
เลขประจําตัวสอบ

62013000001 นายธีรพงษ� ใจพรม
62013000002 นายปราโมทย� ชื่นขํา
62013000003 นางสาวชลธิชา ดาศรี
62013000004 นายมินทร�กานต� เกษกล%า
62013000005 นางสาวปทิตา มุทิตาภรณ�
62013000006 นางสาววัชรี ลันไธสง
62013000007 นางสาวพิชญ�สุรีย� วรรณพงษ�
62013000008 นางสาววิลาวัณย� พรหมจรัส
62013000009 นายณัฐพงษ� ดาศรี
62013000010 นางสาวเสาวลักษณ� สมรรคเสวี
62013000011 นางสาววัชรีภรณ� โพธ์ิอ5อน
62013000012 นายชาครีส แพงพงมา
62013000013 นางสาวเกศิณี เจียรกุลสวัสด์ิ
62013000014 นายบุณเวท ยกย5อง
62013000015 นางสาวปณิตา พูลผล
62013000016 นางสาวณัฐพร แย%มเมฆ
62013000017 นางสาวศศิ โกเมนธรรมโสภณ
62013000018 นางสาวปริศนา ขันแก%ว
62013000019 นางสาวสุชิตา โพธิยารมย�
62013000020 นางสาวชยาภรณ� ทองสุข
62013000021 นายชพัชร คําทอง
62013000022 นางสาวมนิษา ยวงคํา
62013000023 นางสาวทองนพรัตน� เทียนชัยมงคล
62013000024 นายชลธีร� สายป;อง
62013000025 นางสาวชนกสุดา แสนศรี
62013000026 นางสาวสุนิชชา ภูมิรัตนรักษ�
62013000027 นางสาวจาลี ป;อมอุ5นเรือน
62013000028 นางนีรนาถ กลิ่นหอม
62013000029 นางนิสากร พูลโคก
62013000030 นายพรชัย วรรณเจริญ

                           ช่ือ - นามสกุล
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62013000031 นายเด5นอารฮาส� มะลี
62013000032 นางสาววารีรัตน� ศรีบุญ
62013000033 นางสาววราภรณ� ใจสุทธ์ิ
62013000034 นางสาวภิญญาพัชญ� เงากระจ5าง
62013000035 นางสาวศรัณชณา จินตนากูล
62013000036 นางสาวทัศนา จันโหนง
62013000037 นายป@ยะพงษ� ราชบัวโคตร
62013000038 นางสาวขวัญนันทน� โตสกุลวงศ�
62013000039 นางสาวสุชาดา วุฒิกิจจานนท�
62013000040 นายจักรกฤษณ� พระใหม5งาม
62013000041 นายพิทักษ� เครือพิมาย
62013000042 นางสาวหนึ่งกันยา ภู5วิลัย
62013000043 นางสาวอิสรีย� คูณคําตา
62013000044 นางสาวสุรีย�วัล แจ%งสัจจา
62013000045 นายพีรวัส จันทร�เพ็ชร�
62013000046 นายวัชระ เพชรา
62013000047 นายสัญญา รอดนวล
62013000048 นางสาวสุปราณี สีคํา
62013000049 นายพูนศักด์ิ วิภูสมิทธ�
62013000050 นายจาตุรันต� ไชยบาล
62013000051 นางสาวฤดี ราชนิกุล
62013000052 นางสาวนวลลออ วงษ�สถิตย�
62013000053 นางสาวพิมพ�ชนก อุษณะอําไพพงษ�
62013000054 นายณัฐพล งามดี
62013000055 นางสาวชลดา การะพัตร
62013000056 นางสาวอติพร ย่ิงยงค�
62013000057 นางสาวจรียา อดทน
62013000058 นางสาวกาญจนา เวียงนนท�
62013000059 นางสาวสุธาทิพย� นาวาทอง
62013000060 นางสาวพัชรีญา นาดอกคํา
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62013000061 นางสาวนัฐนันท� ธีรเดชกุลเศรษฐ�
62013000062 นางสาวธัญลักษณ� สมใจ
62013000063 นางสาวภัทรวรรณ ทองอูE
62013000064 นางสาวจินตนา อินพักทัน
62013000065 นางสาวกฤติกา จิตรบวร
62013000066 นางสาวนิสารัตน� โอรักษ�
62013000067 นายปFณณวิชญ� มาลัย
62013000068 นายศุภกิจ โพธ์ิรี
62013000069 นางสาวกุลณัฐ ฤทธ์ิเนติกุล
62013000070 นางสาวเสาวรัตน� เรืองขนาบ
62013000071 นางสาวธนิดา งามมโนพรชัย
62013000072 นายทรงสิทธ์ิ ใจสมุทร�
62013000073 นางสาวพัชรพร พิณทอง
62013000074 นายปฏิพัทธ� ชราพก
62013000075 นางสาวกาญจน�สกุล เกิดมณี
62013000076 นายศรัณยู โพธ์ิโศรก
62013000077 นางสาวเกศสุดา ขวัญกล่ํา
62013000078 นางสาวคณิศร โพธิวร
62013000079 นางสาวนิรชา ศิริสุนทรานนท�
62013000080 นางสาวณัฐธิดา แสงสายออ
62013000081 นางสาววิรัญญา กฤตหัสต�
62013000082 นางสาวพิสมัย สมพบ
62013000083 นางสาวพรพิมล ป;อมแก%ว
62013000084 นางสาวธนาภรณ� รอดชีวิต
62013000085 นางสาวดวงดาว อุไรกิจ
62013000086 นายสวิตต� ภาชนะทิพย�
62013000087 นายณัฐพงษ� ภูมิอ5อน
62013000088 นางสาวชลากร พรหมมา
62013000089 นางสาวพรรณชิตา ผลย่ิง
62013000090 นายสายธาร จงจิตร
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62013000091 นางสาวสุนิสา แก%วสมศรี
62013000092 นางสาวกมลชนก วงศ�สม
62013000093 นางสาวเกษมณี บุตรโยธี
62013000094 นางสาวสุมา สุขธูป
62013000095 นางสาววิลาสินี ไชยสีมา
62013000096 นางสาวเสาวนีย� แก%วศรีใส
62013000097 นายสิปปกร จันทร�แก%ว
62013000098 นางสาวกรรณิการ� โพธ์ิสุ
62013000099 นายคาเล็ด ฮัสซัน
62013000100 นายสุเมธี แก%วมณี
62013000101 นางสาวกันติยาภรณ� ชูเกียรติ
62013000102 นางสาวรุ%งนภา คําศรี
62013000103 นางสาวสโรชา เขียวสด
62013000104 นางสาวศิริลักษณ� ทับทิมสี
62013000105 นางสาวณิชานันท� ปริยะพงศ�พันธุ�
62013000106 นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมสง
62013000107 นางสาวเบญจวรรณ สะเดา
62013000108 นางสาวฉันทนา ทํานอง
62013000109 นางสาวอรวรรณ หล5มคต
62013000110 นางสาวไอลดา ผลไธสง
62013000111 นางสาวโสภา มาลาจันทร�
62013000112 นายนัทธพงศ� ไกรทองสุข
62013000113 นางสาวอารีรัตน� ศิริรึก
62013000114 นายณัฐพล อรรคนิมาตย�
62013000115 นางสาวอรวรรณ พันธุ�สวัสด์ิ
62013000116 นายอัคสิทธ์ิ เยาวพันธ�
62013000117 นางสาวโสมสุราง เอื้อเฟLMอ
62013000118 นางสาวรัชนี เพ็ชรเจริญ
62013000119 นางสาวชลธิชา ยะศาลา
62013000120 นางสาวอารียา สุขมูลศิริ
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62013000121 นายธาราเขต วงศ�สอาด
62013000122 นางสาวเกศรา บริการ
62013000123 นางกมลเนตร รัตนคร
62013000124 นายวัชรินทร� ทองมี
62013000125 นางสาวภัททิรา อาวรคุม
62013000126 นางสาวทิพวรรณ จ5าปFน
62013000127 นางสาวธัญวรัตน� วีระวิทยากรณ�
62013000128 นางสาวสุดารัตน� ส5งเสริม
62013000129 นางสาวแสงนภา ฉิมแป;น
62013000130 นางสาวธิดารัตน� ดอนอินไชย
62013000131 นายชัชวาลย� พุ5มชะบา
62013000132 นางสาวรัตติกาล พินิจศักด์ิ
62013000133 นางสาวกมลคม แสงอุทัย
62013000134 นายภาคภูมิ อุณหเลขจิตร
62013000135 นางสาววรรณลิสา สมจริง
62013000136 นางสาวอาภานุช แสนประสิทธ์ิ
62013000137 นางสาวธิดารัตน� จีระ
62013000138 นางสาวนิตยา ผาสุข
62013000139 นางสาวชนินาถ วิชัยเนตร
62013000140 นางสาวสุชาดา ชื่นใจชน
62013000141 นางสาวชัญญานุช นิลคง
62013000142 นายป@ยะนัฐ เปรมปรีด์ิ
62013000143 นางสาววิลาวรรณ พรรณดิลก
62013000144 นางสาวพิชชานันท� ชื่นขาว
62013000145 นางสาวกมลทิพย� ทิพย�บุญ
62013000146 นายศรชัย ภาคอรรถ
62013000147 นายป@ยณัฐ นวจิตไพบูลย�
62013000148 นางสาววิไลพร กองแปง
62013000149 นางสาวอรปภา นันทรัตน�
62013000150 นางสาวมรัญญา แก5นแก%ว
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62013000151 นางสาวสุนิษา ออกแมน
62013000152 นางสาวณิชาภัทร จันภิรมย�
62013000153 นางสาวพัทธ�ธีรา ริ้วเลิศศิริกุล
62013000154 นายมานะ เมือกขุนทด
62013000155 นางสาวบูรณ�ชรี ฬาพานิช
62013000156 นางสาวศิริกุล จิตรอัมพร
62013000157 นางสาวณชนก จารุสิริสิน
62013000158 นางสาวกัลยรัตน� เตยไธสง
62013000159 นายฤกษ�ชัย นธีนาม
62013000160 นายสุรพล วิยาภรณ�
62013000161 นายณัชพล พิกุลเวชช
62013000162 นายพงศธร วงค�คําปFน
62013000163 นางสาวนันทริกา ทิพย�เจริญ
62013000164 นายประกาสิทธ์ิ ชุ5มชื่น
62013000165 นายเนติ มาตรกําจร
62013000166 นายอนุพงศ� ม5วงสมัย
62013000167 นางสาวสุจินดา ทองเดช
62013000168 นางสาวศจี โอกาศ
62013000169 นางสาววิรัญชนา ธนะโชติ
62013000170 นายชยกร สีทาสังข�
62013000171 นางสาวเกศริน โกสน
62013000172 นางสาวนิติกร มณพรมมา
62013000173 นางสาวธนาพร เมืองจันทร�
62013000174 นางสาวอัญชลี วิชุมา
62013000175 นางสาวเมธาพร วิเชียรสรรค�
62013000176 นางสาวเสาวภา ศรีนามบุรี
62013000177 นางสาวคมัชฌา เติมลาภ
62013000178 นายสันติเวช ป@ยะสนธิ
62013000179 นางสาวนฤมล นราวุฒิกร
62013000180 นายทรงยศ พุทธดี
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62013000181 นายอนุพล สุขรมย�
62013000182 นายพาทิศ รัศสุวรรณ�
62013000183 นายพิชญ�พงษ� บุญทองแพง
62013000184 นางสาวปาริชาต วิเศษ
62013000185 นายทรงเดช ทรงกิติพิศาล
62013000186 นายนภพล กองสุทธ์ิใจ
62013000187 นางสุดา เกษหอม
62013000188 นางสาววรรณศิริ กันทะวงษ�
62013000189 นางสาวประภัสสร สว5างภพ
62013000190 นายสืบพงษ� หมอนไหม
62013000191 นางสาวปนิดา ภูกองไชย
62013000192 นางสาวจิราภรณ� ชูอมรทรัพย�
62013000193 นายชุติเดช เฟLPองฟู
62013000194 นางสาวสุรีพร เชื้อมอญ
62013000195 นายชนาธิป ค้ิวสง5า
62013000196 นางสาวลินดา เอี่ยมฉํ่า
62013000197 นายอนุสรณ� จันทึง
62013000198 นายเจนณรงค� เบี้ยทอง
62013000199 นางสาวกนกวรรณ บุญมาก
62013000200 นายศักด์ิสิทธ์ิ รัตนวิเชียรศรี
62013000201 นางสาวศิลปQศุภา หมายสุข
62013000202 นางสาวเสาวนีย� วีระชัย
62013000203 นางสาวธารทิพย� ลักษณวงศ�
62013000204 นางสาวศุจิรัตน� ลําใย
62013000205 นางสาวพิชญ�ญาภา เลิศวงษ�สิน
62013000206 นายสุธากร เอี่ยมศรีรักษ�
62013000207 นางสาวพิไลวรรณ ประประโคน
62013000208 นางสาววีรวรรณ ม5วงทอง
62013000209 นางสาวพิชญา สาระรักษ�
62013000210 นายเอกวิทย� มีจ่ันเพชร
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62013000211 นางสาวนวรัตน� นมรักษ�
62013000212 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศศิธร สุภาพันธ�
62013000213 นายศราวุธ มณีแจ5มใส
62013000214 นางสาวนุสรา จําปาแพง
62013000215 นางสาวศิริพร สมณี
62013000216 นางสาวจิตสุภา ยศสุภาพ
62013000217 นางสาวสุพรรณี สีเคน
62013000218 นางสาววรรษพร ภัทรจามรกุล
62013000219 นางสาวธัญชญา คันชั่งทอง
62013000220 นางสาวณัฏฐากร โตนุช
62013000221 นายธนารักษ� รัตนขันธ�
62013000222 นางสาวอนุสรา นะรานรัมย�
62013000223 นางสาวธนัชพร ชํานาญเหนาะ
62013000224 นายสิทธิพงษ� มะณู
62013000225 นายธีรยุทธ ป;อมรบ
62013000226 นายเพราพงษ�พันธ� ชํานาญ
62013000227 นายพิชญะ บุญญะบา
62013000228 นางสาววีณา กันทาฟFง
62013000229 นางสาวรัตนาภรณ� เขียวสง5า
62013000230 นางสาวขนิษฐา หน5อคํา
62013000231 นางสาวสุภาภรณ� ดุพงค�
62013000232 นายกชกร แข็งแรง
62013000233 นางสาวหทัยชนก พูลทอง
62013000234 นางสาวจริยา เท5าบุรี
62013000235 นางสาวทิพากร กิจรุ5งโรจน�เจริญ
62013000236 นายชาญวิทย� หงษ�ทอง
62013000237 นางสาวมณทกานต� หีบแก%ว
62013000238 นางสาวเจนจิรา คาทิพาที
62013000239 นางสาวสกาวเดือน สุขศรีนวล
62013000240 นางสาวพัทธมน สาระมัย

หน%า 8 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013000241 นางสาวรตนพร แก%วเกตุ
62013000242 นายอธิวัฒน� พิศลยบุตร
62013000243 นางสาวผุสชา กรมไกรยศร
62013000244 นางสาวพนิดา ฤทธ์ิเจริญ
62013000245 นางสาวปภัสสร ราชพัฒน�
62013000246 นางสาวศุภลักษณ� แสงโชติ
62013000247 นางสาวป@ยนันท� แจ%งอักษร
62013000248 ว5าที่ร%อยตรีเริงชัย โพธ์ิเจริญ
62013000249 นางสาวศุภาพรรณ ขําสุนทร
62013000250 นางสาวจิรนันท� หนูมาก
62013000251 นางสาวกานต�พิชชา อารยะ
62013000252 นางสาวศิริวรรณ พันธ�ผลวิจิตร
62013000253 นายจุฑา พิทักษ�พงศ�ไพศาล
62013000254 นายนัฐพล เดชโฮม
62013000255 นางสาวจิตสุภา จรัสเจริญวิทยา
62013000256 นางสาวอภิญญา อ5อนน%อม
62013000257 นางสาววงเดือน ดําสะดี
62013000258 นางสาวลัดษิกา สิงห�สุวรรณ
62013000259 นายวิศรุต ศรีขจรวุฒิศักด์ิ
62013000260 นางสาวอุษณา แย%มขยัน
62013000261 นางสาวเมขลา กระจ5างมนตรี
62013000262 นายดุษฎี ศิริราช
62013000263 นายปุณมนัส พงษ�ผล
62013000264 นายกิตติศักด์ิ ขําโป;ย
62013000265 นางสาววิไลวรรณ บุตรวงศ�
62013000266 นายธนศักด์ิ หาริชัย
62013000267 นางณัชชา จันทร�เกษ
62013000268 นางสาวเอมอร ขันมี
62013000269 นางสาวเนติลักษณ� ซังทิพย�
62013000270 นางสาวรัตนาวดี พิชัยยุทธ�

หน%า 9 จาก 2896            
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62013000271 นางสาวมัตติกา ดอกพุฒ
62013000272 นางสาวบุญทริก ปาณะศรี
62013000273 นางสาวเตือนใจ ทองน%อย
62013000274 ว5าที่ ร.ต.ศิวัช รอดสดใส
62013000275 นางสาวกฤษณี โชติศรี
62013000276 นางสาวกฤษณา จันทร�แดง
62013000277 นางสาวศิริการณ� สุขโฉม
62013000278 นางสาวสุภาพร นาคล%าย
62013000279 นางสาวพินฑุ�สุชา ชมภูผล
62013000280 นางสาวอรพิชญ� หลิมกุล
62013000281 นางสาวพิมพ�พร เพชรชนะ
62013000282 นางสาวคัทรียา ประภัสสร
62013000283 นางพรพิมล นาคพันธ�
62013000284 นายสามารถ สุขม5วง
62013000285 นายสุริยนต� วังนุช
62013000286 นางสาววันทนา ทองสุคนธ�
62013000287 นางสาวแพรวนภา ปFนฉิม
62013000288 นางสาวจุฑามาศ เกษมณีย�
62013000289 นางสาวเสาวลักษณ� เจUะโสUะ
62013000290 นายชุติเดช ภู5บัณฑิต
62013000291 นางสาวอาภาทิพย� อินทร�สระคู
62013000292 นางสาวอภิญญา สีปFMนพริ้ง
62013000293 นายศศิ ครองสติ
62013000294 ว5าที่ร%อยตรีหญิงณัฐวดีฐิตาภา ไพเราะ
62013000295 ว5าที่ร%อยตรีหญิงจินดารัตน� เนื้อขํา
62013000296 นางสาวณัฐกมล ธัญญเจริญ
62013000297 นายธีร� ฤกษะสุต
62013000298 นายอิสมาแอ หะยีลาเตUะ
62013000299 นางสาวเตือนจิต ทองแก%ว
62013000300 นางสาวพิมพกานต� แสงจันทร�
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62013000301 นายฉัตรชัย จรรยานําโชค
62013000302 นางสาวอริสา ตรีวิสูตร
62013000303 นางสาวอัสมา อ%าหลีสะหัส
62013000304 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ ส5วยสินธ�
62013000305 นายติณณ�ศรุต มากช5วย
62013000306 นายวรนน สวนพันธ�
62013000307 นายศุภกาญจน� อินทรบุตร
62013000308 นางสาวอลิศรา ธรรมะสวนะ
62013000309 นายคุณากร อุปเถย�
62013000310 นายอธิพงษ� สมฤทธ์ิ
62013000311 นางสาวศิริภัทรา พูลทอง
62013000312 นางสาวสมิทธิตา พยัคฆ�เกษม
62013000313 นางสาวสุมิตตรา สุพรรณ�นอก
62013000314 นางสาวชนิสรา บูรณะพาณิชย�กิจ
62013000315 นางสาวกัญญา นุชทองม5วง
62013000316 นางสาวนภาพร กลัดนาคะ
62013000317 นายพิชิต พุฒศิริ
62013000318 นางสาววัชรี ตาปราบ
62013000319 นางสาวสุธินี เลิศเลื่อมใส
62013000320 นางสาวเบญญทิพย� นาคะกุลพิสิทธ์ิ
62013000321 นางสาวกัญญามณี คุ%มห%างสูง
62013000322 นางสาววิรงรอง อินทร�จันทร�
62013000323 นางสาวสุวรรณทิพย� น%อยจันทึก
62013000324 นายภาณุวัฒน� พิมพ�ม่ัน
62013000325 นายปวัฒน�ชัย พรหมเมศร
62013000326 นางสาวสุภนิดา สัมฤทธ์ิ
62013000327 นายอมรเทพ ทองสุโขวงศ�
62013000328 นางสาวทัสมา จันทร�มหานะ
62013000329 นางสาวสุภาพร แก%วยก
62013000330 นางสาวณดา จารุภูมิ

หน%า 11 จาก 2896            
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62013000331 นายศราวุฒิ ศรีสวาสด์ิ
62013000332 นางสาวอมาวสี อนุกูลประเสริฐ
62013000333 นางสาวองค�อร โชติวุฒิเดชา
62013000334 นางสาวประภาพรรณ ทองเกลี้ยง
62013000335 นายประวิทย� จันสว5าง
62013000336 นายธฤต วิศาลกิจ
62013000337 นางสาวจุฑามาศ จ๊ิสะเร็ส
62013000338 นางสาวภวิชญ�พร นันทศรี
62013000339 นายสุกฤษฏ์ิ เจนกุลประสูตร
62013000340 นายมะไซดี อูเซ็ง
62013000341 นางสาวณัฐณชา ภู5นิเทศ
62013000342 นางอารีย� วิชัยสอน
62013000343 นางสาวพัชรินทร� รงค�ภักดี
62013000344 นายอนุรักษ� พวงสุวรรณ
62013000345 นายวัฒนชาติ ใบยา
62013000346 นายวรวุฒิ ชัยวงค�
62013000347 นางสาวเวณิกา อุปชัย
62013000348 นางสาวสุทธาทิพย� สอนจันทร�
62013000349 นายธีรวัฒน� ช5วยดํา
62013000350 นายวิษณุกร เบUะกี
62013000351 นางสาวรัตนา หลําเจริญ
62013000352 นางสาวกนกพร มณเทียรสุภา
62013000353 นายปฏิภาณ ศรีสุวรรณ�
62013000354 นางสาวจุฑามาศ สาระถิน
62013000355 นางสาวกฤตพร ทองมิตร
62013000356 นางสาวขนิษฐา อุตชา
62013000357 นางสาวอรทัย หัสสา
62013000358 นายสุทธิศักด์ิ แซ5เต็ง
62013000359 นางสาวปาริชาติ บางใหญ5
62013000360 นายสักชิณ แตงโสภา

หน%า 12 จาก 2896            
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62013000361 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีจันทร�ชัย
62013000362 นายณรงค�ชัย จงปFMน
62013000363 นางสาวพรเพ็ญ เวชราภรณ�
62013000364 นางสาวธิติมา ฐานิตสรณ�
62013000365 นางสาวอังคณา คําภู
62013000366 นางสาวนราภัทร เพ็ชรรักษ�
62013000367 นางสาวอชิรญา สันติธรรม
62013000368 นางสาวปวีณา บุญธนรัชต�
62013000369 นายเกษมศักด์ิ ตันนารักษ�
62013000370 นางสาวนิรมล ลักษวุธ
62013000371 นายวรินทร ค%อทอง
62013000372 นางสาวมุทุตา ขลังธรรมเนียม
62013000373 นางสาวนรีกมล โนราช
62013000374 นายสิทธิพงษ� ลุนชัยภา
62013000375 นางสาวณัฐริกา สุขดิษฐ�
62013000376 นายยุทธนา จันทร�เผิบ
62013000377 นายชญานิน ไชยาพันธุ�
62013000378 นางสาวสิริอาภรณ� เอ%โถ
62013000379 นายอนุชิต ปริญทอง
62013000380 นางสาวธัญลักษณ� มาเอี่ยม
62013000381 นางสาวนาตาชา ดีประเสริฐ
62013000382 นางสาวนูรอาซีรา สือรี
62013000383 นางสาวสุจิตราภรณ� รัตนมณี
62013000384 นายณัฐพร จันสอาด
62013000385 นายสุรักษ� ขาวสุด
62013000386 นางสาวเบญจมาศ เมืองเหลือ
62013000387 นางสาวนันท�นภัส ลีลาวชิโรภาส
62013000388 นางสาวปทุมวดี สีดี
62013000389 นางสาวพรรณี สูรโรคา
62013000390 นางสาววันวิสา ศรีชามก

หน%า 13 จาก 2896            
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62013000391 นายป@ยะพงษ� เชียงจันทร�
62013000392 นางสาวนัยนา เปล5งผิว
62013000393 นางสาวเนตรนภา เปลี่ยนกลิ่น
62013000394 นางสาววรัญญา พรมนาง
62013000395 นางสาวชลิตา มอมุงคุณ
62013000396 นางสาวทิราภรณ� กองทอง
62013000397 นางสาววนิดา หลักไชย
62013000398 นางสาวสิริพจณ� ยลเมืองแมน
62013000399 นางสาวธัณย�จิรา สีหเดชชัยวงษ�
62013000400 นางสาวจงจิต อินถา
62013000401 นางสาวก่ิงกาญจน� เลื่อนแป;น
62013000402 นางสาวนรีรัตน� วิวัทพงษ�
62013000403 นางสาวปนัดดา มหาภู5
62013000404 ว5าที่ร%อยตรีวีระชัย ม่ิงสกล
62013000405 นางสาวรุ5งอรุณ มะดา
62013000406 นายวีรยุทธ ดังก%อง
62013000407 นางสาวปริยากร หนูแดง
62013000408 ว5าที่ร%อยตรีหญิงลาวัลย� มีเงิน
62013000409 นางสาวสุวนิตย� แสงอรุณ
62013000410 นางสาวอัมธิกา นิมา
62013000411 นางสาวกรปภา กาญจนพันธ�
62013000412 นายเกษม เทพเดชาชาญ
62013000413 นางสาวจุฑามาศ มีเกิดมูล
62013000414 นางสาวอโณทัย บํารุง
62013000415 นางสาวพิมลมาศ ทองคํา
62013000416 นางสาวนิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ�
62013000417 นางสาวสุธิดา สุขเมือง
62013000418 นายปฐมวิตต� เสริฐสูงเนิน
62013000419 นางสาวน้ํามนต� ครองปFญญา
62013000420 นางสาวศิริลักษณ� นาปา
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62013000421 นางสาวจิราภา พรหมจารีย�
62013000422 นางสาวพัชรินทร� ทองรอด
62013000423 นางสาววาทศิลปQ แข็งขันธุ�
62013000424 นางสาวธัญญ�นรี ก่ิงคํา
62013000425 นายทรงศักด์ิ ทุมพร
62013000426 นางสาวพิกุล ดวงโพธิพิมพ�
62013000427 นางเตือนใจ จันทร�ลอย
62013000428 นางสาวสุภาวรรณ คําเกษ
62013000429 นายธเรศ ต้ังธราธร
62013000430 นายสถาวร สังขฤกษ�
62013000431 นางสาวจุฑาทิพย� สุทธินิยม
62013000432 นายเจษฎาวุธ แก%วยัง
62013000433 นายวรผล พุ5มสูงเนิน
62013000434 นายณัฐธเดชน� โหงอุ5ม
62013000435 นางสาวชัญญารัตน� พันธ�ประดิษฐ�
62013000436 นายพิสิษฐ� ภูเดนผา
62013000437 นางสาวอัญชิษฐา กสิวัฒน�
62013000438 นายกชฐิภัค ปานอําพันธ�
62013000439 นางสาวระภีพร เกตุเกษร
62013000440 นางสาวสินจัย หลงชิณ
62013000441 นางสาวพิชญาภา พลอยมี
62013000442 นางสาวอัจจิมา บุญจันทร�
62013000443 นางสาวหทัยมาศ รักอิสสระ
62013000444 นางสาวพันธ�ทิพย� เติมปฐมกุล
62013000445 นายกรคมน� ทองศรี
62013000446 นางสาวอภิสมาจ อยู5ทอง
62013000447 นางสาวสุรัชชา สุลัยหมัด
62013000448 นางสาวปFญจรัตน� ถํ้าทอง
62013000449 นางสาวกมลชนก เชื้อหลง
62013000450 นางสาวณัฐดา สันติเสวีกุล

หน%า 15 จาก 2896            
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013000451 นางสาวกฤษณ�ธีรา คําแหง
62013000452 นางสาวรุ5งอรุณ จันทา
62013000453 ว5าที่ร.ต.ภาณุวิชญ� ชาวนา
62013000454 นางสาวปฏิมา ทองจันทึก
62013000455 นางสาวกรณิการ� ฝFกฝXาย
62013000456 นางสาวอามีเนUาะ เจUะมUะ
62013000457 นายเกียรติศักด์ิ อ5อนศรี
62013000458 นายวีรวัฒน� วุ5นน%อย
62013000459 นางสาวฉวีวรรณ แหล5งหล%า
62013000460 นางสาวทิพยรัตน� กฤษสําโรง
62013000461 นายทรงชัย กวาดปรางค�
62013000462 นางสาววรรณวิษา ภักด์ินิลรัตน�
62013000463 นางสาวภัทราภรณ� อนุสัย
62013000464 นางสาวสุรัสวดี สร%อยมาลี
62013000465 นางสาวอุภัสรา มะลิงาม
62013000466 นางสาวณัฐกานต� จันทเลิศ
62013000467 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพรพิมล ศรีแก%วขัน
62013000468 นางสาวกัญญารัตน� ช%างกระทัด
62013000469 นายเชฏฐ�ธนัญ เฮงสกุล
62013000470 นางสาวสุดาวัลย� ชิดทอง
62013000471 นางสาวนูรีฮัน ฮารี
62013000472 นายธนพล สิงห�คํา
62013000473 นางสาวนิตยา วิหคโต
62013000474 นางสาวมัลลิกา แจ5มพงษ�
62013000475 นางสาวปวีณา แน5นอุดร
62013000476 นางสาวสกุลยา สมจิตร
62013000477 นายอภิสิทธ์ิ อยู5คงศักด์ิ
62013000478 นางสาววรภร กุลภัทรศักด์ิ
62013000479 นางสาวน้ําหวาน เกิดยินดี
62013000480 นางสาวสุรีพร เจนพิทยา

หน%า 16 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013000481 นางสาวรักษสุดา โทคง
62013000482 นางสาวกรรณิกา สมชาติ
62013000483 นายไชยยงค� ทวีวุฒิ
62013000484 นายนัฐนนท� มณีกูล
62013000485 นางสาววิภาดา บุญศรี
62013000486 นางสาวอรวรรณ วรกุล
62013000487 นายอิศรา บินมิตตอร�
62013000488 นางสาวทักษพร หลีน%อย
62013000489 นางสาวพรปวีณ� พงศ�พินิต
62013000490 นายสุจินต� จันทนาม
62013000491 นายพสธร วงษ�สุวรรณ
62013000492 นางสาวแพรวพรรณ แก%วประเสริฐ
62013000493 นางสาวศิตา ยศมา
62013000494 นายวัชรพงศ� เพชรคอน
62013000495 นางวราภรณ� เมฆหมอก
62013000496 นายธุวานนท� บัวเพชร
62013000497 นางสาวทิพวรรณ ตุ%มปY
62013000498 นางสาวรุ5งทิพย� แผ5นทอง
62013000499 นางสาวขวัญนภา นามหอม
62013000500 นางสาวปาณิสรา ลิ้มประสาท
62013000501 นางสาวปานตา พันธ�แก%ว
62013000502 นางสาวจุฑามาศ วงษ�สวัสด์ิ
62013000503 นายกรพล ช5วยเรือง
62013000504 นายวิทวัส พันธ�ศรี
62013000505 นายธุววิช แนวเนื่อง
62013000506 นางสาวชวัลรัตน� วุฒิกร
62013000507 นางสาวสาวิตรี วรรณโร
62013000508 นางสาวจิระนันท� พลเรียบ
62013000509 นางสาวสุกัญญา ยียูโซะ
62013000510 นางสาวกนกอร จําปาสุข

หน%า 17 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013000511 นางสาวรมณีย� แสงอุทัย
62013000512 นางสาวจันทราภา แสนคํา
62013000513 นางสาวช5อผกา ใจอุ5น
62013000514 ว5าที่ ร.ท.จีรวัฒน� หวีวงษ�มา
62013000515 นางสาววรารัตน� ทิมหงิม
62013000516 นายอนุชา สุทิน
62013000517 นางสาวมนัสวี พรหมดนตรี
62013000518 นางสาวมินตรา นาคทัพ
62013000519 นายสรนันท� พันธุ�ประชา
62013000520 นางสาวจิดาภา ไพรินทร�ชินกร
62013000521 นางสาวอัยลดา แย%มประดิษฐ
62013000522 นางสาวบุษบา สะเดาว�
62013000523 นางสาวพิชชา อริยสังกัปป
62013000524 นายธราเทพ พันธุบุตร
62013000525 นางสาวชัญญา โชนะโต
62013000526 นายโชควินัย ว5องถ่ินปXา
62013000527 นางสาวอิสรากร วิเศษกุล
62013000528 นางสาวนัชธิมา สุขสวัสด์ิ
62013000529 นางสาวนฤมล เรืองโรจน�
62013000530 นายวีรศักด์ิ ภูล%นแก%ว
62013000531 นางสาวลลิตา พงษ�วัน
62013000532 นางสาวอภิญญา มงคลเลิศมณี
62013000533 นางสาวธีรนันท� เสนศรี
62013000534 นางสาวแพรพิไล พลกลาง
62013000535 นางสาวจิรนันท� อินทร�สาลี
62013000536 นายวสวัตต์ิ ชาญชลยุทธ
62013000537 นางสาวนิธีวดี หม่ืนจักร�
62013000538 นางสาวจุฑารัตน� บุญประกอบ
62013000539 นางสาวลัดดาวัลย� วุฒิยา
62013000540 นางสาวภาวิณี ทรัพย�ประเสริฐ

หน%า 18 จาก 2896            
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013000541 นางสาวฐิตาภัทร� กันภัย
62013000542 นางสาวนันทินีย� สินธุชัย
62013000543 นางสาวขวัญตา เพียลาด
62013000544 นางวิกานดา ฉิมคล%าย
62013000545 นายอนุชิต มีแยบ
62013000546 นายสุรสิทธ์ิ ภู5ระหงษ�
62013000547 ว5าที่ร%อยตรีหญิงทัศนี สมบูรณ�
62013000548 นางสาวสุพัตรา สวัสดิผล
62013000549 นายสรพงศ� อุบล
62013000550 นายพันศักด์ิ แจ5มศรี
62013000551 นางสาวอุภาพร ไชยสาร
62013000552 นางสาววีรวรรณ อุปรี
62013000553 นางสาวชุติมา ไชยวอน
62013000554 นายภัทรพล พวงกุหลาบ
62013000555 นายธรรมลักษณ� ม่ันคง
62013000556 นายสุริยะ คําขัน
62013000557 นายกิตติภูมิ บุญลือ
62013000558 นางสาวขนิษฐา จูขจร
62013000559 นายนฤพนธ� ป@Pนเอก
62013000560 นางสาวพัชรา เลื่อนจันทร�
62013000561 นางสาวจุฑามาศ ศิริเสถียร
62013000562 นายไพรัตน� ไชยโคตร
62013000563 นายลิขิต สําเนียง
62013000564 นางสาวนิศารัตน� ป@Pนทอง
62013000565 นายสกนธ� สายคง
62013000566 นางสาวชุติมา ไชยวุฒิ
62013000567 นางสาวสุภัทรา พันธ�พฤกษ�
62013000568 นางสาวอรสา ถึงถ่ิน
62013000569 นายประจักษ� คงประโยชน�
62013000570 นายนันท�ทัต พ่ึงบุญ ณ อยุธยา

หน%า 19 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013000571 นายพิภัทร� น%อยบัว
62013000572 นางสาวศิริรัตน� ประกอบผล
62013000573 นายชนะชัย อยู5ชนะชล
62013000574 นางสาวอัณชยารัศม์ิ เตEจUะนัง
62013000575 นายอารีย� จันแก%ว
62013000576 นางสาวศศิชา ศิลาอ5อน
62013000577 นายจิรทีปต� ศรีดาวเดือน
62013000578 นางสาวสุภัสรา ตังทะนาม
62013000579 นางสาวจุฑามาศ ณ ลําปาง
62013000580 นางสาวณัฐธิดา อิ่มสมบูรณ�
62013000581 นางสาววราภรณ� กันยาเฮง
62013000582 นางสาวประภัสสร อาลัย
62013000583 นางสาวพรรณราย ศรีเจริญธรรม
62013000584 นายภราดร มาลัยเกตุ
62013000585 นายณภัทร เฟLPองฟู
62013000586 นางสาวศรีรัชต� กีรติอาภากุล
62013000587 นางสาวอานีซะ หะยีสาและ
62013000588 นายอนุชิต พรหมลิ
62013000589 นางสาวกุญญณิษฐ� สุขเกษม
62013000590 นางสาววิภาภรณ� ใจสาร
62013000591 นางสาวสุรีรัตน� หล%าด%วง
62013000592 นางสาวจุฑารัตน� เกิดมีทรัพย�
62013000593 นางสาวนุวดี ศรีฟ;า
62013000594 นายอานนท� พิระภาค
62013000595 นางสาวชไมพร ชัชเวช
62013000596 นางสาวณัฐมน โกศล
62013000597 นางสาวพรทิพย� พลอยประดับ
62013000598 นางสาวโสภา รักษาสวัสด์ิ
62013000599 นางสาวปวริศา ฤทธิธาร
62013000600 นางสาวพัชรี จอดนอก

หน%า 20 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013000601 ว5าที่ร%อยตรีพีรวิชญ� บุญปราการ
62013000602 นางสาวธิรินดา เจริญศักด์ิ
62013000603 นายศักดิวัฒก� วรรณแสง
62013000604 นายไกรพิชญ� เทอดเจียรนัย
62013000605 นางสาวเบญญาภา แกมทอง
62013000606 นางสาวสุนิรมล ม่ิงไม%
62013000607 ว5าที่ร%อยตรีจักรพันธ� จันทะเภา
62013000608 นางสาววณิชชา แก%วสุวรรณ�
62013000609 นางสาวนิภาพร เงางาม
62013000610 นางสาวสุธารัตน� หุ%ยบุตร
62013000611 นางสาวสุพรรษา จันดิษฐวงศ�
62013000612 นายศุกลภัทร ธนกิตตินิมิตร
62013000613 นายเทอดชาติ นาจันทอง
62013000614 นางสาวศรัณรัชต� สิทธิโชคคุณานนต�
62013000615 นางสาวมนัญญา ทับทอง
62013000616 นายศรัณย� กําจัดภัย
62013000617 นางสาวปริยฉัตร พัฒนพานิช
62013000618 นางสาวดวงกมล โสมทัศน�
62013000619 นายสุพจน� วงศาทิพย�
62013000620 นางสาวกมลมาศ หมีปาน
62013000621 นางสาวกัลยาณี ดีเงิน
62013000622 นางสาวรัชนีกร สุริยะจันทร�
62013000623 นางสาวพรนภา หุ5นจีน
62013000624 นางสาวอภิญญา แพน%อย
62013000625 นางสาวสินีนาถกุล นันทพิเชษฐกุล
62013000626 นายเพชร พชร เจริญเวช
62013000627 นางสาวธิติมา เผือกแตง
62013000628 นางสาวศุภรดา เหมเวียงจันทร�
62013000629 นางสาวฟ@รดาวน� ลาเตะ
62013000630 นางสาววิภาวรรณ คําถวิล
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ระดับปริญญาตรี

62013000631 นายกิตติพงศ� บุญศิริ
62013000632 นางสาวศุภารักษ� ตลับเงิน
62013000633 นายสันติชัย ชมภูพาน
62013000634 นางสาวกัญญ�สริศา สมงาม
62013000635 นางสาวคณาลักษณ� บึงจันทร�
62013000636 นางสาวกุสุมา ป@ลวาศน�
62013000637 นายธนวุฒิ ปงพิทักษ�
62013000638 นางสาวกิติยา ซีระ
62013000639 นางสาวปณิดา คติการ
62013000640 นางสาววริศรา จรูญกิตติธรณ
62013000641 นางสาวโสภาพรรณ จันทร�อ5อน
62013000642 นางสาวณัฐธิดา บุญปกวงศ�
62013000643 นางสาวอธิติยา แพงกําแหง
62013000644 นางสาววรวรรณ กนกธารา
62013000645 นางสาวจิราวัลย� ศิริมงคล
62013000646 นางสาวปณพร ขวาธิจักร�
62013000647 นางสาวณิชา ประภาสะวัต
62013000648 นางสาวกุลญาภรณ� งามประจงจิต
62013000649 นางสาวพิชชานันท� ดีอุดม
62013000650 นายทองใหม5 นันทะลือชัย
62013000651 นางสาวจุฑามาศ ฉํ่าศิริ
62013000652 นายจิรโชติ จันดาเขียว
62013000653 นางสาวป@ยดา ราชพิบูลย�
62013000654 นางสาวธนัชพร โชติรัตน�
62013000655 นางสาวฉวีวรรณ สืบกํ่า
62013000656 นางสาวธัญญ�ชญานันท� ยะตินันท�
62013000657 นายอิทธิพล บัวพันธุ�
62013000658 นายณัฐพล ผึ่งแช5ม
62013000659 นายกิตติพงษ� เมฆคะ
62013000660 นางสาวจุฬารัตน� จันทร�เชื้อ
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62013000661 นางสาวพิชญดา ภาคาใจ
62013000662 นายธีรพัฒน� อรุณรัตน�
62013000663 นางสาวกมลชนก สุขอนันต�
62013000664 นางสาวอารยา อุ%ยหา
62013000665 นางสาวรัฐมน กรึกกระโทก
62013000666 นางสาวปนัดดา เขียวอินทร�
62013000667 นางสาววิไลพร ซอนเสน
62013000668 นางสาวพจนีย� ศรีสวัสด์ิ
62013000669 นางสาวศุภวรรณ เสถียรชัยศิริ
62013000670 นายสหรัฐ เฉลิมชีพ
62013000671 นางสาวอุษณีย� พลีสมุทร�
62013000672 นางสาวปริษา ภิญญาจิรกุล
62013000673 นายประภาส ไตรสูงเนิน
62013000674 นางสาวอรนุช รังสิมันตุ�ตระกูล
62013000675 นางสาวมิลินลดา กุลนายุ
62013000676 นางสาวภัทรสุดา มาสระคู
62013000677 นางสาวสิริลักษณ� ธรรมพุทโธ
62013000678 นางสาวทิพวัลย� แก%วบัวทอง
62013000679 นายธวัชชัย อินทร�โท5โล5
62013000680 นางสาวชมัยพร อินทร�ดี
62013000681 นางธวัลรัตน�ห มันทรารักษ�
62013000682 นางสาวชนนิกานต� ฑีฆะเสถียร
62013000683 นางสาวพัชราภรณ� นพปรางค�
62013000684 นางสาวธิดารัตน� ชะบังรัมย�
62013000685 นางสาวชัญญานุช ซ%วนลิ้ม
62013000686 นายคงชรัช บุญรุ5งทวีทรัพย�
62013000687 นายเกรียงศักด์ิ จันทร�ดี
62013000688 นางสาวก่ิงแก%ว คงเจริญถ่ิน
62013000689 นางสาววิภาวรรณ ชาญชัย
62013000690 นางสาวพิมพ�สุดา ธีฆะพร
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62013000691 นางสาวอริญา อุปพงษ�
62013000692 นางสาวอินทุอร โคติบุญโล
62013000693 นางสาวอรณิชา หย5อนจะบก
62013000694 นางจุไรรัตน� แสนพลพัฒน�
62013000695 นายอนิวรรตน� คิวฝอ
62013000696 นายธัชพล เมืองก5อ
62013000697 นางสาวเบญจวรรณ ทรัพย�สิน
62013000698 นางสาวพรชนก คงขันธ�
62013000699 นายปFณณทัต โลตุรัตน�
62013000700 นางสาวจารุพรรณ ไหมสมบุญ
62013000701 นางสาวอภิชญา บุรพงศ�บัณฑิต
62013000702 นายอดิศักด์ิ ใจจันทร�
62013000703 นางสาววรรณกานต� ดีจริง
62013000704 นายอรรถพร รวบทองศรี
62013000705 นายคณิน เต็งสุวรรณ�
62013000706 นางสาวนภาวรรณ คงสุวรรณ
62013000707 นายประโมทย� เพชรกาญจน�
62013000708 นางสาวณัฐชยา สรชนานนท�
62013000709 นางสาวแพรววนิต เฉลิมชัยสถิตกุล
62013000710 นายปรัชญา อรุณไพร
62013000711 นางสาวฐิติมา แสนกล%า
62013000712 นางสาวรุ%งตะวัน อินตUะสาร
62013000713 นางสาวสุภาภรณ� เจริญสุข
62013000714 นางสาวจีราพา วังเจริญ
62013000715 นางสาวนัทธมน ดวงแก%ว
62013000716 นางสาวชญานิศ เชนประโคน
62013000717 นายสุริยา กมลาศกวีภาณุ
62013000718 นางสาวอารดา บุญล%อม
62013000719 นายชวลิต เอื้อสันเทียะ
62013000720 นางสาวสิริกานต� สอนสืบ
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62013000721 นางสาวอรวรรณ แก%วโกมล
62013000722 นางสาววรรณวิมล มลการนา
62013000723 นางสาววรพรรณ เชื้อสุนทรโสภณ
62013000724 นางสาวปพิชญาพร ผิวอ5อน
62013000725 นางสาวศุกร�กันญา จันทร�สมุทร
62013000726 นายเกษมสันต� สังวรกาญจน�
62013000727 นางสาวนรินทร�สิริ เวสสุวรรณ�
62013000728 นางสาวชไมพร ภานุมาศ
62013000729 นางสาวยุภาภรณ� คงตUะ
62013000730 นางสาวอาริสา นิลประเสริฐ
62013000731 นางสาวณัฐินี เหลืองอรัญนภา
62013000732 นายณษภรฑ� แก%วขุนทอง
62013000733 นายกวิน อ5อนตา
62013000734 นายธนกฤต เปYยกบุตร
62013000735 นายณัฐวุฒิ วงค�สลี
62013000736 นายภณ นิ่มเชื้อ
62013000737 นางสาวสุภัทรา ลนขาว
62013000738 นางสาวนิตยา แสนสุด
62013000739 นางสาวปณัติธิดา แสงทองเขียว
62013000740 นางสาวนุสรา วงศ�สืบ
62013000741 นางสาวศิริพร สวัสด์ิรัมย�
62013000742 นายจักรพงษ� ธรรมเจริญ
62013000743 นายภูมิ ประดิษฐ�รุ5งวัฒนา
62013000744 นายภูสิษฐ� ขุนแก%ว
62013000745 นางสาววันวิสาข� พานทอง
62013000746 นายป@ติภัทร เลิศโกวิทย�
62013000747 นายวัฒนา พงศาปาน
62013000748 นายพิศิษฏ� ศิริถาวรชัย
62013000749 นายศรุต หรั่งแร5
62013000750 นายสงกรานต� สุตะคาน
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62013000751 นางสาววรรณภา ใจชื่น
62013000752 นางสาวลักษิภา เสนาพิทักษ�
62013000753 นายปริวรรต อังคานุสรณ�
62013000754 นายชัยมงคล เหยียดรัมย�
62013000755 นายวราภัทร� หวานฉํ่า
62013000756 นางสุวนิดา พูลแสง
62013000757 นางสาวพลอย พลอยกระจ5างศรี
62013000758 นางสาวหัศนีย� ไพรินทร�
62013000759 นางสาวหทัยชนก เปรมจิตร
62013000760 นางสาวมาริสา มุ5งดี
62013000761 นางสาวสรชา เอี้ยวฉาย
62013000762 นางสาวรัตนาภรณ� บัลลังก�นาค
62013000763 นายระวี พุ5มซ5อนกลิ่น
62013000764 นางสาวฐิติมา จ๋ิวจันทร�
62013000765 นางสาวณัฐวดี ฮวดเชี่ยวชาญ
62013000766 นางสาวสุวรรณี เมืองปาก
62013000767 นางสาวรัชชวรรณ� ศรีบวรเศรษฐ�
62013000768 นางสาวเกตุศินี จุมพล
62013000769 นางสาวไพลิน หฤหรรษ�ชนก
62013000770 นายภัทรดนัย ทองเนียม
62013000771 นางสาวภาณุมาศ เที่ยงทัศน�
62013000772 นางสาวกนกอร ตาอ5อน
62013000773 นางสาวศิรัญญาภรณ� กองสอน
62013000774 นางสาวนิธิวดี ขาวนวล
62013000775 นายศตวรรต สกุลมานิต
62013000776 นายณัฐภูมิ มาละวัณนา
62013000777 นางสาววรัญญา ปานเหล็ง
62013000778 นางสาวธนัญชนก ชูทรัพย�
62013000779 นางสาวอัญชลี ทองดี
62013000780 นายพีระพงษ� ใหมพรม
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62013000781 นางสาวอนุรัตน� ทองแก%ว
62013000782 นางสาวสุดาทิพย� เชื้อชยางกูล
62013000783 นางสาวอมลรดา รุ5งสุวรรณ
62013000784 นางสาวเนตรชนก สุขโข
62013000785 นางสาวปทิตตา พระไชยนาม
62013000786 นายสืบพงศ� เฉ5งไล5
62013000787 นางสาวจิตตพร นวลศรีทอง
62013000788 นางสาวชนกพร ไทยอุดม
62013000789 นายภาณุพงศ� โกวัฒนชัย
62013000790 นายศรัทธา อารยะเมธากุล
62013000791 นางสาวจันทร�จิรา ไชยคําหาร
62013000792 นางสาวณัฐวรรณ วรชิน
62013000793 นางสาวเจนจิรา เอกดํารงค�
62013000794 นางสาวศุทธินี กําลังดี
62013000795 นางสาวรัฐติยา สุ5มมาตย�
62013000796 นางสาวนริศรา จานประดับ
62013000797 นางสาวกนกวรรณ พรหมขจร
62013000798 นางสาวโซเฟYย สาหะ
62013000799 นายนนทนันท� คมกริส
62013000800 นายภัทรดนัย จิตประสพเนตร
62013000801 นายโชคชัย รุ5งโรจน�
62013000802 ว5าที่ร%อยเอกเสมอสิทธ์ิ คงวุฒิ
62013000803 นางสาวกาญจนา อ%วนเติบ
62013000804 นายภัทรวิชญ� วงศ�หาญ
62013000805 นางนฤมล บุญฤทธ์ิ
62013000806 นางสาวเสาวนีย� แก%วเงิน
62013000807 นางสาวปณิธี อนุพุก
62013000808 นางสาวปรีญานุช เขียวขํา
62013000809 นางสาวณัฏฐริกา ศรีสัจจา
62013000810 นางสาวจุรีมาศ คูสูงเนิน
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62013000811 นางสาวฐนัญดา กาณารักษ�
62013000812 นางสาวนัฐณภัทร พิชิตพร
62013000813 นางสาวกชกร ชาติสุทธ์ิ
62013000814 นางสาวสุจิตรา หงสา
62013000815 นายเฉลิมพล รัตนพงษ�พร
62013000816 นายณัฐวัฒน� หันกิจเจริญ
62013000817 นางสาวจุฑามาศ บุญมาก
62013000818 นางสาวอารีรัตน� ยมาภัย
62013000819 นางสาวพรชนิตว� พรหมคุณ
62013000820 นางสาวหฤทัย แซ5ย่ัน
62013000821 นายสุรศักด์ิ ขันกสิกรรม
62013000822 นางสาวนงลักษณ� บังศรี
62013000823 นางสาวพัชราภรณ� แสงทอง
62013000824 นายสุภกิจ จ๋ิวเจริญ
62013000825 นางสาวนุสบา ว่ันเซ5ง
62013000826 นางสาวสุพัฒชา ขันทเขต
62013000827 นายณัฐวรรติ วงศ�ดาว
62013000828 นายดนัยลักษณ� ไชยประเสริฐ
62013000829 นางสาวปรีชญา ระเวง
62013000830 นายวิรัตน� เปลี่ยมไธสง
62013000831 นางสาวพรจิต สอนดี
62013000832 นางสาวณัฏฐ�กัญจน� สายแวว
62013000833 นางสาวพิมพร ทองเขียว
62013000834 นางสาวสุธิดา สิงห�หัตถะ
62013000835 นายพิชัยยุทธ เรืองพุทธ
62013000836 นางสาวนลินทิพย� สุนทรานันทกิจ
62013000837 นายชยุตม� แก%วสอาด
62013000838 นายนาคินทร� โคตรชารี
62013000839 นางสาวรวิวรรณ ขัดศิริ
62013000840 นายพิษณุพงษ� แสวงเงิน
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62013000841 นายณัฐพล ศรีจันทร�
62013000842 นายธํามรงค� อ5อนรู%ที่
62013000843 นางสาวอัจฉราพรรณ สุขป;อม
62013000844 นางสาวจํานรรจา บุญมาขอม
62013000845 นางสาวสุกัญญา วาริสุทธ์ิ
62013000846 นางสาวเบญจา กะหะกะสิทธ์ิ
62013000847 นายนิรุช บัวทอง
62013000848 นางสาวกนกนภา ภัทรดิษย�
62013000849 นางสาวนริศรา เจริญศิลปQ
62013000850 นายทรงชัย ทนกระโทก
62013000851 นางสาวจิรกาญน� ดอนไพรนุช
62013000852 นางสาวปานัสสา สุขประเสริฐ
62013000853 นางสาวธนิดา จ%ายทองอยู5
62013000854 นางสาวน้ําทิพย� ก%องกังวาน
62013000855 นางสาวจิรนุช สงครินทร�
62013000856 นางสาวพัชรี ตรีมงคล
62013000857 นางสาวจิฬาภรณ� ภาณะรมย�
62013000858 นายสิทธิพงศ� ฟองสมุทร
62013000859 นายสมภพ กลิ่นหอม
62013000860 นายจาตุรภัทร จารุโลจนางกูร
62013000861 นางสาวนภาพร น้ําฉํ่า
62013000862 นายณัฐวุฒิ บุญศรี
62013000863 นายคหพัฒน� พนัสโณทัย
62013000864 นางสาวปาริชาติ นันทะเสน
62013000865 นางสาววรนิษฐานพร พูลสวัสด์ิ
62013000866 นางสาวพัชรพร สมคะเณย�
62013000867 นางสาวรัชนก หาธรรมมี
62013000868 นางสาวอรพิน นิลนันท�
62013000869 นางสาวศจีรัตน� สมุทแสง
62013000870 นางสาวกฤตชญา สสิกาญจน�

หน%า 29 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013000871 นางสาวรุ5งทิวา ศรีงาม
62013000872 นายธิติพันธ� ทิพยานนท�
62013000873 นางสาวพิมพ�นิภา มังกรเวช
62013000874 นางสาวศุภรดา ทูขุนทด
62013000875 นางสาวสุดารัตน� ผาสุกโก
62013000876 นายชินภัทร ชวนจันทร�
62013000877 นางสาวอัจฉรา สิริกุลวุฒิ
62013000878 นางสาวณัฐทิตา หลีเส็น
62013000879 นางสาวพัทธนันท� พัดทอง
62013000880 นางสาวกานดา แสนเมือง
62013000881 นางสาวสุพรรษา แซ5ลิ้ม
62013000882 นายอุกฤษฏ� ป@Pนพัฒนพงศ�
62013000883 นางบุณณดา จันทร�ส5งแสง
62013000884 นางสาวนันทวรรณ หอมสนิท
62013000885 นางสาวสิธากรานจ� พุทธประสิทธิชัย
62013000886 นางสาวชนกพร ใกล%คีรี
62013000887 นางสาวณัฏฐิณี สถาพรวจนา
62013000888 นางสาวพัชรภรณ� บรรจุงาม
62013000889 นางสาวมัณฑนา บุญใส
62013000890 นางสาวชุติกาญจน� แสงฉาย
62013000891 นางสาวธนัฐดา สถาพรผล
62013000892 นางสาวมนญ�ญพัชญ� ทิพย�วงศา
62013000893 นายศุภฤกษ� จันทโรทัย
62013000894 นางสาวถนอมวรรณ เงินงาม
62013000895 นางนันท�นภัทร� เอี่ยมบุตร
62013000896 นางสาวมาริศา วรชินา
62013000897 นางสาวอรวรรณ อัศวมาศบันลือ
62013000898 นายไอคิว เดชะราช
62013000899 นายชัชนันทน� ขันอาษา
62013000900 นางสาวหทัยชนก หนูเถ่ือน
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62013000901 นางสาวศิวาพร สารพัฒน�
62013000902 นางสาวจีรนันท� ก่ิงนอก
62013000903 นายสุชาติ หอมบุญ
62013000904 นางสาวสุภาวดี แก%วนวลจริง
62013000905 นางสาวศศิภา เหนือคลอง
62013000906 นางสาวชรินรัตน� มุสิกิม
62013000907 นายฐิติพันธ� ปFญจรัตน�
62013000908 นางสาวนวลวรรณ รักคง
62013000909 นายจิรายุ วาณิชานุรักษ�ชัย
62013000910 นางสาวณัฐยา พ5วงจินดา
62013000911 นายภาณุพงศ� ตรงต5อกิจ
62013000912 นายณัฐพล ชัยม่ัน
62013000913 นางสาววันวิสาข� ขัมภรัตน�
62013000914 นายจิรพัฒน� ตันตระชนิดา
62013000915 นางสาวณัฏฐธิดา เครืออ5วม
62013000916 นางสาวฟ;ารุ5ง สีโย
62013000917 นายนิพนธ� สายแก%วราช
62013000918 นายอุทาน สืบเลย
62013000919 นางสาวกันธิชา กมลภากรณ�
62013000920 นางสาววรรณกนก ภูผาใจ
62013000921 นางสาวชนากานต� มาม่ังค่ัง
62013000922 นายอภินันท� จันทร
62013000923 นางสาวปริศรา พ5วงลาภ
62013000924 นางสาวภัทรา ศรียศ
62013000925 นายดํารงค�พล เสนาจอหอ
62013000926 นางสาวชนกชนม� มานหมัด
62013000927 นางสาวธนพร แม%นสมุทรใจ
62013000928 นางสาวพรสุดา บุญเฟรือง
62013000929 นางสาวอภิญญา มุมทอง
62013000930 นายชาญวิทย� สองห%อง

หน%า 31 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013000931 นายศตวรรษ ดวงใย
62013000932 นายอนุพงษ� ขยายวงศ�
62013000933 นางสาวศิริพักตร� สุขเทียบ
62013000934 สิบตํารวจโทหญิงอันน�จันทน� ทัศนะป@ติพัฒน�
62013000935 นายอดิศักด์ิ ศรีงาม
62013000936 นางสาวยุพาวดี รัตนไพวงศ�
62013000937 นางสาวนันทวัน ทองนพคุณ
62013000938 นางสาวดาริกา ลําดับพงศ�
62013000939 นางสาวสุชาดา ทวยไธสง
62013000940 นางสาววัชราพร เรืองจาม
62013000941 นางสาวชลิตา กลิ่นเชย
62013000942 นางสาวฟาอีซะห� แม
62013000943 สิบเอกวิชชา ศิริไกร
62013000944 นางสาวศิริกานต� จาวะลา
62013000945 นางสาวณัฎฐพัชร อัครชาติไพศาล
62013000946 นายธีรพล ชาญเชิงพานิช
62013000947 นางสาวรวิภา พรรณกมล
62013000948 นางสาวดาหวัน จันทร�โทศรี
62013000949 นางสาวณัฎฐาพร ปานนุ%ย
62013000950 นายวัชรินทร� สุวรรณมณี
62013000951 นายสุริยวุธ ไส%เพ้ีย
62013000952 นายวริศ ม%วนเงิน
62013000953 นางสาวโสณา จินดา
62013000954 นางสาวสุพัชรี ทองออน
62013000955 นางสาวศันสนีย� จิตต�นอก
62013000956 นางสาวเสาวลักษณ� ขุนจันทร�
62013000957 นายป@ยะชาย น%อยเจริญ
62013000958 นายจาตุรงค� คูเสถียร
62013000959 นางสาวภีรดา จิโรชธนดล
62013000960 นางสาวพัชรียา เพ็งโหมด
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ระดับปริญญาตรี

62013000961 นางสาวกาญจนา บรรจงช5วย
62013000962 นางสาวอารีรัตน� สว5างศรีสุทธิกุล
62013000963 นางสาวสมลักษณ� มะโรงชัย
62013000964 นายอดิศักด์ิ บุญยืน
62013000965 นายนวคาม งามสม
62013000966 นางสาวพัณณิตา ทองหลอม
62013000967 นายศิวรัตน� ชุมทอง
62013000968 นางสาวสุดารัตน� ปลื้มใจ
62013000969 นายธนพัทธ� ศุภสิทธ์ิ
62013000970 นายอนิรุจน� จงนิมิตมงคล
62013000971 นางสาวพิชามญชุ� เทียนประนมกร
62013000972 นายฆัณฏานาท ศิววัฒน�
62013000973 นายศุภวิชญ� วีรเจริญรุ5งเรือง
62013000974 นางสาวณัฐณวัลย� วรรณภักดี
62013000975 นางสาวกัญญลักษณ� เฮ็งสกุล
62013000976 นางสาวอภิญญา สีผึ้ง
62013000977 นางสาวธนพร สินภักดี
62013000978 นางสาวชนานันทร� พรมสากล
62013000979 นางสาวกนกพร กอบกู%วิทยา
62013000980 นางสาวชุติภา สอนโพนงาม
62013000981 ว5าที่ ร.ต.สมบัติ พิสลยบุตร
62013000982 นางสาวธัญลักษณ� แจ5มดี
62013000983 นางสาววิไลพร วัตถุสินธุ�
62013000984 นางสาวณัฐสุดา ณัฐพูลวัฒน�
62013000985 นางสาวอุษา ศรีไชยา
62013000986 นางสาวปวีณ�กร ไกรยะวุธ
62013000987 นายทักษพล ทองแท%
62013000988 นางสาวลลิตา ประพล
62013000989 นางสาวปFญจ�ธรลักษณ� อํานวยพร
62013000990 นางสาวนูรีซัน ตาเห
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62013000991 นางสาวฤกษ�วริศ วรฉัตร
62013000992 นางสาวพิมพ�ลภัส บุตรแผ%ว
62013000993 นายยุทธการ โอฬารวัต
62013000994 นายวศิน บุญรักษา
62013000995 นางสาวเพ็ญประกา นิยกิจ
62013000996 นางสาวธนัชณิช ติระพัฒน�
62013000997 นางสาวปุณยวีร� ตรงกิจวิโรจน�
62013000998 นางสาวศศิธร นครพันธ�
62013000999 นายอภิรัตน� กลางมณี
62013001000 นางสาววชิราภรณ� คําผุย
62013001001 นางสาวปลิตา พรหมพันธุ�
62013001002 นายอิทธิชัย เขียวเลางาม
62013001003 นางสาวณิชาพร สิระพุก
62013001004 นางสาวปFณฑารีย� เพียรทํา
62013001005 นางสาวพิชกาญจน� เจษฎานุพงศ�
62013001006 นางสาวรติพร แก%วภูมิแห5
62013001007 นางสาวนภัสสร สินประภา
62013001008 ว5าที่ร%อยตรีปองภพ ชนะพันธ�
62013001009 นางสาวเบญจวรรณ จรรยา
62013001010 นางสาวสุนิสา กองทอง
62013001011 นางสาวเมวิกา พันธ�ก่ิงทิพย�
62013001012 นางสาวอมรรัตน� บุญเป[ง
62013001013 นายอรรถพล แสงทรัพย�
62013001014 นางสาวมาริสา แก%วดํา
62013001015 นางสาวสิริลักษณ� เส็งเจริญ
62013001016 นายสารานาถ นักสอน
62013001017 นายจิรายุส ป@ยะกุล
62013001018 นางสาวนิสาชล วรพจน�
62013001019 นางสาวจันทร�เพ็ญ โคระดา
62013001020 นางสาวฟาตีฮะห� อินทร�ดาคีรี
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62013001021 นางสาวนิศาชล ภูมิรัตน�
62013001022 นายกรีฑาพล ขําเจริญ
62013001023 นางสาวธัญวรัตน� ตรีสิริธนโชติ
62013001024 นางสาวพักษรัญล� ประสงค�ดี
62013001025 นายอดิศักด์ิ โกเมฆ
62013001026 นางสาววรวรรณ พงษ�ขจรธน
62013001027 นางสาวกนกธาดา จึงสวัสด์ิ
62013001028 นางสาวยศวดี ผ5านผิว
62013001029 นางสาวกมลทิพย� โยคะสัย
62013001030 นายอภิเดช ราชคํา
62013001031 นายวีริศ กฤษณะภักดี
62013001032 นางสาวกนกวรรณ เหล็กเพ็ชร
62013001033 นางสาวชุติกาญจน� งามขํา
62013001034 นางสาวหทัยรัตน� ปราบวิลัย
62013001035 นางสาวสินี แหวนเพชร
62013001036 นางสาววิชุดา มะลิวัลย�
62013001037 นางสาวรัชนก วงษ�หิรัญ
62013001038 นางสาวกนกฤทัย คํามีช%าง
62013001039 นางสาวเชษฐ�สุดา ดอกกะเบา
62013001040 นางสาวอรณิชา กลิ่นเจริญ
62013001041 นางสาววิมลวรรณ ใหมทอง
62013001042 นายชญานิน อุปธิ
62013001043 นายชลาธร ผันทะยศ
62013001044 นางสาวโชติกานต� ฉายศรี
62013001045 นางสาวพรพิมล ยางสูง
62013001046 นายชนันต� หนองคาย
62013001047 นางสาวณัฐิยา จันทราทิพย�
62013001048 นายยศพงษ� เดชกําจร
62013001049 นางสาวธนันปภัค มรรคาเขต
62013001050 นายอธิป รักบุญ
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62013001051 นางสาวแก%วมณีจันทร� อาษา
62013001052 นายสารินทร� หวังเจริญ
62013001053 นางสาวสุดโสภา รุ5งเรืองผล
62013001054 นางสาวสุพรรณษา คํานึงเชิดชูชัย
62013001055 นายศุภณัฐ แสนศิริพงษ�
62013001056 นางสาวนิลาวัณย� ดีสันเทียะ
62013001057 นายอนาปา พรรณสกุล
62013001058 นางสาวเนตรธิดา วุ5นชุม
62013001059 นางสาวศศิธร ไชยศิรินทร�
62013001060 นายอภิชา ศรีสนาม
62013001061 นางสาวธรภครส พรหมเงิน
62013001062 นางสาวเรวดี พลสมสาย
62013001063 นางสาวสุภาพร ชื่นชม
62013001064 นางสาวอพินยา หนูแป;น
62013001065 นายพุฒิศักย� จุ5นปาน
62013001066 นางสาวรัชนี ดําทิพย�
62013001067 นายนัฐพงษ� ศรีมานิตรากูล
62013001068 นางสาวจิรัชญา อาษาพันธ�
62013001069 นายปฏิภาณ จันนา
62013001070 นายสุทธิพงษ� พวงสมบัติ
62013001071 นายภูมิภาค ภูพันนา
62013001072 นางสาววิจิตรา สีสุวรรณ�
62013001073 นายสิระ นันทวงศ�
62013001074 นายชัชวาลย� ตะวังทัน
62013001075 นางสาวสุภัทรพร จันทร�เศรษฐี
62013001076 นายสิริพงษ� พรมสุทธ์ิ
62013001077 นายจันทร�ธรรม อินทรีเกิด
62013001078 นางสาวฐิติมา หลีวิจิตร
62013001079 นางสาวณัฐนันท� มนตรีพิศุทธ์ิ
62013001080 นายพุทธากร ทองโสภณ
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013001081 นางประนอม ยอดมาลี
62013001082 นางสาวน้ําผึ้ง ปูพื้น
62013001083 นายกฤตภาส พงศ�พัฒนาวุฒิ
62013001084 นางสาวจินนภา ภูสมแสง
62013001085 นางสาวนิภารัตน� อุตบัววงศ�
62013001086 นายชญานิน คุปต�ตระกูล
62013001087 นางสาวมิถิลา หม่ันคิด
62013001088 นางสาวอนงค�นาถ รสใจ
62013001089 นายพลรัฐ อุ5นทานนท�
62013001090 นางสาวรัชฎาพร มหาเกตุ
62013001091 นางสาวปนิษฐา อังคภาณุกุล
62013001092 นางสาวธนาภรณ� เลUาะหลง
62013001093 นางสาวนิโลบล อินทรฤทธ์ิ
62013001094 นางสาวมินทร�ธิรา รักษาคาม
62013001095 นางสาวนุชนาถ กิมากรณ�
62013001096 นายวีรภัทร ม5วงสมัย
62013001097 นายนราวิชญ� คงคาน%อย
62013001098 นางสาวชนัญชิดา วังคีรี
62013001099 นางสาวศุภณัฏฐ� แก%วแดง
62013001100 นายบริพัฒน� โตพ5วง
62013001101 นางสาวชฎาทิพย� ศรีคิรินทร�
62013001102 นางสาวอริษา กนกนาค
62013001103 นางสาวณัฐนภัสสร� มีสัจจ�
62013001104 นายอิสระภาพ ศุภสุข
62013001105 นางสาวนิชานันท� สว5างแจ%ง
62013001106 นางสาวอริสา สุวรรณวาสี
62013001107 นางสาวพีรญา สําราญวงค�
62013001108 นางสาวทรรศนีย� กองแก%ว
62013001109 นายเศรษฐกิจ งามม%าว
62013001110 นางสาวอุฬาริกา พิศาลสัมพันธ�
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ระดับปริญญาตรี

