024186 นายโกวิทย� ขอนทอง
63093024187 นางสาวสิตานันท� ลือทุกข�สิ้น
63093024188 นางสาวศันสนีย� กระทู'
63093024189 นายธีรภัทร� บุญมาก
63093024190 นางสาวปรียาภัทร� คงคลัง
63093024191 นางสาววารุณี มีมุข
63093024192 นางสาวมนธิชา เชียงโญ
63093024193 นายชวลิต อุดด'วง
63093024194 นางสาวจุฬาลักษณ� สมฤทธ์ิ
63093024195 ว+าที่ร'อยตรีหญิงธมลวรรณ จํารัส
63093024196 นางสาวสุภาภรณ� พิมสวา
63093024197 นางสาวทิพรัตน� ราชพรหมมา
63093024198 นางสาวพัชรินทร� รอดภัย
63093024199 นายสรายุทธ แก'วเขียว
63093024200 นางสาวลักขณา แช+มชื่น
63093024201 นางสาวศิรดา สาระวรรณ�
63093024202 นายเมธี เขียวป?น
63093024203 นางสาววรุณยุภา ม่ันถึง
63093024204 นางสาวสุดารัตน� เตจMะเสาร�
63093024205 นางสาวกุลิสรา ประกายแก'ว
63093024206 นายประจักษ� มากมี
63093024207 นางวรรณิศา ดีเลิศ
63093024208 นางสาวสุกัญญา แก'วแสนสาย
63093024209 นางสาวรจนา สุดสาคร
63093024210 นายอภิชัย ฟ?]นคุ'ม
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63093024211 นางสาวจิตรลดา หุ+นอินทร�
63093024212 นางสาวสุทฤศยา เลิศทหาร
63093024213 นางสาววรดา ปล'องลา
63093024214 นางสาวฐิติพร บัวกลม
63093024215 นางสาวนีราฎา ดวงแก'ว
63093024216 นางสาวมนรดา มีแดง
63093024217 นายวิทยา ศรีรอต
63093024218 ว+าที่ร'อยตรีภูวภัสสร� บรรณสาร
63093024219 นางสาวพัชรินทร� สุขแจ'ง
63093024220 นางสาววารุณี มดแดง
63093024221 นายพิทูร บุญสม
63093024222 นางสาวจุฑารัตน� อุตมะ
63093024223 นางสาวอังคณา จันทวาศ
63093024224 นางสาวสุพัตรา ขุนพรม
63093024225 นางสาวจิรภัทร จําลอง
63093024226 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ผิวพรรณ�
63093024227 นางสาวปาริชาติ สังข�หน+วง
63093024228 นางสาวจริยา คําคม
63093024229 นางสาววรรณภี ทวีศรี
63093024230 นายวัชรพงศ� วังคํา
63093024231 นายวิสันต� อ+อนทะ
63093024232 นางสาวสุรีพร จินาวัง
63093024233 นางสาววทันยา พุฒทอง
63093024234 นางสาวพรรณราย บุญทวี
63093024235 นางสาววราภรณ� ใจซ่ือ
63093024236 นางสาวศิริพร กลิ่นเฟLUอง
63093024237 นางสาวศริประภา มาไชยนาม
63093024238 นายพนม ขําไชโย
63093024239 นางสาวกรรณิกา ยาดิบ
63093024240 นางสาวณัฐมล โตนา
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63093024241 นางสาวกิตติวรา เนียมใย
63093024242 นายพิเชษฐ รักสิงห�
63093024243 นางสาวสายฝน คําขาว
63093024244 นางสาววรรษมน ศรีอําไพ
63093024245 นางสาวกาญจนา มีรัตน�
63093024246 นางสาวสุจิตรา ปEองที
63093024247 นายธนวัฒน� เมฆนิล
63093024248 นางสาวสิรินาท แก'วมณี
63093024249 นายกัมพล ทองนาค
63093024250 นางสาวสุภาพร มาเกิด
63093024251 นายศุภกิตต� กินร
63093024252 นายธนภัทร วงศ�บุตร
63093024253 นางสาวชุติมณฑน� พลอยเลิศ
63093024254 นางสาวปวีณา ดีคํา
63093024255 นางอรุณี มูลดี
63093024256 นางสาวปาริฉัตต� คําวาด
63093024257 นายคุณาวุฒิ บรรณาลัย
63093024258 นางสาวสิริภรณ� สุวรรณโฉม
63093024259 นางสาวนารีรัตน� อ'นคํา
63093024260 นางสาวพรพรรณ คําแสน
63093024261 นางสาววินิดา กะบองแก'ว
63093024262 นางสาวพิชญาภรณ� กรกนกกาญจน�
63093024263 นายศรัณย� รอดแสวง
63093024264 นายธนทัต กันแตง
63093024265 นางสาวขวัญนภา สุดจิตร
63093024266 นางสาวนิรมล ขอนทอง
63093024267 นางสาวปรียาภรณ� มีธรรมยุติ
63093024268 นางสาวรักษิกา แช+มโตนด
63093024269 นางสาวรุ+งทิวา บัณฑิตภูริทัต
63093024270 นางสาวเพ็ญนภา ตันเตโช
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63093024271 นางสาวนริศรา บุญคง
63093024272 นายจิรุตถ� กาศเกษม
63093024273 นางสาวมุกดา คัชมาตย�
63093024274 นายยุทธพงศ� หอยศรีจันทร�
63093024275 นายสมภพ พรมจุ'ยพะเนา
63093024276 นางสาวป6ยนันท� มากเมือง
63093024277 นางสาวจุฑามาศ มะลิวัลย�
63093024278 นางสาวนัทชา นาทุม
63093024279 นางสาวอมรรัตน� ฟองคําปา
63093024280 นายกิตติป?ญญา คุณนาเมือง
63093024281 นางสาวชุติมา ทองมา
63093024282 นางสาวกาญจนา แก'วสน
63093024283 นางสาวสุปรียา คันสิงหา
63093024284 นางสาวยุภาวดี แย'มคร'าม
63093024285 นางสาวแสงแข เพชรชนะ
63093024286 นายทิวากร ถุงคํา
63093024287 นางสาวธัญชนก โฉมอุดม
63093024288 นางสาวกนกกาญจน� ธุระเสร็จ
63093024289 นางสาวสุพิชชา ป?ญจาคะ
63093024290 นางสาวขนิษฐา เภาตุ+น
63093024291 นางสาวอัจฉราพรรณ พวงเพ็ชร�
63093024292 นางสาวกุสุมา ตีระชิ้น
63093024293 นางสาวศุภิลักษณ� วินิจสร
63093024294 นางสาวณัฐฐิกานต� พุกสอน
63093024295 นายนฤเบศร� ทั่งเรือง
63093024296 นายกฤษฎา ปานสุด
63093024297 นางสาวโสรญา เปVUยมจันทร�
63093024298 นางสาวสุรัชนา อินทรชูศรี
63093024299 นายธีระพงษ� ธรรมจักร
63093024300 นางสาวสุธิสา ชาติไกรบัญชา
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63093024301 นางสาวจรรยารักษ� หล+อศิริ
63093024302 นางสาววิชุดา มาแก'ว
63093024303 นางสาววรฤทัย ชาติพจน�
63093024304 นางสาวจิราพัชร ขัดทาน
63093024305 นางสาวชรินา สุขโฉม
63093024306 นางสาวฉัตรกมล จันเทศ
63093024307 นางสาววิภารัตน� นุ+มนิ่ม
63093024308 นางสาวนิลาวัณย� เนตรป?ญญา
63093024309 นางสาวศศิธร เข่ือนอ'น
63093024310 นางสาวเมธาวี ราชวงษ�
63093024311 นางวิรา พงวราสิทธ์ิ
63093024312 นายธนพล เทพวงษ�
63093024313 นางสาวภัคสิตา พิลึก
63093024314 นายประทีป พุ+มเทียน
63093024315 นางสาวนิศารัตน� วีรพันธุ�รัตน�
63093024316 นางสาวรวิสรา พุทธพงษ�
63093024317 นายวัชระ ดาดาด
63093024318 นางสาวรุ+งฤดี นีระพันธ�
63093024319 นางสาวอาภาพร จันทาพูน
63093024320 นายวัฒนา ค'างคีรี
63093024321 นายธนาวุฒิ ตู'ปล'อง
63093024322 นายสุริยะ ตะติยะ
63093024323 นางสาวศศิประภา ยศบุญเฮียง
63093024324 นายวชิรกานต� จันขัน
63093024325 นางสาวศริญญา คงมี
63093024326 นางสาวป6ยะรัตน� ธรรมสอน
63093024327 นางสาวฐิตาภรณ� สอนแก'ว
63093024328 นายอนุวัฒน� ชาววิวัฒน�
63093024329 นางสาวจุฑามาศ กระต+ายอินทร�
63093024330 นายพงษ�ศักด์ิ มหามาตย�
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ระดับปริญญาตรี

63093024331 นายภคิน สินประเสริฐ
63093024332 นางสาวอาภัสรา หล+ายข'าม
63093024333 นางสาวปาริชาติ มะโนสร'อย
63093024334 นางสาวอรชพร หาญไชยภา
63093024335 นางสาวเขมจิรา เทพศิริ
63093024336 นางสาวณัฐชา บัวทวี
63093024337 นายธนาบุญ มบขุนทด
63093024338 นางสาวอนุสรา มาลีน'อย
63093024339 นางสาวติยาพร ใจจันทร�
63093024340 นายรณชัย เจริญวงษ�
63093024341 นางสาวสุนิตา ตMะตา
63093024342 นางสาวกัลยรัตน� ศรีคํา
63093024343 นางสาวกฤตยา ใฝRกุศลกิจธรรม
63093024344 นายเมธา วรรณบุตร
63093024345 นางสาวสุพัตรา พิยะ 
63093024346 นางสาวขนิษฐา ชมเชย
63093024347 นางณัฐกฤตา ชมโฉม
63093024348 นายสิทธิโชค ผาสุข
63093024349 นางสาวบุณยานุช คํายอด
63093024350 นางสาวขนิษฐา แก'วบังเกิด
63093024351 นางสาวพัชรธัญ แดงสวัสด์ิ
63093024352 นายศุภกิตต� ขมินทกูล
63093024353 นายทศพล ประเทืองผล
63093024354 นายประจักษ� กูฎโสม
63093024355 นายสุรเกียรติ วงษ�สุนทร
63093024356 นางสาวอรุณรัตน� ตาแดงสาย
63093024357 นายสุรเชษฐ� เปNนการ
63093024358 นางสาวนันทภัต โชตวีระวัฒนา
63093024359 นางสาวจุดารัตน� ปานฟ?ก
63093024360 นายอนุชา อินหันต�
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63093024361 นายกรกต สุขยืน
63093024362 นางสาวมณฑา คนซ่ือ
63093024363 นางสาวศุราภรณ� บุญรอ
63093024364 นางสาวบัณฑิตา มาลัย
63093024365 นางสาวกชมล วันทอง
63093024366 นายชโนทัย ทิวงษา
63093024367 นางสาวไอยราวัณ รินทร�วงศ�
63093024368 นางสาวสุทธิดา ศรีเมือง
63093024369 นางสาวรัตนา ไชยกิจ
63093024370 นายอินทรีย� เข็มครุฑ
63093024371 นางสาวรุ+งราตรี ตรีแจ+ม
63093024372 นางสาวธันย�ชนก แก'วขาว
63093024373 นายจักร�นคินทร� จันทร�แดง
63093024374 นางสาวสุขดารักษ� นันตา
63093024375 นางสาวพาฝ?น ก่ิงโพธ์ิ
63093024376 นางสาวพชรพรรณ พิมพ�สาร
63093024377 นางสาวแพรวนภา จาจุZย
63093024378 นายณัฐนนท� อินทมงคล
63093024379 นางสาวอมิตตา ทรัพย�เจริญ
63093024380 นางสาววิไลวรรณ ดอนไพรเมือง
63093024381 นางสาวสุรีรัตน� เรืองตา
63093024382 นางสาวยุพา จาดเนือง
63093024383 นางสาวเอมวิกา ทองมา
63093024384 นายนันทวัฒน� แสงทอง
63093024385 นางสาวธนาวรรณ เอกอินภา
63093024386 นายชิษณุพงษ� ทองสิน
63093024387 นางสาวดาราณี สีสุวรรณ�
63093024388 นางสาวเบญจรัตน� ชาญณรงค�
63093024389 นายสมเกียรติ ภู+สิงห�
63093024390 นางสาวธัญชนก โลหะบริสุทธ์ิ
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63093024391 นางสาวสุพรรษา พงษ�สาลี
63093024392 นางสาวจิระนันท� มามี
63093024393 นายธนกฤต พิศอ+อน
63093024394 นางสาวมัชฌากร อินทรวัลณ�กูล
63093024395 นายอาทิตย� พิลาบุตร
63093024396 นางสาวพัชรวรรณ สายใจคํา
63093024397 นางสาวสุวรรณา ตลุ+มเคลือ
63093024398 นางสาวอรพิน พิมพ�แก+น
63093024399 นางสาวอัมรินทร� แก'วขาว
63093024400 นางสาวณิชาภัทร ชาประเสริฐ
63093024401 นางสาวสริตา บัวดี
63093024402 นางสาวกนกวรรณ จ่ันทอง
63093024403 นายภูมิพัฒน� พลญาพิพัฒน�
63093024404 นางสาวรัตติยากร กิติมา
63093024405 นางสาวป?ทมา แม'นปาน
63093024406 นางสาวช+อผกา ยอดสุทธิ
63093024407 นางสาวอุไรวรรณ เจียงเพ็ง
63093024408 นางสาวสุนันทา คงนก
63093024409 นางสาวศุภาวรรณ อินตMะจักร
63093024410 นางสาวสุทธิณี สุวรรณโฉม
63093024411 นางสาวสุกัญญา สอดตา
63093024412 นางสาวณีรนุช นุ+มเกลี้ยง
63093024413 นายประวิทย� เชื้อชุ+ม
63093024414 นางสาวพรพรรณ กล+อมพร
63093024415 ว+าที่ร'อยตรีเอกชัย พรหมเผือก
63093024416 นางสาวไอศวรรย� เรืองขจร
63093024417 นายชยรพ วัฒนาทรัพย�เกษม
63093024418 นางสาวศิรภัสสร อยู+สุข
63093024419 นางสาวขวัญดาว นิยมกุล
63093024420 นางสาวจิรนันท� เม+นทรัพย�
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63093024421 นางสาวนวลศิริ สังเกตุดี
63093024422 นางสาววิมล ป6Uนประดับ
63093024423 นายปฏิวัติ เอี่ยมฉิม
63093024424 นางสาวศรีไพร เรืองวิไลพร
63093024425 นางสาวป?ทมา แปEนจันทร�
63093024426 นางสาววราภัทร คุ'มรักษ�
63093024427 นางสาวปณิดา ฟองชัย
63093024428 นางสาวบุษยมาศ ป?นอิน
63093024429 นางสาววรรณภา สุดจ+าชารี
63093024430 นางสาวยุพา กลางจันทรา
63093024431 นางสาวธิดารัตน� ตองอบ
63093024432 นางสาวสุพิชฌาย� สุภธนณัฏฐ�
63093024433 นางสาวอริสรา เพชรพงศ�
63093024434 นางสาวอัญชลี สุจะวะนะ
63093024435 นางสาวสวลักษณ� เพ็งเทศ
63093024436 นางสาวบุษราคัม วิโจทุจ
63093024437 นางสาวนงลักษณ� เขียวอ'าย
63093024438 นายบุญนาวา บุญเจือ
63093024439 นายกิตติวัฒน� เฉิดเดชานนท�
63093024440 นางสาวกัญญา จูสลุด
63093024441 นางสาวอรวรรณ วัตถุภาพ
63093024442 นายกิตติธัช กําจร
63093024443 นางสาววัชชรัตน� สดศรี
63093024444 นางสาวรุจิรัตน� ทองจันทร�
63093024445 นายศักดินนท� แตงร+ม
63093024446 นางสาววิลาวัลย� เพ็งท'าว
63093024447 นางสาวชัยรัมภา พีระพันธุ�
63093024448 นายนราธิป คชสีห�
63093024449 นางสาวธนีพร เกิดสมศรี
63093024450 นางสาวขวัญฤทัย บุญเฟLUอง
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63093024451 นางสาวป?ญญ�ชนิตา เนตะศาสตร�
63093024452 นางสาวศิริประภา เทียนไชย
63093024453 นางสาวเบญจวรรณ สมทราย
63093024454 นางสาวเจนจิรา อนุรักษ�
63093024455 นางสาวสุมีนา นาคเทวัญ
63093024456 นางบุษกร กลิ่นเสือ
63093024457 นางสาวสุภาพร เย็นนัทธี
63093024458 นางสาวพจนา สุทธิศักด์ิ
63093024459 นางสาวศิริพร นภาวสุข
63093024460 นางสาวนุชรี ใจทัศน�
63093024461 นางสาวกมลวรรณ ดีจาด
63093024462 นางสาวอรทัย ปRวนน'อย
63093024463 นายวัฒนา โพธ์ิศรี
63093024464 นางสาวพรนภา อินประสิทธ์ิ
63093024465 นางสาวพรพิมล ภารังกูล
63093024466 นางสาวกัลยาณี จรูญชัย
63093024467 นางสาวเหมือนทอง โตมร
63093024468 นางสาวอัจฉรา ผ+องใส
63093024469 นางสาวศิริลักษณ� บัวทอง
63093024470 นางพิมสุดา คะนิกา
63093024471 นางสาวกาญจนา กองสาสนะ
63093024472 นางสาวจุฬาลักษณ� พุ+มแจ'ง
63093024473 นางสาวเมวิกา ศรัทธา
63093024474 นางสาวสุนิสา มาตรนอก
63093024475 นางสาวเพชรไพริน สาระพันธ�
63093024476 นางสาววัฒนาพร อุบลไพร
63093024477 นางสาวสุนิสา ภัสสร
63093024478 นางสาวจริยา สายจัด
63093024479 นายธีรวัฒน� โกศิริ
63093024480 นางสาวธัญณภัสส� แสงเทียน
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63093024481 นางสาวปภัชญา วัดบุญเลี้ยง
63093024482 นางสาวชลนิภา ชื่นยศ
63093024483 ว+าที่ร'อยตรีธีร�ธวัช ตุลาชม
63093024484 นางสาววริศรา สมทราย
63093024485 นางสาววศินี ไพโรจน�
63093024486 นางสาวณัฐกมล สุวรรณภักดี
63093024487 นางสาวปรายรุ'ง ศรีกําป?ง
63093024488 นายป6ยปาณ จงถิรวงศ�
63093024489 นางสาวรัตติยากร สงวนศรี
63093024490 นางสาวชลนิสา ทาแนน
63093024491 นางสาวนันทิยา เกลี้ยงล่ํา
63093024492 นายศุภณัฐ วงศ�วาสน�
63093024493 นางสาวป6ยวดี เข่ือนเพชร
63093024494 นางสาวพรสวรรค� แสงทอง
63093024495 นางสาวชญานิษฐ� ศรีบุญ
63093024496 นางสาวศิริรัตน� มากใจ
63093024497 นางสาวจันทนา สระทองแมว
63093024498 นายศุภรัฐ จัตวา
63093024499 นางสาวอาภัสรา จอมทอง
63093024500 นางสาวศิริมาศ พ+องประสาท
63093024501 นางสาวสิริ คําน้ําปาด
63093024502 นายวิธวัช แสนคํา
63093024503 นายกฤษ หัสคอนบุรี
63093024504 นางสาวกุลธิดา อิ่นแก'ว
63093024505 นางสาววราพร อ+อนตา
63093024506 นายตรีภพ ฐาปนพัฒนกุล
63093024507 นางสาวกรัณฑรัตน� ท'วมภู+ทองดี
63093024508 นางสาววรรณนิศา อุตมาด
63093024509 นายครรชนะ บุญเรือง
63093024510 นางสาวป6ยนุช เสือเจริญ
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63093024511 นางสาวปาริชาติ นามผาน
63093024512 นางสาวอารยา อ+องชัยนาญ
63093024513 นายฐาบัญฑิต วังชสุข
63093024514 นายภาณุเดช วงษา
63093024515 นางสาวพิมพ�พันธุ� ศิลาหลัก
63093024516 นางรุ+งทิพย� พากเพียร
63093024517 นางสาวพิชาญา ทองไพบูลย� 
63093024518 นางสาวณัฐรุวงศ� จํานงค�จิตร
63093024519 นางสาวป6ยนุช สรรพอุดมฤกษ�
63093024520 นางสาวอรจิรา ศรีประดู+
63093024521 นางสาวสิภาพร คล'ายเเปEน
63093024522 นางสาวสุวนันท� สุระ
63093024523 นางสาวสิริลักษณ� เสือสี
63093024524 นางสาวกัญญารัตน� ศรีนวล
63093024525 นางสาวเกวลี เอี่ยมเมือง
63093024526 นางสาวจินตนา ขันตี
63093024527 นางสาวเจนจีรา พ่ึงพันธ�
63093024528 นางสาวชมพูนุท บัวแช+ม
63093024529 นางสาวสุวพิชชา แสงสุวรรณ
63093024530 นางสาวสุทิดา เพ็ชรสุวรรณ�
63093024531 นางสาวศศิวรรณ ฤกษ�ดี
63093024532 ว+าที่ร'อยตรีหญิงอุษณีย� ศรีลาฉิม
63093024533 นางสาวสาวิตรี ชุมภู
63093024534 นางสาวพรธีรา จุ'ยโต
63093024535 นางสาวนิลาวัลย� ภู+ทอง
63093024536 นางสาวศศิวิมล คําสุข
63093024537 นางสาวณัฌฌา ชาริกา
63093024538 นางสาวขวัญตา ผาก'อน
63093024539 น.ส.ภรณ�พฤษฎ� แก'วก'อน
63093024540 นางสาวสุทธิรัตน� สุทธิ
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63093024541 นางสาวกิตติยา วิจิตรพล
63093024542 นางสาวธัญพร คล'ายผูก
63093024543 นางสาวอริษา เมาดา
63093024544 นายนพรุจ นิยมไทย
63093024545 นางสาวอารยา กล่ําเดช
63093024546 นางสาวชนิดาภา เวียงนาค
63093024547 นางสาวสุภาพร พรหมลัทธ์ิ
63093024548 นางสาวลลิดา จันทน
63093024549 นายอาณัติ เดชจิตร
63093024550 นางสาวอารียา จันทร�ตรี
63093024551 นายชนสิษฎ� สละ
63093024552 นางสาวจุฑามาศ สวนปาน
63093024553 นางสาวธิดากาญจน� มากเฟL]อง
63093024554 นางสาวภักตร�พิมล หุมอาจ
63093024555 นางสาวกนกไทย น'อยเวียง
63093024556 นายยอดรัก สุขเกษม
63093024557 นางสาวศศิประภา พันแก'ว
63093024558 นางสาวบรรณรวรรณ ปลอดโปร+ง
63093024559 นางสาวชฎาพร พุทธดง
63093024560 นางสาวนิภาพร คําวงค�
63093024561 นางสาวฐิติรัตน� ต้ังพินิจกุล
63093024562 นางสาวเกวลี ถาวรศักด์ิ
63093024563 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�บาง
63093024564 นางสาวปาริฉัตร กาศมณี
63093024565 นางสาวนภาลัย เหล็กแก'ว
63093024566 นายมหรรณพ วิเชียรไพศาล
63093024567 นายอุดมศักด์ิ ศรีน'อย
63093024568 นางสาวชนารดี เกิดบํารุง
63093024569 นางสาวอัญชริดา เพชรสุข
63093024570 นางทองพลอย สุขมี
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63093024571 นางสาวอารียา จําเริญพัฒน�
63093024572 นางสาวสิรีธร มณีกาศ
63093024573 นางสาวปาณิสรา ไพจิตโรจนา
63093024574 นางสาวศลิษา ศิริวัฒนานุรักษ�
63093024575 นายพันลภ ครุธทานุชาติ
63093024576 นายสุพัตร รัตนารัศมี
63093024577 นางสาวธิดารัตน� ดาราช
63093024578 นายสาธิต สุขย'อย
63093024579 นางสาวสมหญิง สร'อยเสม
63093024580 นายโอภาส สุทธิด+าง
63093024581 นางสาวรุ+งทิวา เม'าทุ+ง
63093024582 นายธีระดนย� ญาวิลาศ
63093024583 นางสาวสายรุ'ง ชราชิต
63093024584 นางสาวเยาวเรศ เมฆฉาย
63093024585 นายยงยุทธ แก'วมาก
63093024586 นายธวัชชัย ทรัพย�ขํา
63093024587 นางสาวกนิษฐา บุญเขตต�
63093024588 นางสาวสุภาลักษณ� โสภา
63093024589 นางสาวณัฐทริกา สุขเสน
63093024590 นายณัฐพงษ� สุขอิ่ม
63093024591 นางสาวอิสรีย� วุฒิ
63093024592 นางสาวสุดารัตน� สมพันธ�
63093024593 นางสาววิชุดา ชูบัว
63093024594 นางสาวศิริวรรณ เอี่ยมสะอาด
63093024595 นางสาวพิมพ�สุดา สําราญคง
63093024596 นางสาวอัมรา บุตรจันทร�
63093024597 นายภูวดล ดํานงค�
63093024598 นางสาวประภาพร ทวีบุตร�
63093024599 นางสาวปรีญาภรณ� ป?นแก'ว
63093024600 นางสาวพรพรรณ โม'จันทร�
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63093024601 นางสาวกิตติยาพร อ'นป?นส�
63093024602 นางสาวญาดา อุชุโกศลการ
63093024603 นางสาวชุมพร เปรมชื่นพนาวัน
63093024604 นายสมบูรณ� คหะวงษ�
63093024605 นางสาวภัทรวดี เค็ดโลก
63093024606 นางสาวพลอยมารศรี อินทรสุข
63093024607 นางสาวกฤตชญา พฤทธ์ิพล
63093024608 นางสาวภัสชญา ศิลปสุวรรณ
63093024609 นางสาวธนัท สุขเกษม
63093024610 นางสาวศศิภา สอนป?น
63093024611 นางสาวกรรณิการ� ย่ีสุ+นแก'ว
63093024612 นางสาวเมญาวี กุลคง
63093024613 นายสิรภพ บรรพต
63093024614 นางสาวฝนทอง ไชยยะ
63093024615 นางสาวสิดาพร เชียงมูล
63093024616 นางสาวสุดารัตน� ข'ามสี่
63093024617 นางสาวจินตนา คําตู'อ'อ
63093024618 นายกิตติพศ กิตติธราภพ
63093024619 นางสาวประภาพรรณ� จุฑาคุปต�
63093024620 นางสาวพิมพ�จันทร� คําแถง
63093024621 นางสาวธนพรรณ ผู'ผ+อง
63093024622 นางสาวกรรณิกา บัวมา
63093024623 นางสาวเพ็ญนภา พละทรัพย�
63093024624 นางสาวธัญญารัตน� ตMะอ'อม
63093024625 นางสาวอารีย� สิบหยอม
63093024626 นายเชาวลิต ยูปานนท�
63093024627 นางสาวรัตติมา เงินทุ+ง
63093024628 นางสาววัชราภรณ� อินแตง
63093024629 นายอิทธิพล บุญนาค
63093024630 นายศิวะ มากผล
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63093024631 นายวัชรพงษ� แพงทอง
63093024632 นายชวนัฐ เพ็งสลุด
63093024633 นางสาวจุฑามาศ กุลวงค�
63093024634 นางสาวอรนาถ พรหมผาบ
63093024635 นายศรราม วิเชียรปูน
63093024636 นายกิตติพิชญ� ด'วงหิรัญ
63093024637 นางสาวกาญจนา ศรีคําภา
63093024638 นางสาวณัฐวดี สิทธิรัตน�
63093024639 นางสาวโชติกา นิลสนธิ
63093024640 นางสาวรัตติยา ม+วงเพชร
63093024641 นางสาวจิราภรณ� สมบุญยอด
63093024642 นางสาวนฤมล เที่ยงสุวรรณ�
63093024643 นางสาวชญานี อําภา
63093024644 นางสาวป?ทมา ขันตีมิตร
63093024645 นายสายชล ทองคํา
63093024646 นางสาวพรนิภา กรุดกรับ
63093024647 นายลําพล เอี่ยมอ่ํา
63093024648 นางสาวมัทนียา ธรรมรักษ�
63093024649 นางสาวนฤมล อุณหิต
63093024650 นายธนาทิพย� มีมุข
63093024651 นายณัฏฐากร บุญคํ้า
63093024652 นางสาวญาณิกา จันทร�ชัยภูมิ
63093024653 นางสาวกนกภรณ� เเก'วยม
63093024654 นายณัฐชนน ประพันธ�
63093024655 นางสาวเฉลิมขวัญ สุวรรณกระจ+าง
63093024656 นางสาวจินดาพร เฉลยพจน�
63093024657 นายพันแสง ลําดับ
63093024658 นางสาวกัญญาภัค อินชูรัญ
63093024659 นายป?ญญา ศรีสุวรรณ
63093024660 นายชวัลวิทย� ตาฟูย'อย
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63093024661 นางสาวนรOฺศรา สร'อยทอง
63093024662 นางสาวฑาริกานันท� ผาแก'ว
63093024663 นางสาวจีรญาดา ปวเรศวรภัทร
63093024664 นางสาวอําภาพร สอนศรี
63093024665 นางสาวปรียา บุญไทยใหญ+
63093024666 นางสาวสุนิสา รอดป?นนา
63093024667 นางสาวสุดารัตน� นาดี
63093024668 ว+าที่ ร.ต.หญิงศิริวรรณ ลังกากาศ
63093024669 นางสาวศิรประภา กรัดเกริ่นเกริก
63093024670 นางสาวปวิยา ปรารมย�
63093024671 นางสาวพิมพ�รัตน� งามเมือง
63093024672 นางสาวกัญญารัตน� อรุณ
63093024673 นายวงศกร อะนันทา
63093024674 นางสาวธัญภรณ� จําเนียร
63093024675 นายกูนศุภกิตต์ิ สุอรุณ
63093024676 นางพูนสิริ แก'วชมภู
63093024677 นางสาววันวิสา พันอินทร�
63093024678 นางสาวธัญวรัตม� สุขสว+าง
63093024679 นางสาวสโรชา ใจนิ่ม
63093024680 นายวนวัฒน� วงศ�สุวรรณ
63093024681 นางสาวรุ+งรัศมี สวัสดิมงคล
63093024682 นายดานัย วะราพุทธ
63093024683 นางสาววิมล เหล+ารอด
63093024684 นายวัชรพงษ� ทุมอริยะ
63093024685 นายธรรมธร ยุระศรี
63093024686 นายศราวุฒิ เอี่ยมอ+อน
63093024687 นางสาวเบญจมาศ ทรัพย�สุข
63093024688 นายทรงวุฒิ กลิ่นเกตุ
63093024689 นายวิทวัส ศรีสุข
63093024690 นางสาววรรณา การเฉ่ือยเฉิน
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63093024691 นางสาวพันธนันท� ถาวรศักด์ิ
63093024692 นางสาวณิชกานต� วงศ�พานิช
63093024693 นางสาวนฤมล จันอ'น
63093024694 นายเจตน�สฤษฎ์ิ เสือนาราง
63093024695 นางสาวสุธิตา เชียงหยอง
63093024696 นางสาวสุชาดา อ่ําปาง
63093024697 นายธนวัฒน� อิ้มแตง
63093024698 นายสิทธิรัตน� กาดีวงศ�
63093024699 นางสาวอังคณา ทองแฉล'ม
63093024700 นายศราวุฒิ ทีปสิริจรรยา
63093024701 นางสาววนิดา โทนใหญ+
63093024702 นางสาวสมใจรัก ตMะวัน
63093024703 นางสาวชัญญาณัฏฐ� แก'วดา
63093024704 นางสาวอัจจิมา ไกรแสง
63093024705 นางสาวศุวพิชญ� แก'วใส
63093024706 นางสาวลลิตา กล่ําเจริญ
63093024707 นางสาวสายสุนีย� คลี่วงษ�
63093024708 นายวิจิตร� บุญสูง
63093024709 นางสาวศุภรัตน� จันทร�แจ'ง
63093024710 นายพลกฤต น'อยเกิด
63093024711 นางสาวชนัดดา มีแสง
63093024712 นายอาทิตย� แซ+ว+าง
63093024713 นายวิศรุต หะทะยัง
63093024714 นางสาวสุปราณี วงศ�นารัตน�
63093024715 นางสาวสุภาภรณ� ศรีโสภา
63093024716 นางสาวกัณฐมณี มุทุจัด
63093024717 นางสาวไอยลดา บริบูรณ�
63093024718 นางสาวรัตนาพร รอดทุ+ง
63093024719 นางสาวคนึงนิตย� เหมือนมี
63093024720 นางสาวอภิสสินี พูลหน+าย
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63093024721 นางสาวจินตนา นิลละเอียด
63093024722 นางสาวฤทัยรัตน� ทองดี
63093024723 นางสาวรัตนา อินชายเขา
63093024724 นางสาวอิสริยาภรณ� แก'วศล
63093024725 นางสาวรัตติกาล จํารัสรักษ�
63093024726 นายพีระพล พูลทวี
63093024727 นางสาวพัชรินทร� มหานิล
63093024728 ว+าที่ ร.ต.พิชWุตม� ทองไทย
63093024729 นายดํารง กรรณกนกชัย
63093024730 นางสาววิลาวัลย� บ้ําชาวนา
63093024731 นางสาวสุริศา แสนสุข
63093024732 นางสาววรกานต� ตาสิงห�
63093024733 นางสาวทิพวรรณ สังเกตุใจ
63093024734 นายสุรณัฏฐ� พอพรวน
63093024735 นางสาวศุภรัตน� ม่ันทุ+ง
63093024736 นายธีระศักด์ิ บุรมณ�
63093024737 นายฐิติพงศ� แก'วทองมา
63093024738 นายพิสิษฐ� คําพัก
63093024739 นางสาวภฤศรา พัฒนเจริญ
63093024740 นางสาววรัญญา วงษ�เมือง
63093024741 นางสาวญาณี บุญมา
63093024742 นางสาวบุรัสกร ธรรมขันธ�
63093024743 นางสาวสุภาภรณ� ตันติชัยศรีกุล
63093024744 นายสุกฤษฏ์ิพงษ� สุวรรณอักษร
63093024745 นางสาวศศิวิมล มีเนตรขํา
63093024746 นายจักรกฤษณ� บานแย'ม
63093024747 นางสาวมณันญา สุถาลา
63093024748 นางสาวสุภาพร เข'าเมือง
63093024749 นายจักรพงค� ยวงแก'ว
63093024750 นางสาวชลนิชา มาลัยกุล
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63093024751 นางสาวศิริลักษณ� แย'มพราหมณ�
63093024752 นางสาวชฎาภา มากเกย
63093024753 นางสาวปรีญาฬัฐส� มะนาวหวาน
63093024754 นายวีระยุทธ สิงห�โต
63093024755 นายธนายง หยวกอZอง
63093024756 นายปริชญ�ชวิน ส+งให'
63093024757 นายป6ติพัฒน� เรือนคุ'ม
63093024758 นายธีรยุทธ สืบแก'ว
63093024759 นางสาวพัชริน อินไผ+
63093024760 นายวัชรากร กาญจนเวณุ
63093024761 นายณัฐวัฒน� เขียวขํา
63093024762 นางสาวจรวยพร พจนารถธํารง
63093024763 นายรัฐภูมิ แสงเมือง
63093024764 นางสาวรัชนาฎ บุญหล่ํา
63093024765 นางสาวณัฐธนกาญจน� เชื้อทับทอง
63093024766 นายพีระพัชร ไชยสมบูรณ�
63093024767 นางสาวสิรินยา ไชยเลิศ
63093024768 นางสาวยุวดี ล'ออุทัย
63093024769 นางสาวหทัยรัตน� ศรีทอง
63093024770 นางสาวอรัญญา ระแหง
63093024771 นายสุรพศ ผ+องศรี
63093024772 นางสาวจุฑาทิพย� แสงจันทร�
63093024773 นายจิรภัทร เปลี่ยนอํารุง
63093024774 นางสาวพรรณวิภา สุวรรณมา
63093024775 นางสาวเรณู พลสา
63093024776 นางสาวจุฑาภรณ� บุญเจริญ
63093024777 นางสาวกรรณิการ� เทใหม+
63093024778 นางสาวกุลกันยา แก'วฟอง
63093024779 นางสาวฐิติรัตน� นันกต
63093024780 นายธณัฐฒาล พัชรสมบูรณ�
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63093024781 นางสาวขวัญฤดี ดวงทิพย�
63093024782 นายกิตติพงษ� เมฆพระงาม
63093024783 นางสาวกนกวรรณ สิงห�ดา
63093024784 นางสาวรัตนากร กําจัด
63093024785 นายฐิติวัชร� วงษ�หิรัญวัชรา
63093024786 นางสาวธัญญลักษณ� ขุนสอาดศรี
63093024787 นางสาวแก'วกิตติการ ทองสน
63093024788 นางสาวณัฐชยา ศรีคําภา
63093024789 นางสาวกรรณิการ� ศิริรัตน�
63093024790 นางสาวสุธินี เพ็ชรมา
63093024791 นางสาวกัญญารัตน� พันธุวัฒน�
63093024792 นายธัญชนก อ+อนลํา
63093024793 นางสาวกนกวรรณ อินทรา
63093024794 นางสาวพัชราพร ทองจิตร
63093024795 นายอนุสรณ� วงกลม
63093024796 นายเจษฎากร เลิศสินไทย
63093024797 นางสาวกานต�ธิดา บุญม่ัง
63093024798 นางสาววิศัลย�ศยา พงศ�พันธ�
63093024799 นางสาวนวรัตน� ธนะสังข�
63093024800 นางสุภาภรณ� ศรีปรางค�
63093024801 นางสาวรัตนา พันแจ+ม
63093024802 นางสาวพัชรธรณ� ก'อนทอง
63093024803 นางสาวพิรุณธร สิงหาทิพย�
63093024804 นายวีรยุทธ เพ็ชรกระจ+าง
63093024805 นางสาวชไมพร ศรีสุข
63093024806 นายปริญญา ภู+อ่ํา
63093024807 นายธีรพงษ� ภาริดผล
63093024808 นางสาวอันธิกา แก'วมา
63093024809 นางสาวเสาวรส คุ'มพุ+ม
63093024810 นางสาวฉัตราภรณ� เจริญคํา
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63093024811 นางสาวอุไรพร บุญมี
63093024812 ว+าที่ ร.ต.คชกริช ผลานิสงค�
63093024813 นายชัยพร ภาสกรโกศล
63093024814 นายนวพล จันธิมา
63093024815 นางสาวณัฐชยา สานเพ็ง
63093024816 นายธนภัทร จันทร�เพ็ญ
63093024817 นางสาววิมลสิริ เทพแก'ว
63093024818 นางสาวป?ทมา วงษ�ตา
63093024819 นางสาวสุภัจศจี ลีละโรจน�
63093024820 ว+าที่ร'อยโทวรสิฏฐ� คําสิงห�
63093024821 นายกฤษณ� ขัติยศ
63093024822 นายจักรพันธ� วังมงคล
63093024823 นางสาววาสนา หยุดอยู+
63093024824 นางสาวปาลีรัฐ พูลนัฐพจน�
63093024825 นางสาวชิชญา หวังนุกูล
63093024826 นายธรรมรงค� สาริกุล
63093024827 นายสรวิศ แย'มป?]น
63093024828 นางสาวเพ็ญพักตร� ปานมณี
63093024829 นางสาวกรรณชพร กาวิรส
63093024830 นางสาวปติญญา แวงวรรณ
63093024831 นางสาวพัสตราภรณ� ปาสา
63093024832 นางสาวณัฐวดี เชี่ยวธัญญกิจ
63093024833 นางสาวกันยา แซ+ว+าง
63093024834 นางสาวชนกพร เยาวนาถ
63093024835 นางสาววลัยรัตน� ดีแล'ว
63093024836 นางสาวฐิติยา นุสนธ์ิ
63093024837 นางสาวกมลพรรณ นุแปงถา
63093024838 นายทนงศักด์ิ สะสม
63093024839 นายจิรภัทร สุบุญมา
63093024840 นางสาวจันทร�จิรา ตาแว+น
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63093024841 นางสาวพาลาภ มะณีแนม
63093024842 นางสาวนุชนารถ ส'มไทย
63093024843 นางสาวธมลวรรณ น'อยถึง
63093024844 นางสาววันเพ็ญ สว+างวงษ�
63093024845 นางสาวณัฐชา แสนยะ
63093024846 นายปรีชา วิชัยคํา
63093024847 นางสาววินิทรา คร'ามสมอ
63093024848 นายณัฐภูมิ บุษบา
63093024849 นายจักรภพ ตุ'ยดี
63093024850 นายสายชล สินสมุทร
63093024851 นางสาวเกวลิน ปุยฝEาย
63093024852 นางสาวนันท�นลิน จิตตะมุข
63093024853 นายภูวฤทธ์ิ พิมพบุตร
63093024854 นางสาวนัฐพร ไพรศรีจันทร�
63093024855 นางสาวเนตรนภา เข็มพิลา
63093024856 นางสาวสุจิตรา พลม่ัน
63093024857 นางสาวอภิญญา วงศ�วารี
63093024858 นางสาวมัณฑนา ทองนิ่ม
63093024859 นางสาววัชนี นามวงค�
63093024860 นายไชยา อ+อนคํา
63093024861 นางสาวพรทิพา บุญย้ิม
63093024862 นายชัยพล บุญยพิมพะ
63093024863 นางสาวสมปรารถนา แสงแก'ว
63093024864 นายกันณ� ไกรยราช
63093024865 นายธนกานต� ขวัญนาค
63093024866 นายศุภกร ถาวรศิริเดช
63093024867 นางสาวกมลชนก สุขใจ
63093024868 นางสาววรุณยุพา ถาพิงค�ยศ
63093024869 นายอานนท� อุบลไพร
63093024870 นางสาวพิมผกา มาลัย
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63093024871 นายเฉลิมพล ฟูคํา
63093024872 นายกฤษณพร ถือดี
63093024873 นางสาวศศิพิมล ติอิน
63093024874 นางสุจารี อินป?นดี
63093024875 นายมารุส มิตรกลิ่น
63093024876 นางสาวกัญญาภัทร ธรรมา
63093024877 นายวรเมธ ออกเจนจบ
63093024878 นายไตรวิชญ� ยันต�วิเศษ
63093024879 นางสาวศิริวิภา สารีนนท�
63093024880 นางสาวศุภาวรรณ นิลวงษ�
63093024881 นางสาวระเวียง ชินมิตร
63093024882 นางสาวชนิดา ชุ+มใจ
63093024883 นางสาวปรีชยา มานะกิจ
63093024884 นายเสกสรร ซ่ือมิตร
63093024885 นายวรันธร กาต๊ิบ
63093024886 นางสาวศุภดา รอดคุ'ม
63093024887 นางสาวนภัทร ก'อนอาทร
63093024888 นางสุวรรณา แสนป?ญญา
63093024889 นางสาวกมลวรรณ ชูจอหอ
63093024890 นางสาวฑิฆัมพร ด'วงทํา
63093024891 นางสาววิภาดา บางณรงค�
63093024892 นางสาววิภาพร เทศดี
63093024893 นางสาวมาลินี อินพูลใจ
63093024894 นายชัยณรงค� เฟLUองเดช
63093024895 นายสมศักด์ิ อุดเลิศ
63093024896 นายธิติสรรค� อินเหลือละ
63093024897 นางสาวพิชญาภา วงวิภาค
63093024898 นางสาวอุไรวรรณ กะวิน
63093024899 นางสาวกาญจนาพร ผาบชัย
63093024900 นายวัชระ การสําเนียง
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63093024901 นางสาวนพวรรณ เขียวแก'ว
63093024902 นายธนภัทร คงตาล
63093024903 นายภูริณัฐ แสงเหมือนขวัญ
63093024904 นางสาวปุญณพัฒน� แก'วผ+อง
63093024905 นางสาวป6ยมาศ แก'วนึก
63093024906 นางสาวเสาวภาคย� โจชัยชาญ
63093024907 นายธารา กล่ําบุตร
63093024908 นางสาวสุธาสินี จันทร�หอม
63093024909 นางสาวหัทยาภรณ� ชุนประวัติ
63093024910 นางสาววีรวรรณ แย'มศิริ
63093024911 นางสาวทัศนาภรณ� ชินะใจ
63093024912 นายทรงกลด ชูติธวัช
63093024913 นายศิวะ เชาว�เครือ
63093024914 นางสาวจริยา ชาวเหนือ
63093024915 นางสาวโยธกา แก'วกZา
63093024916 นางสาวดวงกมล เทพยุหะ
63093024917 นางสาวรสสุคนธ� จินตนา
63093024918 นางสาวกัญจ�ณิษชา กุศล
63093024919 นางสาวนิธิพร ก'อนคํามี
63093024920 นางสาวสุมาลี พรมมานะ
63093024921 นางสาวนิรันตี บุญนิธี
63093024922 นางสาวสายธาร บุญยัง
63093024923 นายทศพร รัตนเทพบัญชากุล
63093024924 นางสาวพรทิพย� ทันเที่ยง
63093024925 นางสาวมณีดาว พลขันธ�
63093024926 นางสาววรัทยา ธีระกูล
63093024927 นายณัฐพงศ� บุญรอด
63093024928 นางสาวพิทยารัตน� เถาวัลย�
63093024929 นางสาวสิดาพร คงคะชาติ
63093024930 นายณัฐพล ศรีสมบัติ
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63093024931 นางสาวมณีรัตน� โพธ์ิขํา
63093024932 นางสาววิชิรตา หมีทอง
63093024933 นางสาวพิชญาวี สีเลา
63093024934 นางสาวณิชารีย� ลาภเกิด
63093024935 นางสาวยลดา บุญ หนุน เทศ 
63093024936 นางหนึ่งฤทัย มหาวงศนันท�
63093024937 นายป?ณณวิฒน� สุริยะ
63093024938 นางสาวศศิวิมล ประชานันท�
63093024939 นางสาวภัทรพรรณ มณีศรีวงศ�กูล
63093024940 นายจิรวัฒน� นาคเครือมี
63093024941 นางสาวนัทมล ทุ'ยแป
63093024942 นางสาวอารีรัตน� ฟูวงศ�
63093024943 นายจิรวัฒน� โพธิอําพลการ
63093024944 นางสาวดารารัตน� ยุหัง
63093024945 นางสาวเกษรา สมศรี
63093024946 นางสาววิมลรัตน� คงเกิด
63093024947 นายธนายุต สุขแจ+ม
63093024948 นางสาวเจนจิรา จํานงค�บุญ
63093024949 นางสาวสุมาลี สุรธรรมจรรยา
63093024950 นายพลทนง แก'วประสงค�
63093024951 นายนนทกร ม+วงเมือง
63093024952 นางสาวภาพิมล แตงจMอก
63093024953 นางสาวญาดา รักธรรม
63093024954 นางสาวชวัลลักษณ� ตะสัก
63093024955 นางสาววารีรักษ� สืบไทย
63093024956 นางสาวจิราภา หม่ืนพันธ�
63093024957 นายฐิตินันท� ป?ญญานันท�
63093024958 นางสาวเบญญาภา จันทันโอ
63093024959 นางสาวลักษมณ�ชนก จันทราช
63093024960 นางสาวอัจฉรา ป?ญโญ