62013001111 นายศักดา โลหะประภากุล
62013001112 นางสาวกุศลิน แสนศักด์ิ
62013001113 นางสาวสุพัตรา สุทร
62013001114 นางสาวสุชาดา หล5ากลาง
62013001115 นางสาวธัญลักษณ� กลิ่นจันทร�หอม
62013001116 นางสาวนันทิชา ศรีเพ็ชร�
62013001117 นางสาวจุฬารัตน� แก%วไธสง
62013001118 นางสาวพนิตตา ใจหวัน
62013001119 นางสาวพรนภา มิลิ
62013001120 นางสาวฐิติมา บัวหลาย
62013001121 นายนิธิโรจน� มีสวัสด์ิ
62013001122 นายวสันต� ละหุ5ง
62013001123 นางสาวกัญญารัตน� ทองปาง
62013001124 นางสาวประไพ ใจบุญ
62013001125 นางสาวอาริตา ฉลาดล้ํา
62013001126 นายชิษณุพงศ� เรืองศิริปภากร
62013001127 นางสาวอารียา พูนขํา
62013001128 นางสาวภคมน กุลสุวรรณ
62013001129 นางสาวจิดาภา ฐานะ
62013001130 นายสันติสุข อ%นเทียน
62013001131 นายพงศ�ธร กันพยุง
62013001132 นางสาวพรทิพย� จันทพันธ�
62013001133 นางสาวนัฐยา เชื้ออุทัย
62013001134 นายชาญณรงค� มะโหรี
62013001135 นางสาวรจนา เอาไชย
62013001136 นางสาวกชกร ชาติเชิงเชาว�
62013001137 นางสาววัลลิภา แก%วปาน
62013001138 นางสาวสุธินี ชูกลิ่นอ5อน
62013001139 นางสาวฐิติกา ป@Pนกุมภีร�
62013001140 นางสาวปนัสนันท� เมืองขํา
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ระดับปริญญาตรี

62013001141 นางสาวพิมพ�วสา บัววัฒน�
62013001142 นางสาวจารุณี จันธิยะ
62013001143 นายชัยรัตน� เชียงภูกอ
62013001144 นางสาวกรรณิการ� อนันตาวะระ
62013001145 นางสาวสุพัตรา จารัตน�
62013001146 นายระพีพัฒน� นิตุธร
62013001147 นางสาวรวินันท� หัดระวี
62013001148 นางสาวณัฐฐาพร คมสัน
62013001149 นางสาวกัญณภัทร รอดนิตย�
62013001150 นายเจนกิจ ธงเขียว
62013001151 นางสาวอานิล สร%อยจิตร
62013001152 นางสาวนุสรา จันทาพูน
62013001153 นางสาวสุทิศา วรธงไชย
62013001154 นางสาวสกาวรัตน� ป@งยศ
62013001155 นางสาวปFทมพร มีชัยทร
62013001156 นายภาคิน จิตคงพันธุ�
62013001157 นางสาวณัตภัทร� ริมประนาม
62013001158 นางสาวขนิษฐา สุวรรณคีรี
62013001159 นางสาวกัญญานีน� กุลกนก
62013001160 นายกฤษิกร วิทศิริ
62013001161 นางสาวชุติมา วรรณสอน
62013001162 นายคงพันธ� มีอิ่ม
62013001163 นางสาวกชมน ช5องสมบัติ
62013001164 นางสาวเธียรพร ย่ิงทวี
62013001165 นางสาววัชรีย� ชัยสิทธ์ิ
62013001166 นางสาวจันทร�จิรา สุขสมบูรณ�
62013001167 นางสาวชุติมณฑน� ศิลาอ5อน
62013001168 นางสาวนัฐปมณฑ� มงคลกีรติวัฒน�
62013001169 นางสาวไซหนับ สาและ
62013001170 นางสาวเตือนใจ โสชัยยัน
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013001171 นางสาวป@ยะฉัตร คฤหานนท�
62013001172 นางสาวสุวรรณรัตน� หาญชนะ
62013001173 นางสาวลลิตา สวัสดี
62013001174 นางสาวมธุรดา หีตชนะ
62013001175 นายวงศธร สุขวัฒน�
62013001176 นางสาวสรัลพร ชื่นชวนชม
62013001177 นายธราเทพ โถปFMน
62013001178 นางสาวจินดาพร ม5งลิ้ม
62013001179 นางสาวนฤมล ตุ%มนิ่ม
62013001180 นางสาวรัชนีกร ศรีหรั่งไพโรจน�
62013001181 นางสาวณิชาภา เผือกจีน
62013001182 นางสาวอรณี บูหวัง
62013001183 นางสาวสุกานดา ดวงมณี
62013001184 นายธีรพงษ� ไชยสา
62013001185 นางสาวสุไฮลา ดาโอะ
62013001186 นางสาวนันทิยา อาจผักปFง
62013001187 นางสาวลภัสรดา น้ําแก%ว
62013001188 นางสาววิไลวรรณ ตุกเพชร
62013001189 นางสาวสุวนันท� บนซามิน
62013001190 นางสาวฐิริญญา โพธิสวัสด์ิ
62013001191 นางสาวธัญชนก อภัยรัตน�
62013001192 นายภูดิศ วงศ�จักร�
62013001193 นางสาวปลิตตา ลักษณโสภณ
62013001194 นายณัฐพันธ� ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ
62013001195 นางสาวณิณา เฉลยสมัย
62013001196 นางสาวสร%อยขวัญ เทียมมณี
62013001197 นางสาวศิริกาญดา ตระหง5าน
62013001198 นายซอบือรี ตาปู
62013001199 นางสาวกัญหา ดํารงค�สกุลชัย
62013001200 นางสาวจันทร�ฉาย ตุ5นหนิ้ว
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ระดับปริญญาตรี

62013001201 นางสาวจัตตารีย� มูสิกะ
62013001202 นางสาวป@ยะวรรณ อินทรตุล
62013001203 นายธราณิศ ประเสริฐศรี
62013001204 นายธนวรรธ ชมพูผุดผ5อง
62013001205 นางสาวธนพร อยู5สนอง
62013001206 นางสาวภัทรา ดิษฐเกตุ
62013001207 นางสาวศุภรัตน� เพียงคาม
62013001208 นางสาวกนกวรรณ ชูชาติ
62013001209 นายกิตติคุณ พริ้งรักษา
62013001210 นายจตุรเทพ อรัญโสด
62013001211 นายเอื้อการย� จูฑาภักติ
62013001212 นางสาวอุไรวรรณ สมใจ
62013001213 นางสาวธวัลกร เป;าหมายม่ัน
62013001214 นางวธัญญา มงคลสุข
62013001215 นางสาวชนิดา ศรีปทุมภรณ�
62013001216 นางสาวภัทรา กองชนะสมบัติ
62013001217 นางสาวศิริพร ศรีระษา
62013001218 นางสาวธัญญลักษณ� พิมพ�อุบล
62013001219 นางสาวอรวรรณ ทรัพย�สกุล
62013001220 นางสาวจุฑารัตน� ทรัพย�ขํา
62013001221 นางสาวมาริษา สุพรรนกาญจน�
62013001222 นายสาริน รูปทอง
62013001223 นายผล วิชชาเลิศผล
62013001224 นายวงศกร ทิศกูล
62013001225 นายภานุวัฒน� นามโสภา
62013001226 นางสาวประภัสสร บรรเทาทุกข�
62013001227 นางสาวอรปรียา นิลสุวรรณ�
62013001228 นางสาวอุษามณี ธรรมเจตนา
62013001229 นางสาวฐิชารัศม� อริยรุจิชัยกุล
62013001230 นายธนิสร ธนภัทรวิริยะ
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ระดับปริญญาตรี

62013001231 นางสาวปาริฉัตร งามดี
62013001232 นางสาวรัตนากร คล%ายวิมุติ
62013001233 นางสาวอารียา ราชศิริ
62013001234 นางสาววรรณา สมหวัง
62013001235 นางสาวศิวกานต� สัมโมทย�
62013001236 นางสาวศิวาลักษณ� กลีบเมฆ
62013001237 นางสาวชุติกาญจน� ตันติสุขสันต�
62013001238 นางสาวนัฐริกา เหล็กเจริญ
62013001239 นางสาวศุภสิมา ฤาชา
62013001240 นางสาววิมลรัตน� แก%วกุฏิ
62013001241 นายณัฐพล บัวผัด
62013001242 นายจตุรงค� สร%อยอุดม
62013001243 นางสาวเบญญาภา คนเพียร
62013001244 นายประวิทย� คงมา
62013001245 นางสาวดวงนัดดา สุวรรณพงษ�
62013001246 นายเทอดศักด์ิ กมุทชาติ
62013001247 นางสาววิจิตรตรา ขวัญทิพย�ธนสาร
62013001248 นายสมชาย วัดวงษ�ษา
62013001249 นางสาวณพัชร สมพวงศ�
62013001250 นายเจษฎากร อรภักดี
62013001251 นางสาวศิริพร มาลา
62013001252 นายสามฟ;า เขมะวิชานุรัตน�
62013001253 นางสาวขวัญฤทัย ช%างเย็นฉํ่า
62013001254 นางสาวปริญญา สังข�อ5อน
62013001255 นางสาวพุทธิภา ชะอุ5ม
62013001256 ว5าที่ร%อยตรีพิษณุ แสงสุทธิงาม
62013001257 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว
62013001258 นางสาวธวัลรัตน� ชูปลื้ม
62013001259 นางศิริรัตน� พุ5มริ้ว
62013001260 นายกิตติพงศ� ถือทอง
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ระดับปริญญาตรี

62013001261 นางสาวตวงรัตน� อุ5ยตระกูล
62013001262 นางสาวกัณฐมณี รษบุตร
62013001263 นายวิชัย บัวเจริญ
62013001264 นางสาวหนูแขก ภูมิกอง
62013001265 นางสาวกนต�รพี ฝXายขันธ�
62013001266 นายสิทธิพงษ� ศุภผลา
62013001267 นายนาวิน หลงประดิษฐ�
62013001268 นางสาวอรัญญา คงชู
62013001269 นางสาวนฤมล อุปการณ�
62013001270 นายรณกฤต หนูชุม
62013001271 นายเนติ หวังกุหลํา
62013001272 นางสาวอังคณา ภูวนเจริญ
62013001273 นางสาวประภาภรณ� สังขฤกษ�
62013001274 นางสาวสวรส วรปFญญาภรณ�
62013001275 นางสาวรัตนาพร สุริยภูมิ
62013001276 นายอุเทน คณา
62013001277 นางสาวณิชานันท� คําสุข
62013001278 นางสาวณิชภัทร แก%ววิเศษ
62013001279 นางสาวภคินี บุพโกสุม
62013001280 นางสาวนันทิชา แก%วหนองยาง
62013001281 นายสุทธิพงษ� คุ%มม่ัน
62013001282 นายสิทธิศักด์ิ หงษ�สระคู
62013001283 นายนิรันดร� ทองหล5อ
62013001284 นายอสรุจ หนูรัก
62013001285 นางสาวป@ยะภรณ� ประทุมแก%ว
62013001286 นางสาวชุติกาญจน� สนชาวไพร
62013001287 นายพงศ�ศักด์ิ ใจซ่ือดี
62013001288 นายสุธินันท� ชนะ
62013001289 นางสาวสุภาพร ชุมพร
62013001290 นายนิฟูรกรณ� หยีหามะ
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ระดับปริญญาตรี

62013001291 นายสายชล เสริมสุข
62013001292 นางสาวอารีลักษณ� แซ5พ5าน
62013001293 นางสาวพิศมัย โยธี
62013001294 นางสาวอุมาพร ดาษถนิม
62013001295 นางสาวสุธารัตน� อ่ําฟFก
62013001296 นางสาวณัฏฐนิช เฮงพัฒนา
62013001297 นางสาวเสาวลักษณ� ท5อนทอง
62013001298 นางสาวพัทรียา คีรีวรรณ
62013001299 นายพงษ�พิณิจ พรหมเนตร
62013001300 นายอิสรีย� ลักษมีโรจน�
62013001301 นางสาวสุพรรษา เพียวสามพราน
62013001302 นางสาวเกศริน อินวันนา
62013001303 นางสาวเสาวลักษณ� วงศ�กัณหา
62013001304 นายอาทิตย� ชมภูวิเศษ
62013001305 นางสาวสุรีย� ท%าวคํา
62013001306 นายศิรชัช สิรินพคุณ
62013001307 นายทวีศักด์ิ แต%มเติม
62013001308 นางสาวนูรีมะห� มะสารี
62013001309 นางสาวพลลดา จันทร�ฉาย
62013001310 นางสาวณีรนุช ทองนาค
62013001311 นางสาวเรณุกาย ธงสังกา
62013001312 นางสาวจุไรรัตน� พงษ�พัว
62013001313 นางสาวพัชรี รุ5งทอง
62013001314 นางสาวศศิกานต� กําเนิดวํ้า
62013001315 นายดวงเด5น แดงบุตร
62013001316 นางสาวศิริพรรณ อินทรปาณ
62013001317 นางสาวนลิน นีรธารา
62013001318 นางสาวอัฐภิญญา สัมฤทธ์ิอร5าม
62013001319 นางสาวณัฐกานต� แทนคํา
62013001320 นางสาวทัศนีย� ศิลธรรม
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ระดับปริญญาตรี

62013001321 นางสาวครองสุข นาหมีด
62013001322 นางสาวอรุณี มะยูโซUะ
62013001323 นางสาวเกศรินทร� สินเนตร
62013001324 นางสาวอริสรา รอดพล
62013001325 นายสมชาย อบอุ5น
62013001326 นางสาววรัญญา ศิริธรรม
62013001327 นายอดิศักด์ิ เบญจอารักษ�
62013001328 นายณัชพล นาคนาม
62013001329 นางสาวรจนา กล%ารัมย�
62013001330 นางสาวสุวรรณี ทองอ5วมใหญ5
62013001331 นายดิฐนันท� ประเสริฐไพฑูรย�
62013001332 นางสาวอัญชลี น%อยขํา
62013001333 นางสาวกรรณิการ� ภักตร�ผ5อง
62013001334 นางสาวนันทินี บุญมี
62013001335 นางสาวปาลิตา สาครินทร�
62013001336 นางสาวรักษิณา แดงลิ่ม
62013001337 นายพอเจตน� ศิริชัย
62013001338 นางสาวพัทธนันท� บุญถนอม
62013001339 นายพศิน โชติมณี
62013001340 นางสาวลัลน�ณภัทร นาคธนรังสรรค�
62013001341 นายเดชาวัต สาตะรักษ�
62013001342 นางสาวจุฑารัตน� คําสุ
62013001343 นางสาวภัทรธร ทิพย�วราพันธุ�
62013001344 นางสาวสุจิตรา น้ําทรง
62013001345 นางสาวสายสมร อ5อนสี
62013001346 นายพิสน จันพางาม
62013001347 นางสาววิไลพร ชมชื่น
62013001348 นายสุวิวัต เพ็งสลุง
62013001349 นางสาวดวงนภา จําปาจ%อย
62013001350 นางสาวปFทมกร แก%วสีนาค
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013001351 นายวิทยา พุทธาทาป
62013001352 นางสาวนาถยา ดําหนา
62013001353 นางสาวป@ยวดี รอดดี
62013001354 นางสาวพรทิพย� เรืองแก%ว
62013001355 นางสาวอดิษฐา จันสุกสี
62013001356 นายภูริวัฒน� มานะดี
62013001357 นายธรณ�ธันย� ชูช5วย
62013001358 นายเสฏฐนันท� ตันใจเพชร
62013001359 นางสาวปภาพรรณ ภาคถิน
62013001360 นางสาวนันทภัค การะหงษ�
62013001361 นางสาวพัณณิดา เรืองฤทธ์ิ
62013001362 นางสาวรุจิเรศ กันทะใจ
62013001363 นายวัชรากร อาทะ
62013001364 นายรัชชานนท� นิรมานสกุลพงศ�
62013001365 นายอิสริยะ สืบวงษ�เหรียญ
62013001366 นางสาวรัศมี ชูรัตน�
62013001367 นายเสกสรร นุชเทียน
62013001368 นายอดิเทพ รนขาว
62013001369 นางวณิชชา ม่ังมี
62013001370 นางสาวณัฐนันทิกาญจน� บุญโกย
62013001371 นายกสานต์ิ ฮิมสุ5น
62013001372 นางสาววริฐฐา หงษ�กลาง
62013001373 นางสาวอภิญญา ชาญมะเริง
62013001374 นางสาวเบญจวรรณ กึดก%อง
62013001375 นางสาวจุฬารัตน� นุชรอด
62013001376 นางสาววันดี พืชพันธ�
62013001377 นางสาวขวัญชนก ใจอุ5น
62013001378 นายพงศกร ลีลานันท�
62013001379 นายชนาธิป บวบหอม
62013001380 นายกิตติกร ขําเนียม

หน%า 46 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013001381 นายสิรภัทร ศรีมูล
62013001382 นายชยาทิต พรอัมรา
62013001383 ว5าที่ร%อยตรีหญิงรุ5งอรุณ เสนสกุล
62013001384 นางสาวสโรชา เมฆอรุณ
62013001385 นายณัฐวุฒิ อุทัยเลิศ
62013001386 นายชวลิต กล่ําสกุล
62013001387 นางสาวจิรภา ศรีสองเมือง
62013001388 นางสาวเจนจิรา กุนา
62013001389 นางสาววรรณิตา ทองพัด
62013001390 นางสาวสอิ้งทิพย� ชูหาญ
62013001391 นางสาวภัทรภรณ� ทองนอก
62013001392 นางสาวทิพย�วรรณ ทักทุม
62013001393 นางสาวเสมือนฝFน ป@Pนเกตุ
62013001394 นางสาวอนงค�นาถ หงษาคํา
62013001395 นางจุฑาธิป พุทธสุวรรณ�
62013001396 นางสาวกําไลทอง เหรียญทอง
62013001397 นางสาววรรณภา เสนาชัย
62013001398 นางสาวสุพัตรา เก้ือก5ออ5อน
62013001399 นายรุ5งโรจน� ปรีทรัพย�
62013001400 นางสาวนวรางค� เรืองพรม
62013001401 นางสาวอุไรวรรณ แดงพิบูลย�
62013001402 นายสุรเทพ ธีระพันธ�
62013001403 นายญาณพัฒน� ยีมะเร็บ
62013001404 นางสาวธัญญารัตน� แก%วภมร
62013001405 นางสาวจริยา นาข%าวต%ม
62013001406 นางสาวพรพรรณ จันทร�สว5าง
62013001407 นางสาวธีราพร วังมะนาวพิทักษ�
62013001408 นางสาวแคทรียา พูลสิน
62013001409 นางสาวกรรณิกา ฤทธ์ิสําอางค�
62013001410 นางสาวรัชนี ส5านประสงค�
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ระดับปริญญาตรี

62013001411 นางสาววิลาวัณย� วางเชิง
62013001412 นายศักด์ิชัย จิแอ
62013001413 นายวิศวชิต ธนสินสวัสด์ิ
62013001414 นายมานัส ชําปฏิ
62013001415 นางสาวบุณยรัตน� งามขํา
62013001416 นางสาวกิติญาดา คํานวนชอบ
62013001417 นางสาวพลอยพรรณ บุอ5อน
62013001418 นางสาวญาณี มุขดาร�
62013001419 นางสาวณัฐธิดา สุขคง
62013001420 นายสุพิเศษ ศศิวิมล
62013001421 นายเทพฤทธ์ิ เฉลาฉายแสง
62013001422 นางสาวอุฬารรัตน� สายสงวน
62013001423 นางสาวธมลลักษณ� สืบมาขันธ�
62013001424 นางสาวนิสา บํารุง
62013001425 นางสาวชญาดา สุวรรณทอง
62013001426 นายปรีชา รอบแคว%น
62013001427 นางสาวเฟYย หวังประเสริฐ
62013001428 นางสาวป@ยรัตน� นุ%ยเกลี้ยง
62013001429 นางสาวผกามาศ เชื้อชาย
62013001430 นางสาวพิชัญญา เปYยตUะ
62013001431 นายสามารถ แช5มชูกูล
62013001432 นางสาวศิริกานต� แก%วโกมล
62013001433 นางสาวนิศาชล หนูรอด
62013001434 นางสาวศิริวรรณ สันทัด
62013001435 นางสาวเสาวนีย� มูซอ
62013001436 นางสาวนัฐณาวดี รักเกียรติ
62013001437 นางสาวนงนุช รักษาวงษ�
62013001438 นางสาวมาริษา กันตะบุตร
62013001439 นางสาวมินทรา เมืองมา
62013001440 นางสาวอรฉัตร นาสถิตย�
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ระดับปริญญาตรี

62013001441 นางสาวอรนุช พานรินทร�
62013001442 นางสาวนันท�นภัส กุลศักด์ิธนาศิริ
62013001443 นางสาววิไลวรรณ เจนการ
62013001444 นางสาววิลาวัลย� เพ็งธรรม
62013001445 นายวันชนะ ชีวชื่น
62013001446 นางสาวกานต�ธิดา ครีบเขียว
62013001447 นางสาววาสนา เมืองพัฒนาไพร
62013001448 นางสาวกนกนันท� สุคันโฑ
62013001449 นางสาวป@ยาภรณ� กิไพโรจน�
62013001450 นางสาวกานต�รวี ลือเสียงดัง
62013001451 นางสาวสุชญา เต็มงามธนา
62013001452 นางสาวดุษฎี นาคพงศ�
62013001453 นางสาวฮานานี ปาแย
62013001454 นายณัฎฐ� ทรงธรรม
62013001455 นางสาวริณดา ลี้ธนะรุ5ง
62013001456 นายเอกลักษณ� เขม%นกิจ
62013001457 นายอนันต� ดีกระจ5าง
62013001458 นางสาวก่ิงกาญจน� เสนากัสปQ
62013001459 นางสาวอมรรัตน� น%อยใหม5
62013001460 นางสาวณัฐรัตน� จึงสง5าสม
62013001461 นางสาวทัศนีย� แข็งกสิการ
62013001462 นางสาวจุฑามาศ สุริรมย�
62013001463 นางสาวธัญลักษณ� กุลคําธร
62013001464 นางสาวกัลยาณี สามงามยา
62013001465 นายภัทรพงศ� คงพิเชียรศรี
62013001466 นางสาวมศวรรณ เสนาสวัสด์ิ
62013001467 นางสาวเสาวลักษณ� อินสองใจ
62013001468 นางสาวกานต�ชนก จันทะคุณ
62013001469 ว5าที่ ร.ต.สมจิตต มณีวรรณ
62013001470 นายธีรวัช ของเลิศ
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ระดับปริญญาตรี

62013001471 นางสาวปริญญาภัทร� เพชรมีศรี
62013001472 นางสาวพัชรียา พรมสงฆ�
62013001473 นางสาววราภรณ� วารี
62013001474 นางสาวชมภูนุช ขนิษฐนาม
62013001475 นายบดินทร� สุดสวาสด์ิ
62013001476 นายณัฐภพ จันทรเพท
62013001477 นายมนต�เสกค� คงคาวาส
62013001478 นายชาติชาย สุริยะป;อ
62013001479 นางสาวยวิษฐา สิงห�ไตร
62013001480 นางสาวศุภิสรา บุดดีคํา
62013001481 นางสาวณิชนันทน� ช5อกลาง
62013001482 นางสาวป@ยวรรณ เจริญอินทร�
62013001483 นางสาวธันย�ชนก ก5อทอง
62013001484 นางสาววิวัฒนา สวนอ%อย
62013001485 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกานต�ชนิต ประดับเพ็ชร
62013001486 นางสาวกชพรรณ แจ5มฟ;า
62013001487 นางสาวอภิรดี ปรีกมล
62013001488 นางสาวยุวภา เพ็ชรหนูน
62013001489 นางสาวเบญจมาศ เจียแสงพร%อม
62013001490 นายเกรียงไกร หม่ืนเจริญ
62013001491 นางสาวซูไรดา ลอตันหยง
62013001492 นางสาวศิริกาล รุ5งเจริญชัย
62013001493 นายอภิวัฒน� ป;อมสันเทียะ
62013001494 นางสาวกมลา กงประโคน
62013001495 นางสาวธัญชนก หนูรอด
62013001496 นางสาวศิริวรรณ แน5นอุดร
62013001497 นายไพวัลย� ภูมิกาศ
62013001498 นางสาวพิมพ�พรรณ ศรีสุพรรณ
62013001499 นายวัชนันท� เงินเหรียญ
62013001500 นางสาวรติพร อัศวพรรค
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ระดับปริญญาตรี

62013001501 นางสาวศิวพร รุ5งแสง
62013001502 นางสาวเบ็ญจพร เอมแสง
62013001503 นายภูมิศักด์ิ เสาวมาลย�
62013001504 นายประทีป คําดวง
62013001505 นายอัมรินทร� โสภารัตน�
62013001506 นางสาวมยุรา แซ5จEาว
62013001507 นางสาวคเณศ�พร เสนแก%ว
62013001508 นางสาวสุดา วิชัย
62013001509 นายเทพณคร สุตตะระ
62013001510 นางสาวฐิศิรักน� คณฑา
62013001511 ว5าที่ ร.ต.มูฮัมหมัดพาดือลี อาแว
62013001512 นางสาววรัญรัตน� สุขชม
62013001513 นางสาวภัทรวี ทองแพ
62013001514 นางสาวปาลิดา มุลิกา
62013001515 นางสาวพิมพ�ผกา สุวรรณมาลี
62013001516 นางสาววณัชชา ทองคํา
62013001517 นางสาวอารยา อาภัสรพรหม
62013001518 นางสาวกมนวรรณ แก%วสายปาน
62013001519 นางสาวปรียาภรณ� คําเครือ
62013001520 นางสาวพิริยา บุญถาวร
62013001521 นางสาวมนธิชา รสภา
62013001522 นางสาวศันสนีย� พวงพลอย
62013001523 นางสาวนันทพร แพทย�เจริญ
62013001524 นายกฤษณ� สอนสําแดง
62013001525 นางสาวสกายตา สงเสือ
62013001526 นายภาสกร พิลาอ5อน
62013001527 นายธานินทร� กฤษณะ
62013001528 นางสาววีรยา ปุยะติ
62013001529 นางสาวศิรินารถ สว5างวงษ�ไว
62013001530 นางสาวเอื้อมดาว มาวงษ�
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62013001531 นายจารุกร มาศสุข
62013001532 นางสาวภัทราภรณ� กิจเกริกกาญจน�
62013001533 นางสาวจุไรรัตน� บุญสวน
62013001534 นางสาวพิมพ�ณดา ชัยอนันตพงศ�
62013001535 นางสาวจารุชา วรินทรา
62013001536 นายปรเมษฐ� เมตไตรพันธุ�
62013001537 นายสกุลรัตน� ตงเท5ง
62013001538 นายพลากร แพนบุตร
62013001539 นายพิทยา ภู5ระหงษ�
62013001540 นางสาวรัตญา แก%วกระจ5าง
62013001541 นางสาววรรณกานต� แซ5โค%ว
62013001542 นางสาวศิริพร บัวเกตุ
62013001543 นางสาวป@ยากรณ� สุวรรณปาน
62013001544 นางสาวจิระวดี ท5อนเสาร�
62013001545 นางสาวพีรพร พาพันธุ�
62013001546 นางสาวพิมพ�ชนก หนูทอง
62013001547 นางสาววิษาวดี พิทยากุลพงศ�
62013001548 นางสาวพิชญ�ชากร บุญยงค�
62013001549 นางสาวอันตรา พิมพา
62013001550 นางสาวณัฏฐิกานต� อุ5นทรัพย�
62013001551 นางสาวสุจิตรา เขียวโสภา
62013001552 นางสาวอินทิรา ศิลปY
62013001553 นายพัชร อาจณรงค�
62013001554 นางสาวประภัสรา อัคฮาด
62013001555 นางสาวอภิรุจี เกตุสุริยงค�
62013001556 นายบรรจง แสนหลวงอินทร�
62013001557 นายภูวนัย พันธ�บูรณานนท�
62013001558 นางสาวพิมพ�ผกา โพธ์ิบางยาง
62013001559 นางสาวพิมอนงค� สีแตง
62013001560 นายวิภาส คารวินพฤกษ�
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62013001561 นายเมธา เดชเรือง
62013001562 นายณัฐพงษ� พิทักษา
62013001563 นางสาวสุดารัตน� ทักท%วง
62013001564 นางสาวภาวิณี ศรีษะเกษ
62013001565 นายพงษ�อมร จิรชยเศรษฐ
62013001566 นางสาวพลอยพรรณ ชินวร
62013001567 นางสาวอรอนงค� ศรีใหม5
62013001568 นางสาวรัชนีวรรณ แสงอรุณ
62013001569 นางสาวไพลิน คําหนัก
62013001570 นางสาวเหมือนฝFน โกมาลย�
62013001571 นายวริศ จะยะสกูล
62013001572 นายเสถียรรัตน� ทวีชาติ
62013001573 นายนิรวิทย� เจียมจันทร�
62013001574 นางสาวนวลพรรณ วัฒนะจรรยา
62013001575 นายวีระกร วิวัฒน�
62013001576 นางสาวชัญญานุช ขุนพรรณราย
62013001577 นางสาวกนกพร สุวรรณเทน
62013001578 นางสาวสุภาภรณ� ครุฑคล%าย
62013001579 นางสาวมารีนา เกตุเที่ยงกิจ
62013001580 นายอภิสิทธ์ิ ตันติพันธุ�วดี
62013001581 นางสาววิยะกาญจน� ประวิทย�สกุล
62013001582 นายพรภวิษย� เจตน�ครองสุข
62013001583 นางสาวกรรณศิริ ภูเก%าแก%ว
62013001584 นายฐิติพงศ� ดีจริง
62013001585 นางสาววราภรณ� เมฆยะ
62013001586 นายภูวเดช รักษกุลวิทยา
62013001587 นายเจนณรงค� คลังทอง
62013001588 นางสาวพรพรรณ ภาครัตน�
62013001589 นางสาวชไมพร ศรีทองดี
62013001590 นางสาวกชพร บุตรกระวี
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62013001591 นายพิพัฒน� ทองเชื้อ
62013001592 นางสาวเนตรนภา บุญทิก
62013001593 นายพัชรพล รุ5งพิสุทธิพงษ�
62013001594 นางสาวภานิดา กลับกังวาล
62013001595 นายภาวัต ประภาสะวัต
62013001596 นางสาวปFตติมา แซ5จิว
62013001597 นายไพวัชร� ทองมีสิทธ์ิ
62013001598 นายธีระพงษ� องค�อํานาจ
62013001599 นางสาวประภาศรี ขําโพธ์ิ
62013001600 นางสาวภัทราภรณ� ยาโพธ์ิ
62013001601 นายฉัตรชัย สะสีแสง
62013001602 นายสุรเชษฐ� เวชาวรกุล
62013001603 นางสาวเจนจิรา ใจโต
62013001604 นางสาวณัฐหทัย ซอมแก%ว
62013001605 นางสาววริศา สุคนธทรัพย�
62013001606 นายพันแสง รอดมาก
62013001607 นางสาวกรกนก อุดมพืช
62013001608 นางสาวปFทมาภรณ� งามตา
62013001609 นางสาวมณีวรรณ จันลิ
62013001610 นายธนวีร� นิยมทรัพย�
62013001611 นายลือศักด์ิ พิมพ�ผึ้ง
62013001612 นางสาวชลชลา อาลัยจิตต�
62013001613 นางสาวกนกวรรณ ประดับหิน
62013001614 นางสาวรัศมี ฮกเหลี่ยม
62013001615 นางสาวฐิติรัตน� มหาวงศ�
62013001616 นางสาวกวินธิดา กุญชรเพชร
62013001617 นายชัชวาลย� สุวรรณาภรณ�
62013001618 จ5าอากาศเอกสันติ เจริญสมบัติอมร
62013001619 นางสาวศศิภิญญา เจริญรัฐมงคล
62013001620 นางสาวภัทรชิดา ทรงงาม
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62013001621 นางสาวพชร อัครเพชร
62013001622 นางสาวอริศรา เทพพิบูลย�
62013001623 นางสาวเสาวลักษณ� โยธี
62013001624 นางสาวจงจิตร ฟองละแอ
62013001625 นางสาวสาวิตรี แดงสมอ
62013001626 นางสาวกิตติลักษณ� แก%วจินดา
62013001627 นางสาวกรรณิการ� กันทะมา
62013001628 นายธนภัทร สุทธิอุดมรัตน�
62013001629 นางสาวพัชรี สะสม
62013001630 นางสาวณิชารีย� สวยสม
62013001631 นายณัฐวุฒิ หลิมป@ชาติ
62013001632 นายวรรณรัตน� ผัดผล
62013001633 นางสาวชลลดา จอหอภักดี
62013001634 นายรอมซี บือราเห็ง
62013001635 นางสาวณัฐสุดา ฤทธิจันทร�
62013001636 นางสาวกัญวดา นิยมผล
62013001637 นายเกริกฤทธ์ิ เส็นเจริญ
62013001638 นายกฤษณะ เครือแปง
62013001639 นางสาวอาทิตยญา ลายสันทัด
62013001640 นางสาวสุกัญญา พวงสว5าง
62013001641 นางสาวแพรวานันท� เกตุเกิดสินธุ�
62013001642 นางสาวอรอุมา จําเริญสาร
62013001643 นางสาวบุณิกา อ5วมอ5อง
62013001644 นางสาวชนิตา สุขวิชชัย
62013001645 นางสาวกฤตพร สุรักษา
62013001646 นางสาวเดือนพิมล ทิพสูตร
62013001647 นางสาวณุธิตา รุ5งเรือง
62013001648 นายปFญญา บุญรัตน�
62013001649 นางสาวพิชญธิดา ทองคําสุก
62013001650 นางสาวฉวีวงษ� ตุนชัยภูมิ
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62013001651 นางสาวชญานันท� นาคํา
62013001652 นางสาวณัฐกานต� ธาตะนะ
62013001653 นางสาวนีนา ธนมาลารัตน�
62013001654 นายโกวิท พูลสวัสด์ิ
62013001655 นางสาวดวงฤทัย ศรีเลิศ
62013001656 นางสาวรัตนาภรณ� ด%วงดํา
62013001657 นางสาวบุญจิรา ส5งแสง
62013001658 นางสาวนาปYซะห� ดอนิ
62013001659 นายวทานัย โภชนุกูล
62013001660 นางสาวนนชนันท� ไกรทอง
62013001661 นางสาววิลาวัลย� ป@ละออม
62013001662 นางสาวพรพิมล ตันทเสน
62013001663 นายอภิชา วิจิตรโท
62013001664 นางสาวชนิกานต� ช5วยเกิด
62013001665 นางสาวสุทธิกานต� มานพพันธ�
62013001666 นายนพกร อินจา
62013001667 นางสาวเมตตา จันทรัตน�
62013001668 นางสาวพรพิมล วิไลวรรณ
62013001669 นางสาวสุญญตา ฉํ่าแจ5ม
62013001670 นายปฐวี ปวกพรหมา
62013001671 นายวีรภัทร อยู5เย็น
62013001672 นางสาวกนกพร ลิ่มศิริวงศ�
62013001673 นางสาวกานต�ชนก กันจะสิน
62013001674 นางสาวสิรภัทร ชมเชย
62013001675 นางสาวสุพรรณี ดวงตัน
62013001676 นางสาวมะลิวัลย� ทองคํา
62013001677 นายทัศน�สรณ� ไชยสมชาย
62013001678 นางสาวพาขวัญ สุทธินุ5น
62013001679 นายจักรพงษ� อนุอัน
62013001680 นางสาวญาณิศา รัตนแก%ว
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62013001681 นางสาวทัศนีย� หาญวิเศษ
62013001682 นายอิทธิกร ทองคําเจิม
62013001683 นายพิเชียร ตฤณธีรบูลย�
62013001684 นายณัฏฐพล ศรีเกษม
62013001685 นางสาวทรรศนีย� มุขสุวรรณ
62013001686 นายธนภัทร� มณีวรรณ
62013001687 นางสาวพุฒเตย พวงสําเภา
62013001688 นางสาวสุดาภรณ� กฤตยขจรสกุล
62013001689 นายวุฒิพงษ� บัวโรย
62013001690 นางสาวสิรินภา ทวีสิน
62013001691 นางสาวสุปราณี สมทรัพย�
62013001692 นางสาวบุญสิตา เสริมชั้น
62013001693 นายเทียนชัย เมืองมนต�
62013001694 นางสาวภัทราภรณ� ร5มแก%ว
62013001695 นางสาวสุดารัตน� ศิริบัญชากิจ
62013001696 นางสาวกิตตินันท� วงศ�ศิริศรีสกุล
62013001697 นางสาวนันทนา ลีละภมรกิจ
62013001698 นายศุภสิทธ์ิ ตระการพงศ�
62013001699 นางสาวนฤมล สุ5ยสนธ�
62013001700 นายวรวุธ พรมศรี
62013001701 นางสาวภรณ�ประภา ปานประภากร
62013001702 นางสาวจุฑามาศ สุขเรือน
62013001703 นายธนากร เย็นเกษม
62013001704 นางสาวเบญญา แก%วเล็ก
62013001705 นางสาวอังสิธรณ� นันทนสรณ�
62013001706 นายอัครเดช แวงยางนอก
62013001707 นายจตุพร ศิริยันต�
62013001708 นางสาวโสภิดา ตุ%มประชา
62013001709 นางสาวจรีรัตน� ฉิมสอาด
62013001710 นางสาวประภาพรรณ น%อยสุภาพ
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62013001711 นายมนัส หม่ืนหลัก
62013001712 นายพิศาล วงษ�จินดา
62013001713 นางสาวสุวัจนี ฤทธ์ิจรรโลง
62013001714 นายฐิรวัฒน� วัฒนสังข�สิทธ์ิ
62013001715 นางสาวณัฎฐ�กฤตา จอมคํา
62013001716 นางสาวภัณฑิรา ภูมิธันวา
62013001717 นางสาววาสนา นุ%ยนิ่ง
62013001718 นายกิตติชัย พอใจ
62013001719 นางสาวจิรวรรณ ทองสกุล
62013001720 นางสาวอโณทิยา เรืองฤทธ์ิ
62013001721 นางสาวกาญจนา รัตนะ
62013001722 นายธวัชชัย จันทรากุล
62013001723 นายปรัชญา สมนอก
62013001724 นางสาวศุภิสรา บวรวงศ�พิทักษ�
62013001725 นางสาวอริสา หมายงาม
62013001726 นางสาวกันยา วันทอง
62013001727 นายจิรวัฒน� ถนอมวงษ�
62013001728 นายสราวุธ พรสิริโชติกุล
62013001729 นางสาวกนกลออ เสริมศรี
62013001730 นางสาวพนิตนาฎ น%อยแสงศรี
62013001731 นางสาววรรณวิภา วงศ�ประโคน
62013001732 นางสาวรมย�นลิน กันยะ
62013001733 นางสาวสิรดา ภักดีโยธิน
62013001734 นายศุภกฤต บุญเมือง
62013001735 นายชัชพงศ� ศรีภา
62013001736 นางสาวลลิดา จันเครื่อง
62013001737 นางสาววลัยลักษณ� พวงสีเงิน
62013001738 นางสาวสิริรัตน� มินชะ
62013001739 นางสาวรัสวรรณ ธรรมิกบวร
62013001740 นางสาวอรุณรุ5ง อนุรักษ�สกุล
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ระดับปริญญาตรี

62013001741 นางสาวกรกช ศรีผ5อง
62013001742 นายเจษฎา สุตะโท
62013001743 นางสาวจารุจิต มิลินทแพทย�
62013001744 นางสาวบุญรักษ� วงศ�มา
62013001745 นางสาวณัฐชยา เสนานคร
62013001746 นางสาวสลิลทิพย� หอเจริญ
62013001747 นายจักรพงศ� พิศาล
62013001748 นางสาวณิชานันทน� นวลจันทร�
62013001749 นายพงศ�นรัศร� ศิริกาญจณ�
62013001750 นางสาวอัซมาวาตี หลงแดวา
62013001751 นางสาวนายีฮะห� สามะ
62013001752 นายกฤตานน แก%วเตชะ
62013001753 นายอธิคม ยอดศรี
62013001754 นางสาวปรีดิทา ฟFกอุดม
62013001755 นางสาวกานต�ธิดา บุญช5วย
62013001756 นางสาวณัฐวลัญช� ชมชื่น
62013001757 นางสาวสุพัตรา วงษา
62013001758 นายณัฐนนท� สุทธิธรรม
62013001759 นางสาวศิริลักษณ� แสงแดง
62013001760 นางสาวศิริพร ด%วงเขียว
62013001761 นางสาวอรกนก ทับทิมทอง
62013001762 นายปรินทร� ปานคล%าย
62013001763 นางสาวสิรินดา เดชกุลทรัพย�
62013001764 นายธรรม ศิริธรรม
62013001765 นางสาวปานหทัย เหล5านุญชัย
62013001766 นางสาวจิรวรรณ แก%วคํา
62013001767 นางสาวกุลภัสสร� คําตีด
62013001768 นายญาณสิทธ์ิ นภสินธุ�
62013001769 นางสาวธันย�ชนก หว้ันกัวะ
62013001770 นางสาวปฏิมาภรณ� แก5นจันทร�
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ระดับปริญญาตรี

62013001771 นายวิรัชช�พล ศุภวัชระ
62013001772 นางสาวแสงรวี ชื่นป;อม
62013001773 นายวรวิทย� บัวทอง
62013001774 นายธีระวัฒน� สุขช5วย
62013001775 นายวัฒนวิทย� ล5องจ%า
62013001776 นางสาวธันชิตา เวียงสีมา
62013001777 นายพศวัต ป@จดี
62013001778 นางสาวชลิดา มาฟู
62013001779 นายกุศล เจริญสวรรค�
62013001780 นางสาวภารวี อุ5นใจ
62013001781 นางสาวจิรพิชญ� เกียรติพัชรพงศ�
62013001782 นางสาวอรอุมา เจริญวงค�
62013001783 นางสาววิสาข�รินี มณีสงค�
62013001784 นางสาวจารุวรรณ คําไกษร
62013001785 นางสาวชุติกาญจน� ลือวิชนะ
62013001786 นางสาววลัยภรณ� นามษร
62013001787 นายพงษ�เพชร ทับทิมดี
62013001788 นางสาวธัญญลักษณ� คีรีทรัพย�ม่ัน
62013001789 นายศิรเมศร� ชุติเลิศธนากิตต์ิ
62013001790 นายพิมุกต� ไชยโกฏิ
62013001791 นายวรกร มาศประมุท
62013001792 นางสาวอรอุมา ปรางค�ธวัช
62013001793 นายธานินทร� ศรีมันตะ
62013001794 นางสาวธนพร ป@ยวชิรานนท�
62013001795 นางสาวนันทวัน ปานนาค
62013001796 นางสาวศยามล อุดมพันธ�
62013001797 นางสาวขวัญสุดา ตUะวงค�
62013001798 นางสาวภัทราภรณ� ยมเอ%ย
62013001799 นางสาวจิรประภา ธงวิชัย
62013001800 นางสาวอนงค� บุญกํ่า
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ระดับปริญญาตรี

62013001801 นางสาวเนตรชนก ทรงรุ5งเรือง
62013001802 นางสาวภาวินี มณียม
62013001803 นางสาวรัมภา พจนาคุณากร
62013001804 นางสาวตะวันนา ภารสําเร็จ
62013001805 นางทิพาพร จําปาทอง
62013001806 นางสาวรัตนาภรณ� บุญเอี่ยม
62013001807 นายรัฐพล บัวพา
62013001808 นางสาวนวรัตน� พาณิชปฐมพงศ�
62013001809 นางสาวผกามาศ เต%นปFกษี
62013001810 นางสาวกฤชญาฎา รัตนบุรี
62013001811 นายวิสุทธ์ิ ประทีปธนากร
62013001812 นายกล%าณรงค� นนตบุตร
62013001813 นายภูริญ เพชรรัตน�
62013001814 นางสาวณิชา สมบัติวิชาธร
62013001815 นางสาวสุดาทิพย� ทองสุข
62013001816 นางสาวนลินพร ทวีชัย
62013001817 นางสาวธัญลักษณ� ยอดบุญจันทร�
62013001818 นางสาวพรทิพย� คําฟFก
62013001819 นายฟาดีล อาดัม
62013001820 นางสาวกาญดาวศรี วงษ�บัวงาม
62013001821 นางสาวพิชามญชุ� สินบริสุทธ์ิ
62013001822 นางสาวรุ5งนภา คุ%มพวก
62013001823 นางสาวศิริพร คงชาติจีน
62013001824 นายโสฬส เหล5าลดา
62013001825 นายศุภจักร บุตรี
62013001826 นางสาวสุพัตรา บังเมฆ
62013001827 นางสาวสิริทิพย� ใจดี
62013001828 นายรณชัย เพ็ชรจ่ัน
62013001829 นางสาวสุทธิดา ลิ้มพลาสุข
62013001830 นางสาวรวีวรรณ เขียวเทียน
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62013001831 นางสาวศุภกร พุ5มสง5า
62013001832 นางสุกัญญา ผึ้งฉิม
62013001833 นางสาวสุดารัตน� เรพล
62013001834 นางสาวอภิญญา มูลคง
62013001835 นางสาวเบญญาภา อินรินทร�
62013001836 นางสาวเกศกัญญา สุวรรณป@ยวงศ�
62013001837 นางสาวกรองทอง นวลศรี
62013001838 นายชัยวัฒน� คําก่ิง
62013001839 นายศิวะพร ทศพล
62013001840 นายชุมวรินทร� มหันทะรัต
62013001841 นางสาวสุรัสวดี แย%มสรวล
62013001842 นายกฤตภาส วชิรเดชเสถียร
62013001843 นางสาวชนาธินาถ คุ%มรักษ�
62013001844 นางสาวกนกพร คงประกอบ
62013001845 นางสาวพรรณวรินทร� เยาวลักษณ�
62013001846 นางสาวกัญชรส ล%อเพชรรุ5งเรือง
62013001847 นางสาวพัชราภรณ� บรรลุ
62013001848 นายสรวิชญ� เพ็ชรวงษ�
62013001849 นางสาวอภิญญา สนเจริญ
62013001850 นางสาวกานต�ธิดา เครือกลัด
62013001851 นางสาวน้ําทิพย� สอนทา
62013001852 นายไพรัช พนมศร
62013001853 นายคทาทิพ นาคเนียม
62013001854 นายพฤกษา ยอดรัตน�
62013001855 นางสาวกฤติยา สุทธิประภา
62013001856 นางสาวธนาพร พิริยะสุทธ์ิ
62013001857 นางสาวปารณีย� สันเจริญ
62013001858 นางสาวทรัพย�ภา แป;นแก%วพีมนต�
62013001859 นางสาวปวริศา คําภีร�
62013001860 นายอิสรภาพ วิรุฬหธาดาพงศ�
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62013001861 นายกรกฎ กลิ่นหอม
62013001862 นางสาวเสาวรส คําพิมูล
62013001863 นายณัฐพงษ� ชมมอญ
62013001864 นางสาวหฤทัย นามนัย
62013001865 นางสาวศิริพร นาคสุข
62013001866 นางสาวหัธญา เชื้อดี
62013001867 นางสาวขวัญชนก แก%วกุลศรี
62013001868 นางสาวใกล%รุ5ง แหละปานแก%ว
62013001869 นางสาวณัฐกานต� พฤกษพงษ�
62013001870 นางสาวสุชีรา ลี้ภัยเจริญ
62013001871 นางสาวอมราวดี บุญชัย
62013001872 นางสาวกัลยา โพนชัย
62013001873 นางสาวรัชญาวีร� บุญมาก
62013001874 นางสาวดวงจันทร� กัลยาเลิศ
62013001875 นางสาวสิริพร ถวายทรัพย�
62013001876 นายนฤทัย มะณีโสม
62013001877 นางสาวชลิตา เพชรสงคราม
62013001878 นางสาววิลาวรรณ แดนสลัด
62013001879 นายกันตพงศ� ดิฐวงค�
62013001880 นางสาวปรีชยา ดาวเรือง
62013001881 นายฐิติกุล จุลลเกษตร�
62013001882 นางสาวปุณณดา นิธิมธุรกร
62013001883 นางสาวกมลทิพย� ผลทับทิม
62013001884 นางสาวอมรรัตน� สุธารส
62013001885 นางสาวอารียา จันทร�มณี
62013001886 นายกิตติศักด์ิ ม่ังมี
62013001887 นางสาวณัฐรินทร� หอมรื่น
62013001888 นายนทีธร จูเจริญ
62013001889 นางสาวนิสาเรศ ราชรักษ�
62013001890 นายเมธิชัย แก%วมา
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ระดับปริญญาตรี

62013001891 นางสาวสุณัฎฐา คงวิรัจน�
62013001892 นางสาวเบญจมาศ ชุ5มดี
62013001893 นางสาวเกศสุดา อุดหนุน
62013001894 นางสาวสุรดี หงษ�เลิศเทวา
62013001895 นางสาวฉัตรธิดา แสงรวีวรรณ
62013001896 นายชิณธพล ธรรมบุญ
62013001897 นายสิทธิกร บุตร�จันทร�
62013001898 นางสาวลดาวัลย� โพธ์ิหอม
62013001899 นายธิติรัตน� เพ็งลํา
62013001900 นางสาวฉัตรศิรินันท� สองแคว
62013001901 นายสิรวิชญ� เทพสุนทร
62013001902 นางสาวนิศารัตน� หน5อคํา
62013001903 นางสาวเจียรนัย เชยชื่นจิตร
62013001904 นายศิรชัช แสงภัทรเนตร
62013001905 นางสาวธาวินี อยู5ประเสริฐ
62013001906 นางสาวรัชนี ทาเกิด
62013001907 นางสาวกฤษนี เพ็งแก5นแท%
62013001908 นางสาวธัญญาเรศ บัวแก%ว
62013001909 นางสาวขวัญใจ ทองเกิด
62013001910 นางสาวสุณัฐฐา มาศทาย
62013001911 นายศรัณย� ลอองบัว
62013001912 นางสาวปFทมา ปลั่งโท%
62013001913 นายอนิรุต บุญประเสริฐ
62013001914 นางสาววิไลวรรณ โพธ์ิระวัช
62013001915 นางสาววนาลี สอนวิสัย
62013001916 นางสาววิริยาภรณ� วงษ�หรรษา
62013001917 นางสาวอัญชลี กําจร
62013001918 นางสาวอังคณา มาแขก
62013001919 นางสาวจุฑามาศ กองแก%ว
62013001920 นางสาวสุจิรา นุ5นพันธ�
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62013001921 นางสาวกัญญา แย%มกลีบบัว
62013001922 นางสาวนัดดา หม่ืนไกร
62013001923 นางสาวอุบลวรรณ ขุนศรี
62013001924 นางสาวดวงสม ปFนนะวงค�
62013001925 นางสาวอภิสรา เดชมณี
62013001926 นางสาวสุพรรณษา พวงสิงห�
62013001927 นายธีรพงศ� พยุงทอง
62013001928 นางสาวจรัสพร กาญจนลักษณ�
62013001929 นางสาวปFณฑิตา เที่ยงธรรม
62013001930 นางสาวภัคญดา ปางแก%ว
62013001931 นางสาวมารีนา จาเอาะ
62013001932 นางสาวนันท�นภัส ณ ทองแป;น
62013001933 นายพีรยุทธ กลัดทอง
62013001934 นางสาวภาวิณี ไชยโชติ
62013001935 นางสาวสุพัตรา แก%วสุภลักษณ�
62013001936 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณมา
62013001937 นางสาวมัณฑณา ศรีเมือง
62013001938 นางสาวอรยา แก%วสี
62013001939 นายศราวุฒิ พูนภูงา
62013001940 นางสาวธันยาภรณ� นาคน%อย
62013001941 นางสาวธนภรณ� พิบูลย�ทิพย�
62013001942 นายทวีชัย มีลาภ
62013001943 นางสาวสัจจพร ชินจิตร�
62013001944 นางสาวป@ยะธิดา ขันสิงหา
62013001945 นางสาวนารีรัตน� จิตต�ณรงค�
62013001946 นายสัจธรรม คําตา
62013001947 นางสาวระพีพรรณ ขวัญทอง
62013001948 นางสาวจารุณี ถุงทรัพย�
62013001949 นางสาวชาลิสา ชูทอง
62013001950 นางสาวกาญจนา ดีบุกคํา
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62013001951 นางสาวศิริสิทธ์ิ ชูจอม
62013001952 นางสาวจิรญา ขันลุย
62013001953 นางสาวนภัสรา ยะสุรีย�
62013001954 นางสาวนวาลี ไชยงาม
62013001955 นายวุฒิชัย น%อยสังข�ดํา
62013001956 นางสาวขวัญจิรา ดําเนินงาม
62013001957 นางสาวฐิตาภา ดัชถุยาวัตร
62013001958 นางสาวสโรชา ฤทธ์ิคํารพ
62013001959 นางสาวศุภิสรา มหาบุณย�
62013001960 นางสาวมาลินี แซ5จู
62013001961 นางสาววารินทร� เกิดเอกี
62013001962 นายณัฐพล ทองพูน
62013001963 นางสาวเพชรระพี เจริญจิตร�
62013001964 นางสาวพลอยรัตน� อัครภูบดินทร�
62013001965 นางสาววารีรัตน� ตุ%มทอง
62013001966 นางสาวศิริพร เสาวงค�
62013001967 นางสาวกาญจนา ไพรพล
62013001968 นายจักรกฤษณ� นิยมญาติ
62013001969 นางสาวภัณฑิรา จันชา
62013001970 นางสาวพัตราภรณ� มูลมณี
62013001971 นายวิศิษฐ� ทองงาม
62013001972 นายอนุวัฒณ� นนทอุบล
62013001973 นางสาวนิตยา จงแสง
62013001974 นางสาวดุษฤดี ไชยคํา
62013001975 นางสาวศิริญา วรรณบวร
62013001976 นางสาววัชราภรณ� เรืองประชา
62013001977 นางสาวนัทชา ทองกล5อมสี
62013001978 นางสาวธิภาวรรณ อัศพันธุ�
62013001979 นางสาววรวรรณ แซ5ซิว
62013001980 นายทรัพย�สถิตย� คะเนนึก
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62013001981 นายอารีย� ขาวผ5อง
62013001982 นายอุกฤชษ� สายเงิน
62013001983 นางสาวศศิมาพร โคตรวิชัย
62013001984 นางสาวอาทิมา โสมรักษ�
62013001985 นางสาวพิมพ�ชนก เฉลียวฉลาด
62013001986 นางสาวชุติมณฑน� ต้ังรุ5งโรจน�ขจร
62013001987 นายวิรัตน� แจ5มสกุล
62013001988 นายอภิรัตน� หงษ�มี
62013001989 นางสาวปวีณา พงษ�อุดทา
62013001990 นายณัฐวุฒิ ช5วยพนัง
62013001991 นางสาวธิดารัตน� เกรียงไกรยุทธ
62013001992 นายศุภกิจ หนูเล็ก
62013001993 นางสาวณิชาภัทร ยมดี
62013001994 นายลักขนัญญ� ดีฤทธ์ิ
62013001995 นายจิระวัฒน� สุภาวสุวัตร�
62013001996 นายศุภณัฐ ผิวงาม
62013001997 นางสาวจริญญา ปุญชลักข�
62013001998 นายธีระพงษ� ดีขาย
62013001999 นางสาวศิรินทรา พินิจกุล
62013002000 นางสาวอัยนี ดอเลาะ
62013002001 นางสาวศวรรยารัตน� อรรถีโสต
62013002002 นางสาวมลฤดี โสUะอ%น
62013002003 นางสาวอรอุมา เหล5าโสด
62013002004 นางสาวโสภา อนันตภูมิ
62013002005 นายณพล หัสดิน
62013002006 นายเนรมิต แสนคําเพิงใจ
62013002007 นางสาวจิรัฐิติกาล หนูสู
62013002008 นางสาวศศิมา อาบสุวรรณ�
62013002009 นายมงคล พลสีดา
62013002010 นายศุภฤกษ� สัจจาพันธุ�
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62013002011 นางสาวบรรณฑรวรรณ เอี่ยมแทน
62013002012 นายพิจักษณ� วรสันต�
62013002013 นางสาวสุชาดา พรมธานี
62013002014 นางสาวเกตุสุดา สถิรวณิชย�
62013002015 นายสุกรี ทรงเลิศ
62013002016 นายอาทิตย� อนนไสย
62013002017 นางสาวกนกวรรณ กันธินาม
62013002018 นางสาวกานต�ชนา สถิตธีรานนท�
62013002019 นางสาวพนิดา มีแตร
62013002020 นางสาวณัฐธยาณ� ช%องน%อย
62013002021 นางสาวนันทกา สกลเกียรติ
62013002022 นางสาววราลี สมเขาใหญ5
62013002023 นางสาวพัชรี เงินบุตรโคตร
62013002024 นางสาวนุชรี เพ็ชรคง
62013002025 นางสาวโสรยา ศิริประเสริฐ
62013002026 นางสาวผไทมาศ สิวะวิโรจน�กุล
62013002027 นางสาวณัชริกา พรหมเต็ม
62013002028 นายวัศพล สิทธิสมบัติ
62013002029 ว5าที่ ร.ต.หญิงทิพวรรณ มณีฉาย
62013002030 นายธวัชชัย น%อยจิตต�
62013002031 นางสาวธนาภรณ� สุทธิพร
62013002032 นางสาวพิมลสิริ นามเขต
62013002033 นางสาวอนัญญา กรีแก%ว
62013002034 นางสาวณัฐธิดา กางถ่ิน
62013002035 นางสาวศิศิรา นาคกุญชร
62013002036 นางสาวธรรนิญาต� เกษมสําราญกุล
62013002037 นางสาวอัจฉรา แจ5มจร
62013002038 นายสืบสาน ไชยพิมพ�
62013002039 นางสาวเมทินี อินทร�นาค
62013002040 นางสาวมัชฌิมา หอมหวล
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62013002041 นางสาววรัญญา ยังฉิม
62013002042 นางสาวนภาพร ก%อนคํา
62013002043 นางสาววรรธนวรรณ วิเศษโวหาร
62013002044 นางสาววนิดา เถาว�ชาลี
62013002045 นางสาวทิวาพร สังข�ชู
62013002046 นางสาวปรัศนียาภรณ� คิดสม
62013002047 นางสาวลัดดาภา โสภาวนามาศ
62013002048 นางสาวณัชคุณ ตันติสุโชติ
62013002049 นางสาวนัชยาลัย ไกลถ่ิน
62013002050 นายฐากร เกาะกลาง
62013002051 นายธรรมรงค� อินโต
62013002052 นางสาวกรรณิการ� ราชบาศรี
62013002053 นางสาวอาทิตยา นาคํา
62013002054 นางสาวจันทนา ศุภสิทธิกุล
62013002055 นางสาวจุฑามาศ จิตรักม่ัน
62013002056 นางสาวอัยลดา เอี่ยมจันทร�
62013002057 นางสาวสุธินันท� โตประเสริฐ
62013002058 นายอานนท� ประเสริฐ
62013002059 นางสาวอนุธิดา ชัยรัตน�
62013002060 นายพุฒิชัย เภาพงษ�
62013002061 นายชานนท� แก%วมล
62013002062 นางสาวภัคจิรา ราชวงษ�
62013002063 นางสาวเจนจิรา รองจรัสนาค
62013002064 นางสาวอัจริยา คงแก%ว
62013002065 นายอุกฤษฎ� ศิลาเหลือง
62013002066 นางสาวนิภัทรา คงเกลี้ยง
62013002067 นางสาวจริยา สารพงษ�
62013002068 นายฐิติพันธ� บุญเกิด
62013002069 นางสาวอารียา สิงห�เถ่ือน
62013002070 นางสาวจิตราภรณ� ทินประภา
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62013002071 นางสาวสุชานาฎ จันทร�ตรี
62013002072 นางนิตยา ดนตรี
62013002073 นางสาวสุธีมนต� หารัญดา
62013002074 นางสาวรัตนาวดี ศรีเพชร
62013002075 นางสาวเบญจมาศ เฮ็งมัก
62013002076 นายวิทวัส ชนะบุญ
62013002077 นายธารธัญญ� รัตนแก%ว
62013002078 นางสาวสุธินี แก%วกําพล
62013002079 นางสาวอุไรวรรณ กําจร
62013002080 นายเทพรักษ� วัฒนะ
62013002081 นางสาวศศิธร ธงสามสิบเจ็ด
62013002082 นางสาวอารีรัตน� นัดดา
62013002083 นางสาวศุภาภรณ� บัวระภา
62013002084 นางสาววราลักษณ� ทุมยา
62013002085 นางสาวพัชริน วรรณภักดี
62013002086 นายกิตติพงษ� เอี่ยมสุภาพงษ�
62013002087 นายอธิป อุปธิ
62013002088 นางสาวณัฏฐิกา รักษาพล
62013002089 นายเต็มตะวัน เกษเพ็ชร�
62013002090 นางสาวปุณยวีร� สวัสด์ิรัตนกร
62013002091 นายพชรพล จิตต�สมสุข
62013002092 นางสาวจารินภรณ� ชูพงศ�
62013002093 นายวิรุฬห� คล%ายวิจิตร
62013002094 นายเด5นพงษ� แสวงศิลปQ
62013002095 นางสาวสุกัญญา สร%อยสมพงษ�
62013002096 นายสิทธิภัค บุญกัณฑ�
62013002097 นางสาววรรณเลขา อรุณไพร
62013002098 นายธนพนธ� บวบทอง
62013002099 นางสาวสุวรรณี แซ5เฮ%ง
62013002100 นายธนวัฒน� ศิริมา
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62013002101 นางสาวเบญญาทิพย� สกุลเสรีวัฒนา
62013002102 นางสาวธัญญาเรศ ชโลธร
62013002103 นางสาววารุณี บุญประสม
62013002104 นางสาวสุดาพร นางสวย
62013002105 นางสาวแก%วตา อ5อนอ%วน
62013002106 นางสาวกษมา ลาวัณย�วรวงศ�
62013002107 นางกรณิการ� ศรีบัวบาน
62013002108 นายอัครินทร� โพธ์ิทอง
62013002109 นายภัทร สุนทรถาวร
62013002110 นางสาวอภิญญา กุมรัมย�
62013002111 นางสาวพภัสสรณ� พัฒนฉัตรรุ5งรุจ
62013002112 นายธนัช วรรธธนภาส
62013002113 นายคณาสิน ทิพยชนวงศ�
62013002114 นางสาวสมัชญา บุญปฏิญญา
62013002115 นางสาวศุภนาถ กรไชยา
62013002116 นางสาวธนัชพร บุญม่ัน
62013002117 นางสาวรัชตวรรณ เพชรสิงห�
62013002118 นางสาวรุจิกานต� เขมะพรรค
62013002119 นายธนาธรณ� เพ็ชรจูด
62013002120 นางสาวฟาตีเมาะ หะมะ
62013002121 นางสาวกนกอร อ5อนละมูล
62013002122 นางสาววิลาสินี นิพรรัมย�
62013002123 นายอามัล รัตโส
62013002124 นางสาวสติมา สาระศาลิน
62013002125 นางสาวดวงกมล บัวเผื่อน
62013002126 นายภาคิไนย ไทยธารา
62013002127 นางสาวอัมภิกา อ%นสะอาด
62013002128 นางสาวจริยา ปุงบางกะด่ี
62013002129 นางสาวอภิญญา เมธาทศพล
62013002130 นายธรีเดช ตาแก%ว
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62013002131 นายมัฮเดร� และหวัง
62013002132 นายชูชาติ ฉํ่าสดใส
62013002133 นายกฤตภาส หนูจันทร�
62013002134 นายณัฐภูมิ คงทอง
62013002135 นางสาวจุฑามาศ รุ5งเรือง
62013002136 นายปรีชา หน5อคํา
62013002137 นางสาวเกวลิน ศรีสุโข
62013002138 นางสาวสิรยา วานิชชา
62013002139 นางสาวฟารีซา เจUะเต็ง
62013002140 จ5าอากาศเอกศตวรรษ สะอาดล%วน
62013002141 นายรัฐธนินท� สิทธิศตพัฒน�
62013002142 นางสาวยุพา นุชประไพพงษา
62013002143 นางสาวจิตลดา แซ5ลี้
62013002144 นางสาวอลิษา หมัดมุด
62013002145 นางสาวอนัญพร อาธิปFจจาภรณ�
62013002146 นางสาวมลินนา สินธวาชีวะ
62013002147 นางสาวศิรินทรา น%อยหอม
62013002148 นางสาวนิษฐ�สินี รัตนเสรีสุข
62013002149 นางสาวสุณิสา เหว5าดุสิตร�
62013002150 นางสาวนารีรัตน� เก้ือนุ5น
62013002151 นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ
62013002152 นางสาวซูไฮรา วิโรจน�ทัศนัย
62013002153 นายภวัต นนท�ลดากุล
62013002154 นางสาวอติญา ปาปะไกร
62013002155 นางสาวสมัชญา เชื้อจิต
62013002156 นางสาวภาสุนี บุญสวน
62013002157 นายศุภชัย ศรีมงคล
62013002158 นางสาวมะลิวัลย� ธีระบุตร
62013002159 นางสาวสุมิตรา กรณีย�
62013002160 นางสาวพนิดา คําวงค�
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002161 นายอรรถพล ล%วนงาม
62013002162 นางสาววรรษวรรณ ธนชัยภิวัฒนกุล
62013002163 นางสาวเยาวรัตน� เออ%าย
62013002164 นางสาวณัฏฐกานต� จันทร�เกิดทรัพย�
62013002165 นางสาวสุวิมล ศรีวัชรเมธาบดี
62013002166 นางสาวปาลิดา บําเรอวงษ�
62013002167 นายกฤษฎา วุฒิเจริญวิทย�
62013002168 นายหฤษฎ ธีรวงษ�ไพบูลย�
62013002169 นางสาวอจลญา คงม่ัน
62013002170 นางสาวเบญจพร พูลแก%ว
62013002171 นางสาวเพียงนภา ชาญณรงค�
62013002172 นางสาวหทัยภัทร นาคแก%ว
62013002173 นางสาวสุดารัตน� ท%องถ่ิน
62013002174 นายสมคิด นันทพันธ�
62013002175 นางสาวแพรวนภา สุวรรณวร
62013002176 นางสาววริศรา เชื้อพราหมณ�
62013002177 นางสาวชริภา จินดารัตน�
62013002178 สิบโทธํารงค�วิทย� ธรรมวัตร
62013002179 นางสาวพรรณี ทานา
62013002180 นางสาวนภาพร ศุกระมงคล
62013002181 นายปรเทพ เจนด5านกลาง
62013002182 นายเชิงชาย บุญเกิด
62013002183 นางสาวศิริรัตน� ผางพันธ�
62013002184 นายวิชัย กองศรี
62013002185 นางสาวสุดาฐิติ กลิ่นสนธ์ิ
62013002186 นายศิลา วานิชพงษ�พันธุ�
62013002187 นางสาวกนกกร พยานอน
62013002188 นางสาวศรินญารัตน� ศุทธิวิโรจน�
62013002189 นายศิวกร วงศ�ส5องจ%า
62013002190 นายโรจนินทร� ภูวสุริยนิธิโชติ
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ระดับปริญญาตรี