หน'า 832 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093024961 นางสาวณัฏฐา อุทธิยา
63093024962 นายเพ่ิมประชา งาต'น
63093024963 นายทรงพล ศาลาคาม
63093024964 นางสาวสุชาดา สุขเกษม
63093024965 นางสาววรรณยุภา กาดยัง
63093024966 นายพัฒนายุ ชาติวรรณ
63093024967 นายอธิป?ตย� ศรีเปรม
63093024968 นายจีรพันธ� สุดนาวา
63093024969 นางสาวธิดารัตน� ฉายแสง
63093024970 นางสาวณัฐิกานต� บํารุงศรี
63093024971 นางสาวพัชรินทร� แปEนไพศาล
63093024972 นายสันติสุข เวทย�วิหารธรรม
63093024973 นางสาวอรนลิน ศรีวัฒนกูล
63093024974 นางสาวสัจจพร พ่ึงทองคํา
63093024975 นางสาววัชรินทร� สมใจ
63093024976 นายอภิรัตน� โตลําดับ
63093024977 นางสาวสุจิตรา ศรียางนอก
63093024978 นางสาวจีรัฐติกุล ชะบาสีห�ณาภา
63093024979 นางสาวชนนิกานต� เมฆี
63093024980 นางสาวกนกพร ผาสุข
63093024981 นายทรงพล จันทร�สิงห�
63093024982 นางสาวอภิญญา ใจตระหนัก
63093024983 นายย่ิงยศ ชูชีพ
63093024984 นางสาวเบญญทิพย� นาควิสุทธ์ิ
63093024985 นางสาววิภา มาเที่ยง
63093024986 นายทรงเดช พงศ�ธรกุลพานิช
63093024987 นางสาววราภรณ� แก'วสอาด
63093024988 นางสาวปาริชาติ มูลเงิน
63093024989 นางสาวพัชรัตน� ธิเสนา
63093024990 นางสาวสุรีย�พร ศรภิรมย�
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63093024991 นางสาวพิชญาภา อ+อนจันทร�
63093024992 นางสาววีรนุช สุขสวัสด์ิ 
63093024993 นายนพรัตน� จันทร�สุข
63093024994 นางสาวชานิตรา เอี่ยมมาก
63093024995 นางสาวปฏิมาภรณ� สุวรรณโสภา
63093024996 นางสาวอรุณี มานพ
63093024997 นายกฤษฎี แก'วภู+
63093024998 นางสาวภัสศญา ทองแท'
63093024999 นายธนพล แท+งทอง
63093025000 นางสาวอัจจิมา มาตราเงิน
63093025001 นางสาวอภิชญา สีวิจ๋ี
63093025002 นางสาวณัฐริฎา สมสร'อย
63093025003 นางสาวกาญจนา แก'วประเสริฐ
63093025004 นายชยันต� โพธ์ิสอน
63093025005 นางสาวรสริน วงศ�ชื่นใจ
63093025006 นางสาวชาลินี ป6Uนสกุล
63093025007 นายภาณุวัฒน� สาริโท
63093025008 นายวรวิทย� ดอนทราย
63093025009 นางสาววันทิพย� เมียงเจียง
63093025010 นางสาวกนกวรรณ อินไชย
63093025011 นางสาวภรณ�ทิพย� จันทร�สุข
63093025012 นางสาวนภัสสร กฤษสุวรรณ
63093025013 นางสาวสานันทินี คําเพ็ง
63093025014 นางสาวเบญจวรรณ บูรณะไทย
63093025015 นางสาวสุพรรณา ดารุนิกร
63093025016 นางสาวนารีรัตน� รักย้ิม
63093025017 นางสาวสายธาร ตันดี
63093025018 นางสาวรัชนีกร พงษ�ทองดี
63093025019 นายณรงค�ศักด์ิ บุญนวน
63093025020 นายสิรวิชญ� พุ+มพิศ
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63093025021 นายโรจนศักด์ิ ทองสดุล
63093025022 นางสาวอัญชริกา อ+อนลมูล
63093025023 ว+าที่ ร.ต.หญิงสุจิตรา วังคีรี
63093025024 นางสาวณัฐชา พรหมมา
63093025025 นางสาวชนัญญา อู+แสนขันธ�
63093025026 นายภูธิณัฐ เวฬุมาศ
63093025027 นางสาวศิริวรรณ จันทร�แจ'ง
63093025028 นางสาวณิชารี เพียรกิจรรม
63093025029 นายธีรทัศน� โรจน�กิจจากุล
63093025030 นางสาวศศิมา บางทัพ
63093025031 นางสาวกัญญารัตน� จันทะคุณ
63093025032 นางสาวชิษณุชา เรืองพูล
63093025033 นางสาวชลมาศ ชูพินิจ
63093025034 นายธีรศักด์ิ แสนนิทา
63093025035 นางสาวสาธินี ทารัตน�
63093025036 นายเพชรายุธ สีวิสิทธ์ิ
63093025037 นางสาวเดือนเพ็ญ พิมพ�อูป
63093025038 นายธนากร หอมรส
63093025039 นายนิติภูมิ โกปริญญา
63093025040 นายกฤชพล ด+านขจรจิตร
63093025041 นายฌานินทร� นาละตMะ
63093025042 นางสาวฐิตินันท� สุโคมุต
63093025043 นางสาวนภสร ธรรมสัตย�
63093025044 นางสาวฐิติมา นาวิชิต
63093025045 นางสาวพัชราภา พระเทพ
63093025046 นางสาวพิมพ�วิภา รักวัติ
63093025047 นางเสาวณีย� วันแก'ว
63093025048 นางสุพัตรา ก่ิงก'าน
63093025049 นายภัทร จันทาพูน
63093025050 นายเริงฤทธ์ิ หงษ�น'อย
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63093025051 นางสาวนันทิดา ผากา
63093025052 นางพรณิพา แสงสุข
63093025053 นางสาวพรพิมล กลิ่นชื่น
63093025054 นางสาวสุทธิดา สาตี
63093025055 นางสาวทัศนีย� คําสม
63093025056 นางสาวกฤตติยาภรณ� สุขเทศ
63093025057 นายนิธิกร คําดําริ
63093025058 นางสาวเหมือนพ่ี แสงแก'ว
63093025059 นายธนวรรธณ� เอี่ยมมา
63093025060 นางสาวพิมพ�อิสรีย� มากล'น
63093025061 นางสาวศิริพร ไกรวิจิตร
63093025062 นางสาวพิศมัย จันทร�คีรีรุ+ง
63093025063 นางสาวผาณิตา ทรงทอง
63093025064 นางสาวปราณปรียา หุมมาลี
63093025065 นางสาวชนัฐดา อภิญญาวิศาล
63093025066 นายโกสินทร� สิทธิ
63093025067 นายอลงกรณ� ป?ตทะมะ
63093025068 นายบุญหลง นวนแก'ว
63093025069 นางสาวณัฏฐ�ชญา ปหาวัฒน�
63093025070 นางสาวจันทรเพชร อิ่มอยู+
63093025071 นายอนุชา กันยามา
63093025072 นายมงคล เพ็ชรรัตน�
63093025073 นางสาวอัญชลี สีวะรมย�
63093025074 นายธีรวุฒิ อ+อนศรี
63093025075 นายวิรัตน� จันทร�ตรี
63093025076 นางสาววันดี ภู+ระหงษ�
63093025077 นางสาวจันทร�แรม จันทร�รอด
63093025078 นางสาวนัทลียา หอมหวาน
63093025079 นายวีรพล เมธีกุล
63093025080 นางภคมณ ศิลาวาณิช
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63093025081 นางสาวภัทรภร นิ่มกัน
63093025082 นางสาวจุฑามาศ ทรงป?Uน
63093025083 นางสาวนิภาพร กําทอง
63093025084 นางสาวณัฐธิดา อมตตระกูล
63093025085 นายสาธิต ตาแสน
63093025086 นางสาววราภรณ� พูนทรัพย�
63093025087 นางสาวกนกพร พรหมรักษา
63093025088 นายคมสันต� สมวงศ�
63093025089 นางสาวป?ญ�กร ชลีรมย�
63093025090 นางสาววีรวรรณ โหราวรรณ�
63093025091 นายเฉลิมเกียรติ สีงาม
63093025092 นางสาวศิรประภา ขุนมธุรส
63093025093 นางสาวฉัตรา ชีรัมย�
63093025094 นางสาวอัจจิมา มณีศรี
63093025095 นางสาวพรภิมล ดีเอี่ยม
63093025096 นายธนิต นันทโต
63093025097 นางสาวปวีณา ชาละวัน
63093025098 นางสาวฐิตาภา บุญไข
63093025099 นางสาวประภาศิริ อุบลสวัสด์ิ
63093025100 นายมูฮัมมัดฟูอาด มะเซ็ง
63093025101 นางสาวเกศินี ธรรมโม
63093025102 นางสาวอมรรัตน� สุทธิบัญชา
63093025103 นางสาวกาญจนา อินทร�พรม
63093025104 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิเปV]ยศรี
63093025105 นางสาวปณาลี ทองศรี
63093025106 นายณัฐพงศ� บวบจาด
63093025107 นางสาวกรรณิการ� นาตMะจันทร�
63093025108 นายเมธา เงินเนตร
63093025109 นายป6ยชนน� ภูมิจะ
63093025110 นางสาวนภัสวรรณ กิจทะ
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ระดับปริญญาตรี

63093025111 ว+าที่ ร.ต.จักรพงษ� จริยา
63093025112 นายศุภณัฐ สวัสดี
63093025113 นางสาวเบญจมาภรณ� ชูเชิด
63093025114 นางสาวจิตติยา แจ+มจิตร
63093025115 นางสาวณัฐณิชา แก'วพ่ึง
63093025116 นายธุรกิจ รอดเรือง
63093025117 นางสาวเจนจิรา เนาสุข
63093025118 ว+าที่ร.ต.หญิงธนันพัชร อัมรนันท�
63093025119 นายวรวิช นิ่มเนตร
63093025120 นางสาวปุณยวิฐา เปVUยมไพบูลย�
63093025121 นางสาวอัญชลี ศรีโท
63093025122 นางสาวปภัสราภรณ� สมจันทร�
63093025123 นางสาวรังสิมา พินนัตศักดา
63093025124 นางเบญจมาศ สงวนวงศ�
63093025125 นางสาวเกวลี อินต๊ิบ
63093025126 นายอภิชัย สีธิ
63093025127 นางสาวพิชชากร เสริมสุข
63093025128 นายทัชชา วิชิตนาค
63093025129 นางสาวสุภัชชา จักรบุตร
63093025130 นางสาวชนิกานต� ธรรมมา
63093025131 นางสาววรางคณา ทรัพยสิน
63093025132 นางศศิธร ตาดทอง
63093025133 นางสาววราภรณ� วัดพ+วงแก'ว
63093025134 นางสาวปรัชญา ศิริ
63093025135 นายศุภวัฒน� ชราพก
63093025136 นางสาวกุลสตรี สกุลหอม
63093025137 นางสาวเหมือนฝ?น ทองบาง
63093025138 นางสาวป6ยะนันต� กระรัน
63093025139 นางสาวแสงทิพย� เจริญกิจรุ+งสกุล
63093025140 นางสาววราภรณ� รัตนวงค�
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ระดับปริญญาตรี

63093025141 นายนันธพล ขันธหัตถ�
63093025142 นายชินกร พรหมศักด์ิ
63093025143 นายนฤดม แสงสีรุ'งเพชร
63093025144 นางสาวศิริธร ดารานาถ
63093025145 นางสาวกรรณิการ� ใจแสง
63093025146 นายนิพพิชฌน� สุวรรณรักษ�
63093025147 นายวิษุวัต พิมน้ําเย็น
63093025148 นางสาวอารีรัตน� สุวรรณรินทร�
63093025149 นางสาวนรารัตน� ไพสิฐพิทักษ�
63093025150 นางสาวเกตุสณี แจ+มผล
63093025151 นางสาวจิราพร ครูไชย
63093025152 นางสาวพัชรา ยอดญาณะ
63093025153 นายณัฐศักด์ิ ชาญณรงค�
63093025154 นางสาวชญานันท� ยากองโค
63093025155 นางสาวธิดารัตน� สีไพร
63093025156 นายอดิศักด์ิ สุรพรไพบูลย�
63093025157 นายฤทธิพงษ� พวงคํา
63093025158 นางสาวชุติมา แสงงาม
63093025159 นายอาติยะ ทองลับแก'ว
63093025160 นายกฤษดา จวงศร
63093025161 นางสาวศิริลักษณ� เรืองผึ้ง
63093025162 นายนิทัศน� ตุ'มศรี
63093025163 นางสาวจันทร�จิรา แจ'งอ+วม
63093025164 นางสาวกนกพร ป?ญญา
63093025165 นางสาววรรณพร นันทิใจ
63093025166 นางสาวดารุณี พกูลป6น
63093025167 นางสาวนกยูง พุทธวงษ�
63093025168 นางสาวศุภธิดา เนาว�กระจ+าง
63093025169 นายสรนัย ศรีนาราง
63093025170 นายกันตพงศ� คําตุ'ย
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ระดับปริญญาตรี

63093025171 นางสาวจิรภิญญา โตโสภณ
63093025172 นางสาวกันธิชา พิมพ�หนู
63093025173 นางสาวอรวรรณ ม่ิงเมือง
63093025174 นางสาวปาณิสรา แสงคําพันธุ�
63093025175 นางสาวกรรณิการ� พาพรม
63093025176 นางสาวจิรัชยา ป?]นกล่ํา
63093025177 นางสาวซารียาฮ� จิตต�จํานงค�
63093025178 นางสาวศิริพร สีหะวงศ�
63093025179 นางสาวพัณณ�ชิตา ไฉไลธนรัตน�
63093025180 นางสาวภาวดี เมืองชาวนา
63093025181 นางสาวอุมาพร สุดแสง
63093025182 นางสาวบุษรา ทิมพูล
63093025183 นางสาวณัฐกุล เสือทุ+ง
63093025184 นายสหัสชัย เนื้อไม'
63093025185 นายเดชณรงค� ชิวชื่น
63093025186 นายดนุพล ศรีสวัสด์ิ
63093025187 นางสาวฐิติพรรณ กรชัยเดช
63093025188 นางสาวปาณิสรา สาระไกร
63093025189 นางสาวเมฐินีย� คุ'มดี
63093025190 นางสาวปรีญานันท� นวลหลง
63093025191 นางสาวณัฐริกา ถินทับ
63093025192 นายกฤษณะ ถ่ีถ'วน
63093025193 นางสาวณิชญาย� ประดิษฐทอง
63093025194 นางสาวขวัญธิดา ปานวน
63093025195 นางสาวจินตนา แสนสุภา
63093025196 นายอาทิตย� จุลพันธ�
63093025197 นางสาววาทินี บัวตูม
63093025198 นางสาวศิรดา เหลืองหิรัญ
63093025199 นางสาวกฤษณา จิตระกูล
63093025200 นางสาวภัทราวรรณ หวาเกตุ
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ระดับปริญญาตรี

63093025201 นายคุณากร บํารุงศรี
63093025202 นางสาวพรพัชญ�นันท� ศรีหร+าย
63093025203 นางสาวศานต�ฤทัย อินทรอักษร
63093025204 นางสาวกมลชนิต สารวุฒิพันธ�
63093025205 นายปวริศร� สุนทรนนท�
63093025206 นางสาววรรณพัชร อิสสอาด
63093025207 นางสาวกุลนารี สังคง
63093025208 นางสาวพิมพ�ชญา หมู+ทอง
63093025209 นางสาวศิริวรรณ วงษ�คํา
63093025210 น.สเพ็ญนภา พิมพ�สอน
63093025211 นางสาวกฤชญา แสงศักด์ิ
63093025212 นางสาวดวงฤทัย กลิ่นลําดวน
63093025213 นางสาวสุภัทรา ปานนา
63093025214 นางสาวบุษรา เกตุแก'ว
63093025215 นางสาวศิริลักษณ� บูรณชาติ
63093025216 นางสาวสิเรียม ยาสมุทร
63093025217 นางสาวชนันญา สุขศิริ
63093025218 นางสาวเสาวภาค คุดสังวาลย�
63093025219 นายอมรมาส ม่ันดี
63093025220 นายกรัณย� วรรณวิจิตร
63093025221 นางสาวจุฑามาศ สุขหล+อ
63093025222 นางสาวณัฐกฤตา ม+วงมิตร
63093025223 นายสุวินัย ม่ันนุช
63093025224 นายเดชา เกษรดอกบัว
63093025225 นางสาวศุภาวรรณ แดงบุตรดี
63093025226 นางสาวศุภญา หงสารกุล
63093025227 นางสาวป.ป?ทมา สงพุ+ม
63093025228 นางสาวสุณิสา อยู+รอด
63093025229 นายรัฐกรพล กงชัยภูมิ
63093025230 นางสาวภัทรานิษฐ� ชัยรัตนศักด์ิ
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ระดับปริญญาตรี