62013002191 นางสาวดวงใจ เริงสมุทร
62013002192 นายธเนศ สุวรรณเอกฉัตร
62013002193 นางสาวอมรรัตน� นะบรรดิษฐ�
62013002194 นายศรณ�ปราชญ� กาญจนเจตนี
62013002195 นางสาวฐิตา นิลพัฒน�
62013002196 นายพงษ�เทพ สุบินนาม
62013002197 นางสาวมรกต อิ่มอร5าม
62013002198 นางสาวธิดารัตน� อรุณรัตน�
62013002199 นางสาวภัคณัฏฐ� พูลสุวรรณสิน
62013002200 นางสาววิลาสินี อิ่นคํา
62013002201 นางสาวกัลยา อาเฮ็ด
62013002202 นางสาวณัฐวดี ราชพลี
62013002203 นายยุทธนาวี มีสุข
62013002204 นายวิวัฒน� สําลีอ5อน
62013002205 นางสาวอลิษา สินไพราช
62013002206 นางสาวพัชรี มีเย็น
62013002207 นางสาวฉมาภรณ� พันธรักษ�
62013002208 นายบรรเจิด คันชิง
62013002209 นายนครินทร� วงค�มานิตย�
62013002210 นางสาวณัฏฐนิชา บรรดิษฐ
62013002211 นางสาวอมรรัตน� มิตรปล%อง
62013002212 นางสาวธินีพร วชิรขจรชัย
62013002213 นายพิพิธชัย ประเสริฐจตุรทิศ
62013002214 นางสาวไพรินทร� เดชบุญ
62013002215 นางสาวรุ5งอรุณ คําจุมพล
62013002216 นางสาวมนรดา อินปา
62013002217 นายภูวพงค� สุภาพ
62013002218 นางสาวพิมพ�พิดา ไชยชนะ
62013002219 นายวัชรพงษ� จอมเกาะ
62013002220 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสง
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002221 นางสาวป@ยวรรณ ทักขินันท�
62013002222 นางสาวพิทญา สมบูรณ�
62013002223 นางสาวอัจฉรา ประยูร
62013002224 นายอนุฤทธ์ิ วรโคตร�
62013002225 นายสุทธิรักษ� แซ5ขวย
62013002226 นางสาวอรวีรา ศิริสิมะ
62013002227 นางสาวปรางค�ฉัตร อักษรสว5าง
62013002228 นางสาวณัฐปภัสร� โรจนมงคลชัย
62013002229 นางสาวภณิดา บุญศิลปQ
62013002230 นางสาววรรณิพา ศรีธรรมพงษ�
62013002231 นางสาววณัฐญา งอยผาลา
62013002232 นางสาวฑิตยา สุอินทร�
62013002233 นางสาวนิภาพร พูลอ5อน
62013002234 นางสาวจิราวดี โตเขียว
62013002235 นางสาวณัฐธิดา รัตนโกศัย
62013002236 นางสาวจุฑาภรณ� สิงห�ทองลา
62013002237 นางสาวนภัสรพี อาจหาญ
62013002238 นายนิหมัดฮาริส จิใจ
62013002239 นางสาวสุดปรารถนา พฤกษาทร
62013002240 นางสาวรัชชนก สหวรรักษ�
62013002241 นางสาวพิชญ�ชานันท� แก%ววิไล
62013002242 นายวรโชติ ย้ิมนิยม
62013002243 นางสาวป@ยดา ชนมาสุข
62013002244 นางสาววัลยา เสตกุญชร
62013002245 นางสาวชลดา ช5อรักษ�
62013002246 นางสาวศุภากร วงษ�วรรณ
62013002247 นายวรวุธ อุ5นเพ็ง
62013002248 นายอภิสร เกตุเนตร
62013002249 นางสาวภัชรา บูชาพันธ�
62013002250 นางสาวอรพิณ ช%างทอง
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002251 นางสาวปFญจรัตน� ไข5ทา
62013002252 นางสาวอัญชิสา มะสุวรรณ
62013002253 นางสาวพัชราภรณ� บือทอง
62013002254 นางสาวสิรภัทร เทียมพัฒน�
62013002255 นางสาวเพชรรัตน� เปYยงใจ
62013002256 นางสาวทายิกา สุธงษา
62013002257 นายภูธเรศ สุวรรณรัตน�
62013002258 นายป@ยวิทย� เพชรสังข�
62013002259 นางสาวทิพาพร ม่ันจิต
62013002260 นายฉัตรชัย ศากรณ�
62013002261 นางสาวเบ็ญจวรรณ ทันประโยชน�
62013002262 นางสาวศิริรัตน� ศรีเอี่ยมกุล
62013002263 นางสาวชฎาพร ดอกแย%ม
62013002264 นางสาวกุลวีร� พันธุ�อําไพ
62013002265 นางสาวขวัญตา ขวัญทอง
62013002266 นายสันติราษฎร� ต%นพิกุล
62013002267 นายธีรวัตร เหล5าบุรี
62013002268 นางสาวสุพัตรา สําอางค�
62013002269 นางสาวคเณมพร ยุกตานนท�
62013002270 นางสาวจันทร�จิรา ณ นคร
62013002271 นายสุทธิเกียรติ ผาดี
62013002272 นางสาวอชิณญาณ� เผือกรอด
62013002273 นางปราณี ไชยช5อฟ;า
62013002274 นางสาวจุฑามาศ เหลืองอ5อน
62013002275 นายคุณานนต� รักยงค�
62013002276 นางสาวนริศรา เฉิดเฉลา
62013002277 นางสาวอรวรรณ จิตต�ประเสริฐ
62013002278 นางสาวสุมณฑา มณียม
62013002279 นางสาวน้ําฝน ร5องเสอียบ
62013002280 นางสาววิมลนาฏ ต้ังชูลาภ
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ระดับปริญญาตรี

62013002281 นางสาวชนิดา แตงอ5อน
62013002282 นางสาวศิรินภา วงษา
62013002283 นางสาวชนินาถ ลําภูเงิน
62013002284 นางสาวดุษฎี รีรัตนชาติ
62013002285 นางสาวณิชาบูล สายทอง
62013002286 นางสาวเจนจิรา เรืองวงษ�
62013002287 นายวรวุฒิ เปาทอง
62013002288 นางสาวสุนิดา เครือม5วง
62013002289 นางสาวศีรณา สุธนะวุฒิ
62013002290 นางสาวปนัดดา ประยงค�พันธ�
62013002291 นางสาวณัฐรีน สุนทรนันท�
62013002292 นางสาวมินตรา เกษกุล
62013002293 นางสาวทิพยาภรณ� ผุสดี
62013002294 นางสาวชนกชนม� แขไข
62013002295 นายปFญญา เนตรวัชรชัย
62013002296 นางสาวกัญญาภัทร อุลูโคตร
62013002297 นางสาวอุมาพร ศรีสุธน
62013002298 นายเรวัตร ไชยชาญ
62013002299 นางสาววรรณิดา เรือนแก%ว
62013002300 นางสาวอรพรรณ ชุมปลา
62013002301 นางสาววโรชา แดงอร5าม
62013002302 นายวันชัย พูลช5วย
62013002303 นายวัชรเกียรติ ทองสมุทร
62013002304 นายวิกรม อร5ามวิทย�
62013002305 นางสาววรีญา พุ5มศิริ
62013002306 นายกิตติพัฒน� สมนาศักด์ิ
62013002307 นายณัฐดนัย ภูสมยา
62013002308 นางสาวรวิปรียา มุณีศรี
62013002309 นางสาวจิรวรรธ ชาวศรีทอง
62013002310 นายเอกรินทร� ศิลรักษ�
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ระดับปริญญาตรี

62013002311 นางสาวกมลทิพย� ศรีนวลแก%ว
62013002312 นางสาวธรรมรัตน� ดอนเส
62013002313 นางสาวทาชินี สุขโข
62013002314 นายสุรเชษฎ� อ%นทอง
62013002315 นางสาววรินท�พร กุลธรรมมานนท�
62013002316 นางสาววรัญญา ศรีวรุณนนท�
62013002317 นางสาวจุฑามาศ อบทม
62013002318 นายณัฐวัฒน� พูนประสิทธ์ิ
62013002319 นายธวัชชัย ลิบลับ
62013002320 นางสาวพรชนิตว� บุญวัฒนะกุล
62013002321 นางสาวกุลวิภา ก%อนคํา
62013002322 นางสาวปFทมา มัยดิง
62013002323 นางสาวอังคณา ทองย้ิม
62013002324 นายกรเทพ พลเย่ียม
62013002325 นางสาวฐภัทรษร หูกขุนทด
62013002326 นางสาวอภิชยา พันธุ�คง
62013002327 นางสาวธันยาภรณ� ดาบสันเทียะ
62013002328 นางสาวอรัญญา ปานอินทร�
62013002329 นางสาวเบญจมาส ปานรุ5ง
62013002330 นางสาวธัญรัตน� เทศมาสา
62013002331 นางสาวสุกัญญา ดีปFกษี
62013002332 นางสาวกมลชนก ดวงคํา
62013002333 นางสาวกัญญาภรณ� อินทแพทย�
62013002334 นางสาววลัยพร ปFญญาธง
62013002335 นายสามารถ สิงห�งาม
62013002336 นางสาวจีรอร เพ็ญพิชชากร
62013002337 นางสาวกัลยาภัค ลําเพยพล
62013002338 นางพิศมัย ศรีสูงเนิน
62013002339 นายณัฐวุฒิ กระเทศ
62013002340 นางสาวป@ยาพัชร ธาดาดลทิพย�
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ระดับปริญญาตรี

62013002341 นางสาวมนธิดา อัครสามารถ
62013002342 นางสาวพรรณวรท ดอกกุหลาบ
62013002343 นายณัฐวัฒน� พุกพิลา
62013002344 นางสาวรัตน�วิมล สุวรรณวิจิตร
62013002345 นางสาวอินทนิล กองพันธ�
62013002346 นางสาวชัชสรัญ เกียรติชื่น
62013002347 นางสาวจิติมา เกิดพิพัฒน�
62013002348 นางสาวณัฐยา บุญปก
62013002349 นางสาวศุภางค� งามสม
62013002350 นางสาวพรชนก จุลเกษร
62013002351 นางสาวภัทรพร บุญสืบมา
62013002352 นายวศิน คูทองกุล
62013002353 นางสาวประภัสสร สุขช5วย
62013002354 นายชิษณุพงศ� แย%มนุ5น
62013002355 นางสาวจุฑามาศ แหยมคง
62013002356 นางสาวกุลิสรา พันธุ�สุภา
62013002357 นายอํานาจ ธรรมกันทะ
62013002358 นางสาวพิมพิกา สังวาลย�
62013002359 นางสาวณัฐพัชร� รักการ
62013002360 นายธีระพงศ� รอดทองคํา
62013002361 นางสาวเกศราพร คําภักดี
62013002362 นายโกติยา บุตตะสีลา
62013002363 นายสุรศักด์ิ รัตนา
62013002364 นางสาวสุธาธิณี คนไว
62013002365 นายธนวัฒน� ดวงฟู
62013002366 นางสาวภาสิรี สิริภัทรวิช
62013002367 นางสาวป@ยธิดา ยอดพิชัย
62013002368 นางสาวพีรพัทธ� ขุนอําไพ
62013002369 นางสาวณัฐสุดา พรหมมา
62013002370 นางสาวเมธินี นาฑี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002371 นางสาวปุณยวีร� แก%วดวงแข
62013002372 นางสาวปณิตา สาริปา
62013002373 นางสาวแอนนภา สารสุภาพ
62013002374 นางสาวอรุณทดี ธํารงค�สกุลศิริ
62013002375 นางสาวรัตนี เคหวัตร
62013002376 นางสาวป@ยะพร พงษ�ปธาร
62013002377 นางสาวบุษรินทร� ฤทธิเจริญ
62013002378 นางสาวธิติมา พุทธา
62013002379 นางสาวกัญธิมา เทศทอง
62013002380 นายพงศ�ณรินทร� ฉํ่าเฉียวกุล
62013002381 นางสาววันวิสาข� หวันทา
62013002382 นางสาวอินทุอร บุญเมือง
62013002383 นางสาวพัชรี พิมพิสัย
62013002384 นางสาวชนากานต� ช5อทองดี
62013002385 นางสาวธาราทิพย� เงางาม
62013002386 นายวิธวินท� สิทธาจริยา
62013002387 นางสาวชญาณ�นันท� โรจนสารัมภกิจ
62013002388 นางสาวปารมี สังขวรรณะ
62013002389 นางสาวจรัสศรี ศรีอินทร�
62013002390 นางสาวณิชกานต� ตันกาศ
62013002391 นางสาวกานติมา วงศ�กันทะ
62013002392 นายธีรภัทร� งามพร%อมมงคล
62013002393 นางสาวนันทรัตน� พุ5มพวง
62013002394 นางสาวอัญชนา เรืองชัยนิคม
62013002395 นางสาวปวริศา สิงห�งาม
62013002396 นายกรภัทร กาวิละ
62013002397 นางสาวสุพรรณี ใจทอง
62013002398 นางสาวพรปราณี รัตนมหาไพศาล
62013002399 นางสาวสุภาภรณ� วันเสน
62013002400 นางสาวศศิวิมล ผลไม%
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002401 นางสาวชิตาภา เพ็งคําปFMง
62013002402 นางสาวสุกานดา ตินตานนท�
62013002403 นายสุรเดช ศรีสว5าง
62013002404 นางสาวโสภิดา ยินดีมาก
62013002405 นางสาวเขมมิการ� วุฒิสันเทียะ
62013002406 นางสาวนิรชา มารมย�
62013002407 นางสาวสุกัญญา พลเลิศ
62013002408 นายณัฐพล ใจอนงค�
62013002409 นางสาวนฤภร เมืองน%อย
62013002410 นางสาวณัฏฐนิช วังบรรพต
62013002411 นายเอกลักษณ� มาสง
62013002412 นางสาวติยาภรณ� พันธ�แพ
62013002413 นายธีรเมธ ไอทา
62013002414 นางสาวจันทร�เพ็ญ สีไสย
62013002415 นางภาวินา สารสัย
62013002416 นางสาวณัฐยา พลยะเดช
62013002417 นายกัญจน�ธรม โลสันเทียะ
62013002418 นายวัชรพล ใจกล%า
62013002419 นางสาวสุพิชญา เลาะสุริยา
62013002420 นางสาวภารดี สมบูรณ�พร
62013002421 นายสุรสิทธ์ิ โกรดประโคน
62013002422 นางสาวเจมจิรา เมืองแพน
62013002423 นายพิพัฒน� คําแพง
62013002424 นางสาวประภัสสร สุวรรณศรี
62013002425 นางสาวธัญญารัตน� ทิพย�สนธ�
62013002426 นายนพรัตน� ประพัด
62013002427 นางสาวสุปราณี จวบบุญ
62013002428 นางสาวพิมพ�ชนา นันตาลิตร
62013002429 นางสาวมุนิตา เลาะสุหลง
62013002430 นางสาวกรรณิการ� จันอ%าย
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002431 นายสุริยันต� หอมนาน
62013002432 นายสมเพชร ศรีวิชัย
62013002433 นางสาวณภากุล มงคลปารมี
62013002434 นางสาวธนาภรณ� ศรีโยธา
62013002435 นางสาววรรณนิษา เฮียงเถ่ือน
62013002436 นายธนชัย บุญมีผล
62013002437 นางสาวชลธิดา หัสนันท�
62013002438 นางสาววิตตานันท� ธรรมดิษฐ�
62013002439 นางสาวนฤณธร รอดทอง
62013002440 นายกายเสน5ห� เก้ือกูลพิพัฒน�
62013002441 นายสุพิชชา ถาวรวงศ�สกุล
62013002442 นางสาวณัฐกฤตา สุทธิวารี
62013002443 นางสาวสมฤทัย เลิศพิมลพันธ�
62013002444 นางสาวจันทร�ประภา ใจเรือง
62013002445 นายคงฤทธ์ิ พวกพลับ
62013002446 นางสาวเพ็ญพร จงเจริญสันติกุล
62013002447 นางสาวจุฑาวรรณ นิลเพ็ชร
62013002448 นางสาวปุญญพัฒน� ร%อยอําแพง
62013002449 นางสาวมนัญชยา ไคลมี
62013002450 นางสาวนัชชนม� ขวัญปาน
62013002451 นางสาวชลธิชา แสงน%อย
62013002452 นางสาววนิดา สันติวัชราณุรักษ�
62013002453 นายสราวุฒิ หมอยา
62013002454 นายอนัส ทองดี
62013002455 นางสาวสาวิตรี สิงคลีประภา
62013002456 นายวศิน พโนศักด์ิ
62013002457 นางสาวมาริษา ปานช5วย
62013002458 นายปริญญาวัชร จตุวรพัฒน�
62013002459 นางสาวศิรภัทร ศิริภาพ
62013002460 นางสาวไอรินลดา มโนหาญ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002461 นางสาวปุณยนุช แก%วชนะ
62013002462 นายธชา ชาชะ
62013002463 นางสาวชุตินันท� ลิ้มสมบัติ
62013002464 นายณัฐเวชศาสตร� จําเนียร
62013002465 นางอลิษา บรรดาศักด์ิ
62013002466 นายรัฐพร ศรีอุบล
62013002467 นางสาวเหมือนแพร รุ5งเผ5าพันธุ�
62013002468 นายภาสกร ศานติบูรณานนท�
62013002469 นางสาวแพรวนภา ดอนกลาง
62013002470 นางสาวพัชรี บุตรดี
62013002471 นายสหวุฒิ แสงทับ
62013002472 นายศุภกิจ แช5มช%อย
62013002473 นายภาณุวัฒน� ชมหอม
62013002474 นายวีรยุทธ ปรางทอง
62013002475 นางสาวอริสรา เสถียร
62013002476 นายธรรมนูญ กองชุม
62013002477 นายจักรกฤช วรรณฤดี
62013002478 นางสาวอนุชรา ไชยทองศรี
62013002479 นางสุขฤทัย สุดตา
62013002480 นางสาวกมนทรรศน� ดอกกุหลาบ
62013002481 นางสาวกมลวรรษน� คนดี
62013002482 นางสาวกชพร แย%มนิ่มนวล
62013002483 นางสาวพัชพร ศรีสงวน
62013002484 นางสาวป@ณฑิรา หลิบนุกูล
62013002485 นางสาวพิชญา คงแสนคํา
62013002486 นายภาณุภัทร วงศ�วรปFญญา
62013002487 นางสาวณัฐธิดา กันนิกา
62013002488 นางสาวนพเก%า ฑีฆะสุข
62013002489 นางสาวนริศรา เพรียวสามพราน
62013002490 นางสาวฮาลีเมUาะ ดีแม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002491 นายวันเฉลิม พรธาดาวิทย�
62013002492 นางสาวชุติสรา คงหวาน
62013002493 นางสาวรุจจิเรศ คล%ายสุวรรณ�
62013002494 นางสาวธารทิพย� ประจินต�
62013002495 นางสาวโสภิดา ขันโตน
62013002496 นางสาวรวีกานต� เถ่ือนทับ
62013002497 นายพรเพชร พัฒนจันทร�
62013002498 นางสาวสุดารัตน� ไชยวงค�
62013002499 นางสาววรรณิศา ศรีวิชา
62013002500 นางสาววิภาวดี สมสกิจ
62013002501 นางสาวอัมพิกา สิงห�โตงาม
62013002502 นางสาวณัฐชยา ชิณกะธรรม
62013002503 นางสาวอารยา นินวารี
62013002504 นางสาวโสรญา มากลับ
62013002505 นางสาวทัศนีย�พร ณ นคร
62013002506 นางสาวเปรมมิกา สุทาหรณ�
62013002507 นางสาวชลิตา ศิวาโรจน�
62013002508 นางสาวอนงค�นาฏ ลี้วิริยะไพฑูรย�
62013002509 นางสาวภัณฑิกา ทองเพ็ชร
62013002510 นางสาวเพ็ญศรี สมแก%ว
62013002511 นางสาวนิภาพร ตีระมาตย�
62013002512 นางสาวพัชรินทร� อินทรสําอางค�
62013002513 นางสาวคณัศดา มูลลักษณ�
62013002514 นางสาวญาณัจฉรา รัตนพรม
62013002515 นางสาวจิราพร เพ็งคุ5ย
62013002516 นางสาวสุจารี สอนไว
62013002517 นายภูสิทธ์ิ แก%วประสงค�
62013002518 นายวันชนะ โยธินทะ
62013002519 นางสาวเมธิญา แก%วทองประคํา
62013002520 นางสาววรางคณ�สุดา วิปุลาวนิชย�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002521 นางสาวกนกอร ไทยถาวร
62013002522 นางสาวไปรยา แสงมาศ
62013002523 ว5าที่ ร.ต.โยธิน ปลั่งเปล5ง
62013002524 นางสาวศศิวิมล แป;นสุวรรณ�
62013002525 นางสาวสุมาลี แสงจันทร�
62013002526 นางสาวธารารัตน� พุ5มแย%ม
62013002527 นายรัฐพงศ� ฉันทชัยศิริ
62013002528 นางสาวสลิลลา เมืองแก%ว
62013002529 นายคมกฤษ วรสีหะ
62013002530 นางสาวบุษราคัม สุขกร
62013002531 นายณัฐวัตร สนามชัย
62013002532 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนวพรรณ� นวลอินทร�
62013002533 นางสาวกนกวรรณ ภัทรอัมพรชัย
62013002534 นายชัยพล นาคะวงค�
62013002535 นายสุริยา พลรักษา
62013002536 นางสาวตุลลิยา สาริบุตร
62013002537 นางสาวธนภรณ� ชัชวาลย�
62013002538 นางสาวพิชญ�พิมล สมฤทธ์ิ
62013002539 นายธีรกานต� ไชยศิริวัฒนะกุล
62013002540 นายเอกดนัย มาบรรดิษฐ
62013002541 นางสาวธันยาภัทร� ฐิติภูรีพัฒน�
62013002542 นางสาวคานซา มลคาน
62013002543 นายชาญวิทย� บุญเก้ือ
62013002544 นางสาวนัสริน จารง
62013002545 นางสาวรัชนีกร สอนสุทธ์ิ
62013002546 นางสาวจันทิวา เนตร�จุ%ย
62013002547 นายชญานิน เลิศธนะสมบัติ
62013002548 นางสาวจิตติมา ศรีวรรณ
62013002549 นางสาวป@ยนุช มาโต
62013002550 นางสาวธนพร จันทร�สุวรรณ�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002551 นายยุทธกร ทิพชาติ
62013002552 นางสาววริศรา สุทธิชัชวาลย�
62013002553 นางสาวกวิสรา จรุงสรศักด์ิ
62013002554 นายทําเนียบ พิมพ�พา
62013002555 นางสาวป@ยธิดา ป@ยพัฒนมงคล
62013002556 นายจีระพนธ� พรมเดช
62013002557 นางสาวณิชากร สมบูรณ�จันทร�
62013002558 นางสาวจุฑามาศ ปานประทีป
62013002559 นางสาวพิมพ�พิไล อินณรงค�
62013002560 นางสาววสิตา ยุบลเพลิด
62013002561 นางสาวชนาพร ประพันธ�กาญจน�
62013002562 นางสาวภัทธีรา อับดุลย�ล5าห�
62013002563 นายสุทธิเดช ลาภสาร
62013002564 นายสมชาย ล้ําเลิศ
62013002565 นายสัมพันธ� ตาละ
62013002566 นางสาวกานต�ธิดา ปุญญโสพรรณ
62013002567 นายอภิชาติ อ5อนม่ิง
62013002568 นางสาวอาภัสสร สมบุญลาภ
62013002569 นางสาวสุชัญญา สยามนิกร
62013002570 นางสาวราตรี คําลือชา
62013002571 นายราเชนทร� เกียรติชาตรี
62013002572 นางสาวจารุวรรณ อยู5จัตุรัส
62013002573 นางสาวจิรัสยา โชติยานนท�
62013002574 นางสาวสุวัจนี สมสาย
62013002575 นายชโนดม กาศวิราช
62013002576 นางสาวศันสนีย� บุญพูนเลิศ
62013002577 นางสาววิชุดา มากทอง
62013002578 นางสาวธนัชพร รัตนาธรรมวัฒน�
62013002579 นายพีระยศ จันทร�พลับ
62013002580 นางสาวป@ยะพร จันทร�ต5าย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002581 นางสาวจริญญา เปรมกระโทก
62013002582 นางสาวบัว หนาซุย
62013002583 นางสาวสุญาณี กฤษณพิพัฒน�
62013002584 นางสาวณิชนันท� บุญนิ่ม
62013002585 นายภาสกร ณ นคร
62013002586 นางสาวศรารินทร� ทะชัย
62013002587 นางสาวดนิตา เพ็งพิทักษ�
62013002588 นางสาวพรพิมล อ5อนศรี
62013002589 นางสาวกิตติยาภรณ� ผ5องแผ%ว
62013002590 นายพิสิษฐ� สงเคราะห�
62013002591 นางอุมาภรณ� อินโน
62013002592 นางสาวเชิญพระฝFน กUกเหลี่ยม
62013002593 นางสาวแพรพิไล อดุลยวัฒน�
62013002594 นายอานนท� เจิมประเสริฐ
62013002595 นางสาวกชพร อินตUะปาน
62013002596 นางสาวจิรัศยา กตะเวทีสกุล
62013002597 นางสาวณัฎฐา ญาณสิทธ์ิ
62013002598 นางสาวสุวดี เลิศทิฐิวงศ�
62013002599 นางสาวสิรินาถ เซซ5ง
62013002600 นายสมคิด จันทีนอก
62013002601 นายสหรัฐ หน5ายมี
62013002602 นายป@ยะณัฐ ขุนทอง
62013002603 นางสาวกนกกาญจน� รักชาติ
62013002604 นายจิตรกร พรหมพนัส
62013002605 นางสาวภฤศญา บํารุงตา
62013002606 นางสาวพิมลพรรณ เพ็งถา
62013002607 นางสาวมนธิชา เรียงขัน
62013002608 นางสาวศุนิสา ตาสอน
62013002609 นางสาวณิชาภัทร เครือรัตนไพบูลย�
62013002610 นายศิขรินทร� เขียวพลอย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002611 นางสาวพิมพ�นารา โรจนสิทธิโชค
62013002612 นางสาวณัฐฐาภรณ� ภาคเดียว
62013002613 นางสาวธนัชชา ศรีจะตะ
62013002614 นางสาวสุชาวดี สงเคราะห�ราษฎร�
62013002615 นางสาวภาวินี วันทอง
62013002616 นายไอยวัฒน� ทิตธเนศวงศ�
62013002617 นายมนัส คชรัตน�
62013002618 นางสาวจิรัชยา จัดพล
62013002619 นางสาวสุชีรา มณีสว5างวงศ�
62013002620 นางสาวกัณฐิมา บุญธรรม
62013002621 นางสาวเสาว�ลักษณ� มาลาเวียง
62013002622 นายขจรศักด์ิ จันพูล
62013002623 นางสาวณิสารัตน� จุลประภา
62013002624 นางสาวนัทธฉัตร พุทธรักษา
62013002625 นางสาวปริชาติ ก%านบัวไชย
62013002626 นางสาวศรัณย�ภรณ� นามเชียงใต%
62013002627 นางสาวอิมสุธินันท� พงศสุรทร
62013002628 นางสาวอัจฉราภรณ� อัครเดชสุวรรณ
62013002629 นายสุทธิพันธ� บุญเจริญ
62013002630 นางสาวหทัยรัตน� เรือนแก%ว
62013002631 นายจักรพงษ� จําปาทอง
62013002632 นางสาวภิชากรณ� ขวัญพงษ�
62013002633 นายณัฐพล ศรีสวัสด์ิ
62013002634 นางสาววริศรา เฉลิมสุขสันต�
62013002635 นางสาวอารยา จังอินทร�
62013002636 ว5าที่ร%อยตรีหญิงปาจรีย� น%อยดี
62013002637 นางสาวณัฐฐา ตันตยานนท�
62013002638 นางสาวจรรยวรรณ เฮงศิริ
62013002639 นางสาวเรณู ชินเวช
62013002640 นายธนายง ดอกบัว
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002641 นางสาวอัมพิกา มีขอบทอง
62013002642 นางสาวศิรินทิพย� เปYยน%อย
62013002643 นางสาวสุดาลักษณ� สุปะเม
62013002644 นางสาวอมรรัช ศรีบุญขํา
62013002645 นางสาวธิดา คล%ายจันทร�
62013002646 นางสาวนิศรา ธรรมวงค�
62013002647 นางสาวพรรณนารายณ� พุฒิ
62013002648 นางสาวสมพร บุญจันทร�
62013002649 นางสาววิไลพร สวยวัน
62013002650 นางสาวธีรนันท� งามละมัย
62013002651 นางสาวชลดา อิสโร
62013002652 นางสาวสัณฐิยา บุษปฤกษ�
62013002653 นางสาวจารุพร ใต%ชมภู
62013002654 นายธีระ ธูปนิ่ม
62013002655 นางสาวเกศรา เชตวัน
62013002656 นางสาวรดาภัค นามเสนา
62013002657 นายธันยบูรณ� บุญศรีสอาด
62013002658 นายฐิตินันท� เหมือนสิน
62013002659 นางสาวจิน งดสันเทียะ
62013002660 นายเฉลิมวุฒิ บุตรจุมปา
62013002661 นางสาวอุไรวรรณ ขามพารา
62013002662 นางสาวสุนิษา ปรีดา
62013002663 นางสาวศิริขวัญ ประกอบกิจ
62013002664 นางสาวฐาณัชชา ศรีรักษ�
62013002665 นางสาวสาฟYยะห� มานUะ
62013002666 นางสาวธัญพิมล ใจทา
62013002667 นางสาวพิมพ�วรีย� สําราญพิศ
62013002668 นายนพพล โสทน
62013002669 นางสาวสุฑาธิณี จงจงประเสริฐ
62013002670 นายวรโชติ วรรณ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002671 นายรังสิมันต� มาลีแย%ม
62013002672 นางสาวชญาภา ถีติปริวัตร
62013002673 นางสาวพลอยธิดา หงษ�คํา
62013002674 นายธีรพล เผ5าน%อย
62013002675 นางสาวสุมาลี เซ5งแก%ว
62013002676 นายเอกชัย ชนะใหม5
62013002677 นางสาวกัญญณัต คํานวนพจน�รัตน�
62013002678 นายธนาคาร ช5างประดับ
62013002679 นางสาวบุญฑริกา สามคูเมือง
62013002680 นางสาวชุติกานต� เดชะเทศ
62013002681 นายอภิชาติ ขันตี
62013002682 นางสาวอรอนงค� กงงอน
62013002683 นางสาวภัสรา รุ5งทวีชัย
62013002684 นางสาววลัยกร เต็มขันท�
62013002685 นางสาวเยาวเรศ บาลนคร
62013002686 นางสาวพิมพ�พิไล จันทร�แดง
62013002687 นางสาวณัฐชนา ไตรยราช
62013002688 นางสาวณัทรพัจน� แต%ประเสริฐ
62013002689 นางสาวปาลิตา ชูทิพย�
62013002690 นางสาวศศิวิมล รอดศิริ
62013002691 นางสาวปารมี ศิริยอด
62013002692 นางสาวอนุสรา บุญกาญจน�
62013002693 นางสาวจิดาภา ทุนเพ่ิม
62013002694 นายปฏิวัติ ศรีประดิษฐ�
62013002695 นางสาวฐิติมา นามวงษ�
62013002696 นางสาวสุจิตรา บุญมี
62013002697 นายจุมพล โสมแก%ว
62013002698 นางสาวอามาณี ดอเลาะ
62013002699 นางสาวนิภาพร พลายระหาร
62013002700 นางสาวสุพรรณษา โตนิติ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002701 นางสาวณัฐฐาพร บุญมาศ
62013002702 นายธิติวุฒิ คําทุม
62013002703 นายทินกร ต%นแก%ว
62013002704 นางสาวนลินรัตน� ไชยหล5อ
62013002705 นางสาวภาวดี สุวรรณ
62013002706 นางสาววัชรี ถนอมสัตย�
62013002707 นายภูริส น%อยนงเยาว�
62013002708 นางสาวพรสุดา มาตนาเรียง
62013002709 นางสาวพัชราภรณ� บุตรวัง
62013002710 นางสาวสุพรรวดี หม่ันพิทักษ�พงศ�
62013002711 นายนรินทร� ช5วยบ%าน
62013002712 นางสาวรัฐนันท� แก5นสาร
62013002713 นางสาวธิดารัตน� ผลไพศาลศักด์ิ
62013002714 นางสาวณัฐลดาภรณ� กลิ่นสุคนธ�
62013002715 นางสาวสุธาสินี อิ่มสมบัติ
62013002716 นายพีรพล จันพิลา
62013002717 นางสาวสุชาวดี ขําแจ5ม
62013002718 นางสาวฐิติพร เวียงชนก
62013002719 นางสาวจิตรลดา เหลืองดํารงค�
62013002720 นางสาวรัตติยาพร ทองญวน
62013002721 นางสาวสุวิชญา วงษ�ประเสริฐ
62013002722 นายโรจนศักด์ิ สาวะริพล
62013002723 นางสาวพรรณฐสร สิฏฐ�ฐานัง
62013002724 นางสาววิจิตตรา พิเคราะห�แน5
62013002725 นายภูมินทร� อินทร�ปFญญา
62013002726 นางสาววรัญญ�ภร ดงนอก
62013002727 นายธนากร จันใด
62013002728 นางสาวสุริวิภา บุญเลี้ยง
62013002729 นางสาวพัชนี พิมพไกร
62013002730 นางสาวซูเฟYย วิชา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002731 นายชัยวุฒิ มูลกําเนิด
62013002732 นางสาววริศรา แววสว5าง
62013002733 นางสาวปนัดดา แซ5วุ5ย
62013002734 นางสาวหัทยา ธันยากรณ�
62013002735 นางสาวบงกช ปรีชาวุฒิคุณ
62013002736 นางสาวรัตนาวลี ศรีนารางค�
62013002737 นายศรัณย� ภูรีทิพย�
62013002738 นายสถิตธรรม สระทองรัด
62013002739 นางสาวศิรญา ซ%อนเขียว
62013002740 นายศุภชัย บึงใหญ5
62013002741 นางสาวป@ยพร ทวีศักด์ิ
62013002742 นางสาวศิริรัตน� จันทบาล
62013002743 นางสาวบุศญา เหมือนสังข�
62013002744 นางสาวเกศสุดา บุญรอต
62013002745 นางสาวพิมพ�รัมภา ศรปFญญา
62013002746 นางสาวพรพิมล ศรีเครือดํา
62013002747 นางสาวเสาวภาคย� เสือเทพ
62013002748 นางสาวจุฬาลักษณ� แก%วทองคํา
62013002749 นายพัทธวีร� พันธนียะ
62013002750 นางสาววัชริดา สุขธร
62013002751 นายอภิวัฒน� สมย่ิง
62013002752 นางสาวมณิกานต� สอนสระคู
62013002753 นายจัตตุรงค� คงตระกูล
62013002754 นางสาวภัคณภัทร ใจยะสาร
62013002755 นายพีร�นิธิ เกาไศยนันท�
62013002756 นางสาวเกศราภรณ� เวระนะ
62013002757 นายวรวัตร ศรีเครือแก%ว
62013002758 นายบรรชา บุญครอง
62013002759 นายธนพล โสภณดิลก
62013002760 นายกานติวิทย� สายคําพา
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002761 นางสุดาพร ง5วนหอม
62013002762 นายธนชัย จระกุล
62013002763 นางสาวสุรีรัตน� พูลเกษม
62013002764 นางสาวธัญญ�ธิชา ธนะภิเษกสิทธ์ิ
62013002765 นางสาวอุไรรัตน� พุทธสอน
62013002766 นางสาวจรรจิรา กําลังมาก
62013002767 นางสาวณัชยาณี พวงมณี
62013002768 นางสาวอภิญญา คงช%าง
62013002769 นางสาวนุจรี พิชญวิทยาเวทย�
62013002770 นางสาวภาสินี สงวนสัตย�
62013002771 นางสาวรุ5งฟ;า มีทรัพย�
62013002772 นางสาวอรทัย กันทะยอด
62013002773 นางสาวโฉมยงค� สว5างวงค�
62013002774 นายไตรภพ คจนา
62013002775 นายภานุวัฒน� ธนสานสกุลวงศ�
62013002776 นายพัชระ ชุนหสุนทร
62013002777 นายเมชวิน ขันธีวิทย�
62013002778 นางสาวเพชรชรินทร� วิราพร
62013002779 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุอาพา สุริย�ทํานา
62013002780 นายศศิพงศ� รัญตะเสวี
62013002781 นางสาวกันทิมา ทุ5งคาใน
62013002782 นางสาวสรัญญา สุระพิณชัย
62013002783 นางสาวสุธารัตน� จันทร�นวล
62013002784 นางสาวลักษณารีย� มาละ
62013002785 นายปรเมษฐ� เกตุนาค
62013002786 นายวันโชคชัย พันธุ�ศักด์ิ
62013002787 นางสาวณัฐสุดา พ่ึงบุญ
62013002788 นางสาวชนกนันท� พวงไสว
62013002789 นางสาวธัญชนก ประสงค�บัณฑิต
62013002790 นายชีรนัย ศรีสนไชย
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002791 นางสาวรัชนีพร สวัสดี
62013002792 นางสาวกรกช สิงห�อมร
62013002793 นางสาวอรสา บรรจุสุวรรณ�
62013002794 นายพีรพัฒน� หม่ันจิตร�
62013002795 นางสาวสมฤทัย ทองชุ5ม
62013002796 นางสาวพรพิมล กิทํา
62013002797 นายอัครพงษ� เบี้ยวน%อย
62013002798 นางสาวธนิษฐา ชะบํารุง
62013002799 นางสาวมาลีนา มะโนยอด
62013002800 นางสาวนันธิภา เขียวธง
62013002801 นางสาวชาคริยา อรุณรัตนบัณฑิต
62013002802 นางสาวมูรณี เจUะอาแว
62013002803 นายกิตติชัย ประสิทธิเมนนท�
62013002804 นางสาวพัณณ�ชิตา มหาอริยทวีสิน
62013002805 นางสาวนภัสวรรณ จันทร�ทิพย�มณี
62013002806 นางสาวจุฑารัตน� โพธ์ินา
62013002807 นางสาวปวีณา อบเทศ
62013002808 นางสาวภัสรา ศรีแก%ว
62013002809 นายไพชยนต� เจริญสุข
62013002810 นางธีรารัตน� สุวรรณ
62013002811 นางสาวนภัสรา เรืองจุ%ย
62013002812 นางสาววันเพ็ญ ศรีอุไร
62013002813 นางสาวกัญญาณี คงภักดี
62013002814 นางสาวพรนลิน สอาดเอี่ยม
62013002815 นายนิพล ธรรมวงศ�
62013002816 นางสาวศมิษฐา ขาวเมืองน%อย
62013002817 นางสาวฉวีวรรณ ฝFMนเซ้ียน
62013002818 นายธนา ผดุงศิลปQไพโรจน�
62013002819 นางสาวธนิดา จินดาไตรรัตน�
62013002820 นางสาววนิดา แก%วศรี
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62013002821 นายฉัตตริน เปYPยมรอด
62013002822 นางสาวภิรมย�ธารา แข็งธัญญะกรณ�
62013002823 นางสาวพัชรียา นันทารมย�
62013002824 นางสาวอุมมีนา ฤทธ์ิบุญ
62013002825 นางสาวจุฑาพรรณ ปFนปวง
62013002826 นางสาวณหทัย นิตตะโย
62013002827 นางสาววิชุดา จันทวารา
62013002828 นายณัฐพนธ� หมีพลัด
62013002829 นางสาวบุญรัตน� ดีน%อย
62013002830 นางสาวสิริพร สังข�ทอง
62013002831 นายวัชรพล เข็มมาลากุล
62013002832 นางสาวปรารถนา มะเด่ือทอง
62013002833 นางสาวขวัญใจ เทพวงค�
62013002834 นายอัครินทร� พ่ึงทอง
62013002835 นายศิวนาถ โชติอุทยางกูร
62013002836 นางสาวสุกัญญา อ5อนรู%ที่
62013002837 นางสาวสุกัญญา คงกลั่นดี
62013002838 นายพีระวัฒน� เจริญสินธุ�
62013002839 นางสาวกมลชนก ประทีปสุขทน
62013002840 นางสาวปวีณา จันขาว
62013002841 นายสรายุทธ์ิ อินทศร
62013002842 นายชินวัฒน� วาสนาเรืองสุทธิ
62013002843 นายสมบูรณ� กอมนชัย
62013002844 นายศุภรัตน� จุ%ยอ5อน
62013002845 นางสาวหทัยชนก ประสินเดิม
62013002846 นางสาวรัตนากร พฤกษาชีวะ
62013002847 นางสาวเกวลิน นวลพลับ
62013002848 นางสาวฉัตรฐนันท� เลิศกิรวงศ�
62013002849 นางสาวสกาวรัตน� บุญรัตน�
62013002850 นางสาวป@ยนุช นุชถาวร
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62013002851 นายศุภกร ภูมิงดาว
62013002852 นางสาวจิดาภา พรหมมี
62013002853 นางสาววรรลี ลําพองชาติ
62013002854 นายพลากร เกตุสุวรรณ�
62013002855 นางสาวอรุณรัตน� เชื้อบาง
62013002856 นายภูมิพัฒน� เกียรติจักรวาล
62013002857 นางสาวอนิญชิตา อุเทนสุต
62013002858 นางสาวจรินญา นิ่มนวล
62013002859 นางสาวณัฐสินี ทิชากร
62013002860 นางสาวพรทิพย� ศรีคําภา
62013002861 นางสาวฉัตรธิมล ชุ5มสวัสด์ิ
62013002862 นางสาวชนากานต� คําภิระแปง
62013002863 นายพงค�พัฒน� ฉลาด
62013002864 นางสาวบงกช คงสมจิตร�
62013002865 นางสาวนาถชนก เป;าทอง
62013002866 นายวิเศษ สิทธิพงษ�
62013002867 นางสาวพิมพ�ชนก ช5วยสกุล
62013002868 นางสาวศรัญยา ดํานาคแก%ว
62013002869 นายปFญจพล เสือม5วง
62013002870 นางสาวธวัลรัตน� วรวงษ�
62013002871 นายปรีชาพล บุญพรม
62013002872 นางสาววรรัตน� กลิ่นทอง
62013002873 นายเตชินท� อินทรประดิษฐ�
62013002874 นางสาวปรีดานุช กิตติพงศ�พิทยา
62013002875 นางสาวณัฐญา ทักษิณ
62013002876 นางสาวสิริภัทร จินเขตกิจ
62013002877 นางสาวอชิรญา ขันทเขต
62013002878 นางสาวพนมพร วงษ�เหมือน
62013002879 นางสาวก่ิงแก%ว สัยนิยม
62013002880 นางสาวศุภรดา รักเกียรติเผ5า
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62013002881 นางสาวกิติยาภร ถู5ยัว
62013002882 นายวิริยะ จิววิกุล
62013002883 นางสาวธมลวรรณ สําอางค�พิศ
62013002884 นายสิขรินทร� รัตนภิรมย�
62013002885 นางสาวจรรยพร พรมรัตน�
62013002886 นางสาวปนัดดา กังละ
62013002887 นางสาวมยุรี วงศ�ภาคํา
62013002888 นางสาวสุชานันท� แจ5มใส
62013002889 นางสาวเสาวนีย� อินทสร%อย
62013002890 นายญาณวุฒิ เกษรนวล
62013002891 นางสาวหทัยมาศ ศรีโยยา
62013002892 นางสาวอันชณา หม่ืนหล%า
62013002893 นางสาวสุธีร�อร ศรีสวรรค�
62013002894 นางสาวธัญญลักษณ� เตโชวิจักชัยกุล
62013002895 นางสาวชยุดา พุทธชูชาติ
62013002896 นางสาวพัชนี สุขลาภวิทยาคุณ
62013002897 นางสาวสุกัญญา โคตะมะ
62013002898 นายพุฒิพงศ� สยมภาค
62013002899 นางสาวอารียา สุริวาลย�
62013002900 นางสาวธนษมน มาลี
62013002901 นางสาวลดา นพรัตน�
62013002902 นางสาวป@ยชฎา เรือนมะกอก
62013002903 นางสาวทักษิณา โพธิสวัสด์ิ
62013002904 นางสาวกาญจนาพร สิมมาโคตร
62013002905 นางสาวทักษพร แจ%คํา
62013002906 นางวรัญญา นินทะลาด
62013002907 นางสาวกรวิภา วินัยเจริญชัย
62013002908 นางสาวอุบลรัตน� พลชัย
62013002909 นางสาวบุญตา บุตทชน
62013002910 นางสาวณัฐนันท� สมบัติสวัสด์ิ
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62013002911 นางสาวอรณิชา สุทิน
62013002912 นางสาวดุจหทัย เหล็กน้ําคบ
62013002913 นางสาวพสุวดี จันทรชัย
62013002914 นางนนนุช มุสิกา
62013002915 นางสาวกาญจนา อยู5ภู5
62013002916 นางสาวดวงใจ จอมคําสิงห�
62013002917 นางสาวพัชรดา อุดมเวช
62013002918 นางสาวพิมพ�ลภัส กาญจนพิมาย
62013002919 นางสาวณัฏฐินี ขวัญมุข
62013002920 นายอนุวัตร มีบุญ
62013002921 นางสาวเปรมกมล บรรจงช5วย
62013002922 นางสาววิไลลักษณ� กองสุข
62013002923 นางสาววริญญา จันทร�ศิริ
62013002924 นายวัชระ ทิกะมล
62013002925 นางสาวนันทิชา พรตระกูลพิพัฒน�
62013002926 นายอลงกรณ� แสงจันทร�
62013002927 นายฐิติวัชร� จันทร�ปFญญาวงศ�
62013002928 นางสาวพลอยไพลิน เจ่ียโชติกุล
62013002929 นายศุภชาญ รื่นถวิล
62013002930 นางสาวมนัชชา รัตนดํารงภิญโญ
62013002931 นางสาวฐานียรัตน� ปรางศรี
62013002932 นายเจษฎาพงศ� ประคํา
62013002933 นางสาวยุภาวดี โชติเนตร
62013002934 นางสาวกมลวรรณ ขาวจิตร
62013002935 นายนราทิพย� นิ่มเพ็ง
62013002936 นางสาวรัชชยานันต� ตัญยุชน
62013002937 นางสาวจิราภา แก%ววิลัย
62013002938 นางสาวชนัญญา เนตรทิพย�
62013002939 นางสาวกุลธิดา ใจเย็น
62013002940 นางสาวสิรินธร� จึงสมาน

หน%า 98 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013002941 นางสาวมลฤดี เชิดชู
62013002942 นายวศิน ทองฤทธ์ิ
62013002943 นางสาวรุจิรา ประขวัญครบุรี
62013002944 นางสาวสุดารัตน� สันติพิทักษ�
62013002945 นายกฤตลักษณ� สาทะเล
62013002946 นางสาวฐาปนีย� เพ็งถา
62013002947 นางสาวสุนิษา ฮู5ลอยลี
62013002948 นางสาวณัฐฐาพร บัวแสงใส
62013002949 นางสาวกุลจิรา ทองคําชุม
62013002950 นายสหรัฐ แซ5ต้ัง
62013002951 นางสาววราภรณ� แก%วสระศรี
62013002952 นางสาวกันธิมา อุดสังข�
62013002953 นางสาวไพจิตร ภูฆัง
62013002954 นางสาวเสาวลักษณ� ทองเดิม
62013002955 นางสาวกวินทิพย� วงศ�มะภัย
62013002956 นางสาวสมฤทัย แสงกล5อม
62013002957 นางสาวสุพัฒตรา มีสาคร
62013002958 นางสาวภรณ�ทิพย� ซ่ือตรงจิตติ
62013002959 นางสาวมนัชฌา กํ่ากุล
62013002960 นางสาวมณทิพย� จันทโรทัย
62013002961 นางสาวกานต�ธิดา เฟLองแก%ว
62013002962 นางสาวสาวิณี ศรีอําไพ
62013002963 นางสาวมัสยา พุทรา
62013002964 นางสาวภรณ�มณี ย้ิมอ่ํา
62013002965 นายนรพล อานันทยศ
62013002966 นายอรรถพล นาโสก
62013002967 นางสุพรรษา ไชยปXายาง
62013002968 นายสุเมธ ทรัพย�เจริญ
62013002969 นางสาวพนิตนันท� สุจินตวงษ�
62013002970 นางสาวมาธวี นันทศรี
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62013002971 นางสาวจีรณา พุฒิกุลบวร
62013002972 นางสาวปฐมลักษณ� เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62013002973 นางสาวสุภาภรณ� เอี่ยมโอ
62013002974 นายรัชชานนท� เรียนรังษี
62013002975 นางสาวกาญจนา สุวรรณศรี
62013002976 นางสาวสุรัดดา จักรวงค�
62013002977 นายธนกฤต ต้ังดํารงทรัพย�
62013002978 นางสาวอรทัย การหม่ันดี
62013002979 นางสาวปณยา เจริญวานิชกุล
62013002980 นางสาวสลิลทิพย� สุกราสัย
62013002981 นางสาวตันหยง ศรีสถาน
62013002982 นางสาวพิมพิกา บัวอิ่น
62013002983 นางสาวพนิดา สกุลวงศ�สาลี
62013002984 นายอาทิตย� มีเจริญ
62013002985 นายพุทธพล ชะนะสถิตย�
62013002986 นายสธน กุลเสวกกุล
62013002987 นางสาวป@โยรส หงส�ทอง
62013002988 นางสาวสรรชนก ตระกูลนุช
62013002989 นางสาวภัทรียา ทับทิมสี
62013002990 นางสาวสถาพร ยอดเสน
62013002991 นางสาววัชรี ชินโคตร�
62013002992 นางสาวสุกัญญา สืบอ5อน
62013002993 นางสาววนิดา พืชเส็น
62013002994 นายจิณณวัตร นุชประมูล
62013002995 นางสาวจุฑมาส เพ็งรัศมี
62013002996 นายอุกฤษณ� พวงลํา
62013002997 นายธันย�ฌาณ นันท�นนท�สิริ
62013002998 นางสาวศิริกานต� วงวาศ
62013002999 นางสาวณภัค ปาลศิลปQ
62013003000 นายปริญญา สังเสวก
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62013003001 นายชานน บุญนาม
62013003002 นางสาวเจริญตา แซ5เล%า
62013003003 นายเกษมสุข สิงห�ทอง
62013003004 นางสาวเทพประทาน สีดาบุตร
62013003005 นางสาวธัญญ�รวี จันแก%วเกิด
62013003006 นางสาวเพ็ญพิชญา ใจขํา
62013003007 นายจตุพล เพชรเสนา
62013003008 นายศุภชัย คงทอง
62013003009 นางสาวมะลิวัลย� สะสี
62013003010 นางสาวสุชานุช ยาประดิษฐ�
62013003011 นายกษิด์ิเดช เธียรโอภาส
62013003012 นางสาวชโลบล คาวีวงศ�
62013003013 นายเอกพจน� ลีลารุจิ
62013003014 นางสาวนรีรัตน� อ5อนมาก
62013003015 นายทัศน�พล ลอยเลิศฤทธ์ิ
62013003016 นางสาวอุไรวรรณ ถนอมใจ
62013003017 นายวรพล อัครวงษ�
62013003018 นางสาวชลวนา มณีสวัสด์ิ
62013003019 นางสาวสุพิศชา อาคะมา
62013003020 นางสาวปาลิดา เกาะลอย
62013003021 นายศรรักษ� สูงทรง
62013003022 นางสาวประภาพรรณ โถน%อย
62013003023 นางสาวริญญารัตน� มีลือสาร
62013003024 นางสาววิมล โชติเฉลิมพงษ�
62013003025 นางสาวณัฐธยาน� ไพสินชัยอารี
62013003026 นางสาวเสาวรส แสงศรี
62013003027 นางสาวนพรัตน� ผลเจริญ
62013003028 นางสาวสุนิดา ทวีแหลม
62013003029 นางสาวรัตนาภรณ� โสภายนต�
62013003030 นายธนวรรธน� แสงสวัสดิพงษ�
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62013003031 นางสาวปภาวี ศรีเผด็จ
62013003032 นางสาวปฐมพร พุฒพิพาท
62013003033 นายวุฒิพงษ� จินะคํา
62013003034 นายคมสิทธ์ิ ประดิษฐสุข
62013003035 นางสาวอารยา เอี่ยมนิรันดร�
62013003036 นางสาวทิภากร อ5อนอิ่มสิน
62013003037 นางสาวภัทรภร พุ5มผกา
62013003038 นางสาวศิริรัตน� ราชชัย
62013003039 นางสาวทิพยาภรณ� โอฬารเลิศอาทร
62013003040 นายเมธี จํานงค�คํา
62013003041 นางสาวอุมาพร คลี่เกษร
62013003042 นางสาวปรางค�พร เก5งกล%า
62013003043 นายแสนชัย มีชิตสม
62013003044 นางสาวกรรณิการ� แซ5ต้ัง
62013003045 นางสาวสโรชา ทัพพันธ�ดี
62013003046 นางสาวดารุณี ทนงกิจ
62013003047 นายจักรพงศ� พัฒนทรัพย�
62013003048 นางสาวกัญรภา ชมภูวงศ�ภา
62013003049 นางสาวลัดดาวัลย� แซ5ว5อง
62013003050 นางสาวสุดารัตน� เขมา
62013003051 นางสาวอริสา ก%านบัว
62013003052 นายภัทรวุฒิ สนิ
62013003053 นางสาวกัญญ�ณพัชญ� สุทธิธรรมพร
62013003054 นายศุภชัย ไทยเกิด
62013003055 นายวชิรวิทย� ทองอัมพร
62013003056 นางสาวเสาวลักษณ� รินทรอริยสกุล
62013003057 นางสาวเกตุจนี ใบเนียม
62013003058 นางสาวน้ําฝน จันทมุณี
62013003059 นางสาวกมลลักษณ� สมทิพย�
62013003060 นายสาธิต ทองนพคุณ
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62013003061 นางสาวศศิวิมล ชุมพงศ�
62013003062 นางสาวอรอุมา อุ5นแก%ว
62013003063 นางสาวกัญญาณัฐ พ5วงปาน
62013003064 นางสาวประทินทิพย� กรวิรัตน�
62013003065 นายณัฐวุฒิ ช%างโต
62013003066 นายเสฎฐวุฒิ สีลิ้ม
62013003067 นางสาวฐิติพร ธนาเสถียร
62013003068 นายธนพันธุ� อินทร�พลับ
62013003069 นายธนาพิสิษฐ� เมืองโคตร�
62013003070 นายอุสสาหะ พงษ�ประดิษฐ
62013003071 นายพัฒนพงศ� สุขทันโถม
62013003072 นางสาวสเตฟานี่ มาเรีย โนแว็ค
62013003073 นางสาวสรัญญา จันทรวิวัฒน�
62013003074 นางสาวมาลินี ทองมอญ
62013003075 นางสาววิมลสิริ บุญแก%ว
62013003076 นางสาวธนพร เทพกิฬา
62013003077 นางสาวธนพร ว5องสดับ
62013003078 นายธีรวัฒน� บุญส5ง
62013003079 นางสาวนลพรรณ ขยันเขตต�กรณ�
62013003080 นางสาวชนัญชพร นามหนองอ%อ
62013003081 นายดุลยากร โชคแสน
62013003082 นางสาวจุรีพร สุระวิชัย
62013003083 นางสาววชิรารัตน� พาระนา
62013003084 นางสาวรัตนาภรณ� เรืองวงษ�
62013003085 นางสาวจิราพัชร พิมเสน
62013003086 นางสาวอันธิยากานต� ท%าวทอง
62013003087 นางเกศรา อรุณสุวรรณศรี
62013003088 นางสาวอาภัสรา คุ%มรักษา
62013003089 นางสาวธิดาพร อินทโชติ
62013003090 นายบุรินทร� เย็นสบาย
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62013003091 นายพัฒนพล จันทรเมฆินทร�
62013003092 นางสาวลดาวัลย� ทองวงค�
62013003093 นางสาวเพ็ญโฉม อรุณโรจน�
62013003094 นางสาวธนิษฐา ทิพย�ลาย
62013003095 นางสาวกัญญ�ปภัส บุษย�จาโรจน�
62013003096 นางสาวปวีณา วารี
62013003097 นางชัญญานุช เพ็ชรทอง
62013003098 นางสาวอานิตา เกษทองมา
62013003099 นายภัทรชัย ขาวพันธุ�
62013003100 นายสุภวัฒน� ตรีจิตรฐิติกุล
62013003101 นางสาวกนกวรรณ ออมสิน
62013003102 นางสาวชุลีพร โชคประดิษฐ�สุข
62013003103 นายวรรธก เจริญ
62013003104 นางสาวอุมาพร คล%ายอักษร
62013003105 นางสาวนัยนา พลายเนิน
62013003106 นางสาววรรณิศา แสนน%อย
62013003107 นายชลวัฒน� ภริตานนท�
62013003108 นางสาวนลพรรณ ไชยวงศ�หว่ันทUอก
62013003109 นายณภัทร ฐิติกรพิชาภัทร�
62013003110 นางสาวสุกัญญา สีหานาม
62013003111 นายภัทรภณ ส5องสิริ
62013003112 นางสาวตัสนีม หะบาแย
62013003113 นางสาวปวีณา ประชุมพันธ�
62013003114 นางสาวราตรี อุดมสิน
62013003115 นางสาวศศิพร วัยพัฒน�
62013003116 นายอมรพล เอมสุข
62013003117 นางสาวนิชกานต� แซ5ฉี
62013003118 นางสาวสุพรรณี โสดา
62013003119 นายทศพร ทรัพย�ปราการ
62013003120 นางสาวพัชรพรรณ รองทิม
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62013003121 นางสาวชนาพร วงค�สารี
62013003122 นายสัจจา เชยชม
62013003123 นางสาวกนกพร กุลจิตติวณิชย�
62013003124 นางสาวกัญญารัตน� แห%วเพ็ชร�
62013003125 นางสาวดวงกมล เหล5าฤทธ์ิ
62013003126 นางสาวสุคนทิพย� กิติศรีวรพันธุ�
62013003127 นางสาวภัทราวดี สร%อยมะโน
62013003128 นางสาวปุญญภัสร� ดิษเจริญ
62013003129 นางสาวขวัญชนก ผสารพันธ�
62013003130 นางสาววาสนา สร%อยสุนทร
62013003131 นางสาวอาทิตยา สุภาพ
62013003132 นางสาวอนุสรา เจียมตน
62013003133 นางสาววริศรา วิชัยวงษ�วัฒน�
62013003134 นางสาวศศิชา พุ5มทับทิม
62013003135 นางสาววรรณิภา มณีศรี
62013003136 นางสาวประไพทิพย� รสหอม
62013003137 นางสาวอัณชนา อ5อนอาจ
62013003138 นางสาวบุญฑริกา ลาวิลาศ
62013003139 นางสาววาศิณี ตันติวิศาลเกษตร
62013003140 นางสาววิรัลพัชร งามฉวี
62013003141 นางสาวเสาวลักษณ� ปFญญาละ
62013003142 นางสาวสุฑารัตน� ณรินทร�
62013003143 นายพีรพล ทองคล%าย
62013003144 นางสาวฟารีดา เนตรทอง
62013003145 นายพิษณุพงษ� ปุณปภาดา
62013003146 นางสาวสุภิญญา กลิ่นกลั่น
62013003147 นางสาววณิดา เข็มจัด
62013003148 นางสาวอารีญา ศรีบุรี
62013003149 นางสาวป@ยะรัตน� ไชยสวน
62013003150 นางสาวอุรารัตน� บุษราคัม
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62013003151 นายพีรภัทร ธานีรัตน�
62013003152 นางสาวณัฐธิชา เทพทอง
62013003153 นางสาวนฤนาท เทศศรีเมือง
62013003154 นางสาวจิราวัฒน� รองศักด์ิ
62013003155 นางสาวอัจฉรา ฑีฆายุพรรค
62013003156 นางสาวนันทิชา นาทีกาญจนลาภ
62013003157 นายณัฐวุฒิ โตพ5วง
62013003158 นางสาวสิรินาถ หล%าแก%ว
62013003159 นางสาวผุสดี แดงประเสริฐ
62013003160 นางสาวกนกวรรณ แสงนวล
62013003161 นางสาวปวีญา ปุญทาเป@Mน
62013003162 นายชวลิต แก%วเขียว
62013003163 นางสาววทันยา ขําพงษ�ไผ5
62013003164 นายศักด์ิสิทธ์ิ โพธิบาย
62013003165 นางสาวณฐมน ธเนศพุฒิธาดา
62013003166 นางสาวชุลีพร นามเสนา
62013003167 นางสาวอณุภา ไชยเนตรเกษม
62013003168 นางสาวปริญญา เกตุดี
62013003169 นางสาวนูรีซัน บือราเฮง
62013003170 นางสาวสุพิชญา รวดเร็ว
62013003171 นางสาวพิมพ�นภา สินค%าเจริญ
62013003172 นางสาวสุภาวดี ภูธรฤทธ์ิ
62013003173 นางสาวอังครัตน� ดวงศรี
62013003174 นางสาวภัทรพรรณ เถียรประภากุล
62013003175 นางสาวภณิตา พงษ�เดช
62013003176 นางสาวเฉลิมศรี เจนจตุรานนท�
62013003177 นางสาวเยาวลักษณ� นิลไสล
62013003178 นางสาววรัทยา ไชยภารา
62013003179 นางสาวจิลลาภัทร ใชยมาศ
62013003180 นายวศิน ไพชํานาญ
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62013003181 นายจักรพันธุ� บุญชู
62013003182 นายปรมินทร� วิจิตร
62013003183 นางสาวสริศา แทนบุตร
62013003184 นายชาณุพงษ� โพธ์ิทอง
62013003185 นางสาววิรัญชนา วิศวานันท�
62013003186 นางสาวฐิติพร ว5างผล
62013003187 นายวีระชัย ทะวัน
62013003188 นางสาวนัฎชา บุญเพ็ง
62013003189 นางสาวทิพวรรณ ยะหม่ืน
62013003190 นางสาวสุกัลยา พรมจีน
62013003191 นางสาวประภัสสร อ่ําจิระ
62013003192 นางสาวไปรยา เจษฎานฤสาร
62013003193 นางสาวเสาวภา ก่ิงวงษา
62013003194 นางสาวรัตน�สุดา หงษ�ฟ;อน
62013003195 นางสาวคณิตา พิมพ�ทอง
62013003196 นางสาวสุรีพร โทนแก%ว
62013003197 นางสาวชุติมา สงยัง
62013003198 นางสาวโศภิตตา แก%วบริบัติ
62013003199 นางสาวนวลพรรณ ชื่นชมภู
62013003200 นางสาวอัมพร ศรีเคลือบ
62013003201 นายสิทธิชัย สันติวรกุล
62013003202 นายพิทักษ� เล5งอี้
62013003203 นางสาวธีราพร แซ5โก
62013003204 นายศุภกฤต กฤตโยภาส
62013003205 นายปณิทัศน� สุทธิแสน
62013003206 นายตรีเพชร ศักด์ิเมียนแก%ว
62013003207 นางสาวทักษิณา อินทรยานยศ
62013003208 นางสาวดวงนฤมล แสงละออ
62013003209 นายพลาธิป สุนทรเสรีกุล
62013003210 นายเจนวิทย� เรือนคํา
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62013003211 นางสาวธิดารัตน� เข็มกลัดทอง
62013003212 นางสาวสุจารี ประเสริฐวิภากิจ
62013003213 นายกิตติกาญจน� เสนี
62013003214 นายสรายุทธ ศิลภัณฑ�
62013003215 นางสาวดวงกมล ดีสอน
62013003216 นางสาวปภัสรา ศรีสมภูม
62013003217 นางสาวณัจฉรียา สายยศ
62013003218 นางสาวศิริขวัญ อินทรวิเศษ
62013003219 นางสาวสโรฎญา เอี่ยมเจริญ
62013003220 นายวทัญ\ู แสงสุริศรี
62013003221 นางสาวลักษมณ ศิริวัฒน�
62013003222 นางสาวปรารีณา โตยอด
62013003223 นางสาวศิริภัสสร ภูษา
62013003224 นางสาวภาวินี คุมหอยกัณฑ�
62013003225 นางสาวณัฏฐ� บุนนาค
62013003226 นางสาวสิริรัฐ รัฐเลิศกานต�
62013003227 นางสาวมณีรัตน� ศรีภิรมย�
62013003228 นายมนตรี เปรมพงษ�
62013003229 นางสาวชลิตา กีรติวิทยากร
62013003230 นางสาวน้ํามนต� สืบศิลปQ
62013003231 นางสาวนิศากานต� แก%วช5วย
62013003232 นายชัยณรงค� ลักษณะแมน
62013003233 นายบุณยกร ใจมีธรรม
62013003234 นายเอกสิทธ์ิ ทองหัสนะ
62013003235 นางสาวพิมพ�สุทธิชา ไหลหลั่ง
62013003236 นางสาวดลชนก มากแก%ว
62013003237 นายศักย�กฤต สําราญอินทร�
62013003238 นายสุภกิณห� กิจไพศาล
62013003239 ว5าที่เรืออากาศตรีรัชชานนท� ย่ิงยงค�
62013003240 นายพิทยุตม� มีทุ5ม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003241 นางสาวนุชกานต� ประทุมวัน
62013003242 นายวิษณุ แพงวิเศษ
62013003243 นายจตุพล จิบหนองแวง
62013003244 นางสาวปFณณธร กันทะวงค�
62013003245 นางสาวพรทิพย� กEงน%อย
62013003246 นางสาวกาญจนา คงรักษ�
62013003247 นางสาวชไมพร วงค�เพชร
62013003248 นางสาวปรียารัตน� ปะวาทัง
62013003249 นางสาวสิริตา ไพเราะ
62013003250 นางสาวพัชรินทร� ชนะเพีย
62013003251 นางสาวแก5นแก%ว ประสานพันธุ�
62013003252 นายชาคริต มรดกดอย
62013003253 นางสาวสิริยาภรณ� บุญหนุน
62013003254 นางสาวพรวรรณ นันทวรรัตน�
62013003255 นางสาวอรฤดี หนูสมแก%ว
62013003256 นางสาวสุนทรี พันธ�ชาติ
62013003257 นางสาววัชรินทร� เชาว�อุบล
62013003258 นางสาวเกษศิณี คล%ามกลั่น
62013003259 นางสาวณัฐกาญจน� ศรีวิเศษ
62013003260 นายธํารงวุฒิ นาวิน
62013003261 นางสาวอรพรรณ เต้ียสุด
62013003262 นางสาวแวมัรยาณีย� แวอูมา
62013003263 นายศุภชัย รูปโอ
62013003264 นายธนวัฒน� ทองรัศมี
62013003265 นายศิวกร แสงธรรมชัย
62013003266 นางสาวสุมิตรา อินตUะคํา
62013003267 นางสาวภัทราภรณ� ยุทธวงศ�
62013003268 นางสาวต%องใจ วาสี
62013003269 นางสาวสิญามาศ สุระชาติ
62013003270 นางสาวเมธาวี วงศ�สุบรรณ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003271 นายวิทยา โทนกล%า
62013003272 นายเจษฎา เขียวแก%ว
62013003273 นางสาวกันยา ชูดวง
62013003274 นางสาวสูวายบะห� แวนะไล
62013003275 นายณัฐธัญ เรือนเงิน
62013003276 นางสาวภานุชนาถ พุ5มสวรรค�
62013003277 นางสาวลักขณาสิริ คงเดช
62013003278 นางสาวสุดารัตน� เพ5งงาม
62013003279 นายกนกบุณณัฏฐ� อัฑฒ�ธนาอนัญ
62013003280 นางสาวนันทรัตน� ศรีจันทร�ดี
62013003281 นางสาวปาริษา เอี่ยมสอาด
62013003282 นางสาวกนกวรรณ แก%วสีขาว
62013003283 นายภูเมธ ประภากุลรัตน�
62013003284 นางสาวนิลฎา วุฒิกิจไพศาล
62013003285 นางสาวพรธิภา ป@ยะสุณะ
62013003286 นางสาวระพีพรรณ สองเมือง
62013003287 นายศรัณย� ทวิรสกุล
62013003288 นางสาวพุทธิกานต� สุขประวิทย�
62013003289 นางสาวชวัลนุช ประพัสสร
62013003290 นางสาวสะคราญทิพย� ปFนธิ
62013003291 นางสาวอรพินท� ชาวบ%านใหม5
62013003292 นางสาววิภาวี ธัญญเจริญ
62013003293 นางสาวพรนิภา วงศ�ษา
62013003294 นางสาวรัชนีวรรณ พุ5มเรือง
62013003295 นายพงศธร มากรุ5งแจ%ง
62013003296 นางสาวประภาพร เสนาพันธ�
62013003297 นางสาวชุติมาภร เล5งอี้
62013003298 นางสาววิลานีย� สวนทอง
62013003299 นายอุสมาน และมะลี
62013003300 นายสุภาพ หอมจิตร
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003301 นางสาวจิราลักษณ� แก%วคําไสย�
62013003302 ว5าที่ร%อยตรีประพัฒน�พงษ� สุขดี
62013003303 นายสุพล กัญญาบุญ
62013003304 นางสาววันนา อ5อนอ5างคํา
62013003305 นางสาวสุพัตรา ทั่งโต
62013003306 นายนนท� นาคพงษ�
62013003307 นายสาธุชน สระแก%ว
62013003308 นายปFญญา โชติอุดมโชค
62013003309 นางสาวยุพเรศ ดีเหมือน
62013003310 นางสาวณัชชา ศิริตระการ
62013003311 นางสาววรางคณา แก%วอ่ํา
62013003312 นางสาวนิเกต สมพงษ�
62013003313 นางสาวกังสดาล พุมรัตน�
62013003314 นางสาวจุฑารัตน� เวชกามา
62013003315 นางสาวกฤติภรณ� เขียวนาค
62013003316 นายณวิณธรัษ ด%วงเจริญกุลิสร�
62013003317 นางสาวอริสรา ญาณอุบล
62013003318 นางสาวอัชญาณี โพธิมากูล
62013003319 นางสาวนิตยา อ5วมฉิม
62013003320 นางสาวณัฐกุล ยวงใย
62013003321 นางสาวสุดารัตน� สังข�คํา
62013003322 นายชาญวิทย� ช5วยสุข
62013003323 นางสาวพิราวรรณ ใหญ5โคกกรวด
62013003324 นางสาวบังอร ปล%องขัน
62013003325 นายกิตติภูมิ โรจนจินดา
62013003326 นายเกียรติศักด์ิ จันดี
62013003327 นางสาวญานิศา น%อมศิริ
62013003328 นางสาวศุภาวรรณ ทับแถม
62013003329 นางสาววรรณวิษา เหมทานนท�
62013003330 นางสาวสุนทรี ศรีเรือง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003331 นางสาวลักษมณ อยู5ศิริ
62013003332 นางสาวชาตนิตย� ไพเราะ
62013003333 นางสาวชญาดา นัคเรศ
62013003334 นางสาวช5อทิพย� กองสุทธิ
62013003335 นายจารุกิตต์ิ เครือวัฒนเวช
62013003336 นางสาวคนึงนิจ ไชยครอง
62013003337 นางสาวกนกพร ทรัพย�ประเดิมชัย
62013003338 นางสาวลินดา ศรียงยศ
62013003339 ว5าที่รตหญิงขวัญฤทัย ชื่นชม
62013003340 นางสาวนัฐมล วงสังวร
62013003341 นางสาวจันทิมา สําราญอินทร�
62013003342 นายวริทธ์ิ ชุมทอง
62013003343 นางสาววิภาวี เรืองแจ5ม
62013003344 นางสาววัชราณี ทะนงแผลง
62013003345 นางสาวพรรณภา มะโนธรรม
62013003346 นายสมชาย พงษ�เกตุ
62013003347 นางสาวภัทราภรณ� ภิญคุณ
62013003348 นางนราภรณ� ศรีอนงค�
62013003349 นางสาวสุนิสา ณรงค�สระน%อย
62013003350 นางสาวณัฐกมล โพธ์ิศรี
62013003351 นายตรัยวุฒิ บัวคลี่
62013003352 นายวีสิงหา เต็มรัตน�
62013003353 นางสาวณัฐธิชา นามบุญ
62013003354 นางสาวกาวีฎา ดิษฐ�ผึ้ง
62013003355 นางสาวศิริพร สิริสันติศักด์ิ
62013003356 นางสาวปะกาวิลาศ ปานกัน
62013003357 ว5าที่ ร.ต.นิพัฒน� เล็กสุวรรณ
62013003358 นางสาวหทัยรัตน� ชุ5มชื่น
62013003359 นางสาวธนัชพร ทองนาค
62013003360 นางสาววนิดา ถิระโคตร
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003361 นางสาวดวงเนตร บุญทวีชัย
62013003362 นางสาวสุพรรณ หอมจิตร
62013003363 นายอะห�นัฟ สะแม
62013003364 นางสาวฐิติลักษณ� ศรีคิรินทร�
62013003365 นางสาวภาวิณี รัตนะ
62013003366 นางสาวสิริรัตน� จิตตยโสธร
62013003367 นางพัชรี แก%วแกมทอง
62013003368 นางนภัคท เจริญหลาย
62013003369 นายกิตติศักด์ิ สมโภชพิสุทธ์ิ
62013003370 นางสาวกมลชนก กองแดน
62013003371 นายระชานันท� เฉลิมกิจ
62013003372 นางสาวลัดดาวัลย� ดํารงค�ดี
62013003373 นางสาวสุกัญญา นาจิน
62013003374 นางสาวโชติกา ผาศุข
62013003375 นางสาวอัญชิษฐา ศิริปFญญาประเสริฐ
62013003376 นางสาวธัญสิริ บุญเกิด
62013003377 นางสาวสุธาวัลย� สังข�ประคอง
62013003378 นางสาวมนัสวรรณ ผลจันทร�
62013003379 นางสาวสุตนันท� ชุมชัยโย
62013003380 นางสาวมะลิวัลย� ทรงประโคน
62013003381 นางสาวอิงอร บุญพิทักษ�
62013003382 นายภูมิภัทร ศักดารักษ�
62013003383 ว5าที่ร%อยตรีป@ยะนัฐ คนตรง
62013003384 นางสาวปรมาพร อุปรี
62013003385 นางสาวอรทัย ปFตภัย
62013003386 นางสาวแพรเพชร พรมแสง
62013003387 นางสาวณัฐจงกล รัชชนะธรรม
62013003388 นายบัณฑิต ชูมณี
62013003389 นางสาวสิรินภา เลือดไธสง
62013003390 นางสาวจุฑามาศ สอาดเอี่ยม
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003391 นางสาวพณิดา สมสุข
62013003392 นางสาวอวยพร คําอ5อน
62013003393 นางสาวจินตนา หม่ันอุตส5าห�
62013003394 นางสาวณัฐชยาพร ละทัยนิล
62013003395 นายณภัทร มานะย่ิงยศ
62013003396 นางสาวจณิญาพัฐ กิตติรัชต�วุฑฒ์ิ
62013003397 นางสาวจินตนา แสนหนองหว%า
62013003398 นางสาวศศิธร แลวฤทธ์ิ
62013003399 นางสาวอาภรณ� บุดตะเคียน
62013003400 นางสาวยุพิณ วงค�สุวรรค�
62013003401 นายธีรยุทธ พูลเพ่ิม
62013003402 นางปภาดา บุญเสง่ียม
62013003403 นายพิเชษฐ� ปานช5อ
62013003404 นางสาววรรณพร จันทโนทัย
62013003405 นางสาววรรณพร อัคคี
62013003406 นางสาวธาสินี เหลี่ยมดี
62013003407 นายจักรพงศ� พิมพ�ลา
62013003408 นางสาวรัตนาภรณ� นิลภมร
62013003409 นางสาวเกศินี ฉวีทอง
62013003410 นายนิติพงศ� น%อยพยัคฆ�
62013003411 นางสาวอภิญญา นักลํา
62013003412 นางสาวญาณินท� ปุญญบาล
62013003413 นายบดินทร� อุณหเลขจิตร
62013003414 นายจักรพงษ� แสนโพธ์ิ
62013003415 นางสาวสิริกมล แจ5มใส
62013003416 นางสาวกนกวรรณ แจ5มเที่ยงตรง
62013003417 นางสาวสุทธิสา ลมฮือหวล
62013003418 นางสาวอรวรรณ ภักดี
62013003419 นางสาวอรทัย ขันตี
62013003420 นางสาวฐานิดา ทองช5วย
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ระดับปริญญาตรี