63093025231 ว+าที่ ร.ต.หญิงสุรัตนา โพธ์ิคง
63093025232 นางสาวป6ยธิดา คําฟูอ+อน
63093025233 นางสาวทาริกา กองบุญเรือง
63093025234 นางสาวระพีพรรณ อยู+เมือง
63093025235 นางสาวจิดาภา มูลวงษ�
63093025236 นายอนิรุจน� อ'วนสอาด
63093025237 นางสาวธิดารัตน� บัวรมย�
63093025238 นางสาวเกวลิน นุราช
63093025239 นายธนากร พรามจร
63093025240 นายศักด์ิชาย ทองลา
63093025241 นางสาวจันทิมา กันทะกาลัง
63093025242 นางสาวอรัญญา แก'วคต
63093025243 นางธัญสญา มะโนมูล
63093025244 นางสาวอมรรัตน� รัตนโชติ
63093025245 นางสาวป6ยธิดา กันปาน
63093025246 นางสาวปุณยวีร� กฤตวิทย�
63093025247 นางวารินทร�ทิพย� ถ่ินสอน
63093025248 นางสาวณัฐธิดา ทนัญชัย
63093025249 ว+าที่ ร.ต.หญิงวีรยา ขวัญสูตร
63093025250 นายหาญ จันทร�ชวลิต
63093025251 นางสาวนิภาวรรณ โพธ์ิอุ'ย
63093025252 นายเดชา เชิดชู
63093025253 นายกิตติพัฒน� นาคสําราญ
63093025254 นางสาวณัฐธิดา ช'างทอง
63093025255 นางสาวนภัทร โพธ์ิชาธาร
63093025256 นายสุวิศิษฏ� หลวงทิพย�
63093025257 นางสาวจงรักษ� กันยัง
63093025258 นางสาวขนิษฐา แขวงมาศ
63093025259 นางสาวพิมพ�ผกา อ+องแก'ว
63093025260 นายชนาธิป ธรรมศรี
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63093025261 นางสาวแทนใจ ฟองเทพย�
63093025262 นางสาวปฐมาวดี พลพันธ�
63093025263 นางสาววิชชุดา สุภาโสด
63093025264 นางสาววราภรณ� สมทอง
63093025265 นางสาวกาญจนพันธุ� บัวสีสด
63093025266 นายชลกร สรสิทธ์ิ
63093025267 นายปฎิภาน ม+วงเงิน
63093025268 นางสาววารินทร� ปราโมทย�
63093025269 นางสาวศศิประภา มวลชู
63093025270 นางสาวสุธัญญา ปานทุ+ง
63093025271 นางสาวสรัตนา หิงคํา
63093025272 นางสาวสุภาภรณ� พุ+มสิโล
63093025273 นายเทอดศักด์ิ สุขหร+อง
63093025274 นางสาวทรรศนีย� จิรโรจน�จินดา
63093025275 นางสาวพรพรรณ นิลผึ้ง
63093025276 นางสาวสุพพัOตรา สับนก
63093025277 นางสาวชุติมันต� พึงทําดี
63093025278 นางสาวณภัสสร ศรีคง
63093025279 นางสาวน้ําผึ้ง แย'มศรี
63093025280 นางสาวสุวรรณี อัมรินทร�
63093025281 นางสาวพรศิริ ทรัพย�ประวัติ
63093025282 นายมณเฑียร เทียนเที่ยง
63093025283 นายภาณุวัฒน� ทวีศักด์ิ
63093025284 นายป?ณวรรธน� วามะลุน
63093025285 นางสาวธัญรดา ฮวดกระโทก
63093025286 นางสาวณัฐ ชา สนนิ่ม
63093025287 นางสาวหทัยภัทร สอนสุข
63093025288 ว+าที่ ร.ต.หญิงกรนิกา แสงป?ญญา
63093025289 นางสาวชมภูนุช โกมล
63093025290 นางปุญญิสา หม่ืนทอง
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63093025291 ว+าที่ ร.ต.หญิงอรพิมล ยังคง
63093025292 นางสาวธัญวรัตม� โตMะถม
63093025293 นายสมโภช เผ+าวงษ�ตุ'ม
63093025294 นางสาววรรณิศา ฤาชัย
63093025295 นางสาวพรรณี มติกวิน
63093025296 นางสาวญาณีกร ธีรจินดาสกุล
63093025297 นางสาวนิภาวดี จันทะสี
63093025298 นางสาวป?ทมา รอดพิทักษ�
63093025299 นายณัฐวุฒิ ธรรมขันธ�
63093025300 นางฐิติชญา นาทุ+งมน
63093025301 นางสาวสุภาพร วารสิทธ์ิ
63093025302 นางสาววิไลวรรณ สระทอง
63093025303 นายธีระวัฒน� ใหม+นิถะ
63093025304 นายอชิระ ศรีโพธ์ิ
63093025305 นายเอกลักษณ� ป6Uนเงิน
63093025306 นางสาวรัตติกาล รัตนะ
63093025307 นายกรกช สินมา
63093025308 นายจิรัฐติกาล นิสยันต�
63093025309 นางสาวจตุพร แก'วจิตร
63093025310 นางสาวศุภมาศ ทวีสุข
63093025311 นายสราวุฒิ มณีอินทร�
63093025312 นางสาวรัตติกานต� จันธิมา
63093025313 นางสาวพรทิพย� นิ่มพวง
63093025314 นางสาวธัญวรัตม� ช+างพันพงษ�
63093025315 นางสาวศศิวิมล ขําโอด
63093025316 นายภาณุพงษ� หลวงเทพนีวัน
63093025317 นางสาวสุภาภรณ� นิ่มพลับ
63093025318 นางสาวสุนิสา ประเสริฐนาม
63093025319 นายนัฐติกร มะลิจันทร�
63093025320 นางสาวธัญชนก สระศรีดา
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63093025321 นางสาวอรพินธ� ขันเล็ก
63093025322 นายสิทธิพงศ� อินดี
63093025323 นางสาวศศินิภา อินเลี้ยง
63093025324 นางสาวธณัชชา เชื้อเถาว�
63093025325 นายชนะภัย ม่ันคง
63093025326 นางสาวจิตรานุช บํารุงศรี
63093025327 นางเอมอร นาเอก
63093025328 นางสาวสุรินทรา แสงฤทธ์ิ
63093025329 นางสาวเพ็ญจันทร� สอนเทียน
63093025330 นายราชภัฏ อํานาจ
63093025331 นายอนพัทย� นาคครุฑ
63093025332 นางสาวป6ยะพร กลั่นความดี
63093025333 นางสาวสายธาร สุทธะ
63093025334 นางสาวนราพร พรมโสภา
63093025335 นางสาววรรณจิกา เพ็ชรผึ้ง
63093025336 นางสาววนิชยา ยอดรักษ�
63093025337 นางสาวพลอยชมพู ม่ันประสงค�
63093025338 นางสาวชไมพร ลักษณิยานนท�
63093025339 นางสาวฐิตินันท� ถ่ินถา
63093025340 นายเดชนิน ศิลปธร
63093025341 นางสาวชนนิกานต� โฉมงาม
63093025342 นายวัชรพงษ� อินชู
63093025343 นายเอกพจน� นามสะกัน
63093025344 นางสาววัชราวลี แสงวิเศษ
63093025345 นางสาวสุพิชชา ลือคําแผง
63093025346 นางสุนิสา โกศล
63093025347 นางสาวบุษกร ปะทะนมปV
63093025348 นางสาวศิริกัญญา สวัสชัย
63093025349 นางสาวสาธิกา มีใจ
63093025350 นางสาวกฤติยา ใจสุภาพ

หน'า 845 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093025351 นางสาวพรทิวา ตาต+อม
63093025352 นางสาวณัฐพร โตมณีนิลรัตน�
63093025353 นางสาวธนพร กลิ่นหอม
63093025354 นางสาววราพร ปลีวัง
63093025355 นายกฤษฎางค� อิ่มดํา
63093025356 นางสาวบุษกร อนุสนธ์ิ
63093025357 นายนฏิพงษ� กระชั้น
63093025358 นางสาวณัฐธิดา อินมา
63093025359 นางสาวกานต�สุรีย� เหล็กกล'า
63093025360 นางสาวป?ทมา อ+องกลิ่น
63093025361 นางสาวณัฏฐะณิชา ว+องวงศ�อารี
63093025362 นายอนุรักษ� สวนเรือง
63093025363 นางสาวสิรีนภา สายทอง
63093025364 นางสาวอรพรรณ เสียวสุข
63093025365 นายประจักร� แก'วหอม
63093025366 นายดุษฎี ทองแท+ง
63093025367 นางสาวพรรณพร เชื้อวรสถิตย�
63093025368 นางสาวหัทยา วิเศษบุรุษ
63093025369 นางสาวบัณฑิตา บุญจิตต�
63093025370 นางสาวปริญญามาศ นิลศิริ
63093025371 นายเจษฎา ทองคํา
63093025372 นางสาวดวงกมล พันธุ�วิเศษ
63093025373 นางสาวสุนิสา เสคา
63093025374 นายเขตอุดม หมู+มาก
63093025375 นางสาวกฤติยา ทองนรินทร�
63093025376 นางสาวพิชชาภา ทศเทียน
63093025377 นางสาวนภัสสร โพธ์ิปV
63093025378 นางสาวธัญญาเรศ พรหมมีเนตร
63093025379 นางสาวสุจิณณา จําเริญ
63093025380 นายขวัญชัย วงษ�คํา
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63093025381 นายเอกรักษ� ยาโต
63093025382 นางสาวจันทรา พ่ึงทองคํา
63093025383 นายธนวัฒน� เผ+าถาวร
63093025384 นางสาวปวีณา กองกันภัย
63093025385 นางสาวชุนัญดา คล'ายทอง
63093025386 นางสาวนฤมล จิโน
63093025387 นายวิษณุ อินทร�ตMะกอง
63093025388 นางสาววิภาวี ทองเลิศ
63093025389 นายธนากร เธอก่ิง
63093025390 นางสาวจิระประภา กล'ากสิกิจ
63093025391 นางสาวณัฐชนน สีป?ญญา
63093025392 นางสาววันสิริ แก'วมงคล
63093025393 นางสาวกชพร สันปRาแก'ว
63093025394 นายธันวา เชอมือ
63093025395 นางสาวนฤมล แสงทอง
63093025396 นางสาวฉัตรสาภรณ� นนตาพา
63093025397 นางสาวศุภรณัฐ ไกรกิจราษฎร�
63093025398 นายศักราวุธ สุมา
63093025399 นายปกรณ� ภูมิผล
63093025400 นายภูษิต บุญเกิด
63093025401 นางสาวจารุณี ภักดีไทย
63093025402 นางสาวสลิลทิพย� โพล'งอยู+
63093025403 นายกิตติชัย ทองดี
63093025404 นายธนากร สุดแดน
63093025405 นางสาวนพพิมาน ชาตาดี
63093025406 นางสาวชุติมณฑน� มานะไพศาลวรกุล
63093025407 นางสาวดลยา ราษี
63093025408 นางสาวสุภาลักษณ� ครุธปลอย
63093025409 นายวุฒิชัย โอภาสอํานวย
63093025410 นางสาวธีราภรณ� คําสอน
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63093025411 นางสาวนัทฐาภรณ� อุกอ+าง
63093025412 นางสาวเครือวัลย� วงค�ถาต๊ิบ
63093025413 นางปภากร ป?ญญาตระกุล
63093025414 นางสาวชลธิชา จันทราทิพย�
63093025415 นางสาวพรฤดี วนาพร
63093025416 นางสาวนิภาพร ศิริลักษณ�
63093025417 นางสาวธันยธร แซ+เอ็ง
63093025418 นายสุธาดา หวาเกตุ
63093025419 นายปฏิภาณ ด'วงบู+
63093025420 นางสาวปภัสรา ขุมทรัพย�
63093025421 นางสาวณิชกานต� อุตติน
63093025422 นางสาวศิริลักษณ� น'อยเจริญ
63093025423 นางสาวป6ยวรรณ เชื้อดี
63093025424 นางสาวประภัสสร ไกรแสงศรี
63093025425 นางสาววรรณา ลําดับ
63093025426 นางสาวลลิตา แดงชาวนา
63093025427 นางสาวป?ทมา เหมะ
63093025428 นายสุรเชษฐ� อําขํา
63093025429 นายปรมะ วงษ�เนตร�
63093025430 นายเกษม ฉ+วยนู
63093025431 นายชาติมงคล วงค�มา
63093025432 นางสาวป6ยมาศ ใจมาคํา
63093025433 นางสาวเกตุมณี สัตย�ธรรม
63093025434 นายสุทธิดนัย อินอ+อน
63093025435 นางสาวธณิตา นามกรณ�
63093025436 นางสาวกาญจนา นุกุลวงษ�
63093025437 นายสมรรถชัย มารอด
63093025438 นางสาวจิรัสฐภรณ� แจ+มจํารัส
63093025439 นางสาวสุติญา สุรเดช
63093025440 นางสาวศรวรรณ พิลา
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63093025441 ส.ต.ท.ภัทรพล คําสวน
63093025442 นางสาวนภารัตน� วงษ�สว+าง
63093025443 นางสาวกมลพร กาวิระพันธ�
63093025444 นางสาวศิริพร บัวอินทร�
63093025445 นายวิศรุต ดวงป?น
63093025446 นางสาวศิวพร สีมาพลกุล
63093025447 นางสาววนิดา นกทอง
63093025448 นางสาวจุฑามาศ บุญเกิด
63093025449 นางสาวมะลิ หล+อทอง
63093025450 นางสาวณัฐกานต� อนุกูล
63093025451 นายทัศนาวัฒน� ยศป?ญญา
63093025452 นางสาวปภิฤดี วีระพจนานันท�
63093025453 นายเดชา จะเติบโต
63093025454 นางสาวศศิประภา พรมภาพ
63093025455 นางสุรางคนา ยอดจันทร�
63093025456 นางวชิราภรณ� นาถมทอง
63093025457 นางสาวสรณรัชฎ� สมกูล
63093025458 นางสาวฐิติณิชา ไชยชนะ
63093025459 นางกมลทิพย� อะทะนา
63093025460 นายพรภวิทย� อุบลรัตน�
63093025461 นางลัดดาวัลย� ชะนะโชติ
63093025462 นางสาวณัฐพร มีโส
63093025463 นางสาวสุภารัตน� ป?จฉิม
63093025464 ว+าที่ ร.ต.ชลันต� บุญวุฒิวิวัฒน�
63093025465 นางสาววิภาวัลย� เมืองเปลี่ยน
63093025466 นางสาวชัญญาภัค เวียงนาค
63093025467 นางสาวกุสุมา กัลยาประสิทธ์ิ
63093025468 ว+าที่ ร.ต.เผ+าพันธุ� หวังเจริญ
63093025469 นางสาวจีรากรกมล บุณยะพฤฒิไพบูลย�
63093025470 นางป6ยะพร โสมาสา
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63093025471 นางสาวอังคณา สินสนิท
63093025472 นายภัทรณัฐ เอมจ่ัน
63093025473 นางสาวอารียา เบ'าทองคํา
63093025474 นางสาวยุพารินทร� สอนป?น
63093025475 นางนัทธ�หทัย คงม่ัน
63093025476 นางสาวณัฐติกาญจน� มณีเครือ
63093025477 นางสาวอติมา สุประดิษฐอาภรณ�
63093025478 นายณัฐพงษ� ทองอินทร�
63093025479 นางสาวสุทธิรัตน� แก'วศรี
63093025480 นางสาวสุนิสา ศิริวิเศษ
63093025481 นางสาวปรียาพัชร โนราช
63093025482 นางสุทาทิพย� ลือชัยราม
63093025483 นางสาวพรพรรณ จันทร�ภิรมย�
63093025484 นางสาวขนิษฐา คงดี
63093025485 นายธนพงศ� ฉ่ิงทองคํา
63093025486 นายเรวัตร อุฤทธ์ิ
63093025487 นางสาวฐานิศร� บุญเรือง
63093025488 นางสาวศิริลักษณ� แว+นแก'ว
63093025489 นางสาวจิตตรา ม่ันทรัพย�
63093025490 นางสาวปวีณา กล+อมกล่ํานุ+ม
63093025491 นางสาวเสาวภาศรี เกิดด'วง
63093025492 นางสาวศิรินภา โคตประทุม
63093025493 นางสาวกชกร เพชรน'อย
63093025494 นางสาวทิพย�ทิวาพร สุตรา
63093025495 นางสาวเบญจวรรณ อินทะรัตน�
63093025496 นางสาวภัสสร หาขุนทด
63093025497 นางหทัยภัทร แดงทุ+ง
63093025498 นางสาวกัลธิชา หงษ�ปาน
63093025499 นางสาวรัตนาภรณ� แก'วพิลา
63093025500 นางสาวสิรีธร บางสาลี
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63093025501 นายนิตินันทน� จันที
63093025502 นางสาวสุวดี สีนวนดํา
63093025503 นายณัฐสิทธ์ิ กลิ่นดิษฐ�
63093025504 นางสาวอรอนงค� สุขมา
63093025505 นายโชคอํานวย สุขพานิช
63093025506 ว+าที่ร'อยตรีหญิงเจนจิรา รักษา
63093025507 นางสาวธนกาญจน� เตือนวีระเดช
63093025508 นายทศพล สุติยะ
63093025509 นางสาวจรัญยา ทองพรมเนียม
63093025510 นางสาวธนัญญา แสงจันทร�
63093025511 นายพงษ�พันธ� ป?ณณกิจจากุล
63093025512 นายสมโภชน� ดวงงา
63093025513 นางสาวป6ยะธิดา งามจิต
63093025514 นางสาวชลดา ศรีสมัย
63093025515 ว+าที่ร'อยตรีธิดารัตน� เทศวิเศษ
63093025516 นางสาวแพรวพิตรา ภู+ตระกูล
63093025517 นางสาวสร'อยสุดา บุตรธรรม
63093025518 นางสาวยุภาพร พูลเผ+าว�
63093025519 นางสาวชลาลัย ธนะบุญ
63093025520 นายวรวุฒิ โพธ์ิพันธ�
63093025521 นางสาวศิริลักษณ� เลื่อนลอย
63093025522 นายพงศธร ศรีนวน
63093025523 นางสาวชฎาพร ใจวงษ�
63093025524 นางสาวปวิตรา สมโภชน�
63093025525 นายเอกภพ น้ําเงิน
63093025526 นางสาวสุพรรณ เทพสมรส
63093025527 นางสาวศิริประภา เทียมสอน
63093025528 นางสาวจิลมิกา อยู+พงษ�พิทักษ�
63093025529 นางสาวสโรชา เทิ้งบ'านคลอง
63093025530 นายธีรพงศ� ภูวิโคตร
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63093025531 นางสาวธัญลักษณ� เถอะจZา
63093025532 นายศุภรัตน� งามนิธิถิรนันท�
63093025533 นางสาวสุจินันท� ต'องว้ัน
63093025534 นางสาวสายวารี พูลคุ'ม
63093025535 นางสาวธัญญา พลเสนา
63093025536 นางสาวศิรประภา แย'มแบน
63093025537 นางสาวณัฐพร ทะวะลัย
63093025538 นางสาวกฤตชญานัสพ� ทิพย�บุญศรี
63093025539 นางสาวสกุณกาญจน� มาตเมฆ
63093025540 นางสาวศุภลักษณ� ลําใย
63093025541 นางสาวอัณณ�ชญา อุปมา
63093025542 นายชนกนันท� ชัยแก'ว
63093025543 นางสาวนภาภรณ� ฝ?]นธรรมครั้ง
63093025544 นางสาวกานต�พิชชา ไตรพัด
63093025545 นางสาวชวัลลักษณ� แสเรียน
63093025546 นางสาวจารุวรรณ ข+ายทอง
63093025547 นางสาวปนัดดา สายทองมาตย�
63093025548 นางสาวดวงเนตร ธิติธรรมคีรี
63093025549 นางสาวนิศารัตน� สรรคพงษ�
63093025550 นางสาววริศรา สาดสินแก'ว
63093025551 นางสาวปาริชาติ ทองอุบล
63093025552 นายวรัญภัทร ชันตะ
63093025553 นางสาวนัฐชยา เพ่ิมพล
63093025554 นางสาวสุพัตรา รอดคงไร
63093025555 นายสุทธิพรรณ เบ'าทอง
63093025556 นางสาววราภรณ� จิราพงษ�
63093025557 นายจาตุรนต� หนุนนาค
63093025558 นางสาวสุทธิวา มีบุญล้ํา
63093025559 นางสาวจันจิรา พรายอินทร�
63093025560 นางชลิตา กังคํา
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63093025561 นายธวัชชัย ทาวรรณะ
63093025562 นางสาวหทัยภัทร บุญรอด
63093025563 นางสาวกุลสินี บุญช+วย
63093025564 นายนฤดล เมฆี
63093025565 นางสาวนิวาริน ก่ิงวาที
63093025566 นางสาวนิจจิรา อุ'ยไพบูลย�สวัสด์ิ
63093025567 นางสาวณิชกานต� ป6Uนแก'ว
63093025568 นางสาวอภิชญา ไชยแก'ว
63093025569 นางสาวสกุลทิพย� จันทร�จับ
63093025570 นางสาววรรณนิสาลักษณ� ฤทธ์ิประเสริฐ
63093025571 นายอธิวัฒน� วิมล
63093025572 นางสาววริศรา กาจธัญญการ
63093025573 นางสาวพรสุดา สนพะเดิม
63093025574 นางสาวปาริยา มาลาศิริ
63093025575 นางสาวอนุธิดา มาทํามา
63093025576 นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม
63093025577 นางสาวธิดาลักษณ� มาเยอะ
63093025578 นายณัฐกรานต� บุญชู
63093025579 นางสาวทิพย�วรรณ สอนง+ายดี
63093025580 นางสาวภัศราภรณ� คําประดิษฐ�
63093025581 นางสาววิราภรณ� หมวกเอี่ยม
63093025582 นางสาวชนาภัทร วีระวงค�
63093025583 นางสาวสุนิสา ศักด์ิประเสริฐศิริ
63093025584 นายเรืองศักด์ิ ไตรสุวรรณคีรี
63093025585 นางสาวโยธิญา บุญมาวรรณ�
63093025586 นางสาวประพัสสร บัวเผื่อน
63093025587 นายพชร เขียนแม'น
63093025588 นายก'องภพ จมมา
63093025589 นางสาวสุภัตรา เพ้ียสา
63093025590 นางสาวศุภนุช วงศ�กัทลีคาม
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63093025591 นางสาวทิพากร สุดสีสังข�
63093025592 นายเจนจบ อินตMะอุ+นวงศ�
63093025593 นางสาวมนภร บัวไกร
63093025594 นายพีระพล คําจิตร
63093025595 นางสาวดาริน อินสม
63093025596 นางสาวมาริสา พิใจ
63093025597 นางสาวนฤมล ประสาทสีดา
63093025598 นางสาวธัญญา สังข�ทอง
63093025599 นางสาวณฐินี คุ'มสา
63093025600 นางสาวยศยา ทรัพย�มาก
63093025601 นางคุณิตา วงค�ศิริกุล
63093025602 นางสาววรรณิศา วงฉุย
63093025603 นางสาวทัศน�วรรณ บุญอ่ํา
63093025604 นางสาวสิราวรรณ ม่ันฟ?ก
63093025605 นางสาวณัฐนันท� อินดี
63093025606 นางสาวมาลัยทิพย� โกริน
63093025607 นายอัครพงษ� ปRาธนู
63093025608 นางสาวอนุชสรา สุวรรณเลิศ
63093025609 นางสาวจารุวรรณ มุดสูงเนิน
63093025610 นายสิทธินันท� สุวรรณโณ
63093025611 นายเจษฎา ปลัดม'า
63093025612 นางสาวณฐธนพร นวกุลพันธ�
63093025613 นางสาวศรัณย�พร คงทัศน�
63093025614 นางสาวณัฐพร สําเภา
63093025615 นายเกรียงไกร แหวนสุข
63093025616 นางสาวกมลวรรณ เส็งหนองแบน
63093025617 นางสาวชลธิชา อิฐานูประธานะ
63093025618 นางสาวจิราภรณ� อูZสามเรือน
63093025619 นางสาวจิรวรรณ เกตุทอง
63093025620 นางสาวอมรานันท� จอนคํา
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63093025621 นางสาวจีรวรรณ ใจดี
63093025622 นางสาวนิศรา สีฟอง
63093025623 นางสาวสุดารัตน� จําเรียง
63093025624 นางสาวศิรินภา อินสูง
63093025625 นางสาวณัฐชฎา สุวรรณา
63093025626 นายสุทธิพงษ� ส'านมา
63093025627 นายภัทรพงษ� วงษ�ยอด
63093025628 นางสาวกรรณิการ� ทั่งจันทร�
63093025629 นางสาวพิจิตรา เทพยุหะ
63093025630 นางคุณัญญา มีดีด
63093025631 นายอัมรินทร� บุญมี
63093025632 นางสาวนิราวรรณ ม+วงเส็ง
63093025633 นางสาวนิตยา ถานันตา
63093025634 นางระวิวรรณ แสงศิริ
63093025635 นายเจษฎากร วัฒกาพัทธ�
63093025636 นางสาวอินทิรา อมราสิงห�
63093025637 นางสาวชฎาพร นิลนนท�
63093025638 นางสาวภัทรานิษฐ� แสนใจ
63093025639 นางสาวฐิติรัตน� อ'ายแก'ว
63093025640 นางสาวสุนันทา อินทร�ประสิทธ์ิ
63093025641 นางสาววาสนา หม่ืนอภัย
63093025642 นางสาวอรพิณ เหล+าเขตกิจ
63093025643 นายกิตติพศ น'อยหมอ
63093025644 ว+าที่ร'อยตรีอนันตศักด์ิ มะโนใจ
63093025645 นายอภิชิต วงศ�ดวงดํา
63093025646 นายธนพล ฝ?นสนิท
63093025647 นางสาวพิชญาดา ดวงแสง
63093025648 นายจิรพันธ� บุญยะสมภพ
63093025649 นางสาวภัทรียา กลุ+มค'างพลู
63093025650 นายกฤษณ� ฟูมินทร�
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63093025651 นางสาวกาญจนา ศิริปโชติ
63093025652 นางนารีรัตน� วีรญาณกุล
63093025653 นางสาววิศัลยา นันทกุล
63093025654 นายต'นตระการ สายอุ+นใจ
63093025655 นางสาวพีรยา รณคนา
63093025656 นายอรรถสิทธ์ิ จิรานุรักษ�
63093025657 นางสาวศิริพร ไชยมงคล
63093025658 นางสาวรัชฎาภรณ� เข็มเพ็ชร
63093025659 นายอติชาติ รัตนมาโต
63093025660 นายณัฐพล วรรณเสถียร
63093025661 นางสาวณีรนุช กําเนิดมงคล
63093025662 นางสาวบุญพิทักษ� เรือนมูล
63093025663 นางสาววริศรา ดีนาน
63093025664 นางรัตนา บุญคุ'ม
63093025665 นางสาวปวีณา ฉิมพาลี
63093025666 นางสาวมาศนภา อินทร�ชื่น
63093025667 นางสาวธนิษฐา เผือกคล'าย
63093025668 นายศุภเดช โกมลเสน
63093025669 นางสาวมาริษา พุ+มพวง
63093025670 นางสาวภัทรณิชา จันเลน
63093025671 นางสาวนิตยา แสงนก
63093025672 นางสาวรพีพรรณ ตันยศ
63093025673 นายพงษ�พันธ� อยู+คง
63093025674 นายสวพร หลากสุขถม
63093025675 นางสาวสุนารี สีโอ
63093025676 นางสาวสลิลทิพย� ใจวิสาร
63093025677 นายณัฐชธรณ� พฤกษะวัน
63093025678 จ+าอากาศเอกปุณยวัจน� ชัยฤทธ์ิ
63093025679 นายเสฎฐวุฒิ อยู+เบิก
63093025680 นางสาววาสนา ปลูกป?ญญา
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63093025681 นางสาวฐิติกานต� ศรีลือชา
63093025682 ว+าที่ ร.ต.อิสรานุวัฒน� วินทะสมบัติ
63093025683 นายณัชนันท� วงศ�แสงธรรม
63093025684 นางสาวศิริพร เสมาเพชร
63093025685 นายต'นสกุล ไชยโย
63093025686 นางสาวณัฐฐิกาญจณ� วงค�ป?ญญา
63093025687 นายพงค�ดนัย ลัยนันท�
63093025688 นายปฏิพัทธ� เลี่ยมประเสริฐ
63093025689 นางสาวธีรพร ขัตติจิตร
63093025690 นางสาวบุษรา ระวาส
63093025691 นางสาวปาริชาติ วัดศรี
63093025692 นางสาวศศิวิมล ศรีอ+อนทอง
63093025693 นางสาวนาฏอนงค� คล'ายโตนด
63093025694 นางสาวกุลนภา สมานพันธุ�
63093025695 นางสาวสุนิสา ไพบูรณ�
63093025696 นายณัฐพงศ� สาเขตร�
63093025697 นางสาวพรธนปรัชญ� ณรงค�มี
63093025698 นางสาวจตุรพร เฑียรเดชสกุล
63093025699 นางสาวธันยพร แมตหก
63093025700 นางสาวจินตนา พานิชสรรพ�
63093025701 นางสาวนันทิยา ชาลีเปVUยม
63093025702 นายอดิศักด์ิ นาแก'ว
63093025703 นางสาวเจนจิรา จาดอินทร�
63093025704 นางสาวสวิชญา ครองไชย
63093025705 นายวีรยุทธ ม่ันคง
63093025706 นางสาวฐิติธรณ� หุตะเสวี
63093025707 นางสาวรัตนาภรณ� โพธ์ิทองงาม
63093025708 นางสาวณัฐริกา เอื้อมงคล
63093025709 นายวรพจน� บุญเจริญ
63093025710 นายธวิช สีลา
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63093025711 นางสาวมินตรา สุขเกษม
63093025712 ว+าที่ร'อยตรีหญิงฐิติพร รัฐเสมอ
63093025713 นางสาววัชรี ศรีม+วงสุข
63093025714 นางสาวสุรัตน� เขียวมณี
63093025715 นางสาวสุภาพร ศรีนวล
63093025716 นายพิเชฐ แสงอินทร�
63093025717 นางสาวกานต�สุพิชญา กองทรง
63093025718 นายโยธิน ทิพละ
63093025719 นายกิตติชัย นพไพบูลย�
63093025720 นางสาวชลธิชา ยนตศาสตร�
63093025721 นางสาวกรรณิการ� เชียวเขตรวิทย�
63093025722 นางสาวพรรณปพร เพ็ชรประสิทธ์ิ
63093025723 นางน้ําทิพย� คําปากูล
63093025724 นางสาวศิริพร บุ'งจันทร�
63093025725 นายวสันต� แตงไทย
63093025726 นางสาวพรรณิกา แก'วคําลือ
63093025727 นายอนุวัฒน� ทาสีสอน
63093025728 นางสาวเขมนิจ ชื่นพรม
63093025729 นางอักษิญา สายมา
63093025730 นางสาวชนิกานต� ทาสีดา
63093025731 นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ
63093025732 นายคุณาวุฒิ ชื่นใจ
63093025733 นางสาวขนิษฐา อินตMะแสน
63093025734 นางสาวธนภรณ� คําวรรณ�
63093025735 นายณรงค�ยศ ป6Uนนาค
63093025736 นางสาวภัทรชมน มีข'าว
63093025737 นางสาวสุทธิษา จันเขียน
63093025738 นายคนอง เมฆทวีป
63093025739 นายนุตติ ช+วยบํารุง
63093025740 นางสาวป6ยะนันท� มินทะนา
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63093025741 นางสาวธิดารัตน� บัณฑิต
63093025742 นางสาวพนิตนันท� บุญมี
63093025743 นายทวีศักด์ิ ขัติยศ
63093025744 นางสาวกัญญาณัฐ พรมท+อน
63093025745 นายศรายุธ เพชรมีศรี
63093025746 นางสาวสุพิชชา ปานผึ้ง
63093025747 นางสาวกัลยา บุญมี
63093025748 นางสาววชรมน วงศ�พุ+ม
63093025749 นายมตินันท� เรืองอุไร
63093025750 นางสาวกัลจารีย� ศรีคร'าม
63093025751 นางสาววัชรีพร ทองเรือง
63093025752 นายภาสกร ป?ญญากาศ
63093025753 นางพิชญธิดา ช+อชั้น
63093025754 นายสรกฤช ขุนทองพันธุ�
63093025755 นางสาวณัฐพร อัคนิถิน
63093025756 นายชินกร พลายระหาญ
63093025757 นางสาวทาริกา ทําสีนาค
63093025758 นางสาวป6ยะวดี ชัยประสงค�
63093025759 นางสาวรัฐธาดา ไชยวงค�
63093025760 นายณัฐวุฒิ ทองด'วง
63093025761 นางสาวหทัยรัตน� นันตา
63093025762 นางสาววิภารัตน� พ'วงจํานงค�
63093025763 นายฌานุวัฒน� พิขุนทด
63093025764 นางสาวพรสวรรค� เสือสิงห�
63093025765 นางสาวธัญปวีณ�ธิดา สีทัดแอ
63093025766 นางสาวพรรณธิการ� ยศมาดี
63093025767 นางสาววิมลมาศ ป6Uนคํา
63093025768 นายภฤศพงษ� สร'อยสั้น
63093025769 นายพัสกร จุลหวี
63093025770 นางสาวกมลวรรณ ม+วงมุกข�
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63093025771 นายชินโชติ โสภณธนพัต
63093025772 นายศุภกิจ สมศรี
63093025773 นางสาวปวีณ�นุช มะทะ
63093025774 นางสาวนริศรา อุ+นใจ
63093025775 นายณัฐวุฒิ ภิราญคํา
63093025776 นางสาวรุ+งอรุณ บุญมาวัฒน�
63093025777 นางสาวธัญญา เอี่ยมหน+อ
63093025778 นางสาวธนพร ไผ+งาม
63093025779 นางสาวชิสาภัชร� อธิวัฒน�ธนะภัค
63093025780 นางสาวมินตรา เพ็ชรประดิษฐ
63093025781 นางสาวสุดารัตน� กันจู
63093025782 นางสาวจุฑามาศ จักรแก'ว
63093025783 นางสาววงศ�ญดา ชุมพล
63093025784 นายอานุภาพ พูลนัฐพจน�
63093025785 นางสาวรัตนา ก'อนเกตุ
63093025786 นางสาวภาวนา อุ+นแก'ว
63093025787 นายวัชรพงษ� กาศร
63093025788 นางสาวณัฐธิชา พูลสละ
63093025789 นายกิตติคุณ บุญตา
63093025790 นางสาวฐิตินันท� ทองประดับเพชร
63093025791 นางสาวอนรรฆ อรรคสูรย�
63093025792 นางสาวณัฏฐณิชา จอมใจ
63093025793 นางสาวป6ยมน ไทยเทเวศน�
63093025794 นางสาวจีระนัน โปกําเนิด
63093025795 นางสาวพิมพ�ชนก สมพรหม
63093025796 นางสาวกาญจนภัส ไชยขันธุ�
63093025797 นางสาววิมลรัตน� ธรรมสอน
63093025798 นางสาวณัฐธิกา เกตุนวล
63093025799 นางสาวสิริรัตน� พรมนรินทร�
63093025800 นางสาวศริญพร คงสิบ
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63093025801 นางสาวพิมพ�วิไล ฉิมจินดา
63093025802 นางสาวขวัญเรือน โชติศรี
63093025803 นางสาวดาริกา ดวงจันทร�
63093025804 นายภัควัจน� เอมโอษฐ
63093025805 นางสาวน้ําทิพย� กZาเร็ว
63093025806 นางสาวรัตนา หม่ืนโอวาท
63093025807 นางสาวสุวนันท� แปงอุด
63093025808 นางสาวพัชรินทร� ศิริ
63093025809 นางสาวปาริชาติ แย'มสมพร
63093025810 นายกฤตภาส อินตา
63093025811 นายนําโชค มะโนจิต
63093025812 นางสาวบุปผา สุมาลี
63093025813 นางสาวสุวิชาดา อังคะปาน
63093025814 นางสาวสุนันทา แย'มชื่น
63093025815 นางสาวขวัญฤทัย บัวเกตุ
63093025816 นางสาวรวินันท� พ+วงพลับ
63093025817 นางสาวจรินยา อะทะไชย
63093025818 นางสาวชนิตา โพธ์ิทอง
63093025819 นายกุลชาติ สุนทรทิพย�
63093025820 นายกฤติพงศ� จินเพชร
63093025821 นางสาวกมลพรรณ เขียวเทศ
63093025822 นางสาวนันทกา แก'วสวย
63093025823 นางสาวกัญญารัตน� ตาโม+ง
63093025824 นางสาวเกสรี จํารูญ
63093025825 นางสาวนิภาวรรณ ทองทา
63093025826 นางสาวตรีรัตน� ม+วงมนตรี
63093025827 นายอัจฉริยะ เอี่ยวเฉย
63093025828 นางสาวนิยดา เชียงเลน
63093025829 นายนัฐวัฒน� เอี่ยมครอง
63093025830 นางสาวชญานิษฐ� ศรีสวรรค�
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63093025831 ว+าที่ ร.ต.หญิงทัศนา กะสวย
63093025832 นายสมพร สุธรรมมา
63093025833 นางสาวเกสรา จูมาศ
63093025834 นายวงศพัทธ� ใบไม'
63093025835 นางสาวนภัสสร สุทธิแสน
63093025836 นางสาวณัฏฐณิชา แก+นราช
63093025837 นางสาวปฏิญญาพร เถ่ือนประดิษฐ
63093025838 นางชไมพร เรือนคํา
63093025839 นางสาววัชรี พรมจาด
63093025840 นายนฤพนธ� แพรสีนวล
63093025841 นายศุภกิจ บุญนก
63093025842 นางสาวณฐิกา พรหมณี
63093025843 นางสาวจริยา ธิติธรรมคีรี
63093025844 นางสาวณิชาภัทร ลิ้มสุข
63093025845 นางสาววิภูสนา ชื่นชม
63093025846 นางสาวพัชรา รักษาคม
63093025847 นางสาวนิรัญชนา อ+วมประเสริฐ
63093025848 นางสาวสุชาดา ข'องแก'ว
63093025849 นางสาวสรารักษ� ภักดีรัตน�
63093025850 นายพชร ทิพอุเทน
63093025851 นางสาวภัคจิรา ทาราทิพย�
63093025852 นายพงษ�พัฒน� พุทธชาติ
63093025853 นางสาวจุฑารัตน� วัดน'อย
63093025854 นางสาวพลอยกนก ขัดนันตา
63093025855 นางสาวจิราภรณ� สิทธิ
63093025856 นายไชยวัฒน� จํานงค�จิตร
63093025857 นางสาวสุวนันท� ไพรสิงห�
63093025858 นายทิวัตถ� ป?]นศักด์ิ
63093025859 นางสาวกฤษณา อินอ+วม
63093025860 นายศราวุธ รักษาบุญ
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63093025861 นางสาวรัชฎาพร พยอม
63093025862 นางสาววิชญา นะราช
63093025863 นางสาวจันทร�เพ็ญ วังคีรี
63093025864 นายนันทวัฒน� กวนไวยบุตร
63093025865 นายอัครชัย เถาว�สิงห�
63093025866 นางสาวเสาวภาค พงษ�เอม
63093025867 นายชัยมงคล ม่ังค่ัง
63093025868 นายเกียรติคุณ เผือกพ+วง
63093025869 นางสาวกชกร แย'มชื่น
63093025870 นายธนวัฏ อินทสุชาติ
63093025871 นางสาวญาณิชศา จันทา
63093025872 นายธีรภัทร เสียงสุขสันติ
63093025873 นายอภิชล แก'วกัณหา
63093025874 นางสาวสุชาดา พัดเย็นสุข
63093025875 นางสาวรัตนาภรณ� จําปานา
63093025876 นางสาวป6ยนุช จําปV
63093025877 นางสาวณัฐธิดา สําลี
63093025878 นายสิทธิกร คําขวัญ
63093025879 นางสาวนันทวดี ภูมิสิทธิพร
63093025880 นางขนิษฐา ซาจอหอ
63093025881 นางสาวกุลจนุช วิโยธา
63093025882 นางสาวมณีรัตน� เสือเหลือง
63093025883 นางสาวนุจรี เจริญผล
63093025884 นางสาวชลธิชา สวัสดี
63093025885 นางสาวพุทธพร ยอดฉัตร
63093025886 นางสาวอมรรัตน� เอี่ยมอ่ํา
63093025887 นางสาวศุภลักษณ� พินิจสร
63093025888 นางสาวพนิดา เอี่ยมสอาด
63093025889 นางสาวศศิวิมล แฉล'มประเสริฐ
63093025890 นายธรรมศาสตร� จันสอน
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63093025891 นางสาวไพลิน อัศวภูมิ
63093025892 นางสาวสุกัญญา สุวรรณรัตน�
63093025893 นางสาวโชติกา แก'วพวง
63093025894 นางสาวสัณฐิติ ช+างเงิน
63093025895 นางสาวศุภสุดา สายทองต่ิง
63093025896 นางสาวดรุณี เครือปาละ
63093025897 นางสาวทัดดาว เกตุแพร
63093025898 นายสุรพงษ� สมภักดี
63093025899 นางสาวชลธิชา ไชยศิริมงคล
63093025900 นายฤทธิชัย บุญโฉม
63093025901 นางสาวจิราพัชร� นาคเอม
63093025902 นางสาวณัฏฐณิชา จุ'ยชื่น
63093025903 นางสาวจันทนา ดาวเทียน
63093025904 นางสาวรังสิณี เลี่ยมทอง
63093025905 นางสาวอุษา จันทร�ยูร
63093025906 นางสาวนพวรรณ อินเตชะ
63093025907 นางสาวป?ทมาพร ธรรมสมบัติ
63093025908 นางสาวมาริสา ชูชีพ
63093025909 นางสาวกวีณา ถนอมจิตร�
63093025910 นายธนวิชญ� แก'วเมือง
63093025911 นายประเสริฐ ประภาโส
63093025912 นางสาวจุฑามาศ แสนชมภู
63093025913 นางสาวธัญชนก ปุYดป?ญญา
63093025914 นายสายฟEา ม่ันหมาย
63093025915 นางสาวกณิกา ทาแสง
63093025916 นางสาวธัญพิชชา ดิบทิพย�
63093025917 นายภาษิวัตร บุญน'อย
63093025918 นายพิรานันท� วานเวียง
63093025919 ว+าที่ร'อยตรีธิติธัญ ภักดี
63093025920 นางสาวณัฐิชา พงษ�พานิช
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63093025921 นางสาวกุลณัฏ กาศสนุก
63093025922 นางสาวศศิกาญฎาช� ทองคํา
63093025923 นางสาวณัฐกฤตา เกษมสุข
63093025924 นางสาวจิรัฐติกาล กล่ําสิน
63093025925 นางสาวลลิตา หอมบุปผา
63093025926 นางสาวศดานันท� คงอินทร�
63093025927 นายพงษ�พันธุ� พิมพ�โพธ์ิ
63093025928 นางสาวไพจิตร กระบวนป?กษา
63093025929 นายนิเวศน� ทองท'วม
63093025930 นางสาวชวิศา แสงกระจ+าง
63093025931 นางสาวป?ทมพร แย'มสุข
63093025932 นางสาวพรสุดา กลิ่นสุคนธ�
63093025933 นางสาวฐิติมา พูลทรัพย�
63093025934 นายวรวุฒิ ใจคํา
63093025935 นางสาววชิมล ไชยจันทร�
63093025936 นายวัชระเกียรติ วงค�ษา
63093025937 ว+าที่ ร.ต.หญิงปริยาภรณ� ย้ิมเยาะ
63093025938 นายวุฒิพงษ� สาน้ําอ+าง
63093025939 นางสาวกิตติพร คิดตะโก
63093025940 นายนิพิฐพนธ� มีอ+อน
63093025941 นางสาวภูพิชชญา พรมจําปา
63093025942 นางสาวจุฑามาส แก'วเปV]ย
63093025943 นางสาวเกศสุดา แก+นจันทร�
63093025944 นายดนัย คันธรส
63093025945 นางสาวพรศิริกุล ชุมพงษ�
63093025946 นางสาวปรานี นะรานันท�
63093025947 นายธนพล ป6Uนแก'ว
63093025948 นางสาวอาทิตยา แซ+ฮู
63093025949 นางสาวชยุดา คําศรีบัว
63093025950 นางสาวลัดดาวัลย� เหลี่ยมทอง
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63093025951 นางอรุณรุ+ง แสงจันทร�
63093025952 นายเนติกร วรรณประโพธ์ิ
63093025953 นางสาวศุภลักษณ� บุญประเสริฐ
63093025954 นางสาวลิตา อยู+ดี
63093025955 นางสาวจิตราภรณ� ฉํ่าน'อย
63093025956 นายปรเมศวร� ใครบุตร
63093025957 นางสาวธนภรณ� จันทรวงษ�
63093025958 นางสาวเบญจมาภรณ� ยะล'อม
63093025959 นางกาญจนาณัฐ โรจนบวร
63093025960 นางสาวศิริลักษณ� บัวทะราช
63093025961 นางสาวสุนันทา เอี่ยมศรี
63093025962 นายศรัณย� นนท�ประทาน
63093025963 นางสาวทรายทอง แสนคํา
63093025964 นางสาวจันทพร ใจดี
63093025965 นายศรัณย�รัชฐ� ไพบูลย�
63093025966 นางสาวอรพินท� ตาลสุกเรือง
63093025967 นางสาวทิพวรรณ อนุกูล
63093025968 นายสิทธิชัย จิตอารี
63093025969 นางสาวอาทิตยา ขําคม
63093025970 นายกมลวัฒน� จุ'ยเทศ
63093025971 นางสาวพรช นิตย� ทับทวี
63093025972 นางสาวสิรีธร ซอเฮ็ง
63093025973 นายคณาวุฒิ สุขสวัสด์ิ
63093025974 นางสาวสุคนทิพย� ชัยพิเดช
63093025975 นางสาวธมนวรรณ ผูกพันธ�
63093025976 นางสาวชลิตา ขําอินทร�
63093025977 นายเตชิต ชุ+มกลัด
63093025978 นายสรัล นนทะวงษ�
63093025979 นายพีระพงษ� ขันธ�เขียว
63093025980 นางสาวศิริพร เรืองศรี