62013003421 นางสาวศศิประไพ บุญมี
62013003422 นางสาวสุทัตตา ธรรมโกศล
62013003423 นางสาวกัญมาส เงินชูกลิ่น
62013003424 นางสาวนุวดี กมลงาม
62013003425 นางสาวตุลารัตน� ศิริวัฒน�
62013003426 นายวิวัฒน�ชัย ธนูธรรมเจริญ
62013003427 นายกมลรัตน� สวัสดิกูล
62013003428 นางสาวจิราวรรณ สุขเวช
62013003429 นางสาวอานีลา มามะ
62013003430 นางสาวพัชรินทร� ใจป@ง
62013003431 นางสาวพัชรากร เพ็งสวัสด์ิ
62013003432 นางสาวศศิธร กอนไธสง
62013003433 นางสาวกัลยกร ทองสุก
62013003434 นางสาวมัณฑนา งามประดิษฐ�
62013003435 นางสาวเบญจวรรณ มีอํานาจ
62013003436 นางสาวกมลชนก เกิดประกอบ
62013003437 นางสาวจารุณี ภัทรเคหะ
62013003438 นางสาวลักษิกา เภามี
62013003439 นางสาวอัจฉรา ผโลดม
62013003440 นางสาวนายูซะ สะบูดิง
62013003441 นางสาวธารินี คีรีทรัพย�ม่ัน
62013003442 นายนพดล พอใจ
62013003443 นางสาวสุชัญญา ลีละกิจวิมล
62013003444 นางสาวนิลาวรรณ จันทร�แก%ว
62013003445 นางสาวพรอนงค� ดีย่ิง
62013003446 นางสาวปวีณา ขําสงค�
62013003447 นายเกษมสันต์ิ สมภักด์ิ
62013003448 นางสาวอรุณลักษมี ใจหลัก
62013003449 นางสาวกชพร วรรณพันธ�
62013003450 นางสาวปภาดา โคนทรงแสน
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62013003451 นายธรรมฤทธ์ิ มาตรนอก
62013003452 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอรทัย บุญทัน
62013003453 นายรัฐการณ� แก%วเนย
62013003454 นางสาวภัสพิรา เก้ือสกุล
62013003455 นางสาวศิริวรรณ นันทะสิงห�
62013003456 นายวีระชัย แป;นหาญ
62013003457 นางสาวณัฐมล จันทราศรี
62013003458 นางสาวเยาวภา โชคลา
62013003459 นางสาววิวัลย� ทุ5งกระโทก
62013003460 นางสาวอาทิตญา ทรัพย�ศรีเมือง
62013003461 นางสาวจันทร�เพ็ญ จานสูงเนิน
62013003462 นายธนาภัทร� บุญนารักษ�
62013003463 นายกิตตินันท� สืบสนธ์ิ
62013003464 นางสาวสิรินยา ปามี
62013003465 นางสาวมัณฑิตา จันทร�จร
62013003466 ว5าท]ี]ร%อยตรีภิวุฒิ เพชราภินันท�
62013003467 นายชนนท� ภิญโญธนภัทร�
62013003468 นางสาวสาธิตา ปานทอง
62013003469 นางสาวอาภาภรณ� จันที
62013003470 นายพงษ�ศักด์ิ ชูชอบ
62013003471 นายมนต�ไพร จงกลพืช
62013003472 นางสาวมัชมน เสือโรจน�
62013003473 นางสาวมินตรา มีสาวงษ�
62013003474 นางสาวจุติพร นากกล่ํา
62013003475 นางสาวกรกช ว5องสุวรรณ
62013003476 นางสาวพิชชาภา รุจิรวรรณคีรี
62013003477 นายธวัชชัย ย้ิมเย้ือน
62013003478 นายนรินทร� ชีวตระกูลชัย
62013003479 นายภาณุพงศ� ภู5เงิน
62013003480 นางสาวเปมิกา พรหมทอง
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ระดับปริญญาตรี

62013003481 นางสาวสุนิตา กระตุดเงิน
62013003482 นางสาวก่ิง อําพันทอง
62013003483 นางสาวจารุวรรณ เมรัตน�
62013003484 นายภากรณ� ซ่ือแท%
62013003485 นางสาวรักชนก สีน้ําเงิน
62013003486 นายปณภัช วิชัยดิษฐ
62013003487 ว5าที่ ร.ต.หญิงอัญชลีพรรณ โพนพันธ�
62013003488 นางสาวสุชีวัน วิชาพร
62013003489 นายจตุพล ธรรมมิกะ
62013003490 นางสาวกุลวลี พลแก%ว
62013003491 นางสาวกมลชนก กรุงแก%ว
62013003492 นางสาวนาฏยา ประสานไทย
62013003493 นางสาววราพร วงษ�สูงเนิน
62013003494 นายอิทธิพัทธ� อรุณวงศ� ณ อยุธยา
62013003495 นางสาวจิตรติมา มีมา
62013003496 นางสาวสุพิชญา สําลีรัตน�
62013003497 นายกัญญาพัฒน� สมเสน
62013003498 นางสาวนภามาศ อุปถัมภ�
62013003499 นายรุ%งแสง ภักดีแขก
62013003500 นางสาวสุนิษา ทศวัฒน�
62013003501 นางสาวชวิศา เฮงย%ง
62013003502 นายกนกศักด์ิ จิตมะกล่ํา
62013003503 นายวัชรากร ลีทวีทรัพย�
62013003504 นางสาววิลาวรรณ อวบสันเทียะ
62013003505 นายกฤตนัย ไพศาลอนันตกิจ
62013003506 นายกนกพล สร%อยพวง
62013003507 นางสาวปรางอัญญา สันติสิทธานนท�
62013003508 นางสาวอุษณีย� ฉลองเกียรติกุล
62013003509 นางสาวเกศินี แสงเครือวัลย�
62013003510 นางสาวปรัศยาภรณ� คงชู
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ระดับปริญญาตรี

62013003511 นายสรวิศ พันธ�ศรี
62013003512 นางสาวผกาวัลย� บัณฑิต
62013003513 นางสาวนภาภรณ� สุวรรณเพ็ชร
62013003514 นางสาวพนัตตรา สภาพัก
62013003515 นางสาวนิตยา มะโนรัมย�
62013003516 นางสาวกัลทลี เตชะนันท�
62013003517 นางสาววราพรรณ พิชิตการณ�
62013003518 นายสุจินดา แดนนารินทร�
62013003519 นางสาวณัฏฐาพัช ภัทรานุรักษ�กุล
62013003520 นายสามารถ หวังยี
62013003521 นางสาวรุ%งใส รอดประทับ
62013003522 นางสาวกิติยากร นาคตรัยมณีรัตน�
62013003523 นายธวัชชัย รักชาติ
62013003524 นายโสภณวิชญ� บริรักษ�เลิศ
62013003525 นางสาวกิรณา เมฆม5วง
62013003526 นางสาวรัชนี ภู5ระย%า
62013003527 นางสาวประภาศรี อ5อนสัมพันธ�
62013003528 นางสาววิมลรัตน� คัดชา
62013003529 นางสาวเกศรา อําไพรัตน�
62013003530 นายพลากร ทศภา
62013003531 นางสาวมัณฑนา ผลวัฒนะ
62013003532 นางสาวนภเกตน� ม่ันนิธิวรกุล
62013003533 นางสาวอนุรี พอรินทร�
62013003534 นางสาวฝนหลวง สุขโข
62013003535 นางสาวศุภวรรณ ยศขุน
62013003536 นางสาวชลธิชา วงษาไร
62013003537 นางสาวฐิติพร ราชสิน
62013003538 นางสาวฐิตาภรณ� มะณีสาร
62013003539 นางสาวนิรัชรา สุทธหลวง
62013003540 นายณกร คําเมือง
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ระดับปริญญาตรี

62013003541 นายชีวินทร� สุมกระจิว
62013003542 นายสมภพ ประเสริฐสังข�
62013003543 นายกรณพัฒน� อิ่มเสม
62013003544 นางสาวณัฏฐิญา ธีระพชรนันต�
62013003545 นางสาววรรณิศา ใจบุญเจริญพร
62013003546 นางสาววิภาวี วิเศษสมบูรณ�
62013003547 นางสาวนริศรา จําปาแดง
62013003548 นางสาวแคทลียา สายวงค�ฝFMน
62013003549 นางสาวสุดารัตน� เห%าชุ5ม
62013003550 นายวรเมธ ย่ิงสุจริตพันธุ�
62013003551 นายภัทนพงศ� พรหมศร
62013003552 นางสาวปริชญา กรรเชียง
62013003553 นายธีรภัทร เอี่ยมอัมพรพงศ�
62013003554 นายปวริศ ไพศาลจิตร
62013003555 นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมือง
62013003556 นางสาวธัญวลัย อสุณีย�
62013003557 นางสาวทศพร ดุริยรัตนทัต
62013003558 นางสาวศิริรัตน� แก%วทวี
62013003559 นางสาวศรัญญา กิวสันเทียะ
62013003560 นายณัฐพล ตันติมา
62013003561 นายพิชิตพงศ� ใจดี
62013003562 นางสาวอนุสรา ยอดเพ็ชร
62013003563 นางสาววริศรา โมกหลวง
62013003564 นางสาวณัฐชนันท�พร วงค�สิริ
62013003565 นางสาวบุษกร วงศ�วณิชย�ไพศาล
62013003566 นายพิพัฒน� เลิศรัศมีรุ5งเรือง
62013003567 นางสาวเบญจพร ไชยศาสตร�
62013003568 นายนัฐนันท� ทองทรง
62013003569 ว5าที่ร%อยตรีวินิตย� เหรียญทอง
62013003570 นางสาวธนัญญา รินธิโย
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62013003571 นางสาวศิรดา ศรีแสงจันทร�
62013003572 นายณัฐพล ปFญญาสิริโรจน�
62013003573 นางสาวจริยา อามาตย�มนตรี
62013003574 นางสาวกนกวรรณ ชัชวงษ�
62013003575 นางสาวอาทิตา ทองศรี
62013003576 นางสาวสุชานันท� ดําจันทร�
62013003577 นางสาวอาทิตยา เบ%าบัวเงิน
62013003578 นางสาวสาวิตรี แข5งเดือน
62013003579 นางสาววรางคณา อดออม
62013003580 นายวัฒนา วิชา
62013003581 นางสาวสุธินันท� แรงคง
62013003582 นางสาวนฤมล สนธิพงษ�
62013003583 นายบุญชัย ณ เชียงใหม5
62013003584 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพรพรรณ จอนสุวรรณ
62013003585 นางสาวศกลวรรณ อุ%ยหา
62013003586 นางสาวสุณัฏฐ�ฌาษา ทัศน�ณตรีเนตร
62013003587 นางสาวเสาวลักษณ� ตรีภพ
62013003588 นางสาวสุธีรา แก%วศรีทัศน�
62013003589 นางสาวกุลธิดา เอี่ยมเรียง
62013003590 นายพันธกิจ คําภา
62013003591 นางสาววณิศยา สุวรรณฐิยธาฎา
62013003592 นายสิรภพ สรรเพ็ชญพาณิชย�
62013003593 นายคงชนะ นิติธรรม
62013003594 นางสาวศิริยา ธุระหา
62013003595 นางสาวสุภัสสร เลิศภัทรดํารงกุล
62013003596 นางสาวเบญญา หารจิต
62013003597 นางสาวเสาวลักษณ� อินทร�แจ%ง
62013003598 นางสาวสุธิตา ดวงจันทร�
62013003599 นางสาวศศิชานันท� ศิระธนวรกุล
62013003600 นางสาวธมนวรรณ เอมอ5อง
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62013003601 นางสาวสุพิชฌาย� เกษประดิษฐ�
62013003602 นายเจริญ คําพรม
62013003603 นางสาวกมลมาศ ศรีเมือง
62013003604 นายอนุรักษ� เด5นปรีชา
62013003605 นายอรรถพงศ� ชดช%อย
62013003606 นางสาวเสาวนีย� เรืองเดช
62013003607 นางสาวพัชรา กรุณาก%อ
62013003608 นางสาวรติรส อินกล่ํา
62013003609 นายพินิจ ช5อจันทร�ผลิ
62013003610 นายชนาธิป อุ5มมี
62013003611 นางสาวณัฐมน ดังใหม5
62013003612 นางสาวดวงฤดี จอมอินทร�
62013003613 นายเจตรินทร� ทัดปากน้ํา
62013003614 นายสราวุฒิ กิตติศักด์ิพร
62013003615 นางสาวพิจิตรา มีมาก
62013003616 นางสาวชณารัศม์ิ ชัยศิริวัฒนะกุล
62013003617 นางสาวศิริลักษณ� เพ็งจันทร�
62013003618 นางสาวนวพร จุ%ยนวล
62013003619 นางสาวกัญญา แสงสุข
62013003620 นางสาววชิรญาณ� รติวทัญ\ู
62013003621 นางสาวณัฐณิชา สังขพันธุ�
62013003622 นางสาวฐนิตา ผลศรีทอง
62013003623 นางสาวรจนา อินสองใจ
62013003624 นางสาวกันต�ฤทัย ป@ตวงษ�
62013003625 นางสาวจันทรา มะยมทอง
62013003626 นายณัฐวัฒน� พูลสวัสด์ิ
62013003627 นางสาวสุพรรษา คําดี
62013003628 นายอัครพล แสงจันทร�
62013003629 นางสาวนุชจรี จันทร�แฉ5ง
62013003630 นางสาวรัตนาพร หม่ืนนารา
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62013003631 นายวีรวัฒน� พิธิวัฒน�ชัย
62013003632 นางสาวณัฐณิชา เรืองสุข
62013003633 นางสาวฆโนทัย เนตรสูงเนิน
62013003634 นางสาวกมลวรรณ เจริญธรรม
62013003635 นายศตยศ คงพันธ�
62013003636 นายชัยณรงค� สะเทือนไพร
62013003637 นางสาวศตพร น5วมภักดี
62013003638 นายวิวัฒน� วรรณโกษิตย�
62013003639 นางสาวอัมรา สลามเตUะ
62013003640 นางสาวจรัสศรี มีพฤกษ�
62013003641 นางสาวฮานูนา ดาโอUะ
62013003642 นางสาวอาทิตยา ภูมิสวาท
62013003643 นางสาวนัฐทิชา รัตติยันต�
62013003644 นางสาววิณัฏฐา ม่ิงเมือง
62013003645 นางสาวอุษณีษ� บุญเพ่ิม
62013003646 นางสาวสุชาดา พรหมะวีระ
62013003647 นางสาวสิรามล เปลี่ยนสี
62013003648 นายจีรวัฒน� เกตุทอง
62013003649 นางสาวเมวิกา สังข�สุวรรณ
62013003650 นายณัฐวุฒิ แปงบุญลือ
62013003651 นายณัฐชัย บุญครอง
62013003652 นายลือศักด์ิ สัจดา
62013003653 นายฮาดิษ อูมา
62013003654 นายศุภชัย ราชภักดี
62013003655 นางสาวณัฐนิช บุญศักด์ิ
62013003656 นางสาวกรรณิการ� ฤทธิศิลป
62013003657 นางสาวกชมน จีนรัตน�
62013003658 นายอนุสรณ� สงสุวรรณ
62013003659 นางสาวพลอยไพลิน เจียมสมบูรณ�
62013003660 นางสาวสิริกาญจน� เนื้อนุ%ย
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003661 นางสาวสุนิสา คําเกิด
62013003662 นางสาวระพี วงค�สุวรรณ
62013003663 นายกรีนชัย คุ%มสา
62013003664 นางสาวมาลินี อ่ําสงวน
62013003665 นายอโน กรุดประเสริฐ
62013003666 นางสาวศิริวรรณ กลิ่นดอกแก%ว
62013003667 นางสาวประภาวดี ภูษา
62013003668 นายพงศ�พันธ� หนูพร
62013003669 นายชัชพิมุข ยะธา
62013003670 นางสาวกัญจิรา อิสโม
62013003671 นางสาวศิริวรรณ สมุทรนาวิน
62013003672 นางสาวภัทรธิดา เสืองามเอี่ยม
62013003673 นางสาวซูรีน5า นารีเปน
62013003674 นางสาวป@ยะนารถ รอดแผ%วพาล
62013003675 นายปฏิภาณ พินิจ
62013003676 นายธนพล อามาตย�
62013003677 นางสาววรรณพร เจริญสุขสมบูรณ�
62013003678 นางสาวธัญญามาศ ใจสมุทร
62013003679 นางสาวฐิติมา เรืองไชย
62013003680 นางสาวปาริชาติ ครุฑคง
62013003681 นายพงศกร วงษ�รอด
62013003682 นางสาวนภสร จันทร�กุล
62013003683 นายอนุสรณ� เขจรศาสตร�
62013003684 นายจักรกริช ศิริมาศ
62013003685 นายรัตนธรรม� ภูริปริญญา
62013003686 นางสาวณัฐริกา เอี่ยมละออ
62013003687 นางสาวสุนิสา กลิ่นจันทึก
62013003688 นางสาวกนกภรณ� พันธุ�ทวี
62013003689 นายธันยบูรณ� ไพจิตรรัตนะ
62013003690 นางสาวณฐมนัส สว5างบ%าน
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003691 นางสาวชนิกา ธรรมขันธ�
62013003692 นางสาวบุปผาชน ดาวเรือง
62013003693 นางสาวสุจิรา กล่ําทอง
62013003694 นางสาววริสา ทองชูนิตย�
62013003695 นางสาวธนัชชา สุขอิ่ม
62013003696 นางสาวนิศาชล สําโรงพล
62013003697 นางสาวชุดานาฏ หออัมพวันวงศ�
62013003698 นางสาวปรางค�ทิพย� สองศรี
62013003699 นางสาวพัชราภรณ� จันทร�ทุม
62013003700 นางสาวประพิมพร ไชยวรรณ
62013003701 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจหนักแน5น
62013003702 นางสาวอริษา สมนึก
62013003703 นางสาวภัทรวดี สิงห�ชู
62013003704 นางสาวมาลินี พุทธสาร
62013003705 นายณฐปพล วงศ�สุนทรชัย
62013003706 นางสาวฐานิตตา ชูช5วยชน
62013003707 นางสาวศตพร ป@Pนเกษ
62013003708 นายปฐมพร วัลลิภะคะ
62013003709 นางสาวเจนจิรา หนองแสง
62013003710 นางสาวรัชนี บุญรินทร�
62013003711 นางสาวถิรวรรณ ตาแก%ว
62013003712 นางสาวศิริลักษณ� พงศ�วรินทร�
62013003713 นางสาวชุตินันท� อินทรวิกะสิต
62013003714 นายวุฒิชัย เกษนคร
62013003715 นางสาวสุรีย� เสริฐผาด
62013003716 นางสาวธีรนันท� บุญมาก
62013003717 นางสาวมัณฑนา พรมนาทม
62013003718 นางสาวปาริมา เติมลาภ
62013003719 นางสาวดวงตา เกลี้ยงเกลา
62013003720 นางสาวญาณกวี ทวีสุข
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003721 นางสาวเกศกมล ประสานรมย�
62013003722 นางสาวเบญจมาศ เล็กสุมา
62013003723 นายกฤษฎ์ิชิติพัทธ� คําแสน
62013003724 นายชิตณรงค� ปFญญาประชุม
62013003725 นายอัษฎา ขําคม
62013003726 นายธิชากร จุลเกตุ
62013003727 นางสาวอนัญญา ทองทิพย�
62013003728 นายธวัชชัย ชุมคง
62013003729 นางสาวภคนันท� ทิพเหลือง
62013003730 นางสาวชยาภรณ� ชวนเสถียร
62013003731 นางสาวณัฐธิดา ศิริผล
62013003732 นายชาญวิทย� บาลสุข
62013003733 นายปารัตน� โตพันธ�
62013003734 นายสิทธิศักด์ิ มะณู
62013003735 นางสาวนิรมล พรมจาด
62013003736 นายโกรพ อิทธิเตชสี
62013003737 นางสาวกฤติมา พ่ึงพวก
62013003738 นางสาวยุธิดา โพธ์ิทับทัย
62013003739 นายเอกอนันต� เพ็ชรชุมแสง
62013003740 นางสาวศศิประภา กันทะตา
62013003741 นายณัฐดนัย เจนวารินทร�
62013003742 นางสาวกามีละห� มะแตหะ
62013003743 นางสาวณัฐรัตน� พุ5มเจริญ
62013003744 นางสาวหทัยชนก พันธุ
62013003745 นายวรวิชญ� โพธ์ิปฐม
62013003746 นางสาวปFทมาวดี สิทธิวงศ�
62013003747 นางสาววาณิสา บุญจันทร�
62013003748 นางสาวรุ5งตะวัน บาลชื่น
62013003749 นางสาวภัทราลักษณ� สุภาพันธ�
62013003750 นายปFญญาวัชร รัตนะ
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003751 นางสาววนิดา จรัตน�
62013003752 นางสาวมะลิวรรณ บุญรักษ�
62013003753 นางสาวจิตวดี เสสุตา
62013003754 นายมนตรี เรือนเย็น
62013003755 นายธนวัฒน� วงศ�บุตรดี
62013003756 นางสาวณิชกานต� คําหล%า
62013003757 นางสาววรินทร�พร ขอพบสุข
62013003758 นางสาววดีพร อิงอนุรักษ�สกุล
62013003759 นางสาวรัศมี อิสลาม
62013003760 นางสาวพิมพ�ชนก วัทคุวัทพงษ�
62013003761 นางสาวอรวรรณ สุขศรี
62013003762 นางสาวธนภร สกุลวงษ�
62013003763 นางสาวฐิติเกษม สําเริง
62013003764 นางสาวกนกพร ป@นตา
62013003765 นายติณณภพ แสงทอง
62013003766 นายไมตรี วิทยกิจ
62013003767 นายชัยภัทร เปมะวิภาต
62013003768 นางสาวน%องใหม5 อินทโชติ
62013003769 นายธณกร เนติวิบูรกวาณิช
62013003770 นายธนกร งามดี
62013003771 นางสาวโยธกาญจน� บุญศรี
62013003772 นางสาวอรอมล เกษรพรมณี
62013003773 นางสาวอัจฉรา พราหมนัส
62013003774 นางสาวภีรฏา วังคีรี
62013003775 นางสาวติณนวินทร�ตรา นุศาสตร�สังข�
62013003776 นางสาวกุลนาถ สรรพกิจโกศล
62013003777 นางสาวจุไรรัตน� พิมพ�ดี
62013003778 นางสาวอนันดา อังคะชัยวนิชสกุล
62013003779 นางสาวศศิวิมล อ5อนโพธา
62013003780 นางสาวญาณีพร สุขสบาย
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003781 นายจักรภพ สิทธิบุณยพัชร�
62013003782 นางสาวณัฐริกา อดทน
62013003783 นายสมศักด์ิ แรมจะบก
62013003784 นางสาวฐิตพร จันทร�พัชรินทร�
62013003785 นางสาวเกษราภรณ� ส5งแก%ว
62013003786 นางสาวยุวรรณดา เนตรคํา
62013003787 นางสาวแก%วกาญจน� โตชัยทรัพย�เจริญ
62013003788 นายโกวิท สุวรรณปรีดี
62013003789 นางสาวจริยา ดาลัดจรัสแสง
62013003790 นางสาวปรียาภรณ� สีคราม
62013003791 นายศักดิพัฒน� ทับประเสริฐ
62013003792 นางสาวพรทิพย� ธรรมทินนัง
62013003793 นางสาวศศิธร สุตพันธ�
62013003794 นางสาวศิริรัตน� วันทโภคาธรรม
62013003795 นางสาวฐิติรัตน� โรจนแสงชัย
62013003796 นายอับดุลเลาะ เลาะแซ
62013003797 นางสาวอันนา แสนใจ
62013003798 นางสาวมุกนรินทร� ทองเกลี้ยง
62013003799 นายอิสรพงษ� บุญประเสริฐ
62013003800 นางสาวจารุภรณ� อินดี
62013003801 ว5าที่ ร.ต.หญิงพิชญาภรณ� พงศาวลี
62013003802 ว5าที่ร.ต.หญิงพิมชนก บุ%งทอง
62013003803 นางสาวอิสราภรณ� ด%วงนิล
62013003804 นางสาววราภรณ� มีวัฒนา
62013003805 นางสาวภาริษา อินไข
62013003806 นางสาวพรทิพย� ผลประเสริฐ
62013003807 นางสาวกิตติยา จําปาม5วง
62013003808 นางศรีสุดา นาชัยเพ่ิม
62013003809 นางสาวป@ยนันท� จูเจริญ
62013003810 นางสาวอมรรัตน� พินิจมนตรี
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ระดับปริญญาตรี

62013003811 นางสาวจันทร�ทิวา ฉกรรจ�ศิลปQ
62013003812 นายอัชชวี เกษมสุขภูมิ
62013003813 นางสาวภคมน สอนศรี
62013003814 นางสาวกรกนก วิเศษศรี
62013003815 นายวีรศักด์ิ สืบศักด์ิ
62013003816 นายเอกรัฐ เอกอัจฉริยา
62013003817 นางสาวพนิตา พัสดร
62013003818 นางสาววิดาร�ด หมัดหลํา
62013003819 นางสาวพิชยา ช5วยศรีนวล
62013003820 นางสาวพิชชาพร หรรษาภิรมย�โชค
62013003821 นางสาววิชุดา รื่นเริง
62013003822 นายวรสรรค� ประเสริฐกุลชัย
62013003823 นางสาวมาดีน5า อาโป
62013003824 นายปวิธ เหล5าศรีตระกูล
62013003825 นายชยุตม� เตียตระกูลวิวัฒน�
62013003826 นางสาวเกษสุดา จันทปา
62013003827 นางสาวฉัตรญาดา จินดารัตน�
62013003828 นางสาวสุมิตรา ใจคํา
62013003829 นางสาวศศิกานต� พัฒนเจริญ
62013003830 นางสาวอรบุลกร ชอบธรรม
62013003831 นายเนติพงษ� ดาวแสง
62013003832 นายฮัมดี หะยีดิง
62013003833 นายชนะสิทธ์ิ ขําสาคร
62013003834 นางสาวเจนจิรา ปรีชา
62013003835 นายสามารถ เขียวต๋ี
62013003836 นางสาวศิวาพร เจริญกัลปQ
62013003837 นางสาวนันทวัน ยังแหยม
62013003838 นางสาวสุธาริณี ทับสีหา
62013003839 นางสาวอาวีนาฎ กาละภักดี
62013003840 นายอนวัช อินทรเกษตร
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ระดับปริญญาตรี

62013003841 นางสาวศุภวรรณ ดอกพุฒ
62013003842 นายมนัส ภูมิโคกรักษ�
62013003843 นายศราวุฒิ นาควงษ�
62013003844 นายณัฐพล หลักฐาน
62013003845 นางสาวรัตนพร นาคสุข
62013003846 นางสาวปณิตา ขันแข็ง
62013003847 นางสาวชยาภรณ� บุญปราศภัย
62013003848 นายจิรศักด์ิ สีปา
62013003849 นางสาวชนัญชิดา ศรภัย
62013003850 นางสาวนพมัลลี ทับธานี
62013003851 นายบุญราวี สุวรรณเลิศ
62013003852 นางสาวณัฐริตา นาสถิตย�
62013003853 นางสาวเนตรนภิส สาลีเพ็ง
62013003854 นายสุรสิทธ์ิ บัวคํา
62013003855 นางสาวจันทร�จิรา จันทสุบรรณ
62013003856 นางสาวอารีรัตน� ทองแตม
62013003857 นายธนพงศ� นิลยาภรณ�
62013003858 นางสาวปรัศนียาภรณ� พรมลา
62013003859 นางสาววราภรณ� จันสุข
62013003860 ว5าที่ร%อยตรีพลรัฐ คุณดิลกธีระ
62013003861 นางสาวดลสิริ ดลสู5สุขหทัย
62013003862 นายเอเชีย ผลเกลี้ยง
62013003863 นางสาววลีพร เทศน�ธรรม
62013003864 นายอิรฟาน เปาะเยาะ
62013003865 นางสาวชลฐิชา ศรีเนตร
62013003866 นายธีรพล ขยัน
62013003867 นางสาวนริศรา ฟFกเจริญ
62013003868 ว5าที่ร%อยตรีประภัสสร คําแก%ว
62013003869 นางสาวอารีนา มะแซจะแหน
62013003870 นางสาวเจนจิรา สุขสุแพทย�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003871 นายครรชิต ประเสริฐศรี
62013003872 นางสาวเฉลิมศรี ประเสริฐศรี
62013003873 นางสาวพจมาลย� พุดมี
62013003874 นายอานนท� บัวแก%ว
62013003875 นางสาวมัณฑิกา อุณภาพิมล
62013003876 นายภูริญ กระแสเทพ
62013003877 นางสาวสุชานันท� นุชเจริญ
62013003878 นางสาววัลยา ทองดี
62013003879 นางสาวหิรัญญา ใจสูงเนิน
62013003880 นางสาวกมลวรรณ หลักสุวรรณ
62013003881 นางสาวนาถณัฐา บุญยงค�
62013003882 นางสาวณัฐกานต� มัธยม
62013003883 นางสาววธิดา วงค�วาล
62013003884 นายศักด์ิสิทธ์ิ ป;อมทอง
62013003885 นางสาวพวงผกา บุญยรัตนพันธ�
62013003886 นางสาววราภรณ� ระงับพิศม�
62013003887 นางฉัตรพิม อ5อนสุวรรณ
62013003888 นางสาวณฎฐมณฑน� สงวนทรัพย�
62013003889 นางสาววิภาดา ไชยวุฒิ
62013003890 นางสาวภควรรณ ทยาคุณโสธร
62013003891 นายวิวรรธน� เกียรติเฉลิมพร
62013003892 นางสาวนุชณพา ธรรมนาม
62013003893 นางสาวณัสกมล จ่ันเพ็ชร�
62013003894 นางสาวพิมพ�พิชชา อัครเดชารัศม์ิกุล
62013003895 นางสาวสิริมา ไตรศิลปQ
62013003896 นางสาวทิพวัลย� จิตต�สุทธิผล
62013003897 นางสาวธรารัตน� กรรขํา
62013003898 นางสาวจิตรา อยู5ผ5อง
62013003899 นางสาวปFทมา ศรีทอง
62013003900 นางสาวกชกร แสงสุวรรณ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003901 นางสาวจิรนันท� พุ5มเจริญ
62013003902 นางสาวรวิพร ต้ังชีววัฒนกุล
62013003903 นางสาวจิดาภา ทองบ%านทุ5ม
62013003904 นางสาวธิดารัตน� นาคบุญตัน
62013003905 นางสาวละอองดาว นาคสวัสด์ิ
62013003906 นางสาวฐิตินันท� ม่ันสวาทะไพบูลย�
62013003907 นางสาววราพร วงศ�ไชยา
62013003908 นายชนะชัย ทองศาลา
62013003909 นางสาววัชรีพร ณรงค�ชัย
62013003910 นางสาวรัตติญา เนตรแสงศรี
62013003911 นางสาวเพชรรัตน� แก%วไทย
62013003912 นางสาวนภัสสร วิชัด
62013003913 นางสาวจิรัชญา เทพเศรษฐา
62013003914 นางสุจิตรา ชัยงาม
62013003915 นายณัฐวัตร คงทอง
62013003916 นายนรชัย อรินตUะทราย
62013003917 นางสาวกมลพรรณ ช5วยบํารุง
62013003918 นางสาวนันทวรรณ คํานาน
62013003919 นางสาวอภิชญา เลิศไสว
62013003920 นายทรงพล สังข�รุ5ง
62013003921 นางสาวศรสวรรค� เจตนะเสน
62013003922 นางสาวภิญญดา บุญญารักษ�
62013003923 นางสาวกมลทิพย� พุฒลบ
62013003924 นางสาวจุฬาวรรณ ทองหยู
62013003925 นายกิตติศักด์ิ จันทร�เหล็ก
62013003926 นางสาวจุฑามาศ โยพันดุง
62013003927 นางสาวอรอุมา พุ5มเชียงลํา
62013003928 นางสาวปภาวรินท� โชคดี
62013003929 นางสาวจารุดา พ่ึงแสง
62013003930 นางสาวดวงพร แซ5ต้ัง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003931 นายวรวิทย� เหมสุทธ์ิ
62013003932 นางสาวพิฐชญาณ� อํามาตย�มนตรี
62013003933 นายพลภัทร ชุนหวัติ
62013003934 นายสุธรรม แซ5จัง
62013003935 นายวินัย คัมภิรานนท�
62013003936 นางสาวศรัณยพร แม%นทอง
62013003937 นางสาวแสงทิวา บุญยอด
62013003938 นางสาวณัชชา สายบุญเคียง
62013003939 นางสาวดวงใจ พันธุสาร
62013003940 นางสาววาริยา คงประดับ
62013003941 นางสาวสกุลรัตน� คงสกุล
62013003942 นางสาวภิรัญญา ก%อนง5อน
62013003943 นางสาวจิดาภา น้ําแก%ว
62013003944 นายภูวิช ภูกองไชย
62013003945 นางสาวรมิดา วัชรธานนท�
62013003946 นางสาวนันทิวา ทนงาน
62013003947 นางสาวพรทิพา จิตหม่ัน
62013003948 นายสิทธิชัย สุนทรังษี
62013003949 นางสาวสุจิรา อุเทนสุต
62013003950 นางสาวณัฐสุดา แซ5เฮง
62013003951 นางสาวสุพรรษา รองเดช
62013003952 นางสาวกัลยาณี ชํานาญเวช
62013003953 นางสาวสารีน5า เตUะมามะ
62013003954 นางสาวพรนภา อมรรัตนบงกช
62013003955 นางสาวแก%วกัลยา ดอกเชื้อเอม
62013003956 นางสาวสุภาพรรณ ศรุตวิมลพงศ�
62013003957 นางสาวปริญญา ทองหลอด
62013003958 นางสาวศุทธภา สุภรังษี
62013003959 นายจรัญ จันทบ
62013003960 นายประพันธ�ศักด์ิ สอนพรหม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003961 นางสาวสุธาทิพย� ฉายแก%ว
62013003962 นางสาวดาลิน หอมจันทร�
62013003963 นางสาวนัยนา หนูสอนศรี
62013003964 นางสาวกรกนก คลังวิเชียร
62013003965 นางสาวปวีณา คนคล5อง
62013003966 นางสาวปFทมา ทองนุ5ม
62013003967 นางสาวยศวดี เครื่องคํา
62013003968 นายพยุงศักด์ิ จันทร�สินธ�
62013003969 นางสาววทินา จันทร�พรมมา
62013003970 นายวุฒิชัย รัตชาติ
62013003971 นางสาวชลลดา จงไกรจักร
62013003972 นายวุฒิชาติ เมืองมูล
62013003973 นางสาวชญานิษฐ� พลโลก
62013003974 นายสมนึก เสนานุช
62013003975 นางจุฑามาศ โปตวนิชย�
62013003976 นางสาวณัฐริกา สิทธิชัย
62013003977 นายสิรภพ อบแพทย�
62013003978 นางสาวจัลวาตีย� โตUะอีแม
62013003979 นายสันติพจน� กาบแก%ว
62013003980 นายพัชรพล พุฒทอง
62013003981 นายสรศักด์ิ ค้ิววิลัย
62013003982 นางสาววิภาวรรณ พิมพ�ภาวงค�
62013003983 นางสาวฐิติรัตน� ช5วยคล%าย
62013003984 นายวันเฉลิม ไชยบุญเรือง
62013003985 นางสินีนาฎ ประทานชวโน
62013003986 นายวรรณชัย ชนกกุลศิริ
62013003987 นางสาวญาณภา สุประดิษฐ�
62013003988 นางสาวปรีชญา กล%าพยัคฆ�
62013003989 นายศุภกร อินทรไพบูลย�
62013003990 นางสาวภูศิณี ชัยคงทอง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013003991 นางสาวพัชชา เทศกะทึก
62013003992 นางสาวทิพานัน ดาเลิศ
62013003993 นายธีรภัทร เพ่ิมภาค
62013003994 นางสาวนัฐกานต� ปFตติสัย
62013003995 นางสาวนัทธ�ชนก วิจันทรา
62013003996 นายโชคดนัย แซ5จัง
62013003997 นายจิรายุทธ ภู5เมือง
62013003998 นายธีระชัย ไตรเวช
62013003999 นางสาวณัฐภรณ� ย้ิมพะ
62013004000 นางสาวศิริลักษณ� เพ็ชรจันทร�โท
62013004001 นางสาวฐิตินันท� ทะรินทร�
62013004002 นางสาวฐิติมา คุยหกาญจน�
62013004003 นายอาทิตย� ปFMนกาญจนโต
62013004004 นางสาวภัทรรัมภา ไชยสลี
62013004005 นางสาวอารีรักษ� โสภา
62013004006 นางสาวขนิษฐา ศรีอักษร
62013004007 นายเฉลิมพร น%อยอิน
62013004008 นายศุภณัฐ บุญไพศาล
62013004009 นางสาวศิริประภา นาเมืองรักษ�
62013004010 นางสาวนวพร ตัญกาญจน�
62013004011 นางสาวปนัดดา พงษ�สมทรง
62013004012 นางสาวสุดารัตน� สงเคราะห�
62013004013 นางสาวกนกวรรณ สุขก%อน
62013004014 นายธีระพงษ� คะสีทอง
62013004015 นางสาวณัฐฐิรา ธัญญโชติอนันท�
62013004016 นางสาวชไมพร สุขอนันต�
62013004017 นางสาวเบญจรัตน� เหมือนวิหาร
62013004018 นางสาวอังควรา วงษาสันต�
62013004019 นายชัยณรงค� เงาศรี
62013004020 นายนิติพล เทพกาล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004021 นางสาววิมลวรรณ นะเจUะ
62013004022 นางสาวเอื้อมทิพ งามธุระ
62013004023 นางสาวสุนันทา สุขเจริญ
62013004024 นายอธิวัฒน� นิ่มอนงค�
62013004025 นางสาวกชกร ชูช5วย
62013004026 ว5าที่ร%อยตรีไอยคุปต� ใจเย็น
62013004027 นางสาวนันท�ธิญากร กลิ่นพยอม
62013004028 นางสาวณัทณัน ตันวีนุกูล
62013004029 นางสาวณญาดา ทองมาก
62013004030 นางสาวชิดชนก สายคง
62013004031 นางสาวชลธิชา ทวีกสิกรรม
62013004032 นายปFณนพ ติณมณีพร
62013004033 นางสาวอภิญญา ทองคําชื่นวิวัฒน�
62013004034 นางสาวปาจรีย� กันสิทธ์ิ
62013004035 นางสาวศุภธีรา กระต5ายน%อย
62013004036 นายอานนท� ทองสังข�
62013004037 ว5าที่ร%อยตรีหญิงจิณห�นิภา ชูชะเอม
62013004038 นางสาวชลธิชา แช5มชื่น
62013004039 นางสาวอรวรรณ โพธิเดช
62013004040 นางสาวสุภาพร อักษรเขต
62013004041 นางสาวกิจจา แตงทรัพย�
62013004042 นายภาคภูมิ สะเทือนวงษา
62013004043 นางสาวกนิษฐา ทองศักด์ิ
62013004044 นางสาวนัทธิณี แซ5ห5อ
62013004045 นายพิสิฏร� บุญทวีสุขสันต�
62013004046 นางสาวพรเพ็ญ งามวัฒน�
62013004047 นางสาวอรวรรณ แก%วสุข
62013004048 นางลักขณา สุวรรณรัตน�
62013004049 นางสาวมัชฌิมา กัลยาณะการี
62013004050 นางสาวภาวินีย� สินสุวรรณ
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004051 นางสาวจีรประภา หงษ�ทอง
62013004052 นางสาวสุชาดา ทิพยาวงศ�
62013004053 นางสาวปานภัสส� จิตธรรม
62013004054 นายพิติดา แจ%งกิจจา
62013004055 นางสาวจุฑามาศ ปFนศิริ
62013004056 นางสาวรัชนี จันโทวาท
62013004057 นางสาวปพิชญา ถาวรสาร
62013004058 นางสาวสุรีรัตน� ปนันตา
62013004059 นางสาวศิริพร ขจิตโสภณพันธ�
62013004060 นางสาวแพรพรรณ ป@Pงจันดา
62013004061 นางสาวนภาพร แสงงาม
62013004062 นางสาวปFทมา เตยกุลชร
62013004063 นางสาวนภัสรดา จันทร�ขอนแก5น
62013004064 นางสาวนฤภร สมบูรณ�ดี
62013004065 นางสาวกัณฐิกา ปะละลือ
62013004066 นายเจษฎากร นิลเขต
62013004067 นางสาวกมลวรรณ พรมพันห5าว
62013004068 นางสาวพนิดา วงษ�อนันต�
62013004069 นางสาวปวันรัตน� สุวรรณภูมิ
62013004070 นายนที แสงจินดา
62013004071 นางสาวชมภูนุช แซ5เอี๊ย
62013004072 ว5าที่ร%อยโทกิตติภัทร ดึกด5าน
62013004073 นางสาวธัญญารัตน� เกตุแก%ว
62013004074 นายอาทิตย� อินทร�สุวรรณ
62013004075 นางสาวณัชนันท� ทัศคําพูน
62013004076 นายภูริทัต พรหมชาติ
62013004077 นางสาวปวิตรา วรรณารักษ�
62013004078 นายณัฐพงศ� ลิ้มวัฒนะ
62013004079 นางสาวเอราวัณ หนูชู
62013004080 นางสาววรรษมล นุ%ยลําพูน
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004081 นางสาวอลิษา กลีบบัว
62013004082 นางสาววนิดา กล%าหาญ
62013004083 นางสาวอารีวัลย� คงจันทร�
62013004084 นางสาวชญานิศ การคนซ่ือ
62013004085 นายชัยรัตน� กล%วยไม%
62013004086 นายสุรเดช โพธ์ิแดง
62013004087 นางสาวตอฮีเราะ มะหะดุง
62013004088 นางสาวธนวรรณ กล%วยเครือ
62013004089 นายศรายุทธ จันทับ
62013004090 นางสาวแพรวฤดี สุขสวัสด์ิ
62013004091 นายปFญญา ยุวะพรม
62013004092 นางสาวมาลินี เริงสมุทร
62013004093 นางสาวกชพร รุ5งทวีชัย
62013004094 นางสาวศุจิกาญจน� คําลือ
62013004095 นางสาวศุภลักษณ� แสงทอง
62013004096 นางสาวภัชธีญา อ5อนละมูล
62013004097 นางสาวสุดารัตน� พรมหาญ
62013004098 นายสุภัทชัย เพ็ชรซีก
62013004099 นางสาวสาวิตรี แก%วบริสุทธ์ิ
62013004100 นางสาววีรวรรณ ไชยเหมาะ
62013004101 นายนพดล วงศ�เปXาสุขกรี
62013004102 นางสาวสุบินด� อินตUะสอน
62013004103 นางสาวปริยฉัตร หนูใจ
62013004104 นายกฤษฎา อิทธิโพธิรัตน�
62013004105 นางสาวรวิวรรณ ภูนาวา
62013004106 นางสาวชยาภรณ� แตงอ5อน
62013004107 นางสาวอัมภาวรรณ ชาวนา
62013004108 นางสาวจิรัชยา หม่ืนโฮ%ง
62013004109 นางสาววิภาวดี ทุมชาติ
62013004110 นางสาวชไมพร สิทธิตัน
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004111 นางสาวทิพย�ศุกล วงศ�เรียน
62013004112 นายอํานาจ ทะระถา
62013004113 นางสาวเสาวคนธ� ศิริวรรณ
62013004114 นางสาววนิดา แก%วแกมทอง
62013004115 นางสาวจีราวรรณ ไทยชนะบรรณนิติ
62013004116 นางสาวดวงสมร บุญเทา
62013004117 นางสาวสุกัญญา จําปา
62013004118 นางสาวนิตยาภรณ� ไทยวังชัย
62013004119 นายคณนาถ สุวัฒนานนท�
62013004120 นางสาวมินตรา มัควิน
62013004121 นางสาวภัทราภา จ้ีหอม
62013004122 นายกิตติชัย พ่ึงพระพุทธ
62013004123 นายกองทัพ สืบสินธุ�
62013004124 นางสาวทัศนีย� รวยเพ่ิมพูน
62013004125 นายณัฐกร เครือหงษ�
62013004126 นางสาวจริยา บุญประคํา
62013004127 นางสาวเทวีลักษณ� ป@ตะโหตะระ
62013004128 นายมารุต จันทร
62013004129 นางสาวรุจิรส ดันมีแก%ว
62013004130 นางสาวคชาภรณ� สุขสวย
62013004131 นางสาวปรียะนันท� สื่อมวลชน
62013004132 นายวิชชุกร ยินดี
62013004133 นางสาวสุทธาสินี จําเริญสาร
62013004134 นายประมาณ ทองจันทร�
62013004135 นางสาวสุพรรษา ถึงปFญชา
62013004136 นายอภิสิทธ์ิ ผานุกูล
62013004137 นางสาวหัทญา ปFนขัน
62013004138 นางสาวเบญญาสินี เอี่ยมเอกลักษณ�
62013004139 นายภานุวัฒน� ต5ายลํายงค�
62013004140 นายณรงค�ฤทธ์ิ แววมณี
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004141 นางสาวธัญญภรณ�ลักษณ� มีพยุง
62013004142 นางสาวชลิตา รุ5งแจ%ง
62013004143 นายเกรียงศักด์ิ ดวงมนตรี
62013004144 นางสาวชลันดา สิริสายทอง
62013004145 นางสาวเบญจวรรณ พูลนิล
62013004146 นายภรศิษฐ� สาครินทร�
62013004147 นางสาวธัญลักษ� กองคํา
62013004148 นายพีรพล จรุงกลิ่น
62013004149 นายสันติ พาหุลา
62013004150 นางสาวกาญจนา บุญเฟรือง
62013004151 นางสาวเอกประวีร� คล%ายเพชร
62013004152 นางสาวจิรัชญา ไร5พิมาย
62013004153 นายชานนท� ศรีเพ็ชรสัย
62013004154 ว5าที่ร%อยตรีณรงค�ศักด์ิ เรี่ยมทวีกิตต์ิ
62013004155 นางสาวณิชารีย� เสมาฉิม
62013004156 นางสาวกรกนก ฤาเดช
62013004157 นางสาวปFทมา เทียนโฉม
62013004158 นางสาวคริษฐา ละอองดิลก
62013004159 นางสาวจิตติมา ตาลาน
62013004160 นางสาวจามรี นันทะพันธ�
62013004161 นายจิรานุวัฒน� ฤกษ�มงคล
62013004162 นางสาวพรวดี สายเบาะ
62013004163 นางสาววิไลวรรณ สิงขรรค�
62013004164 นายภูเบศ วุฒิธรรมากร
62013004165 นางสาวนันท�ธิดา จ่ันเพชร�
62013004166 นายณัฐภัสสร� ประยูรช5วย
62013004167 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�ขอนแก5น
62013004168 นางสาวภัทรภร กลิ่นกระจาย
62013004169 นางสาวนีรภา กลิ่นซ%อน
62013004170 นางสาวโสภิชญา กิจรุ5งโรจน�เจริญ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004171 นางสาวปาริชาติ แก%วนวลศรี
62013004172 นางสาวจินดารัตน� ศรีโชติ
62013004173 นางสาวนุจรีย� กนกวิจารณ�
62013004174 นายอลงกรต จันทร�สมคอย
62013004175 นางสาวศศิธร เสืออิ่ม
62013004176 นายชินธัช สุนันตUะ
62013004177 นางสาวนภสร กมลสรรพกิจ
62013004178 นางสาวแสงแข จันทวี
62013004179 นางสาวป@ยะวรรณ เหล5ารบ
62013004180 นางสาวชุติมา วรรณประเสริฐ
62013004181 นางสาวกานต�ธิดา คําแหง
62013004182 นางสาวพรพรรณ ช%างเจริญ
62013004183 นางสาวภัคจิรา ผลพฤกษา
62013004184 นายสุริยา แก%ววงค�ษา
62013004185 นางสาวพรสุดา พันชัย
62013004186 นางสาวกนกเพชร ศรีพนมเขต
62013004187 นางสาวสิริธร มีสุข
62013004188 นางสาวกันยกานต� พนมกิจเจริญพร
62013004189 นางสาวเอริน พิมพ�ทอง
62013004190 นางสาวพัชรา อารักษา
62013004191 นายกฤษณศักด์ิ แก%วสนิท
62013004192 นางสาวขจิตมณี จิรัฏฐิติยางกูร
62013004193 นายณัฐชาญ รุ5งสถาพร
62013004194 นางสาวกัลยกร มีเฉย
62013004195 นางสาวพัชรี ลัดดา
62013004196 นางสาวมัลลิกา ซาเสน
62013004197 นางสาวจรุวรรณ ภูพะเนียด
62013004198 นางสาวปุณรดา แจ5มใส
62013004199 นางสาวสราพร นาคะเสถียร
62013004200 นางสาวสุภาพร จํารุราย
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004201 นางสาวถิรอร อรุณ
62013004202 นายภาคภูมิ เวียงดอนก5อ
62013004203 นายนราศักด์ิ ชมจูมจัง
62013004204 นางสาวเมทินี เขียวปFญญา
62013004205 นายพงศธร สิงห�เนี่ยว
62013004206 นางสาววิภาวรรณ ณิชากรพงศ�
62013004207 นางสาวฉัตรชนก พิพัฒนธรรม
62013004208 นายสุทธิชัย เตียสวัสด์ิ
62013004209 นางสาวเกศกนก ขุนไหม
62013004210 นางสาววรางคณา แป^ะหลี
62013004211 นางสาวศิริรัตน� จันทร�เกลี้ยง
62013004212 นางสาวอรอุมา ทูลคํารักษ�
62013004213 นางสาวภรณ�ภัทรศร คล%ายสุบรรณ�
62013004214 นายพัฒนะชัย พัชรเดช
62013004215 นางสาวเบญจมาวรรณ รอดทุกข�
62013004216 นางสาวทิพย�สุดา พลชํานิ
62013004217 นายวรุฒ รักษารักษ�
62013004218 นางสาวธีราพร จิตรเจริญ
62013004219 นางสาวณัฐริกา ปุมชัยสงค�
62013004220 นายนวพรรษ เสนาะศัพท�
62013004221 นางสาวสุรภา วัฒนะเวชกุล
62013004222 นางสาวป@ยะสุดา อินยะบุตร
62013004223 นางสาวธิดาพร พุ5มโพธ์ิ
62013004224 นายชาญยุทธ อุทะกัง
62013004225 นางสาวอรอุมา โพธ์ิงาม
62013004226 นางสาวภูษณิศา สุขเรือง
62013004227 นางสาวสุภาพร พิลาโท
62013004228 นางสาวณัฐวิภา กิตติเมธีกุล
62013004229 นางสาวรัชณัณ บุญรัตน�
62013004230 นางสาววิภารัตน� อุดม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004231 นางสาวธัญลักษณ� มีทั่ง
62013004232 นายจักรกฤษณ� ทุ5งสะโร
62013004233 นายภาณุพงศ� สร%อยศรี
62013004234 นางสาวกรองกาญจน� กาญจนะ
62013004235 นายพุฒิศาสตร� ฤทธ์ิจรูญ
62013004236 นายสัพพัญ\ู ศุภบุษบ�
62013004237 นางสาวพรทิพย� แสงไข5
62013004238 นางสาวอาทิตยา ธรรมพันธ�
62013004239 นางสาวปภัสรา รัตนศรีทอง
62013004240 นางสาวมัตติกา เดชภักดี
62013004241 นางสาวปรียานุช มีไชย
62013004242 นางสาวสุรีย�พร สว5างพันธ�
62013004243 นางสาวเกศกมล นิลมานนท�
62013004244 นางสาวณัฐสิณี ศรีประเสริฐ
62013004245 นางสาวอวิกา จ5ายผัด
62013004246 นายอรรถพล อุบล
62013004247 นางสาวธัญลักษณ� ม่ันเขตวิทย�
62013004248 นางสาวฐาปนีย� จันทร�ดํา
62013004249 นายอธิบดี รอบคอบ
62013004250 นายอภิสิทธ์ิ นันทะวงศ�
62013004251 นางสาวปรภาว� ทองทรัพย�
62013004252 นางสาวอาภารัตน� ครองรุ5งโรจน�
62013004253 นางสาววันวิสา แท5นบัติ
62013004254 นายศรายุทธ จันทร�ปY
62013004255 นายชัชรชัย ทองเชื้อ
62013004256 นางสาวศุภลักษณ� ภาคํา
62013004257 นางสาวอักษราภัค เจริญพานนท�
62013004258 นายกรกฤต วิตตินานนท�
62013004259 นายพรพสก สุขเย็น
62013004260 นางสาววราภรณ� บุตธรรมศร
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004261 นางสาวน้ําฝน อุตยานะ
62013004262 ว5าที่ร%อยตรีหญิงแววตา ม่ันคํา
62013004263 นางสาวอัจฉรา อินทนนท�
62013004264 นางสาวจุฑารัตน� ศรีลา
62013004265 นายดรัณภพ สุรพานิช
62013004266 นายศรัณย� อร5ามเรือง
62013004267 นางสาวจุฑามาศ เทพชัย
62013004268 นางสาวสิรภัทร โชคอํานวยสิทธ์ิ
62013004269 นายนพดล เลิศกุลทิพย�
62013004270 นางสาวสุนิสา ชิณเกตุ
62013004271 นางสาวศุภลักษ� รินชม
62013004272 นางสาวสุทินา ย่ิงยงค�
62013004273 นายนิธิศ พงษ�ชุติสรา
62013004274 ว5าที่ร%อยโทพิษณุ ศรีธินนท�
62013004275 นายโฆษิต บุญพันธ�
62013004276 ว5าที่ร%อยตรีวุฒิพงษ� นามสมบูรณ�
62013004277 นางสาวพิมพ�พิชชา เอี่ยมสะอาด
62013004278 นางสาวพรหทัย สุขสุคนธ�
62013004279 นายอนันต� กุรกนก
62013004280 นางสาวเบญจสิริ อุฬารปราโมทย�
62013004281 นางสาวกัลยรักษ� รวยพร
62013004282 นางสาวอนัญพัทธ� พรามสุวรรณ
62013004283 นางสาวกนิษฐา น%อยผา
62013004284 นางสาวชลดา ภูจอมพลอย
62013004285 นางสาววราลี ซ่ือตรง
62013004286 นายสุริยันต� พะธะนะ
62013004287 นายกฤตเมธ แทนกุดเรือ
62013004288 นางสาวธนัชญา เทียนม่ิงมาตร
62013004289 นายกฤษชิน กิตติคงเดโช
62013004290 นางสาวรัตนาภรณ� สองหลง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004291 นายศุภกร ต5อไมตรี
62013004292 นางสาวพรรณวิลัย รัตถาพิมพ�
62013004293 นางสาวอรไพลิน พิณพาทย�
62013004294 นายปรีชา ศศิรุจิวัฒน�
62013004295 นางสาวศิรินทิพย� ชัยศิริมิตร
62013004296 นางสาวนันธพร รัตนศิลปQ
62013004297 นางสาวกฤษณา นาคทองอินทร�
62013004298 นายขจรวัฒน� อู5อรุณ
62013004299 นางสาวนิธินันท� เลาหะพรสวรรค�
62013004300 นางสาวอรรัตน� ต5วนสงัด
62013004301 นางสาวภีมญารินทร� เตชะวรงค�
62013004302 นางสาวสรวีย� เนินดี
62013004303 นางสาวตวงพร ฤทธ์ิเจริญ
62013004304 นายวิทิต ถิระผะลิกะ
62013004305 นางสาวจิราภรณ� แสงทอง
62013004306 นางสาวปาจรีย� เรืองชาญ
62013004307 นายสฤษฎ�พงศ� ปุจฉาการ
62013004308 นางสาววัชฎากร กิจพ5อค%า
62013004309 นางสาวชญาพัฒน� ไกรวงศ�
62013004310 นายสาธิน อิ่มฤทัย
62013004311 นายณรงค�ฤทธ์ิ สุประการ
62013004312 นางสาวชนินันท� จุฬาลักษณ�สิริ
62013004313 นางสาวปFทมา เดชเล
62013004314 นางสาววธัญญา สนธิพันธ�
62013004315 นางสาวธันย�ชนก ประจําวงษ�
62013004316 นางสาวเบญจวรรณ ธัมมัญ\ู
62013004317 นางสาวสกาวเดือน สมบัติ
62013004318 นางสาวทิพรัตน� ผางพันธ�
62013004319 นายสุทธิพงษ� โตสงวน
62013004320 นางสาวกชพร มนต�มหาชาติ
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004321 นางสาวเกศมณี นิลดา
62013004322 นายสุภัทร แก%วสว5าง
62013004323 นางสาวศุทธภา เพชรสุทธ์ิ
62013004324 นางสาวอรุณวดี ศรีวราพันธุ�
62013004325 นายนพดล ศรีแสงทรัพย�
62013004326 นางสาวภาวดี กองการะกรณ�
62013004327 นางสาวลลิตา วงษ�จินดา
62013004328 นางสาวพรพรรณ นิลพิบูลย�
62013004329 นางสาวพชรมณ รักงาม
62013004330 นางสาวบุญญรส บุญทับ
62013004331 นายปรเมศวร� เดชนุ5น
62013004332 นางสาวธัญญารัตน� นาคสอาด
62013004333 นางสาวธนัญธาดา แย%มศรี
62013004334 นายสะกิต พันทะ
62013004335 นางสาวมณีนุช รักกุศล
62013004336 นางสาวภรทิชา อุทธา
62013004337 นางสาวพิชญาพรรณ การะเกษ
62013004338 นายเอกชัย ปาละ
62013004339 นายธนกร เอมมณีรัตน�
62013004340 นางสาวรัตนา สุมาลี
62013004341 นายมโนมาตุ สวนแก%วมณี
62013004342 นางสาวภัทราวรรณ วิเศษคามินทร�
62013004343 นางสาวรชาดา พงศ�พีรเดช
62013004344 นายณฤดล สุขเกษม
62013004345 นายทัศกรณ� มะลิซ%อน
62013004346 นางสาวอภิชญา กันเชียง
62013004347 นางสาวอลิสา ช5วยสกุล
62013004348 นางสาวกาญจนา แก%วพิทักษ�
62013004349 นางสาวศิริวรรณ โล5ห�คํา
62013004350 นางสาวปุญญพัฒน� วุฒิแก%ว
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004351 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศิริพัชต� เสง่ียมศรี
62013004352 นายเอกศักด์ิ กฤตยากุล
62013004353 นางสาวฟาตีเมUาะ ยูโซะ
62013004354 นางสาวณัฐวรา อินทรชิต
62013004355 นายสุบิน เงินปFน
62013004356 นายวสันต� พรหมศร
62013004357 นางฐิติพรรณ โคระทัต
62013004358 นายสมโภชน� มะลิกุล
62013004359 นางสาวอัจฉรา เข็มเพ็ชร�
62013004360 นายก%องสกล กองสารศรี
62013004361 นางสาวรัตติยา แสนเมืองมา
62013004362 นางสาวป@Pนอนงค� ม5วงน%อยเจริญ
62013004363 นางสาวพีรนุช พิชิตพันธ�พงศ�
62013004364 นางสาววราภรณ� ชื่นใจฉํ่า
62013004365 นางสาวสุภัทรา พิพิธกุล
62013004366 นายอรรนพ หนูพรหม
62013004367 นางสาวสุฑามาศ สิทธิพรมมา
62013004368 นางสาวจิรนันท� ทองโกมุท
62013004369 นางสาวณิชาภัทร พิมล
62013004370 นายศุภสิน สนิทบุรุษ
62013004371 นางสาวนริดา โพธ์ิอินทร�
62013004372 นายวัลลภ คุณวัชระกิจ
62013004373 นางสาวเบญจวรรณ ปาทา
62013004374 นางสาวจิดาภา เลิศศักด์ิวานิช
62013004375 นางสาวณัฐชยา สังฆะกาโร
62013004376 นางสาวกชณิภา ลาวลงเฆ5
62013004377 นางสาวจตุพร พ่ึงตน
62013004378 นางสาววัชรีพร ศรีวรานันท�
62013004379 นายเจตนิพล สรสิทธ์ิ
62013004380 นางสาววนิดา เชื้อฉํ่าหลวง
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ระดับปริญญาตรี

62013004381 นางสาวภัทรมน หิรัณยเลขา
62013004382 นายวรพล ใจกล%า
62013004383 นางสาวอุบล บรรเจิด
62013004384 นายนัสรูดิน แวสะมะแอ
62013004385 นางสาวจันจิรา อร5ามคีรีพนา
62013004386 นางสาวศุภกร กลมกล5อม
62013004387 นายธวัชชัย สมตัว
62013004388 ว5าที่ ร.ต.หญิงนุชนารถ อ5อนเที่ยง
62013004389 นางสาวนฤมล กรเกษม
62013004390 นางสาวอรุณี ทาศิริ
62013004391 นางสาวป@ยนุช ธรรมรักษ�กุล
62013004392 นายนพรัตน� ธิศรี
62013004393 นางสาวณัฏฐนันท� ขจรลาภรุ5งเรือง
62013004394 นางสาววรรณภา จันทร�หยวก
62013004395 นางสาวยุวดี ทองเสนอ
62013004396 นายชัยเนติ คงกระจ5าง
62013004397 นางสาวบุณณศิริ เจริญอาจ
62013004398 นางสาวชญาภา ศรีวิเศษ
62013004399 นางสาวธนาภา รุ5งเรือง
62013004400 นางสาวจิรัฐิติกาล ภู5พงษ�
62013004401 นางสาวปนัดดา ทรทึก
62013004402 นางสาวปรียาภรณ� มีบุญ
62013004403 นางสาวสุภาวดี สัมมาวรรณ
62013004404 นางสาวพรเพ็ญ ปานเฟLPอง
62013004405 นางสาวผ5องพรรณ ชัยสงค�
62013004406 นายนพรัตน� สุดตะมา
62013004407 นางสาวปาณิสรา ป@ตวงษ�
62013004408 นายประสงค� ง้ิวสุบรรณ
62013004409 นายปริวัตร เทพิน
62013004410 นายอดิศักด์ิ ริดบัว
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004411 นายธีรกานต� ปุริสาร
62013004412 นางสาวณัฐกมล เข็มเงิน
62013004413 นางสาวกมลวรรณ สุกใส
62013004414 นายปริญญา เหล5ากว%าง
62013004415 นางสาวจันทร�จิรา โรหิตเสถียร
62013004416 นางสาวรัฐกูล อุตรัตน�
62013004417 นางสาวฉวีวรรณ สุขเกษม
62013004418 นายกิตติธัช สารปรัง
62013004419 นางสาวหทัยชนก ศรีวิไลย
62013004420 นางสาวรุ5งนภา เชื้อทอง
62013004421 นายมนตรี สัจจพันธ�พงษ�
62013004422 นายธนเดช ใจสบาย
62013004423 นายเอกรัก ไวกุณฐอนุชิต
62013004424 นางสาวสุกัญจนา แจ%งจุล
62013004425 นางสาวจิราพัชร ไข5ทา
62013004426 นายประริวัฒน� นาคาพงษ�
62013004427 นายวิรุฬห� คําวงศ�
62013004428 นายชาคริต อินทนันชัย
62013004429 นางสาวสุภาลักษณ� เคย่ี
62013004430 นางสาวมินตรา หาสิงห�ทอง
62013004431 นายไชยโรจน� นาคะสันต�
62013004432 นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน�
62013004433 นางสาววิไลวรรณ มาถาวร
62013004434 นางสาวเปมิกา ศรีเมฆ
62013004435 นายปฐวี วรรณชัย
62013004436 นางสาวกันญารัตน� พิมพา
62013004437 นายศุภฤกษ� ตาตUะคํา
62013004438 นางสาวจินตนา ขาวเรือง
62013004439 นางสาวจินดารัตน� ก5ออ%อ
62013004440 นางสาวนันทพร ปร่ํานาค
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004441 นายอภินันท� สะมะทอง
62013004442 นางสาวอรวรรณ เภาพาน
62013004443 นายสมพร พรหมโสภา
62013004444 นางสาวเขมจิรา ปFณฑพลังกูร
62013004445 นางสาวพลอยศจี ฤทธิศิลปQ
62013004446 นางสาวเบ็ญวริศร� ย่ิงรวีจิต
62013004447 นายธีรนัย คล%ายสินธุ�
62013004448 นางสาวอัญญารัฐ แป;นทองคํา
62013004449 นายกิตติศักด์ิ บัญชาเกียรติ
62013004450 นางสาวอรวรรณ วรรณรัตน�
62013004451 นางสาวสุจินดา สุขแสง
62013004452 นางสาวอนงค�นาถ บุญหนัก
62013004453 นางสาวนาราภัทร วัชรบุศราคํา
62013004454 นางสาวนลพรรณ บัวหุ5น
62013004455 นางสาวจุติพร ชัยลังกา
62013004456 นางสาวสิริพร กรรณศร
62013004457 นางสาวชนากานต� คุปติธรรมกุล
62013004458 นางสาววันเพ็ญ สวนขวัญ
62013004459 นายกฤชา สุวรรณชัยรบ
62013004460 นางสาวนภิสรา สุริวงค�
62013004461 นางสาวกชพร น%อยวัฒนะ
62013004462 นางสาวนภิสรา พลเต้ียม
62013004463 นางสาวศรินทร�รัตน� แสงทอง
62013004464 นางสาวทิพยวรรณ ภูสิงห�ทอง
62013004465 นายฮาริส ไวยศิลปQ
62013004466 นางสาวศุภนิจ นันตา
62013004467 นางสาวณัฐธิดา ชลอจิตร
62013004468 นางสาวพณิดา พงษ�ขยัน
62013004469 นายธนากรณ� ดีอ5วม
62013004470 นายไพบูลย� การะนุต
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ระดับปริญญาตรี