หน'า 866 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093025981 นางสาวฐิติมา บุญเกิด
63093025982 นางสาวนิสา เจนจบ
63093025983 นางสาวสุพัตรา ปงกา
63093025984 ว+าที่ร'อยตรีทินกฤต วาริสสอน
63093025985 นายภัทรธร สิงห�โตทอง
63093025986 นางสาวพิชญ�สุกานต� ทองทา
63093025987 นางสาวอรณี ครุฑโท
63093025988 นางสาวพุทธธิดา รวมผล
63093025989 นายจักรพงษ� พัวพัน
63093025990 นางสาวชิดชนก บุตรเสน+ห�
63093025991 นายมงคล ภาคสุวรรณ
63093025992 นางสาวกัญญาณัฐ ก'อนแก'ว
63093025993 นางสาวบุษบง ตรีชิต
63093025994 นางสาวสุรัญญา นาจรัส
63093025995 นางสาวน้ําทิพย� สุขหา
63093025996 นายธนาคาร นาคบุญส+ง
63093025997 นางสาวณัฐพร คําขา
63093025998 นายเรืองศักด์ิ จันทร�น'อย
63093025999 นายวัฒนา แก'วมิตร
63093026000 นางสาวฐิตาภา กาฬรัตน�
63093026001 นางสาวภัทริน แก'วโกZ
63093026002 นางสาวนุชนาถ เที่ยงธรรม
63093026003 นางสาวณัชชา สิทธิ
63093026004 นางสาวคัชรินทร�ณี คําฟูบุตร
63093026005 นางสาวอภิชญา มงคล
63093026006 นางสาวพิมลพรรณ ดีเมฆ
63093026007 นางสาวจิรัฐิติกาล พูลจ+าง
63093026008 นายณลงกรณ� ใจเมธา
63093026009 นายเฉลิมพล ป?นเงิน
63093026010 นางสาวเบญญาภา อรัญญาเกษมสุข
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63093026011 นางสาวกรรณิกา อินไข
63093026012 นางสาวชุติมา จันทร�ศรี
63093026013 นางสาวอรวรรณ จ่ันมา
63093026014 นางสาวหทัยรัตน� คงทอง
63093026015 นางจุฬาลักษณ� โสภารัตน�อภิชัย
63093026016 นางสาวป6ยะกาล อุดมลาภ
63093026017 นายอัศฎา วงศ�ชมภู
63093026018 นางสาวพรพิมล ป6ยมาตย�
63093026019 นายจิรพนธ� ธงสิบเก'า
63093026020 นายธัญธรณ� คําวรรณ
63093026021 นางพัทธนันท� แดงดี
63093026022 นางสาวศิริพร คํามามูล
63093026023 นายเกษมศักด์ิ เขียวหลง
63093026024 นางสาวอารีรัตน� เลี่ยมวิไล
63093026025 นางสาวลาวัลย� อินทะจักร
63093026026 นายธนวัฒน� ศรีมา
63093026027 นางสาวรุจิรา ศรีสมครุฑ
63093026028 นางสาวธัญลักษณ� พุ+มสลิด
63093026029 นางสาวชวัลรัตน� มารักษา
63093026030 นางสาวสุภัสสรา เดชอัครา
63093026031 นางสาวฉัตรนภา ธิศรี
63093026032 นางสาวชนิสรา ทองคํานุช
63093026033 นางสาวพรสุดา คําแก'ว
63093026034 นางสาวบุญญิสา เตรียมพล
63093026035 นางสาวภาสินี ไชโย
63093026036 นางสาวกัณฑาภรณ� ธีวีระพันธ�
63093026037 นางสาวดวงกมล ดวงพัตตรา
63093026038 นางสาวชนิภรณ� จันทร�ดํา
63093026039 นางศุภนิดา พันธะนะ
63093026040 นางสาวราตรี อรุณนที
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63093026041 นางสาวกานต�ชนก กุลท'วม
63093026042 นางสาวณิณา พันธ�พัฒนากุล
63093026043 นางสาวอพัชชา ช'างขวัญยืน
63093026044 นางสาววราพร ไวเกษตรกรณ�
63093026045 นางสาวลออรัตน� ประสานไทย
63093026046 นางสาวภัทรภร กิวัฒนา
63093026047 นายป6ติภัทร บัวขม
63093026048 นางยุพา วงศ�แสงธรรม
63093026049 นายศรัณยู เกษรบัว
63093026050 นายธนพล ไชยวงค�
63093026051 นางวิกานดา จันทพาส
63093026052 นายอรรถสิทธ์ิ อิ่นแก'วปวงคํา
63093026053 นายธนัชกุล กาญจนา
63093026054 นางสาววราภรณ� วิริยกุลรุ+งโรจน�
63093026055 นางสาวสุมลฑา นาคง
63093026056 นางสาวอนุตตรีย� ดีอุดม
63093026057 นางสาวพัชราวรรณ คําสุก
63093026058 นายณัฐวุฒิ ดวงกุลสา
63093026059 นางสาวสุพัตรา นาเวช
63093026060 นายณรงค�ฤทธ์ิ สาดา
63093026061 นางสาวอิศราภรณ� อินทร�มณี
63093026062 นางสาวกาญจนารัตน� รัตนะ
63093026063 นางสาวแสงดาว วันเย็น
63093026064 นางสาวอมรรัตน� บัวผัน
63093026065 นางสาวณัฐจิรา กลิ่นทอง
63093026066 นางสาวพิมพ�ดารินทร� พรหมวิหาร
63093026067 นายวิธวินทร� อ+องแก'ว
63093026068 นางสาวณิชานันท� ณ.เชียงใหม+
63093026069 นายธนพนธ� เรือนตุ'ย
63093026070 นางสาวพาณิภัค พิริยะ
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63093026071 นายสรวิศ โพธ์ิเกตุ
63093026072 นางสาวฤทัยรัตน� เพ็งไทย
63093026073 นางสาวกาญจนา เชียงดา
63093026074 นางสาวชลธิชา เถินบุรินทร�
63093026075 นางสาวถิรมน น้ําหล+าย
63093026076 นางสาวฉวีผ+อง คําก'อน
63093026077 นางสาวกัญญ�ศิริ ทองสาด
63093026078 นางสาวศุภานัน ตามะ
63093026079 นางสาวพาวิณี สุวรรณ
63093026080 นางสาวสุชาดา ทองเรียน
63093026081 นางสาวเจนจิรา ประสมทอง
63093026082 นายธนาวิทย� แก+นจันทร�
63093026083 นางสาวสุวพัชร� รุงสว+าง
63093026084 นางสาววชิรญาณ� เอี่ยมต+อ
63093026085 นายอัฐพล พันธ�จันทร�ดี
63093026086 นางสาวฐิติวรดา ยกศิริ
63093026087 นายธีรวรรธน� เทียมทิพร
63093026088 นางสาวอภิญญา รุ+นประพันธ�
63093026089 นางสาวภัคจิรา ชูด'วง
63093026090 นางสาวศกลวรรณ ผะอบเหล็ก
63093026091 นางสาวนิศารัตน� บัวขาว
63093026092 นางสาวญาดา ราชวงค�
63093026093 นางสาวกฤตยาพร ไชยเสน
63093026094 นายสราวุธ สายวงค�ตา
63093026095 นายวสุศิวกิจ คําภีร�
63093026096 นางรมิดา สุขสุวานนท�
63093026097 นายวรากร กํามา
63093026098 นางสาวภัชร�ธนศิฏา จีระพงศ�เมธา
63093026099 นายชัยวัฒน� จันทร�ลอย
63093026100 นางสาวศิรประภา คํานก
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63093026101 นางสาวอณุเพ็ญ สุขนวล
63093026102 นางสาววิกาญดา ตรีดารา
63093026103 นายวีรวัฒน� ไทยหล+อ
63093026104 นายอาทิตย� ขวัญแพ
63093026105 นางสาวผกามาศ มือขุนทด
63093026106 นางสาวน้ําผึ้ง ไชยศิลป[
63093026107 นางสาวจิราวรรณ ทรัพย�สิน
63093026108 นางสาวมธุรส โอภาษี
63093026109 นางสาวบุษราภรณ� ดีเจริญ
63093026110 นายจิรเมธ คล'ายทอง
63093026111 นายพิชญะ พรมทอง
63093026112 นางสาวชลธิชา ม+วงพิม
63093026113 นางสาวเสาวรีย� นพรัตน�
63093026114 นายอาทิตย� ใจเบิกบาน
63093026115 นางสาวศิริพร เจริญสุข
63093026116 นางสาวสโรชา แก'วเนตร
63093026117 นางสาวแสงเดือน โพธ์ิปาน
63093026118 นางสาวสุวิมล ชูหน'า
63093026119 นายนพดล เงาทอง
63093026120 นางสาวสิริญญา ทาพิทักษ�
63093026121 นางสาวณัฐวิภา ม่ันมาตร
63093026122 นายสุรเชษฐ สุดเขต
63093026123 นางสาวป6ยะพร สร'อยมี
63093026124 นายพัฒนพล ท'วมนาค
63093026125 นายอภินันท� ทับเงิน
63093026126 นายธนานพ ทานะ
63093026127 นางสาวอรอนงค� จันอ'น
63093026128 นางสาวจตุพร นาคนวล
63093026129 นายศุภกร ศรีสอาด
63093026130 นางสาวรื่นฤดี สีมังกร
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63093026131 นางสาวนฤเนตร เพชรคง
63093026132 นางสาวจารุวรรณ พ+วงนาค
63093026133 นางสาวลัดดาวัลย� สถาพรพิทักษ�ชัย
63093026134 นางสาวชุติมา ปรางมาศ
63093026135 นางสาวนิรมล ปริพันธุ�วงศ�กุล
63093026136 นางสาวเกวลี ป?ญญาพรหม
63093026137 นางสาวกรสุภา เมืองฉาย
63093026138 นายภานุพงศ� พานทวีป
63093026139 นางสาวอารีย� สกุลลักษณะฃ�
63093026140 นางสาวชิดชนก คํามก
63093026141 นายอดิศักด์ิ อ่ําเทศ
63093026142 นางสาวจิรนันท� บรรพันธ�
63093026143 นางสาวสุวิชา อัตถวิโรจน�
63093026144 นางสาวสุปราณี ภักดีกลาง
63093026145 นายพิชญ� เบญจวรเดชกุล
63093026146 นางสาวเอื้ออิศรา อยู+คํา
63093026147 นางสาววรรณนิภา พรหมศิริ
63093026148 นางสาวโสภิตา จันเปา
63093026149 นางสาวอรธิชา อินทรประสิทธ์ิ
63093026150 นางสาวบุญญารัตน� ทองชุม
63093026151 นางสาวจรินรัตน� พุ+มเถ่ือน
63093026152 นางสาวป6Uนปฐวี สุขมาก
63093026153 นางสาวทิพย�สุคนธ� จันทร�โพธ์ิ
63093026154 นางสาวอภิชญา อุตรฤทธ์ิ
63093026155 นายมานะ วัดเกลี้ยพงษ�
63093026156 นางสาวศิโรรัตน� รอดเทศ
63093026157 นางสาวณปภัช ภักดีรักษ�
63093026158 นางสาวกาญจนา พันธ�มูล
63093026159 นางสาวธิดาพร พูนแบน
63093026160 นางสาวอภิญญา สาวะดี

หน'า 872 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093026161 นายอรรถวิท คุ'มฤทธ์ิ
63093026162 นายณัฐชัย เกิดแแก'วเมืองมูล
63093026163 นายสัภยา ละน'อย
63093026164 นางสาวกาญจนี พุฒโสม
63093026165 นางสาวพจนีย� แจ+มใส
63093026166 นายกิตติศักด์ิ สิทธา
63093026167 นายอดุลย� แสนสวาท
63093026168 นางสาวหทัยขวัญ ศโรภาส
63093026169 นายพนานต�พงศ� ผัดอ+อนอ'าย
63093026170 นางสาวดลยา ดําดี
63093026171 นางสาวสุพรรษา อยู+ฤทธ์ิ
63093026172 นายสรวิชญ� เปาเส็ง
63093026173 นางสาวปาริชาติ น้ําผึ้ง
63093026174 นางสาวกมลวรรณ โพธ์ิคําทอง
63093026175 นายสันติภาพ ป?ญยาง
63093026176 นางสาวสิริวรรณ หม้ันเขตวิทย�
63093026177 นางสาวมณฑิรา อุปถัมภ�
63093026178 นางสาวสุวิชาดา ปาระป6น
63093026179 นางสาวทิพวรรณ พุทธจร
63093026180 นางสาวนันธิดา วรปราชญ�
63093026181 นางสาวธันยพร คณโฑเงิน
63093026182 นางสาวเกศณี เสืออย+าง
63093026183 นางสาวมัชฌิมา ศรีภมร
63093026184 นางสาวสุริตา พรมลา
63093026185 นางสาวณัฐมน ศรีภูธร
63093026186 นางศิริภาพรรณ หวังระบอบ
63093026187 นางสาวนันทนา จันทร�แก'ว
63093026188 นางสาวพชรมณี พิจิตรศิริ
63093026189 นางสาวสายฝน ชาลี
63093026190 นางสาวพนารัตน� จงทอง
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63093026191 นางสาวพรสุดา แคล'วสูงเนิน
63093026192 นายวสันต� รักษาพล
63093026193 นางสาวบุณยาพร กองสี
63093026194 นางสาวสุมิลตรา ถาน'อย
63093026195 นางสาวเจนจิรา เรืองสกุล
63093026196 นายดนุสรณ� เพียรชอบ
63093026197 นางสาววราภรณ� ภิรมย�ชุ+ม
63093026198 นางสาวกมลชนก  MตMะอ'าย
63093026199 นางสาวภานุมาส แสงทับทิม
63093026200 นางสาวประนอม คงวังทอง
63093026201 นางสาวชไมพร ป?ญญาเที่ยง
63093026202 นายสันติชัย คุ'มเพ่ือน
63093026203 นางสาวมาลินี จีมขุนทด
63093026204 นางสาวรวิษฏา มาชัยยะ
63093026205 นางสาวธิดารัตน� อุ+นพรม
63093026206 นางสาวทัศน�วรรณ พวยฟุEง
63093026207 นายชูเกียรติ หลวงภักดัOO
63093026208 นางสาวทิพย�สุรีย� สายพิน
63093026209 นางสาวรัชนีกร มีผล
63093026210 นางสาวบุญศิตา ซ่ือสัตย�พงศ�
63093026211 นางสาวณัฐนิกา น้ําเพ็ชร
63093026212 นางสาวฐินันชาพัฒน� อนุวงศ�
63093026213 นายบรรพต ศรีเดช
63093026214 นางสาวปริยานุช วิเศษสิงห�
63093026215 นางสาวกมลพรรณ จุ'ยมาก
63093026216 นายธิติวุฒิ เพชรัตน�
63093026217 นายนุกูล พิศาลธนชัย
63093026218 นางสาววิภารัตน� พูลสมบัติ
63093026219 นางสาวกุลรัศม์ิ มูลแก'ว
63093026220 นางสาวบุษณี มาผัวะ
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63093026221 นายชัชพล สําเริงฤทธ์ิ
63093026222 นางสาวภัสสร อ+อนศรี
63093026223 นางสาวขนิษฐา ศรีนอก
63093026224 นายอนุพันธ� ใจปEอ
63093026225 นางสาวภาวิดารัชต� จักรคํา
63093026226 นางสาววิภาพร โตน'อย
63093026227 นายพีรวัส ยะป?ญญา
63093026228 ว+าที่ ร.ต. หญิงนาตยา พรมพันธ�
63093026229 นายป6ยวัฒน� ภักดี
63093026230 นางสาวกนกวรรณ กิจสนิท
63093026231 นางสาวบวรพรรณ เหลืองศรีสกุล
63093026232 นายชวนากร อัศวพิชยนต�
63093026233 นางสินีนาฏ เนียมพูล
63093026234 นายลัทธพล กันทะวงศ�
63093026235 นางสาวเบญญา เหลือสาคร
63093026236 นางสาวนิชนันท� โตพันธ�
63093026237 นางสาวกวิสรา สารกุมาร
63093026238 นางสาวณัฐวรรณ แก+นมาก
63093026239 นางสาวพัศวีร� อาสมาน
63093026240 นางสาวพัชริญา ตรีอินทอง
63093026241 นางสาวสุนิตา ทับชู
63093026242 นางสาววิไลวรรณ พวงทอง
63093026243 นายอํานาจ เพ็ชรสุวรรณ
63093026244 นายภัทรพงษ� มีสุข
63093026245 นายสุรศักด์ิ สุขประกอบ
63093026246 นายกศิดิศ เทียนมี
63093026247 นายนราธร แก'วรักถา
63093026248 นางสาวอลิษา รัตนะ
63093026249 นางสาวอาภัสรา เมืองจันทร�หอม
63093026250 นางสาวจิรดา เมฆโพธ์ิ
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63093026251 นางสาวสไบแพร รกไพร
63093026252 นางสาวนรีกานต� ส'มจีน
63093026253 นางสาวนุชาวดี วีระคํา
63093026254 นางสาวณิชกมล วังสิงห�
63093026255 นายประกิจ อ+วมเปVUยม
63093026256 นางสาวกมลชนก แก'วเสริม
63093026257 นางสาวศุทธ์ิสินี จากกร+าง
63093026258 นางสาวสุภาสินี พาลี
63093026259 นางสาวจุฑาพร วิชัยศรี
63093026260 นายพงศ�ชัย มีบุญ
63093026261 นางสาวมานิกา แสงบุดดี
63093026262 นางสาวมินตรา เปVUยมศรี
63093026263 นายคุณานนต� อุทธา
63093026264 นายภควันต� ศรีสนธ�
63093026265 นางสาวสิริพร ไชยวงค�
63093026266 นางสาวกุลณัฐ ขุนบุญ
63093026267 นายณัฐเกียรติ โสมภา
63093026268 นางสาวณัฐริกา สังข�สีห�
63093026269 นางสาวพิรุณรัตน� จันทราภานุกร
63093026270 นางสาวศุภิสรา โรจนพันธุ�
63093026271 นายสมเกียรต์ิ ช+วยไทย
63093026272 นางสาวป6ยะมาศ อินตMะจันทร�
63093026273 นายฉัตรชัย จันทร�ตMะ
63093026274 นางสาวอัญมณี เตียงเกตุ
63093026275 นางสาวกัลยารัตน� ขุนมธุรส
63093026276 นายวิภาส อ+อนคล'อย
63093026277 นายสุเวคี ศรีวันทนาสกุล
63093026278 นางสาววรรณภา เจนจบ
63093026279 นายพงศกร ราชเฉลิม
63093026280 นางสาวอัญชลี เกตุเทศ
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63093026281 นายสมพล สุทธมงคล
63093026282 นางสาวสุนิสา ประสม
63093026283 นางสาวจริยา รักษา
63093026284 ว+าที่ร'อยตรีสุนิสา เคหะวัน
63093026285 นางมลิวรรณ พันสุภะ
63093026286 นายพีรพล ยอดประเสริฐ
63093026287 นายภานุพงศ� หอมเจริญ
63093026288 นางสาวพรรณยุพา กองโกย
63093026289 นางสาววิรัญญา สุดาจันทร�
63093026290 นางนงลักษณ� ถนอมศักด์ิสันติ
63093026291 นางสาวสุรนิตย� พละมา
63093026292 นางสาวปวีณ�กร กลิ่นจันทร�
63093026293 นางสาวอรนิภา เกวี
63093026294 นายเลอพงษ� ศรีสวัสด์ิ
63093026295 นางสาวศรัญญา เตียมธะนะ
63093026296 นางสาวกรรณิการ� เทพแก'ว
63093026297 นางสาวนราวัลลภ� ชัยรัตน�
63093026298 นางสาวกัญญารัตน� สงค�ประเสริฐ
63093026299 นายสุชาติ เทิดนาไพร
63093026300 นางสาวสุจิตรา ทําแก'ว
63093026301 นางกาญจนาภา ทองอ+อน
63093026302 นางสาวศศิร�ธัญ พรมจร
63093026303 นางสาวสกุณี อยู+กลัด
63093026304 นางอัจฉราพรรณ อ+อนสุก
63093026305 นายณัฐพล ป?ญจะสี
63093026306 นายพูนธน ด'วงกูล
63093026307 นายธวัชชัย กุลาชัย
63093026308 นางสาวภัคจิรา จันทร�สีทอง
63093026309 นางสาวณัชชา ทับเขียว
63093026310 นางสาวนวรัฐ คงสวัสด์ิ
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63093026311 นางสาวยลดา มหาวรรณ�
63093026312 นางสาวอัญญารัตน� จิตจอม
63093026313 นางสาวภัสสุดา บัวละออ
63093026314 นางสาวลูกน้ํา ทับทองหลาง
63093026315 นางสาวธัญวลัย พะโยม
63093026316 นายธีรชัย มาน'อย
63093026317 นางสาวณัฐวรรณ แก+นไม'หอม
63093026318 นางสาวจุฑารัตน� นวนทัด
63093026319 นางสาวประภัสสร อยู+เหย'า
63093026320 นายวชิระ อานุภาพภราดร
63093026321 นายศิวกร คล'ายยา
63093026322 นายเกียรติศักด์ิ แก'งจําปา
63093026323 นางสาวรัตติกาล เข่ือนเพ็ชร
63093026324 นางสาวดารินทร� สืบโม'
63093026325 นางสาวณัฐธิดา ชลมารค
63093026326 นางสาวศันสนีย� งอกงาม
63093026327 นางสาววราภรณ� จิตต�โสภณ
63093026328 นางสาวเกษรา ฟองสวัสด์ิ
63093026329 นางสาวอโนชา พูลทะจิตร�
63093026330 ว+าที่ร'อยตรีณัฐดนัย บุญถึง
63093026331 นางสาวสุรีรัตน� พรหมลัทธ์ิ
63093026332 นายสุเทพ เทพพนม
63093026333 นายธนภัทร เอี่ยมบัว
63093026334 นางสาวนิภาภรณ� อรสินธ�
63093026335 นางสาวกุลธรา ตาปาน
63093026336 นายประกายเพชร แก'วขาว
63093026337 นายนุกูล ตรงต+อกิจ
63093026338 นางสาวธัญญ�ขวัญ วงศ�สิริบวรกุล
63093026339 นางสาวลัดดา ขุนงามขํา
63093026340 นางสาวกัลยา ขาวแดง
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63093026341 นางสาวปานตะวัน รางแดง
63093026342 นางสาวอนัญญา สิทธิจู
63093026343 นางสาวพัลธิตา เอี้ยวสุวรรณ
63093026344 นางสาวเบญญาภา พรหมเจริญ
63093026345 นายวรัณ อยู+ฤกษ�
63093026346 นางสาวอริสา แซ+วี
63093026347 นายวิวัฒน� สินมณี
63093026348 นางสาวสุกัญญา เลิศลักษมี
63093026349 นางสาวอาทิตยา หม่ืนยงค�
63093026350 นางสาวปรินัน กลิ่นลอง
63093026351 นายอัครชัย เจริญไทย
63093026352 นางสาวสุนิศา ทองดี
63093026353 นางสาวศรัญญา ศรีพรม
63093026354 นางสาวจริยา จันทะเนตร
63093026355 นางสาวณิชาภา กระกรกุล
63093026356 นางสาวชลธิชา กุลชา
63093026357 นางสาวสิริวิภา ชังเภา
63093026358 นางสาวนิตยา แฝงจันดา
63093026359 นางสาวสลิลทิพย� เกศคง
63093026360 นายวศิน จิราพงษ�
63093026361 นางสาวชิดชนก มาท'ายน้ํา
63093026362 นางสาวอนุสรา ธรรมสนองคุณ
63093026363 นายกิตติทัต ใบยา
63093026364 นางสาวศิวิไลซ� อุไรรัตน�
63093026365 นางสาวสุภาวดี แก'วมูล
63093026366 นายธีรศักด์ิ สุคันธวิภัต
63093026367 ว+าที่ร'อยตรีภาคิน ย้ิมห'อย
63093026368 นางสาวรุจิรา บุญศรี
63093026369 นายกร สุขเรืองวงศ�
63093026370 นางสาวพิรานันท� จิระโสภกุล
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63093026371 นางสาวป6ยนุช ไพศาลธรรม
63093026372 นางสาวเสาวลักษณ� อินทราย
63093026373 นายนันทชาติ โพธ์ิสําราญ
63093026374 นายรชต วันอิน
63093026375 นางสาวศศินา ศรีรักษ�
63093026376 ว+าที่ร'อยตรีหญิงวทัญชกรณ� ลีดงบับ
63093026377 นางสาวพิชญพร โตMะพิกุล
63093026378 นางสาวรัตนา อายุพัฒน�
63093026379 นายธงชัย โพธ์ิเต็ม
63093026380 นายรสสุคนธ� ตัณไพจิตร�
63093026381 นางสาวบุญพิทักษ� วงษ�สว+าง
63093026382 นางสาวจุฑารัตนื ถาวรสถิตย�
63093026383 นางสาวกฤตพร นาคสุข
63093026384 นางสาวนิสาชล ทองพืช
63093026385 นายวรานนท� ชาญสุวรรณ
63093026386 นายณัฏฐพร จอกทอง
63093026387 นางสาวปวีณา แก'วมณี
63093026388 นางสาวชนิดาภา เหมืองอุ+น
63093026389 นางสาวปวีณา ทิศวงศ�
63093026390 นางสาวน้ําฟEา หลํากูล
63093026391 นางสาวเมธิณี ชื่นชอบ
63093026392 นายพลวัต จินดาประสาน
63093026393 นางสาวภัศรา สมวงศ�
63093026394 นางสาวป6ยาภรณ� สุขวาณิชย�
63093026395 นางสาวกรกนก คล'ายแท'
63093026396 นางสาวขนิษฐา ผลบุญเรือง
63093026397 นายสมภพ แนบเนียน
63093026398 นางสาวจุฑารัตน� อินทร�เรือง
63093026399 นางสาวกานต�ชนก จันทะคุณ
63093026400 นางสาวจุฑามาศ สัพศรี
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63093026401 นายธนภัทร ไพรเจริญวรกุล
63093026402 นางสาวกานดา ถึงทุ+ง
63093026403 นายนิติภูมิ ภู+เจริญสกุลวงศ�
63093026404 นายเจตรินทร� ด'วงมา
63093026405 นางสาวธมลวรรณ สีดา
63093026406 นางสาวจรินทร�ยา สวัสดี
63093026407 นางดรุณี รุ+งนิมิตร
63093026408 นางสาวธิติยา จันฤาไชย
63093026409 นางสาวป6ยะนันท� ม่ันคง
63093026410 นางสาวอุบลวรรณ กระจง
63093026411 นายธนวัต อุดฝ?]น
63093026412 นางสาวณัฐนรี พังจันตา
63093026413 นายนรินทร� มูลต๊ิด
63093026414 นางสาวรัชดาภรณ� เพ่ิมพูน
63093026415 นายมณฑล ท'นตะคุ
63093026416 นางสาวพิมพ�ชนก สนธิวัฒน�ตระกูล
63093026417 นางสาวมาลิสา บุญมี
63093026418 นางสาวอัจจิมา บุญมี
63093026419 นางสาวจินตนา อ+อนสํารี
63093026420 นางบัณฑิตา ทาระเนตร
63093026421 นางสาวศศิภา สมคํา
63093026422 นางสาวสุดารัตน� สว+างทิตย�
63093026423 นางสาวมณีรัตน� ขีดดี
63093026424 นายชนกันต� ม'าเมือง
63093026425 นางสาวพรรนภา พลเย่ียม
63093026426 นายพชร นุพิศรี
63093026427 นางสาวมัณทนา ทิวงค�ษา
63093026428 นายวัชพล ทักษิณานุกร
63093026429 นางสาววรางคณา ปริมาณ
63093026430 นายธราเทพ สมุทร�ความ
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63093026431 นางสาวสิริพร กันสุข
63093026432 นายวีระยุทธ หนูคํา
63093026433 นางสาวมาลินี จุฬาลักษณ�สิริ
63093026434 นายสิทธินนท� สุภวานิช
63093026435 นางสาวอังคณา ภักดี
63093026436 นายพิพัฒน�พงค� บุญพ่ึง
63093026437 นายธนชัย นาเวช
63093026438 นางสาวพิชชาภา พัตจร
63093026439 นายเขทรัช พ่ึงสุศธา
63093026440 นางสาววัชรากร ภูสถาน
63093026441 นางสาวอุทุมภรณ� ปอสี
63093026442 นางสาวนริศรา ไชยะมานันท�
63093026443 นางสาวธนพร ทะวะลัย
63093026444 นายณัฐพล อยู+แก'วก่ิง
63093026445 นางสาวศิริวรรณ ศรีพะระ
63093026446 นางสาวกชกร สุขสัมพันธ�
63093026447 นางสาวชนากานต� สีตลวรางค�
63093026448 นางสาวลักษณา ไหวพรม
63093026449 นางสาวป?ทมวรรณ สงเรือง
63093026450 นางสาวปุณยกาล ศิริธนะ
63093026451 นางสาวศิวรี เดชะปรากรม
63093026452 นายภานุวัฒน� เลี่ยงอิ้ว
63093026453 นายทรงพร ดอนสมไพร
63093026454 นางสาวสุวรรณี ภู+สอง
63093026455 นางสาววิภารัตน� คําเตจMะ
63093026456 นายอมรเทพ เมาเกตุ
63093026457 นายธีระศักด์ิ เรือนใจดี
63093026458 นางสาวศิรินภา บุญเค่ียม
63093026459 นางสาวจันจิรา ผลสุด
63093026460 นายสมมุ+ง สังศิริ
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63093026461 นางสาวนงนุช ชูสุทธิสกุล
63093026462 นางสาวธนีนุช สีสงคราม
63093026463 นางสาวสOิริรัตน� ดอกเก๋ียง
63093026464 นางสาวชื่นกมล เม+นสุข
63093026465 นางสาวเสาวรัตน� อุดมโชติรัตน�
63093026466 นายศาศวัต อินทสุวรรณ
63093026467 นางสาวสุพรรษา สรเดช
63093026468 นางสาวปทิตตา พระไชยนาม
63093026469 นายสิริพงศ� เพ็ชรพิจิตร
63093026470 นางสาวโศภิรตา ศิริขวัญ
63093026471 นางสาวประนอม วรรณวินัย
63093026472 นางสาวจอมขวัญ ไคล'คง
63093026473 นางสาววิภาวรรณ วัดเมือง
63093026474 นางสาวอุมาพร วงศาสัก
63093026475 นางสาวอริศรา เรือนเพ็ชร
63093026476 นางสาวณัฐนิช ธรรมชาติอารี
63093026477 นางสาวนิศารัตน� มีมุข
63093026478 นางสาวยุวลี รักชนาจ
63093026479 นางสาวปกิตตา สิงห�กวาง
63093026480 นายวัชรินทร� พุฒลา
63093026481 นายคนาพงษ� ทิพย�คํา
63093026482 นางสาวอาภารัตน� บุญผล
63093026483 นางสาวนันท�นภัส สีสุก
63093026484 นางสาวปภาณิน พรมอ'าย
63093026485 นางสาวจันทร�จิรา เหมันต�
63093026486 นายธวัชชัย คําภาอินทร�
63093026487 นางสาวพิจิตรา ชาญณรงค�
63093026488 นางสาวป6ยนาฏ สายบัว
63093026489 นางสาวภัทราทิพย� ตรัสอริยะกุล
63093026490 นางสาวเบญจมาศ เรืองนุ'ย
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63093026491 นางสาววิจรรยา ผาสุข
63093026492 นายเสมา สีหะวงษ�
63093026493 นางสาวสุพรรษา จินบุตร
63093026494 นางสาวอริยธีรา อภัยนอก
63093026495 นางสาวศศิพิมพ� เข่ือนพันธ�
63093026496 นางสาววรางอังคณา เหมือนแก'ว
63093026497 นางสาวธัญญาลักษณ� คํามา
63093026498 นางสาวจิราวรรณ แจ'งสว+าง
63093026499 นายจักรภูมิ เสาะสูน
63093026500 นางสาวดวงหทัย เขียวขํา
63093026501 นางสาวมินตรา พ่ึงเงิน
63093026502 นายศราวุธ ชัยวรรณ�
63093026503 นายโชติอนันฏ� โชติพฤกษาพงศ�
63093026504 นายนรุตม� น'อยคง
63093026505 นางอริศรา แสงฟEาเลื่อน
63093026506 นางสาวนารีรัตน� ตันจ+าง
63093026507 นายจรัญ เทียนดอนไพร
63093026508 นางสาวศศิธร แซ+เจียม
63093026509 นางสาวพิไลลักษณ� โตอ+วม
63093026510 นางสาวอารีย� ทิมวอน
63093026511 นายศรายุทธ ศรีสุวรรณ
63093026512 นางสาวบุษรินทร� แก'วศิริพงษ�
63093026513 นางสาวกีรติกา ตันชูชีพ
63093026514 นางสาวณัฐกานต� เครือมี
63093026515 นายรณชัย คล่ําคง
63093026516 นายอนุรักษ� ซ'อนสมบัติ
63093026517 นางสาวลัญญาวัลย� รุ+งเรือง
63093026518 นางสาวสุนิศา ภู+แสง
63093026519 นายวิษณุวัตร สุดหาญ
63093026520 นายเจนวิทย� สุกกล'า
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63093026521 นายสิทธิกร อินทร�จักร�
63093026522 นางสาววรรณภา กุลรักษา
63093026523 นางสาวปริศา ศรีกระจ+าง
63093026524 นางสาวสตรีรัตน� เสน+ห�พูด
63093026525 นายสุพจน� ลีล'อม
63093026526 นางสาวพัชราพร พรหมมาลี
63093026527 นางสาวกานต�พิชชา สันตMะวงค�
63093026528 นายธวัชชัย ป?นหล'า
63093026529 นางสาวลัดดาวัลย� รุททองจันทร�
63093026530 นายป6ติพงษ� เผ+าเสรีพงษ�
63093026531 นางสาวลลิดา นามใหม+
63093026532 นางสาวลัดดา รอดเขียว
63093026533 นายป6ยะเกียรติ พัฒยา
63093026534 นายชนะโชติ โชติจิตรกะ
63093026535 นายกิตติพงษ� นาคคชฤทธ์ิ
63093026536 นางสาวธัญชนก บัวแก'ว
63093026537 นางสาวจุฑามาศ สิงห�ตMะนะ
63093026538 นายฉัตรชัย ศรีเขตการณ�
63093026539 นางสาวเนตรนภา อ+อนตา
63093026540 นางสาวป6ยนันท� ขัตเตชา
63093026541 นางสาวนุชนาถ คล'ายขํา
63093026542 นางสาวพัทธนันท� กองป?น
63093026543 นางสาวลัดดาวัลย� แสงโสดา
63093026544 นางสาวธันย�ชยา มาเกตุ
63093026545 นางสาวจรรยา มูลนาค
63093026546 นางสาวพรทิพา กองสินแก'ว
63093026547 นางสาวฐิติกุล เกิดพงษ�
63093026548 นางสาวรวีวรรณ เกษรจันทร�
63093026549 นางสาวชนนิกานต� ขันธปราบ
63093026550 นางสาวสุรวดี เขียวไทร
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63093026551 นางสาวมัลลิกา แก'วนาค
63093026552 นางสาวนิลพัชร เจียมยุทธการณ�
63093026553 นางสาวนันท�นภัส อมดวง
63093026554 นางสาวศิริขวัญ น'องหนิ้ว
63093026555 นางสาวปุญชรัศม์ิ เอี่ยมพริ้ง
63093026556 นางสาวพัชราภรณ� บุญจูบุตร
63093026557 นางสาวสุภัสสร โสละวัฒน�
63093026558 นางสาวอธิษฐาน ศรีจุมปา
63093026559 นางสาวชัญญา แก'ววังอ'อ
63093026560 นายวิริทธ์ิพล พันธุรัตน�
63093026561 นายฤทธิชัย หวาดบก
63093026562 นายณรงค�ศักด์ิ ยาธรรม
63093026563 นางสาวสุจิตรา บุญต'อ
63093026564 นางสาวกานต�ศิรOฺญณัฐ ทิมา
63093026565 นางสาวมะลิวรรณ เกตุวงค�
63093026566 นายวิทวัส จันปอด
63093026567 นางสาวภัทราวดี มีทอง
63093026568 นายป6ยะพงษ� คําแสน
63093026569 นายสิทธิศักด์ิ ใจพรม
63093026570 นางสาวสิรินทิพย� อินทะ
63093026571 นางสาวรุ+งธิวา หล'าหาญ
63093026572 นางสาวภักดิพร ศิลปศาสตร�
63093026573 นายศักด์ิดา ดวงวิไล
63093026574 นายธนพล สินสนิท
63093026575 นางอทิตยา ป?ญญา
63093026576 นางสาวชนกภัทร� จอมทอง
63093026577 นายฏิฐาฬุฒิ ดําดี
63093026578 นางสาวกมลวรรณ เรือนก'อน
63093026579 นางสาวปรียา พ+วงพี
63093026580 นางสาวณัฐธิดา ศรีบุญ
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63093026581 นางสาวอมรรัตน� อนุศาสตร�
63093026582 นางสาวเสาวนีย� จันทร�เผิบ
63093026583 นางสาวกนกวรรณ ทองดอนแอ
63093026584 นางสาวชนัดดา อนันต�บัณทัต
63093026585 นางสาวเพชรนวลพรรณ อาศะโพธ์ิ
63093026586 นางสาวทิศตะวัน ช+วงโชติ
63093026587 นางสาวกรณิการ� เย็นต้ัง
63093026588 นางสาวปริญญา มูลนิกา
63093026589 นายธีรศักด์ิ คุณสิน
63093026590 นายธนวิชญ� พาทอง
63093026591 ว+าที่ ร.ต.ทรงพล พิมพ�สอน
63093026592 นายมารุต นนทสายธาร
63093026593 นายอภิวิชญ� ป6นตากูล
63093026594 นางสาววริษา เปรมสุทธารัตน�
63093026595 นางสาวผกาวดี ป?นป?eน
63093026596 นางสาวณัฐณิชา นาคพรม
63093026597 นางสาวฉัตรยา แสนเสมอ
63093026598 นางสาวมลิวัลย� พันธ�พืช
63093026599 นางสาวเพ็ญนภา จิตรมาศ
63093026600 นางสาวอุษณา ประสมศักด์ิ
63093026601 นายสุวัฒน� เกิดอุทัย
63093026602 ว+าที่ร'อยตรีหญิงอัจฉรา มารมย�
63093026603 นางสาววิชญานีย� กลิ่นจันทร�
63093026604 นางสาวประนอม คําเขียว
63093026605 นางสาวพุ+มพวง แสนแปลง
63093026606 นางสาวแพรพลอย เหลืองสิริวรรณ
63093026607 นายณัฐกุล ติยางกูรวิวัฒน�
63093026608 นางสาวประกาย ย้ิมละมัย
63093026609 นางสาวผัลย�ศุภา ศรีระวงศ�
63093026610 นายกรกช ศรีวิชัย

หน'า 887 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093026611 นางสาววิไลลักษณ� บัวทับ
63093026612 นายพงศธร ใจเย็น
63093026613 นางสาวเบญจมาศ นุวรณ�
63093026614 นางสาวนาวินี วงษ�มณี
63093026615 นายสิทธวัต ประเสริฐนอก
63093026616 นายนิชากร ภูมิธรรมไพสิฐ
63093026617 นางสาวกมลชนก ศักด์ิสุวรรณ
63093026618 นางสาวเบญจมาศ ทาหาญ
63093026619 นางฐณมน หลวงใน
63093026620 นางสาววิลาสินี เทพาสุทธินันท�
63093026621 นางสาวขวัญฤทัย ศรียะวงษ�
63093026622 นางสุภัสสร ศรีสุวรรณ
63093026623 นางสาววิมลรัตน� จักร�รุ+งเรือง
63093026624 นายรณกร ศรีสุวรรณ
63093026625 นางสาววัชรี สุขเกษม
63093026626 นางสาวอารียา ไทยโกษา
63093026627 นายอํานาจเดช พาคํา
63093026628 นายณัฐพล เชื้อผู'ดี
63093026629 นางสาววรรณกานต� สุขจิตต�
63093026630 นางสาวธัญกร คําฟ?ก
63093026631 นายเทวา ศรีสุวรรณ�
63093026632 นายวัชรพงษ� บุญประกอบ
63093026633 นายเทียนชัย สวนรุน
63093026634 นางสาวภัทราภรณ� ผ+องศรี
63093026635 นางสาวกัลยกร อรัญเชาวน�ชัย
63093026636 นางสาวคมขวัญ โทนป?Uน
63093026637 นางสาวดลยา ปาเวียง
63093026638 นายชํานาญ บุญเกิด
63093026639 นายชาครีย� กันพ'นภัย
63093026640 นางสาวมัณธริดา จ๋ิวสุข

หน'า 888 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093026641 นางสาวทัศนีย� ลักษณะ
63093026642 นายธราเทพ ศรีโชติชัย
63093026643 นางสาวพิมพ�ชนก แก'วคํา
63093026644 นางสาวมณีวรรณ ยะกับ
63093026645 นางสาวจรรยพร ย้ิมเจริญ
63093026646 นายภัคพงษ� แพทย�ไชโย
63093026647 นายวิทยา โพธ์ิเนย
63093026648 นายอภิณัฐ คล'ายผูก
63093026649 นางสาวสวรรยา ถมอินทร�
63093026650 นางสาวศุภาวรรณ บัตรพิมาย
63093026651 นางสาวกนกวรรณ ทาแกง
63093026652 นายกฤตกนก คําสวน
63093026653 นางสาวปวีณา กลิ่นหอม
63093026654 นางสาวกชกร สุทธะ
63093026655 นางสาวเจนจิรา การสมนุช
63093026656 นายอัษฏาวุธ ศรีสวัสด์ิ
63093026657 นางสาวป?ณฑิตา น'อยนิล
63093026658 นางสาวปุณยาพร สอนศรี
63093026659 นางสาวฐิรชญา กลับดี
63093026660 นางสาววัชรียา ม่ิงด+าง
63093026661 นางสาวเบญจมาศ ลองคํา
63093026662 นางสาวสุภลักษณ� ไม'ส'มซ+า
63093026663 นางสาวพัชรา แช+มโสภา
63093026664 นายชิติพัทธ� นิโกรธะ
63093026665 นางสาวศิริยากร ประจิมทิศ
63093026666 ว+า ร.ต.จตุพล แวงวัน
63093026667 นางสาววชิราพรรณ ท'วมยัง
63093026668 นางสาวสุธิดา เย็นสุขใจ
63093026669 นายสิริชัย ณะจอม
63093026670 นางสาวพิมพ�นิภา จันทร�ทรง

หน'า 889 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093026671 นางสาววิชชุดา ไกรวงษ�
63093026672 นางสาวพรภัสสร กีรติธากุล
63093026673 นายวัฒนา ปอนแก'ว
63093026674 นางสาวกุลรัตน� ทองกา
63093026675 นางสาวณธภร เพ็งเปลี่ยน
63093026676 นางสาวศิรินภา ม่ันคํา
63093026677 นางสาวจาริกา ดวงสุภา
63093026678 นางสาวจิตรลดา ปุEดหน+อย
63093026679 นายชัยวัฒน� ศรลัมภ�
63093026680 นายณัฐพล นาคไทย
63093026681 นางจิรัชญา ฝายนันชัย
63093026682 นางสาวมณีรัตน� สุทธิศร
63093026683 นางสาวชฎาภร ผันผาย
63093026684 นายนทีพันธ� ดิสกุล
63093026685 นางสาวกรรณิการ� พิมพ�ขาว
63093026686 นางสาวณัฏฐนันท� พินธิสืบ
63093026687 นางสาวณัฐวรรณ สอนเทศ
63093026688 นางสาวอุรัสยา ไพรรอด
63093026689 นางสาวกันยารัตน� ก'อนจันทร�
63093026690 นายนันตชัย อ+อนเพชร
63093026691 นางสาวปวีณา แก'วอินทร�
63093026692 นางสาวณธารสิรี สําเร็จการย�กุล
63093026693 นายปารวัตร พุทธสรณ�
63093026694 นางสาวชญานิศ จันโท
63093026695 นางสาวพิมพ�เพชร คงนันทิพัฒน�
63093026696 นายบรรจง ประเดิม
63093026697 นายทัชชา ย้ิมเปรม
63093026698 นายพิชญากร พาณิชยกูล
63093026699 นายใจเดียว เยาวนิล
63093026700 นางสาวจันจิรา คงยวง

หน'า 890 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093026701 นางสาวมนัสชนก สุขรัตนืวีระ
63093026702 นางสาวศิริวิมล เพียงต+อ
63093026703 นางสาวพนิดา สอนสุภาพ
63093026704 นางสาวดาราวัลย� รอดเพ็ง
63093026705 นายจิรายุทธ� มีวงษ�
63093026706 นายณัฏฐิกูล ศิริแสน
63093026707 นางสาวณัชชารีย� อินทรประดิษฐ�
63093026708 นางสุภารัตน� จันทนินทร
63093026709 นางสาวอาทิตยา รักสุข
63093026710 นางสาวป6ยะพร เสือคํา
63093026711 นางสาวฐิติพร สุวรรณป?กษิน
63093026712 นางสาวอําภา บ'านกล'วย
63093026713 นางสาวศุภาวรรณ คํามอญ
63093026714 นางสาวกนิษฐา อุทํากา
63093026715 นายศุภกิจ โพธ์ิรี
63093026716 นายปกาศิต ทับทอง
63093026717 นางสาววริษา ยมเกิด
63093026718 นางสาววิชุดา อยู+เปNนสุข
63093026719 นางสาวนารินทร� นวลคํา
63093026720 นางสาวจุริญลดา หอมจันทร�
63093026721 นางสาวนภัสกร หะกะ
63093026722 นางสาวสิริญาพร อุ+นต'าว
63093026723 นายเอกธดา ศรีปานันท�
63093026724 นายนภลิศ ไชยเขียว
63093026725 นายอนุชิต เมืองคง
63093026726 นางสาวกาญจนา ป?นทา
63093026727 นางสาวพรพิมล ขุนอ+อน
63093026728 นายวัชรินทร� เหลี่ยมเจริญ
63093026729 นางสาวกัลยา อบอินทร�
63093026730 นางสาวยุวดี ขุนณรงค�
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ระดับปริญญาตรี

63093026731 นายสุวิทย� ศรสิทธ์ิ
63093026732 นางสาวสุพิชฌาย� แก'ววงหิว
63093026733 นางสาวสุณิสา วัสแสง
63093026734 นางสาวสุพัตรา มามี
63093026735 นายกชกร ทรัพย�สุริต
63093026736 นางสาวทิพวรรณ ศรีอินแก'ว
63093026737 นางสาวกรรณิกา ญะเมืองมอญ
63093026738 นายกิตติพัฒน� แดงแสงทอง
63093026739 นางสาวณัฐพร วรรณาคํา
63093026740 นางสาววิสสุตา ศรทอง
63093026741 นางโสรยา แก'วภิรมย�
63093026742 นายสวิตต� อินทจักร�
63093026743 นายศิริมงคลชัย วรรณดี
63093026744 นางสาวอัญชลีพร เฉียบแหลม
63093026745 นางสาวจุฑาทิพย� ชมฤทธ์ิ
63093026746 นางสาวอาภากร คําเปVยง
63093026747 นางสาวสุพิชญา ชวนย้ิม
63093026748 นางสาวอัฐภิญญา ตัสมา
63093026749 นางสาวติญาภรณ� แร+นาค
63093026750 นายมุขมนตรี จะงาม
63093026751 นางสาวดวงพร เอี่ยมฤทธ์ิ
63093026752 นายวรวัฒน� สมบัติม่ันคง
63093026753 นางสาวณัฐพร ทัศนไพบูลย�
63093026754 นางสาวรุ+งทิพย� กาบบัว
63093026755 นางสาวศรัณย�พัทธ� พิมพสุรกะ
63093026756 นางสาวชนิดาภา ยะกัปล�
63093026757 นายสุริศักด์ิ สุขแพทย�
63093026758 นายศักด์ิสิทธ์ิ สุทธวิรีสรรค�
63093026759 นายภาสกร ซ'อนมณี
63093026760 นางสาวธมลวรรณ จันทร�มงคล

หน'า 892 จาก 938                
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ระดับปริญญาตรี

63093026761 นายอาทิตย� แก'วเจิม
63093026762 นางสาวจันทร�จิรา พิลึก
63093026763 นางสาวป6ยวรรณ ศรีกุล
63093026764 นายภิรมย� โตมี
63093026765 นางอภิญญา ขอร'อง
63093026766 นายชานนท� ยศสุนทร
63093026767 นายณัฐดนัย ศรีชัยยะ
63093026768 นายเกรียงไกร วันไชยธนะวงศ�
63093026769 นางสาวอังคณา ดีวุฒิ
63093026770 นางสาวสาวิตรี โอภาษี
63093026771 นางสาวสโรชา อินทรชูเดช
63093026772 นางสาวรดามณี ม่ันคง
63093026773 นางสาวนวพร ใจแสน
63093026774 นางสาวตวงพร จันทัน
63093026775 นางสาววิกานดา วงศา
63093026776 นายวชิระ วิเศษสา
63093026777 นางสาวอาทิตยา สารมณี
63093026778 ว+าที่ ร.ต.พงศกร แก'วหายเคราะห�
63093026779 นางสาวเอมอร แสงวิมล
63093026780 นายปารเมษฐ� ปกปEอง
63093026781 นางสาวญาณิศา เลิศรมยานันท�
63093026782 นายสุภาณุวิชญ� คุ'มคํา
63093026783 นางสาวอารีรัตน� ธิอุต
63093026784 นางสาวจิณณา สายภู+
63093026785 นางสาววริศรา เขียวคุ'ม
63093026786 นายประภาส สีโสด
63093026787 นางสาวสุดารัตน� หอมจันทร�
63093026788 นายศุภชัย ดาวเรือง
63093026789 ว+าที่ ร.ต.คมกฤษณ� หอมชื่น
63093026790 นายปฏิพัทธ� เพ็ชรจันทร�
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ระดับปริญญาตรี

63093026791 นางสาวศรัณย�รัตน� ดารารัตน�
63093026792 นางสาวเกศรินทร� บุตรเชื้อ
63093026793 นางสาวณัฐภร สุขเกษม
63093026794 นายอนุวัฒน� วานิชกูล
63093026795 นางสาวป?ทมาพร ครุธโม
63093026796 นางสาวณัฐณิชา รัตนวิชัย
63093026797 นายภูริบูรณ� วิเชียรสรรค�
63093026798 นางสาวสาวิตรี อยู+เลิศ
63093026799 นายวราพล ขอบรูป
63093026800 นางสุภารัตน� เข็มภู+ทอง
63093026801 นางสาวปานรวี คําเอก
63093026802 นายทวีทรัพย� ช+างจัด
63093026803 นายพงษ�ศิริ หงษ�ทอง
63093026804 นางสาวปาลิตา ชาวเวียงจันทร�
63093026805 นายอรรถพล หม่ืนทุม
63093026806 นางสาวจินดาภรณ� นาคมี
63093026807 นางสาวนิธิมา ไชยเทศ
63093026808 นางสาวมัสยา กองเผือก
63093026809 นายสมพงศ� นามวงษ�
63093026810 นางสาววันดี บูชา
63093026811 นางสาวกมลชนก ชุมพงศ�
63093026812 นางสาวน้ําอ'Oอย ยาดี
63093026813 นางสาวลัดดาวัลย� กุลเฉลียง
63093026814 นายพลภัทร ถุงเงิน
63093026815 นายอํานาจ ชูช+วย
63093026816 นายสุเชษฐ� มิฟองฟู
63093026817 นายนิรุทธ์ิ ถนอม
63093026818 นางสาวพิศมัย วงศ�จุ'ย
63093026819 นายโพธิพงศ� โพธ์ิคลี่
63093026820 นางสาวจรรยา เจริญฉํ่า
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ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093026821 นายสุรเชษฐ� สมมุติ
63093026822 นายทิวากร คงเพ็ชร
63093026823 นายพัฒนพงษ� สืบสําราญ
63093026824 นางสาวกรกนก รุนชิต
63093026825 นายณฐวรรธน� บุณยมณี
63093026826 นายอนลัส แตงหมี
63093026827 นางสาวกรชนก พรมอินชัย
63093026828 นางสาวน้ําอ'อย ปานมี
63093026829 นายสุทธิศักด์ิ บานแย'ม
63093026830 นางสาวสุพัชชา เกษรจรุง
63093026831 นางสาวผการัตน� คงรอด
63093026832 นางชัชชษา วิทูลย�
63093026833 นางสาวภรพรรณกรณ� เพ็งน'อย
63093026834 นางสาวเพชรไพลิน อาสว+าง
63093026835 นายเอกพจน� ดีนา
63093026836 นางสาวณัฐวรรณ อยู+พ+วง
63093026837 นางสาวสุนีรัตน� พลฤทธ์ิ
63093026838 นางสาวรสริน วาพันสุ
63093026839 นางสาวณัฐวดี จิระบุศย�
63093026840 นางสาวกฤตยาพร ฉิมจีน
63093026841 นางสาวพรวลัย แจ'งกลั่น
63093026842 นายฉัตรดนัย พูนลาภเดชา
63093026843 นายวันชัย ฉัตร�แหลม
63093026844 นางสาวชิดชนก เกิดยอด
63093026845 นายนราวุฒิ นากแนม
63093026846 นางสาวณัฐกานต� นาคเอี่ยม
63093026847 นางสาวอรุณี ศรีเอี่ยม
63093026848 นางสาวนภาวรรณ แช+มทอง
63093026849 นางสาวโยธกา ทองย+น
63093026850 นางสาวศิขริน โพธ์ิบุญ

หน'า 895 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093026851 นางสาววรรณิศา สุโสม
63093026852 นางสาวปรีดาภรณ� ม่ันต+อการ
63093026853 นางสาวอรณี ฉิมทิม
63093026854 นางสาวสุวรรณี เทากมลเดช
63093026855 นางสาวสิโรธร พิพัฒน�สว+างโอฬาร
63093026856 นายไตรรงค� คุณสี
63093026857 นางสาวสิริกานต� โพธ์ิรอด
63093026858 นางสาวชนิดา พิมพ�พก
63093026859 นางสาวทัศริน บุญอ'อย
63093026860 นางสาวฐิตินันท� สพงษ�ดี
63093026861 นายธงชัย คีรีราษฎร�ตระกูล
63093026862 นายจาตุรนต� รักอยู+
63093026863 นางสาวศิรินทิพย� ยอดอินป?น
63093026864 นางสาวณัฏฐณิกา สระชัยรัตน�ศรี
63093026865 นายเจษฎา บัวสุข
63093026866 นายปรัตถกร ศรีอินทยุทธ
63093026867 นางสาวนฤมล คําอาจ
63093026868 นายธนากร แก'วประชา
63093026869 นางสาวกัลยรัตน� โชติบุตร
63093026870 ว+าที่ ร.ต.สัจวัจน� สุทธหลวง
63093026871 นายณรัฐกรณ� ดาวงษ�
63093026872 นายอนันต� ยมนา
63093026873 นางสาวเมวีญา สระทองพร
63093026874 นางสาวพัชราภรณ� ประทุมจันทร�
63093026875 นางสาวนันทพร ศรียศ
63093026876 นายพิชญชนม� โตMะทองนพคุณ
63093026877 นางสาวหัทยา พยัคฆา
63093026878 นางสาวกมลรัตน� คล'ายบุรี
63093026879 นางสาวธิดา เปลา
63093026880 นางสาวโกลัญญา บวรรัชนัญWู