62013004471 นางสาวจุฑารัตน� ทองแผ5น
62013004472 นางสาวสุพรรณิการ� อายุวัฒน�
62013004473 ส.ต.ต.วิทยา คงหรั่ง
62013004474 นายธนบูรณ� เหมือนม5วง
62013004475 นางสาวอรทัย สกุลทอง
62013004476 นายพัชรพงษ� มณีเนตร
62013004477 นายพงศธร วงค�อนุกุล
62013004478 นางสาวนันท�จิรา เมืองใหญ5
62013004479 นางสาวอารียา ทองคํา
62013004480 นายรณกฤต ธัญญเจริญ
62013004481 นางสาวพิชญ�สินี สุขประเสริฐ
62013004482 นางสาวอัญชิสา พันทวี
62013004483 นางสาวนันทยา ดอนสวัสด์ิ
62013004484 นางสาวทัศนีย� ประเสริฐนพคุณ
62013004485 นางสาวมาลินี เดชดํารงค�กุล
62013004486 นางสาวจิรวรรณ คันธี
62013004487 นายอุดม เขียวสา
62013004488 นายนวพล มงคล
62013004489 นางสาววราภรณ� เกิดผล
62013004490 นายป@ยะ เอี่ยวดอนข5อย
62013004491 นางสาววรากร คนดี
62013004492 นางสาววชิรดา ขวัญถาวร
62013004493 นางสาวพัชรินทร� สังข�อ5อน
62013004494 นางสาวรัชนก ต้ังแต5ง
62013004495 นางสาวปริณาย� โทษาธรรม
62013004496 นายอนุพงษ� พรมพุฒิ
62013004497 นางสาววารินทร� สร%อยจีบ
62013004498 นายพุฒิสรรค� ขําอภัย
62013004499 นายณัฐพงศ� ปานเสียง
62013004500 นางสาวโสรยา ชัยดุษฎีกุล
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ระดับปริญญาตรี

62013004501 นางสาวธิดาพร หงษาพันธ�
62013004502 นางสาวอัจจิมา มิตรศิริ
62013004503 นางสาวพรพิมล ไชยอุโคตร
62013004504 นางสาววันทนา วรรณกิจ
62013004505 นางสาวกรวิภา จอมพงษ�
62013004506 นางสาวธิดารัตน� ภู5พูล
62013004507 นางสาวกรวัลลิ์ อัศวสุวรรณ
62013004508 นายอมฤต จิโน
62013004509 นางสาวรัชกร คูหาทองเจริญ
62013004510 นายธีรภัทร กลิ่นเขียว
62013004511 นายหัฏฐวิชช� พานิกุล
62013004512 นางสาวนูรมา ยาการียา
62013004513 นางสาววีรสตรี วามะชาติ
62013004514 นางสาวพัณณิตา ฐานโอภาส
62013004515 นางสาวจิณณ�จุฑามาศ สุริยะคํา
62013004516 นางสาวนรัญชกร ทองกุญชร
62013004517 นางสาวสิริรัตน� ประมวล
62013004518 นายกิตติศักด์ิ พูลเกตุ
62013004519 นางสาวพรสุดา ศิลาลาศ
62013004520 นางสาวนภาพร ดีบาง
62013004521 นางสาวสุรัตนา พลเดช
62013004522 นางสาวหทัยรัตน� บํารุงศร
62013004523 นางสาวณัฐนิชา สอาดศรี
62013004524 นายวรพจน� คงต้ังจิตต�
62013004525 นายณภัทร สุขนฤเศรษฐกุล
62013004526 นางสาวสนธยา ผุยน%อย
62013004527 นายวันฉัตร นพรัตน�ศรีสกุล
62013004528 นางสาวณัฐธิดา ช5วยบ%าน
62013004529 นายสันติ โพธิวร
62013004530 นางสาวภาวินี รัชอินทร�
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ระดับปริญญาตรี

62013004531 นายเอกชัย ยอดสง5า
62013004532 นางสาวอรนุช เทพปฐม
62013004533 นายพรเทพ ละม%าย
62013004534 นางสาววรรณภา ทาเงิน
62013004535 นางสาวสุกัญญา วงษ�เป[ง
62013004536 นายปFณณทัต จันทร�ขํา
62013004537 นางสาวฐาปนี สายสอาด
62013004538 นางสาวสุนิสา คําไทย
62013004539 นางสาวชุติมา นาคงาม
62013004540 นายวุฒิชัย เสาร�ใจ
62013004541 นางสาวสุกฤตา คําสกุลวงศ�ชื่น
62013004542 นางสาวขนิษฐา แซ5วุ5น
62013004543 นางสาวนันทพร เอี่ยมสําอางค�
62013004544 นางสาวจิราวรรณ ปาติสัตย�
62013004545 นางสาวณิชกานต� ศรีสุขใส
62013004546 นางสาวกัทลี บัวล%อมใบ
62013004547 นางสาวกัลยกร วงค�ประกรคํา
62013004548 นายธนกฤต รักษ�เกลี้ยง
62013004549 นายเสฏฐวุฒิ สุขเอียด
62013004550 นางสาวอิสราภรณ� ธานี
62013004551 นางสาวอาญาดา หลอยเต%
62013004552 นายสุวัชชัย เปYยใย
62013004553 นางสาวระพีพรรณ ชิงชัย
62013004554 นางสาวทิพย�วรี ทองพิจิตร
62013004555 นางสาวสุภาวดี ศรีบุญ
62013004556 นางสาวธันยาภรณ� วัฒนสิทธ์ิ
62013004557 นางสาวสุวารี อยู5ยง
62013004558 นายโชติพันธุ� พูลสวัสด์ิ
62013004559 นางสาวเปรมยุดา บัวสังข�
62013004560 นางอัญชรี ธรรมมิกะ
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004561 นางสาวดวงกมล ขําพินวงศ�
62013004562 นางสาวชนามาศ จรูญพันธ�เกษม
62013004563 นางสาวศุกร�ศิริ สุวรรณธนู
62013004564 นางสาวชุติพร ป@ดตาทะนัง
62013004565 นางสาวทนุขวัญ เพชรภัทรเกษม
62013004566 นางสาวชัญญาพัชญ� หวานคง
62013004567 นายสิทธิโชค มาโคตร
62013004568 นางสาววชิรา พุทธาผาย
62013004569 นางสาวอาภาพร สุขป@ยังคุ
62013004570 นางสาววรรณวิศา เกษศิลปQ
62013004571 นางวิชชุดา ตันกุระ
62013004572 นางสาวสุกัญญา โตUะมุดอ
62013004573 นางสาวกมนเนตร ปฏิโชติ
62013004574 นายชนัลชัย ชนะไชย
62013004575 นางสาวฟ@ตรียะห� ดีแม
62013004576 นางสาวนภัค พลพิทักษ�
62013004577 นายกิตติพงศ� บุญญาพิทักษ�
62013004578 นายวีระวัฒน� พฤกษ�ฎากรณ�
62013004579 นางสาวเสาวลักษณ� วิชัยประสิทธ์ิ
62013004580 นางสาวแพรว สุขสมบัติ
62013004581 ส.อ.เมธี ดีอก
62013004582 นายนัฐพงษ� แสงมณี
62013004583 นางสาวอุมาพร ภาชนนท�
62013004584 นายพงศ�กร โรจน�สุวรรณ
62013004585 นายสุทธาวีร� อินทรัตน�
62013004586 นางสาวอาภา สุดแสง
62013004587 นางสาวณัฏฐณิชชา ง%าวกาเขียว
62013004588 นางสาวลักษิกา เที่ยงชนะ
62013004589 นางสาวนนทิยา เดชคุ%ม
62013004590 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศศิวรรณ ทองหอม
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ระดับปริญญาตรี

62013004591 นางสาวดารณี ถมยาแก%ว
62013004592 นางสาวพรรณนิภา พลซ่ือ
62013004593 นางสาวศิริลักษณ� ทองรักษ�
62013004594 นายปกป;อง บุญเรืองเศษ
62013004595 นางสาวธนศร บุญรินทร�
62013004596 นางสาววิภารัตน� คําหอม
62013004597 นางสาววิจิตติพร ฤทธิมนตรี
62013004598 นางสาวศิริกาญจนา พิชยทายา
62013004599 นางสาววรันดา แสงเหมือนเพชร
62013004600 นายกวิน นิยมญาติ
62013004601 นางสาวพันธิตรา ชูศรี
62013004602 นางสาวธิรดา แสงสมบูรณ�
62013004603 นางสาวสุนิสา พรหมราช
62013004604 นายจารุพิชญ� คณุตม�เปมิกา
62013004605 นายปฐวิน แย%มเกษร
62013004606 นางสาวสุภัทรา แหยมบุญ
62013004607 นางสาวศิริภา สดากร
62013004608 นางสาวกนกวรรณ รัศมีประเสริฐ
62013004609 นายกีรติ แสงโทโพธ์ิ
62013004610 นายธารารัตน� ภูเฮีย
62013004611 นางสาววรรณจรี ไชยะโคตร
62013004612 นางสาววิภาวรรณ มานะกิจ
62013004613 นายชนัฐชัย ตาควัน
62013004614 นางสาวสุนันทา บุญเชิญ
62013004615 นางสาวป@ยะมาศ กล5อมบุญกลัด
62013004616 นางสาวปวีวรรณ น%อมระวี
62013004617 นายนพณัช อยู5ย่ิง
62013004618 นางสาวณัฐฐิกา รามสวัสด์ิ
62013004619 นางสาววรัญญา ใจมล
62013004620 นางสาวอภิรดา ปFตนีกุล
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ระดับปริญญาตรี

62013004621 นายนพัตธร พ%นภัย
62013004622 นายพีรภูมิ เอี่ยมละออ
62013004623 นางสาวรุ5งทิวา พลสิม
62013004624 นางสาวศิรินภา วิชิต
62013004625 นางสาวศิริรัตน� เพชรภูมิ
62013004626 นางสาวพรประกายทิพย� หนูสงค�
62013004627 นางสาวสุมิตรา หนองสูง
62013004628 นางสาววารุณี ขาวบริสุทธ์ิ
62013004629 นางสาวณัฐินีย� อินนาค
62013004630 นางสาวศุภรดา อ5อนแป;น
62013004631 นายบุญโชค จันทร�อ5อน
62013004632 นายธนาวุฒิ รํามะนา
62013004633 นายโอฬาร วงค�คม
62013004634 นางสาววิชุดา สีหา
62013004635 นางสาวมินตรา อิ่มสมบูรณ�
62013004636 นายพีรวิชญ� มีผล
62013004637 นางสาวทิพยา ไชยา
62013004638 นางสาวโสภิดา(แฝดพ่ี) ทองดี
62013004639 นางสาวชนิดา คําลือ
62013004640 นางสาวชญานิศ อภิบาลมงคล
62013004641 นางสาวสลิลทิพย� เวียงยา
62013004642 นางสาววรรณภา จรลังกา
62013004643 นางสาวกาญจนา เมืองแวง
62013004644 นายชัยณัฐ มีมะแม
62013004645 นางสาวกตาธิการ บุญย่ิง
62013004646 นางสาวปวีณา นันธิ
62013004647 นางสาวสรวงชนก เกษมเทวินทร�
62013004648 นายพงศธร ธารบุญ
62013004649 นางสาวดารณี น%อยสะปุaง
62013004650 นายภาคิน ขาวอ5อน
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ระดับปริญญาตรี

62013004651 นายไชยา อิ่มจิตร
62013004652 นายวรฐ ทิพยมนตรี
62013004653 นางสาวรงรอง สามสาหร5าย
62013004654 นายศุภโชค ศรีสุข
62013004655 นางสาวบุญนพรัตน� อุตะมะรัตน�
62013004656 นางสาวณัฐกฤตา ตาบุดดา
62013004657 นางสาวศรินญา ชูอักษร
62013004658 นางสาวต%องตา วิมลศิริ
62013004659 นางสาวนฤดี ย้ิมแย%ม
62013004660 นางสาวบุศรินทร� พุ5มขุนทด
62013004661 นายเชษฐา ปFญญารักกิจ
62013004662 นางสาวกระถิน หนูชุม
62013004663 นางสาวสุธาริณี แสวงดี
62013004664 นางสาวจริยา ศรีอุบล
62013004665 นางสาวริญญาภัทร� ม5วงทอง
62013004666 นางสาวสุภัทรา ราคํา
62013004667 นางสาวธิดารัตน� ปาละ
62013004668 นางสาวอัมพิกา ศิริวัฒน�
62013004669 นางดลทรรศทร ภูมูลมี
62013004670 นางสาวศรุดา ฤกษนันทน�
62013004671 นางสาวพิชชาภา จารัตน�
62013004672 นางสาวภวิกา มณีเอี่ยม
62013004673 นางสาวภาวิณี เครือแก%ว
62013004674 นายภานุวัตร โพธ์ิร5มเย็น
62013004675 นางสาวนิรชา สําอางค�
62013004676 นางสาวชลธิชา ทองม่ัน
62013004677 นางสาวชุติมา งามขํา
62013004678 นางสาวเปรมวรา แก%วชมภู
62013004679 นายชุติเดช ฮวบประเสริฐ
62013004680 นางสาวโชติกาญจน� จันสอน
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ระดับปริญญาตรี

62013004681 นางสาวสุวรรณี อธิพลวิวัฒน�
62013004682 นางสาวอนัญญา อินตUะเม%า
62013004683 นางสาวพิมพ�ชนก กันธิยะ
62013004684 นางสาวกมลทิพย� สายพือ
62013004685 นายวัลลภ โยโพธ์ิ
62013004686 นางสาวปานวดี โคกกลาง
62013004687 นางสาวสรณ�สิริ ชื่นตา
62013004688 นางสาวไพลิน พิศดาร
62013004689 นางสาวนิโลบล กิจธัญญะสัมพันธ�
62013004690 นายธัชพงศ� เจริญชัย
62013004691 นางสาวปุณยนุช ชวานนท�
62013004692 นางสาวป@ยะพร พิกุลหอม
62013004693 นางสาวสิริกานดา ยอดนุ5ม
62013004694 นางสาวทัศนีย� เกิดแสงสุริยงค�
62013004695 นางสาวสุนันทา ถนอมศักด์ิศรี
62013004696 นางสาวนันท�นภัส นันตะสุข
62013004697 นายธีรพงค� กุศลกิจ
62013004698 ว5าที่ร%อยตรีหญิงธนาภรณ� ธนะโชติ
62013004699 นางสาวพัทธ�วริน จีระประภาพงศ�
62013004700 นางสาวพิรุณธร พูลเขตรกิจ
62013004701 นายวันชัย ชันวิรอุตสาหะกุล
62013004702 นางสาวสุริฉาย จันทรา
62013004703 นางสาวพัชรี แพรกม5วง
62013004704 นางสาวธนนันท� คําดี
62013004705 นางสาวธัญธิมา ชูนุ%ย
62013004706 นายธนภัทร มีผิวหอม
62013004707 นายฉัตรชัย ฟFกบุญเลิศ
62013004708 นางสาวนัฐธยา หุ5นประการ
62013004709 นางสาวศิรัญญา ดอกคํา
62013004710 นางสาวฮุซนา หะยีเลาะ
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62013004711 นางสาวสรัญญา ภูษิต
62013004712 นายกฤตภพ รัตนเหม
62013004713 นางสาวพัชรี โพธ์ิสัย
62013004714 นายณัฐฐศรัณฐ� ศรีอําคา
62013004715 นางสาวรัชนีกร ไพบูลย�วรชาติ
62013004716 นางสาวจุฑารัตน� ด%วงมูล
62013004717 นายประเสริฐ มาดํา
62013004718 นางสาวอรทัย จันทร�แดง
62013004719 นางสาวศิรินาฏ ทับย้ิม
62013004720 นายภูวนัตถ� ดีเหลือ
62013004721 นางสาวเยาวลักษณ� แซ5เลี่ยง
62013004722 นางสาวรัชฎาภรณ� เชื้อพิพัฒน�
62013004723 นางสาวณัฐพิมล อ%นบู5
62013004724 นางสาวพุธิตา เดชสูงเนิน
62013004725 นางสาวกาญจนา เอี่ยมอาจ
62013004726 นางสาวชุติมณฑน� ดู5มณี
62013004727 นางสาวนิตยา สุภาษา
62013004728 นางสาวเรไร กลั่นมณีกอง
62013004729 นางสาวรัณยรัศม์ิ ชื่นเกตุ
62013004730 นางสาวจิจีรัตน� คุ%มระบาย
62013004731 นางสาวกัญญาวีร� นุชสละ
62013004732 นางสาวจิราพร โตไกรลักษณ�
62013004733 นางสาวจันทร�จิรา ผิวพิมดี
62013004734 นางสาวธันย�ชนก กิจพัฒนโรจน�
62013004735 นางสาวเกตน�สิรี ช5วยเกิด
62013004736 นายสนธิชัย ช5วยหนู
62013004737 นายพิพัฒน� กลีบพุฒ
62013004738 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกรรณิการ� ศิริรัตน�
62013004739 นางสาวอุมาพร สิงห�ไชย
62013004740 นางสาวมัสลิน ดํานิล
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ระดับปริญญาตรี

62013004741 นายพลวัฒน� หอมระรื่น
62013004742 นางสาวณัชยาพร เกิดเขียว
62013004743 นางสาววัชรินทร� เตศิริ
62013004744 นางสาวสีตีอาแอเสาะ ยาสิง
62013004745 นางสาวจารุวรรณ แย%มคํา
62013004746 นายพงษ�สุพร เกิดชนะ
62013004747 นางสาวก่ิงแก%ว คํามาก
62013004748 นางสาวธนภรณ� สุนทร
62013004749 นายอุกฤษฎ� ทองธรรมชาติ
62013004750 นางสาวละอองดาว ยาหอม
62013004751 นางผกามาศ เทียมเมฆ
62013004752 นางสาวนฤมล สําเภาทอง
62013004753 นางสาวทิพย�วดี สุวรรณมาศ
62013004754 นายขวัญชัย จําปาแพง
62013004755 นายวรพล วัชรัตน�ศิริยุทธ
62013004756 นางสาวทิพวรรณ แก5แก%ว
62013004757 นางสาวชีววร เป[นไทย
62013004758 นางสาวภณิดา วงษ�วิกย�กรรม
62013004759 นางอรทัย นามโคตร
62013004760 นายฐิติวัฒน� อินทรชัย
62013004761 นายนิกร คําชัยวงศ�
62013004762 นางสาวนิลันกุล หงษ�บุญ
62013004763 นางสาวชวาลิน ป;อมสุวรรณ�
62013004764 นางสาวนพมาศ ปุชัยเคน
62013004765 นางสาวพรพิมล ภรณ�ศิริโสภณ
62013004766 ว5าที่ร%อยตรีสิทธิโชค ถ%วยทอง
62013004767 นางสาวประภาศรี บุตรบรรจง
62013004768 นางสาวกัญญ�ชลิดา มีเจตนา
62013004769 นางสาวพิมพ�นารา อาจจินดา
62013004770 นางสาวกัญญาภัค ย่ีลก
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62013004771 นายจารุวัฒน� เพ็ชรรัตน�
62013004772 นางสาวจริยา จันตUะคํา
62013004773 นางสาวปฏิมาพร ภักตรวิลัย
62013004774 นายวรรณพงศ� ชาติชนา
62013004775 นางสาวแสงสุดา ทุมยา
62013004776 นางสาวพิชญา ขันคํานันตUะ
62013004777 นางสาวกาญจณา อรรคบุตร
62013004778 นางสาวสรินธร บุญปราการ
62013004779 นางสาวณแขคุณ ริสอาด
62013004780 นางสาวอัญชิสา จิตราภิรมย�
62013004781 นายอริยวัฒน� กาไรภูมิ
62013004782 นางสาวณิชกานต� นุชประเสริฐ
62013004783 นางสาวณัฐฐินันท� ชนะชัยนาวี
62013004784 นายจิรกิตต์ิ บัวก%านทอง
62013004785 นางสาวศศิประภา เพียรพิริยะ
62013004786 นางสาวศุภกานต� สุวรรณโชติ
62013004787 นางสาวดวงกมล จันทราช
62013004788 นางสาวชฎิลฎา สุขสวัสด์ิ
62013004789 นางสาวป@ยะพร ขุนนันท�
62013004790 นางสาวทิวาพร มะโนชัย
62013004791 นางสาวปาหนัน ศรีชาติ
62013004792 นางสาวนิศากร ฤกษ�ไพรี
62013004793 นางสาวกนกพร อํานวย
62013004794 นายสรวิชญ� ต้ังกิจรักษ�พงศ�
62013004795 นายสิริชัย แย%มแบน
62013004796 นางสาวเชษฐ�ธิดา พานิชนัน
62013004797 นายกัมปนาท สิงคะกุล
62013004798 นางสาวกมลลักษณ� อรุณชวนนท�
62013004799 นางสาวพรทิวา โนคํา
62013004800 นายสมพล บุญจรัส
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ระดับปริญญาตรี

62013004801 นางสาวกมลวรรณ ชูผล
62013004802 นางสาวศศิกานต� แก%วยอด
62013004803 นางสาวโสนธี แก5นเหล็ก
62013004804 นางสาวนริศรา พูลจิตร�
62013004805 นางสาวกานต�ธิดา อารีพิทักษ�
62013004806 นางสาววริศรา ยอดศร
62013004807 นางสาวกุลธรา สังข�อ5อน
62013004808 นายอมรินทร� หอมจันทร�
62013004809 นางสาวเจนจิรา คานงอน
62013004810 นางสาวปวีณา ก%งวัตร
62013004811 นายวัชระ อาจหาญ
62013004812 นายชัยวัฒน� ชั้วรูปงาม
62013004813 นางสาวนิชนันท� สุริจันยา
62013004814 นายภณภูมิ เรียงสุวรรณ
62013004815 นายเอกภพ บุญเครือ
62013004816 นางสาวอรอุมา สีทาหล5อน
62013004817 นางสาวสายชล เขียวพันธ�
62013004818 นางสาวนิดติญา ชิดชม
62013004819 นางสาวจิตรวดี ดวงมุสิก
62013004820 นางสาวเวนิกา ใจแปง
62013004821 นางสาวศศิกานต� หมอเมือง
62013004822 นายณัฐฐาวุฒิ บุญรอด
62013004823 นางสาวอริสา วังสันต�
62013004824 นางสาวจันทร�ทิมา หวังเจริญ
62013004825 นางสาวสุรัชยากร สมบูรณ�
62013004826 นางสาวปาริชาติ เมฆประสาท
62013004827 นางสาวศุภลักษณ� พงศ�พิพัฒน�
62013004828 นางสาวลลิตวดี บริบูรณ�
62013004829 นายวิวัฒน� ทองสุวรรณ
62013004830 นางสาวขวัญชนก ป;องศรี
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ระดับปริญญาตรี

62013004831 นางสาวสุกัญญา จันทร�ภักด์ิ
62013004832 นางสาวศศิวิมล มาระภูมิ
62013004833 นางสาวอัญชลี จักร�วงค�
62013004834 นางแพทรียา พุ5มพิเชฏฐ�
62013004835 นายกุลภัทร อาสนโกมล
62013004836 นายวิทวัส ยังกองแก%ว
62013004837 นางสาวนลินกาญจนา ภัสสรเมธี
62013004838 นายอิทธิพล เชยอ่ํา
62013004839 นางสาวหทัยรัตน� บัวหาร
62013004840 นางสาวสมฤทัย สุขหอม
62013004841 นายณัชพล จารุวิมลกุล
62013004842 นางสาวเบญจวรรณ ศรีเพชร
62013004843 นางสาวกรรณิการ� เก้ือชู
62013004844 นางสาวอาภาพร เฟLPองมณี
62013004845 นางสาวอภิญญา ศรีชมภู
62013004846 นางสาวอิสราภรณ� โล5ห�นารายณ�
62013004847 นายจิราวัฒน� ขัติรัตน�ศุภสิน
62013004848 นางสาววันวิสา นวนไทย
62013004849 นางสาวดวงกมล เสนาพล
62013004850 นางสาวขวัญแก%ว กลิ่นน%อย
62013004851 นางสาวนริศรา รุ5งทอง
62013004852 นางสาวสมิตา ม่ิงขวัญ
62013004853 นางสาวภัทราวดี พันธ�ชนะ
62013004854 นางสาวเจริญศรี ตุลยกุล
62013004855 นางสาวพรรษา นุชทองม5วง
62013004856 นางสาวบวรรัตน� พุ5มจันทร�
62013004857 นางสาววิมลสิริ จิตรบรรจง
62013004858 นางสาวกานต�สินี มากสุริวงษ�
62013004859 นางสาวปรางทิพย� มณีสะอาด
62013004860 นางสาวสุชานันท� ซุ5นสั้น
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ระดับปริญญาตรี

62013004861 นายนิติพงษ� โหมดเกษม
62013004862 นางสาวเพรชริญา ศรีคมขํา
62013004863 นายธีรธัช ชื่นภักด์ิ
62013004864 นางสาวมิรันตรี แก%วอาทะ
62013004865 นางสาวอลิสา เอี่ยมพินพันธุ�
62013004866 นางสาวอัญชลี สุยาอินทร�
62013004867 นางสาวพิมพ�นารา ตาคํา
62013004868 นายฐิติภัทร� ตุรงคราวี
62013004869 นางสาวนิรัชดา ทวีศรี
62013004870 นางสาวณัฐวิภา บุญเลิศสิทธิเดช
62013004871 นายภัทรวุฒิ กมลรัตนโชติ
62013004872 นางสาวพรรณี ทองเหลือ
62013004873 นายภราดร เมตตาวาสี
62013004874 นางสาวกาญจนา นิเวศน�
62013004875 นางศิริรัตน� ปางจุติ
62013004876 นายธนพล พิลาวัลย�
62013004877 นางสาวจตุรพรพรรณ ประยงค�หอม
62013004878 นางสาวกัลญาพร ฮั่นโตตุ%น
62013004879 นายจักรพงศ� อินตUะภา
62013004880 นางสาวงามสิรี งามทรัพย�มณี
62013004881 นายอัครพล ป;อมศิลา
62013004882 นายปราโมทย� น้ําจันทร�
62013004883 นายภาสกร วงศ�ญาณากร
62013004884 นายสัตยา คงแดง
62013004885 นางสาวจินตกานท� ไลยยางกูร
62013004886 นายธีรภัทร� เพ็ชรนิล
62013004887 นายอชิตพล สกุลเมฆา
62013004888 นายจิรทีปต� พระคําลือ
62013004889 นางสาวปวีณา คันธารัตนกุล
62013004890 นางสาวณิชากร ขระณีย�
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62013004891 นายพีรพัฒน� เกียรติมณีรัตน�
62013004892 นางสาวปุณญิศา เชาว�ช5างเหล็ก
62013004893 นางสาวญาณิศา บัวแย%ม
62013004894 นายอดิศักด์ิ คชเวช
62013004895 นางสาวพิมลพรรณ หนูแสง
62013004896 นางสาวหทัยชนก ศรีสุวรรณ
62013004897 นางสาววิรันตรี ทองสี
62013004898 นายจําเริญ ระออเอี่ยม
62013004899 นางสาวกัลยา โพธ์ิไพงาม
62013004900 นายวิชัย จันทร�ผ5อง
62013004901 นางสาวภาวิณี ลาดนาจันทร�
62013004902 นางสาวซัยหนับ แอสมาด
62013004903 นางสาววิชิตา แข็งแรง
62013004904 นางสาวจริยา แซ5โง5
62013004905 นางสาวสิริพร ย่ิงดี
62013004906 นางสาวศศิธร แซ5เตียว
62013004907 นายสรรบุญ เชยชม
62013004908 นายสันติสุข บุญหนุน
62013004909 นางสาวสินีนารถ ระพิสุวรรณ
62013004910 นางสาวธัญญาลักษณ� พงษ�เขียว
62013004911 นางสาววิชญาพร สุภาโสด
62013004912 นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร
62013004913 นายป@ยะพงษ� จันทร�คีรีรุ5ง
62013004914 นายมิญชัช วรจารุพงค�
62013004915 นางสาวประภาพรรณ วันวิเศษ
62013004916 นางสาวอริสรา ท%วมเอื้อ
62013004917 นางสาวธัญมาศ ลักขษร
62013004918 นางสาวชลิญญา หนูหวาน
62013004919 นายพงษ�พันธ� อังศุภมงคล
62013004920 นางสาวศริยา ศรีสว5าง
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62013004921 นายวัชระ พังยะ
62013004922 นายศราวุฒิ ชัยพูน
62013004923 นางสาวกัญจนาภา ศรีนุ%ย
62013004924 นางสาวรวีพร ฤทธิเรือง
62013004925 นายอนุพงศ� สมปาน
62013004926 นางสาวอนันตา กิจชัยเจริญ
62013004927 นางสาวช5อเพชร ทิพม%อม
62013004928 นางสาวชลธิชา มีขํา
62013004929 นายปรินทร� พรหมขัติแก%ว
62013004930 นางสาวจริยา แก%วลือไชย
62013004931 นางสาวพัชรี สัตยารังสรรค�
62013004932 นางสาวบัณฑิตา เพ็ชรหาญ
62013004933 นายเอกพงษ� ใจสมหวัง
62013004934 นางสาวนุจรี พารุณ
62013004935 นายนันทวุฒิ กาญจนพิสิฐรักษ�
62013004936 นางสาวอารียา การดี
62013004937 นางสาวจิราภรณ� สงวนวงษ�
62013004938 นางสาวจินตนา ชุดไธสง
62013004939 นางสาวพรชนก วงษ�บุญรอด
62013004940 นายมนตรี สมสันเทียะ
62013004941 นางสาวสุวนันท� งามราศรี
62013004942 นางสาวนิภา เจาะเหมาะ
62013004943 นางสาวกนกกานต� ชัยวิสุทธ์ิ
62013004944 นางสาวอรพร ศิริโสพล
62013004945 นางสาวบุศชา จําปาไชยศรี
62013004946 นายวุฒิวัฒน� ชาวโคราช
62013004947 นางสาวพัชรี แซ5เล%า
62013004948 นางสาวกุลณัฐ เปลี่ยนน%อย
62013004949 นางสาวจิตติพร สมอบ%าน
62013004950 นางสาวประภาภรณ� วงศ�เจียมเกตุ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004951 นายนิวัติ สุขเอม
62013004952 นางสาวดุษฎี วิสุทธ์ิอําพัน
62013004953 นายสุรวุฒิ สุขพิทักษ�
62013004954 นายธีราวัฒน� อุดทาคํา
62013004955 นางสาวเกศราภรณ� พรมดี
62013004956 นางสาวอาภาศิริ สุพรรณโมก
62013004957 นางสาวสุนิสษา แป;นคง
62013004958 นางสาวอรพรรณ ปล%องสอง
62013004959 นายไพสิฐ ภูมิชาติ
62013004960 นางสาวรวิสรา ตระกูลเงินไทย
62013004961 นางสาวกรรณิกา โกมล
62013004962 นางสาวภัทรพร ชุติพงษ�วิเวท
62013004963 นางสาวพัชรินทร� สารฤทธ์ิ
62013004964 นางสาวจันทรา อบถม
62013004965 นางสาวอุดมลักษณ� คําสุธีร�
62013004966 นางสาวสุทธินี สิงคเสลิต
62013004967 นางสาวกชกร กันพงษ�
62013004968 นางสาวณัฏฐธิดา ปานเพชร
62013004969 นางสาวณัฐธิดา พราหมณี
62013004970 นางสาวสุชาดา ก่ิงจันทร�
62013004971 นางสาวเสาวคนธ� โนนแวง
62013004972 นายปฏิภาณ ศิริวัฒน�
62013004973 นางสาวปFทมา อัตตะ
62013004974 นายปFญญาพล เรืองเกตุ
62013004975 นางสาวชิดชนก เรืองธนู
62013004976 นายพศิน วรเนติโพธ์ิ
62013004977 นายวีระพงศ� ปลอดใจดี
62013004978 นางสาวจุฑามาศ สิทธิโชติ
62013004979 นางสาวป@ยนนท� สาเจริญ
62013004980 นางสาวพัชรากร เรืองศรี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013004981 นางสาวกุลจิรา ทองย%อย
62013004982 นายกานต�คชานนท� สายรัตนอินทร�
62013004983 นางสาวนงนภัส คําหาญาติ
62013004984 นายเอกราช ชูแก%ว
62013004985 นางสาวนภิส กรภควัฒน�จินดา
62013004986 นายสมประสงค� ประทีป
62013004987 นางสาวสุทารัตน� โกฎิละออง
62013004988 นางสาวจุฬาลักษณ� สําราญพงษ�
62013004989 นางสาวสุนารี สมพริ้ง
62013004990 นางสาววิลาสินี กลิ่นหอม
62013004991 นางสาวขนิษฐา มิสอิ๊ด
62013004992 นางลินดา จ่ันเพ็ชร�
62013004993 นายธนาวุฒิ อิ่มลิ้มธาร
62013004994 นางสาวณัฐธิดา ตาแก%ว
62013004995 นางสาวเหมือนจันทร� สุภาพ
62013004996 นางสาวศุภนิตย� บัวรุ5ง
62013004997 นายณรงค�ฤทธ์ิ ขําสุนทร
62013004998 นางสาวปติมา ภูมิสถาน
62013004999 นางสาวศิริลักษณ� มีทางดี
62013005000 นางสาวมาร�ริลีน เพชรศรี
62013005001 นางสาวเบญญทิพย� ฟาหลี
62013005002 นายกฤตพัฒน� ชื่นตระกูล
62013005003 นายณัฐกร คําภูมี
62013005004 นายภูมิพัฒน� ดิษฐนุ5ม
62013005005 นางสาวเสาวณีย� วิริยะอัครเดชา
62013005006 นางสาววรางคณา ปวงคํา
62013005007 นางสาวกมลวรรณ มีอยู5
62013005008 นางสาวชไมพร แซ5โตEว
62013005009 นางสาวจินตนา ดอนทอง
62013005010 นางสาวอัญชลี อุปพงษ�
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013005011 นางสาวนีรชา แซ5ทึ่ง
62013005012 นางสาวอรุณรัก สมนึก
62013005013 นางสาวลลิตา หาสุข
62013005014 นางสาวฐานิสร ใจกล%า
62013005015 นางสาวสุภัทรา พรหมเมศ
62013005016 นางสาวจันทิมา เหล5าบุญเก้ือ
62013005017 นายอนันต� วุฒิกรณ�
62013005018 นางสาวสุดารัตน� เถาปFญญา
62013005019 นายอภิชัย นาตUะ
62013005020 นางสาวสิริกาญจน� ฉายภมรรัตน
62013005021 นายชนาธิป เพ็งสมบูรณ�
62013005022 นางสาวกุลนาถ ผลาผล
62013005023 นายป@ยวัฒน� อารมณ�สวะ
62013005024 นางสาวกาญจณา ทรัพย�ประดิษฐ�
62013005025 นางภัสราลักษณ� เครื่องจันทร�
62013005026 นางสาวปตินญา อึ้งเลิศตระกูล
62013005027 นางสาวปฐมาวดี ขวัญเพชร
62013005028 นางสาวรัศม์ิลภัส อิงคนินันท�
62013005029 นางสาวปรียารัตน� เสาร�เพ็ง
62013005030 นายธวัชชัย บุญฤทธ์ิ
62013005031 นางสาวณัฐวรันธร ชีพเมืองปFกณกุล
62013005032 นางสาวมลธิรา ทองหมัน
62013005033 นางสาวอลิศรา จันดาเบ%า
62013005034 นางสาวกชกร สิงห�ขัน
62013005035 นางสาวจริญญา ทองมี
62013005036 นางสาวปุณิกา อมรรัตนาภรณ�
62013005037 นางสาวพีรดา สังข�รอด
62013005038 นางสาวภัทราพร อินทรบุญน%อย
62013005039 นายธนลาภ โกมารทัต
62013005040 นางสาวสุธีรา นาคพุก
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013005041 นางสาวมนตวรรณ บุบผาพวง
62013005042 นางสาวภัทรสุชา กันทับทิม
62013005043 นางสาวกุลธิดา ประคํา
62013005044 นายศุภชัย ช5วยผักแว5น
62013005045 นางสาวปรียานุช ตันวราวุฒิกูล
62013005046 นางสาวหทัยชนก เมืองแก5น
62013005047 นายวุฒิธร แสงอาจ
62013005048 นางสาวผาณิตา ตปนียะพงศ�
62013005049 นางสาวจารุนิภา ควรชม
62013005050 นางสาวทัศนีย� เด็ดสระน%อย
62013005051 นางสาวสุดารัตน� อบเชย
62013005052 นางสาวณัฏฐนิชา บุญสูง
62013005053 นายสันติ โมทิม
62013005054 นางสาวพรเพ็ญ คําแก%ว
62013005055 นางสาวณัจยา กาวินํา
62013005056 นางสาวณัฐชยา ละเอียดดี
62013005057 นางสาวประกายดาว พันธุ�รักษ�
62013005058 นายนฤวร เรืองสม
62013005059 นางสาวสุธาสินี วงษ�เนียม
62013005060 นายบรรดิษฐ วาละเลิศ
62013005061 นางสาวกุณญาณันฐ� จันทร�สําโรง
62013005062 นางสาวขวัญเรือน ขุนทอง
62013005063 นางสาวอาซีซัน หะยีกะจิ
62013005064 นายอิลฮัม มุสะอะรง
62013005065 นางสาวปรารถนา หอมสวัสด์ิ
62013005066 นางสาวกมลวรรณ สุขประเสริฐ
62013005067 นางสาวเมธาวี มีเกิดมูล
62013005068 นายสมชาย สุวรรณนพรัตน�
62013005069 นางสาวมณีรัตน� วัฒตะนะมงคล
62013005070 นางสาวนันท�นภัส โพธ์ิศรีทอง
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013005071 นางสาวบุษยมาส เติมเจิม
62013005072 นางสาวพรชิตา นนทะภา 
62013005073 นางสาวรุ5งทิตยา คําพิลา
62013005074 นางสาววัชรา เข%มแข็ง
62013005075 นายอดิศร สีมาก
62013005076 นางสาววิไลลักษณ� ล%อเลิศสกุล
62013005077 นางสาวศรัญญา ก้ัวพิทักษ�
62013005078 นายสิรวิชญ� สว5างศรี
62013005079 นางสาวกิตต์ิธัญญา ทอเพ็งภูมาลัย
62013005080 นางสาววันวิสาข� วงค�สุริยะ
62013005081 นางสาววิยะดา สัตนันต�
62013005082 นายจิรัฏฐ� ณัฏฐ�ปภังกร
62013005083 นางสาวปรียาภรณ� พิพิธหิรัญการ
62013005084 นายวรินทร พิเศษศิลปQ
62013005085 นางสาวปFทมา บุญเจริญ
62013005086 นางสาวหทัยรัตน� รัตนาทร
62013005087 นางสาววรางคนา สมสมัย
62013005088 นางสาวชิตาภา สีม5วง
62013005089 นางสาวชญานิษฐ� ชื่นคลัง
62013005090 นางสาวเพชรรัตน� จ่ันบรรจง
62013005091 นางสาวสุทธิดา โกสีย�
62013005092 นางสาวณัฐณิชา นพกาล
62013005093 นายจีรศักด์ิ กาสรศิริ
62013005094 นางสาวอริสรา สุทธณะวงค�
62013005095 นางสาวสมฤดี พลับนิ่ม
62013005096 นางสาวโสภาพรรณ อนุสุวรรณ
62013005097 นางสาวจริณญา เซ็นพานิช
62013005098 นายชัชวัสส� หอมเกตุ
62013005099 นายอมรเทพ ทองพิทักษ�
62013005100 นางฤทัยวันคุ� บุตรดารา
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ระดับปริญญาตรี

62013005101 นายนิรวิทธ� นามบุญ
62013005102 นายปวริศ อ่ําสุริยา
62013005103 นางสาวเบญจรัตน� หิรัญวงษ�
62013005104 นางสาวเมธณี ยศสิริรุ5งเรือง
62013005105 นางสาวนิวาริน เสริมสวัสด์ิศรี
62013005106 นางสาวกนกภรณ� ครุธแก%ว
62013005107 นางสาวสุมาลี อนุอันต�
62013005108 นางสาวรุ5งทิวา ธีระพันธ�
62013005109 นายศิรสิทย� หวัดคล%าย
62013005110 นางสาวสุพิชชา ตันติเจริญการ
62013005111 นายภาสกร บุญมาก
62013005112 นายเจริญ ป@นะเต
62013005113 นางธัญญภรณ� เหมือนทด
62013005114 นางสาวลักขิกา ประชานิกร
62013005115 ส.ต.ท.หญิงสุพิชฌาย� แก%วอินตา
62013005116 นางสาวธนวันต� แสงแก%ว
62013005117 นายยุทธพงษ� ภูมิโนนง้ิว
62013005118 นางสาวเกศสุดา จิระพงษ�สุวรรณ
62013005119 นายประภาส ดอนเหลือม
62013005120 นายชนาวุฒิ สมตัว
62013005121 นางสาวฐิติมา ยอดรัตน�
62013005122 นายณรงค�ศักด์ิ จอดนอก
62013005123 นางสาวปวีณา เสถียรนิตย�
62013005124 นายสุธานนท� เรนภักดี
62013005125 นางสาวพิชญา พิภักดี
62013005126 นางสาวปริยานุช มงคลศิริ
62013005127 นางสาวเดือน อุ5นต๊ิบ
62013005128 นางสาววนิดา ปานอ5วย
62013005129 นางสาวยุวดี พลรักษา
62013005130 นางสาวทิพปภา วงษ�สิงห�
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ระดับปริญญาตรี

62013005131 นางสาวกรกมล บุษดาวงศ�
62013005132 นายอรรถพล ประชานันท�
62013005133 นางสาวธนาภรณ� เครือเล็ก
62013005134 นางสาวชลลดา ม5วงคํา
62013005135 นางสาวณัฐวรา ภูจันหา
62013005136 นางสาวรุ5งนภา ธูปหอม
62013005137 นางสาวสีตีรอกีเยาะ ยูโซะ
62013005138 นายสุปวีณ� แผนพิมาย
62013005139 นางสาวศิริวรรณ นงภา
62013005140 นางสาวรัตนาภรณ� เปรมปรี
62013005141 นายอาติฟ บินฮาริส
62013005142 นายพงษ�ธร กิจนิตย�ชีว�
62013005143 นางสาวพรพรรณ แสงทอง
62013005144 นายศราวุฒิ มีกําลัง
62013005145 นางสาวนัททิดา เอียดแก%ว
62013005146 นางสาวอรอนงค� รามณี
62013005147 นางสาวเบญจมาศ จูงใจ
62013005148 นายภูมิรัตน� เพชรรัตน�
62013005149 นางสาวณัฐชา ชัยวัฒน�
62013005150 นายอํานาจ ขุมทอง
62013005151 นางสาวนฤมล ชื่อสกุลเดช
62013005152 นางสาวธีรตา ชัยคงทอง
62013005153 นางสาวสิริวรัญญา วิทยาประภารัตน�
62013005154 นายชนวิทย� จันทร�เพียร
62013005155 นางสาววรัญญา ปราบเที่ยง
62013005156 นางสาวณิชชา ไชยยงค�
62013005157 นางสาวยวิษฐา สุนทรปาน
62013005158 นางสาวสุกฤษตรา เถาว�ประสาท
62013005159 นางสาวระพีพรรณ กวาวทอง
62013005160 นางสาวนิศาชล ภู5เกลี๊ยะ
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62013005161 นายจตุรวิทย� อาจหาญ
62013005162 นางสาวธัญชนก ปFMนโฉม
62013005163 นายอกเนตร ชุมศรีเมฆ
62013005164 นางสาวณัฐนันท� คณาจันทร�
62013005165 นางสาวธัญญารักษ� ศรกายสิทธ์ิ
62013005166 นายรณรุธ เอกมาศ
62013005167 นายกิตติศักด์ิ สาลี
62013005168 นางสาวธนวรรณ ทุมก่ิง
62013005169 นายไพฑูรย� ตันติธนอมร
62013005170 นางสาวรดามณี ธนวัฒนสิริ
62013005171 นายธนัท ตรีวรพันธุ�
62013005172 นางสาวเพชรรัตน� จักรดี
62013005173 นางสาวเลิศนภา โพธ์ิเย็น
62013005174 นางสาวชนิกานต� รัศมีจาตุรงค�
62013005175 นางสาวกฤตยา ชื่นชม
62013005176 นางสาวกัญญา มีเวช
62013005177 นางสาววรรณนิสา พุทธิจุล
62013005178 นางสาวประภาวดี จันทรโส
62013005179 นางสาวเดือนนภา ม่ังมูล
62013005180 นางสาวณัฐธิดา ทะวรรณ
62013005181 นางสาวสาวนา มามุ
62013005182 นายชวลิต แตกช5อ
62013005183 นายภูรินทร� ศรีหร5าย
62013005184 นายมาโนช ภิรมย�คํา
62013005185 นายพงศกร สว5างภพ
62013005186 นางสาวทิพวรรณ หมันประสงค�
62013005187 นางสาวปสุตา เกษมชัยบดี
62013005188 นางสาวมนต�อริยา อินตาคํา
62013005189 นายวรกานต� การุญ
62013005190 นางสาวปFทมวรรณ โพธ์ิแก%ว
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62013005191 นางสาวนภัสวรรณ พิมพ�จันดา
62013005192 นางสาวยมลพร เมืองคํา
62013005193 นางสาวกิติรดา ตันจันตา
62013005194 นางสาวธัญญาวดี ทิพย�วดีศิทธ�
62013005195 นายสุทธิรัตน� สิงสหะ
62013005196 นางสาวอาทิตยา ยางธิสาร
62013005197 นางสาววรรณวรา คําชื่น
62013005198 นางธนาพร ศรศรี
62013005199 นางสาวพุทธิดา ชูรักษา
62013005200 นายเอกพล เสมาชัย
62013005201 นางสาวธันยาภรณ� ประจิตร
62013005202 นางสาวธารารัตน� เส็งเรียบ
62013005203 นางสาวปวริศา วงศ�ผดุง
62013005204 นางสาวสุชัญสินี จันดี
62013005205 นางสาวศุภวรรณ บัวผัน
62013005206 นางสาวตวันนา ศรีเสมอ
62013005207 นางสาวกุสุมา ต๊ิบมา
62013005208 นางสาวกัญญรัตน� ก%องพัฒนางกูร
62013005209 นายธรรมนาถ ป@ยะวิทยาธรรม
62013005210 นางสาวรัชนีชล นาสิงห�ขันธ�
62013005211 นางสาววัชราภรณ� รอดแก%ว
62013005212 นายธนาธิป วิชัยวงษ�
62013005213 นายภาณุวัฒน� อุระเพ็ญ
62013005214 นางสาวยุวดี ฮาเซะ
62013005215 นางสาวดารา ศรีทอง
62013005216 นางสาวศิญาภัสร� ธรรมพิริยะชัย
62013005217 นายชนกกมล โสวภาค
62013005218 นางสาวปรียานุช จิตต�เลิศ
62013005219 นายณฐพล ศรีภิรมย�
62013005220 นางสาวเปYPยมบุญ สังข�ศิริ
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62013005221 นางสาวบุญศรี นุสติ
62013005222 นายประวรรธน� รุ5งสิทธ์ิศุภรัฐ
62013005223 นายศาตธัช เลขะวณิช
62013005224 นายทยุต มงคลรัตน�
62013005225 นายอุดมศักด์ิ คําแสน
62013005226 นางสาวธัญญาลักษณ� เรืองรุ5งโรจน�
62013005227 นางสาวสุภาพร พูลเต็ม
62013005228 นางสาวกมลรัตน� ภุมรินทร�
62013005229 นางสาวณัฐฐินันท� คชศิลา
62013005230 นางสาวอมรรัตน� ศรีบุรินทร�
62013005231 นายณัฐพล สุภามณี
62013005232 นายทศพล เต็มอุ5น
62013005233 ว5าที่ ร.ต.เลิศพิสิฐ จันตะเคียน
62013005234 นายอาทิตย� แก%วล5อง
62013005235 นางสาวภูษณิศา ทาระธรรม
62013005236 นางสาวปวิชญา ลัมยศ
62013005237 นางสาวเพชรไพลิน พันธ�มนฑา
62013005238 นางสาวชลลดา จ%อยดวงใจ
62013005239 นางสาวพรพิมล พงศ�มัตสยะ
62013005240 นายคเณศ ธีระกุลพิศุทธ์ิ
62013005241 นางสาวเกวลิน ขันธ�สุภา
62013005242 นายรชานนท� สุขถาวร
62013005243 นางสาวชลิตา อรุณพูลทรัพย�
62013005244 นางสาวจิตสุภา สุวรรณโชติ
62013005245 นายสมภพ สานุสันต�
62013005246 นางสาวชลิตา สุขประเสริฐ
62013005247 นางสาวสุรดี สิขเรศตระกูล
62013005248 นายปFณณพัฒน� จงธนาวิกรัย
62013005249 นายวุฒธิวัฒน� พูลสวัสด์ิ
62013005250 นางสาวพิมวาริน อินตุ%ย
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62013005251 นายเฉลิมวุฒิ บุญหลัง
62013005252 นางสาวอารยา พวงจิตร
62013005253 นางสาวจินตนา แซ5เบ%
62013005254 นายกันตพงศ� สุขวัฒนาพร
62013005255 นางสาวสุนันทา จอมคํา
62013005256 นางวรรณวิมล สง5าศักด์ิกําพล
62013005257 นายรัชตะ พิริยะกิจสกุล
62013005258 นางสาวณัฐนิชา เหลืองพวงเพชร
62013005259 นายชัยภักด์ิ หวันแอ
62013005260 นางสาวกัลยรัตน� หนูหมอก
62013005261 นางสาวจันทรรัตน� สูก้ี
62013005262 นายอภินพ เพชรโยธา
62013005263 นางสาวพัทธ�วริน ทิพัฒน�นารานัน
62013005264 นางสาวกมลชนก ทันสมัย
62013005265 นายสุรวิชญ� เพ็ชรสอาด
62013005266 นางสาวธีรดา ด่ันเจริญ
62013005267 นายนราทร ทองแตง
62013005268 นางสาวสุชาดา นัยศิริ
62013005269 นางสาวกัญญาภัค เปลี่ยนเฉย
62013005270 นางสาวดากานดา พุ5มเงิน
62013005271 นายภูริทัต ดีประเสริฐ
62013005272 นางฐิติกาญจน� พลเย่ียม
62013005273 นางสาวรุ%งนภา หงส�ลอยลม
62013005274 นางสาวสายสุดา พรมน%อย
62013005275 นางสาวณัฐธิดา ปFญญาชาติรักษ�
62013005276 นางสาวกิตติยา กลิ่นแก%ว
62013005277 นางสาววิชุพร สิงหรา
62013005278 นางสาวศิรินันท� คลิ้งปาน
62013005279 นายประสิทธ์ิ สุมังสะ
62013005280 นายธนพัฒน� แสวงผล
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62013005281 นายจักรกฤช ไชยหาทัพ
62013005282 นางสาววาสิฐี ขุดป@Pน
62013005283 นายพันธกานต� จรัลสวัสด์ิ
62013005284 นายประภัสร� ทองเปลี่ยน
62013005285 นางสาวพาภิรัย มีการุณ
62013005286 นายชํานาญ ภักดีรัตน�
62013005287 นางสาวชมพูนิกข� อินตUะสงค�
62013005288 นางสาวนภัสสร เทือกขันตี
62013005289 นางสาวลูไฮดา สาอะ
62013005290 นายสุรพงษ� หนูคง
62013005291 นายณรงค�ศักด์ิ กันทะเนตร
62013005292 นางสาวกุลธิดา มาลัยแก%ว
62013005293 นางสาวมัทวัน โหนดไธสง
62013005294 นางสาวสิรภัทร สามิตสมบัติ
62013005295 นางสาวณัฐกานต� ประไพเพ็ชร�
62013005296 นางสาวดาราวลี วิไลแสงจันทร�
62013005297 นายปรีดา นาครอง
62013005298 นายพันธมิตร แสนสุข
62013005299 นายอภิสิทธ์ิ สุขสบาย
62013005300 นางสาวธัญญรัตน� บุญเรือง
62013005301 นางภัชนีวรรณ ไชยต%นเทือก
62013005302 นางสาวเย็นจิตร โพธ์ิพนา
62013005303 นางสาวกรัณฑรัตน� อาจคงหาญ
62013005304 นางสาวณัฐฌาน นาวีวงค�
62013005305 นางสาวกรรณิการ� ปุ^ดคํามา
62013005306 นายชวัลกร กองทรัพย�
62013005307 นางสาวปริศนา ลาเหล5า
62013005308 นางสาวกันต�กมล ระภักดี
62013005309 นางสาวเสาวลักษ� ปานสมบัติ
62013005310 นางสาวสายธาร หม่ืนหาญ
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62013005311 นางสาวอนุสรา พรหมสวัสด์ิ
62013005312 นางสาวสิริกาญจน� สิมลี
62013005313 นางสิทธิภรณ� ไพพงศ�
62013005314 นายพงศกร เกตุแก%ว
62013005315 นางสาวนวรัตน� บุญโส
62013005316 นายอนาวินทร� โพธ์ิแสงทอง
62013005317 นายกรวิทย� หล%าบ%านโพน
62013005318 นางสาวศิริวงศ� สายสระน%อย
62013005319 นางสาวนันทิชา ผิวผุย
62013005320 นางสาวกันต�กวี ทับไธสง
62013005321 นางสาวจุฑาลักษณ� ปFญญาราช
62013005322 นางสาวกมลวรรณ ปรีเปรมโมทย�
62013005323 นางสาวพินทุสร ไชยพิมูล
62013005324 นางสาวพรพรหม ป@Pมบุญ
62013005325 นายคุณากร คลองแห%ง
62013005326 นางสาวณัฐณิชา ครุฑหุ5น
62013005327 นางสาวปาจรีย� พลอาจ
62013005328 นายจิรภัทร ประภาโส
62013005329 นายเปรม จิรสัตยาภรณ�
62013005330 นางสาวนลัทพร โนกุญชร
62013005331 นางธรณีลักษมี ปานสวัสด์ิ
62013005332 นางสาวสริตรดี โรจนรัตน�
62013005333 นางสาวณัฐวดี บุญชูวิทย�
62013005334 นางสาวโชติกา ทองประเสริฐสุข
62013005335 นายเป[นนิตย� หนูรักษ�
62013005336 นายพัชรพงศ� ผงทอง
62013005337 นางสาวชนกนันท� ภู5ชัย
62013005338 นายสุรศักด์ิ ไชโย
62013005339 นางสาวอารยา ผึ้งเล็ก
62013005340 นางสาวชลนิกา สุขจิตต�
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62013005341 นายธนาวัฒน� ไชยสมคุณ
62013005342 นางสาวปวีณ�ธิดา ยอดแก%ว
62013005343 นายธวัชชัย บุตรทุม
62013005344 นางสาวรัตนาภรณ� ทับทิม
62013005345 นายศิวะพร วรทัศน�
62013005346 นางสาวรัตน�ฐาภัทร ดาศรี
62013005347 นายรังสรร เทพกอม
62013005348 นางสาวสุดารัตน� เหล5ารอด
62013005349 นางสาวณภัสลดา เรืองเดช
62013005350 นางสาวสุภาวรรณ สุทธิชีวินกุล
62013005351 นางสาวชุติมา สร%อยติตะ
62013005352 นายมิว นินเรียง
62013005353 นางสาวธนิดา รองเย็น
62013005354 นางสาวชฎากานต� ศรีสง5า
62013005355 นางชนันภรณ� ทองรักษ�
62013005356 นางสาวสุรีรัตน� อึ่งทอง
62013005357 นางสาวณฐา ทรัพย�เรือง
62013005358 นายเกียรติศักด์ิ เก้ือประโคน
62013005359 นางสาวรัตนรัตน� จ่ันแก%ว
62013005360 นายไร5ฝ;าย พณิชยพงศ�
62013005361 นางสาววาสนา ทาหอม
62013005362 นางสาวมณฑิรา ฟองเจริญ
62013005363 นายสุรเดช เกตครองกวย
62013005364 นายวชิระ น%อยนารถ
62013005365 นายนราธิป คชสีห�
62013005366 นางสาวกุลิศรา กิจสมชีพ
62013005367 นายกษิดิศ กันอินทร�
62013005368 นางสาวอาจรีย� แดงมณี
62013005369 นางสาววิมลทิพย� เฉลิมพลภิญโญ
62013005370 ว5าที่ร%อยตรีหญิงชนญาดา จันทร�แก%ว
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62013005371 นายกัญจน� จันทรธานีวัฒน�
62013005372 นายวิทยา ภูนิคม
62013005373 นางสาวอัจฉรา ชูเอน
62013005374 นางธนวดี กEาเมืองลือ
62013005375 นางสาวพิราวรรณ ขันโมลี
62013005376 นางสาวแสงจันทร� ดํารงผลสกุล
62013005377 นางสาวปนัดดา แซ5โง%ว
62013005378 นางสาวผุสดี อาจอารัญ
62013005379 นายจักรกฤษ หม่ันต5อม
62013005380 นางสาวนิภากร พรหมศรี
62013005381 นางสาวพรนภัส จินดามณี
62013005382 นางสาวจิณจัณฑา ศรีวิชา
62013005383 นายพีรเดช กาละ
62013005384 นางสาวพัชมณ เพชรตุ5น
62013005385 นางสาวชยาทิต เชื้อจอหอ
62013005386 ว5าที่ ร.ต.หญิงน้ําทิพย� ชุ5มจิตร
62013005387 นางสาวธิดาวัลย� กีทีประกูล
62013005388 นางสาวดลญา แก%วทับทิม
62013005389 นางสาวชวิศา หวังนุรักษ�
62013005390 นางสาวปาริฉัตร สุภาภิรักษ�
62013005391 นายเศรษฐวุฒิ สินธุสนธ�
62013005392 นางสาวกัญญาณัฐ วิจิตรขะจี
62013005393 นายพีระพงษ� หนูอินทร�
62013005394 นางสาวภัทรี สุขเกษม
62013005395 นางสาวกุลรวี สิริมานุวัฒน�
62013005396 นางสาวจันทร�ทิพย� สมุติรัมย�
62013005397 นางสาวสุวิมล คล%ายมณี
62013005398 นางสาวรัมภา สัจจาธรรม
62013005399 นางสาววัชราภรณ� จันทร�ปาน
62013005400 นางสาววิรากานต� คงแป;น

หน%า 180 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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62013005401 นางสาวรติพร เสภา
62013005402 นางสาวสรวีย� ทองศรีเทพ
62013005403 นายพยุงศักด์ิ พุ5มแพรพันธ�
62013005404 นางสาวกนกพร แสงศิริ
62013005405 นางสาวนภาพร โนนสูงเนิน
62013005406 นางสาวสารินีย� ศิริคะรินทร�
62013005407 นางสาวศิริวรรณ ศรีชอุ5ม
62013005408 ว5าที่ร%อยตรีธนาคาร เสนาะ
62013005409 นางสาวปุริมปรัชญ� สิงห�เทพ
62013005410 นายปกาสิทธ์ิ ถนนทิพย�
62013005411 นางสาวไพลิน สายอุตส5าห�
62013005412 นางสาวช5อเพชร งามลาภ
62013005413 นางสาวลักษณาวดี สวัสดิวงศ�
62013005414 นางสาวกมลนันท� หวังรุ5งโรจน�
62013005415 นางสาวภีรยา ประเสริฐสังข�
62013005416 นายนฤนาท กังวานฤทธิไกร
62013005417 นางสาวเพียงจิต สุทธิพงศ�
62013005418 นายภูมิรพี อินทมณี
62013005419 นางสาวเกศรินทร� ศรีวิชัย
62013005420 นางสาวปติญญา เตจา
62013005421 นายสงคราม ไชยนาม
62013005422 ว5าที่ร%อยตรีแสงสุวรรณ� ทองจันทร�
62013005423 นางสาวไอรยา ผ5องดารา
62013005424 นายธนวัฒน� ชัยโย
62013005425 นางสาวภาวิณีย� ศรีนิลพันธุ�
62013005426 นางสาวนิภาวรรณ อยู5เครือ
62013005427 นายวรพงศ� แสงสอน
62013005428 นางสาวกนกวรรณ นิสภา
62013005429 นางสาวพนิษฐา รักเค่ียน
62013005430 นางสาวมาย ลิ้มมณี
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62013005431 นายประเสริฐ สุดใจ
62013005432 นางสาววิจิตรา คงพูน
62013005433 นางสาวสุดารัตน� กําเนิดสิงห�
62013005434 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเบญญาภา แสนรส
62013005435 นายสมเจตน� บุญญฤทธ์ิ
62013005436 นางสาวธารินี โกเมศ
62013005437 นายวรวุฒิ รื่นชัยภูมิ
62013005438 นางสาวสุภาพร พรมจมร
62013005439 นางสาวนูรนาบีฮUะ เวUาะบUะ
62013005440 นางสาววราภรณ� สุขผล
62013005441 นางสาวพรรัมภา จันทร�ศรีนวล
62013005442 นางสาวนิลาวัลย� จินดา
62013005443 นายธนกฤต สุขอ5อน
62013005444 นางสาวพัสตราภรณ� สังข�แก%ว
62013005445 นางสาวกนกวรรณ ชูช5วย
62013005446 นางสาวศิริพรรณ บัวสุวรรณ
62013005447 นายอิศรากูร รุ5งโรจน�
62013005448 นายสราวุฒิ ทองกลิ่น
62013005449 นายธีรเดช ศรีย้ิมนิ่ม
62013005450 นางสาวอมรรัตน� หงษาคํา
62013005451 นางสาวศศินัดดา พงษ�ภักดี
62013005452 นายศตายุ ยาทิพย�
62013005453 นางสาวกาญจนาพร งามสอาด
62013005454 นางสาวเบญจพร กระมุท
62013005455 นางสาวอัจฉราวรรณ ดอกไม%โชติ
62013005456 นายอินทัช เป[งอินตา
62013005457 นางสาวชนธิรา สุทธิวิชา
62013005458 นางสาวกรกนก ทองอิ่น
62013005459 นางสาวสุวิมล เชยคําดี
62013005460 นายอนันธวัฒน� สํานักพงศ�
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62013005461 นางสาวสุรัตน�นา คงเจริญ
62013005462 นางสาวเอื้ออารีย� งามชื่น
62013005463 นายชลกร ชลสิทธ์ิ
62013005464 นางสาวเบญจมาศ พิมพิทักษ�
62013005465 นายเรืองวิทย� ยาทา
62013005466 นางสาวศิริวรรณ สะอาด
62013005467 นางสาวสุดารัตน� แสงทอง
62013005468 นายศรัณย� จันทร�ประทุม
62013005469 นางสาวธนัชพร อุทธา
62013005470 นางสาวรุจพิชญ� วิมล
62013005471 นางสาวอริยนาฏ คุรุเจริญ
62013005472 นายสุทัศ ย้ิมเนียม
62013005473 นางสาวฐิติมา นาดี
62013005474 นางสาวน้ําอ%อย พันธเนตร
62013005475 นางสาวสุดารัตน� คล%ายคลึง
62013005476 นายเกรียงไกร ภิญโญย่ิง
62013005477 นางสาวตรีเนตร สิงห�ทอง
62013005478 นายกริชรินทร� ซาวยา
62013005479 นายนัสรีย� แวจูนา
62013005480 นางสาวอารยา ยอดรัก
62013005481 นางสาวศิริพร วงศ�เสนีย�
62013005482 นางสาววารุณทิพย� วุฒิไชย
62013005483 นายไซยรู ปนาแว
62013005484 นางสาวปรียานุช บุญเผือก
62013005485 นายอานนท� ป@Pนแก%ว
62013005486 นายอนุพล คูหาพูนสุข
62013005487 นางสาวณัฐณิชา มะลิขาว
62013005488 นางสาวสุณัฐฐิณี มีสาตรพงษ�
62013005489 นายนันทวัฒน� ชุมเสน
62013005490 นางนันท�นภันต� ใจเสง่ียม
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62013005491 นางสาวชลลิดา อุดมศิริ
62013005492 นางสาวอัญชลี อุปนันไชย
62013005493 นางสาววีรยา ยอดหนู
62013005494 นางสาววราภรณ� วิริยกุลรุ5งโรจน�
62013005495 นางสาวชัญญานุช ยศสอน
62013005496 นายอัสมาวี มามะ
62013005497 นายคุณัช เพ็งบุญ
62013005498 นายนิติกร ปFนแก%ว
62013005499 นางสาวสุกัญญา เปYPยนขุนทด
62013005500 นางสาวสุภาพร สุพร
62013005501 นางสาวบุษกร อ%วยเถาว�
62013005502 นายพชร อินทอง
62013005503 นางสาวนัทธมน ท%วมลี้
62013005504 นายจิรายุ ขันเงิน
62013005505 นางสาวนิศารัตน� แสนสบาย
62013005506 นายคณิศร อัคฮาด
62013005507 นางสาวอรทัย เครืออินทร�
62013005508 นางสาวมณีรัตน� ใจแก%ว
62013005509 นางสาวนภัค ศรีสมบูรณ�
62013005510 นายอนุชา หาญมโน
62013005511 นางสาวจริยา พุฒโสม
62013005512 นายธีรภัทร� พ่ึงพันธ�
62013005513 นางสาวพฤกษา จิตรโคตร
62013005514 นางสาวนภสร โพธ์ิเนียม
62013005515 นางสาววรรณชนก เมาจา
62013005516 นางสาวคันธมาทน� วังวิเศษกุศล
62013005517 นางสาวนิภาพร ชมภูนุช
62013005518 นางสาววิมล ชอบวิชา
62013005519 นางสาวกนกวรรณ กนก
62013005520 นางสาวกาญจนา หวังศักราทิตย�
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62013005521 นางสาวอรณิชา ธํารงนพรัตน�
62013005522 นายป@ติพงษ� กุลสุขรังสรรค�
62013005523 นายพงศ�พล ภูจ5าพล
62013005524 นางสาววรรณกาญจน� ศรีสุพรรณ
62013005525 นางสาวประภาวดี ชอบปะนา
62013005526 นายพิทักษ� สงเคราะห�
62013005527 นายจักรพันธ� เพ็งภัตรา
62013005528 นางสาวจิรัชยา พุ5มมณี
62013005529 นางสาวเบญญทิพย� พันธุ�วานิช
62013005530 นายเริ่มวสันต� มูลรังษี
62013005531 นางสาวจุฑาทิพย� ช5อลัดดา
62013005532 นางสาวชญานุตม� หอวงศ�รัตนะ
62013005533 นางสาวนิตยา โสน้ําเที่ยง
62013005534 นางสาวเพ็ญสินี จําชาติ
62013005535 นายธีรภัทร ไชยกาล
62013005536 นางสาวดวงกมล ขําแสง
62013005537 นางสาวปณิชา สร%อยสะอาด
62013005538 นางสาวพิมพ�วิภา โมรา
62013005539 นางสาวจุติมา กอสัมพันธ�
62013005540 นายวิษณุ อาชานนท�
62013005541 นางสาวสุชญา มีชัย
62013005542 นางสาวจงกลณี เอกจีน
62013005543 นางสาวศิญาภรณ� ณ บางช%าง
62013005544 นายเกียรติชัย เล็กน%อย
62013005545 นางสาวมานิตา จันทิหล%า
62013005546 นางสาวปริมฉัตร ศักด์ิพิทักษ�
62013005547 นางสาวกรรณิการ� ยาสกุล
62013005548 นายพงศ�ภัทร� จ%อยสองศรี
62013005549 นางสาวชลทิพย� เปาทอง
62013005550 นายนราวิชญ� จันทร�เพ็ญ
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62013005551 นางสาวสุรีรัตน� โพธ์ิน%อย
62013005552 นายณัฐพงศ� ณ ลําปาง
62013005553 นางสาวอริษา สุวิสุทธ�
62013005554 นางสาวพัชรี วงษ�คําจันทร�
62013005555 นายนัธทวัฒน� กิจอมรพาณิชย�
62013005556 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกัลยา พรมทา
62013005557 นายกฤษฎา สําเนียงกลาง
62013005558 นางสาวกนกวรรณ สมสุวรรณศักด์ิ
62013005559 ว5าที่ร%อยตรีเธียรชัย ตรีสุวรรณ
62013005560 นายนิชคุณ พวงพิลา
62013005561 ส.ต.ท.ธีรโชติ สีสม
62013005562 นายจรัสพงศ� แสงชมภู
62013005563 นายธโนชัย วงสากล
62013005564 นางสาวณัฐพร ไพบูลย�โรจน�รุ5ง
62013005565 นางสาวอนุสราภรณ� สมาแอล
62013005566 นางสาววรพรรณ เพ็ชรภูมี
62013005567 นางสาวสุธิดา แทนเครือ
62013005568 นางสาวกุลพร พลพุต
62013005569 นายสรายุทธ แก%วซัง
62013005570 นายณพการ วุฒิสมบูรณ�พันธุ�
62013005571 นางสาวเจนจิรา พวงทอง
62013005572 นายณัฐชา บุญส5ง
62013005573 นายอุดมรัตน� สุขเจริญ
62013005574 นายอัมรินทร� ระบอบ
62013005575 นางสาวสาวิตรี สัตย�ต5อชาติ
62013005576 นางสาวพาขวัญ สงวนชม
62013005577 นายวีรพงศ� เมนัช
62013005578 นางสาวขวัญเพ็ชร พ5วงขวัญ
62013005579 นายธงทอง ติระศิริชัย
62013005580 นางสาวสุพัตรา รอบคอบ
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ระดับปริญญาตรี