หน'า 896 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093026881 นายอนันต� จันทา
63093026882 นายกฤษฎา เทียนบุตร
63093026883 นางสาวนัฎศิมา โพธ์ิดง
63093026884 นายพร'อมพงศ� สมุทรารินทร�
63093026885 นางสาวปาลิดา ชุ+มกลัด
63093026886 นางสาวนฤมล ใจดี
63093026887 นายบดินทร�ภัทร� พฤกษ�พงศ�พันธ�
63093026888 นางสาวชาวิณี ดวงเกิด
63093026889 นางจุรี ม+วงเนียม
63093026890 นางสาวศลิษา ดีเฉลา
63093026891 นายสุวรรณชัย หม่ืนราม
63093026892 นางสาวจุฑามาศ อนันตะมี
63093026893 นายอภิสิทธ์ิ แจ'งใจดี
63093026894 ว+าที่ ร.ต.ปรมินทร� บุญย้ิม
63093026895 นางสาวชนนิกานต� ตลับทอง
63093026896 นายพิชัย สอนใจ
63093026897 นายชินกฤต เมฆไหว
63093026898 นางสาวสุดารัตน� แย'มเกตุ
63093026899 นางอรวรา มะโนพรม
63093026900 ว+าที่ร'อยตรีหญิงพิชยา แสนหาญ
63093026901 นายศักดินนท� ทิวาวงษ�
63093026902 นางสาวธีรวรรณ กZาคําตMะ
63093026903 นางสาวทิพาพรรณ แสนยะ
63093026904 นางสาวเกศินี ศรีทองคํา
63093026905 นายดนุพล สุขบุรี
63093026906 นางสาวปริศนา สุขศิริ
63093026907 นางสาววิชญาพร ศรีวิชัย
63093026908 นายกิตติชัย คําฟู
63093026909 นางสาวโยธากานต� เมฆประยูร
63093026910 นายปฏิพัทธ� ระลึก

หน'า 897 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093026911 นายจักรพงษ� วงค�กาอินทร�
63093026912 นายจตุรงค� จันทร�ทิพย�มณี
63093026913 นายศรัณยู วรรณา
63093026914 นางสาวสิริลักษณ� ฉาดฉาน
63093026915 นางสาวปนิดา เทพสุวรรณ
63093026916 นางสาวไพลิน เตชะเต+ย
63093026917 นางสาวชนากานต� สุทธิแสน
63093026918 นางสาววิลาสิณี วังคีรี
63093026919 นางสาวสุนิสา โพธ์ินวม
63093026920 นายวุฒินันท� อ่ํากําเนิด
63093026921 นางสาวประธาน ทิพย�เคลือบ
63093026922 นายจักรกริศน� ธรรมกิจ
63093026923 นางสาวสาธิตา บางเฟLUอง
63093026924 นายพงษ�เพชร จินตนา
63093026925 นายณัฐชนน เชิดชู
63093026926 นางสาวเรืองรอง วันดีกัน
63093026927 นางสาวภัณฑิรา เฑียรทอง
63093026928 นางสาววรีวรรณ ธนะวุฒิฐาปนนท�
63093026929 นางสาววิมลรัตน� สีชมพู
63093026930 นางสาวศิริพร กาดกลางดอน
63093026931 นายสิทธินนท� ทุ+งโพธ์ิตระกูล
63093026932 นางสาวอรทัย จรสุขเสง่ียม
63093026933 นางสาวมิถิรา ฤทธ์ิอยู+
63093026934 นางสาวทิพวรรณ วังกานนท�
63093026935 นางสาวเพ็ญพิชชา ดีสมบูรณ�
63093026936 นางสาวพิชญธิดา พุ+มชาวสวน
63093026937 นางสาวศิริลักษณ� จันทะคุณ
63093026938 นางสาวพรพิมล มูลเขียว
63093026939 นายเกียรติศักด์ิ เผ+าพันธ�
63093026940 นางสาวจินตนา นาคนวล

หน'า 898 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093026941 นายกฤติน เวชประสิทธ์ิ
63093026942 นางสาวจีรวรรณ เกิดนวน
63093026943 นางสาวทัตพิชา เขียววิจิตร
63093026944 นางสาวพวงผกา เพ็งสูงเนิน
63093026945 นางสาวทิวาวรรณ น'อยฉลาด
63093026946 นางสาวศศิมาภรณ� ศิริมงคล
63093026947 นายวรายุทธ� ต+วนเคลือ
63093026948 นางสาวกัญภัคณัฐ บุญมี
63093026949 นางสาวกรกมล กระแสโสม
63093026950 นางสาวฐิติยา อินเกิด
63093026951 นางสาวขนิษฐา รังผึ้ง
63093026952 นางสาวกมลชนก ฉิมเนียม
63093026953 นายเสฎฐวุฒิ เอี่ยมมา
63093026954 นางสาวศิโรรัตน� คําดอนทอง
63093026955 นายนันทวัฒน� อมรวัฒนาพงษ�
63093026956 นางสาวอรวรรณ คําเหมือดแอ+
63093026957 นางสาวกัญจน�กมล พิรส
63093026958 นายพิศุทธ์ิ ทองแดง
63093026959 นางสาวป6ยะมน อ'นโม
63093026960 นายชัยรัตน� ทองไหลมา
63093026961 นางสาวกัญญารัตน� สินใจ
63093026962 นางสาวสกาวรัตน� พิศเพ็ง
63093026963 นางสาววรารัตน� จํานวน
63093026964 นางสาวจิตราภรณ� ศรีวร
63093026965 นางสาวสุภัทตรา มาเครื่อง
63093026966 นางสาวพิชานุช เมืองนาม
63093026967 นางสาววัชรี เอนก
63093026968 นางสาวธีระนันท� พัดศรี
63093026969 นางสาวป?ทมวรรณ จันทร�รักษ�
63093026970 นางสาวรสสุคนธ� คงหนองเต+า

หน'า 899 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093026971 นางสาวอุบลวรรณ กันหา
63093026972 นางสาวสุชาดา สุขสงค�
63093026973 นายมาโนชณ� อุ+นจันทร�
63093026974 นายสุเมธ น้ําพราย
63093026975 นางสาวพรวิภา ภู+สงฆ�
63093026976 นางสาวภัณฑิรา พรมอยู+
63093026977 นางสาวเบญจวรรณ จันทนาลา
63093026978 นางสาวธิดารัตน� ตาคํา
63093026979 นางสาวจรรยา แก'ววิเศษ
63093026980 นางสาวปทุมวดี ป?ทมรัตน�
63093026981 นางสาวอาภา สร'อยสังวรณ�
63093026982 นายพีรภัทร ส+องแสง
63093026983 นางสาวกัญญามาศ มาสอุดม
63093026984 นางสาวอรปรียา วรโยทร
63093026985 นางสาวสวรรยา เจริญเรือง
63093026986 นายศรัณยู รอดจันทร�
63093026987 นางสาวตรีรัตน� แก'วเคน
63093026988 นางสาวสุชาดา ศรีเนตร
63093026989 นางสาวอัจฉรา เอี่ยมกลั่น
63093026990 นางสาวปนัดดา ตันติวงษ�
63093026991 นางสาวกมลรัตน� ไชยเสน
63093026992 นางสาวเบญจมาศ ป6Uนจันทร�
63093026993 นางสาวภัทรทิยา ศรีธรรม
63093026994 นางสาวแสงดาว นัยทน
63093026995 นางสาวชุติมน จันทร�สายทอง
63093026996 นางสาวฐิตาวรรณ ดีแล'ว
63093026997 นางสาวระวีวรรณ ดีมูล
63093026998 นางสาวพัชรี พัดขํา
63093026999 นายภูริ พูลสิน
63093027000 นางสาวจุฑามาศ เดชย่ิงเจริญกุล

หน'า 900 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093027001 นางสาววิราพร พุทธชัย
63093027002 นางสาวเสาวคนธ� วันจันทร�
63093027003 นางสาวพิชญานันท� โพธ์ิเจริญ
63093027004 นางสาวพิรุณพร แสงสร'อย
63093027005 นางสาวป?ทมาวรรณ ปานทอง
63093027006 นางสาวรภัสสา จันทา
63093027007 นางสาวรุ+งนภา บุญช+วย
63093027008 นางสาวป?ทชอร บุญยะใบ
63093027009 นายภัทรศิลป[ ทองชูศักด์ิ
63093027010 นางสาวชญาดา ป6จดี
63093027011 นายธนากร แก'วมณี
63093027012 นางสาวคนึงนิตย� ศูนย�จันทร�
63093027013 นางสาวธนภรณ� คําลือ
63093027014 นายจงรักษ� กางถ่ิน
63093027015 ว+าที่ ร.ต.หญิงพิชญาภรณ� พงศาวลี
63093027016 นายนรินทร� ขัตติวงค�
63093027017 นางสาววิจิตรา วงศาลี
63093027018 นายเกรียงไกร นันตะวงษ�
63093027019 นายสิทธิศักด์ิ แตงอ+อน
63093027020 นายอธิศักด์ิ ทองเลิศ
63093027021 นางสาวจินตนา เดชะ
63093027022 นางสาวนฤมล พัฒนาทวีกุล
63093027023 นางสาวบัญฑิตา บุตรเพ็ชร
63093027024 นางสาวเรียมพร อินทาหลา
63093027025 นายวีระศักด์ิ คําคัน
63093027026 นางสาวลัดดา พิกุนทอง
63093027027 นางสาวนัฐวรรณ จันทร�วิลัย
63093027028 นายมณฑล กลิ่นสอน
63093027029 นางสาวกรรณิกา ประชาชน
63093027030 นางสาวเกวลิน ฤทธ์ิเม'า

หน'า 901 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093027031 นายภาณุพงศ� ภูทวี
63093027032 นางสาวศิริพร ดารารัตน�
63093027033 นางสาวอาภาภัค ราชรักษ�
63093027034 นายวันชัย แสงดี
63093027035 นางสาวศิริรัตน� สว+างทิตย�
63093027036 นายวัชรชัย สกุลรัตน�
63093027037 นางสาวพัชรินทร� นามแสง
63093027038 นายธีระยุทธ กันมิดา
63093027039 นายรัตติพงษ� เก+งธัญญกรณ�
63093027040 นางสาววิไลรัตน� สุริยา
63093027041 นายสมบูรณ� แก'วทุย
63093027042 นางสาวโชติภัทร กิจติโรจน�
63093027043 นายนภดล หมูยา
63093027044 นางสาวอัจฉริยา สีหอําไพ
63093027045 นางสาวศุภานัน อินลา
63093027046 นางสาวณิชาพร แก'วศรีจันทร�
63093027047 นางสาวมนัสชนก ลบภู+
63093027048 นางสาวกนกวรรณ ตZาคํา
63093027049 นางสาววรัญญา วสุพลนฤนาท
63093027050 นางสาวปวิตรา พรมวังขวา
63093027051 นายพีรพล ทันจันทร�
63093027052 นางสาวลภัสนันท� หล'าประพันธ�กุล
63093027053 นายสิทธิพร ทาแก'ว
63093027054 นางสาวอภิญญา ศรีประมวล
63093027055 นางสาวนิตยา ชูสวัสด์ิ
63093027056 นางสาวธารินี ทับทิม
63093027057 นายศรัณย�ภัทร อุเทน
63093027058 นางสาวมณีรัตน� เสือปรม
63093027059 นางสาวกรวิไล วงค�ยศ
63093027060 นางสาวสุวนันท� จิตชุ+ม
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63093027061 นางสาวกาญจนา ไชยลังกา
63093027062 นางสาวสุพัฒธา สนอ+อง
63093027063 นางสาวกรรณิกา ชาญสูงเนิน
63093027064 นางอรพรรณ ชูแดง
63093027065 นางสาวสุรางคนาง ไชยศรี
63093027066 นางสาวจิรารัตน� สียงค�
63093027067 นางกณิการ� บุญอําพร
63093027068 นายภูเบศ ทอกทิ
63093027069 นายสกธนพล เจนใจ
63093027070 นางสาวศิริลักษณ� โทลักษณ�
63093027071 นางสาวปรียานุช พรามนุช
63093027072 นายทรงยศ บัวสําลี
63093027073 นายเปรมศักด์ิ อ'นศรี
63093027074 นายสิรวิชญ� ดีหร+อง
63093027075 นายจักรกฤษ นวลเปV]ย
63093027076 นางสาวจินดาภา คันศร
63093027077 นายสิทธินนท� พลนิเทศ
63093027078 นางสาวศิรินญา จันธิดา
63093027079 นายอุทิศ จันทึก
63093027080 นางสาวยุพารัตน� บัวศรี
63093027081 นางสาวบุศรัตน� ไชยศิลป[
63093027082 นายรัฐพงษ� ศรีเมือง
63093027083 นายเสกสรรค� พลอยสี
63093027084 นายธนากร เจริญสุข
63093027085 นางสาวนงนุช จาดแห
63093027086 นางสาวสริตา พรหมสุทธ์ิ
63093027087 นายธนกร ธนะ
63093027088 นายรัฐ ทองสถิตย�
63093027089 นางศุภรัตน� นมเนย
63093027090 นางสาวเขมิกา พิมพา

หน'า 903 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093027091 นางสาวมณีรัตน� เชยฉิมพาลี
63093027092 นางณิชภัทรา เพ็งดี
63093027093 นางสาวกรรณิการ� ไชยหาญ
63093027094 นายอนุพงษ� อินพหล
63093027095 จ+าอากาศเอกหญิงศกลวรรณ มีทอง
63093027096 นางสาวอาทิตยาณี โฉมสุข
63093027097 นายจิรัฏฐ� สิงห�ชา
63093027098 นางสาวสุพิชญา วัลลิยะเมธี
63093027099 นายอนุชา ขันใจ
63093027100 นางสาวหนึ่งฤทัย เกิดยอด
63093027101 นางสาวสุทธิดา บานแย'ม
63093027102 นางสาวจรรญา เมฆโต
63093027103 นายวรวัฒน� บัวมีธูป
63093027104 นางอ'อยทิพย� สาขา
63093027105 นางสาววรรณิภา จันทร�ศรี
63093027106 นายธนวันต� จักขุจันทร�
63093027107 นางสาวนันทวรรณ โพธิบัลลังค�
63093027108 นางสาวเกศรินทร� กงเดิน
63093027109 นายพิษณุ นาคท'วม
63093027110 นางสาวสุกัญญา ขวัญตา
63093027111 นายนัฐพล หม่ืนสุรินทร�
63093027112 นางสาวศศิญาณี ประสมพงษ�
63093027113 นายกฤติพงษ� จําปาทอง
63093027114 นางสาวจินดารัตน� คํ่ายัง
63093027115 นางสาวสุภาพร อ'นคง
63093027116 นางสาวพักตร�พิไล แจ+มศรี
63093027117 นางสาวสุพัตรา พันธ�ไชยา
63093027118 นายธนโชติ ศรีสุขศุภพิพัฒน�
63093027119 นางชลธิชา ประสาทศรี
63093027120 นายอรรถพล รัตนะ
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63093027121 นางสาววรรณนิภา จันทจร
63093027122 นายชัยพล แสงรัตน�
63093027123 นางสาวชณัฏฐ�ชา รังสฤษฏ�นิธิกุล
63093027124 นายอาทิตย� เรืองคํา
63093027125 นายภาณุวัตน� จันทร�ฤทธ์ิ
63093027126 นางสาวบุญฑริกา เกตุนวม
63093027127 นางสาวศุภิศรา จีนขว้ัน
63093027128 นางสาววาสนา ภารังกูล
63093027129 นายจิรายุส สีทอง
63093027130 นางสาวศิวรินทร� ตMะป6นตา
63093027131 นางสาวนภาพร สุเสถียรจรัส
63093027132 นางสาวพิมลนาถ เล็กสมบูรณ�ไชย
63093027133 นางสาวธัญรดี มาทับ
63093027134 นางสาวเนตรนภา เอี่ยมศรี
63093027135 นางสาวมินตรา หนองหลวง
63093027136 นายจิรพันธุ� ศรีพันผ+อง
63093027137 นางสาวปนัสยา พวงสมบัติ
63093027138 นางสาวปภัสสร ปานเปรม
63093027139 นางสาวกาญจนา ผาสุข
63093027140 นายพงศธร เจตสิกทัต
63093027141 นางสาวธนกนก คําหล'า
63093027142 นายใช+ แม+คําจอง
63093027143 นายภานุกร เจ็กอยู+
63093027144 นางสาวศิริพร เจริญสิทธ์ิ
63093027145 นายเกรนกฤษ  'ปEอมบุญมี
63093027146 นายทนงศักด์ิ ฉิมสุด
63093027147 นางสาวพัชรินทร� เพ็งอุดม
63093027148 นางสาวนิภาพร เวชกร
63093027149 ว+าที่ร'อยตรีศรัณย� เจMกสมบัติ
63093027150 นายพงศธร แดงบุญเรือง