62013005581 นางสาวก่ิงกาญจน� แก5นจันทร�
62013005582 นางธนวัณย� ภักดีบุตร
62013005583 นางสาวศศิวิมล ป@มปา
62013005584 นายนัทธพงศ� นุอินถา
62013005585 นางสาวศุพิชญ�สรา อุไรรัตน�
62013005586 นางสาวปุณยาพร แสนทวีสุข
62013005587 นายทศพร ละหุการ
62013005588 นายอารีเป[ง หามะ
62013005589 นางสาวนิศาชล ชาญวารินทร�
62013005590 นางสาววีรวรรณ ปทุมานนท�
62013005591 นางสาวพจนกร ยมหล%า
62013005592 ว5าที่ร%อยตรีซุลกิฟลี ลาเตUะ
62013005593 นายสิรวิชญ� ศรีเกิดครืน
62013005594 นางสาวสิรีธร เลาหเจริญสมบัติ
62013005595 นางกัญวรา เพียรกิจรุ5งเรือง
62013005596 นางสาวณิชาพร จันกง
62013005597 นางสาวศศินภา ชุมสวัสด์ิ
62013005598 นายเผด็จ สระทองฮัก
62013005599 นางสาวกนกวรรณ พรสี่
62013005600 นางสาวป@ยนุช เครือเทศ
62013005601 นางสาวชิดชนก ศรีเมือง
62013005602 นางสาวภาวินี แซ5โก
62013005603 นางสาวปาณิศา ทรัพย�ประเสริฐ
62013005604 นางสาวภัททิรา เหล5าแสงไทย
62013005605 นางสาวกีรหญิง ทองนาคพันธ�
62013005606 นางสาวศันสนีย� มาพุ5ม
62013005607 นางสาวศุภาวรรณ กอบชัยพร
62013005608 นายณัฐวุฒิ เหล็กพิมาย
62013005609 นางสาววรรณวิษา พรหมด%วง
62013005610 นางสาวรุจิรา จีนดํา
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ระดับปริญญาตรี

62013005611 ว5าที่ ร.ต.พงศธร แจ5มศรี
62013005612 นายเศรษฐพร เกษมวงศ�จิตร
62013005613 นางสาวแคทลียา มงคลอัตตะสาร
62013005614 นายชนะ เสือดิษฐ�
62013005615 นายอภิวรรตน� โปซิว
62013005616 นายณัฐพล อรุณทัต
62013005617 นายนพวิทย� ศรีภูงา
62013005618 นางสาวณัชยา กําไรเงิน
62013005619 นางสาวธนพรพรรณ ทองหิน
62013005620 นางสาววนิดา หมัดเหระ
62013005621 นางสาวอนัญญา แก%วกล%า
62013005622 นางสาวณัฏฐ�ธภา ต้ังขจรชัยศักด์ิ
62013005623 นางสาวยุวดี กองเต็ม
62013005624 นางสาววิภาดา กลิ่นนิ่ม
62013005625 นางสาวศิริพร ศุภศร
62013005626 นางสาวผกามาส กิจประชา
62013005627 ว5าที่ร%อยตรีเผด็จ ลอยบรรดิษฐ
62013005628 นายสาคร ทายัง
62013005629 นางสาวกฤษฎารัตน� หาญทะเล
62013005630 นางสาวราตรี แก%วบัวดี
62013005631 นางสาวปรียานันท� สีรือแสง
62013005632 นางสาวคณิศร สวนแก%ว
62013005633 นายชวลิต แพนไธสง
62013005634 นางสาวธิดารัตน� ตันติธนสิริโชติ
62013005635 นางสาวมาฆะมาส ธงวิชัย
62013005636 นางสาววรากร รัตนภักดี
62013005637 นางสาวลลิตวดี โรจนบุรานนท�
62013005638 ว5าที่เรือตรีสุรศักด์ิ ฉลาดจัด
62013005639 นางสาวษริดา แย%มพราย
62013005640 นางสาวกนิษฐา วงศ�สกุล
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62013005641 นายชิณวัฒน� ศรีโท
62013005642 นางสาวภณิตา ธีรเมธาเลิศ
62013005643 นางสาวชนนิศา บริรักษ�
62013005644 นางสาวสุภาพร เชียงพฤกษ�
62013005645 ว5าที่ร%อยตรีจักรพงษ� สุขใส
62013005646 นางสาวเสาวรส อินทนู
62013005647 นายพิสุทธ์ิ โตสกุลไกร
62013005648 นางสาวเมษา ฤทธิแผลง
62013005649 นางสาวสุวรรณา เปYยโชติ
62013005650 นายธาราวรรษ วิจิตรธรรมาภร
62013005651 นางสาวอารียา ธิวงศ�
62013005652 นางสาวเพชรรัตน� แสงกุดเรือ
62013005653 นางสาวรวิภา เฝ;าม่ัน
62013005654 นางสาวเสาวลักษณ� บุญสิทธ์ิ
62013005655 นายป@ยพล ศิริวัฒน�
62013005656 นางวิภาภรณ� นวลเลิศ
62013005657 นางสาววริศรา ผอบพลอย
62013005658 นางสาวมัทนียา ขําสอาด
62013005659 นายป@Pนพงศ� พานิชสุนทร
62013005660 นางสาวภัทราพร ป@ยะบพิตร
62013005661 นางสาวถิรนันท� ทับจิตต�
62013005662 นางสาวสุวารินทร� พระสว5าง
62013005663 นางสาวชยามาศ ปฏิสังข�
62013005664 นางสาวสุทธิพร รักหน%าที่
62013005665 ว5าที่รตหญิงฐิติรัตน� ขาวผ5อง
62013005666 นางสาวสุนิตตรา เกตุภพ
62013005667 นายกานต�ชนิต เลิศสิริเพียร
62013005668 นายบัญญพนต� ใจอารีย�
62013005669 นางสาววทันยา เพชรศรี
62013005670 นางสาวณัฏฐิดา ศุภเสาวภาคย�
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62013005671 นายสุทธิพร เรืองโพล%ง
62013005672 นางสาวธารีรัตน� ใจดี
62013005673 นายบารมี วงค�บรรใจ
62013005674 นางสาวศจีพัต ภูมิวัฒน�
62013005675 นางสาวชญาฎา เพ่ิมพูล
62013005676 นายอนุชิต เนตรแสงสี
62013005677 นางสาวเยาวเรศ ดิษฐเอม
62013005678 นางสาวอารยา แพงดวงแก%ว
62013005679 นางสาวศศินิภา จันทิพย�
62013005680 นางสาวสริยาภรณ� ชินวัฒน�
62013005681 นายปพน ทรงเจริญกิจ
62013005682 นางสาวหทัยทิพย� สอนคราม
62013005683 นางสาววริษสรา บุญมาเลิศ
62013005684 นายปกรณ� จริงจิตร
62013005685 นางสาวมัลลิกา ศรีจันกลัด
62013005686 นายธนากร กันทะพันธ�
62013005687 นายวชิระ ศรีโห%มี
62013005688 นายวิศิษฏ� ดาวจักรวาล
62013005689 นายณัฐพงศ� อิสสระ
62013005690 นางสาวกิตติกา เอี่ยมอ5วม
62013005691 นางสาวสุวิชาดา สุขทาพจน�
62013005692 นางสาวศิริพร วงษ�คงคํา
62013005693 นางภารดี พาบุตตะ
62013005694 นางสาวณัฏฐนิช ประยูรพิทักษ�
62013005695 นางสาวศิริลักษ� พบประเสริฐ
62013005696 นางสาวสิริวรรณ ปFญญากิจวิกัย
62013005697 นางสาวอรพรรณ หม่ันพากิจ
62013005698 นายฎีกา วงษ�สุวรรณ
62013005699 นางสาวหทัยชนก เพชรไทยพงศ�
62013005700 นางสาวภาพตะวัน สกุลเต็ม
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62013005701 นางสาวภริตาภรณ� ผากลาง
62013005702 นางสาวกมลวรรณ นระศรี
62013005703 นางสาวอภิญญา พรมใบเงิน
62013005704 นางสาวนิจจารีย� ศรีสุวรรณ
62013005705 นางสาวจตุพร เขตขาม
62013005706 นางสาวแสงทอง แสงสว5าง
62013005707 นายเชาวลิต หัดระสา
62013005708 นางสาวเขมรัศม์ิ วรธนินท�ภัสร�
62013005709 นางสาวเพชรรวี หนาแน5น
62013005710 นางสาวอุษามณี นามโคตร
62013005711 นางสาวปนัดดา เปYยสนิท
62013005712 นางสาวมนสิชา เผือกผ5อง
62013005713 นางสาวกัญจน� เก้ือกูลทวีทรัพย�
62013005714 นางสาวชนากานต� สินเธาว�
62013005715 นางสาวอรพรรณ พ%นภัย
62013005716 นางสาวกนกพร ลิขิตพิทักษ�
62013005717 นางสาวพรชนก พรประสิทธ์ิ
62013005718 นางสาวญาตาวี ช5างทองเครือ
62013005719 นางสาวนนทญา นกน%อย
62013005720 นายรังสิมันตุ� พยัคฆหาญ
62013005721 นายณัฐพงศ� ขวัญเพ่ิมพร
62013005722 นางสาววีรวรรณ สุวรรณวีรากร
62013005723 นางปนัดดา รัตนเสมานนท�
62013005724 นางสาวชฎาวรรณ มุขพรหม
62013005725 นางสาวศิริลักษณ� ชัยมงคล
62013005726 นางสาวภัสรา ด%วงทองสุข
62013005727 นางสาวทิพากร อิ่มเจริญ
62013005728 นางสาวเบญจพร ลิ้มเกษตรสกุล
62013005729 นายชัญญา ทับฤทธ์ิ
62013005730 นางสาวเกวลี นาคพุฒ
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62013005731 นางสาวชุติมา บุญฤทธ์ิ
62013005732 นายวัฒนา ฉางทอง
62013005733 นางสาวพัชนิตา กล5อมจิตต�
62013005734 นายทิฐินัย ศิริแตง
62013005735 นางสาวกนกวรรณ สมรูป
62013005736 นางสาวเพ็ชรี เครือละม%าย
62013005737 นางสาวกนกกาญจน� แก%วหลํา
62013005738 นางสาวมยุรี ดําพิทักษ�
62013005739 นางสาวธนพร ชื่นชิต
62013005740 นางสาวกุลยา แก%ววิไล
62013005741 นายสุรเดช เหมือนเสมอใจ
62013005742 นายวัชรายุทธ คงทอง
62013005743 นางสาวรุ5งทิวา ชูดวง
62013005744 นายอาร�ม ศรีสาวรรณ
62013005745 นางสาวอันธิกา นุชธานี
62013005746 นายพุฒิพงษ� ศิริรัตน�
62013005747 นางสาวอัญชิษฐา ศรีพานิช
62013005748 นางสาวธารระวี อ5อนละมัย
62013005749 นางสาวธิดาวัลย� ภูระอินทร�
62013005750 นายพีรพงษ� ธีรไชยวัฒน�
62013005751 นางสาวกวิยาศรณ� แก%วทอง
62013005752 นายวีรพล เนตรน%อย
62013005753 นางสาวผกายวรรณ ทองสุข
62013005754 นางสาวรสสุคนธ� บุญชู
62013005755 นางสาวก่ิงกาญจน� รัตนวิจิตร
62013005756 นายอมรศักด์ิ วุธวีระ
62013005757 นายกรวิชญ� วาระสิทธ์ิ
62013005758 นางสาวขันแก%ว สุขเสริม
62013005759 นางสาวณัฐริกา จันทนะวงษ�
62013005760 นางนิโลบล อินตุ%ย
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62013005761 นางสาวธารีรัตน� เกิดพันธ�
62013005762 นายสราวุธ บุญเพ็ญ
62013005763 ส.ต.ต.ป@ยะณัฐ ไกรแสงศรี
62013005764 นางสาวณัฐภัสสร โรจน�บัวทอง
62013005765 นางสาวศุภิสรา วัชรสุธากร
62013005766 นางสาวนริศศรา สุริสาร
62013005767 นายณัฐเกียรติ โสมภา
62013005768 นางสาวดวงพร เทียบพิมพ�
62013005769 นางสาวน้ําทิพย� เพ็งทับ
62013005770 นางสาวศรัณยา กฤษณะสุคนธ�
62013005771 นางสาวเนตรนภา ไชยศรี
62013005772 นางสาวสมหญิงณัฐ แก%วลําหัด
62013005773 นางสาววิรัญณี วิรุณพัฒน�
62013005774 นางสาวชุลีพร สมเหมาะ
62013005775 นางสาวกัญญารัตน� ปุญญธินันท�
62013005776 นางสาวพิชญากร ไชยจรูญ
62013005777 นางสาวนาซีเราะห� สาหะ
62013005778 นางสาววลัยลักษณ� บุญสาร
62013005779 นายกันตพัฒน� สุขพานิช
62013005780 นางสาวอรอนงค� อ%นโต
62013005781 นางสาวณัฐฐิตา วิจิตสุขกุล
62013005782 นายชัยวัฒน� ขุนพิลึก
62013005783 นายสุทธิพร เดชสุภา
62013005784 นายวศิน แสงสุวรรณ�
62013005785 นายไชยฉัตร โรจน�พลทามล
62013005786 นายธนสิทธ์ิ บัวช5วง
62013005787 นางสาวระพีพร ธรรมชา
62013005788 นางสาวพรพรรณ รัตนชันษา
62013005789 นายไตรรงค� ขาวล%วน
62013005790 นางสาวก่ิงแก%ว สิงห�งอย
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62013005791 นายธนภัทร ภิรมย�
62013005792 นายธิติ ขันตยาคโม
62013005793 นางสาวอุรัสยา โสมนัส
62013005794 นางสาวบุษยา ทองมี
62013005795 นางสาวสุรางคนา รัตนเรือง
62013005796 นางสาวสิรีธร เดชสกุลไกร
62013005797 นายฐิตินันท� มายืนยง
62013005798 นางสาวสมพร ไชยพันธ�
62013005799 นางสาววรรณนิสา สุดสาย
62013005800 นางสาวปริศนา ราวินิจ
62013005801 นายจตุพงษ� ลีนะธรรม
62013005802 นางสาวปFฐมา ศรีสุราช
62013005803 นายธรรศ เพียรโรจน�
62013005804 นายวิศรุต โควสุรัตน�
62013005805 นางสาวกรุณา ติเยาว�
62013005806 นางสาวศิริวรรณ ดําเม็ง
62013005807 นางสาวพิชญาภา สรสิทธิกุลย�
62013005808 นางสาวกานต�ธิดา ปาละเขียว
62013005809 นางสาวชนกานต� แสงทอง
62013005810 นางสาวจิรภัค ปานแก%ว
62013005811 นางสาวณัทพร สุขกันต�
62013005812 นายอรรถพล เกษรกุหลาบ
62013005813 นางสาวณัฐวดี เจริญวรานนท�
62013005814 นายปรีชา นทีมณฑล
62013005815 นางสาวศุภิสรา ตรีศิลปQ
62013005816 นางสาวรุ5งนภา พวงทอง
62013005817 นายสิทธิพันธ� ภู5เพ็ชร�
62013005818 นางสาวอิสนันท� ว5องการณ�วิทย�
62013005819 นางสาวสุธาสินี โมกศิริ
62013005820 นายสัณฑศักย� เรือนคํา
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62013005821 นายวีระยุทธ กิจวารี
62013005822 นางสาวกัลยารักษ� รัตนวุฒิสุวรรณ
62013005823 นางสาวฐิตาพร ติรํา
62013005824 นางสาวสุรีพร ฤทธ์ิเดช
62013005825 นางสาวจุฑาทิพย� บุณยกะลิน
62013005826 นางสาวรักวาด เจนสุวรรณ�
62013005827 นายพูนศักด์ิ เข่ือนควบ
62013005828 นางสาวฤทัย รอดกริช
62013005829 นางสาวธนาภา มีมูซอ
62013005830 นางสาวแสงเทียน ย้ิมอ่ํา
62013005831 นางสาวชาริดา ก%านอินทร�
62013005832 นางสาวป@ยวลี ศรีคําทา
62013005833 นางสาวศรสวรรค� เกตุเกษร
62013005834 นางสาวฮายาตี บินดอเลUาะ
62013005835 นางสาวปFทมาวดี โตสงวน
62013005836 นางสาวสุจิตา ชินโย
62013005837 นางสาวภัสสร ปลูกชารี
62013005838 นางสาวนัยนา ศรีสาคร
62013005839 นางสาวธิดารัตน� พรมพิมพ�
62013005840 นางสาววิรยา ภัทรธนากุล
62013005841 นายพุทธคุณ ขาวสําอางค�
62013005842 นางสาวปาณิชดา ทมถา
62013005843 นางสาวนันทิกานต� หนูเนียม
62013005844 นายนฤพล ชาญสิทธ์ิ
62013005845 นางสุทธิดา จินทนา
62013005846 นางสาวนันท�นภัส บุญโพธ์ิ
62013005847 นางสาวพิมพ�ชนก จําเรือง
62013005848 นางสาวศศิธร นุ5นยวง
62013005849 นางสาวจิตตรา แสงคํา
62013005850 นายพีรณัฐ เฉลียว

หน%า 195 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013005851 นายพีระพงษ� นพสุวรรณ
62013005852 นางสาวบุษญารัตณ� ขาวสอาด
62013005853 นางสาวป@ยนุช เนียมต้ัง
62013005854 นายวัชรพล บัวแก%ว
62013005855 นางสาวจิรารัตน� นามโคตร
62013005856 นางสาวดนุภา พงษ�หนองพอก
62013005857 นางสาวเพ็ญนภา อุ5นศิริ
62013005858 นางสาวกัญจณ�ชญา หงษ�ทอง
62013005859 นางสาวเบญจมาศ เยาว�ดํา
62013005860 นางสาวนิรมล สมบุญจันทร�
62013005861 นางสาวนิภาพร อามีน
62013005862 นางสาวทิติญา จันทร�แย%ม
62013005863 นางสาววัลย�ลิกา ขันเพ็ชร
62013005864 นางสาวลิสา พ่ึงเพ็ชร�
62013005865 นายป@ยะเชษฐ� เมืองโคตร
62013005866 นางสาวนิชานันท� อยู5แย%ม
62013005867 นายรักษ�ภูมิ ขอดทอง
62013005868 นางสาวภัณฑิรา จันทร�หอม
62013005869 นางสาวณัฐธิดา อรุณลักษณ�
62013005870 นางสาวพรรษา แซ5ลี
62013005871 นางสาวสุภาพร ศรีเสมอ
62013005872 นายกานต� ยศตระกูล
62013005873 นางสาวณิชา คงทวีศักด์ิ
62013005874 นายนาวิน กรีแสง
62013005875 นางสาวกาญจนา พิศาล
62013005876 นางสาวมธุรส ธีระวิทยเลิศ
62013005877 นายณัฐศักด์ิ ภูเด5นใส
62013005878 นายอนุชิต จันทร�มณี
62013005879 นายประภาส ก่ิงจันทร�
62013005880 นางสาวธนธรณ� วิไลประภากร
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62013005881 นายชวัฒน� สุขย่ิง
62013005882 นางสาวปรียานุช ศักด์ิเมือง
62013005883 นางณัฐนิชา กีรติไพบูลย�
62013005884 นางสาวสุภาภรณ� บุญปก
62013005885 นายศรัณย� เตียนพลกรัง
62013005886 นางสาวรัชนีกร เจียมมณีกนก
62013005887 นางสาววราวิณี เจิมขุนทด
62013005888 นางสาวป@ยดา ชัยศรีอริยกุล
62013005889 นางสาววรารัตน� จันทร�ทอง
62013005890 นางสาวกรกนก ขวัญอําไพพันธุ�
62013005891 นางสาวนันท�นภัส ทองแดง
62013005892 นางสาวลัดดา สังขฤกษ�
62013005893 นางสาวช5อผกา เข็มเพ็ชร
62013005894 นางสาวจันทกานต� บุญชื่น
62013005895 นายกนกพิชญ� จันทร�สุวรรณ
62013005896 นางสาวสุดารัตน� บุญศร
62013005897 นายสมภพ โกวิทเทวาวงศ�
62013005898 นางสาวพิชญาพร หงษ�ทรง
62013005899 นางสาวจุฬาพรรณ สมบูรณ�
62013005900 นางสาวณัชชา กาลออง
62013005901 นางสาวสรัญธร ปริยานภาพงษ�
62013005902 นายณณณลักษณ� ทองชมภู
62013005903 นายบุญรอด ทองเถา
62013005904 นายวิศรุต ศรีอินทร�
62013005905 นางสาวอานัตภา วันทนาศรี
62013005906 นางสาวชลฤทัย อินทร�เอี่ยม
62013005907 นายสุกิจ ไผ5ศิริ
62013005908 นางสาวชื่นจิต แสนยนันท�
62013005909 นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรเลื่อน
62013005910 นางสาวมณฑิตา เอ็งสุวรรณ�
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62013005911 นางสาวบุษกร บรรจงรัตน�
62013005912 นางสาววราภรณ� งาหอม
62013005913 นางสาวกรรธิวา สุทธะสม
62013005914 นางสาวสุพัตรา ธรรมาอินทร�
62013005915 นางสาวชนิตรา อัฐเศรษฐ�
62013005916 นางสาวปติญญา แวงวรรณ
62013005917 นางสาวปรารถนา สัตบุตร
62013005918 นางสาวป@ยาพร แก%วศรีนวน
62013005919 นางสาวอัญชิษฐา เพ็ชรมณี
62013005920 นายเอกวิทย� หวานคง
62013005921 นางสาวนิศารัตน� อิ่มจาด
62013005922 นางสาวนิศานาถ เพ็งจันทร�
62013005923 นายลิขิต สุภาชาติ
62013005924 นางสาวกมลมาลย� วงศ�โชติ
62013005925 นางสาวนิตยา ช5วยเขาบาท
62013005926 นางสาวศิรัญยา ศุกรวรรณ
62013005927 นางสาวชิดชนก ปลอดใจดี
62013005928 นายสถาพร พันธ�งาม
62013005929 นางสาวภัทรานิษฐ� สีโท
62013005930 นายวีระนนท� ดวงล%อมจันทร�
62013005931 นางวรรทนา นาคฤทธ์ิ
62013005932 นายพิพัฒน�พงศ� เทพมณี
62013005933 นางสาวสาวิณี รอดบัณฑิต
62013005934 นายจิระเดช ธรรมเกษา
62013005935 นางสาววิชญกานต� ดวงสุดา
62013005936 นางสาวพิชญ�สิณี คําชมภู
62013005937 นายกิตตินันท� สุขขุนทด
62013005938 นายไกรวิทย� ชอบทํากิจ
62013005939 นางสาวณัฐสุดา ฟFกเจริญ
62013005940 นางสาวพัณณิตา ทองงาม
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62013005941 นางสาวปภารัตน� ศิลปสุวรรณ
62013005942 นางสาวชฎาพร เหล5าถาวร
62013005943 นางสาวคนึง รื่นรส
62013005944 นางสาวชาลิสา สันติภักดี
62013005945 นางสาวนนทิยา แสงศรี
62013005946 นางสาวศรีประภา วรบุตร
62013005947 นางสาวขวัญมณี มณีโชติ
62013005948 นางสาวแก%วกาญจน� เสียงเสนาะ
62013005949 นางสาวสุธิตา อาแวยง
62013005950 นางสาวอัญชนา แพทย�เจริญ
62013005951 นางลัดดาวัลย� พงษ�พันธุ�
62013005952 นายจักรพงษ� ตรีสุวรรณ
62013005953 นางสาวฉัตรฑริกา จันทวงษ�
62013005954 นายชาญสิทธ์ิ เกิดโพชา
62013005955 นายติณณภพ แก%วสลับศรี
62013005956 นางสาวธนัญญาดา บินตํามะหงง
62013005957 นายสรศักด์ิ ศักด์ิสอ
62013005958 นางสาวรรัญช�ดา โคตา
62013005959 นางสาวเกศสุดา ฉัตรเท
62013005960 นางสาวมัลลิกา ทีบัวบาน
62013005961 นางสาวฉัตรฑริกา เอี่ยมรอด
62013005962 ว5าที่ร%อยตรีธนวัฒน� ศรีทองสุก
62013005963 นางสาวภรินทร�ธร ปFญญาศรีศักด์ิ
62013005964 นางสาวสุภาภรณ� รุ5งบาง
62013005965 นายไพรัตน� ปะละตุ5น
62013005966 นางสาวพิมวิไล ธรรมขันทูน
62013005967 นางสาลี่ ชัยล้ําเลิศ
62013005968 นางสาวโสรญา สิทธิยากรณ�
62013005969 นางสาวพิชญ�ชพร สุตันติราษฎร�
62013005970 นายยุทธนันท� คงตรีแก%ว
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62013005971 นางสาวนิดา นิ่มเนียม
62013005972 นายวิทยา นาคทอง
62013005973 นางสาวภัทรา ต้ังอรุณสันติ
62013005974 นายอานนท� เวชสิทธ์ิ
62013005975 นางสาวสิริพร แซ5ลอ
62013005976 นางสาวภนณิดา เหมือดนอก
62013005977 นางสาวพิจิกา ภูมิแสน
62013005978 นางสาวสุนิสา แก%วหอม
62013005979 นางสาวปวีณ�ธิดา ศิริชาญ
62013005980 นางสาวจิรวดี ชีวิตโสภณ
62013005981 นางสาวสุนันทา ศิริเวช
62013005982 นางสาวกนกวรรณ ศรีสําราญ
62013005983 นายธนกร สูชัยยะ
62013005984 นายดุษฎี ชาญสมาธ์ิ
62013005985 นางสาวพรฐิชา ชุติสิริวงศ�
62013005986 นางสาวชฎาภรณ� สารมานิตย�
62013005987 นางสาวปภัสสร ทองขาวขํา
62013005988 นางสาวพรรณรษา กาญจนวัฒน�วรกุล
62013005989 นางสาวสุพัตรา โพทัง
62013005990 นางสาวยุพาวดี พังยาง
62013005991 นางสาวนพสิริ ทิพย�วิเศษ
62013005992 นายเจษฎากร บุญยศ
62013005993 นางเพ็ญนภา เงินเกิด
62013005994 นางสาวสุกัญญา ซารัมย�
62013005995 นายธรรมาทิตย� ศกุนวาณิชย�
62013005996 นางสาวศศิภาส� มูลคํา
62013005997 นายวิทวัส พรหมวงศา
62013005998 นายสิริเชษฐ� ทรัพย�สาธร
62013005999 นางสาวหทัยรัตน� ไพโรจน�
62013006000 นางสาวสิริกาญจน� วงศ�นคร
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ระดับปริญญาตรี

62013006001 นางสาวยศวดี พระแก%ว
62013006002 นายพรพิสุทธ์ิ พ5วงน5วม
62013006003 นางสาวแจ5มจันทร� อินอ5อน
62013006004 นางสาวอทิตยา พันธ�ลูกฟFก
62013006005 นางสาวสายบัว สุดสังข�
62013006006 นางสาววราพรรณ พละเดช
62013006007 นางสาวรุ5งนภา ย่ังยับ
62013006008 นางสาวอมรกานต� สังขพิชัย
62013006009 นางสาวสิริรัตน� เตชะอนันต�กุล
62013006010 นางสาวพิรญาณ� วงศ�ชัย
62013006011 นางสาวเปมิกา นาคาดิเรกกุล
62013006012 นางสาววรารักษ� พุทธพรหม
62013006013 นางสาวเมนกา จันทนเทศ
62013006014 นางสาวนัทมน ณ สาร
62013006015 นายภาณุวัฒน� อินต๊ิบ
62013006016 นางสาวศิริรัตน� ทองสายยะ
62013006017 นางสาวลักษมี ฉิมพาลี
62013006018 นางสาวพัชราพรรณ ทัศดี
62013006019 นางสาวอรณิชา วิสารทสกุล
62013006020 นางสาวภนิตา เพ็งช5วย
62013006021 นางสาวสราวงศ� บุนนาค
62013006022 นางธัญยธรณ� ศรีเสาวลักษณ�
62013006023 นางสาวมนตรากาล สดรัมย�
62013006024 นางสาวโสภา ไทยส5วย
62013006025 นางสาวปรียานุช อรุณสวัสด์ิ
62013006026 นางสาวหนึ่งหทัย ขลิบเงิน
62013006027 นางสาวจินตนา จันทาบุตร
62013006028 นายป@ยณัฐ ชุมโชติ
62013006029 นางสาวกานติมา หาญกุล
62013006030 นางสาวกิตติมา สิงคะกุล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013006031 นายพีรสิชฌ� แสงศิริรักษ�
62013006032 นางสาวชญานิศวร� นนท�ศิริ
62013006033 นางสาวกาญจนา กลิ่นบางยุง
62013006034 นางสาวไพรินทร� สมสาย
62013006035 นางรัถยา ถาวรสิน
62013006036 นางสาวอมรรัตน� ไกรทอง
62013006037 นางสาวอัญชัน พรมธิมา
62013006038 นางสาวภณรัก เบิกบานดี
62013006039 นายอรรถวุฒิ คงสวัสด์ิ
62013006040 นายอัสรี มีเตะ
62013006041 นางสาวปFทมาภรณ� สุวรรณอุบล
62013006042 นางสาวอุบลรัตน� สร%อยมาศ
62013006043 นางสาวธัญญารัตน� จีนเฮ็ง
62013006044 นางสาวโชติรส โนประโคน
62013006045 นางสาวกาญจนาภรณ� ทองยศ
62013006046 นางสาวธนัชชา สีทอง
62013006047 นายธีรยุทธ ไชยมาโย
62013006048 นางสาวสมหญิง นาคสวัสด์ิ
62013006049 นางสาวนารีรัตน� หมวดดํา
62013006050 นางสาวชลธิชา พันธัง
62013006051 นางสาวรุ5งทิพย� โสทองเมือง
62013006052 นางสาวอิสรา ประเสริฐสกุล
62013006053 นางสาวพิรุณรัตน� มูลฐี
62013006054 นางสาวดลนภา นิ่มจันทร�
62013006055 นายกิตติภณ ไทยปาล
62013006056 นางสาวสิริวิมล กระมลฉํ่า
62013006057 นางสาวสมฤดี คํานกคุ%ม
62013006058 นางสาวนิชกุล อุดอ%าย
62013006059 นางสาวชนิตาภา จันทร�วีระชัย
62013006060 นางสาววาสนา ฝาสันเทียะ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013006061 นางสาวธนิดา เปรมกมล
62013006062 นายสันติ เขียวรัมย�
62013006063 นางสมจิตร� ไชยพันธ�
62013006064 นายกฤตนกร แหสมุทร
62013006065 นางสาวสุปราณี เอกอุ
62013006066 นางสาวพะทัยรัตน� สีหว%าสะโสม
62013006067 นายธีระยุทธ ราชวงค�
62013006068 นางสาวสุกฤตา เหลืองดี
62013006069 นางสาวอารีวรรณ พุ5มพวง
62013006070 นางสาวกรรณิกา สว5างน%อย
62013006071 นางสาวจินตนา ประสานวงษ�
62013006072 นางสาวนราภัทร แผนสะท%าน
62013006073 นายชาญยุทธ เวียนคานมาน
62013006074 นายโกวิท ทะขันแก%ว
62013006075 นายชาญณรงค� เอียดรอด
62013006076 นางสาวรุจิรา หนูนุ5น
62013006077 นางสาวอรทัย บุตรสี
62013006078 นางสาวปาณิสรา บาราเฮ็ม
62013006079 นางสาววิลาวรรณ� บุตดา
62013006080 นายธราวิชญ� สารเถ่ือนแก%ว
62013006081 นางสาวศิรินันท� อินตUะวัง
62013006082 นางสาวสุพัตรา หอมแก5นจันทร�
62013006083 นายอินทัช สร%อยศรี
62013006084 นางสาวพัชรี เพ็ชรดวง
62013006085 นางสาววรินธร จินตโกศล
62013006086 นางสาววิชชุดา อารีรื่น
62013006087 นายภานุวัฒน� อิ่มเอิบ
62013006088 นางสาวศยามล คําพัฒน�
62013006089 นางสาวจิตติพร โสวะคุณ
62013006090 นางสาวปFณฑารีย� สุวะชาติ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013006091 นางสาวศิริธิดา เสนาคํา
62013006092 นางสาวอาณดา ย้ิมโกศล
62013006093 นางสาวสุกัญญา หลวงสุ
62013006094 นางสาวกานติมา กออินทร�
62013006095 นางสาวจุฑาทิพ อาสาณรงค�
62013006096 นางสาวปนัดดา เวียงใต%
62013006097 นายสันติ พรมจีน
62013006098 นายจิรวัฒน� เชี่ยวประสิทธ์ิ
62013006099 นางสาวณทภัค นพัธธนากร
62013006100 นางสาวชุติมา ลลิตไพศาล
62013006101 นายอิมรอน รัญจวน
62013006102 นางสาวธดากรณ� ธุถาวร
62013006103 นางสาวฐาปนี ศรีรัตนะวิไล
62013006104 นายชาญชัย สุทธิสวัสด์ิ
62013006105 นางสาวเจตสุดา สมรูป
62013006106 นางสาวชุดาภรณ� แก%วเพ่ิม
62013006107 นางสาวลักขณา แก%วโชติ
62013006108 นางสาวปFณณธร ศรชัย
62013006109 นางสาวลลิตาวดี กิติบุญญา
62013006110 นางสาวสุธิสา ก่ิงก%าน
62013006111 นางสาวนวพร ใหม5พุ5ม
62013006112 นายอุเทน ชํานาญเวช
62013006113 นายณรงค�ชัย สินธุ�ประจิม
62013006114 นางสาวอรุณรัตน� กมุทชาติ
62013006115 นางสาวสมสิริ ตวงทรัพย�ถาวร
62013006116 นางสาวณิชากร กรดสุวรรณ
62013006117 นายธนะชัย สัจจะธนะสกุล
62013006118 นายขจรพงศ� บุญเสถียร
62013006119 นางสาวนภาภรณ� เอิบอิ่ม
62013006120 นางสาวนภสร ศิริโสม
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013006121 นายมานิต อิทธิโชติ
62013006122 นายอาวุธ อินทร�ขุนจิต
62013006123 นางสาวกมลวรรณ พิมพ�ดีด
62013006124 ว5าที่ ร.ต.ธนานนท� ดีประเสริฐ
62013006125 นายภุชเคนทร� ผิวจันทร�
62013006126 นางสาวรจเรข กาวี
62013006127 นางสาวสุภาภรณ� มาละสุทธ์ิ
62013006128 นางสาวอักษิพร สอนพวง
62013006129 นางภัทรา ยศวัฒน
62013006130 นางสาวณัฐชา หอยสังข�
62013006131 นางสาวป@ยะพร แจ5มกระจ5าง
62013006132 นางสาวกวิสรา นาพุทรา
62013006133 นางสาวพีรญา รักพงษ�
62013006134 นางสาวเพ็ญงาม รอตฤดี
62013006135 นางสาวสุนิสา เหลี่ยมแก%ว
62013006136 นางสาวศิริวรรณ ตังวิวัฒนาธร
62013006137 ว5าที่ร%อยตรีณัฐดนัย หาญสูงเนิน
62013006138 นางสาวสุภาวดี ดีพุ5ม
62013006139 นางสาวจิราภา จันทรโชติ
62013006140 นางสาววณีรัตน� ทองไสย
62013006141 นางสาวณัฏฐธิดา หงษะ
62013006142 นายดิลก เฉลยทรัพย�
62013006143 นางสาววรรณพร พรมพงค�
62013006144 นายณภัทร วัฒนประเสริฐ
62013006145 นางสาวกชกร อัจฉรากร
62013006146 นางสาวศุภิสรา นวลละออง
62013006147 นางสาววราภรณ� ขาลรัมย�
62013006148 นายธนวัฒน� ศรีฉํ่านาค
62013006149 นางสาวณัฐชุตา สุขพลชัย
62013006150 นางสาววรรณวิษา รอนยุทธ
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ระดับปริญญาตรี

62013006151 นายวิสิทธ์ิ ปรางเล็ก
62013006152 นางสาวสุมิตรา ศรีทรัพย�
62013006153 นางสาวมนัสชนก เหมไพบูลย�
62013006154 นางสาวสาธิดา สรเดช
62013006155 นางสาวปรัชญาณี คล5องวิจักษณ�
62013006156 นายพีรทรัพย� วิชิตรัชนีกร
62013006157 นางสาวช5อทิพย� ส5องสว5าง
62013006158 นางสาวมาลีรัตน� ขําสกุล
62013006159 นางสาวแพรววนิต ประสิทธ์ิเวโรจน�
62013006160 นายเมษา โตUะหมาด
62013006161 นางสาวกนกวรรณ ก%อนฝ;าย
62013006162 นายนิกร แสงแก%ว
62013006163 นางสาวชลิดา ปุรินทะ
62013006164 นางสาวละอองดาว ตันบุตร
62013006165 นางสาวนาติยา มีทรัพย�
62013006166 นางสาววราภรณ� ขันตีมิตร
62013006167 นางสาวธนาวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
62013006168 นางสาวจิรัชญา สอนสมบูรณ�
62013006169 นายนิธิพัฒน� ดวงจิต
62013006170 นางสาวธีราภรณ� ศรีนิเวศน�
62013006171 นางสาวกาญจนา ทะชัย
62013006172 นางสาวมุจจรินทร� หัสเดชะฐิติ
62013006173 นางสาวมัตติกา แม%ท5าไม%
62013006174 นายศุภชัย หม่ืนรัตน�
62013006175 นายพิทยาพงษ� กิติบุตร
62013006176 นางสาวสุนิดา พุ5มแก%ว
62013006177 นางสาวภัทฐิชา อินจันทร�
62013006178 นางสาววัลลภา พงศ�วโรดม
62013006179 นางสาวกนกกาญจน� โพนะทา
62013006180 นางสาวศลิศา ชีพพันธุ�สุทธ์ิ
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ระดับปริญญาตรี

62013006181 นายสุรัฐ เย็นเยือก
62013006182 นางสาวอรทัย ธาตุวิสัย
62013006183 นางสาวอัญชลี เส%งดํา
62013006184 นางสุชาดา นิชวงศ�
62013006185 นางสาวญาณิน เพ็งพิน
62013006186 นายเอกพิศิษฐ� จันทร�ทอง
62013006187 นางสาวศรสุดา ชาสีโห
62013006188 นายสุเมธ ไชยวงค�ทอน
62013006189 นางสาวศันสนีย� ศิลาคํา
62013006190 นางสาวนภัสนันท� กิตติญาจีราวัชร�
62013006191 นางสาวปรียนันท� พิริยาพิทักษ�ภรณ�
62013006192 นางสาวกรวิภา สันธิ
62013006193 นางจรินพร บุญมีผล
62013006194 นายณัฐชัย น%อยศรี
62013006195 นายจักรวัฒน� ขวัญชัย
62013006196 นางสาวจุฑารัตน� วิจิตรปFญญา
62013006197 นางสาวสนธยา พวงแก%ว
62013006198 นางสาวพิมพา คํายินดี
62013006199 นางสาวณัฐพร กุดวงค�แก%ว
62013006200 นางสาวผ5องพลอย ผิวผ5อง
62013006201 นางสาวแพรพรรณ เพ็ชรภิรมย�
62013006202 นางสาวพรปวีณ� ปาละมะ
62013006203 นางสาวพรรณิดา มุธุวงษ�
62013006204 นางสาวสายรุ%ง บูรณารมย�
62013006205 นายทรงพร จิตธราปฐมาพงศ�
62013006206 นางสาวศศิวิภา ศิริรักษ�
62013006207 นางสาวสุพรรษา กล่ําพันธุ�
62013006208 นายสราวุธ มะนาวหวาน
62013006209 นางสาวสุพรรษา จริยะ
62013006210 นายกรกช ภาวัน
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62013006211 นางสาวนันทวัน สมสมัย
62013006212 นายสนิท โพธ์ิทอง
62013006213 นางสาวป@ลันธน�ธาดา เจริญชัย
62013006214 นางสาวสุอัญชา กระต5ายจันทร�
62013006215 นางสาวณัฐปภัสร� ญาณาวิสิฎฐ�
62013006216 นางสาวพิมพ�ปฏิภาณ ตรีชิต
62013006217 นายนรพล หมุดทอง
62013006218 นางสาวป@ยะพร น%อยเจริญ
62013006219 นางสาวเปมิกา นามวิเศษ
62013006220 นางสาวเพ็ญลดา บุญเนตร
62013006221 นางสาวกาญจนา บินซันดิน
62013006222 นางสาวเพิร�ล โปมิล
62013006223 นางสาวสิรินยา โพธ์ิคํา
62013006224 นายณัฐพล สุขปราศรัย
62013006225 นางสาวณัชภรณ� จันดี
62013006226 นางสาวอรทัย ดาวใสย�
62013006227 นางสาวเนรัญชรา เมืองกลาง
62013006228 นายเสกสรร จันทร
62013006229 นางสาวนารีรัตน� บุญเตาชู
62013006230 นางสาวนันทนัช เทียนทอง
62013006231 นายโยธิน กาถา
62013006232 นางสาวสุดาพร สว5างโชคอํานวย
62013006233 นางสาวธัญญา จันทร�ทา
62013006234 นางสาวญาณินี คงด%วง
62013006235 นางสาวบุปผชาติ กลิ่นบุปผา
62013006236 นายณรงค�เดช มีมากบาง
62013006237 นางสาวอภิญญา เพ็งรัตน�
62013006238 นางสาวสิริรัตน� แสงทอง
62013006239 นางสาวจรรยา ยมนา
62013006240 นางสาวเบญจรัตน� แหยมนาค
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62013006241 นางสาวอรอนงค� สุวรรณมณี
62013006242 นายวรพจน� เจริญทรัพย�
62013006243 นางสาวมนฑิตา เพชรรักษ�
62013006244 นางกันทิมา น%อยโนนทอง
62013006245 นางสาวจนาพันธ� ปะระกา
62013006246 นางสาวรัตนาภรณ� รสหอม
62013006247 นางสาวพัชราธร เชื้อพลายเวช
62013006248 นางสาวธมนวรรณ รุ5งเรือง
62013006249 นางสาวนวรัตน� มีสง5า
62013006250 นางสาวณัฎฐธิดา ธินันท�
62013006251 นางสาวจุฑามาศ คะสุวรรณ
62013006252 นายสุรพัศ ขจรสายวงษ�
62013006253 นางสาวภูรินทร� สมเปลี่ยน
62013006254 นายภูริฉัตร ย้ิมสิน
62013006255 นายอิทธิพล สุวรรณไตรย�
62013006256 นางสาวอภิสรา เล5าประวัติชัย
62013006257 นางสาวมัณฑนา ไวยกาญจน�
62013006258 นายธนวัฒน� พงษ�นิกร
62013006259 นางสาวจริยา นามไพโรจน�
62013006260 นายพีรพล มีทะโจร
62013006261 นางสาวปารมี พ่ึงแย%ม
62013006262 นางสาวกมลวรรณ แสนทรัพย�
62013006263 นายยศวริศ เชี่ยวชาญ
62013006264 นายสิรวิชญ� ช5วงโชติ
62013006265 นางวิภาวรรณ เสวะมาตย�
62013006266 นางสาวกมลพร เปYPยมทองคํา
62013006267 นางสาวกัญญารัตน� ชาประดิษฐ�
62013006268 นางสาวจารุมน บุญรักษา
62013006269 นายวุฒิชัย ทิเขียว
62013006270 นางสาวอารยา รัตนโสภา
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62013006271 นายสุรพงษ� สุคําหล%า
62013006272 นางสาวชนัญศิกาญจน� ชุมเปYย
62013006273 นางสาวณิชา อัตถาหาร
62013006274 นายปานเทพ เมืองทอง
62013006275 นายวีรยุทธ์ิ บุตรฤทธ์ิ
62013006276 ว5าที่ร%อยตรีชัชชัย วรวิชญาวิวัฒน�
62013006277 นายพชร จตุพจน�
62013006278 นางตุ%มทอง กิตติวิทยารัตน�
62013006279 นางสาวอังคณา เอี่ยมสําอางค�
62013006280 นางสาวปภัสรา สิทธิวงค�
62013006281 นางสาววรรณรี เผือกสี
62013006282 นายพรวศิน ดุลยสุวรรณ�
62013006283 นางสาวภาวิตา เต5าทอง
62013006284 นางสาวพรรณธร ภู5ระหงษ�
62013006285 นางสาวอมราภรณ� ไข5คํา
62013006286 นายยุทธพงษ� สายดวง
62013006287 นางสาววิลาวรรณ� เข่ือนอ%าย
62013006288 นางสาวอภิสรา กาต๊ิบ
62013006289 นายณัฐกิตต์ิ จรรยะเจริญ
62013006290 นายธณะ อารีพรรค
62013006291 นางสาวกรวิภา มาชู
62013006292 นางสาวรัชนี ทองพันธ�
62013006293 นายพงศกร คําแดง
62013006294 นางสาวนริศษา สังข�บุญชู
62013006295 นายรัชพล เล็กบํารุงสกุล
62013006296 นางสาวชนัญชิดา ชูช5วย
62013006297 นางสาวจริยา หงษ�สุนา
62013006298 นางสาววันวิสา ทิพยัคฆ�
62013006299 นางสาวพัชชา มีเหม็ง
62013006300 นางกรรณิการ� กังงา
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ระดับปริญญาตรี

62013006301 นางสาวสุดาทิพย� ทองดี
62013006302 นายสุรเดช วงศ�ชมภู
62013006303 นางสาวชมพูมณี ศรีทอง
62013006304 นางสาวปลายกันยา อุ5นไทย
62013006305 นางสาวพรพนา ทองปรุง
62013006306 นางสาวเกวรินทร� อ%นใจเอื้อ
62013006307 นางสาวณัฎฐธิดา วิเทียมญลักษณ�
62013006308 นางสาววันทนา แสนเมืองมา
62013006309 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร�ศรี
62013006310 นายธีรภัทร รักปลอดภัย
62013006311 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสโรชา ยอดรัก
62013006312 นางสาวสโรชา ดวงจันทร�
62013006313 นางสาวพัชราภา เพชรภูเขียว
62013006314 นางสาวอัญชนา บุญผ5อง
62013006315 นางสาวนิรมล แทบทาม
62013006316 นายณัฐรัฐ พ่ึงสุข
62013006317 นางสาวณิชากร บุญเรืองขาว
62013006318 นายกิตติพงษ� เผ5าฉนวน
62013006319 นางสาวไพจิตรา จ่ันสุวรรณ
62013006320 นายฐณวัฒน� มังคละเศรณี
62013006321 นางสาวสุทธิรังสี ไชยสุวรรณ
62013006322 นางสาวนาฎอนงค� พรวรรณะศิริเวช
62013006323 นางสาวนิตยา แสงศรี
62013006324 นางสาวกัญญาวีร� ธรรมสิทธ์ิ
62013006325 นางสาวศศิธร สุขสําราญ
62013006326 นางสาวธานาภรณ� เพชรรอด
62013006327 นางสาวมัลลิกา ทาสี
62013006328 นางสาวรัตนา เรือนแก%ว
62013006329 นางสาวรัตนากร อ5อนมี
62013006330 นางสาวกฤษณา วรรณเลิศ
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62013006331 นางสาวนภาพร อ5านชํานาญ
62013006332 นางสาวสายพิน พิษสุวรรณ�
62013006333 นางสาวสุพรรษา ป@Pนเกตุ
62013006334 นางสาวเบญจวรรณ รอดเที่ยง
62013006335 นางสาวฐาปนีย� เจียระกิจ
62013006336 นางสาววัลลภา ภูววรณา
62013006337 นางสาวนภัสสร กิมาพร
62013006338 นางสาวนฤมล เอมเอี่ยม
62013006339 นางสาวศาตนาฏ ลิขิตจิตถะ
62013006340 นายฉัตรเพชร สุทธิสาร
62013006341 นางสาวจิราพร ปงรังษี
62013006342 นายวชิระ ป@ยะมงคลสกุล
62013006343 นายวรนันท� ศรีวารี
62013006344 นางสาวธัญญวรรณ ระลึก
62013006345 นางสาวนัทธ�หทัย พิพรพงษ�
62013006346 นางสาววิภาดา จะตุเทน
62013006347 นายป@ติกร ศรีรัตนาพร
62013006348 นางสาวยุภารัตน� ตอรบรัมย�
62013006349 นางสาวจารุวรรณ สันตะการ
62013006350 นายสมพล เกตุเลขา
62013006351 นางสาวธรรมภัสส� ปFญญาประดิษฐ�
62013006352 นางสาวอัจฉราพร สายวงศ�
62013006353 นางสาวจุฑารัตน� มากมาย
62013006354 นางสาวณัฐชนาภรณ� แพรสุวรรณ�
62013006355 นางสาวธิติมา มงคลกําธร
62013006356 นางสาวนิตยา สอนจันซือ
62013006357 นางสาวจุฑาวรรณ สิมอุตร
62013006358 นางสาวจินต�จุฑา ภานะสิทธ์ิ
62013006359 นายขวัญชัย เทียนบาง
62013006360 นางสาวดวงทิพย� ทองออน
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62013006361 นายอรรถพล มณีโชติ
62013006362 นายบุญล%อม สืบมา
62013006363 นางสาวเจนจิรา บุตรงาม
62013006364 นายรัญชน�ธรณ� แย%มบาล
62013006365 นางสาวสุรีย�พร บุตรมางกูล
62013006366 นางสาวนภสร เสวกวัง
62013006367 นางสาวกรรณิการ� ศรีสมบูรณ�
62013006368 นางสาวกวินนา ศิริเมฆา
62013006369 นางสาวจารุวรรณ จุลเรือง
62013006370 นายธนิสร ชะโนภาส
62013006371 นางสาวประภาสิริ พิมพา
62013006372 นางสาวฟาตีเมาะห� จารู
62013006373 นางสาวดลพร สังข�สุวรรณ
62013006374 นางสาวจิณห�นิภา ตาปราบ
62013006375 นางสาววัฒนี สุนทรกิจเสนีย�
62013006376 นางสาวกนกวรรณ ใจเที่ยงแท%
62013006377 นางสาวเฟLPองฟ;า ภู5นาค
62013006378 นางสาวพุทธิดา สิริทวีสิน
62013006379 นายปFฐวี ถมยาปริวัฒน�
62013006380 นายวิวัฒน� บุญทอง
62013006381 นางสาวอรณี หมาดนุ%ย
62013006382 นางสาวกนิษฐรินทร� พรหมทอง
62013006383 นางสาวชนิษฏ�ภัค ทองปาน
62013006384 นางสาวเบญจพร พงษ�เกษตรการ
62013006385 นางสาวปรียาวดี ภู5ระย%า
62013006386 นางสาวอุมาพร สุวรรณบุบผา
62013006387 นายศาสตรินทร� สุรนัคครินทร�
62013006388 นางสาวพรรณนภา วงศ�ที
62013006389 นางสาวจุฑามาศ ชูชุ5มชื่น
62013006390 นางสาวธมลวรรณ สร%อยนาค
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62013006391 นายอลงกรณ� อุไรกุล
62013006392 นายอิทธิพล ป@ติสิริกุล
62013006393 นางสาวป@ยวรรณ โสตะ
62013006394 นางสาวมณฑาทิพย� โล%อุนลุม
62013006395 นายกชนิภา อุ5นคํา
62013006396 นางสาวธิดารัตน� เบ็ญจไชยรัตน�
62013006397 นางสาวศรัณย5า ยาหวัง
62013006398 นางสาวธิติสุดา วโรดม
62013006399 นางสาวกชกร บุญตันหล%า
62013006400 นางสาวกนกวรรณ อรรถอาภา
62013006401 นางสาวณัฐมน ทรัพย�ประเสริฐ
62013006402 นายจรัญ ระดาดาษ
62013006403 นายสุริยัน ปลอดภัย
62013006404 นางสาวมาเรียม นิสาและ
62013006405 นางสาวเบญจกาญจ� อุดมโชคไพบูลย�
62013006406 นางสาววันวิสา สีดํา
62013006407 นายมหรรนพ บุระเนตร
62013006408 นายวัชรพล ประครองพันธ�
62013006409 นางสาวอัจฉราพรรณ พ5วงทอง
62013006410 นางสาวชุติมา สังข�ทอง
62013006411 นางสาวอมรรัตน� วงษ�มาก
62013006412 นายวีรยุทธ อุดมวิทยาไกร
62013006413 นางสาวสุชาดา ทองหยด
62013006414 นายรัชพล ไทยฤทธ์ิ
62013006415 นางสาวนวรัตน� ภู5นพคุณ
62013006416 นายอรรถพร จันทร�ไพฑูรย�
62013006417 นางสาวเจนจิรา แสนดี
62013006418 นายธรรมนูญ จอมคําสิงห�
62013006419 นางสาวยุพาภรณ� หยูอินทร�
62013006420 นางสาวบุณยานุช คมคาย
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62013006421 นายชเนรินทร� แก%วมณี
62013006422 นางสาวณัฐนิชา พยาเลี้ยง
62013006423 นายกิตติพงษ� ปbกแก%ว
62013006424 นางสาวอาทิติยา ถมยา
62013006425 นางสาวอรปรียา อุ5นนังกาศ
62013006426 นางสาวญาณี ละเอียดอ5อน
62013006427 นางสาวกรรณิการ� แก%วสุรินทร�
62013006428 นายปฐมพงษ� ต้ังสินธนวัฒน�
62013006429 นายบุญจันทร� เอี่ยมนิ่ม
62013006430 นางสาวจันทร�แรม สืบทิ
62013006431 นางสาวรจเรข อ5อนเนียม
62013006432 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเนรัญชรา ดาสุวรรณ�
62013006433 นางสาวจีรวรรณ พันธ�สุข
62013006434 นางสาวพรทิวา ทวีวิทย�
62013006435 นางสาวณัฏฐธิดา เพ็ชรทองมา
62013006436 นางสาวเกษสุดา งามสอาด
62013006437 นายจิรนุวัฒน� ขวัญรอด
62013006438 นางสาวพิมภาพร ช5วยชูเคลือ
62013006439 นางสาวพรพรรณ ปานอ่ํา
62013006440 นางสาวกนกพร พลับนิล
62013006441 นางสาวสุมินตรา เหล5าทรัพย�
62013006442 ว5าที่ร.ต.สราวุธ ศรีทองฉิม
62013006443 นางสาวจิรานันต� พงศ�นราทิพย�
62013006444 นางสาวณิชากร ปราณีจิตต�
62013006445 นางสาวธิดารัตน� แสงเทียน
62013006446 นางสาวโสภาวรรณ ชุมเสนา
62013006447 นางสาวณัฐวรรณ บุตรชุน
62013006448 นางสาวภากมล ดาวแสงสว5าง
62013006449 นางสาวทิพวรรณ มีพรรณ
62013006450 นางสาวรัตติยา เกตุการณ�
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ระดับปริญญาตรี

62013006451 นายณฐพล เงินสวาท
62013006452 นางสาวนัทชา ศรียะลา
62013006453 นายปรารถนา บุญตาท%าว
62013006454 นายมูฮัมมัดอัสรี ตาตอเละ
62013006455 นางสาวพรกนก ตันเทวี
62013006456 นางสาวนันทิกานต� คงสุข
62013006457 นางสาวทัตพร นวลขาว
62013006458 นายวุฒิกร งามชื่น
62013006459 นายฐิติ กีรติกสิกร
62013006460 นายณัฐภัทร�พนธ� คงเจริญ
62013006461 นางสาวศศิธร จบจันทร�
62013006462 นายอนุพงษ� เข่ือนเพชร
62013006463 นางสาวดรรชณีกร กะอาจ
62013006464 นางสาวพงศ�นภา ชูทวด
62013006465 นางสาวอัจฉราภรณ� คุรุรักษา
62013006466 นางสาวพัชริดา ปราณีตพลกรัง
62013006467 นางสาวราตรี ทองบุญธรรม
62013006468 นางสาวทศวรรณ วิริยสุนทร
62013006469 นายรวมพล กฤษณายุธ
62013006470 นางสาวณทิพรดา สิงห�ลอ
62013006471 นางสาวตวงพร จันทรพงษ�
62013006472 นายณัฐกฤษ กฤษณะนาวิน
62013006473 นางสาวกฤษณวรรณ ยวงใย
62013006474 นางสาวกรรณ�ฒิมา สุขปาน
62013006475 นางสาวสายหยุด บุญอยู5
62013006476 นายเจ คงทิพย�
62013006477 นางสาวจารุวรรณ เทพวงศ�
62013006478 นางสาววนิดา สุขเอี่ยม
62013006479 นายธนัสร�ทัพพ� พงศธรภิญโญ
62013006480 นางสาวหทัยชนก โพชนะ
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62013006481 นางสาวพิมพารัตน� สุพร
62013006482 นางสาวทัศนีย� สอนปFcน
62013006483 นางสาวธนาธร นวลงาม
62013006484 นางสาวศรัญญา เครือปราณีต
62013006485 นางสาวกัญญารัตน� โพธ์ิคํา
62013006486 นายต%นตระการ พันธ�พงษ�สานนท�
62013006487 นางสาวแก%วตา ธงชัย
62013006488 นางสาวฐิตินันท� หิรัญวิทย�
62013006489 นางสาวสุภัค พูลจันทร�
62013006490 นายพิพัฒน� แซ5ลิ้ม
62013006491 นางสาวกัลยกร โตเอี่ยม
62013006492 นายณัฐวุฒิ คงไม%สีเงิน
62013006493 นางสาวเกวลิน เตชะนัง
62013006494 นายเอกชัย พรหมเวช
62013006495 นางสาวอารีรักษ� จํานงศิลปQ
62013006496 นายวรนนท� สุวรรณถาวร
62013006497 นางสาวภัทราวดี จัตุสุนทรกุล
62013006498 นางสาวศุภวรรณ เพชรรุ5ง
62013006499 นายธนศักด์ิ อินทน้ําเงิน
62013006500 นางสาวชนิษฐา เพ่ิมพูน
62013006501 นางสาวนุชนาฎ รัตนคช
62013006502 นางสาวณิชา ปริสุทธิพงศ�
62013006503 นางสาวปรีชญา ขวัญอยู5
62013006504 นายรัฐกิตต์ิ ภูวพัฒน�รวีกุล
62013006505 นางสาวศิริขวัญ อัมพเศวต
62013006506 นางสาวพิมพ�รวี ผาป;อง
62013006507 นางสาวณัฏฐา โลหะโชติ
62013006508 นางสาวผริตา ฟ;าอํานวยพร
62013006509 นางสาวธัญญรัตน� จันทร�คํา
62013006510 นางสาวสิริภัทร พรมรักษ�
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62013006511 นายมรรคภพ ขําสิทธ์ิ
62013006512 นางโสภิดา ศรีห5วง
62013006513 นายฉัตรชัย คล%ามจันทร�
62013006514 นางสาวอนัญญา อัษฎายุธ
62013006515 นางสาวภัทรพร หาญสําโรง
62013006516 นางสาวบุณยวีร� เลิศศรีธนิตตา
62013006517 นางสาวญาโณภาส สุประดิษฐ�
62013006518 นางสาวพรไพลิน แสงสุวรรณ�
62013006519 นางสาวจันทิมา แสงเนตร
62013006520 นางสาวสุภาวดี ศิริสาร
62013006521 นางสาวสุวนันท� ครองยุติ
62013006522 นางสาวสุนันทา ม5วงรัตนศิริ
62013006523 นางสาวกัญญนิช ระลาคี
62013006524 นายไกรวุฒิ ดุจเมืองแมน
62013006525 นางสาวนภัสสร ชื่นมีศรี
62013006526 นายธานี วงค�ม่ัน
62013006527 นางสาวจาริพัตร� คนยงค�
62013006528 นางสาวเจนจิรา วงษ�ป@Pน
62013006529 นายณัฐวุฒิ ตรีเจริญ
62013006530 นางสาววิจิตรา พรหมดวง
62013006531 นายณัฐกร ใจตรง
62013006532 นางสาวพนิดา เกิดผล
62013006533 นายธีรธัช หารสกุล
62013006534 นางทิพรัตน� จูมดอก
62013006535 นางสาวหทยา จําปY
62013006536 นางสาวอัสมัร ยูโซUะ
62013006537 นางสาวณัฐนรี ฝXายเพ็ชร
62013006538 นายภาณุวิชญ� สุโสภา
62013006539 นางสาวเสาวลักษณ� จันรุน
62013006540 นางสาวเสาวลักษณ� ชัยคาม
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ระดับปริญญาตรี

62013006541 นางสาวธนพร เมืองเล็ก
62013006542 นางสาวธมนวรรณ ภิรมย�
62013006543 นายศิริโชค ขันติบัญชากุล
62013006544 นายรณชัย ฐานกุมมา
62013006545 นางสาวจันทิมา ศรีเพ็ชร
62013006546 นายมูฮัมหมัดฮิลมี ลาแซ
62013006547 นางสาวธนัชพร อักษรสาร
62013006548 นายเริงชัย จารุดุล
62013006549 นางสาวกตตน� ลิมปรังษี
62013006550 นายดิลกฤทธ์ิ เมืองวงค�
62013006551 นางสาวผานิต รักตพงศ�ไพศาล
62013006552 นางสาวพณัฐย�สริน วงศ�สมุทร
62013006553 นางสาวพรระวี ไตรพัฒน�
62013006554 นายชัยวัฒน� บุญรักษา
62013006555 นางสาวเมษา ม่ิงแม%น
62013006556 นางสาวจันจิรา ทาเอื้อ
62013006557 นางสาวมลฤดี เก้ียวทอง
62013006558 นายสยาม ธรรมวัฒน�กิตติ
62013006559 นางสาวหทัยรัตน� ชุมภู
62013006560 นางสาวนริศรา อินทร�ไชยยา
62013006561 นางสาวดวงใจ สุขเกษม
62013006562 นางสาวชบา คงศรีชาย
62013006563 นางสาวศุภินทรา คุ%มเครือ
62013006564 นางสาวนงลักษณ� ชัยสุวรรณ�
62013006565 นางสาวราตรี บุ%งทอง
62013006566 นางสาวศศิรา รัตนภักดี
62013006567 นายธนกฤต พิมสาตร�
62013006568 นางสาวเปรมกมล แสงศรี
62013006569 นางสาวณัฎฐิกา หม่ืนพัน
62013006570 นางสาวสุพิชฌาย� มนชัยภูมิวัฒน�
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62013006571 นางสาวอรณัฏ เนียมแสง
62013006572 นางสาวอรทัย เบ%าหนองบัว
62013006573 นายณภัทร วงษ�อนันต�
62013006574 นายภัทรพงษ� ศรีสําเริง
62013006575 นายอรรคเดช สินเภตรา
62013006576 นางสาวพรธิรา หมึกศรี
62013006577 นายจิณณวัตร จันทร�มณี
62013006578 นางสาวอรณิชา ขบวนพล
62013006579 นางสาวชารีรัตน� เปYPยมคลัง
62013006580 นางสาวไอลดา ปาลกะวงค� ณ อยุธยา
62013006581 นายนิคม บรรเทิงใจ
62013006582 นายรวี สะตํา
62013006583 นางสาวชลิตา คงแย%ม
62013006584 นางสาวดารินทร� พลเวณ
62013006585 นางสาววรินยุพา ปFนตUะรังษี
62013006586 นายพิทวัส แสงสานนท�
62013006587 นางสาวศดานันท� พิมพ�จันทร�
62013006588 นางสาวอรวรรณ รื่นหอม
62013006589 นายปรานต�ธนาตย� โสธรธนโชติ
62013006590 นางสาวสิรัญญา หวัดเพ็ชร�
62013006591 นางสาวธัญญาเรศ ดวงมณี
62013006592 นางสาวสุพัชณี ยางทอง
62013006593 นางสาวภัทริดา กิมาคม
62013006594 นางสาวอรอุมา เพ็ชรศิริ
62013006595 นายชวณัฐ ศักด์ิวิโรจน�
62013006596 นางสาวฟาติมะฮ� เย่ียมนิคม
62013006597 นางสาวเกศรา ภุชงค�เจริญ
62013006598 นายสมรักษ� บัวแก%ว
62013006599 นางสาวณัฐชนากานต� อุดมอานุภาพสุข
62013006600 นายภมรพัฒน� วงค�ศรี
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62013006601 นางสาวปวรภา โตเดชาอนันต�
62013006602 นางสาวเรไร จุลวงศ�
62013006603 นางสาวสามีเรUาะ ดาเล็ง
62013006604 นายปรเมษฐ� ประเสริฐสาร
62013006605 นางสาวณปภัช ออกสันเทียะ
62013006606 นางสาวจิรัตนา จันทรเฉลียว
62013006607 นายจาตุรนต� เลไชยสงค�
62013006608 นายปริวัฒน� สมจันทร�
62013006609 นายไตรภพ ทินวงศ�เกลอ
62013006610 นางสาวณิชาอร พลายแก%ว
62013006611 นายพชร สุขประเสริฐ
62013006612 นายเสฎฐวุฒิ ฤทธิตา
62013006613 นางสาวสิรินาถ เก้ือสกุล
62013006614 นางสาวศิราภรณ� เพ็งพิศ
62013006615 นางสาวสมนภา คํานัน
62013006616 นางสาวณณฑรีย� โจมฤทธ์ิ
62013006617 นางสาวนลินี ร%อยกอง
62013006618 นางสาวนารีรัตน� ทับทอง
62013006619 นางสาวจิตสุภา ศิลลา
62013006620 นายอาทิตย� แสนคําวงศ�
62013006621 นายยอดรัก คงศรี
62013006622 นายโชคชัย ไชยสันต�
62013006623 นางสาวกนิษฐา นุรัญชา
62013006624 นางสาวปFทมา สังข�สิงห�
62013006625 นางสาวมณีวรรณ ภักดีอาษา
62013006626 นายธนันท�รัฐ สิทธิโชติวัฒน�
62013006627 นางสาวปFณณพร ทรงบรรดิษฐ
62013006628 นายทิชากร แสงทอง
62013006629 นางสาวปรียานุช ตรีสุคนธ�พงศ�
62013006630 นายศุภกิตต์ิ กิตติเพ่ิมทรัพย�
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62013006631 นางสาวณัฐนรี ทิพยทัศน�
62013006632 นางสาวณัฐณิชา แสงทวี
62013006633 นางสาวจินตนา บุตรชน
62013006634 นางสาวหทัยรัตน� ไชยรินคํา
62013006635 นางสาวพัฒน�ชนุตม� นาคการะสิน
62013006636 นางสาวเกศินี ศรีทอง
62013006637 นายคํารณ วิมลพันธ�
62013006638 นายภูริณัฐ ปานทอง
62013006639 นางสาวรัชดาวรรณ ขันติยะวงษา
62013006640 นางสาวนพวรรณ ภุมมะดิลก
62013006641 นายอับดุลเราะห�มัน สุหลง
62013006642 นางสาวธนศิริ หาญลํายวง
62013006643 นางสาวปรารถนา จันทร�เต็มดวง
62013006644 นางสาวชนินาถ กลีบจันทร�
62013006645 นายณัฐวุธ จารุลักขณา
62013006646 นางสาวณิชา เปลี่ยนชื่น
62013006647 นายศุภากร เพ็ญภู5
62013006648 นายสมเกียรติ คงเกลี้ยง
62013006649 นายสมพร บุญเก่ิง
62013006650 นางสาวกนกรัชต� พริบไหว
62013006651 นายจํารัส พัฒนาคีรี
62013006652 นายรัชรักษ� นรธีร�ดิลก
62013006653 นางสาวพรสิริ อมแย%ม
62013006654 นางสาวฮายาตี แวนาแว
62013006655 นายศุภศิษฏ� เด5นภาสุรพงศ�
62013006656 นางสาวพิมพ�พญา แยงทิพย�
62013006657 นางสาวสุชาดา อเนกรุ5งสิน
62013006658 นายวัฒนพงษ� วงศ�วาน
62013006659 นางสาววรางคณา ม่ิงด5าง
62013006660 นางสาวอริศรา ตราสอน
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ระดับปริญญาตรี

62013006661 นางสาวพีรยา จิตพิไล
62013006662 นางสาวก่ิงกมล บุญร5วม
62013006663 นางสาวสุภาภรณ� ทรัพย�ประเสริฐ
62013006664 นางสาวโสภิตตา วงษ�คงดี
62013006665 นางสาวอัญชญา สุทธหนิ้ว
62013006666 นายฉัตรชัย สารวงค�
62013006667 นายธีรนัย แน5นอุดร
62013006668 นางสาวจุฑารัตน� พนาสุวรรณรัตน�
62013006669 นางสาวศิริพร นาสอน
62013006670 นางสาวจุฑามาศ สังวรลิ
62013006671 นางสาวเกศรา วิบูลย�พันธ�
62013006672 นางสาวณัฐริกา กุลศิริ
62013006673 นางสาวพรพรรณ จูงพันธ�
62013006674 นายอภิสิทธ์ิ สุนประชา
62013006675 นางสาวลลิตพรรณ เกรอด
62013006676 นางสาวภัทรวรรณ ปFMนจาด
62013006677 นายพณิช ซึมรัมย�
62013006678 นายธณัฐพล มีบุญ
62013006679 นายปรัชญา หลีเยาว�
62013006680 นางสาวรัตติญา โสมวิภาค
62013006681 นายธนวัฏ อินทสุชาติ
62013006682 นายป@ยชาติ สว5างเนตร
62013006683 นายปรีดา ศรีสุวัฒน�
62013006684 นางสาวณัฐยา วิจิตรนรากร
62013006685 นางสาวนุชจรี เอ็นดู
62013006686 นางสาวอัมพิกา แสนเวียง
62013006687 นายศุภกร จิตโสภณปFญญา
62013006688 นางสาวสินจัย โอษคลัง
62013006689 นางสาวบัวบูชา มีวรรณ
62013006690 นายชโยดม ลิกขชัย
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ระดับปริญญาตรี

62013006691 นางสาวอลิสา ไม%แพ
62013006692 นางสาววราภรณ� ทาโน
62013006693 นายอฟYฟ สนิทสุริวงค�
62013006694 นางสาวณัฐวรรณ หมู5ตระกูลเจริญ
62013006695 ส.ต.ท.สุภัทรชัย บุญมาก
62013006696 นางสาวปฐมภรณ� ไชยฤทธ์ิ
62013006697 นางสาวธันย�ชนก แจ5มจํารัส
62013006698 นางสาวนภารัตน� ภาโนมัย
62013006699 นางสาวสิริกร กุกุทพันธ�
62013006700 นางสาวมธุริน มาศสุรางค�
62013006701 นางสาวนารีนาถ เลิศผล
62013006702 นายอิสริยะ ศรีเสมอ
62013006703 นางสาววิชชากร คัณทักษ�
62013006704 นายกฤตพจน� สุดทองม่ัน
62013006705 นายอธิพัชร� อรรถชัยเลิศยศ
62013006706 นางสาวธัญญรัตน� คํามูล
62013006707 นายพศุตม� สว5างวงศ�
62013006708 นางสาวลลิดา เชาวเลิศ
62013006709 นางสาวปฏิมาพร สุขสุนิตย�
62013006710 นางสาวธมลวรรณ บัวสองสี
62013006711 นางสาวสุรางคณา ข5ายพิลาป
62013006712 นางสาวชนากานต� แพงแก%ว
62013006713 นางสาวณิรินทร�รดา กรพัฒนาพาณิชย�
62013006714 นายนัทธพงศ� สมจิตต�
62013006715 นางสาวบุษบง แซ5เอียด
62013006716 นางสาวชยุตา เลิศรู%
62013006717 นายสยุมภู จําปาแดง
62013006718 นางสาวลลิตา ใจดี
62013006719 นางสาวอัจฉรา โพธ์ิทอง
62013006720 นายภาณุเดช พินเนียม
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ระดับปริญญาตรี

62013006721 นางสาวอุมา ยาคํา
62013006722 นางสาวนัฏนนท� เขียวขํา
62013006723 นางสาววรารัตน� ณ รินทร�
62013006724 นางสาวอันธิกา ภักดีนอก
62013006725 นายนราพงค� พวงไทย
62013006726 นายวีระชิต แสงรัตนทองคํา
62013006727 นางสาวนิศารัตน� ฤกษ�งามสง5า
62013006728 นางสาวจิตตินันท� เกตุแก%ว
62013006729 นายกัมพล ตะวันส5องแสง
62013006730 นางสาวสุดารัตน� หาญณรงค�
62013006731 นายณัฐพงษ� รัตนพลแสน
62013006732 นางสาวศิริกุล ขอประเสริฐ
62013006733 นางสาวอรุณวดี ชาลี
62013006734 นางสาวจุฑามาศ พรหมจักร
62013006735 นางสาวณัฐวิภา บุญอาษา
62013006736 นายวรวุฒิ วิริยานนท�
62013006737 นายวรวุฒิ เนตรสน
62013006738 นางสาวมติมนต� กิตติเกษมศิลปQ
62013006739 นายณปสุ ธนโชติกอบกร
62013006740 นางสาวจิราวรรณ ทองด%วง
62013006741 นางสาววริษา ชําโสม
62013006742 นางสาวสุชานันท� คงกระพันธ�
62013006743 นางสาวเบญญา วระไวย�
62013006744 นางสาวรัชภร ประถมวงศ�
62013006745 นางสาวจุฑามาส วีระวงศ�
62013006746 นางสาวกรณิศ ปาระเมษสถิตย�
62013006747 นายชุติพงศ� ศาตนันท�พิพัฒน�
62013006748 นางสาวสุภัสรีญา ผลจันทร�
62013006749 นางสาวกิติยา กาตาสาย
62013006750 นางสาวโสริยา แฝดสุระ

หน%า 225 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013006751 นางสาวปาริฉัตร พรมมา
62013006752 นางสาวรัชนีพร ทองสุก
62013006753 นางสาวยุวดี จิตจง
62013006754 นายปริญญา จักรรักษา
62013006755 ว5าที่ร%อยตรีเจติพันธ� จ%อยชู
62013006756 นายวาทิวุทธ บัวทอง
62013006757 นางสาวพรทิพย� ใยมะเด่ือ
62013006758 นางสาวพิชญานิน กาญจนธารทิพย�
62013006759 นายพัสนัย อรุณรุ5งเรืองชัย
62013006760 นายชัยเชษฐ� จิตต�ประสงค�
62013006761 นางพัชรีวรรณ ม5วงเทศ
62013006762 จ5าสิบเอกศุกลพัชร� ป@Pนทอง
62013006763 นางสาวโกลัญญา ขจรฤทธ์ิ
62013006764 นายวรพงษ� เด5นวัฒนา
62013006765 นายสหรัตน� เสือแก%ว
62013006766 นางสาวอรอนงค� คํามูลหนัก
62013006767 นางสาวกมลชนก กองวิเศษ
62013006768 นางสาวสลิลทิพย� สว5างศรี
62013006769 นางสาวณัฐพร ขันโอฬาร
62013006770 นายวศิน พลายนุกูล
62013006771 นายนันทวัฒน� เพ็งสกุล
62013006772 นางสาวชนิดาภา ทรัพย�ปรีชา
62013006773 นายเจษฎา ศรีนวล
62013006774 นางสาววรัจฉรินทร� ไชยอัฐทอง
62013006775 นายแดนชัย ฉัตรทันต�
62013006776 นายไพสิฐ มีพยุง
62013006777 นายธนวัฒน� บุตรสุด
62013006778 นางสาวอรวดี ดิษโสภา
62013006779 นางสาวสุภารัตน� แก%วพิกุล
62013006780 นางสาวณริญญาภรณ� ปาลัว
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ระดับปริญญาตรี

62013006781 นายสารบัญ ทองก่ิง
62013006782 นางสาวรัชชานันท� พรหมบุตร
62013006783 นางสาวประกายเพชร ชุ5มธิ
62013006784 นายพีรวุฒิ อนะมาน
62013006785 นางสาวมณทิรา จันธิมา
62013006786 นายมนุเชษฐ อินแปง
62013006787 นางสาวอุษา เอี่ยมประเสริฐ
62013006788 นางสาวมาลินี บัวม้ิง
62013006789 นายพลภัทร ตันอยู5โชค
62013006790 นางสาวนันต�ธนัง นวลศรี
62013006791 นางสาวกัญนิกา ชาภู5พวง
62013006792 นางสาวน้ําทิพย� แหวนเงิน
62013006793 นางสาวนิตยา ทองโคตร
62013006794 นางสาวนูรซาเฮรา แยนา
62013006795 นายพลกฤต จะรา
62013006796 นางสาวนัทธมนต� นุ5มนิ่ม
62013006797 นายอัษฎาวุธ อัมลา
62013006798 นางสาวปรียานุช ทองไพบูลย�
62013006799 นายพิเชษฐ� แสงพรมชารี
62013006800 นางสาวนิภาภร เนียรศิริ
62013006801 นางสาวภัทรภร เรื่องลือ
62013006802 นางสาวณัชชิมา หอมชื่น
62013006803 นางสาวอัญรินทร� เรืองกุลจิราภัทร�
62013006804 นายสิรวิชญ� ศรีประเสริฐ
62013006805 นางสาวณัฐชยา มีสม
62013006806 นายสหพล วาสิคาม
62013006807 นางสาวอนุศรา จิตตวิมล
62013006808 นางสาวศุรินารถ ป@ยะนันท�
62013006809 นางสาวอรจิรา แสงสมี
62013006810 นายณัฐกิตต์ิ ซุ%นสุวรรณ
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ระดับปริญญาตรี

62013006811 นายอนุชา สุขเกษม
62013006812 นายสุวชัย ดีวิจิตร
62013006813 นางสาวธารารัตน� ภักดีศุภผล
62013006814 นางสาววิภาดา และซัน
62013006815 นายพงศ�อนันต� กุชโร
62013006816 นางสาวรัตนาวดี กุลนิตย�
62013006817 นางสาวสุชานาฎ พรกุณา
62013006818 นางสาวจุฬาลักษณ� ใจยา
62013006819 นายกนกศักด์ิ บัวมาศ
62013006820 นางสาวธารารัตน� เจริญผล
62013006821 นายมานะชัย ผ5องสุภา
62013006822 นางสาวอรวรรณ อนุจร
62013006823 นายณัฏฐชัย ประคํา
62013006824 นางสาวสุธางศุ�รัตน� วิโรจน�บุรีรัตน�
62013006825 นางสาวปุณยาพร กันภัย
62013006826 นางสาวรตพร เสนาะล้ํา
62013006827 นายอัษฎาวุธ ทองยา
62013006828 นางสาวนฤมล สายแสง
62013006829 นายนพพร ภู5เสือ
62013006830 นายปรารถนา โพธ์ิดี
62013006831 นายสันติภาพ ทองใหม5
62013006832 นางสาวกมลมาตุ หมัดสมบูรณ�
62013006833 นางสาวจารุวรรณ ปุกคํา
62013006834 นางสาวสุธิดา ณ พัทลุง
62013006835 นายวสันต� ปFญญาศรี
62013006836 นางสาวศศิภัสส� เทพนิมิตร
62013006837 นางสาวอลิสา เพ็งอุ5น
62013006838 นางสาวไพรินทร� ปานเกิด
62013006839 นางสาวจุติธิดา นิลโอโล
62013006840 นายวุฒิศักด์ิ กองวงษา
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ระดับปริญญาตรี

62013006841 นางสาวแพรวณภา วันก่ิง
62013006842 นางสาวจันทร�เพ็ญ อินศิริ
62013006843 นางสาวอาทิตญา ประเสริฐศิลปQ
62013006844 นางสาวขวัญใจ ศรีจรรยา
62013006845 นางสาวพรพรรณ ปานป@Pนแก%ว
62013006846 นางสาวปราณี วันสว5างสิทธ์ิ
62013006847 นางสาวเพ็ญวิภา จิตเที่ยง
62013006848 นางสาวทองมา สีดํา
62013006849 นายกิตติพงษ� สมหวัง
62013006850 นายสัตยพรต แกล%วกล%า
62013006851 นางสาวอริศรา ประทุมวัน
62013006852 นายพิสิทธ์ิ เสง่ียมศักด์ิ
62013006853 นางสาวพณิศา สุขโข
62013006854 นายเชษฐา อินทรตระกูล
62013006855 นางสาวสาวิตรี สกลไพร
62013006856 นางสาวสุธามาศ ชลธาร
62013006857 นายพิชิตพล ดีบุญมี
62013006858 นางสาวธัญญ�ฐิตา พัชรดํารงวิวัฒน�
62013006859 นางสาวอุไรพร มันจิตร
62013006860 นางสาวขวัญใจ หม่ืนขัน
62013006861 นายปฏิพงศ� ชลเขตต�
62013006862 นางสาวศิพร เปรมเกิด
62013006863 นายวิทวัส ห5อเพชร
62013006864 นางสาวน้ําฟ;า เฟLPองผล
62013006865 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเต็มศิริ เอี่ยมสกุล
62013006866 ว5าที่รตณัฐนิชชา ธรรมเสน
62013006867 นางสาวนภาวรรณ สิริรณชัย
62013006868 นางสาวกรองทอง เมนะสูต
62013006869 นายศุภกฤต ศรีพรหม
62013006870 นางสาวสุธีรา เผ5าพันธ�
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62013006871 นายสุรัณพล จันทรอัมพร
62013006872 นางสาวปาณรวี ไทยเกิด
62013006873 นายสันติราษฎร� รัตนไชย
62013006874 นางสาวธนัชชา ทองบุญ
62013006875 นางสาวสุทธอร ถาวรศิลปQ
62013006876 นายสุริยา น้ําแก%ว
62013006877 นางสาวศิวพร ขวัญเมือง
62013006878 นางสาวกาญจริน พัวตะนะ
62013006879 นางสาวชนัตตา นาปXา
62013006880 นางสาวนาริฐา พรหมพันธ�ใจ
62013006881 นายณัฏฐรินทร� ธรรมวณิชย�
62013006882 นางสาวสลิลทิพย� สมคํา
62013006883 นางสาวเขมิกา คําปลิว
62013006884 นางสาวสุชานรี แก%วทองมา
62013006885 นางรุ5งนภา วิสุทธ์ิเสรีวงศ�
62013006886 นายทรรวรีก� พระแก%ว
62013006887 นายธีระวัฒน� สีเงิน
62013006888 นายสวราชย� ทานุพันธุ�สกุล
62013006889 นางสาววรรณวิภา แจ5มทิม
62013006890 นายธีระยุทธ สายเจริญ
62013006891 นางสาวอรอุมา วิชาชิต
62013006892 นางสาวปFทมา เส%งสกูล
62013006893 นายอัคคณัฐ อิงอนุรักษ�สกุล
62013006894 นางพิมพ�ลักษณ� ประสพพร
62013006895 นายกิตติ เวทย�วิทยานุวัฒน�
62013006896 นางสาวกรองกาญน� จันทร�ชู
62013006897 นางสาวธิดารัตน� นิลคุณ
62013006898 นายเอนก อินเป[ง
62013006899 นางสาวพัชรี มงคลธรรม
62013006900 นางสาวเสาวลักษณ� หนุสวัสด์ิ
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62013006901 นางสาววาสิฏา มากงลาด
62013006902 นางสาวสุลิตตา เจียกขจร
62013006903 นางสาวพรรณิภา ศรีทับทิม
62013006904 นางสาวสุดารัตน� ท5าเทศ
62013006905 นางสาวนภาพร ประกิจจานุรักษ�
62013006906 นางสาวศศิธร พุฒิพูนสิริ
62013006907 นางสาวโยษิตา เรือนคํา
62013006908 นายวีรเดช คงแจ5ม
62013006909 นายไกรกวิน ลิขิตย่ิงวรา
62013006910 นายสัญญา คําเที่ยง
62013006911 นางสาวผกามาศ คําลอย
62013006912 นายเอกพล สุทธิศิริ
62013006913 นางสาวเจริญศรี หม่ืนละม%าย
62013006914 นางสาวทิพาพรรณ เกตุเกษม
62013006915 นางสาวจินตนา ปFตตายะโส
62013006916 นางสาววจี สังวัทยาย
62013006917 นางสาวสุพัชรญา มะโนรา
62013006918 นางสาวอมรรัตน� โรจนไพพงษ�
62013006919 นายเกียรติภูมิ น%อยสุวรรณ�
62013006920 นางสาวสุภาพร บุญโนนแต%
62013006921 นางสาววรรษชล วงค�จําปา
62013006922 นางสาวนิสุดา อดทนการ
62013006923 นางสาวนันท�นภัส สังข�ขรณ�
62013006924 นายธนพัชร� กําเงิน
62013006925 นางสาวสุภาวดี ขันใจ
62013006926 นายปราณยุต อภิวราธนากูล
62013006927 นางสาวปานเลขา หล%าแหล5ง
62013006928 นายสารัช จันทรดี
62013006929 นางสาวรสรินทร� แดนกาไสย
62013006930 นางสาวภัสร�นลิน อินประถัมภ�
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62013006931 นางสาวศิริลักษณ� ไทยพงษ�
62013006932 นายภัทรวุฒิ สรแสง
62013006933 นางสาวมณฑาทิพย� อยู5สิน
62013006934 นายวุฒิชัย ไตรคีรีสถิต
62013006935 นางสาวนุชนาฎ อินทชัย
62013006936 นางสาวกมลทิพย� สุรวินนท�
62013006937 นางสาวชมพูนุช โฮมแพน
62013006938 นางสาวจินดารัตน� ลาดเหลา
62013006939 นางสาวธนัชชา ภิบาลวงษ�
62013006940 นายอานุภาพ ศรีปFญญา
62013006941 นางสาวรณิสร เนตรสุภาพ
62013006942 นางสาวนิตยา เงินแถบ
62013006943 นายนภพล ศรีทองแท%
62013006944 นางสาววัชรี อภิเดช
62013006945 นายศิโรรัช ทองทิพย�
62013006946 นางสาวพลอยชมพู เอี่ยมวัฒน�
62013006947 นางสาวสุภาวดี คชธรรม
62013006948 นางสาวนารีรัตน� จันทะสีลา
62013006949 นางสาวอาภาภรณ� อินนอก
62013006950 นายชนชิต ลพล้ําเลิศ
62013006951 นายจตุภัทร มอญจัตุรัส
62013006952 นางสาวมาริสา วงษ�มะณี
62013006953 นางสาวอาทิตยา สายสุข
62013006954 นายนัฐวุฒิ สไลรักษ�
62013006955 นางสาวนุตประวีณ� สายมงคล
62013006956 นางสาวพจนาถ โพธ์ิพักตร�
62013006957 นายภูษิต แก%วบุญชู
62013006958 นายธีรภัทร� บุญบางเก็ง
62013006959 นางสาวภิญญดา โพธิสาร
62013006960 นางสาวปฐมา ครุฑคํา
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62013006961 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� สารพันธ�
62013006962 นางสาวพิชญา พันธเสน
62013006963 นายกณิกนันต� รังสิยารมณ�
62013006964 นางสาวนฤมล ร5วมมิตรไมตรี
62013006965 นางสาวสุภาพรรณ ทองดอนเหมือน
62013006966 นางสาวกัญญ�วรา เปรมปรี
62013006967 นางสาวคนึงนุช วงศ�จันทร�ต๊ิบ
62013006968 นางสาวสุธิษา ขุนชิต
62013006969 นางสาวจุฑารัตน� โพธ์ิสระ
62013006970 นางสาวกชกร อุณาภาค
62013006971 นางสาวสุทธิดา ขจรบุญ
62013006972 นางสาวอัจฉริยา พรมชาวนา
62013006973 นายปฏิญญา แย%มพราย
62013006974 นายสุทธิชัย สุขสบาย
62013006975 นางสาวอวภาส� ณรงค�ฤทธ์ิ
62013006976 นายธวัชชัย ด%วงชาวนา
62013006977 นางสาวณัฐธิดา ธิมายอม
62013006978 นางสาวสุธาสินี สุธรรมมา
62013006979 นายเทพประสิทธ์ิ ไชยสิทธ์ิ
62013006980 นายณธกร ภูริเทเวศร�
62013006981 นางสาวกัญญ�ปภัส หนูแก%ว
62013006982 นายณัฐภัทร กล5อมบรรจง
62013006983 นางสาวมยุรฉัตร สีแสง
62013006984 นางสาววิลาวัณย� จันทร�สูง
62013006985 นายอนวัช อิสเฮาะ
62013006986 นางสาวธาราทิพย� เพชรคงทอง
62013006987 นางสาวปวีนา กล%าใจ
62013006988 นางสาวจิราภรณ� ศรีวิไลเจริญ
62013006989 นางสาวจันทภัสร� เกลือมีผล
62013006990 นางสาวกัญจนพร จันธิมา
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62013006991 นางสาวปวีณ�ธิดา สุตา
62013006992 นางสาวอุษา ภาโส
62013006993 นางสาวจิราพร อนงค�
62013006994 นายธนเดช นิศารัตนชัย
62013006995 นางสาวจิดาภา ศรีสําประทวน
62013006996 นางสาวณัฐนิช จันทร�เด5นดวง
62013006997 นางสาววาสนา สอนสุด
62013006998 นายนลธวัช สุขงาม
62013006999 นางสาวศิรินทรา มหาบุญ
62013007000 นางสาวศศิธร บุญชํานาญ
62013007001 นางสาวลีลาวดี ทะปFญญา
62013007002 นางสาวมะลิวัลย� ศรีคําบ5อ
62013007003 นางสาวสาวิตรี ถนอมสิงห�
62013007004 นางสาวสุดาภรณ� แก%วมา
62013007005 นายกัณธมาศ อ5อนเสมอ
62013007006 นางสาวฐิติรัตน พัฒนวงศ�ตระกูล
62013007007 นางสาววิราวรรณ พรหมภิรา
62013007008 ว5าที่ร%อยตรีหญิงณฐา ธนสินเดชากร
62013007009 นายวทัญ\ู ม5วงมะเริง
62013007010 นายธันยา ก้ิมเฉ้ียง
62013007011 นางสาวผกามาส ทรัพย�มาก
62013007012 นางสาวดีพร%อม แสงรุ5งเรืองศรี
62013007013 นายภูวดล ต้ังหลักศิลาทอง
62013007014 นางสาวเสาวนีย� ศรีสุวรรณ
62013007015 นางสาววิไลพร อาภรรัตน�
62013007016 นางสาวรนาภรณ� แย%มสุดใจ
62013007017 นายรอฟYกี โมหะหมัด
62013007018 นางสาวชลธาร ช5องวารินทร�
62013007019 นางสาวพรทิพย� อร5ามชัย
62013007020 นางสาวป@ยดา ทองโชติฉัตร
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62013007021 นางสาวนภาพร ศิลปชัย
62013007022 นางสาวดวงพร ขอพร
62013007023 นางสาวอรณิชา นิตยะโรจน�
62013007024 นางสาวชวิศา แสงมณี
62013007025 นางสาวซามีลา ดอปอ
62013007026 นางสาวพรพิมล พรมเสน
62013007027 นายนพพร อุ%มเมือง
62013007028 นายมานิตย� มูหะหมัด
62013007029 นางสาวยุวนันท� พรหมสวรรค�
62013007030 นางสาวทศวรรณ เพชรจูด
62013007031 นางสาวมนอักษร โอบอ%อม
62013007032 นางสาวซอลีฮะห� หะยีสาแม็ง
62013007033 นางสาวเขมชารัศม� จุลสวัสด์ิ
62013007034 นางสาวอาภาศิริ ปลอดโปร5ง
62013007035 นางสาวเมธาวี บามา
62013007036 นางสาวภัทราพร แซ5เตีย
62013007037 นางสาวอภิญญา ดาวันนา
62013007038 นางสาวก่ิงฟ;า พันธ�โชติ
62013007039 นางสาวจิราพร โสดแก%ว
62013007040 นางสาวอนุชฎา กัลยาณี
62013007041 นางสาวสุรัตวดี หัสจันทอง
62013007042 นางสาวพจนา เชยหลี
62013007043 นางสาวอภิญญา ติรพงษ�
62013007044 นางสาวอรอุมา อินทร�ประดับ
62013007045 นางสาวศิริพร จําเริญใหญ5
62013007046 นางสาวชนิกานต� วิมลพิมพ�
62013007047 นางสาววรพร กวีกาญจนกุล
62013007048 นายวรพล เฉียงกลาง
62013007049 นางสาวพิมพ�วิภา ดิษฐบุญเชิญ
62013007050 นางสาวอัจฉรา อูปคํา
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62013007051 นางสาววสนันยาท� เจริญปFญญาภรณ�
62013007052 นางสาวศรีวิกา ปลุกใจหาญ
62013007053 นายตนุสรณ� รูปสูง
62013007054 นายกิตติศักด์ิ มิตรแสง
62013007055 นายกฤช กลิ่นหอม
62013007056 นางสาวปานชนก เสง่ียมโพธ์ิ
62013007057 นางสาวณัฐนิกา อําไพ
62013007058 นางสาวนุชจรี มูลมาตร
62013007059 นางสาวจิราพัฒด์ิ นาคประเสริฐ
62013007060 นายณัฐพล อินทรวิชัย
62013007061 นางสาวหทัยชนก สร%อยสน
62013007062 นางสาวสุนันทา จิตต�อารีลมัย
62013007063 นางสาวปนัดดา สามดี
62013007064 นางสาวศรัญญา สุขกิจ
62013007065 นายคัมภีร� เพชรคง
62013007066 นางสาวป@ยธิดา สําราญภูมิ
62013007067 นายณัฐภัทร ถาวรกิจการ
62013007068 นางสาวอารีญา ใจป@นตา
62013007069 นางสาวกนกวรรณ ปFญญาธรรม
62013007070 นางสาวรัชนี จันทร�ทรง
62013007071 นางสาวฐิติญาภรณ� บุญมาก
62013007072 นางสาวศรินทิพย� นิ่มนวล
62013007073 นางสาวกนกวรรณ อ5อนสนิท
62013007074 นางสาวพิกุล สมุทรหล%า
62013007075 นางสาวพชรพร ป@Pนวิเศษ
62013007076 นางสาวนันท�นภัส ฉลาด
62013007077 นางสาวมนัสนันท� สมบัติมี
62013007078 นายป@ยะวัฒน� จันทร�ชื่น
62013007079 นางสาวปุณยภา เถ่ือนใย
62013007080 นางสาวปFณยตา สุขใย
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62013007081 นางสาวนงลักษณ� พันธ�โต
62013007082 นางสาวสุชาวดี ทาระคํา
62013007083 นายศักดินนท� วรมิตร
62013007084 นางสาวศศินา บุญสุข
62013007085 นางสาวธันญรัตน� พ่ึงศรีไสย
62013007086 นางสาวสุวนันท� เบ%าวัน
62013007087 นายตะวัน อุทะจันทร�
62013007088 นางสาวเอมวิกา นพดล
62013007089 นางสาวภาวิณี พุ5มชื่น
62013007090 นางสาวสุดาภรณ� เพ็งธรรม
62013007091 นางสาววิลาวัลย� คล%ายหนองสรวง
62013007092 นายเอกพล หน5อท%าว
62013007093 นางสาวนฤมล จันทรมาศ
62013007094 นางสาวปรียานุช กาละศรี
62013007095 นางสาวกนกวรรณ ด5านหา
62013007096 นางสาวรัชนีกร เชื้อเมืองพาน
62013007097 นางสาวสุภัสรา กล5อมใจ
62013007098 นางสาวสุภาวดี สุขหนู
62013007099 นายวัชรพงษ� สมใจ
62013007100 นางสาวชนิกาญจน� สังขวิราม
62013007101 นางสาวธนพร เถาว�อั้น
62013007102 นางขวัญชนก พูนชู
62013007103 นางสาวเสาวนีย� อยู5เจริญ
62013007104 นางสาวสินีนิษฐ บัวหอม
62013007105 นางสาวอริสรา สาระเวก
62013007106 นางสาวพิลาสลักขณ� กําจร
62013007107 นางสาวจารุวรรณ นาดี
62013007108 นางสาวแพรวนิต นิลอนันต�
62013007109 นางสาวสุกัญญา ตะกรุดวัด
62013007110 นางสาวอิงอุษา ใจแสน
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62013007111 นางสาวภนัชฎา แดนไธสง
62013007112 นางสาวจัสมิน พวงมณี
62013007113 นายพิษณุ ไตรภาค
62013007114 นางสาวสุกัญญา สุขภาค
62013007115 นางสาวนันทิยา แตงเผือก
62013007116 นายภัทรพงศ� ทองตีบ
62013007117 นางสาวฐิติกมล หัสสเขตต�
62013007118 นางสาวเสาวลักษณ� อาคมานุวัตร
62013007119 นางสาวคณาภรณ� เสวิกุล
62013007120 นางสาววีรยา ปFญญาโรจนานนท�
62013007121 นางสาววริศรา วิไลวรรณ
62013007122 นางสาวกัญญาภรณ� คะเรรัมย�
62013007123 นางสาวจริยาภรณ� จันทร�หล%า
62013007124 นางสาวจุฬาลักษณ� เกตุทอง
62013007125 นางสาวบุญทนี บัวภู5
62013007126 นางสาวมัชฌิมา แจ5มแจ%ง
62013007127 นางสาวมณีรัตน� ฤทธ์ิบํารุง
62013007128 นางสาวศศิมาภรณ� จ%อยสระคู
62013007129 นางสาวณภัทร สอนทอง
62013007130 นางสาวกมลทิพย� นิลคง
62013007131 นางสาวศิวนาถ คําภูแก%ว
62013007132 นายภูวเดช พูอ5อน
62013007133 นางสาวกัญญารัตน� บุญญา
62013007134 นางสาวจีระพร ฉํ่ารัศมี
62013007135 นางสาวกานติมา เกตุไธสง
62013007136 นางสาวฟาฎิลาฮ� เส็นบัตร
62013007137 นางสาวอรพรรณ วะราศิลป
62013007138 นางสาวอุลัยพร บัวศรี
62013007139 นางสาวชัชรินทร� จุลวรรณ
62013007140 นางสาวณัฐฐินันท� สินเภตรา
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62013007141 นางสาววิมลสิริ นิลเจียระนัย
62013007142 นางสาวซาลีลา แป;นการ
62013007143 นางสาวฐิติวัลคุ� พร%อมมูล
62013007144 นางสาวธิติรัตน� หลีกภัย
62013007145 นางสาวศิรินรัตน� ชัยชุน
62013007146 นางสาวรัชราภรณ� นนตะสี
62013007147 นางสาวจันฑมาศ จารุจารีต
62013007148 นางสาวภาวิณี หะธรรมวงค�
62013007149 นางสาวชรินทร�เกศ เปรมอ5อน
62013007150 นางสาววงเดือน โกมลศรี
62013007151 นายชนะชล ยินดีหา
62013007152 นายอัคร�ชัย ภู5ทอง
62013007153 นางสาวอิษยา ศุภวงศ�
62013007154 นางสาวจํานรรจา เสือแดง
62013007155 นางสาวณิชาภา รัตนเดชา
62013007156 นางสาวกาญจนา สมใจ
62013007157 นายจิรวัฒน� แสงประดับ
62013007158 นายปราธร ชัยวงษ�
62013007159 นางสาวนิภาพร เพ็ชรคีรี
62013007160 นายฐาปกรณ� อันสน
62013007161 นางสาวแพรว วัฒนพันธ�
62013007162 นางสาวนราธิป เย่ือใย
62013007163 นายณัฐพล มนตรี
62013007164 นางสาวปวิณาวดี เพ็ชรรัตน�
62013007165 นางสาวชัชชยา นวลใหม5
62013007166 นางสาววิจิตรา ศรีสมโภชน�
62013007167 นางสาวจรีรัตน� พลไชย
62013007168 นางสาวยุวดี พิมล
62013007169 นางสาวจริยา อัศจรรย�
62013007170 นางชญานี วาจ5าง
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62013007171 นายชัยรัตน� สีมาโรจน�
62013007172 นางสาวณฐพร ดารักษ�
62013007173 นางสาวจีรนันท� แขงามขํา
62013007174 นางสาวบุญญิศา เกียรติก%องไกล
62013007175 นางสาวจารุมน จิตตานันท�
62013007176 นายพิพัฒน� สุยาโน
62013007177 นางสาวณัฏฐิกา อ5อนประชา
62013007178 นายโกศัลย� จตุศาสตร�
62013007179 นางสาววจี ธงชัย
62013007180 นางสาววัลดี แย%มทิม
62013007181 นางสาวศุภานัน พวงหิรัญ
62013007182 นายณัฐพงศ� แก%วเฉย
62013007183 นายภาณุวัฒน� ฉิมหิรัญ
62013007184 นางสาวสุจิตรา ฉิวน%อย
62013007185 นางสาวปาริณี ทองอิ่ม
62013007186 นายธิตินัย จันทร�ชุ5ม
62013007187 นางสาวณิชมน เชาว�วัลแล5น
62013007188 นางสาวจิราพร เอี่ยมสะอาด
62013007189 นายกานต�วิช จองบุญวัฒนา
62013007190 นายศรุฒ ทัดวงศ�
62013007191 นายอิฐธิพร แซ5ต้ัง
62013007192 นายกนกศักด์ิ พลวัฒน�
62013007193 นายกฤษฎากร คงโนนกอก
62013007194 นายทศพร ทองเอก
62013007195 นายชยพัทธ� สวนทอง
62013007196 นางสาวฟารีดา หับยูโซUะ
62013007197 นายนพวินท� ธิมิตร
62013007198 นางสาวนิภาวรรณ ศรีจันทร�
62013007199 นายเสฎฐวุฒิ ไสยสิทธ์ิ
62013007200 นางสาวณฐนันทน� พงษ�เจริญ
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62013007201 นางสาวสุพัตรา เปรมทอง
62013007202 นางสาวชนนิกานต� จันทร�เอียด
62013007203 นายกษิดิศ กันอินถา
62013007204 นางสาวสุตาภัทร ศรีประดับรัตน�
62013007205 นายทิวากร เสาคํา
62013007206 นางสาวอทิตยา เหมือนเพชร
62013007207 นายภาณุพงศ� โชติเสน
62013007208 นางสาววารุณี ป@ยกานนท�
62013007209 นางสาวน้ําฝน วงเวียน
62013007210 นายจิตติลักษณ� ขําฉา
62013007211 นางสาวศิริพร แต5งงาม
62013007212 นางสาวเธียรดี ลักษมัน
62013007213 นางสาววิภาวี ผิวเกลี้ยง
62013007214 นางสาวรุ5งรัตน� วัฒนาทิพยธํารงค�
62013007215 นางสาวอังศุมาลิน มาตรแสง
62013007216 นางสาววนัชพร วิริยะเสนา
62013007217 นางสาวสุภาภรณ� สีหานาม
62013007218 นางสาวอุบลรัตน� บุญคงมาก
62013007219 นางสาวทัตพิชา แววทอง
62013007220 นางสาวจุฑามาศ ดวงเดือน
62013007221 นางสาวสุกัญญา สักดีแสง
62013007222 นางสาวมาริสา ภิรมย�ไทย
62013007223 นางสาวจิตราภรณ� ทิพจรุญ
62013007224 นางสาวจิรภา หันตา
62013007225 นางสาวศศิชา ทองนอก
62013007226 นางสาวทิพย�สุดา เศรษฐบุญพงศ�
62013007227 นางสาวณภัค นวลแก%ว
62013007228 นางสาวสุชานาถ ตันอุEย
62013007229 นางสาวณิชรีญา มะหะมาน
62013007230 นางสาวดวงกมล ไชยสินโณ
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62013007231 นายธนพล หอมสุวรรณ
62013007232 นางสาวสุปรียา จักษุบท
62013007233 นางสาวณัฐธิดา นิลประดับแก%ว
62013007234 นางสาวพรรณพัชร มาเม5น
62013007235 นายวานิชย� พลเทพ
62013007236 นางสาวหัฏฐะ วชิรนรเศรษฐ�
62013007237 นางสาวลลิตา วีรวัฒนเมธินทร�
62013007238 นายจิรายุ บุญมา
62013007239 นางสาวอารียา หนองพล
62013007240 นายกมลเทพ ราตรี
62013007241 นางสาวอุไรวรรณ ช5วยชู
62013007242 นางสาวสัตยาภรณ� ป@Pนประเสริฐ
62013007243 นางสาวหนึ่งฤทัย แพ5งศรีสาร
62013007244 นางสาวหทัยทิพย� สุขเจริญ
62013007245 นายคุณากร สุชัยมานะเจริญ
62013007246 นางสาวชลธิรศน� ทาหนองบัว
62013007247 นางสาวพัชยา หาหลัง
62013007248 นางสาววัชราพร จํานงค�
62013007249 นายวิทวัสภูมิ รื่นโพธ์ิวงศ�
62013007250 นายอภิวิชญ� จามีกรกุล
62013007251 นางสาวพรรณี ทองผาทัศนีย�
62013007252 นางสาวฐินันชาพัฒน� อนุวงศ�
62013007253 นางสาวสาลิณี ทองขํา
62013007254 นายประภาส สวนย้ิม
62013007255 นายสุกิตต์ิ กันติยางกูร
62013007256 นางสาวธิดารัตน� ชาติชนา
62013007257 นางสาววัชราภรณ� คะมอนรัตน�
62013007258 นางสาวสุภัสตรี หลีจันทร�
62013007259 นางสาวกมลชนก พลเย่ียม
62013007260 นางสาวณัฐทิชา คํามุงคุณ
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62013007261 นางสาวไม%งาม เหล5าพล
62013007262 นางสาวธิดาพร เกตุรัตน�
62013007263 นางสาวพุทธรักษา สิริทวีสิน
62013007264 นางสาวพิมพ�ชนก สีนวล
62013007265 นายอิสเรศ วงศ�เสถียรโสภณ
62013007266 นางสาวปFฐนาฏ ศรีสวัสด์ิ
62013007267 นางสาวจินตนา ภูอาจสูง
62013007268 นางสาวปรียา แก%วสุข
62013007269 นางสาวประภัสสร จอกทอง
62013007270 นางสาวเกษร พรมพิทักษ�
62013007271 นางสาวนฤมล เขียวเซ็น
62013007272 นางสาวนัฐชา โพธิสาร
62013007273 นายปFญญาพน เจริญพานิช
62013007274 นางสาวกนกวรรณ ชะเอมจันทร�
62013007275 นางสาวนนท�ชนก ไชโย
62013007276 นางสาวชัญญาภัค นระมาตย�
62013007277 นายนัชชสิทธ์ิ วิจิตร�พรปFญญา
62013007278 นายอลงกต ประสานศรี
62013007279 นายณัฐพล ใจซ่ือ
62013007280 นางสาวปุณณสา คงมีศักด์ิสิริสุข
62013007281 นางสาววิลาสินี หอมระรื่น
62013007282 นางสาวสรัญญา เกตุสุวรรณ
62013007283 นางสาววชิราภรณ� ดอนอินทร�
62013007284 นางสาวชไมพร หมายเทียมกลาง
62013007285 นางสาวกฤติยาณี กางทา
62013007286 นายจิรายุส รักษาพล
62013007287 นางสาวณัฐกันตา ญาณแก%ว
62013007288 นางสาวธนภรณ� ภู5กลั่น
62013007289 นางสาวสุปราณี ปลายคูหา
62013007290 นางสาวสิริลักษณ� หงษ�สัมฤทธ์ิ
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ระดับปริญญาตรี

62013007291 นางสาวปรียานุช สุมาลย�โรจน�
62013007292 นายนันทวัฒน� อยู5สุข
62013007293 นางสาวศุภัสชา พงษ�ตุ%ย
62013007294 นางสาววราพร คงเมือง
62013007295 นางสาวศรีสุพรรณ วงษ�ขวัญเมือง
62013007296 นายฐิติวรรธน� เชื้อม่ันคง
62013007297 นางสาวรัชฎาวรรณ ซ่ีซ%าย
62013007298 นางสาวกนกวรรณ ธาป@ยานนท�
62013007299 นางสาววันวิสา นิลละออ
62013007300 นายธนดิตถ� ทองไทย
62013007301 นางสาวรัตน�ณลินท� จงประจันต�
62013007302 นางสาวเบญจวรรณ ทองสุขดี
62013007303 นางสาวยุพิน สอนโสม
62013007304 นางสาวอรพรรณ เจนวัฒนกุล
62013007305 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนุจรินทร� นรทัต
62013007306 นายศรัณย� บุรีพาณิชย�
62013007307 นายองอาจ ชัยขุนพล
62013007308 นางสาวสมฤดี ป;อมสัมฤทธ์ิ
62013007309 นางสาวณัฐฎา ดาวเรือง
62013007310 นางสาวอนงค�นาถ นางแพง
62013007311 นายเทพประทีป ศรีทรัพย�
62013007312 นางสาวนีร�ณารา สาโรวาท
62013007313 นางสาวนงค�ลักษณ� สมร
62013007314 นางสาวเพ็ญพักตร� วงภาพ
62013007315 นายไตรภพ แก%วสาร
62013007316 นางสาวนัทธมน สุขใส
62013007317 นางสาวเพชราภรณ� ศุภลักษณ�
62013007318 ส.ต.ท.นรินทร� สิทธิผล
62013007319 นายอาณัติ คะเน็ตนอก
62013007320 นายอารินทร� ปFนอินแปง
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62013007321 นางสาวเปมิกา อภิธนัง
62013007322 นางสาวอรวรรณ แซ5อุ%ย
62013007323 นายธนพงศ� ศรีแสงอ5อน
62013007324 นางสาวสุทธิพร สิงหนาท
62013007325 นางสาวจุฑารักษ� จันดาหาร
62013007326 นายปFญญาภรณ� วงศ�สุริยกันต�
62013007327 นางสาวชญาภา เวียงสิมมา
62013007328 นางสาวการะเกด กะราม
62013007329 นางสาววณัชญาภรณ� นานคงแนบ
62013007330 นางสาวมณทิชา ฑีฆะภรณ�
62013007331 นางสาวเบญจพร หอมสุขศิลจินดา
62013007332 นางสาวปวีณา คล%ายทอง
62013007333 นางสาววิภา แสงแก%ว
62013007334 นางสาวมีนาวรรณ นิ่มแย%ม
62013007335 นางสาวธัญชนก สายทอง
62013007336 นายณัฎฐ�ชัย คงงาม
62013007337 นางสาวนิติยา ธรรมคุณ
62013007338 นางสาวป@ยนุช คูณสิริไพบูลย�
62013007339 นางสาวสุพรรณี หารคํา
62013007340 นางสาวจุรีพร ชมไพรสัณฑ�
62013007341 นางสาวจริญญา อาษาศรี
62013007342 นางสาวอรยา เติมทรัพย�
62013007343 นายสุริยา กลิ่นชุ5ม
62013007344 นายสุรพันธ� พิทักษ�
62013007345 นายศรัณยู สิริรุจิชาญ
62013007346 นางสาวนุสรา เพชรฤทธ์ิ
62013007347 นายอดิศร แก%วเพ็ชร
62013007348 นางสาวเกวลี สื่อฐิติรัตนกุล
62013007349 นางสาวดวงกมล จินตนามณีรัตน�
62013007350 นายสุภเวช ชื่นมโนรัตนา
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ระดับปริญญาตรี

62013007351 นางสาวเจนจิรา พันธ�แสง
62013007352 นายกรวิชญ� พยัคฆวรรณ
62013007353 นางสาวรวิษฎา พรแก%ว
62013007354 นางสาวณัฐกมล อุไรกุล
62013007355 นายปFญจาพล ลี้สัจจาสาคร
62013007356 นางสาวสุพัตรา พาอินทร�
62013007357 นายณัฐพงศ� ไตรวัฒนวงษ�
62013007358 นายยรรยง กําบังภัย
62013007359 นางสาวสุนทราภรณ� ภูสมหมาย
62013007360 นายอาดิศักด์ิ หลงกอหราบ
62013007361 นางสาวสุภาพรรณ บุญเกิด
62013007362 นางสาวอรกานท� เตียสุขสวัสด์ิ
62013007363 นายอดิสรณ� แก%วพัฒนาตระกูล
62013007364 นางสาวเสาวคนธ� ศรีพลอย
62013007365 นางสาวระวิวรรณ ทองมนต�
62013007366 นางสาววรัญญา ตรวจสูงเนิน
62013007367 นางสาวสุพรรณิกา มาแสวง
62013007368 นายพีรชัย วัชรินทร�พิทักษ�
62013007369 นายพิริยะ เสนทอง
62013007370 นางสาวกมลชนก แววแก%ว
62013007371 นางสาวธนพร ปFญญาประทีป
62013007372 นางสาวปุณฑริกา หม่ืนจ๋ี
62013007373 นางสาวศุภลักษณ� กาวีระจันทร�
62013007374 นางสาววิรัณตรี วงค�เกตุ
62013007375 นางสาวเนาวรัตน� เนื่องแก%ว
62013007376 นายคณฉัตร เดชวุฒิปรีดา
62013007377 นางสาววรพรรณ ศุขนิคม
62013007378 นางสาวอภิญญา พลเมือง
62013007379 นางสาวพิมพ�พลอย ประดับเพชร
62013007380 นางสาวเบญจมาส เจริญสุข
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62013007381 นางสาวพรนิภา เชียงคํา
62013007382 นางสาวพัชรพร โตเหมือน
62013007383 นางสาวสมร ชื่นบาล
62013007384 นางสาวกนกวลัยลักษณ� นาคโครพ
62013007385 นายสมรักษ� สารภี
62013007386 นางสาวเจนนภา ย่ีล%า
62013007387 นางสาวสุนิษา สมประดิษฐ�
62013007388 นางสาวภคพร วงศ�วิชาญ
62013007389 นางสาววราวรรณ นฤหาด
62013007390 นางสาวเสรินยา สุวรรณมณี
62013007391 นายรุ5งสิริ ยีขาม
62013007392 นางสาวสุธิดา เพชรน้ําค%าง
62013007393 นายณัฐพงษ� บุญทัน
62013007394 ว5าที่รตหญิงกรนันท� เดิมนุ5น
62013007395 นางสาวอลิสา พรหมนิ่ม
62013007396 นางสาวพิมพ�นลิน นุ5มประสิทธ์ิ
62013007397 ว5าที่ร%อยตรีเสฏฐวุฒิ บุญฤทธ์ิ
62013007398 นายโชติก ศรประสิทธ์ิ
62013007399 นางสาวชดากานต� ทองแป
62013007400 นายดวงดาว หวังหนู
62013007401 นางสาวสิริวรรณ� ศรียศพงศ�
62013007402 นางสาวภัทรมน พงษ�ภู5
62013007403 นายณัฐนนท� คําสุข
62013007404 นายณัฏฐชัย เกตุแก%ว
62013007405 นายธนาสิต อธิทศทักษ�
62013007406 นางสาวพัฒน�นรี เพ่ิมวัฒนานนท�
62013007407 นางสาวศศิกานต� นนทะนํา
62013007408 นางสาวดวงเดือน พรทอง
62013007409 นางสาวอรุณรัตน� ศรีเมฆ
62013007410 นางสาวนฤมล จังศิริมงคลชัย
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62013007411 นายณัฐวุฒิ สุวรรณวิเศษ
62013007412 นายสานนท� เลิศสุโภชวณิชย�
62013007413 นางสาวกนกพร กุลอุปถัมภ�
62013007414 นายวัชรินทร� โสภาพ
62013007415 นางสาวพรนิชา ชมชื่น
62013007416 นางสาวกัญญาภรณ� เกษมศักด์ิ
62013007417 นางสาวกุสุมาลย� เนียมแก%ว
62013007418 นางสาวจรภวัน หลีศิริ
62013007419 นางสาวนิตยา พาโนรักษ�
62013007420 นางสาวซาวีณี สัตย�สุข
62013007421 นางสาวมนันรัชต� สุริหิรัญมงคล
62013007422 นางสาวพิจิตรา เสนานุช
62013007423 นายธีรวัฒน� เธียรวรรณ
62013007424 นางสาวชิดชนก แตงอ5อน
62013007425 นางสาวสุประภาดา สายะพันธ�
62013007426 นายภาณุพงศ� ผลเกิด
62013007427 นายณัฐสิทธ์ิ อุตมกูล
62013007428 นางสาวยุวดี เนตรสุริยะ
62013007429 นางสาวกัลยาณี สุวรรณ�ประดิษฐ
62013007430 นางสาววรดา ยืนศิริวัฒนานุกูล
62013007431 นางสาวจิตติมา ศรีใหม5
62013007432 นายกนกศักด์ิ หน5อแก%ว
62013007433 นางสาววิลาวัณย� อินทร�ศรี
62013007434 นางสาวพรพรรณ พรหมวิสุทธิภรณ�
62013007435 นายสุรศักด์ิ กองกมล
62013007436 นางสาวอรัญญา อ5อนกลั่น
62013007437 นางสาวฉัตมณีศ� อภิธนภัคสมัชญ�
62013007438 นายกานต�พิศุทธ์ิ เหลี่ยมวิรัช
62013007439 นางสาวสิรินดา ทิพยเทพ
62013007440 นายพงศธร บุญทอง
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62013007441 นายอนุรักษ� กลิ่นรุ5ง
62013007442 นายทวีชัย ประสพทอง
62013007443 นางสาวสิรภัทร สุโขบล
62013007444 นางสาวภาวิณี ไชยวัง
62013007445 นางนฤมล ถึกไทย
62013007446 นางสาววรรัตน� บัวพันธ�
62013007447 นายป@ยะณัฐ แย%มสํารวล
62013007448 นายจักรกฤษ โคตมงคล
62013007449 นางสาวพรรณธิดา เนตรทิพย�
62013007450 นางสาวณัฐธิดา จันสะหา
62013007451 นางสาวจามิกร ก่ิงทอง
62013007452 นางสาวหทัยชนก สีหะวงศ�
62013007453 นายประพจน� เก5งเที่ยว
62013007454 นางสาวพรพรรณ ยอดเณร
62013007455 นางสาวเบญวลี ทาส5วย
62013007456 นายวัชรินทร� เจริญอิ่ม
62013007457 นางสาวอัญญรัตน� ครุฑคํารพ
62013007458 นางสาวปณิตา นามโยธา
62013007459 นางสาวกอรีเจาะ ลีเด็ง
62013007460 นางสาวรัตนภรณ� จารุสิงห�
62013007461 นายนาถมิตร สําราญรัตน�
62013007462 นางสาวณัฐธิดา นาคบุตร
62013007463 นางสาวธิดาพร แย%มด%วง
62013007464 นายลุกมาน บินมะราเฮง
62013007465 นางสาววิชุดา จําเนียรพันธุ�
62013007466 นายพีรวัส บุญเกิด
62013007467 นายชินาธิป สินศุภรัตน�
62013007468 นางสาวชญานิศ กองสุข
62013007469 นางสาวอมลวรรณ สุขะสันต์ิ
62013007470 นางสาวชื่นฤทัย ไชยสุวรรณ�
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62013007471 นายเรืองวิทย� วิจารย�
62013007472 นายจักรี ฮาดดา
62013007473 นางสาวอาภัสรา สันทาลุนัย
62013007474 นางสาวเกษร พรมอยู5
62013007475 นางสาวญาสุมินทร� นิลพฤกษ�
62013007476 นางสาวซูเฟYยนี ยูนุU
62013007477 นางนนทพร ลครพล
62013007478 นางสาวพรสวรรค� สุขทวี
62013007479 นางสาววาสนา ถมจังหรีด
62013007480 นางสาวพัชรวิภา พรหมขุนทอง
62013007481 นางสาวภัทรสุดา ชุ5มเชื้อสาย
62013007482 ว5าที่ร%อยตรีจักรภัทร ปานเพ็ชร
62013007483 นายฐิติพันธ� พลับแจ%ง
62013007484 นางสาวรัฐมน ปุอุบล
62013007485 นายทศพล อมรพิศาลมิตร
62013007486 นายชํานาญ สนธิศิริ
62013007487 นางสาวศิญาภัสร� นิตยสุภาภรณ�
62013007488 นางสาวภาศิณี กลั่นเสนาะ
62013007489 นางสาวสุกัญญา ยาคํา
62013007490 นางสาววิระวรรณ เมืองประทับ
62013007491 นางสาวเพ็ญพิชา เภาโพธ์ิ
62013007492 นางสาวอนัญญา เมฆไวกูณฐ�
62013007493 นางสาวชญตา นอบน%อม
62013007494 นางสาวธิดากานต� ปFญญาไว
62013007495 นางสาวณัฐรดา พุ5มกลิ่น
62013007496 นางสาวอนัญญา จันทโชติ
62013007497 นางสาวครองรัชต� เจนนุวัตร
62013007498 นางสาวบุษบา นวนแย%ม
62013007499 นายทิตยวัฒน� วังทอง
62013007500 นางสาวติยาพร พลลี
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62013007501 นายสุประดิษฐ� บรรดิษฐ
62013007502 นายนิพิฐ จําปาแดง
62013007503 นางสาวพนิดา แสนเพชร
62013007504 นางสาววนาลี ถ่ินพิทยานุรัตน�
62013007505 นางสาวนันท�นภัส จุลรัสเถียร
62013007506 นางสาวเนติมา โชติช5วง
62013007507 นางสาวกมลชนก เรืองศรี
62013007508 นายชยณัฐ ทัพวัฒน�
62013007509 นายปุริเชษฐ� มณีสุทธ์ิ
62013007510 นางสาวมาลิสา ยาวงศ�
62013007511 นางสาวปทุมรัตนา สุขสันต�หรรษา
62013007512 นางสาวธีราพร อุดมคํา
62013007513 นายสัตยา โบกระณีย�
62013007514 นายศรัณย� ต5ายแพร
62013007515 นายภัทรพล โชติกรณ�
62013007516 นางสาวสุภาพร พันธ�แก%ว
62013007517 นางสาวศิริพร อาจพันธุ�
62013007518 นายจารุพงษ� ประเสริฐศิลปQ
62013007519 นายสมหวัง กระจ5างพายัพ
62013007520 นางสาวปณัฏฐมณฑ� คงเกตุ
62013007521 นายทศพล ก่ิงแก%ว
62013007522 นางสาวบุญญาพร กลางพิมาย
62013007523 นางสาวตวงรัตน� ตะปะจํา
62013007524 นางสาววิลันดา แก%วยัง
62013007525 นายพีรพล แซ5เจ่ีย
62013007526 นางสาววันเพ็ญ สีดา
62013007527 นางสาวฐิตินันท� บุญสิทธ์ิ
62013007528 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิไชยแสน
62013007529 นางสาวสุภรัตน� อุตรพงศ�
62013007530 นางสาวมัทนา เจะโนะ
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62013007531 นางสาวกรรณิการ� หลวงสืบ
62013007532 นางกัญชลิกา ขุนศรี
62013007533 นางสาวภัทราวดี ทองอินทร�
62013007534 นางสาวพิชญาวดี ทีคา
62013007535 นางสาวนุชฎาพร พุทธกุล
62013007536 นางสาวชลธิชา ดีกล%า
62013007537 นางสาวมณทิรา ใบมณฑา
62013007538 นางสาวอริสรา ไชยมา
62013007539 นายณัฐชัย ภักดีฉนวน
62013007540 นายชาญเดช เห็มอ5อน
62013007541 นางสาวฐาปนี สุทธิวงค�
62013007542 นางสาวภัทรานิษฐ� งามวงศ�น%อย
62013007543 นางสาวรุ5งทิพย� แก%วดํา
62013007544 นางสาวรัชฎาภรณ� เมืองลอง
62013007545 นายกวี สุวรรณพิบูลย�
62013007546 นายชาคริต วีระสถาวณีย�
62013007547 นายอัครวัฒน� ชุ5มเชย
62013007548 นางสาวป@ยะวรรณ แดนระเบียบ
62013007549 นางสาวสุนิตย� เกินการ
62013007550 นางสาวสุชานัน พ่ึงพา
62013007551 นายสุนทร ป@Pนมุข
62013007552 นางสาวอมรรัตน� สมทรง
62013007553 นายอุดมศักด์ิ ทองสดุดี
62013007554 นางสาวปรียารัตน� พุ5มน้ําเย็น
62013007555 นายณัพสิทธ์ิ สมัครกิจ
62013007556 นายธงไชย อ5วมเรืองศรี
62013007557 นางสาวสุทัตตา แก%วเจริญไพศาล
62013007558 นางสาวดวงหทัย ขาวละออง
62013007559 นางสาวภัทราภรณ� ฤทธิเวช
62013007560 นายภาสกร แก%วปFกป@Pน
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62013007561 นางสาวมุกดา ทะเสนฮด
62013007562 นางสาวณัฐกฤตา ฝFMนต5างเชื้อ
62013007563 นายรวีภัทร พิมแก%ว
62013007564 นางสาวดวงพร จันทร�อ5อน
62013007565 นายสุวิชา กิตติศักด์ิ
62013007566 นางสาวสลักจิตร เพชรดํา
62013007567 นางสาวธิดารัตน� ชัยวุฒิ
62013007568 นางนันทิยา จันทรามยุเรศ
62013007569 นางสาวอาทิตยา รักพวก
62013007570 นางสาวจุฑารัตน� เหมปาละ
62013007571 นางสาวธีรนันท� อินนุรักษ�
62013007572 นางสาวณัฐญา หอมรื่น
62013007573 นายกฤษดา ใจเล็ก
62013007574 นางสาวสุวิชาดา ใจฉลาด
62013007575 นางสาวแพรวรี ตะเพียนทอง
62013007576 นางสาวกมลวรรณ ฤทธ์ิเปYPยม
62013007577 นางจุฑารัตน� ศักดิกุล
62013007578 นางสาวเจษฎ�สุดา มาสุข
62013007579 นางสาวจันทร�จิรา มะดะเรส
62013007580 นางสาวจินตนา ขันธิมา
62013007581 นายฤทธิชัย เพ็ชรประกอบ
62013007582 นายพีระพงศ� อุดทา
62013007583 นางสาวศิรินันท� กุลดิลก
62013007584 นางสาวสุชาดา สายเปYย
62013007585 นางสาวอุมาพร บนทอง
62013007586 นางสาวศุภลักษณ� ซองวงษ�หล%า
62013007587 นางสาวศศิประภา วงค�ทับซ%าย
62013007588 นางสาววิภาวี โชติไสว
62013007589 นางสาวธัณย�สิตา นิธิเวชอยู5สกุล
62013007590 นางสาวรัตนากร พงษา
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62013007591 นางสาวมัลลิกา กิติจันทร�
62013007592 นายพงษ�ศักด์ิ ศรีเอม
62013007593 นางสาวณปภัช เรืองฤทธ์ิ
62013007594 นางสาวนิภาพร ปFญญาหลง
62013007595 นางสาวปวีณา บุญเติม
62013007596 นางสาวพัศธนัชชม รัชตจุฑา
62013007597 นางสาวสุวรรณี ด%วงขุย
62013007598 นางสาวพรชนิตฏา อังจันทร�เพ็ญ
62013007599 นายพบพงศ� พรหมบุตร
62013007600 นายเตชินท� ศรีบุรินทร�
62013007601 นางสาวพชรกร ศรีจามร
62013007602 นางสาวจีราวรรณ จูวรรณะ
62013007603 นายธนภัทร เกษร
62013007604 นายสุธี ขันป@งปุ^ด
62013007605 นางสาวศุภกานต� เมปริญญา
62013007606 นางสาวพุทธกุล จันทร�ภักดี
62013007607 นางสาวสกุลรัตน� สําแดง
62013007608 นางสาวกัญญาทิพย� ประชุมผล
62013007609 นางสาวอรสุดา จันชา
62013007610 นางสาวกาญจนา แซ5ว%าง
62013007611 นางสาวธัญญาศิริ พวงทอง
62013007612 นางสาวศุภวรรณ ชาภู5พวง
62013007613 นายณัฐพงศ� เต%าป;อม
62013007614 นางสาวกฤษณา แก%วมณี
62013007615 นายสินชัย เศรษฐพงษ�
62013007616 นางสาวชินาลัย หนูปลอด
62013007617 นางสาวฟาตีเมาะ เจUะเตUะ
62013007618 นางสาวมุกดา ศรีสุดใจ
62013007619 นางสาวจิราวรรณ เล%าเจริญฤทธิกุล
62013007620 นายศุภฤกษ� จันทร�เต็ม
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62013007621 นายณัฐวุฒิ เชาวมงคล
62013007622 นางสาวชลทอง ดวงจินดา
62013007623 นางสาวภัทรศยา ศิริลักษณ�
62013007624 นายธนากร รัตนพันธุ�
62013007625 นางสาวภัณฑิรา ก%อยผ5านกิจ
62013007626 นางสาวทยาภา ตีรนานุกูล
62013007627 นายคมสันต� คัสมาศ
62013007628 นางปุณยนุช รักญาติ
62013007629 นายณัฐ อิสระเสนารักษ�
62013007630 นายกชภพ สุขผล
62013007631 นายสัควิชญ� คุรุเจริญ
62013007632 นายณัฐนนท� หลิ่งเลย
62013007633 นางสาวบุญวิไล ธุระสุข
62013007634 นางสาววิไลพร เพชรเนียน
62013007635 นายอนุรักษ� สิงห�ยะบุศย�
62013007636 นางสาวธนพร เธียรวิศิษฎ�สกุล
62013007637 นางสาวรัตนาภรณ� หัสดร
62013007638 นางสาวจันทร�ทิรา รอดผัน
62013007639 นางสาววรัญชลี อัมภาโรจน�
62013007640 นางสาวอาซียะห� ดอเลาะ
62013007641 นางสาวนัฐยา คงรอด
62013007642 นายณัฐวัตร หนูเงิน
62013007643 นายจรัญ จารุวาณี
62013007644 นางสาวปFญชลิกา ชันขุนทด
62013007645 นายกิตติชัย อินชมภู
62013007646 นางสาวสรัลชนา พ่ึงลอย
62013007647 นางสาวปวีณา ประสาวะนัง
62013007648 นายภัคพล โสภิตชาติ
62013007649 นางสาวดวงหทัย สมพลกรัง
62013007650 นางสาวเกษราภรณ� คงเมฆ
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62013007651 นางสาวทิวารัชต� พ5วงอนุเคราะห�
62013007652 นางสาวรุ5งทิพย� อินทร�เบี้ยว
62013007653 นางสาวสุธามาศ แย%มสิทธ์ิ
62013007654 นางสาวพรทิพย� สําโรงแสง
62013007655 นายพิมาน ยังม่ัน
62013007656 นายอรรถพล นันทยศสกุล
62013007657 นางสาวสุธิดา ทองเสน
62013007658 นางสาวพันธ�ทิมา งิมเกาะ
62013007659 นางสาวประภาภรณ� ปานกลั่น
62013007660 นางสาวศิรภัสสร ศิริมงคล
62013007661 นางสาวญาโณทัย คงสอง
62013007662 นางสาวพุทธา เนติพัฒน�
62013007663 นายกรกต สหะรัตน�
62013007664 นางสาวชนัฐกาญจน� สุวรรณการ
62013007665 นางสาวอาตีกUะ เจUะมะ
62013007666 นางสาวอชิรญาณ� ทองทวี
62013007667 นางสาวณัฐชญา เสียงไพเราะ
62013007668 นางสาวกฤติกากาญจน� ประยูรหาญ
62013007669 นายศรัณย� สุขเกิด
62013007670 นายพสิษฐ� มังคละ
62013007671 นางสาวสุภาวดี เพ็ชรพ5วงพันธุ�
62013007672 นายธีรวัฒน� ศิริวุฒิ
62013007673 นายวีรยุทธ นกศรีแก%ว
62013007674 นางสาวอาทิตยา บุญทา
62013007675 นางสาวชัญญพัชร� ทองมา
62013007676 นางสาวอรวรรณ คงกลับ
62013007677 นางสาวปFนณ�ญาติณฐ� ดอนศิลา
62013007678 นางสาวจารุวรรณ จิตรทนต�
62013007679 นางสาวรัชฎาภรณ� ประสงค�พันธ�
62013007680 นางสาวปาริฉัตร ฟFกสกุล
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62013007681 นางสาวชาลินี ภิรมย�เอม
62013007682 นางสาวปาริชาต คนคม
62013007683 นายพิษนุพงศ� สายเครือ
62013007684 นางสาวชัชชฎา กิจไพบูลย�พงศ�
62013007685 นางสาวภานิชา มาเมือง
62013007686 นางสาวธัญชนก เอี่ยมสอาด
62013007687 นายพรศักด์ิ ผมรี
62013007688 นางสาวฉภิญญา สุริยธรรมกุล
62013007689 นางสาวณัฐชยา โปร5งเจริญ
62013007690 นางสาวศรอนงค� บุญชู
62013007691 นางสาวพงษ�นภา พรานทนงค�
62013007692 นายประกาศิต เชี่ยวชาญพาณิชย�
62013007693 นางสาวมัสยา ละครมูล
62013007694 นางสาววราภรณ� กระตุดนาค
62013007695 นางสาวณัฐศจี สายตรี
62013007696 นางสาวธีรกานต� รักษาประเสริฐกุล
62013007697 นายพัชรณัฏฐ� สุขประเสริฐ
62013007698 นางสาวอภิชญา อนงค�
62013007699 นายสิทธิโชค สิงห�เจริญผล
62013007700 นางสาวกอบทอง รัตนแสง
62013007701 นางสาวเมทิกา กวินวรฤทธ์ิ
62013007702 นางสาวสงกรานต� ทองนาค
62013007703 นายชัชชาย จันทร�ธาราสกุล
62013007704 นางสาวเมทินี หมวดดํา
62013007705 นายอนุศักด์ิ สุรเดช
62013007706 นางสาวลลิตา จินดาสอน
62013007707 นางสาวแทนหทัย วงษ�กลัด
62013007708 นางสาวจิราพร บรรลือทรัพย�
62013007709 นางสาวจุฑาทิพย� วุฒิพงศ�เจริญ
62013007710 นายบดินทร� วงศ�สุวัฒน�
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62013007711 นางสาวชุติกาญจน� ทิพย�ปFญญา
62013007712 นายคมสัน คําฉิม
62013007713 นายศิริวัฒน� พูนภักดี
62013007714 นายชัยวรินทร� รุ5งเรืองรัมย�
62013007715 นายเจษฎากร คิง
62013007716 ว5าที่ร%อยตรีหญิงขวัญสิริ มะโนวงค�
62013007717 นางสาวญาสุมินทร� พิรัมย�
62013007718 นายสมประสงค� ป;อมไธสง
62013007719 นางสาวเฉลิมพร บุญประจวบ
62013007720 นายสรวิศ โพธ์ิเกตุ
62013007721 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ สิทธิสร
62013007722 สิบตํารวจตรีชยุต นวลจันทร
62013007723 นางสาวพิมพ�กาญจน� สมใจหมาย
62013007724 นางสาวอาดีละห� กาแนะ
62013007725 นายมนตรี ธรรมมนตรี
62013007726 นายวสรร ภูเซซัง
62013007727 นางสาวชนกนันท� ปานทอง
62013007728 นางสาวพิชญ�จิรา สุทธิภูติ
62013007729 นางสาวหฤทัย แสงวิเศษ
62013007730 นายปกรณ� ทบวงศรี
62013007731 นางสาวชัชมาส หวังพราย
62013007732 นางสาวนฤมล ประทุมวัน
62013007733 นางสาวศิริรักษ� งามสงวน
62013007734 นางสาววิรัลยุพา มหายศนันท�
62013007735 นางสาวชนัดดา คงประจันทร�
62013007736 นายลพเดช พีรพล
62013007737 นางสาวช5อลัดดา โพนะทา
62013007738 นางสาวประไพพรรณ วงค�ทิมา
62013007739 นางสาวสุกัลญา แสนแก%ว
62013007740 นายปกรณ� เลี่ยวสมบูรณ�
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62013007741 นายนพรัตน� ทองชัย
62013007742 นายสุรพิชญ� คําน%อย
62013007743 นางสาวลิขิตตา เดชทะสอน
62013007744 นายชวิทย� ป@Pนแก%ว
62013007745 นางสาวน้ําเพชร ภาคมฤกษ�
62013007746 นางสาวนิภาภรณ� วงศ�สวรรค�
62013007747 นายศิรวิทย� สัญญะ
62013007748 นางสาวธิดารัตน� โรจน�ลาภากุล
62013007749 นางสาวพิรญาณ� เทพแก%ว
62013007750 นายถิรวุฒิ เวชกุล
62013007751 นางสาววรัชยา ประพฤติ
62013007752 นายราวุฒิ นาคฤทธ์ิ
62013007753 นางสาวณัฐสุรางค� จันภิมูล
62013007754 นางสาวปวีณา ล%วนเส%ง
62013007755 นางสาวอมรรัตน� แสงสุขใส
62013007756 นางสาวฐาณิฎา ลุขาวรรณ�
62013007757 นางสาวศิริพร คุรุเจริญ
62013007758 นางสาวทิพกฤตา พงษ�แก%ว
62013007759 นายเมธี ดีเลิศ
62013007760 นางสาวเพชรละมัย เพชรหนองชุม
62013007761 นางสาวธัญลักษณ� พุทธรักษ�
62013007762 นายศุภชัย เกาะก่ิง
62013007763 นางสาวณัฐณิชา สายสนิท
62013007764 นายธนวัฒน� ไชยยศ
62013007765 นางสาวพรปวีน� วัดสิงห�
62013007766 นางสาวกรรณิการ� ดีแป;น
62013007767 นางสาวพวงพิศ บุญเพชร
62013007768 นางสาวอรุณวดี กมันตคุณ
62013007769 นางสาวสุรีรัตน� ขลังธรรมเนียม
62013007770 นางสาวกาญจนานัน ยะปะนัน