หน'า 905 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093027151 นายอภิชัย แก'ววิเชียร
63093027152 นายสุวัฒน� คําบุญเรือง
63093027153 นางสาวกัลยามนต� จันทร�อินทร�
63093027154 นางสาวทิวาพร แก'วเปV]ย
63093027155 นายคุณากร ภูธร
63093027156 นางสาวดวงหทัย วงษ�แสนคํา
63093027157 นางสาวณิชรัตน� วรรณเวช
63093027158 นางสาววันวิษา จันทร�สีบัว
63093027159 นางสาวธัญญารัตน� ฑีฆาวงค�
63093027160 นายก+อพงศ� ไก+แก'ว
63093027161 นางสาวเบญจมาศ พลหินกอง
63093027162 นางสาวสOุภาพร แย'มขํา.
63093027163 นางสาวชุติมา เทียนโสภา
63093027164 นางสาวสุพรรณิการ� ไวสุ
63093027165 นางสาวดวงตะวัน นิช+างทอง
63093027166 นางสาวสุภัทรศยา อุทธิคม
63093027167 นางสาวชนากานต� เชื้อหมอ
63093027168 นางสาวลลิตา คําภูเมือง
63093027169 นางสาวรัตนา จันทะราช
63093027170 ส.อ.หญิงสายฝน กลิ่นจันทร�
63093027171 นางยุภาดา ยอดย่ิง
63093027172 นางภาวิณี ตันผัด
63093027173 นางสาวศุภลักษณ� พงษ�พุก
63093027174 นายสุริยพงศ� คงบาง
63093027175 นางสาวพสชนัน บัวสิงคํา
63093027176 นางสาวพัชราภรณ� สุใจยา
63093027177 นายอธิเบศ นามป?ญญา
63093027178 นางสาวอารียา ฤทธ์ิล้ํา
63093027179 นางสาวกมลวรรณ บุญวัต
63093027180 นางสาวสุภาวดี พรามเย็น
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63093027181 นางสาวชนาพร ตริตรอง
63093027182 ว+าที่ ร.ต.ธีรพล โพธ์ิคํา
63093027183 นางสาวศิริกานต� สุใจอึก
63093027184 นางสาวลัดดาวัลย� มาลาสาร
63093027185 นายถิรวุฒิ หว+างวงษ�แก'ว
63093027186 นางสาวจารุวรรณ กอนคํา
63093027187 นางสาวสุพัตรา แบบประดับ
63093027188 นางสาวเจนจิราภรณ� หอมสิงทอง
63093027189 นางสาวสุภาลัย ทิตะ
63093027190 นายทินกร อินทะจันทร�
63093027191 นางสาวณัฏฐรินทร� ป?ทมะ
63093027192 นายธนาธิป พิเดช
63093027193 นางสาวสายธาร ประทุมสาย
63093027194 นางสาวพาณิภัค แก'วดํา
63093027195 นางสาวโชติมา บุญยัง
63093027196 นายคัมภีร� พ่ึงอินทร�
63093027197 นายพงศธร โสภาพร
63093027198 นางสาวศานตมล มหาวงค�
63093027199 นางสาวอมรรัตน� ใบเนียม
63093027200 นายภาณุพงษ� สวนผล
63093027201 นางสาวจุฑามาส บุญล่ํา
63093027202 นางสาวศรินยา โพธ์ิศรี
63093027203 นางสาวศุภกานต� ม+วงดี
63093027204 นายณรงค�ฤทธ์ิ พฤกตาล
63093027205 ว+าที่ร'อยตรีพงษ�พัฒน� เกตุทิม
63093027206 นางสาวจิราวรรณ อินทรดิศสร
63093027207 นางสาวมณีรัตน� มูลสง
63093027208 นายณัฐพงษ� ทรัพย�พึ่ง
63093027209 นางสาวอุษณีย� อินทะ
63093027210 นางสาวมลศิริ วังคีรี
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63093027211 นางสาวเบญจวรรณ ม่ิงขวัญ
63093027212 นางสาวศิริรักษ� อินหาดกรวด
63093027213 นางสาวภุมรินทร� นิลขาว
63093027214 นางสาวบุษญา ทองขาว
63093027215 นายชินพัฒน� พันธุ�เลิศเมธี
63093027216 นางสาวสุกานดา ไกรพ'น
63093027217 นางสาวผกาวัลย� บัวคํา
63093027218 นางสาวดุจเดือน แปEนจันทร�
63093027219 นายธีระยุทธ พิมเสน
63093027220 นางสาวสุพัชชา เทพกอม
63093027221 นายภูมิศิลป[ บุญสุทธ์ิ
63093027222 นางสาวกรรณิกา แย'มสี
63093027223 นางสาวธมลวรรณ นิ่มอนงค�
63093027224 นายภราดา จัOนทรานุสรณ�
63093027225 นายญาณกร ภิชัย
63093027226 นางสาวพนิดา กันสุทธ์ิ
63093027227 นางสาวปภาวดี กองกันภัย
63093027228 นายอรรถวิท คําสุข
63093027229 นางสาวทิพนภา ทับเอี่ยม
63093027230 นางสาวสุธิตา สุขเจริญ
63093027231 นางสาวณัฐริกานต� พงษ�สมบัติ
63093027232 นางกัญฐณา ป?นศิล
63093027233 นายทัพพสาร เพชรดิน
63093027234 นายสิทธิรักษ� มีสันเทียะ
63093027235 นางสาวศิวิมล ชูนพรัตน�
63093027236 นางสาววราภรณ� เอี่ยมนุ'ย
63093027237 นางสาวประภาศรี ขาวทรงธรรม
63093027238 นางสาวสายชล ป6Uนแก'ว
63093027239 นางสาวอมรรัตน� ฟ?กทองอยู+
63093027240 นางสาวอมรรัตน� คําท'าว
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63093027241 นางสาวปาริชาต โนนไธสงค�
63093027242 นางสาวกมลรัตน� ถ่ินอ+อง
63093027243 นายพรมนัส บุญเผือก
63093027244 นางทัศนีย�วรรณ วัฒนาวนิชย�
63093027245 นายสุรเสกข� ทองพ+วง
63093027246 นางสาวศศิธร สนองบุญ
63093027247 นางสาวทวีพร ชัยชมภู
63093027248 นายณัฐิวุฒิ อินทะนู
63093027249 นางสาวสิริปรียา คําหอมหวาน
63093027250 นายโนชนัส ม+วงเผือก
63093027251 นางสาววัชราภรณ� เหล+าอินทร�
63093027252 นางสาวพรพิมล กันธะลีย�
63093027253 นายวทัญWู กาบป6นMะ
63093027254 นางสาวสุกัญญา ป6ตาวงษ�
63093027255 นางสาวป6ยธิดา แมตสอง
63093027256 นางสาวศรีพลอย วงค�สูง
63093027257 นางสาวพันทิวา เศรษฐสุข
63093027258 นางสาวกัญญาภัค ทองพ+อค'า
63093027259 นางสาวภัทรา เทศแท'
63093027260 นางสาวณัฎฐวรรณ แถมพยัคฆ�
63093027261 นางสาวเมนิษรา เกยสูงเนิน
63093027262 นายณัฐวัตร วิชาจารย�
63093027263 นางสาวนิศารัตน� เจMกชํานาญ
63093027264 นางสาวมณีรัตน� อินทร�นวม
63093027265 นางสาวชุติมา มุกสุวรรณ
63093027266 นางสาวมยุรี แก'วศรีทอง
63093027267 นายอมร ดังตราชู
63093027268 นางสาววรรณพร เสือเพ็ญศรี
63093027269 นางสาวอรนุช แสนประสิทธ์ิ
63093027270 นางสาวเนตรทราย ตรีพุฒ
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63093027271 นางสาวกฤษณา คล'ายสกุล
63093027272 นายเชาวนันท� ทองกล่ํา
63093027273 นายหฤษฎ� หังษา
63093027274 นางสาวจิราภรณ� จันกัน
63093027275 นายสิทธิศักด์ิ คุ'มคํา
63093027276 นางสาวภัสสร พารา
63093027277 นางสาวเนตรสกาว สีม+วง
63093027278 นางสาวดวงเดือน เถ่ือนศรี
63093027279 นางสาวสุริยฉัตร หนูอินทร�
63093027280 นางสาวศศิธร ทิมเทียน
63093027281 ว+าที่ ร.ต.หญิงสุจิตรา เหลืองแดง
63093027282 นางสาวณัฐวรรณ อินทรัพย�
63093027283 นางสาวนรีกานต� เชียงกา
63093027284 นางสาวปรียานันท� จันทร�เขียน
63093027285 นางสาวชนากานต� วิละขันคํา
63093027286 นางสาวญาณิศา บัวชุม
63093027287 นายอนิรุทธ� ตรีเมฆ
63093027288 นางสาวลลิตา เย็นใจ
63093027289 นางสาวมัลลิกา ศรีหะมงคล
63093027290 นางสาวสุกฤษฏา บูชาเนตร�
63093027291 นายสิทธิศักด์ิ สุขกมล
63093027292 นายรุจิภาส เกษวิยะการ
63093027293 นายทัศนัย ทองดอนกุ+ม
63093027294 นางสาวพรรณพนัช ทองมาก
63093027295 นางสาวประภาพร ศรีอุบล
63093027296 นายอัครพนธ� ประสาส�นศักด์ิ
63093027297 นางสาวอภิญญา หม่ืนอภัย
63093027298 นางสาวพิชชาพร อินกองงาม
63093027299 นางสาวบุษยา อินทพงษ�
63093027300 นางสาววันวิสาข� สมบูรณ�
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63093027301 นายปฐวี เปลี่ยนแปลก
63093027302 นายวิษณุ คําแสน
63093027303 นายรัชชานนท� ใจแสน
63093027304 สิบเอกทินภัทร ใจยวญ
63093027305 นางสาวศุภรางค� พุ+มทอง
63093027306 นางสาววรรณวิภา สุขสวัสด์ิ
63093027307 นางสาวอภิชญา จากโคกสูง
63093027308 นางสาวศิริลักษณ� เมธาธนนันทน�
63093027309 นางสาวกาญจนา ตาวงศ�
63093027310 นางสาวพรวิไล พูลสวัสด์ิ
63093027311 นางสาวแก'วผกานต� นาป?ญญา
63093027312 นางสาวรัตวรรณ ปุราโส
63093027313 นางสาวอรอนงค� ปราศรัย
63093027314 นางสาวอารีรัตน� ตติยบวรชัย
63093027315 นางสาวสุรีวรรณ ผูกพันธ�
63093027316 นางสาวจีรภรณ� เปNนเครือ
63093027317 นางสาวสิริพัชร จําเริญสัตย�
63093027318 นางสาวสุพรรณิภา ชื่นชาวนา
63093027319 นายจิรพัฒน� เกียรติรวี
63093027320 นางสาวอนันต�ธิกา อินแตง
63093027321 นางสาวมนสิชา เสียงเพราะ
63093027322 นายปฏิพล กันต�แจ+ม
63093027323 นางสาวลัดดาวรรณ ไวยา
63093027324 นายธีรนันท� มณีจร
63093027325 นางสาวยุพา ม่ิงชู
63093027326 นายวริศรา นราพล
63093027327 นางศดานันท� โดนดา
63093027328 นางสาวอัมรัตน� จุ'ยม+วง
63093027329 นางสาวกมลชนก คุ'มคง
63093027330 นางสาวกฤติยา เนื่องตุ'ย
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63093027331 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองพรรณ
63093027332 นางสาวมัณฑิรา ศรีแสงทรัพย�
63093027333 นายสุรภาพ สุปง
63093027334 นางสาวณัฐณิชา แก'วแพง
63093027335 นางสาวศศิมา จันทร�ทรัพย�
63093027336 นางสาวกรแก'ว โฉมแดง
63093027337 นางสาวศิริพร แร+พรม
63093027338 นางสาวธัญญาเรศ เกตุก่ิง
63093027339 นางสาวอัญชิสา จันทะแก'ว
63093027340 นางสาวธนาภรณ� สุนทรวัฒน�
63093027341 นางสาวภาพิต เหมือนรุ+ง
63093027342 นางสาวชนัญชิดา สุทธะสม
63093027343 นายธนกร พุ+มสิโล
63093027344 นางสาวสิริมา ชื่นชาติ
63093027345 นางสาวระวิวรรณ เทียนชัย
63093027346 นางสาวนุชนาฏ บึงราษฏร�
63093027347 นางสาวพรพรรณ โสประดิษฐ
63093027348 นางสาวกิตติยาภรณ� วิภาจักษณกุล
63093027349 นางสาวกัลยรัตน� เกิดโต
63093027350 นางสาวสุพัตรา พูลด'วง
63093027351 นายกิตติธัช กุนเกียว
63093027352 นางสาวพิมพ�ชนก ทาบุญ
63093027353 นางสาวณัฐธิดา บานแย'ม
63093027354 นางสาวพรพรรณ เกศณรายณ�
63093027355 นายอานนท� จันทร
63093027356 ว+าที่ร'อยตรีหญิงจันทร�จิรา หม่ืนโฮ'ง
63093027357 นายภัคพงศ� ไทยแท'
63093027358 นายสิทธิพร เข็มราษฎร
63093027359 นางสาวพนิดา ใจแก'วทิ
63093027360 นางสาวทัดดาว พรหมมีเนตร�
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63093027361 นางสาวกาญจนาพร สายกองคํา
63093027362 นางสาวรัญชนา ผัดอ+อนอ'าย
63093027363 นายโภคิณ กลอนแห'ว
63093027364 นางสาวปวันรัตน� จุ'ยหนองเมือง
63093027365 นายวัฒน วงศ�เทพ
63093027366 นางสาวจิรนันท� วังแสง
63093027367 นางสาววศินี การุญบริรักษ�
63093027368 นางสาวเฟLUองระดา อินสรรค�
63093027369 นางสาววราภรณ� ลาพรม
63093027370 นางสาวกมลลักษณ� พรมป?eน
63093027371 นางสาวนิชกานต� ไพรมล
63093027372 นางสาวนฤมล รักษาบุญ
63093027373 นางสาวกชมน สกุลทอง
63093027374 นายชลัท สีทํามา
63093027375 นางสาวกรรณิการ� ปรึกษา
63093027376 นางสาววราภรณ� อุ+นพา
63093027377 นางสาวสุรีย� คุ'มพงษ�
63093027378 นายธิติ ด'วงตุ'ม
63093027379 นางสาวศิริลักษณ� ทองพานิช
63093027380 นางสาวอภิญญา อาบสุวรรณ�
63093027381 นางสาวนวลปราง อํานวยสาร
63093027382 นางสาววันวิภา วังคีรี
63093027383 นางสาวธัญวรรณ คําจันทร�
63093027384 นางสาวชลลดา เกษวิริยะการณ�
63093027385 นางสาวสิริกาญจน� ธรรมาขจรยศ
63093027386 นางสาวสุภาภรณ� ดวงจันทร�
63093027387 นายกิตตะธี จารุจิตร�
63093027388 นางสาวเพ็ญวดี แจ+มใส
63093027389 นางสาวกนกพร แหยมไทย
63093027390 นางสาวจุฑาลักษณ� แก'วดํา
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63093027391 นางสาวชยามร จารุ วัฒนา 
63093027392 นายธนวัฒน� รุ+งแจ'ง
63093027393 นางสาววิลาวรรณ ธรรมลิยา
63093027394 นางสาวพรรณนารา ขุนภักดี
63093027395 นางสาวพิมพ�ชนก สมพงษ�
63093027396 นายธเนศ บุญนวล
63093027397 นางสาววิไลวรรณ อะจิมา
63093027398 นายดนุพล ประทุมวัน
63093027399 นางสาวรัตติพร ซ่ือผาสุข
63093027400 นางสาวพิชชาภา เหมือนบับ
63093027401 นางสาวเยาวดี โสดา
63093027402 นายพิชWุตม� คําสมาน
63093027403 นายสราวุธ เมฆอรุณกมล
63093027404 นายณฐกร มังมติ
63093027405 นางสาวอศิรยา ณะภักดี
63093027406 นางสาวปริญญาพร สังข�ทุ+ง
63093027407 นางสาวรัชดาภรณ� โคคะมาย
63093027408 นายอภิวัฒน� จันทรมณี
63093027409 นางสาวพรนภา พักพันธ�
63093027410 นางสาวชลธิชา แก'งจีน
63093027411 นางสาวเจนจิรา อินทร�มงคล
63093027412 ว+าที่ ร.ต.หญิงเหมือนนัฏดา ปานม+วง
63093027413 นางสาวสุนิตา สุขแจ+ม
63093027414 นางสาวธัญลักษณ� นาเวียง
63093027415 นายกฤตวัฒน� บุญประกอบ
63093027416 นางสาวอภิรดี ปางท'องทุ+ง
63093027417 นางสมฤดี เขียวน'อย
63093027418 นางสาวจตุพร ดีถี
63093027419 นางสาวชญานิษฐ� มะลิแย'ม
63093027420 นางสาวจามจุรี หิมมะวัน
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63093027421 นายโสภณ วาสนศิริวรรณ
63093027422 นางสาวสุภาวรรณ เอนก
63093027423 นางสาวพัชรี สุขแจ'ง
63093027424 นางสาวสิริยากร มาเวหา
63093027425 นายเกรียงไกร เกตุทอง
63093027426 นายภัทรวิศฐ� ภัทรภูริตานนท�
63093027427 นางสาวกนกกาญจน� อินทร�เฉลิม
63093027428 นางสาวอรธีรา สุภามูล
63093027429 นางสาวธัญญารัตน� วันนาอ+อน
63093027430 นางสาวกุสุมา สําเนียง
63093027431 นางสาวอันดามัน นิจผล
63093027432 นายสยามรัฐ เพชรพรหม
63093027433 นายแสงชัย แก'วสายตา
63093027434 นายวัชรพงษ� มังคละ
63093027435 นางสาวทัศนันท� เพ็ชรพินิจ
63093027436 นายชัยพันธุ� มาฉาย
63093027437 นางนุชนาฎ ศิริพันธ�
63093027438 นางสาวสุธาสินี หม่ืนชัยสิทธ์ิ
63093027439 นางสาวศรีตระกูล บุญสูง
63093027440 นายชาญณรงค� มาเทศน�
63093027441 นางสาวป6ยะรตี เรืองพิศาล
63093027442 นางสาววิไลวรรณ พรมอ+วม
63093027443 นางสาวชลธิชา หนูพุฒ
63093027444 นายณัฐพล จุ'ยฉุน
63093027445 นางสาวอนุสรา อินอิว
63093027446 นายภาคิน ป?]นงาม
63093027447 นางสาวปราณปรียา อุ+นถ่ิน
63093027448 นางสาวพรทิพย� ศรีดี
63093027449 นางสาวอุรวี บัวบาน
63093027450 นางสาวพนมรุ'ง ต'นเพชร
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63093027451 นายมาโนช ตีติ
63093027452 นางสาวนิดาวรรณ อิ่มดี
63093027453 นายสิทธิพล เหมือนอ+อง
63093027454 นางสาวศิริพร วิเศษโวหาร
63093027455 นางสาวมะลิวัลย� ภาพเฉลิมพจน�
63093027456 นางสาววิไลลักษณ� ทองแพง
63093027457 นางสาวชวัลญา นวกุลสัมพันธ�
63093027458 นางสาวศันสนรย� จ๋ิวใสแจ+ม
63093027459 นางสาวรัตติกาล ทรายป?ญโย
63093027460 นายสุทธิชัย เกตุถาวร
63093027461 นายชินวัตร สุนันตMะ
63093027462 นางสาวเนตรนภา แก'วเข'ม
63093027463 นางสาวศิริรัตน� บัวผัน
63093027464 นางสาวธิดา คําหล'า
63093027465 นางสาวลลิดา คล'ายสุบรรณ
63093027466 นายณรงฤทธ์ิ ดีบุญ
63093027467 นายดุสิตเมธี ศิริจันทราวงษ�
63093027468 นางสาวป6ยา ทองน'อย
63093027469 นางสาวโสรดา คํามี
63093027470 นายศักด์ิดา คงพิริยะไมตรี
63093027471 นายสายัณห� จันทบาล
63093027472 นายสาธิต คล'ายพุธ
63093027473 นางสาวกุลิสรา ทองคําพูล
63093027474 นายพศิน เกวี
63093027475 นางณOัฐกฤตา รักเมือง
63093027476 นายสิทธินันท� วันแก'ว
63093027477 นางสาวคัทลียา แสนใจ
63093027478 นายชัยพล โพธ์ิทิม
63093027479 นางสาวอารดา ด+อนจันทร�
63093027480 นายวัฒนา โคมพันธ�
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63093027481 นางสาวสุวภัค สมบูรณ�
63093027482 นายกําพล ฟูคํา
63093027483 นางสาวกุสุมา ชัยพฤกษ�
63093027484 นายภาณุมาศ อินทรีย�
63093027485 นางสาวสุดารัตน� เดือนแจ+ม
63093027486 นายณัฐพล สุขเมือง
63093027487 นางสาวชมัยพร ท'าวกันทา
63093027488 นายเจษฎา อยู+ทิม
63093027489 นายทรงชัย น'อยคง
63093027490 นายพงศธร สืบคํา
63093027491 นางสาวนฤมล ทวีสุข
63093027492 นางสาวเพ็ญยุภา สีระวัตร
63093027493 นางสาวกรรณิกา ศรีเมืองสุข
63093027494 นายปวีณ ยกศิริ
63093027495 นางสาวธนัญชนก อาจหาญ
63093027496 นางสาวณัฐวรรณ ขุนพลพิทักษ�
63093027497 นายภานุพงศ� อินทะวาฬ
63093027498 นางสาวอรนุช โกฏิแก'ว
63093027499 นายอํานาจ แก'วรวม
63093027500 นางสาวอโณชา จันทรมณี
63093027501 นางสาวสุกัญญา สนคง
63093027502 นางสาวกนกพร ประเสริฐสังข�
63093027503 นางสาวอัจฉราวดี มาลีสา
63093027504 นางสาววรรณวิมล คําหงษา
63093027505 นายณัฐนนท� สิรินันทเกตุ
63093027506 นางสาวปาลินี นออุ+น
63093027507 นางสาวภัททราพร แก'วย'อย
63093027508 นางสาวลลิตา รอดอินทร�
63093027509 นางสาวอรนุช เชื้อชาติ
63093027510 นายสุริยะ ลาดเงิน
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63093027511 นางสาวทัดดาว ธัญกรรม
63093027512 นางสาวอรุทิดา หมวกชา
63093027513 นางโชติกา ติฉัน
63093027514 นางสาวทิพย�ชนก คําท'วม
63093027515 นายวัฒนา โพธ์ิทอง
63093027516 นายเอกชัย ตรีสุข
63093027517 นางสาวณัชชิยา โม'ฟู
63093027518 นายธนวุฒิ สวัสดี
63093027519 นางสาวสุนิสา แย'มเสมอ
63093027520 นางสาวพรธินา ทาเกิด
63093027521 นางสาวมนทกานต� ของเดิม
63093027522 นายวินิจพงษ� สีขาว
63093027523 นายทรงพล เนียมตุM
63093027524 นางสาวนพรัตน� แก'วกุณโฑ
63093027525 นายชวรัตน� จีนประสพ
63093027526 นางสาวสารัตมา ช+อผูก
63093027527 นายกิตติพงศ� พัฒนะผล
63093027528 นางสาวนิชธาวัลย� ฤทธ์ิเนติกุล
63093027529 นายพัลลภ ภานุมาศ
63093027530 นางสาวเพชรไพลิน รัสดีดวง
63093027531 นางสาวอรุณกมล ปานสอน
63093027532 นางสาวชนิดาภา อินตMะมุด
63093027533 นางสาวภูริตา เขตวิทย�
63093027534 นางสาวอิสรา ธนวัฒน�พัชร
63093027535 นางสาวพัชรียา เชื้อไชยนา
63093027536 นางสาวนัฏฐรินญาภรณ� บํารุงพงษ�
63093027537 นางทิวาพร มรินทร�
63093027538 นางสาวเมนิสา เทียนเถ่ือน
63093027539 นางสาวนิภาพิมพ� พิธรรมมา
63093027540 นายดรัณภพ ยศป?ญญา
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63093027541 นางสาวกานต�จนา ช+วยสุริยา
63093027542 นางสาวน้ําฝน ทรัพย�ขํา
63093027543 นางสาวอสุวณี ซ+งสกุลชัย
63093027544 นางสาวอัมพิกา นัคราจารย�
63093027545 นางสาวจุฑามาศ จ'อมแดงธรรม
63093027546 นายธนา แจ'งชะไว
63093027547 นางสาวมิรันตรี ศรีสําอางค�
63093027548 นางสาวภทรภรณ� โพธ์ิเกตุ
63093027549 นายอิทธิกร กันทะสอน
63093027550 นางสาวภรณ�ชนก อุดมสุข
63093027551 นางสาวศศิภัช เวียงนนท�
63093027552 นางสาวสุขใจ พุ+มพวง
63093027553 นางสาวนพวรรณ ไตรรัตน�วุฒิป?ญญา
63093027554 นางสาวนิตยา ขันสีดา
63093027555 นางสาวธัญชนก ภูมิผล
63093027556 นายปรัชญ�วรุต ธีรวัฒน�
63093027557 นางสาวปาริกา กันยารอง
63093027558 นางสาวปณิตา ปลูกเพ็ชร
63093027559 นางสาววรรณิศา ทองสกุล
63093027560 นางสาวสุทธิสา ผุดผ+อง
63093027561 นายวิริยะ ชัยสวัสด์ิ
63093027562 นายพิบูลย� ดอนคํามูล
63093027563 นางสาวพิไลพร จันทร�ทรง
63093027564 นางสาวพลอยประภัส ธรรมาธุวานนท�
63093027565 นายเดชาธร แสงคํา
63093027566 นายกําธร คงอรุณ
63093027567 นางสาวพรทิพย� จันทร�นา
63093027568 นางสาวสุภาวรรณ วันแต+ง
63093027569 นางสาวณิชกานต� ศิริประเสริฐ
63093027570 นางสาวทัศณีย� จูจันทร�
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63093027571 นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเพชร
63093027572 นายมนัส จิตรเกษม
63093027573 นางสาวชุติมา สุขทรัพย�
63093027574 นางสาวดุสิตา สังฆรักษ�
63093027575 นางสาวคันฉัตร เนตรธิยา
63093027576 นางสาวฐารวี ลิยงค�
63093027577 นางสาวชลลดา โพธ์ิศรีนวล
63093027578 นางสาวอัจฉราวรรณ ชัยนา
63093027579 นางสาวเจมมิตา ตMะวิไชย
63093027580 นางสาววัชราวลี แก'วเนียม
63093027581 นายกิตติพงษ� สุจริต
63093027582 นางสาวนรารัตน� กลั่นเรือง
63093027583 นายอัครพงษ� เพชรเฉิดฉิน
63093027584 นางสาวณัฐปภัสร� ทรัพย�โห'
63093027585 นางสาวรุจิรา ป6Uนแก'ว
63093027586 นางสาววัชราวลี นุชท+าโพ
63093027587 นางสาวสมคิด ไหวพรม
63093027588 นางสาวณิชกานต� อยู+พ+วง
63093027589 นางสาวศิริลักษณ� เมืองทอง
63093027590 นางสาววรรัตน� โรจนวีระวงศ�
63093027591 นางสาวสุพัชฌาย� ช+วงทอง
63093027592 นางสาวนิศากร นันกด
63093027593 นายพัฒนพันธ�O คชินเผือก
63093027594 นางสาวเพียงตา ฉํ่าน'อย
63093027595 นายทรงวุฒิ ศิลป[ท'าว
63093027596 นายณัฐธัญ ศิริวัฒนธานี
63093027597 นางสาวอังคณา สําอางค�
63093027598 นางสาวเสาวนีย� ขําน้ําคู'
63093027599 นางสาวเฟLUองลดา ใจเหิม
63093027600 นายเกียรติรัตน� ฮดโท
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63093027601 นางสาววรณัน ธีรกุลวรรธ
63093027602 นางสาวสริญญา ดวงภูเมฆ
63093027603 นางสาวอรปวีณ จันทร�ศรี
63093027604 นายกฤษณ มหานิล
63093027605 นายธีระพงศ� สฤสิทธ์ิ
63093027606 นายปฐมพร จันทร�เปล+งแจ'ง
63093027607 นายวีระยุทธ อินจินา
63093027608 นางสาววรชา อาทิตย�
63093027609 นางสาวนันณภัชสรณ� ขันตีต+อ
63093027610 นางสาวสิริรัตน� หุ+นฉัตร
63093027611 นางสาวอภิญญา แก'วจันดี
63093027612 นางสาวประภาพร แสวงหา
63093027613 นางสาวกาญจนาณัฐ พัตตานนท�
63093027614 นางสาวชลิตา บุญลาด
63093027615 นางสาวนพวรรณ อินสูน
63093027616 นางสาวป?ทมาวรรณ คล'ายกลิ่น
63093027617 นางสาวสโรชา ประน'อย
63093027618 นางสาวฐิติมา แก'วเเสง
63093027619 นางสาวกชพรรณ สุขประเสริฐ
63093027620 นางสาวอารีรัตน� เพชรบูรณิน
63093027621 นางยุวธิดา สวนหมอก
63093027622 นางสาวเทพธิดา จุลเทพ
63093027623 นางสาวสุภัสสร ตุ'ยลี้
63093027624 นายฐิติพันธ� อ+วมเนียม
63093027625 นางสาวสุมาลี สุขเกษม
63093027626 นางสาวปาณิสรา สุภากันทา
63093027627 นางสาวณัฐภรณ� ปานรัตน�
63093027628 นายณัฐศรันต� แก'วป?ญญา
63093027629 นายศุภชัย ด'วงนิ่ม
63093027630 นางสาวนภัสวรรณ สอนสุข
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63093027631 นางสาวอาทิตยา สุขทัศน�
63093027632 นางสาวนัดดาว กลิ่นแก'ว
63093027633 นางสาวสุดารัตน� สีหาบุตร
63093027634 นางสาวฐิติมา พลอยแก'ว
63093027635 นางสาวแพรวา บัวทอง
63093027636 นางสาววิมลวรรณ ป?นป6ง
63093027637 นางสาวชุลีรัตน� คงกระพันธ�
63093027638 นางสาวธัญชนก ปEอมสันเทียะ
63093027639 นางสาวจิตตราภรณ� ผ+องผิว
63093027640 นายภาณุพงศ� พันธุ�ผล
63093027641 นายอัคคเดช พิมพิสาร
63093027642 นายอิทธิพล แก'วดู
63093027643 นายพิทักษ� ตุ'ยดี
63093027644 นายนิธิวนากร จันทร�งาม
63093027645 นางสาววิสสุตา อุบลเจริญ
63093027646 นางสาวสนธญา โรจน�บุญถึง
63093027647 นายคณิต บัวทอง
63093027648 นางสาวศศิวิมล งามเลิศ
63093027649 นางสาวปวีณา กลับสุวรรณ
63093027650 นางสาวทิพย�มณฑา ทิมช+างทอง
63093027651 นางสาวชิดชนก สายปาน
63093027652 นางสาวนันทนา หล+อประดิษฐ�
63093027653 นางสาวเบญจวรรณ วิสาฆะ
63093027654 นายวิศรุต ทองสุข
63093027655 นางสาวแสงวิจิตร เจริญหลาย
63093027656 นายภัสพล จํารัส
63093027657 นางสาวพัชราพร ตันติ
63093027658 นางสาวทิพวรรณ จันทร�เอี่ยม
63093027659 นางสาวศิรินภา สุขพลอย
63093027660 นางสาวสุนิสา ก'อนหิน
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63093027661 นายธีรภัทร แสนเพ็ด
63093027662 นางสาวเบญจวรรณ บุญญาสุคนธ�
63093027663 นางสาวขนิษฐา ทองเพ็ง
63093027664 นางสาวณัฐวรา ยอดไพบูลย�
63093027665 นางสาวน้ําฝน โม'เกิด
63093027666 นางสาวรุจีรัตน� กวยธิ
63093027667 นางสาวสิรินันทน� สีหะวงษ�
63093027668 นางสาวปวีณา โพธ์ิกอง
63093027669 นางสาวนงนุช แก'วถ่ินดง
63093027670 นายอรรฆพร คุรุธรรมานนท�
63093027671 นายอติลักษ� เรืองกอง
63093027672 นางสาวนวรัตน� อยู+สุข
63093027673 นางสาวจิตติกานต� โล'วิชากรติกุล
63093027674 นางสาวนนธิญาพร ป6Uนพุก
63093027675 นางสาวสลิลทิพย� สระทองลี
63093027676 นางสาวป?ญญาพร สุวรรณทา
63093027677 นายอาทิตย� มีตา
63093027678 นางสาวสรัลชนา วงษพันธ�
63093027679 นางสาวธัญลักษณ� ยืนยาว
63093027680 นางสาวเจนจิรา ชัยชนะ
63093027681 นางสาวจันจิรา พรมคล'าย
63093027682 นางสาวนิศารัตน� ถึงพร
63093027683 นางสาวโยผกา เลาอินสม
63093027684 นายอนันต� อภัยศรี
63093027685 นางสาวอวัสดา เกษาพร
63093027686 นายวัศพล นุ+มนิ่ม
63093027687 นางสาวประภาศรี วงศ�จินดารักษ�
63093027688 นายสิโรจน� อินไชย
63093027689 นายเดชาธร นุ+มมีศรี
63093027690 นายณัฐวิศิษย� สิงห�นวน
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63093027691 นางสาวสุวิมล ฟ?กเงิน
63093027692 นายเกรียงไกร เพชรรุน
63093027693 นางสาวกานดา กันฉิม
63093027694 นางสาววิภวานี ศรีวัย
63093027695 นายนพดล คชประเสริฐ
63093027696 นางสาวกานต�ธิดา โพธ์ิภัย
63093027697 นางสาวสมพร พุกต+อม
63093027698 นายพิทักษิณ จันทร
63093027699 นางสาวจารุวรรณ ทวิชากรสีทอง
63093027700 นางสาวนนทวรรณ วิวัฒนกิจเสรี
63093027701 นางสาวเพียงฤทัย คนสะอาด
63093027702 นางมยุรีย� มากคล'าย
63093027703 นางสาวปาริฉัตร แสงยา
63093027704 นางสาวบุญวาสนา ขํามี
63093027705 นายเจษฎา บุญนัน
63093027706 นางสาวฉัตริกา อินทร�ภักดี
63093027707 นายณัฐวุฒิ สุขตะ
63093027708 นางสาวนันทิยา มาฆะมงคล
63093027709 นางสาวเพ็ญพิชญา แก'วหนองยาง
63093027710 นางสาวแสงเดือน อินมา
63093027711 นายประเสริฐ วงศ�ป?ญโญ
63093027712 นางสาวนุศรา สีอ+อน
63093027713 นางสาวพรพิมล วงศ�เวียน
63093027714 นางสาวสกุลรัตน� มะลังศรี
63093027715 นางสาวจารุวรรณ กงศูนย�
63093027716 นางสาวอัมพาพันธ� สุคติศิริอุดม
63093027717 นางสาวอาภาพร เฟLUองมณี
63093027718 นายนันท�มนัส อินเหมือน
63093027719 นางสาวสุคนธ�ทิพย� อ'นมณี
63093027720 นางสาวภัทรวดี สร'อยปา
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63093027721 นายกฤดิพัฒน� ระเบ็ง
63093027722 นางสาวดาราวรรณ จันตMะหล'า
63093027723 นางสาวศศิธร วัฒนกุล
63093027724 นางสาวสุณิสา ต+วนโต
63093027725 นางสาวพัจนี เสถียรดี
63093027726 นางสาวปาริชาติ วายุโชติ
63093027727 นางภัญญดา กันอ+อง
63093027728 นางสาวนวรัตน� ภู+รอด
63093027729 นางสาวมนต�ทิกานต� ม่ันคง
63093027730 นางสาวนราทิพย� ชมชาติ
63093027731 นางสาวกนกอร จันทร�อ'าย
63093027732 นางสาวประกามาศ บัวเผียน
63093027733 นายกิตติศักด์ิ ซ+งโนนรัก
63093027734 นายเกริกพล ศรียัง
63093027735 นางสาวชนนิกานต� เชียงงาม
63093027736 นางสาวพัชรพร กลิ่นกุหลาบ
63093027737 นางสาววริศรา ชูสด
63093027738 นางสาวกรกนก ไชยโย
63093027739 นายพัฒนพงค� ดิษสง
63093027740 นางสาวจินันฐิดา เทียนทอง
63093027741 นายวรายุทธ เชียรรัมย�
63093027742 นายชญานนท� คีรีมาศทอง
63093027743 นางสาวนริศรา เสาตอ
63093027744 นางสาวศิรินันท� ลือตาล
63093027745 นางสาวกวินทรา คุณยศย่ิง
63093027746 นางสาวหฤทัย สายทอง 
63093027747 นายณัฐนนท� ศรีเที่ยง
63093027748 นางสาวจามีกร อิ่มอยู+
63093027749 นางสาวสุรีรัตน� ขาวฉลาด
63093027750 นางสาวอารียา แสวงลาภ
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63093027751 นางสาวชลธิชา สิงหเดช
63093027752 นางสาวพิชญ�ชุดา ตาสุวรรณ
63093027753 นายเอกชัย ต้ัวมาก
63093027754 นายรัชตะ อินกองงาม
63093027755 นางสาวทัศนีย� เงานอ
63093027756 นายยุทธนา เถิงล'อม
63093027757 นางสาวยุภาพร ศรีมหานาม
63093027758 นางสาวจิราพัชร แหลมมาก
63093027759 นายปรวุฒิ ทรัพย�มี
63093027760 นางสาวอมรรัตน� พรมน'อย
63093027761 นางสาววิภารัตน� ชะนะสาร
63093027762 นางวัชราภรณ� ป?ญญาวงค�
63093027763 นางสาวสายฝน โพธ์ิดง
63093027764 นางสาวบุญยธิดา ธรรมศิริ
63093027765 นางจิราวรรณ ธูปบูชา
63093027766 นางสาววิมลรัตน� แก'วโพธ์ิคา
63093027767 นางสาวสินินาฏ ภาศักดี
63093027768 นางสาวปวันรัตน� สิลาเพชร
63093027769 นายสุขสันต� ภูมิโชติ
63093027770 นายณัฐพงศ� จันทร�ขํา
63093027771 นายณัฐวุฒิ สงวนศักด์ิ
63093027772 นางสาวอชิรญา บัวทอง
63093027773 นางสาวสุรัจนา สาริยัง
63093027774 นายธนกฤษณ� พรหมศิริรัตน�
63093027775 นางสาวพรรณชมพู คล'ายรักษ�
63093027776 นายเก้ือกูล วิสิทธ์ิพานิช
63093027777 นางสาวอาภัสรา บัดหนัก
63093027778 นายสุรสิทธ์ิ นิกรประเสริฐ
63093027779 นางวรินทร�ภัค ทาปลูก
63093027780 นายดนุพล นาสิงคาร
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63093027781 นายสุรสีห� ทรัพย�สกุล
63093027782 นางสาวณัฐฏ�ชานันท� ศรีรักษา
63093027783 นางสาววิสาขา เปกไธสง
63093027784 นางสาวกนกวลี วรรณเอก
63093027785 นางสาวฉมาพรรณ สอนสอาด
63093027786 นางสาวนลินี จงเกษกรรม
63093027787 นายสาปไตย พลนาค
63093027788 นางสาวภัสรา ทิพเนตร
63093027789 นางสาวอภิญดา แสงนาก
63093027790 นางสาววิชาดา ธนะคูณ
63093027791 นางสาวชนัญดา รอดชื่น
63093027792 นายชุษณะ เข่ือนแก'ว
63093027793 นางสาววนิดา เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ
63093027794 นายวชิรา อ+อนอุดม
63093027795 นางสาวอภิญญา ถาวร
63093027796 นายนรงกรณ� อินหา
63093027797 นางสาวอาทิตติญา สงครามศรี
63093027798 นางสาวสุภาวิณีย� กลมสวรรค�
63093027799 นายวิสรุฒ พรมศิริ
63093027800 นางสาวภริดา สุสดี
63093027801 นางสาวสุทธิดา ปลาพันธ�ดี
63093027802 นางสาวพาฝ?น สุขหนุน
63093027803 นายเรืองวิทย� เอี่ยมน'อย
63093027804 นางสุนทรี เนตรคํา
63093027805 นายวรุฒ จันทร�ขํา
63093027806 นางสาวอาภาภรณ� แขวงเพชร
63093027807 นางสาวชุติกาญจน� เดชบุญ
63093027808 นางสาววรรณิภา อินทฉิม
63093027809 นางสาววิภารัตน� วิชิตนาค
63093027810 นายบุญโชค บุญมี
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63093027811 นางสาวชนิษฐา ลือชา
63093027812 นางสาวอังคนิภา ใจคํา
63093027813 นางสาวศกลวรรณ สุขเกษม
63093027814 นายณัฐวุฒิ นวลประสพ
63093027815 นางสาวพิมพา พิริยากัญจน�
63093027816 นายสันติ คําต้ือ
63093027817 นายกฤติยะ สมอารยพงศ�
63093027818 นายจิตติ เพ็ชร�แย'ม
63093027819 นางสาวแพรวประภา ดอนไพรกา
63093027820 นางสาวภัสพิรา ม่ังมูล
63093027821 นางสาวกาญจนา จันทร�ดี
63093027822 นางสาวมณีรัตน� สว+างจิตร�
63093027823 นายเอกพล งามสุพรม
63093027824 นางสาวเกศกนก กระต+ายทอง
63093027825 นางสาวสุภาวดี คงนิล
63093027826 นางสาวจรรยมณฑน� มะตัน
63093027827 นางสาวนวรัตน� ศุภศิริ
63093027828 นางสาวบัณฑิตา มุ+งดี
63093027829 นางสาวสุรีย�ภรณ� สายด'วง
63093027830 นางสาวปริยากร ยะหลวง
63093027831 นางสาวนุชฎาภรณ� สั่งสอน
63093027832 นางเพียงฤทัย แก'วอัคฮาด
63093027833 นายปณายุ ส'มมีศรี
63093027834 นางสาววิไลวรรณ สง+าสุขพิทักษ�
63093027835 นางสาวสะรีวรรณ จันดา
63093027836 นายณัฐวัตร อิ่มเอิบ
63093027837 นายกษิด์ิเดช ชื่นเชย
63093027838 นายสุริยา สุโพธ์ิใหม+
63093027839 นางสาวสุนิษา ใจคํา
63093027840 นางสาวมณีนุช มีคํา
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63093027841 นางสาวสุนิสา แก'วนิ่ม
63093027842 นายสุรกิจ โมบัณดิษฐ
63093027843 นายกลม พวงมาลัย
63093027844 นายฉัตรชัย บุญเงิน
63093027845 นางสาวชนิกานต� เต็มศิริรักษ�
63093027846 นางสาวเพชรไพลิน ยวนทอง
63093027847 นางสาววินัดดา ใจน'อง
63093027848 นางสาวจรูญลักษณ� ทองคํา
63093027849 นายเกียรติศักด์ิ สว+างมิตร
63093027850 นางสาวจงรักษ� โพธ์ิศรี
63093027851 นางสาวภัทรกร สืบสายอ+อน
63093027852 นางสาวดวงตะวัน เทพวัง
63093027853 นายภาณุพงษ� ดงเย็น
63093027854 นางสาวพชรพรรณ สุวรรณโณ
63093027855 นางสาวจิราวรรณ เนืองเสน
63093027856 นางสาวชนิดา ชาบาง
63093027857 นางสาวอังสนา อาษาทิพย�
63093027858 นางสาวศิริภา ละมูล
63093027859 นางสาวกนกกร เลิศเดชะ
63093027860 นางสาวสุพัตรา คงสินธุ�
63093027861 นางสาวชนกพร ศิริวัฒนไพบูลย�
63093027862 นางสาวมนัสนันท� อ'นคง
63093027863 นางสาวอัญชลี อินใจ
63093027864 นายสหรัฐ สิงห�ทอง
63093027865 นายอนุวัฒน� ฟ?กทองอยู+
63093027866 นางใกล'รุ'ง ปวงรัตน� แฮร�ริ่งตัน
63093027867 นางวิไลพร สมวงค�
63093027868 นางสาวอรวรรณ วิภาาวิชญสกุล
63093027869 นางสาวสุพรรษา เกษศรีเนียม
63093027870 นางสาวธุมาวดี เกษมญาติ
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63093027871 นายธีรภัทร� อิทธิมา
63093027872 นางสาวธนพร แสงดี
63093027873 นางสาวณัฐทิตา จันทร�สีดา
63093027874 นางสาวธันวรัตน� ดอนอินชัย
63093027875 นางสาววันเพ็ญ ยวงลําใย
63093027876 นางสาววิภาดา แก'วบังเกิด
63093027877 นางสาววิไล อยู+คง
63093027878 นางสาวเบญจวรรณ เทียนทอง
63093027879 นายภาณุพงษ� เมฆฉาย
63093027880 นางสาวเนตรนภา ป6กกํ่า
63093027881 นางสาวปรียารัตน� ฟ?กทองอยู+
63093027882 นางสาวพัชรินทร� ธิคม
63093027883 นางสาวรัตตวัลย� ชัยผุย
63093027884 นางสาวพิมพิดา ผะอบเหล็ก
63093027885 นางสาวสโรชา พวงทอง
63093027886 นางสาววรินทร เกษม
63093027887 นางสาวดวงรัตน� ดวงวิลัย
63093027888 นางสาวขนิษฐา เทียนชัย
63093027889 นายสมพงษ� อุ+นอ'าย
63093027890 นางสาววันทนา กูดเมือง
63093027891 นายปฐมน คําแย'ม
63093027892 นางสาวกัลยา กสิการณ�
63093027893 นางสาวธีรตา สันหมาน
63093027894 นายอิศรา คําป?dบ
63093027895 นางสาวณัฐนรี ขําเอี่ยม
63093027896 นางสาวปรียาภาณ� กันตา
63093027897 นายขจรศักด์ิ อินโอภาส
63093027898 นางสาวธมลวรรณ รอดสการ
63093027899 นางสาวทิพวรรณ สุขวาณิชย�
63093027900 นายธนพัทธ� ช+วยเพ็ญ
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63093027901 นางสาวจิตติพร ติใจ
63093027902 นายจักรกฤษ เพ็งสลุด
63093027903 นางสาวอัจฉรา พุทธิมา
63093027904 นางสาวฑิมพิกา จําปาหอม
63093027905 นางสาวรัชดา วันขวัญ
63093027906 นางสาวสุมิตตา บุญลา
63093027907 นางสาวภาวิดา ชุ+มชุมภู
63093027908 นางสาวกาญจนา มารศรี
63093027909 นายนัฐพงษ� จ๋ิวเครือ
63093027910 นางสาวเพ็ญรัตน� ร'ายเภก
63093027911 นางสาวจุฬาลักษณ� วัดแก'ว
63093027912 นางสาวเอมมิกา แปEนจันทร�อินทร�
63093027913 นางสาววัชรีวรรณ นามะเสน
63093027914 นางสาวนภสร ขุนทอง
63093027915 นางสาวสุจิตรา เกลี้ยงจันทร�
63093027916 นางสาวปนัดดา ทองเพ็ง
63093027917 นายทวีศักด์ิ กอนแก'ว
63093027918 นางสาวชนนิกานต� หอมเกษร
63093027919 นางสาวกมลวรรณ เสถียรดี
63093027920 นายวิวัฒน� เพชรใส
63093027921 นายเจษฎากร แตงโสภา
63093027922 นางสาวศิริลักษณ� นกม่ัน
63093027923 นางสาวสุภัสสรา ชนกบุญ
63093027924 นางสาวอรทัย ขุนราชเสนา
63093027925 นายกิตติกร วุฒยากร
63093027926 นางสาวปณัสยา เจริญขวัญ
63093027927 นางสาวฤทัยรัตน� ปรางทอง
63093027928 นางสาวแสงเดือน แก'วทองโต
63093027929 นายชัยณรงค� กองราช
63093027930 นางสาววนัสนันท� ดีกองสิน
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63093027931 นายอัครพงศ� พลไกร
63093027932 นางยอดรัก หาญอยู+
63093027933 นางสาวนุสบา เกษร
63093027934 นางสาวชลรัตดา ดีวัน
63093027935 นายเศรษฐศาสตร� สุทธิแสน
63093027936 นายธนาธิป ไชยพัฒน�
63093027937 นางสาวพีรนุช ตรงต+อกิจ
63093027938 นางสาวสุธนี ด+อนวุ+น
63093027939 นางสาวจิราภา ขันทํา
63093027940 นายทวีศักด์ิ ฉิมมาทอง
63093027941 นายธนภูมิ เชื้อปูRคง
63093027942 นายธนชัย นวนโต
63093027943 นายปฐมพร ม่ันสิงห�
63093027944 สิบเอกกนกศักด์ิ ดํานิล
63093027945 นางสาวบัญจรัตน� กิตติทรัพย�ไพศาล
63093027946 นางสาวปุณณภา สวยแท'
63093027947 นางสาววนิดา ชามนตรี
63093027948 นายวิษณุ ชัยเสนสุข
63093027949 นางสาวนวพร อภิเดช
63093027950 นายทรงพล ก+อโชควัฒนา
63093027951 นางสาวป6ยนุช เจริญสุข
63093027952 นางสาวสุวิมล ทิพวัน
63093027953 นายสุรฤกษ� จันทร�แจ'ง
63093027954 นางสาวทอฝ?น คําไหว
63093027955 นางสาวชุติมา เนินพลับ
63093027956 นางสาวรุ+งนภา หมวกแก'ว
63093027957 นายณัฐ พงษ� อยู+เล็ก
63093027958 นายวิระพัฒน� ศรีเพ็ชร
63093027959 นางสาววิลาวรรณ พิมเสน
63093027960 นายธีรเมธ เทพอินทร�ทร
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63093027961 นางสาวณัชชาพร ประสาทสิทธิ
63093027962 นายกฤษดา บุตรจันทร�
63093027963 นางสาวขวัญชนก แก'วกุลศรี
63093027964 นางสาวลภัสรินทร� ทองงาม
63093027965 นางสาวปรารถนา จ๋ิวแหยม
63093027966 นางสาวเพ็ญประภา สุราโพธ์ิ
63093027967 นางสาวทิพวรรณ นันทเวช
63093027968 นางสาวดวงฤดี โสดาวัน
63093027969 นายชลากร ทองศิริ
63093027970 นางสาวธีรกานต� พินิจมนตรี
63093027971 นางสาวเบญจรัตน� คุ'มสา
63093027972 นายอรรถชัย เทียมศร
63093027973 นางสาววาสนา พระพิจิตร
63093027974 นางสาวมนัสญา อ่ําชาวนา
63093027975 นางสาววรรณวิภา ขัติวงศ�
63093027976 นางสาวอทิตยา จันทร�อ'น
63093027977 นางสาวรัชนีกร รินทมาตย�
63093027978 ว+าที่ร'อยตรีหญิงเยาวเรศ บุรีรักษ�
63093027979 นางสาวเจนจีรา เกิดพา
63093027980 นางเพ็ญประภา ศรีประเสริฐ
63093027981 นางสาวป6ยะพร เหง'าสารี
63093027982 นางสาวนันทวรรณ สีขาว
63093027983 นายพิษณุ เพ็ชรรัตน�
63093027984 นางสาวธิดาพร มากดี
63093027985 นางสาวกนกวรรณ วิหก
63093027986 นางสาวเบญจวรรณ โคจํานงค�
63093027987 นางสาวศรัญญา ย่ีแพ
63093027988 นางสาวปภาวรินท� มุ+งรวยกลาง
63093027989 นาวาตรีขจรศิลป[ สุดสาคร
63093027990 นางสาวชวนชม โพธ์ิบุญ
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63093027991 นางสาวอัปสร สุขศรี
63093027992 นางสาวอริสา วรรณสุข
63093027993 นางสาวศิรินันต� ดอยลอม
63093027994 นายสุธี แก'วมณีบุตร
63093027995 นางสาวลัดดา ชํานาน
63093027996 นางสาวเสาวลักษณ� สุขอิ่ม
63093027997 จ.ส.ท.ศิวาวุฒิ เนตรวีระ
63093027998 นางสาวสุกัญญา นาคแก'ว
63093027999 นางสาวนันทวรรณ วงษ�สุนทร
63093028000 นางสาวเสาวลักษณ� แซ+ก่ี
63093028001 นางสาวธนาภรณ� สิงห�ช+างชัย
63093028002 นางสาวสุธิดา ตรีกรึง
63093028003 นางสาวภัทรวรรณ ศึกษา
63093028004 นายเฉลิมชัย โตพิพัฒนมงคล
63093028005 นางสาวมัตติยา คงวิชา
63093028006 นางสาวอังคณา เหมันต�
63093028007 นางสาวสุชาดา ทับฤทธ์ิ
63093028008 นางสาวราชณุพรแก'ว มาแจ'ง
63093028009 นางสาวเยาวลักษณ� คิดอ+าน
63093028010 นางสาวภาวิณี เนียมดวง
63093028011 นายณัฐวุฒิ เขียวไสว
63093028012 นายจิรายุ คุณวิสุทธ์ิพันธ�
63093028013 นางสาวธนวรรณ สุดประเสริฐ
63093028014 นางสาวอิสรีญาภรณ� ทองดี
63093028015 นางสาวจุรีพร เหล+าพิมพา
63093028016 ส.อ.ป6ยะ คงขันธ�
63093028017 นางสาวอารุณพร นาห+อม
63093028018 นางสาวรัตนากร อ'นพา
63093028019 นางสาวศิริพร นาทองรัตน�
63093028020 นายกิตติชัย อํานวยศิลป[
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63093028021 นางสาวนภา มุ+งคีมกลาง
63093028022 นายธรรมนูญ พินิจการ
63093028023 นางสาววรีลักษณ� อ่ําผ+อง
63093028024 นางสาวผาณิตา ศรีพรมมา
63093028025 นางสาวอนงค�นุช จันลี
63093028026 นางสาวกาญจนา เทพแก'ว
63093028027 นางสาวเบญจมาภรณ� ทาแจ+ม
63093028028 นางสาววชิรญาณ� เปYกทอง
63093028029 นางสาวชญาณิศ โนชัย
63093028030 นางสาวจงรัก เกิดสมบูรณ�
63093028031 นางสาวชัชชญา แสนเสนา
63093028032 นางสาวธันยพร พัฒน�พงษ�
63093028033 นายพัชรพล นาสิงห�คาน
63093028034 นายเดชฤทธ์ิ บุญมา
63093028035 นางสาวนรินทร� โพธ์ิอ+อง
63093028036 นางสาวสิรีพร คําภิระเตรียมวงศ�
63093028037 นายปริญญา เหล็กม่ัน
63093028038 นายกิตติธัช สอนน'อย
63093028039 นายณัฐพงษ� ไชยวุฒิ
63093028040 นางสาวนุจเนตร ชานวิกาล
63093028041 นายนัฏธพล พ่ึงแสง
63093028042 นางสาวจุฑาทิพย� พรานสอน
63093028043 นางสาวศศิวิมล มนูญโญ
63093028044 นางสาวภาวิณี บุญมลิซ'อน
63093028045 นางสาวจุฑามาศ ประทุมศรี
63093028046 นางสาวเกศินี คลี่แปEง
63093028047 นางสาวพรสวรรค� แก'วธรรมานุกูล
63093028048 นางสาวเบญจวรรณ มูลสงเคราะห�
63093028049 นายอภิสิทธ์ิ สาดา
63093028050 นางสาวนพวรรณ ศรีพัฒโนทัย
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63093028051 นายเกษมชัย ชมคํา
63093028052 นางสาวชุติกาญจน� บัวทองท'าว
63093028053 นางสุริยาพร สิงห�เส
63093028054 นางสาวชนากานต� สารเอ'ย
63093028055 นายณัฐพงษ� แผ+นสุวรรณ
63093028056 นายพุทธิพงษ� นิติเชาวกุล
63093028057 นางสาวสกุณา พยาชม
63093028058 นางสาวชมชื่น ชมภู+
63093028059 นางสาวธัญญาลักษณ� สมบุญ
63093028060 นายจักรพงษ� ปองแก'ว
63093028061 นางสาวนุชจารี โค'อ่ํา
63093028062 นางสาวณัฐพร นาคอินทร�
63093028063 นางสาววันวิสาข� ม+วงงาม
63093028064 นางพจนีย� นามจักร
63093028065 นางสุพัตรา ดรโคตรกอก
63093028066 นางสาววชิรพรรณ ทรายทอง
63093028067 นางสาวสุฑาทิพย� พิสันเทียะ
63093028068 นางสาวนริศรา ไชยยากัน
63093028069 นายอรรณพ สุรวาศรี
63093028070 นางสาวอารียา ถาวรอ'าย
63093028071 นางสาวนฤมล สุขโต
63093028072 นางสาวสุภาพร คํางอน
63093028073 นางสาวสุภาดา ตะคุณนะ
63093028074 นายจิรพล แสงสว+าง
63093028075 นางสาวประณมพร สิงห�ชู
63093028076 นายชาญกิจ วงษาบัวลา
63093028077 นางสาวกาญจนาภรณ� เหล+าฝEาย
63093028078 นางสาวสุพรรษา ม่ิงสุวรรณ
63093028079 นางสาวชลกร พวงจําปา
63093028080 นางสาวรภัทรนันท� หล+อทองล'อม

หน'า 936 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093028081 นายวราเทพ โสภณดิลก
63093028082 นางสาวอัญชลี คุณเที่ยง
63093028083 นางสาวนฤมล กลั่นมาลัย
63093028084 นายจิตรภณ นิลทกาล
63093028085 นายอรรถพล จันทวงศ�
63093028086 นางสาวศิรประภา ป6Uนทอง
63093028087 นางสาวอนัญญามาสย� ศรีนวล
63093028088 นางสาววารีรัตน� นาคมูล
63093028089 นางสาวนริศราภรณ� เย็นอ+อน
63093028090 นางสาวธนิตรา สีทับทิม
63093028091 นายศรายุทธ เผ+าม+วง
63093028092 นางสาวเจนจิรา หนุ+มศรี
63093028093 นางสาวสุนิษา ชัยประเสริฐ
63093028094 นางสาวบุษกร ทัพชัย
63093028095 นางสาวอิศราภรณ� โฉมงาม
63093028096 นางสาวศรสวรรค� จันทร�ประเสริฐ
63093028097 นางสาวภัชญา โนตา
63093028098 นางสาวสรีวรรณ เปEาโทน
63093028099 นางสาววันทนีย� อินทะชื่น
63093028100 นายธราเทพ ธนะม่ัน
63093028101 นายศุภศิลป[ ศรีนุช
63093028102 นางสาวลักขณา โหมดเทศ
63093028103 นางปาลิดา แจ'งธรรมมา
63093028104 นางสาวธันย�ชนก จันกัน
63093028105 นางณภัทร เอี่ยมเลิศ
63093028106 นางสาวสุทัสสา พิลึก
63093028107 นายเกรียงไกร ย่ิงเกรียงไกร
63093028108 นายชินวัตร บุญมาแก'ว
63093028109 นางสาวมนิตา อุปถัมภ�
63093028110 นายวุฒิชัย รัตนมงคล
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ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

63093028111 นายเกียรติศักด์ิ บําเพ็ญ
63093028112 นางสาวกุลสตรี เปV]ยสุ
63093028113 นางสาวพัชราภรณ� เพ็งดี
63093028114 นายยงยุทธ คิรินทร�
63093028115 นางสาวสายพิน ทอสาร
63093028116 นายคณิน เพ็ชรหนู
63093028117 นางสาวจิราภรณ� ไชโย
63093028118 นายพงศ�ศิริ บัณฑิต
63093028119 นางสาวสุภาณี บัวระพา
63093028120 นางสาวธนพร ต๊ิบศรีบุตร
63093028121 นางสาวน้ําทิพย� อุ+นแก'ว
63093028122 นางสาวสิริวิมล บัววัฒน�
63093028123 นายคมกริช แหยมกระโทก
63093028124 นางสาวประภาพรรณ ทองอินตMะ
63093028125 นายพิชชากร คําแก'ว
63093028126 นางสาวจุฬาลักษณ� ม+วงสวัสด์ิ
63093028127 นายวิทยา โทนกล'า
63093028128 นางสาวชลธิชา สีโห'

จํานวน 28,128 ราย

หน'า 938 จาก 938                



เลขประจําตัวสอบ

63094000001 นางสาวณัฏฐิกานต� ต้ังจิรประภากุล

63094000002 นางสาวอัจฉราภา โลราช

63094000003 นายอภิชาติ ศรีสุทธ์ิ

63094000004 นายเอกชัย เกษทรัพย�

63094000005 นางสาวนิภา แสนเปา

63094000006 นายพรหมสิทธ์ิ นิลผึ้ง

63094000007 นางสาวปพิชญา ศรีพงษ�

63094000008 นางสาวศศิพิชญ�นาถธ� ดีสิงห�

63094000009 นายชัชวาลย� โมราเลิศ

63094000010 นางสาวพัชราภรณ� ทองมา

63094000011 นางหทัยกาญจน� วงศ�เรือง

63094000012 นางสาวเบญจวรรณ สุขศิริพัฒนพงศ�

63094000013 นายเมธาวิน เขียวแก9ว

63094000014 นางจิตตาภัทร� เรือทะมิน

63094000015 นางสาวบุญพา สวนใต9

63094000016 นางสาวสมลักษณ� ศรีราม

63094000017 นางสาวสุพัฒนา เปรมใจ

63094000018 นางสาวชินราพร รัชตะวรรณ

63094000019 นางสาวจิตนภา บุญมีจ9อย

63094000020 นางสาวปาริชาติ รอดอินทร�

63094000021 นายรุ;ง ใจดี

63094000022 นางสาววิไลวรรณ จันทร�เพ็ง

63094000023 นางสาวชนาพร แสนสมบัติ

63094000024 นางสาวเพ็ญสินี รุ;งแจ9ง

63094000025 นางสาวพรชนก แพร;หลาย

63094000026 นางสาวธนัญญา นวลจอน

63094000027 นางสาวสกุณา บํารุงเมือง

63094000028 นางสาวนันทิชา ศรีวิชัย

63094000029 นางรัตน�ติพร ทองอินทร�

63094000030 นางสาวสุภารัตน� โปธาตุ

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาโท

หน9า 1 จาก 12               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาโท

63094000031 นางสาวนวพร คงศิริ

63094000032 นางสาวนงเยาว� ขัดตAะ

63094000033 นายณัฐวรรธน� ย้ิมอ;อน

63094000034 นางสาวชณิตา เกษรสุริวงค�

63094000035 นางสาวจริยา ย้ิมเจริญ

63094000036 นางสาวสุขนิชชา รักแจ9ง

63094000037 นางสาวภัทรภร วาณิชธนากุล

63094000038 นางสาวปุณยนุช ทาอินทร�

63094000039 นายธนาธิป อยู;ฉัตร

63094000040 นายนําพล นันทปรีชากุล

63094000041 นางสาวสุชัญญา สาระใต9

63094000042 นายธนกร เกิดอินทร�

63094000043 นางสาวกมลพร แก9วนาคแนว

63094000044 นางสาวฉัฏฐาทิพ จันทร�ผล

63094000045 นางสาวภัส ร� ศศิ ร� พลา ยละ หาร

63094000046 นางสาวปวันรัตน� ศรีพรหม

63094000047 นางสาวนริศรา ตติยก9องเกียรต์ิ

63094000048 นางสาววรรณพร ตาวังค�

63094000049 นางสาวรัตชนิดา โพธ์ิแก9ว

63094000050 นายกฤษณะ อิ่มมา

63094000051 นางสาวทิพย�สุดา พรมยวง

63094000052 นางสาวพัชรมัย เต็งชัยภูมิ

63094000053 นางสาวอัญชิษฐา แฮดสมสิน

63094000054 นายณัฐพงศ� เดือนเด;น

63094000055 นางสาวพรลภัส พูลสมบัติ

63094000056 นางสาวพิชญานิน เพชรล9อมทอง

63094000057 นายศรัณย� ชุ;มกลัด

63094000058 ว;าที่ร9อยตรีหญิงฐิติพร พลัดบุญ

63094000059 นางสาวจริยา ปงเสาร�

63094000060 นางสาวธิดาพร เกตุทอง

หน9า 2 จาก 12               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาโท

63094000061 นางสาววิภาดา เชื้อดี

63094000062 ว;าที่ ร.ต.หญิงพรรณพร มะโนสีลา

63094000063 นางสาวนัฐยา ปGHนเมืองปGก

63094000064 นางสาววรรณนิภา ปานหนู

63094000065 นางสาวพัชรินทร� เฟJHองฟู

63094000066 ว;าที่ร9อยโทโสภิศ บัวเทศ

63094000067 นางสาวกัญญพัชร มีรอด

63094000068 นายพรเลิศ ชุตินธรางค�กูล

63094000069 นางสาวอภิญญา ถุงเงิน

63094000070 นางสาววิภาดา ไตรภาค

63094000071 นายเสฏฐวุฒิ แพทย�ศิลปK

63094000072 นางสาวเรวดี สีดา

63094000073 นางสาวฐิติมา อินกล่ํา

63094000074 นายธนาธิป เปLยงเปLMย

63094000075 นางสาวพัชรพรรณ พรหมเมศร�

63094000076 นางสาวเมตตา โทนทอง

63094000077 นางสาวณัฏฐณิชา หมูทา

63094000078 นางสาวสุลักขณา ศรีทอง

63094000079 นายรณกฤต ลายกนก

63094000080 นางสาวณัฐจิตรา มีนิล

63094000081 นายพินิจ บุญเอี่ยม

63094000082 นางสาวนลัทพร รัตนตรัยวงศ�

63094000083 นางสาวสมสมัย คําจริง

63094000084 นางสาวศรสวรรค� วิจิตร

63094000085 นางสาวชณิษฐา ชญาธรรัตน�ชัย

63094000086 นางสาวสิราลักษณ� ลิ้มประเสริฐ

63094000087 นายเทอดไทย สารพิชญ�

63094000088 นางสาวลัทธวรรณ ศรีวิคํา

63094000089 นางสาววาทินี น9อยฉิม

63094000090 นางสาวภาวิณี พูลเกิด

หน9า 3 จาก 12               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาโท

63094000091 นางสาววาสนา สิงห�ลอ

63094000092 นางสาวจีรนารถ อินสาคร

63094000093 นางสาวภาวิณี ศรีเทศ

63094000094 นางสาวนฤมล บุญศรีโรจน�

63094000095 นางสาวพัชรินทร� รังผึ้ง

63094000096 นางสาวนิษา ศรีอาวุธ

63094000097 นายธนภูมิ อุลิศ

63094000098 นางสาวปGทมาพร ยนต�ชัย

63094000099 นางสาวศีรณา บัวดอกตูม

63094000100 นางสาวเพ็ญศิริ มีวรรณี

63094000101 นายวีรภัทร ผ;องศรี

63094000102 นางสาวพิชายาเพ็ญ ไชยบุรี

63094000103 นางสาวพิชานันท� อินตายวง

63094000104 นางสาวศุภางค� จันทร�แปลง

63094000105 นางสาวธัญภา ต9นประสงค�

63094000106 นางสาวพิชญ�สิตา หัตถีเรืองหิรัณ

63094000107 นายพงษ�ศักด์ิ วรินทร�

63094000108 นายนิติรัฐ คีรีวรรณ

63094000109 นางสาววัชรียา มณฑาจันทร�

63094000110 นางสาวธิติชญา ธิติเชียรกุล

63094000111 นายธีรัช อินทร�น9อย

63094000112 นางสาวกัณจ น�ช ญา น� ทุ;ง ส;วย 

63094000113 นางสาวเมธาวี กิปGญญา

63094000114 นายเอกชัย คะระนันท�

63094000115 นางสาวจุฑามาศ เมฑา

63094000116 นางสาวชไมพร ขัตติยะ

63094000117 นายวรเมธ ชัยมงคล

63094000118 นางสาวภูริศา พูลทวี

63094000119 นางสาวสุประวีณ� สุวรรณรัตน�

63094000120 นายประวิตร จันทร�อับ

หน9า 4 จาก 12               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาโท

63094000121 นางสาวพรพรรณ หงส�ศรีพันธ�

63094000122 นางสาวปราณี เนยคํา

63094000123 นายพงศ�พล อุดอ9าย

63094000124 นางสาวธมลวรรณ แสงนาค

63094000125 นางสาวณัฐจิรา อินมนต�

63094000126 นายภฑิล นิยม

63094000127 นางสาวเบญจวรรณ อังธนากุล

63094000128 นางสาวปOยะธิดา ราตรี

63094000129 นางสาววิภา เดือนดาว

63094000130 นางสาวทิพย�สุดา กองเนียม

63094000131 นางสาวดวงกมล สีแก9ว

63094000132 นางกัญจวรรณา จําปาเงิน

63094000133 นายประดิษฐ ประสมทอง

63094000134 นางสาวชนิดา มูลแสง

63094000135 นางสาวนีรนุช ทองนิ่ม

63094000136 นางสาวนับดาว มากจุ9ย

63094000137 นายภาณุพล เล็กประเสริฐ

63094000138 นางสาววนิดา โปตะวัฒน�

63094000139 นายกรวิชญ� กิติมูล

63094000140 นางสาวปุณยนุช หิมวันต�

63094000141 นางสาวคีรยา จาดสุข

63094000142 นางสาวณัฐธิรา ปาลิวนิช

63094000143 นางสาวศริลลา คงรักษ�

63094000144 นายวิภพ โพธ์ิมาก

63094000145 ว;าที่ร.ต.หญิงรพิชามณฑ� ห9องเข9า

63094000146 นางธนพร โม9ฟู

63094000147 นายวชิรวิชญ� วงษ�หอมจันทร�

63094000148 นางสาวธนัญชญา กัลยาณมิตร

63094000149 นางสาวนันทภัค กลิ่นผกา

63094000150 นายณัฐภัทร สุขจิตต�

หน9า 5 จาก 12               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาโท

63094000151 นางสาวนภาภรณ� ทรงประศาสน�

63094000152 นายกวิน วิชยกุล

63094000153 นางสาวนพคุณ เดชะผล

63094000154 นางสาวธีราพร ทั่งถิน

63094000155 นางสาวสุรัสวดี บุญสนอง

63094000156 นายปรากฏ ยวงคํา

63094000157 นายพีรพัฒน� ปGญญาดี

63094000158 นายวสุสกิจจ� อินทนิล

63094000159 นางสาวณภัทร ศรีสุพรรณ

63094000160 นางสาวพิมพรรณ พงษ�พรต

63094000161 นางสาวมนัสชนก ภายโต

63094000162 นางสาววิชิตา ท9าวหน;อ

63094000163 นายอดินันท� ดอเลาะ

63094000164 นางสาวธิติมา เพ็ชรคง

63094000165 นางสาวพิรุณรัตน� กุลสุวรรณ

63094000166 นายเกียรติศักด์ิ พ;วงพัด

63094000167 นายพีรพล วนิชชากร

63094000168 นางจิรภัทร� เหมือนแก9ว

63094000169 นายอาทิตย� ตาสาย

63094000170 นางสาวยลดา ไชยชนะ

63094000171 นางสาวนพักตร�สร จันทร�ประเสริฐ

63094000172 นายคฑาวุธ ศรีบุรินทร�

63094000173 นางสาวพิชญาพร ศิลาหลัก

63094000174 นางสาวหัสญา จันทร�ดวง

63094000175 นางสาวอุบล คําประกอบ

63094000176 นายยศธร สุขสอาด

63094000177 นางสาวขวัญหล9า อินปOHน

63094000178 นายณัฐวัชร� ใจเดช

63094000179 นางสาวณัชปภา ดินันท�ภูกูล

63094000180 นางสาวสุกัญญา สุขสามภพ

หน9า 6 จาก 12               



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาโท

63094000181 นางสาวชญาภัค เภาศรี

63094000182 นางสาวภาวิณี หลวงกว9าง

63094000183 นายมนัส ฉิมหิรัญ

63094000184 นางสาวเสาวลักษณ� อินทโชติ

63094000185 นางสาวอัจฉราพรรณ ดีศรีศักด์ิ

63094000186 นางสาวกัญญาณัฐ แพ;งกล;อม

63094000187 นางสาวข9าวประดับดิน สงมา

63094000188 นายนนทวัฒน� ถึงมี

63094000189 นายวัฒนชัย แก;งศิริ

63094000190 นายวิทย�ธวัช ศรีขวัญ

63094000191 นางสาววาสนา ใจรักษ�

63094000192 นางสาวเขตสิริ คําขอด

63094000193 นางสาวศิริพร สิทธิเกษร

63094000194 นางสาวอัมพวัลย� คําเชียงเงิน

63094000195 นายสุรศักด์ิ ทองม;วง

63094000196 นางสาวปาริชาติ แก;งอินทร�

63094000197 นายณฐดิน สุขวงษ�เดช

63094000198 นางพิมทิพย� เนตรสุวรรณ

63094000199 นางสาวนวพร อาดํา

63094000200 นางสาวรุ;งแสง จันทร�คุณาสุขะ

63094000201 นางสาวรุ;งกานต� อาจองค�

63094000202 นางสาวสุรัตนา ทองศรี

63094000203 นางสาวนัยน�ภัค อิ่มสาย

63094000204 นายณรงค� เกตุขํา

63094000205 นางสาวชนิสรา รอดไพร

63094000206 นายวุฒิชัย ดวงจันทร�นี

63094000207 นายชัชวินทร� นวลศรี

63094000208 นายสุภกานต� ตาลเพชร

63094000209 นางสาวอรชุมา หาญใจ

63094000210 นางสาวหฤทัย บงแก9ว
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ระดับปริญญาโท

63094000211 นายสยาม ศรีระวัตร

63094000212 นางสาววารัตดา ฟGกแฟง

63094000213 นางสาวรสรินทร� คําโย

63094000214 นางสาวบุศริน อิ่มอินทร�

63094000215 นายธิพัทธ์ิภูมิ ขันตีเตชนิธิ

63094000216 นายโศรัจจ� ปาลาศ

63094000217 นางสาวรัชนีกร ราชอุปนันท�

63094000218 นายอนิวรรต พิภพวงศ�ไพศาล

63094000219 นางสาวปOยะภรณ� ชูพันธ�

63094000220 นางสาวเพชรรัตน� ลอยทอง

63094000221 นางสาวมะลิ ขําจร

63094000222 นายพัฒน�ดนัย วงศ�ศรีชัย

63094000223 นายปกรณ� ลาภกุล

63094000224 นายณัฐพล มณีกาศ

63094000225 นางสาวศุภิสรา สุวรรณประเสริฐ

63094000226 นางสาวชนาพร สรวงเทพ

63094000227 นางสาวณัฎฐณิชา หน;อไชย

63094000228 นางสาวพรรณ�ทิพย� เพ็ชรวิจิตร

63094000229 นางสาวณัชธนวรรณ ผิวมา

63094000230 นางสาวพัชรินทร� นิลจันทร�

63094000231 นางสาวศรุตยา ทองแร;

63094000232 นางสาวอัฏฐารจ ชาวชน

63094000233 นางสาวอรวรรณ อรุณราช

63094000234 นางสาวปรมาภรณ� ม;วงปGทม�

63094000235 นางสาวศุภัทธนันท� รักพงษ�

63094000236 นางสาวปานจิตร คําพล

63094000237 นางสาวจันทิรา ฉิมเลิศ

63094000238 นางสาวธมนวรรณ อรทัย

63094000239 นายธีQรวัฒน� จันกัน

63094000240 นางสาวปริญญาพร จันทร�ศรี
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63094000241 นางสาวกวิตา แก9วชูเชิด

63094000242 นางสาวศศิประภา อยู;ขันสวัสด์ิ

63094000243 นางสาวธวินันท� กอบแก9ว

63094000244 นางสาวสิรกาญจน� บุญวุฒวิวัฒน�

63094000245 นายณรงค�ศักด์ิ สังข�ประเสริฐ

63094000246 นางสาวรัชวลัย จันเอียด

63094000247 นางสาวสุวรรณา ทองภู

63094000248 นายชัชชานนท� พูลสวัสด์ิ

63094000249 นางศุภนิดา ไข;คํา

63094000250 นางสาววิชุลดา จันทร�ชม

63094000251 นางสาววลัยพร สารมะโน

63094000252 นางสาวศุภางค� คําสีสังข�

63094000253 นายสุมนภัศร� คุ9มจันทร�

63094000254 นายครองธรรม ศรีสองเมือง

63094000255 นางสาวจิรัสสา ยงพานิช

63094000256 นางปOยะธิดา กาบจันทร� 

63094000257 นางสาวพัทธากานต� ภัททานุวัตร�

63094000258 นายสุวัฒน� กองถัน

63094000259 ว;าที่ร9อยตรีหญิงธัญญาพร พลัดบุญ

63094000260 นายธารินทร� ศรีวิโรจน�

63094000261 นางสาวอุมาพร ศรีสุขศิริพันธ�

63094000262 นายศุภวิชช� กิจสนาโยธิน

63094000263 นางสาวเกวลี นิลกําแหง

63094000264 นางกนกวรรณ ขําฉวี

63094000265 นายนพรุจ เปLยงชมภู

63094000266 นางสาวกุลนิตย� เขียวสวาท

63094000267 นายอัครวัฒน� ทรัพย�มณีสมชัย

63094000268 นางสาวสาลี่ ถอสุวรรณ�

63094000269 นางสาวกฤศมน โสภณดิลก

63094000270 นายวีรภัทร จําปาไทย
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63094000271 นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง

63094000272 นายพงษ�หฤษฎ� ศิริชัย

63094000273 นางสาวจรีภรณ� ถาหมี

63094000274 นายณัฐเกียรติ เกตะมะ

63094000275 นายสุรเชษฐ� สุวรรณ

63094000276 นางเคลือวรรณ อัมพรดิษฐ�

63094000277 นางสาวรุ9งระวี ทุยบึงฉิม

63094000278 นางสาวธนวรรณ วัดตูม

63094000279 นางสาวปOยพร ศิริคง

63094000280 นายปริญภพ สืบหงษ�

63094000281 นางสาวสิริพร เพียขันธ�

63094000282 นายกฤติธี อุดธรรมไจย

63094000283 นางกัลยา สองเมืองแก;น

63094000284 ว;าที่ร9อยตรีพงศ�นที เจนกาญจนดิลก

63094000285 นายนรนนท� รัตนนนท�ไชย

63094000286 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิสระ

63094000287 นายธนกฤต หัตถีรัตน

63094000288 นายต;อพงษ� กมขุนทด

63094000289 นายอนกภพ กาศสมบูรณ�

63094000290 นางสาวสุพิชชา แก9วตา

63094000291 นางสาวมนัลยา อาจสาริกรณ�

63094000292 นางสาวสุวิมล กรรณิการ�

63094000293 นางสาวสุภาวดี ซ9องกSา

63094000294 นายเวโรจน� วรโชติธนัชย�

63094000295 นางสาวมัณฑนี แก9วกูล

63094000296 นายวนาวุฒิ ขีดข้ัน

63094000297 นายสุทธินันท� ปลิวมา

63094000298 นางสาวโสภิณ คําแสนศรี

63094000299 นางสาวพนิดา เอื้ออารี

63094000300 นายประยุกต� ปล9องสา
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63094000301 นางสาวพิมลพรรณ ดวงภุมเมศ

63094000302 นายวรปกรณ� รู9รอบ

63094000303 นางสาวจมรพรรณ จันทร

63094000304 นางสุธิดา โสภารัตน�

63094000305 นางสาวจิตตินาถ ศิริโชคธนทรัพย�

63094000306 นายธนกฤต อ;อนศรี

63094000307 นายเตธินภัทร� แหยมคง

63094000308 นายจิราวัฒน� พุ;มเกษร

63094000309 นางสาวปวีณ�กร โตไทย

63094000310 นางสาวมณีวรรณ รสพล

63094000311 นายธีรพงศ� มาคง

63094000312 นางสาววรัญญา บุญจันทร�

63094000313 นางสาวเบญจรัตน� พรานระวัง

63094000314 นางสาววิลาสินี บุญแปลง

63094000315 นายมงคล ปงรังษี

63094000316 นางสาวงามใจ บุญระหงษ�

63094000317 นายวัฒนา เจนสาริกิจณ�

63094000318 นายรัชพล บางสาลี

63094000319 นายชิษณภัทร กลีบบัว

63094000320 นายรังสรรค� แคนเพ็ชร

63094000321 นางสาวณัฏฐา จริยาจินดาเสถียร

63094000322 นางสาวอภิญญา คฤหะมาน

63094000323 นางสาววิชชุดา วิชชาชัย

63094000324 นางเมทินี โลหะเวช

63094000325 นางสาวแพรวพรรณ มุนตรี

63094000326 นางสาวเพ็ญศิริ ยศย่ิงยง

63094000327 นางสาววรัญตรี คําฝGMน

63094000328 นางจันทรา ค9อมทอง

63094000329 นางสาวณัฐฐา กล9าณรงค�

63094000330 นางสาวปOยรัตน� เกิดแสง
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63094000331 นายวรุณ พนธารา

63094000332 นางสาวเพชรดา ทองเงิน

63094000333 นายประพัทธ� วรรณรัตน�

63094000334 นางสาววรินทิพย� สิทธิชัย

63094000335 นายอัครวิชญ� เล็กเจริญ

63094000336 นายไพสิฐ หลวงจอก

จํานวน 336 ราย
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