หน%า 259 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013007771 นางสาวจตุรพร เรืองชัย
62013007772 นายพุฒิพัฒน� สินวิรัชพงษ�
62013007773 นางสาวอรพรรณ นาคนคร
62013007774 นางสาวณปภัช นิลน%อย
62013007775 สิบเอกวันสกนธ� มิตรธรรมศิริ
62013007776 นางสาวณัทฎ�นิชาพา วรคุณพิเศษ
62013007777 นางสาวโชติมา บุญชูดวง
62013007778 ด.ช.กันติทัต เหมาะเจริญ
62013007779 นางสาวเพียงนภา น้ําขาว
62013007780 นายสุชน พิมพะสาลี
62013007781 นางสาวปรีชญา สามกองาม
62013007782 นางสาวรัฐณิฎา บุญฉิม
62013007783 นายปองสิชฌ� สงค�ประเสริฐ
62013007784 นายอนุรักษ� ตุ%ยหล%า
62013007785 นายดรงศ�กร กลิ่นขจร
62013007786 นางสาวจารุวรรณ กอกต๊ิบ
62013007787 นางสาวณัฐธยาน� จอมเมืองกาศ
62013007788 นายชวกร คําลือ
62013007789 นางสาวโชติกา เกษรบัว
62013007790 นางสาวมัญฑิตา คําชด
62013007791 นางสาวณัชพร เข็มแก%ว
62013007792 นางสาวขนิษฐา สินสุนทร
62013007793 นายภัทรพงศ� ตันติโกวิทย�
62013007794 นายวิวัฒน� ธรรมประภาพร
62013007795 นายพงศ�ศรัณย� นาคหม่ืนไวย
62013007796 ว5าที่ร%อยตรีหญิงณิชกมล อุดใจ
62013007797 นางสาวทันรวี ซันศิริ
62013007798 นางสาวพัทธนันท� กนกศรีวิเชียร
62013007799 นางสาวนภาพร ทองกลิ่น
62013007800 นายพงศธร พลภักดี
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62013007801 นายศักด์ิชัย ลอยทะเล
62013007802 นางสาววณิชชา แซ5ลิ่ม
62013007803 นายณัฐสิษฐ� ศรีพลัง
62013007804 นางสาวรสริน พิมใจ
62013007805 นางภัทรภรณ� คําด%วง
62013007806 นายจักรพันธ� เจริญกุลวัฒนะ
62013007807 นางสาวจิราพร สุขรินทร�
62013007808 นางสาวอภิชญา แสงสาตรา
62013007809 นางสาวชานีพร ปFญสกุล
62013007810 ว5าที่ ร.ต.หญิงนันทิกานต� พันยุโดด
62013007811 นางสาวนาริษา อยู5เชย
62013007812 นางสาวพิมลวรรณ ภูมิศรีแก%ว
62013007813 นางสาวกวินทรา เทพคํามี
62013007814 นางสาวขวัญกมล ทรงพิพัฒน�
62013007815 นางสาวปาลิตา โจไพศาล
62013007816 นางสาวนิภาวรรณ พวงจันทร�
62013007817 นางสาววัลยา ภูคะฮาด
62013007818 นายวิศรุต บุตรบริบูรณ�
62013007819 นางสาวธันยธรณ� กําเนิดเพ็ชร�
62013007820 นายเมษพัทธ์ิ พ่ึงงาม
62013007821 นายเฉลิมชาติ ก%อนบาง
62013007822 นางสาวมารีนา บาราเฮง
62013007823 นางสาวกชพร ทองเรือง
62013007824 นางสาววารุณี พุทไธสง
62013007825 ว5าที่ ร.ต.หญิงนิลาวรรณ ปลุกใจ
62013007826 นางสาวสินี กสินาชีวะ
62013007827 นางสาวณัฐปภัสร� ศรีสุทัศน�
62013007828 นายพรรณศักด์ิ หอธรรมกุศล
62013007829 นางสาวธีริศรา ศรีวิภาสถิตย�
62013007830 นายสถาพร ศรีทองแจ%ง

หน%า 261 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013007831 นายพิชญ�นนท� แสนดัง
62013007832 นายวีระชัย โปทาวี
62013007833 นางสาวธนภรณ� บั้งทอง
62013007834 นายภูวนาท ช5วยเกิด
62013007835 นางสาวกุลกานต� มงคลดีกล%ากุล
62013007836 นางสาวสุวิชา ย้ิมมงคล
62013007837 นายสิทธิโชค ขําเมือง
62013007838 นางสาวภัทราพร ไชยลาม
62013007839 นางสาวศิรดา วิเชียรทวี
62013007840 นางสาวประทุมพร สีหงษ�
62013007841 นางสาวนิลุบล ยินดียม
62013007842 นายศุภณัฐ เกิดอุบล
62013007843 นางสาวสุรีรัตน� สิทธิรังษีนภา
62013007844 นางสาวกนกวรรณ ชัยบัว
62013007845 นางสาวมนัญชญา วรพันธ�
62013007846 นางสาวยุวธิดา หวังอาษา
62013007847 นายณัฐพนธ� หวังทรัพย�
62013007848 นางสาวประภาวดี รัฐเมือง
62013007849 นางสาวฐิติมา ขําดํา
62013007850 นายชนก ตันสิงห�
62013007851 นายปภังกร สุขสุลี
62013007852 นายฉัตริน พยอมพันธ�
62013007853 นายธนาคาร ยอดเพ็ชร
62013007854 นายณรงค�ฤทธ์ิ คุณะวัฒนกุล
62013007855 นายชิษณุพงศ� สงวนศิลปQ
62013007856 นายวรภูมิกฤษฏ์ิ พรวัชรกุลชัย
62013007857 นางวริศรา ภู5เพ็ง
62013007858 นายวีระชัย โกวิทวรพงศ�
62013007859 นางสาวสัจจพร ชิณะวงศ�
62013007860 นางสาวมณีรัตน� ธรรมเจริญ
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62013007861 นางสาวศิริธร พงษ�วิเศษ
62013007862 นางสาวดวงกมล ประดิษฐ�ด%วง
62013007863 นายศิริวุฒิ ใจซ่ือ
62013007864 นางสาวนิภาพร สิงห�ไทยนิยม
62013007865 นางสาวเพ็ญจันทร� จินตพันธ�
62013007866 นางสาวรัตนาพร ภูมิยัง
62013007867 นายอภิรัตน� ศักด์ิศรี
62013007868 นายนพดล จันทร�เพ็ญ
62013007869 นางสาวเบญจวรรณ พิเชษฐวรนันท�
62013007870 นางสาวกชมน ชัยศรี
62013007871 นางสาวสุวนันท� ไชยติคะ
62013007872 นางสาวสุภัสสร ชงสุวรรณ
62013007873 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกัลยา สารข%าว
62013007874 นายคุณานนต� ศรีวิชัยนันท�
62013007875 นางสาวเรณุกา โอชุม
62013007876 นางสาวภัทรพร ปลาดศรี
62013007877 นางสาวศิรินทร�ยา ทัศน�จันดา
62013007878 นายณัฐพงษ� ลีไพบูลย�
62013007879 นางสาวเกษราภรณ� พินผ5อง
62013007880 นางสาวสุวิมล โมคลา
62013007881 นางสาววรรณภา สุนทรบัณฑิตย�
62013007882 นางสาวภัททิยา เสถียรนพเก%า
62013007883 นางสาวอมรรัตน� ขุนสนิท
62013007884 นางสาวอมรพรรณ จันทจิตต�
62013007885 นางสาววรรณนิศา สิงห�คํา
62013007886 นายณฐพรรษชน วงศ�พัฒนเวช
62013007887 นางสาวกัลชนา กาญจนะ
62013007888 นางสาวบัณฑิตา คนาคม
62013007889 นายกิตติพงษ� โสภาประสิทธ์ิผล
62013007890 นางสาวเพ็ญนภา หาระคุณ
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62013007891 นางสาววรวรรณินี สนวิจิตร
62013007892 นางสาวสกุลพร คัมภีรยศ
62013007893 นางสาวสุชาดา พร%อมโกมล
62013007894 นางสาวมนัสชนก สีทะนน
62013007895 นายศดายุ วงษ�ครุฑ
62013007896 นางสาวอัญมณี คุ%มอิ่ม
62013007897 นางสาวพัชร วรัญญานุวัฒน�
62013007898 นางสาววัณณิตา พานทอง
62013007899 นายอดิศักด์ิ นามรส
62013007900 นางสาวเจนจิรา แจ%งจิตต�ธรรม
62013007901 นางสาวเพชรา ขันฑพงศ�
62013007902 นางสาวชาวิณี โตUะฟาเลUะ
62013007903 นางสาวดรุณี สมบุญ
62013007904 นางสาวนิอร ซาซุม
62013007905 นางสาวปรียานุช เชื้อรอด
62013007906 นางสาววรรณารัตน� รัตนชัยจันทร�
62013007907 นางสาวมัลลิกา วรชิยานนท�
62013007908 นางสาวรวมใจ อึงไพเราะ
62013007909 นายสุกฤษฎ์ิ เรืองกาญจนสุรีย�
62013007910 นางสาวฐานิตา แจ5มสว5าง
62013007911 นางสาวหทัยยา แก%วเดช
62013007912 นายจักรมนตรี ชนะพันธ�
62013007913 นางสาวกนกอร สุริยะจันทร�
62013007914 นางสาวญาณิศา มหาชานนท�
62013007915 นางสาวเกศนา ปFญญา
62013007916 นายอรรถรันต� อินทรายุทธ
62013007917 นางสาวมัชฌิมา พิมพ�วิจิตร
62013007918 นางสาวจารุวรรณ แก%วน%อย
62013007919 นางสาวสุภาวดี สีงาม
62013007920 นางสาวนลิน คงประดับ
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62013007921 นายปFณฑิวัฒน� อินทร�กรานต�
62013007922 นางสาวสุภัทร�ตรา ชูจันทร�
62013007923 นายวีรภัทร ซิมทิม
62013007924 นางสาวจันทรา พันทองหล5อ
62013007925 นางสาวชฎาภา ล่ํางาม
62013007926 นายกิตติศักด์ิ ทองจํานงค�
62013007927 นางสาวกาญนภา ป@Pนแก%ว
62013007928 นางสาวสุนิลทรา ปFนชัย
62013007929 นางสาวศุภนิดา คําใส
62013007930 นายวัชรพงศ� สิทธิวัง
62013007931 นางสาวอภิชญา ศรีสุริยจันทร�
62013007932 นางสาวอุไรวรรณ เขียวเกษม
62013007933 นายอานนท� ยุพาพิน
62013007934 นางสาวจุไรรัตน� แก%วคํา
62013007935 นายวิศรุต ด่ิงแก%ว
62013007936 นางสาวปริชาติ ปฐมไพบูลย�กิจ
62013007937 นางสาวสุวิมล ทนโนนแดง
62013007938 นางสาวปวิชญาดา หอมศิริ
62013007939 นางสาวภัทรพร พิทยกิจ
62013007940 นางสาวพัลลภา แย%มอุ5ม
62013007941 นางสาวศุภวันท� ขําครุฑ
62013007942 นางสาวณัฐวดี ปราบแทน
62013007943 นางสาวภัทิรา ศรีบุญตระกูล
62013007944 นางสาวจีรพร หายทุกข�
62013007945 นางสาวพัชรียา ทองพูล
62013007946 นายอธิปFตย� เสนาทับ
62013007947 นางสาวนิตยา ไชยรัตน�
62013007948 นางสาวภัทราภรณ� นามมุงคุณ
62013007949 นางสาวดอกไม% หีตช5วย
62013007950 นายทศพร นีละไพจิตร�
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62013007951 นายสัจจพงษ� ทองเลิศ
62013007952 นางสาวอัจฉราวดี พันทอง
62013007953 นางสาวชลธิชา ชูชะเอม
62013007954 นางสาวเพ็ญนภา ยุบลมาตร
62013007955 นายณฐกฤต สังข�ทอง
62013007956 นายชุณหพัฒน� วัฒโนภาส
62013007957 นางสาวชดารัตน� สุวะชัย
62013007958 นายเกียรติศักด์ิ โคตรมี
62013007959 นายปกรณ� มูลรส
62013007960 นางสาวป@ยธิดา แอบจันทึก
62013007961 นายทศพร เรืองสุวรรณ
62013007962 นายสิริมงคล ก%อนแก%ว
62013007963 นางสาวปารวี ศุภจิตต�
62013007964 นางสาวพิชชาภรณ� สิริวิศาลคุณากร
62013007965 นายปวรินทร� โชคดี
62013007966 นางสาวรัตติกา สายคําเลิศ
62013007967 นางสาวเฌอรินทร� ภูก่ิงหิน
62013007968 นางสาวอรอุมา สมศักด์ิ
62013007969 นายสุรวัช ต๊ันเจริญ
62013007970 นางสาวกาญจนา อนงค�พร
62013007971 นางสาววศินี วิทยานันท�
62013007972 นางสาวชยาภรณ� ภู5ประเสริฐ
62013007973 นางสาวจินตนา แสนสุด
62013007974 นางสาวปาริชาติ ชื่นเจริญ
62013007975 นางสาวภาสินี บัวทองคํา
62013007976 นางสาวนฤมล น%อยสี
62013007977 ว5าที่ร%อยตรีหญิงรติภัทร ทําดี
62013007978 นายชวกร ทองปานดี
62013007979 นางสาวเฟLPองฟ;า บุตรสิทธ์ิ
62013007980 นายปณต จงสวัสด์ิ
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62013007981 นายธีรพงศ� ไชยขาว
62013007982 นางสาวสุวนันท� อ่ําเทศ
62013007983 นายภัควรภัทร คําหารพล
62013007984 นางสาวแพรลดา อิสรานุกูล
62013007985 นางสาวชัชดา พืชผล
62013007986 นายศกรภพน� มณีโชติ
62013007987 นางสาวอรณี เหมสุทธิ
62013007988 นางสาวอรวรรณ ทิพยอแหละ
62013007989 นายภูวดล แก%วเซ
62013007990 นายเกษมสันต์ิ ศิริวิลาศ
62013007991 นายสุรเชษฐ� พลายแก%ว
62013007992 นางสาวสุภาวดี พรหมช5วย
62013007993 นางสาวศิริขวัญ ผลวิจิตร
62013007994 นางสาวกิรณา นุ5มอ5อน
62013007995 นางสาวขันทอง วันคง
62013007996 นางสาวพวงผกา ศรีระษา
62013007997 นางสาวพูนศรี ภูคําศักด์ิ
62013007998 นางสาวสุธิสา ปานจันทร�
62013007999 นางสาวนันทพร ศรีดาธรรม
62013008000 นางสาวกาญจนา พิจารณา
62013008001 นางสาวณัฐธยาน� หงษ�วิเศษ
62013008002 นางสาวสวัชญา กูEกระโทก
62013008003 นางสาวปFฐมาพร ป@นะโต
62013008004 นางสาวสุณิสา เหล5ารบ
62013008005 นายกิตติศักด์ิ รักโคตร
62013008006 นายสวราชย� ชุมภูทอง
62013008007 นายภีระพงศ� ศรีพันธ�สถิต
62013008008 นางสาวผุดสดี ราชานนท�
62013008009 นายเจษฎา แก%วนะรา
62013008010 นายวัชรพันธ� พงษ�ชัยนิล

หน%า 267 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008011 นางสาวศกลวรรณ ชื่นใจ
62013008012 นางสาวณิชาภา ปFณฑพลังกูร
62013008013 นางสาวปณาลี ภู5วรกุลชัย
62013008014 นางสาวนันธิกา ช5วยศรีนวล
62013008015 นายวรุตม� เฮงพร%อม
62013008016 นางสาวเสาวลักษณ� ลีรัตน�
62013008017 นางสาวพัชริตา สุขประสาน
62013008018 นางนันทิตา ตุกชูแสง
62013008019 นางสาวทองสุดา นึกม่ัน
62013008020 นายคมน�ศานต� สมพวงศ�
62013008021 นางสาวฉันทนี เรือนวิลัย
62013008022 นางสาวอริญศราลักษณ� วงค�กรม
62013008023 นางสาวนภาดา สิรวุฒิภูริช
62013008024 นางสาวอารีรัตน� สิทธิโน
62013008025 นางสาวอมรทิพย� บุญรักษา
62013008026 นางพรรณธร ชื่นศิริ
62013008027 นายพรชัย จรัญญากรณ�
62013008028 นางสาวกันต�ฤทัย ประเสริฐพันธุ�
62013008029 นางสาวปรียาลักษณ� เพ็ชรเจริญ
62013008030 นางสาวพิมพ�พิชญา พลอยส5งศรี
62013008031 นางสาวกมลวรรณ ไม%งาม
62013008032 นางสาวจิดาภา ทองไชย
62013008033 นางสาวกมลฉัตร บุญคํา
62013008034 นางสาวนวพร ดังเจดีย�
62013008035 นางสาวศิรินภา ทะริยะ
62013008036 นางสาวฐิติมา หัสไชย
62013008037 นางสาวรินแก%ว ไกรคง
62013008038 นางสาวณัฐชา พราหมชม
62013008039 นางสาวพาริณี เครือสอน
62013008040 นางสาวสุพัตรา สุภะช5าง
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62013008041 นายภูบดินทร� เทพหัสดิน ณ อยุธยา
62013008042 นางสาวจิรวรรณ คําสีหา
62013008043 นางสาวกนกอร ภูษาธร
62013008044 นายภาณุพงษ� น%อยจันทา
62013008045 นายตรีภัทร อังคุลนาวิน
62013008046 นางสาวกนกพรรณ กุลเถกิง
62013008047 นายบุญยานุช ชาวเกาะ
62013008048 นายสุรพัศ ภู5แก%ว
62013008049 นางสาวเพ็ญวิไล บุญทาทอง
62013008050 นางสาวพลอย เข่ือนธะนะ
62013008051 นางสาวอรอุมา แย%มปFMน
62013008052 นางสาวป@ยนุช วงศ�นรากรกุล
62013008053 นายประวิทย� ทองจันทร�
62013008054 นางสาวจิดาภา ฉิมงาม
62013008055 นางสาวนริศรา พูลทอง
62013008056 นายเอกชัย อรทัย
62013008057 นางสาวดรุณี บุญรื่น
62013008058 นายจักราวุธ กาบขุนทด
62013008059 นายนิติพล โพธ์ิทรง
62013008060 นางสาวศิศิรา รังสันเทียะ
62013008061 นางสาวซุรัยณี ดือราแม
62013008062 นางสาวพนิดา โสภา
62013008063 นางสาวสาวิตรี ทองนาแค
62013008064 นางสาวรัชนาถ บุญชู
62013008065 นางสาวภัทรลดา ศรีเมือง
62013008066 นางสาวจันจิรา ศิริพูล
62013008067 นางสาวปริพัตทร� วงค�ธิมา
62013008068 นางสาวพรพิมล ยอดทอง
62013008069 นางสาวนุชรา สารใจ
62013008070 นางสาวธนิตา วีระวงศ�
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62013008071 นางสาววรินยา โพร5ขวาง
62013008072 นายพิชิต ต้ังเกียรติศิริ
62013008073 นางสาวสุนิสา คณโฑมุข
62013008074 นายนัฐชัย ผ5านเมือง
62013008075 นางสาวอัจฉรา นาคมงคล
62013008076 นางสาวจิราพร ไม%แก%ว
62013008077 นางสาวศิวาพร ชินบุตรานนท�
62013008078 นางสาวกฤษญาภรณ� สุดศรี
62013008079 นางสาวกชพรรณ กรุณกิจ
62013008080 นายจิรเมธ ทัพสุริย�
62013008081 นายธนากร ไวยพัฒ
62013008082 นางสาวเบญจวรรณ สนิทพจน�
62013008083 นางสาวอรภา ใสศรี
62013008084 นายบดินทร� สหลําสุหรี
62013008085 นางสาวรัศมี บุตร�ศรี
62013008086 นางสาวฉัตรทิพย� สายน้ํา
62013008087 นางสาวลัลน�ลลิต ศิริเชษฐ�
62013008088 นางสาวเพ็ญพิชชา ไหมทอง
62013008089 นางสาวกานต�ธีรา โพธ์ิเจริญ
62013008090 นายนิธิพงศ� ศรีวิจิตร�
62013008091 นายอภิวัฒน� ภควา
62013008092 นางสาวนภัส คํามา
62013008093 นางสาววัลภา งามขํา
62013008094 นางสาวนพมาศ รัตนวัน
62013008095 นางสาวขวัญฤดี ศรีคํา
62013008096 นางสาวภณัชรา สุริมล
62013008097 นางสาววันทนา แก%วทอง
62013008098 นางสาวตรีญาดา ชุติมาภรณ�
62013008099 นางสาวจรัญญา ชอบค%า
62013008100 นายธีรพงศ� งามเนตร
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62013008101 นายพงศ�พล สนิทชอบ
62013008102 นางสาวกรรณิกา เกตุเนียม
62013008103 นางสาวชฎาภา ศรีมูลเขียว
62013008104 นางสาวก่ิงกาญจน� สุวรรณภักดี
62013008105 นางสาวกัญญาณัฐ ก่ิงงาม
62013008106 นางสาวพลอยลดา พิทักษ�ชัยภูวเดช
62013008107 นางสาวจิราภา ยังลือ
62013008108 นางสาวพิมลพรรณ ดีเมฆ
62013008109 นายกําพล เกราะแก%ว
62013008110 นางสาวแพรว เพ็ชรโพธ์ิ
62013008111 นายสิทธิพร บุญฤทธ์ิ
62013008112 นางสาวรสคนธ� อุ5นอ5อน
62013008113 นางสาวณัฐชกานต� สุยะ
62013008114 นายอารีย� ปFMนแตง
62013008115 นางสาวมธุรส เชียงคํา
62013008116 นางสาวชัญญภัสส� พลศร
62013008117 นางสาวสุชาวดี สนทนาการ
62013008118 นายกิตติพงษ� ภาระบาล
62013008119 นางสาวจีรภรณ� ศักดาคาร
62013008120 นางสาวศรีกัลญา คงรุ5งเรือง
62013008121 นางสาวจันทิพย� โทตระกูล
62013008122 นางสาวนิตติยา ฝ;ายขาว
62013008123 นางสาวศันสนีย� ซ่ือตรง
62013008124 นางสาวอริศรา งานแข็ง
62013008125 นางสาวชลธิชา ปลั่งวัฒนะ
62013008126 นางสาวทิพย�วิมล นพสรอมรกิจ
62013008127 นางสาวเพ็ญประภา แม%นพยัคฆ�
62013008128 นางสาวธิดารัตน� เพ็ญเกาะ
62013008129 นายจักรกฤษ นระแสน
62013008130 นางสาวเจนจิรา ปFนแก%ว
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ระดับปริญญาตรี

62013008131 นางสาวกิตติมา โปทอง
62013008132 นายโมเสส หะยีมะ
62013008133 นางสาวรภัส บุญวานิช
62013008134 นางสาวลักษมณ สร%อยทอง
62013008135 นางสาวดาริน มีสัตย�
62013008136 นางสาวภัสราภา ฉลองกลาง
62013008137 นางสาวปรียนันท� แก%วเมืองมูล
62013008138 นางสาวอมรรัตน� ตุกวุ5น
62013008139 นางสาวหัตทยา จรนามน
62013008140 นางสาวเกตุวดี นีระ
62013008141 นางสาววิภาวรรณ อนุอัน
62013008142 นางสาวสายพิณ มีเจตนา
62013008143 นางสาวชนิสรา สุบิน
62013008144 นางสาวสุมาลี นุ5มโต
62013008145 นางสาวรัชฎา จันดาวงศ�
62013008146 นางสาวประทุม ดีนาน
62013008147 นางสาวมลิวัลย� อ5อนจ%อย
62013008148 นายฉัตรชัย รินนายรักษ�
62013008149 นางสาวสิริกาญจน� สมชะนะ
62013008150 นางสาวกุลนันท� อ่ําบุญธรรม
62013008151 นางสาวชนาภรณ� พุ5มจําปา
62013008152 นางสาวสุจิณณา ปFญญาวิชา
62013008153 นางสาวจอมขวัญ สุภาพ
62013008154 นางสาวฐิติมา แก%วโสภาค
62013008155 นางสาวแสงอรุณ ศรีสุข
62013008156 นายธนาทัศน� รตะทรัพย�ทวี
62013008157 นายยุทธนา ฉัตรเมืองปFก
62013008158 นางสาวจิระนุช เมืองสง
62013008159 นางสาวมนทิรา บัณฑิตต%นสกุล
62013008160 นายศุภณัฐ ไทยประสิทธ์ิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008161 นางสาวสุภาพร นาคป;อมฉิน
62013008162 นางสาวณัฐชา ภู5ทรัพย�
62013008163 นางสาวมัทนา ปาระสาร
62013008164 นางสาวณัฐนรี โถสกุล
62013008165 นางสาวพิชญาภา ตรีราภี
62013008166 นางสาวธัญชนก เฮ%าเครือ
62013008167 นายทินวุฒิ บัวรอด
62013008168 นางสาวธนพร กิตติสัตยกุล
62013008169 นางสาวพิมพิศา แสวงทรัพย�
62013008170 นายกิตติธัช ขันทะหัตถ�
62013008171 นางสาววันเพ็ญ จันทะมี
62013008172 นางสาวกนกทิพย� เนาวนิตย�
62013008173 นางสาวหทัยรัตน� ชาติเจริญ
62013008174 นายประสพ การกระสัง
62013008175 นางชินรัตน� เกตุสิน
62013008176 นางสาวเพียงใจรัก เทพชู
62013008177 นางสาวชิดหทัย เงินดี
62013008178 นางสาวสุภัทรา น%อยสง5า
62013008179 นายปFญญา พัชรารัตน�
62013008180 นางสาวฤทัยชนก ยะไวทย�
62013008181 นางกฤษติยา อ%นเต5า
62013008182 นางสาวม่ิงขวัญ อนุสิฏฐกุล
62013008183 นางสาวพัชราภรณ� กองแดงนอก
62013008184 นางสาวจิดาภา บุญเลิศ
62013008185 นางสาวรติกาญจน� เค็งสม
62013008186 นางสาวอัญชลี กลิ่นฤทธ์ิ
62013008187 นางสาวปาริชาติ พรชนะรักษ�
62013008188 นายกันตินันท� รักษ�กําเนิด
62013008189 นายฐาปกรณ� ธรรมชัย
62013008190 นางสาวกรรณิการ� ธรรมศิลปQ
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008191 นางสาวสุรัสวดี คําทา
62013008192 นายธนภัทร ช%างทอง
62013008193 นางสาวมานิตา แก%วจินดา
62013008194 นางสาวนุชนาถ ติโลกวิชัย
62013008195 นางสาวสุธารัตน� กกแก%ว
62013008196 นางสาวชนัตตรา ฉายแสง
62013008197 นางสาวพุทธาวดี สมกูล
62013008198 นางสาวแพร มัธยธนา
62013008199 นางสาวประภัสสร ก่ิงสิวงศ�
62013008200 นายอุดมพงษ� พิมพ�สิงห�
62013008201 นายธนารักษ� บุณยเกียรติ
62013008202 นายชวิพิชญ� ใจใหญ5
62013008203 นางสาวศุภิสรา จิระอภิรักษ�
62013008204 นางสาวสุทัตตา รัตนคช
62013008205 นายสิทธิชัย ปราศรัย
62013008206 นางสาวณิชกานต� ไชยสีมา
62013008207 นางสาวปวีณา แซ5จู
62013008208 นายนวกร นครชัย
62013008209 นายณรงค�พล พุ5มเกตุแก%ว
62013008210 นางสาวศิริรัตน� หม่ืนอินกูฎ
62013008211 นางสาวมัณฑนา แซ5เจีย
62013008212 นางสาวอัญจิรา ไพรัตน�
62013008213 นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ
62013008214 นางสาวบุษยา หล%าประสพ
62013008215 นางสาวนวพร ทุ5งภักดี
62013008216 นางสาวจินดาวรรณ ทองจันทร�
62013008217 นางสาวภาวิณี เพชรศรี
62013008218 นายศักด์ิพัทพ� จอมพงศ�
62013008219 นางสาวเขมิกา ชนะสัตย�
62013008220 นางสาวปณิดา ดิษบรรจง
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008221 นางสาวญอรณินทร� ภณาญา
62013008222 นางสาววรรณิศา สุขโสภา
62013008223 นางสาวสาวิตรี จันทร�สิงห�
62013008224 นางสาวพัชรา ทองทึก
62013008225 นางสาวแก%วกาญจน� มาตตะโก
62013008226 นายจําเริญ คงสัมฤทธ์ิ
62013008227 นายเอกมงคล เมืองงาม
62013008228 นางสาวเบญจวรรณ หิ้นเจ็ก
62013008229 นางสาวกัลย�สุดา ยศปFญญา
62013008230 นายนพรัตน� ศุภพิพัฒน�
62013008231 นางสาวกนกวรรณ คําโพธ์ิชา
62013008232 นายสราวุฒิ ไตชิละสุนทร
62013008233 นางสาวรัตนาภรณ� สงคราม
62013008234 นายมงคล นิมิตภาคย�
62013008235 นางสาวชนกานต� คล%ายกระบินทร�
62013008236 นางสาวศตนันท� ศิริทรัพย�
62013008237 นางสาวพิมพวรรณ อินทุเศรษฐ
62013008238 นางสาวภัทราธิป วรกาญจนานนท�
62013008239 นายชโนดม อัมพวัน
62013008240 นางสาวพัทธนันท� พุ5มสลิด
62013008241 นางสาววิภาวรรณ เพชรขํา
62013008242 นางสาวดวงพร ชํานาญกลาง
62013008243 นางสาวสุพิชญ�นันท� อติศรัย
62013008244 นางสาวจิรพิชญ� จันทรัมพร
62013008245 นางสาวอาริสา วรสุทธ์ิ
62013008246 นางสาวสรัลนุช สุขเจริญ
62013008247 นายธนัชธีร� พันธงชัย
62013008248 นายสุบรรณ ช%างพลาย
62013008249 นางสาวอารียา สีแก%วตู%
62013008250 นางสาวกฤติยาณี ศรีเนียม
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008251 นางสาวสุภาพร บุญมาเลิศ
62013008252 นางสาวธีระวะดี นามวงค�
62013008253 นายนรินทร� เวชกรบริรักษ�
62013008254 นางสาวพัชราภา รัตนพานิช
62013008255 นางสาวทิวาพร ชัยมงคล
62013008256 นางสาวจารุวรรณ เนียมกําเนิด
62013008257 นางมณฑยา สิงคาระ
62013008258 นางสาวอรทัย บุญไว
62013008259 นางสาวอุไรวรรณ พุฒิชน
62013008260 นายประดิทรรศณ�คุณ สิรินทราณุกูล
62013008261 นางสาวนภาวรรณ พินิจดี
62013008262 นายสิทธิพงศ� โรงคํา
62013008263 นางสาวพิรญาณ� ทวยเจริญ
62013008264 นางสาวจันทร�แรม ปYปทุม
62013008265 นายวรวุฒิ ศรีสวรรค�
62013008266 นางสาวมาตุพร คงขํา
62013008267 นายปรมัตถ� ด%วงนุ5ม
62013008268 นางสาวญาณธิชา โพนปลัด
62013008269 นางสาวพรรษมนต� ภักดีอริยศิริกุล
62013008270 นายอภิสิทธ์ิ แก%วเก็บ
62013008271 นางสาวภัคสิตา เหล5ารัตนใส
62013008272 นายปฏิพล พรหมสังคหะ
62013008273 นางสาวธฤชา ศรีราพฤกษ�
62013008274 นางสาวณัฏฐนันท� วาทินวุฒิปรีชาชาญ
62013008275 นายสุริยพงศ� บุญณะแก%ว
62013008276 นางสาววรัญญา เชาว�แหลม
62013008277 นายจักรณรงค� ตันอุEย
62013008278 นายกุลดิศ ฝายนันทะ
62013008279 นายอาทิตย� จิตร�มงคลสุข
62013008280 นางสาวอภัสรา บุญกอง
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008281 นางสาวสุภาพร คําลือฤทธ์ิ
62013008282 นายณัฐพล กลิ่นจันทร�กลั่น
62013008283 นางสาวสุนิตา โพธิ
62013008284 นายณัฐวุฒิ บุบผา
62013008285 นายภาณุพงศ� บุญคําสูง
62013008286 นางสาวดวงหทัย ถมยา
62013008287 นายกิตติพงษ� เอี่ยมสุภาษิต
62013008288 นางสาวนิศรา เพ็งขํา
62013008289 นายธนาวุฒิ พรวิจิตรพิศาล
62013008290 นางสาวสิริยาพัณ พลเดช
62013008291 นางสาวกุสุมา อ%นทอง
62013008292 นางสาวบุณยนุช วุ5นปาน
62013008293 นางสาวปณิษา พรมพันห5าว
62013008294 นางสาวกชกร อัญชลิสังกาศ
62013008295 นางสาวกัณญภัทร บูรประภัสสร
62013008296 นางจิตตินาถ ช5วยหาดยาย
62013008297 นางสาวสุวิมล วีระนนท�
62013008298 นางสาวกัลยาภัสร� ธนบดีกุลธนันท�
62013008299 นางสาวชญานันต� แก%ววิจิตร
62013008300 นางสาวอภิชญา ประทุมขันธ�
62013008301 นางสาวพัชราวรรณ เกตุกสิกรณ�
62013008302 นางสาวกนกวรรณ เป;าทอง
62013008303 นางสาวกฤษณา ศรีลอย
62013008304 นางสาวอนัญญา ธรรมเกษร
62013008305 นางสาวณัฐธิดา ภูมิพงษ�
62013008306 นางสาวแวมารีแย ประจัน
62013008307 นางสาวกนกวรรณ เหย็บหมัด
62013008308 นางสาวศิริเลิศ ศิรินัย
62013008309 นายณัตพล แมงทอง
62013008310 นางสาวธิราวรรณ ปรีดีย�
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ระดับปริญญาตรี

62013008311 นางสาวอภิสรา เม5าทับ
62013008312 นายเกียรติภูมิ ป@ดชิต
62013008313 นางสาวณัฐวดี แก%วสี่ดวง
62013008314 นางสาวตวรรณา กองแก%ว
62013008315 นางสาวศิวาพัชร� อิ่มทรัพย�
62013008316 นางสาวมัลลิกา โคลนกระโทก
62013008317 นางสาวภูษนิศา สุตะภักด์ิ
62013008318 นางสาวอรนุช นิลเวช
62013008319 นางสาวอรพรรณ โพธิราช
62013008320 นางสาวปวีณา สุขประเสริฐ
62013008321 นายเฉลิมเกียรติ บัวดง
62013008322 นายทรงสิทธ์ิ เกษสาคร
62013008323 นางสาวมนธิชา จิตร�จํานงค�
62013008324 นางสาวนงค�ลักษณ� สิมมาลา
62013008325 นายศุภวิชญ� ศรเดชา
62013008326 นางสาวปาณิสรา พยุหะ
62013008327 นางสาวณัฐรัตน� เตชาทิตย�
62013008328 นางสาวเกศรินทร� ป@Pนอนันต�
62013008329 นางสาวนพวรรณ แสงสว5าง
62013008330 นางสาวรัตน�กัลยา ชินมา
62013008331 นางสาวดวงกมล เกษธรรม
62013008332 นางสาวญาณิมาศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
62013008333 นางสาวศรีแพร ไทยสง
62013008334 นางสาวณิชกานต� โพธิกัณหะ
62013008335 นางสาวณัฐกานต� สีน้ําอ%อม
62013008336 นางสาวธัญสินี ใจรุณ
62013008337 นางสาวกัลยารัตน� สงค�แก%ว
62013008338 นางสาวนริชาธร อาจาริยวงศ�
62013008339 นางสาวศศินา เจริญรัตตะวงศ�
62013008340 นายนพชัย วันเย็น
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62013008341 นางสาวชุติภา โอชาเลิศ
62013008342 นายณัฐกิตต์ิ หัสนจันทร�
62013008343 นางสาวอรัญญา สุขสวัสด์ิ
62013008344 นางสาวชญาดา พุกเปลี่ยน
62013008345 นางสาวสุภาภรณ� ชุมนุม
62013008346 นายคณิศ นิภานพดล
62013008347 นางฉัตรติยา ทับทิม
62013008348 นางสาวกมลรัตน� ระวังงาน
62013008349 นางสาวพิรุฬห�รัตน� สาสนัส
62013008350 นางสาวศิริพร บุญชู
62013008351 นางสาวณัฐพร เจนชัย
62013008352 นางสาวณภัทร สุนทรกิจพาณิชย�
62013008353 นางสาวจุฑามาศ ทองแสง
62013008354 นางสาวจารุวรรณ เหลืออ5อน
62013008355 นางสาวชนากานต� สายนาค
62013008356 นางสาวเกศแก%ว ชื่นหิรัญ
62013008357 นายเจตนิพัทธ� ดวงทองคํา
62013008358 นางสาวจิตตินันท� ทองเที่ยงธรรม
62013008359 นางสาวสมหมาย สืบจันทร�
62013008360 นายชญานนท� วรรณบวร
62013008361 นางสาวปริศนา สาระประไพ
62013008362 นางสาววีรยา สมานแก%ว
62013008363 นายเชาว�วัฒน� กันแต5ง
62013008364 นางสาวกาญจนาพร วิทยายนต�
62013008365 นางสาวเพ็ญศิริ ดีเบา
62013008366 นางสาวจาฬุภรณ� ศรีรักษา
62013008367 นางพนิดา ทองเปลว
62013008368 นางสาวสุชาดา พรหมอักษร
62013008369 นางสาวกรกมล ทิพย�ราพันธ�
62013008370 นายฐาณิชกรณ� พรานเจริญ
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62013008371 ส.ต.ท.กานต� เจริญวงศ�
62013008372 นางสาวธนาภรณ� บุญสุวรรณ�
62013008373 นางสาวชลธิชา แซ5โค%ว
62013008374 นางสาวอิสนีย� ค5ายทอง
62013008375 นางสาวพิชยาวรรณ วรรณละเอียด
62013008376 นางสาวจุฬาลักษณ� ชูพงศ�
62013008377 นางสาวอมรรัตน� น5วมนุ5ม
62013008378 นางสาวรัตนาวดี ผลพรหม
62013008379 นางสาวอรอุมา ต้ังเซ5ง
62013008380 นายตรีโชค รอดแล%ว
62013008381 นายวิทวัส พาหะมาก
62013008382 นายธนากร เนตรเพ็ง
62013008383 นางสาวญาณี ปรูกระโทก
62013008384 นางสาวสุติพร ทิวงศ�
62013008385 นางสาววิภาพร ทองอร5าม
62013008386 นางสาวธนวรรณ คํายา
62013008387 นางสาวกมลา เหลืองใย
62013008388 นางสาวเยาวลักษณ� รุ5งแพน
62013008389 นางสาวจุฑามาศ มีเพชร
62013008390 นายมะซาบีดี สุหลง
62013008391 นางสาวสุกฤตา กิตติสาเรศ
62013008392 นางสาวกนกวรรณ แก%วเขตการณ�
62013008393 นางสาวป@ยพร กระหวาย
62013008394 นางสาวศรุดา ภัทรชัยเมธา
62013008395 นายเนติกร จันทร�เพ็ง
62013008396 นางสาวสุดใจ มาลัยเวช
62013008397 นางสาวกณิกนันต� บัวทอง
62013008398 นายมณเฑียร โพธิใย
62013008399 นางสาวราตรี ขัตติยะวงค�
62013008400 นางสาวสุชาดา หงษ�จันทร�
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62013008401 นายสิริพงศ� ก่ิงนครทอง
62013008402 นายศรายุทธ� ฉายสุวรรณ
62013008403 นางสาวพนิดา เทียนจัตุรัส
62013008404 นางสาวยศสินี อุทุมพร
62013008405 นางสาวเบ็ญจมิณ วิชัย
62013008406 นางสาวพรรณิดา วงษ�ขันธ�
62013008407 นายภาณุพงศ� พลับน%อย
62013008408 นางสาวเจนจิรา อุบัติ
62013008409 นายสรรศักด์ิ ขจีฟ;า
62013008410 นายพงษ�เทพ รามคงเมือง
62013008411 นางสาวสีวิกา สจีนัดา
62013008412 นายศรัณยู ลี้ไตรวิทยากูล
62013008413 นายคอลิด วิเศษกาญจน�
62013008414 นางสาวฐิติมา น%อยประเทศ
62013008415 นางสาวมะลิ สายกระสุน
62013008416 นางสาวขนิษฐา เมือกเต็ม
62013008417 นางสาวญาณิศา วิริยะจินดา
62013008418 นางสาวอิสริยา สุนทร
62013008419 นายอรรถวิทย� อรเนตร
62013008420 นางสาวกมลวรรณ กงแก%ว
62013008421 นางสาวพัชราภรณ� สร%างอิฐ
62013008422 นายเกริกชัย วัชรีวงศ� ณ อยุธยา
62013008423 นางสาวพนิตสุภา บั้งทอง
62013008424 นายจีรพงศ� รักไทย
62013008425 นางสาวรัชดาพร นนทะวงษา
62013008426 นางสาวรัชนีกร เณรบางแก%ว
62013008427 นายวิทวัส นีรชรานุสรณ�
62013008428 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ลอย
62013008429 นายบุญฤทธ์ิ เพชรแท%
62013008430 นางสาวญานิสา ชิณวงค�

หน%า 281 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008431 นายทองดี โปรดสันเทียะ
62013008432 นางสาวณัฐชนาธิป สัณห�ศักด์ิสิทธ์ิ
62013008433 นางสาวธิดาทิพย� พละ
62013008434 นางสาวขวัญตา จันทะคูณ
62013008435 นายคมสันต� สุริยา
62013008436 นางสาวอัจฉราพรรณ นันตา
62013008437 นางสาวศิรินภา เทียนสันต�
62013008438 นางสาวพิณฑกา บุญสวน
62013008439 นางสาววิลาวัลย� สุขใส
62013008440 นางสาวอรอุมา สุภักดี
62013008441 นางสาวศศิธร บัวเฉย
62013008442 นางสาววารุณี อุคํา
62013008443 นางสาวกชวรรณ ลี้เทียน
62013008444 นางสาวกมลชนก ทองอุปการ
62013008445 นางสาวรุจิรดา วิเศษอุตร
62013008446 นางสาวสารีนา มูซอ
62013008447 นางสาวพัชรินทร� ถึกคุ%ม
62013008448 นางสาวชนกพร เนื้อไม%
62013008449 นางสาวรุจิรัตน� เติมสายทอง
62013008450 นางสาวภัณฑิรา สว5างศรี
62013008451 นางสาวหัตถยา สุดถนอม
62013008452 นางภิรพรรณ บางขะกุล
62013008453 นางสาวอรุณี กวดขันธ�
62013008454 นายจิรายุ กอวรพันธุ�
62013008455 นายภูทิศ พสุวิทยกุล
62013008456 นายสิทธานต� นิยมพร%อม
62013008457 นางสาวพัทธ�ธนันทน� จันทรบุตร
62013008458 นายธนพล สิริสันติพงษ�
62013008459 นางสาวธัญวรัตน� วิบูลย�พันธุ�
62013008460 นางสาวชุติมา รพีพันธุ�
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62013008461 นางสาวธนิดา ศรีมีชัย
62013008462 นางสาวคณาคํา บุตรกลัด
62013008463 นายเจษฎา ภูครองผา
62013008464 นางสาวณิชกานต� ลือวิภาสกุล
62013008465 นางสาวพรพิมล ผู%มีสัตย�
62013008466 นายสัชฌุกร คุณารูป
62013008467 นางสาวลักขณา โพธ์ิศรี
62013008468 นางสาวเสาวนีย� อักษรกุล
62013008469 นางสาววรารัตน� พ5อปFญญา
62013008470 นายสิทธิศักด์ิ มณีวรรณ
62013008471 นายจักรกฤษณ� คีรีทวีป
62013008472 นางสาววรกานต� สวัสด์ิฟFก
62013008473 นางสาวณฐพร คําภูเงิน
62013008474 ว5าที่ร%อยตรีธนบูรณ� ต%นปฐมกุล
62013008475 นางสาวสุธิดา โชติวงค�
62013008476 นางสาวปองกานต� บรรดาศักด์ิ
62013008477 นางสาวธัญญธร ศรีพึ่งจ่ัน
62013008478 นายอนุพงษ� เมืองมูล
62013008479 นางสาวพิชญาภา เที่ยงจิตร�
62013008480 นางสาวสุดารัตน� ดงอุทิศ
62013008481 นางสาวกฤษณ�รพี เชื้อกุล
62013008482 นางสาวมุกหรินทร� หนูขวัญแก%ว
62013008483 นางสาวฤทธิพร บุญปFญญา
62013008484 นายธานี เดชะ
62013008485 นางสาวสุพิศชา ดิษโสภา
62013008486 นางสาวอุสรา เอนกปFญญากุล
62013008487 นางสาวนิภาพร วิเศษโวหาร
62013008488 นางสาวป@ติพร สุขสุวรรณ
62013008489 นางสาวสิระภัคร สามทอง
62013008490 นายสุทธิพงษ� หาญเชิด
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62013008491 นางสาวอรุณวดี เอี่ยมสําอางค�
62013008492 นายเลิศศักด์ิ วงศ�สุวรรณ
62013008493 นายชัยชาญ ลอยแก%ว
62013008494 นางสาวกาญจนา จันดี
62013008495 นางสาววิชิตา ดวงทอง
62013008496 นายสุทธิรักษ� ภู5ดาย
62013008497 นางสาวป@Pนธิดา จันทร�เพชรคง
62013008498 นายสุพจน� นนท�ตรี
62013008499 นางสาววารุณี แก%วประดิษฐ
62013008500 นายณัฐพล ชุ5มโรจน�
62013008501 นางสาวสุวรรณา วงค�อามาตย�
62013008502 นางสาวจักราวรรณ ประสงค�สิ่งดี
62013008503 นางสาวพิไลวรรณ แอ5นลอย
62013008504 นางสาวภาวิตรี หลงประดิษฐ�
62013008505 นางสาวสุวดี เนตรท%วม
62013008506 นายราชันย� สีสุวรรณ�
62013008507 นางสาวนฤมล เพ็งคล%าย
62013008508 นางสาวเพ็ญนภา โชควสุรัตน�
62013008509 นางสาวกมลชนก ปรุงนิยม
62013008510 นายวีระพล จันทร�ดํา
62013008511 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�เลื่อน
62013008512 นางสาวชนกนาถ วิชิตแย%ม
62013008513 นายภัทรวงศ� จริงประโคน
62013008514 นางสาวสุดธิดา สุจินพรัหม
62013008515 นายนิธิศ โกมาสถิตย�
62013008516 นายดนัย แสนพันนา
62013008517 นางสาวสุชาดา อินทรชิต
62013008518 นางสาวสุธิมา ปฏิรัตนัง
62013008519 นางสาวศรินยา กรีมานนท�
62013008520 นางสาวสุพัตรา สุวรรณมุข
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62013008521 นางสาวป@ยฉัตร แก%วกํากง
62013008522 นางสาวสิริวรรณ ชมเงิน
62013008523 นางสาวสุภาวิณี สวัสด์ิศรี
62013008524 นางสาวภัชราภรณ� สายายนต�
62013008525 นางสาวนันทิดา สุจาคํา
62013008526 นายคุณัช แช5มศรีรัตน�
62013008527 นางสาวอรนุช เชาวนาธิคม
62013008528 นายฤทธิเกียรติ ชูกอง
62013008529 นางสาวป@ยดา เข่ือนเชียงสา
62013008530 นายรัชพล เพ็ชรักษ�
62013008531 นางสาวศุภาพิชญ� มาประจวบ
62013008532 นายณัฐดนัย เตปFง
62013008533 นายธนพนธ� พาที
62013008534 นางสาวนิสาชล โพธ์ิวัง
62013008535 นางสาวพิมพ�ธิรา อินทร
62013008536 นางสาวสุกัญญา สุภารัตน�
62013008537 นางสาวรวินันท� เนาวมุกดา
62013008538 นางสาววรัชยา นาแป;น
62013008539 นางสาวปราชญา ศรัทธา
62013008540 นางสาวเขมรัสนี ธนทรงสวัสด์ิ
62013008541 นางสาววรรณวรี ละลิ่ว
62013008542 นายทศพงศ� พวงบุรี
62013008543 นางสาวนพมาส สารพัฒน�
62013008544 นางสาวสกุลกาญจน� เทียมมนต�
62013008545 นางสาวนฤมล ไชยพร
62013008546 นางสาวขวัญนิภา แก%วกาศ
62013008547 นางสาวประพิณศรา สงพุ5ม
62013008548 นางสาวอินธกานต� สังข�ขุน
62013008549 นายปริญญา ชิณโคตร
62013008550 นางสาวอําภาพร บุญบิดา
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62013008551 นางสาวกมลวรรณ ลิ้มประพันธ�
62013008552 นายภูมินทร� กุลเพชรเจริญธร
62013008553 นางสาวกฤติยา ประดิษฐ�
62013008554 นางสาวปติมา เจริญศัสตรารักษ�
62013008555 นายวีระวัฒน� ปFจฉิมมา
62013008556 นางสาวณิฐิณี มณฑปใหญ5
62013008557 นางสาวทิพย�วรรณ โภชนาหาร
62013008558 นางสาวกมลทิพย� สุทธิมาศ
62013008559 นางสาวมินตรา นักธรรม
62013008560 นางสาวกัญญาภัทร แจ5มจรูญ
62013008561 นางสาวเพ็ญพิชา เซียววงษ�ครอบ
62013008562 นางสาวพิมลพรรณ ชาวนิคม
62013008563 นางสาวจุฬารัตน� ศรีสุนา
62013008564 นายจักรพงศ� ใจใหญ5
62013008565 นางสาวเสาวนัส ยุงระแหง
62013008566 นางสาวณัฐธยาน� อัครธีรพิศาล
62013008567 นางสาวจุฑาทิพย� บุนนะ
62013008568 นายดนุสรณ� สุมาลยศักด์ิ
62013008569 นายฉัตรภูมิ เพ็ชรหนองชุม
62013008570 นางสาววทันยา สารสร%อย
62013008571 นางรุจิเรจ สาดแจ5ม
62013008572 นายภูมิ พัฒนแช5ม
62013008573 นายวุฒิไกร พันปY
62013008574 นายอธิคม แก5นวงษ�
62013008575 นางสาวทิพปภา เกิดถาวร
62013008576 นางสาวภาพิมพ� กุลณาพิสิษฐ�
62013008577 นางสาวภคญาณิน บุญภาย
62013008578 นางสาวฮันนาน เจริญสุข
62013008579 นางสาวชลาลัย ช5างระเวียง
62013008580 นางสาวกชกร ลาวัลย�
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62013008581 นางสาวประภาพรรณ จันทโคตร
62013008582 นางสาววรินดา นามวงศ�
62013008583 นางสาวสุวรรณี สุวรรณมงคล
62013008584 นางสาวป@Pนป@นัทธ� ไกรสุข
62013008585 นางสาวบุษกร ภูโต
62013008586 นางสาวจรัญญา กลิ่นหอมรื่น
62013008587 นางสาวจุฑามาศ ยอดตาคํา
62013008588 นางสาวกิรติ สู5เสน
62013008589 นางสาวสินันท� ชํานาญชล
62013008590 นายชลากร ภู5เจริญ
62013008591 นายธนวัฒน� กันทะถํ้า
62013008592 นางสาวศศิกร โพธ์ิดง
62013008593 นางสาวจิราภรณ� บุญฤทธ์ิ
62013008594 นางสาวจุฑามาศ มานะปทุมชาติ
62013008595 นางสาวมัชฌิมา ใจสอาด
62013008596 นางสาวพนิดา วงค�บุญมา
62013008597 นายกรีฑา แก%วโลก
62013008598 นางสาวหงสรถ แสงแก%ว
62013008599 นางสาวพิรญาณ� โตจริง
62013008600 นางสาวปFทมพร จันทร�ศรี
62013008601 นางสาวอรดา อุณรุส
62013008602 นายจิรกิตต� กองประพันธ�
62013008603 นางสาวพิมพ�ชนก ยุสุวพันธ�
62013008604 นางสาวแอม วงศ�สุทัศน�
62013008605 นางสาวอนัญญา ขวัญเมือง
62013008606 นางสาววัชราภรณ� เดชรุ5ง
62013008607 นางสาวพัชราพร เสาร�คํา
62013008608 นางสาวสุธาวรรณ หนูครองสิน
62013008609 นางสาววัสสิกา ปานเจริญ
62013008610 นางสาวธัญญลักษณ� สุวรรณวิวัฒน�
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62013008611 นางสาวธรรมชาติ อํามาตย�หิน
62013008612 นางสาวปารีดา สิมลา
62013008613 นางสาวช5อผกา ประเสริฐ
62013008614 นางสาวอารยา สุพรรณบงกช
62013008615 นางสาวสุภัสสรา เก้ือกาญจน�
62013008616 นางสาวนันธิตา วรบัณฑิตย�
62013008617 นางสาวรจน�สนัน เตชวรสินเกษม
62013008618 นางสาววารุณี มีลาภกิจ
62013008619 นางสาวพัณณิตา ตราชู
62013008620 นายอดิศักด์ิ ตาวงษ�
62013008621 นางสาวสุดารัตน� ชํานาญศิลปQ
62013008622 นางสาวนุสนียา ขุนรักษ�
62013008623 นายนพชัย วงษ�ละคร
62013008624 นางสาวภัครษพร สุขพลอย
62013008625 นายอดิศักด์ิ ใจแก%ว
62013008626 นางสาวกานต�พิชชา แผ%วพลสง
62013008627 นางสาวอรอุมา อักษรกาญจน�
62013008628 นางสาววิลาวัณย� ใบเข็ม
62013008629 นางสาวรัชนีกร สุระหงษ�
62013008630 นายจิรพงศ� เลิศวรกุล
62013008631 นายณัฐมงคล ปFญญาวิบูลย�
62013008632 นายกฤชวัตร สอนส5งกลิ่น
62013008633 นางสาวจริยา คงวารี
62013008634 นายวิชนาถ ยอดมณี
62013008635 นางสาวศิริจินดา บัวศรีแก%ว
62013008636 นางสาวทิพย�หทัย ธัญญาวัฒนา
62013008637 นายชัยมงคล สุกิจ
62013008638 นางสาวศราพร ตอเงิน
62013008639 นางสาวสมกมล เกรัมย�
62013008640 นายจักรกฤษ แก%วเกิด

หน%า 288 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008641 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุรัชดา เงินแถบ
62013008642 นางสาวจตุรพร รัตนมันตาคม
62013008643 นางสาวพัชรภรณ� พุ5มนิมิตร
62013008644 นางมนสิชา การเพียร
62013008645 นางสาวสุพรรณี ภาโสภะ
62013008646 นางสาวศิรินภา ประวัน
62013008647 นางสาวยูไวรียะ คานมงคล
62013008648 นางศุภานัน เรืองพรหม
62013008649 นางสาวเสาวลักษณ� รัตนพันธ�
62013008650 นางสาวชุติปภา ดุลย�นุตรแก
62013008651 นางสาวนลินี วรรณสุทธิพงศ�
62013008652 นางสาวสุวรรณา กาหลง
62013008653 นางสาวเกตน�สิริ กองสินพิพัฒน�
62013008654 นางสาวประภารัตน� เปYPยมพงษ�สานต�
62013008655 นางสาวภูมิหทัย กิตติพัฒนกุล
62013008656 นางสาวกฤติยาภรณ� ไกยสิทธ์ิ
62013008657 นางสาวพรชนก นะถา
62013008658 นายสถาพร ไกรนรา
62013008659 นางสาวพันพร ขยันการนาวี
62013008660 นายกวิตพัน รังสีจรัสวุฒิ
62013008661 นางสาวสมฤดี เกียรติรัมย�
62013008662 นางสาวปFทมาวรรณ แป;นศิริ
62013008663 นางสาวกาญจนาพร หอมเนียม
62013008664 นางสาววัชราภา กันทับ
62013008665 นายราชัญ ซาต้ิว
62013008666 นางสาวชาลินี กุลเสวตต�
62013008667 นางสาวกิตติกา พันสีมา
62013008668 นางสาวจุรีพร วิวิชัย
62013008669 นายกิตติธัช ธรรมใจ
62013008670 นายศิราวุธ คงทอง

หน%า 289 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008671 นางสาวอังศญา ฉิมสว5าง
62013008672 นางสาวไพรสณฑ� ไชยตัน
62013008673 นายรณชัย นนตา
62013008674 นางสาวอนัญญา เผนานนท�
62013008675 นางสาวพิมพิไล ศรีบัว
62013008676 นางสาวชุติมา ทองพานิช
62013008677 ว5าที่ร%อยตรีหญิงรุ5งทิวาวรรณ วงษ�คําตา
62013008678 นางสาวธารา เข็มทอง
62013008679 นางสาวสุวิมล เฮียะหลง
62013008680 นางสาวดาราพร รัตนสุวรรณ
62013008681 นายทยานนท� จิตอินทร�
62013008682 นางสาวณัฏฐินี ศีลปริมณฑล
62013008683 นายศรศักด์ิ น%อยฉิน
62013008684 นางสาวพัชราภรณ� คําจันทร�
62013008685 นางสาวเกวลิน อินทรสถิต
62013008686 นางสาวญาณิศา ศรีชื่น
62013008687 นางสาวรชานันท� ป@งเมือง
62013008688 นายชญานนท� ใบภักดี
62013008689 นางสาวอัญชลี อุดมคมวิรัตน�
62013008690 นางสาวพรพิมล คํามณี
62013008691 นางสาวสมหทัย ตรีวุธ
62013008692 นางสาวเรวดี สอาดพรม
62013008693 นายนคร ยืนนาน
62013008694 นายณัฐพล สุขวิบูลย�
62013008695 นางสาววรรษมน หนูประดิษฐ�
62013008696 นางสาวรักนิรันดร� เครือประเสริฐ
62013008697 นางสาวฉันทนา แสวงผล
62013008698 นางสาวขวัญฤทัย เดชขุนทด
62013008699 นางสาวมัธธุรส สนธิสถาพร
62013008700 นายไชยศ จรุงลาภศักด์ิ
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62013008701 นายกฤษณ รัตนปFญญา
62013008702 นางสาวชริญญา ตองหว%าน
62013008703 นางสาวชนัญชิดา อุปมัยรัตน�
62013008704 นางสาวดวงดาว แก%วนุกูล
62013008705 นางสาวจตุรพร แก%วนวม
62013008706 นางสาวอภิญญา มีปานคง
62013008707 นางสาววรัญญา สาระพงษ�
62013008708 นางสาวธณัญญา ขันทอง
62013008709 นางสาวนพรัศม� สิทธิสกุลไชย�
62013008710 นางสาวนฤนาท เย็นอารมย�
62013008711 ว5าที่ร%อยตรีหญิงภูริชญา กาญจนวิเศษชาญ
62013008712 นางสาวภรภัทร นาคสัมฤทธ์ิ
62013008713 นางสาวปรียาภัสส� อดทน
62013008714 นางสาวนวพร งามละมัย
62013008715 นางสาวภัควิภา หล%าหัวหนอง
62013008716 นางสาวอัญชุลี ไชยธงยศ
62013008717 นางสาวนาถนภา จันทราเรืองฤทธ์ิ
62013008718 นางสาวสุณิสา แก%วผ5อง
62013008719 นางสาวกัญญาพัชร กองมงคล
62013008720 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ทองคํา
62013008721 นางสาววรรณลักษณ� พันธ�พรม
62013008722 นางสาวพิชญา จันธิมา
62013008723 นางสาวสุกัญญา เนื่องคันธีร�
62013008724 นายธีรวัฒน� ธีรานุตร
62013008725 นางสาวณิชาภัทร กาญจนสุชา
62013008726 นายสมโภชน� ศุภนัตร�
62013008727 นางสาวภคอร จันบุญเรือง
62013008728 นางสาวพัฒนา กระแหน5
62013008729 นางสาวจันทร�ธณา ปFตเมฆ
62013008730 นายอานนท� บุญสา
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62013008731 นางสาวปวีณรัตน� วรรธนชุติพงศ�
62013008732 นางสาวมณีรัตน� นิลสัย
62013008733 นางสาวศิริวรรณ สีลาเวียง
62013008734 นางสาวนูรูลฮูดา เจะโวะ
62013008735 นางสาวศุภลักษณ� ศรีธรรม
62013008736 นายเดชอุดม สุขศิริ
62013008737 นายภูมินทร� ทองภู5
62013008738 นางสาวภูริตา ดิเรกโรจน�วุฒิ
62013008739 นางสาวมินตรา จันทร�เสถียร
62013008740 นางสาวจิราพร ทองเกตุ
62013008741 นางสาวศศิธร ศิริพิน
62013008742 นางสาวสุพัตรา ยศส%ม
62013008743 นายจารุภัทร ต%นทองคํา
62013008744 นายอลงกรณ� สีคําอินทร�
62013008745 ว5าที่ร%อยตรีคมสัน ธนันชัย
62013008746 นายยงยุทธ ชนกเก้ือกูล
62013008747 นางสาวพรนภา หนูนิล
62013008748 นางสาวชุดาภา สถาพรเพ็ญชาติ
62013008749 นายอนุสรณ� พรมดี
62013008750 นางสาวนารียา ไชยเสนา
62013008751 นางสาวเบญญาดา โป;สูงเนิน
62013008752 นางสาวนิภาพร นิลชัด
62013008753 นางสาวกัญญาณัฐ ทิมภู5
62013008754 นางสาวอัญชลี พรมชาติ
62013008755 นายณภัทร ทองอยู5
62013008756 นายอรรศฎากร ถ่ินถาน
62013008757 นางสาวจตุพร มโนพัฒนกร
62013008758 นายกิตติศักด์ิ พลบุญ
62013008759 นางสาวปนัดดา เกษมสุขวิวัฒนา
62013008760 นางสาวปวีณา สาลีศรี
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008761 นางสาววารินทร� จันทร�ศรี
62013008762 นางสาวอรจิรา แก%วกันยา
62013008763 นางสาวฤทัยรัตน� แม5นวิวัฒนกุล
62013008764 นายสายฟ;า สุวรรณสาม
62013008765 นางสาวชนกพร สุทธิอาคาร
62013008766 นายเอกพล ภูริปFญญาภินันท�
62013008767 นางสาวธิดารัตน� ขันตรี
62013008768 นางสาวอนุธิดา ชาวขําแก
62013008769 นายฉัฐวัฏ รุ5งปุญญะจินดา
62013008770 นางสาวนิลาวัลย� พงศ�ย่ีหล%า
62013008771 นายนฤธร ดีประเสริฐกุล
62013008772 นางสาวอรอุมา อ5องเมือง
62013008773 นายกฤษณะ จรูญภาค
62013008774 นางสาววริดา เอี่ยมรอด
62013008775 นางสาวผกาทิพย� บัวพงษ�
62013008776 นางสาวฐิติมา จีนเรือง
62013008777 นางสาวสุรภา วิชาเป[ง
62013008778 นางสาวสตาร� อ5องสุภารมณ�
62013008779 นางสาวสุนิสา คําชั่ง
62013008780 นางสาวพิยดา กระจ5างวิทยา
62013008781 นางสาวป@ยาภัสร� ศิริพลชัย
62013008782 นางสาวชุติมา กิจศิริเจริญชัย
62013008783 นายกรภพ สําราญสุข
62013008784 นางสาวมลฤดี จันทร�เลื่อน
62013008785 นางสาวธัญลักษณ� ตึกดี
62013008786 นายจําลอง ศรีวารีรัตน�
62013008787 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ แข5งขัน
62013008788 นายสุพจน� งามเปYPยม
62013008789 นางสาวณภาศร สันวันดี
62013008790 นายอนุรักษ� ขาวฤกษ�
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008791 นางสาวรวมพร การสมเจตน�
62013008792 นายธัญพิสิษฐ� วัชรเสวี
62013008793 นายพุฒิพงศ� นาคบุญช5วย
62013008794 นายภัคพล สุวรรณาภรณ�
62013008795 นางบุษกร สายแสงจันทร�
62013008796 นางสาวสราลี บัลลังน%อย
62013008797 นางสาวอารีญา คงถาวร
62013008798 นางสาวซากียะ บินมะสาและ
62013008799 นางสาวเปรมสินี ทวีวิไลศิริกุล
62013008800 นายชัยสิทธ์ิ เพ็งจันทร�
62013008801 นายวีรพัฒน� เกตุอินทร�
62013008802 นายชัยบัณฑิต อุ5นฤทธ์ิ
62013008803 นางสาวอนุสรา อินทรสะโก
62013008804 นางสาววราภรณ� หล%าม่ิง
62013008805 นางสาวกานต�ชนก โพธ์ิชะคุ%ม
62013008806 นางสาวลักขณา ศรีชัยมูล
62013008807 นางสาวนิตยา ภักดีบุรุษ
62013008808 นางพัชรินทร� ศรีดอนชัย
62013008809 นางสาวมาริสา นิ่มกุล
62013008810 นายนิธิโรจน� บัณฑิตกมลพร
62013008811 นางสาวน้ําฝน แจ5มเที่ยงตรง
62013008812 นายภควรรณ ศรีดอกไม%
62013008813 นางสาวกชกร บุญครองปรีชาญ
62013008814 นางสาวธนิดา จันทร�พัชรินทร�
62013008815 นางสาวอรุณี ส5งแสง
62013008816 นายปฐมวุฒิ วงศ�น%อย
62013008817 นางสาวชุติมา อาชาพิทักษ�
62013008818 นางสาวอรพรรณ สาแก%ว
62013008819 นางสาวขวัญใจ อาจชูช5วย
62013008820 นายสุริยา เมืองมา

หน%า 294 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008821 นางสาวฐิติยา รื่นพิทักษ�
62013008822 นางสาวชุติกาญจน� ผดุงศักด์ิ
62013008823 นางสาวณัฏฐ�พัชร มหารัตนมาลัย
62013008824 นางสาวสิริชนม� ประเสริฐสม
62013008825 นางสาวธญาณี วีรวัฒนเมธินทร�
62013008826 นางสาวธนวรรณ วัฒเสน
62013008827 นางสาวสลักจิต เพ่ิมสุขลาภ
62013008828 นางสาวสินีรัตน� ศรีอรุณนิรันดร�
62013008829 นางกนกวรรณ เซ5งเข็ม
62013008830 นางสาวทัศนีย� ปะโมนะกัง
62013008831 นางสาวปFณฑารีย� ศรีทวีวัธน�
62013008832 นางสาวนันทนาภรณ� ยืนย่ัง
62013008833 นางสาวชมพูนุท กิติ
62013008834 นางสาววราภรณ� อรรคปFสสา
62013008835 นางสาวศุภกาญจน� วงศ�อารีย�
62013008836 นางสาวพนัทตา นาคคล%าย
62013008837 นางสาวนภาสิริ สินพูลผล
62013008838 นางสาวอมรรัตน� ชลสินธุ�
62013008839 นางสาวจตุพร นันทพรหม
62013008840 นายเอกพล หล%าธิ
62013008841 นายศักดิธัช ประพรม
62013008842 นางสาวอลิสา เทพละเอียด
62013008843 นางสาววาทินี วิจารณ�
62013008844 นางสาวปริชญา อุปากุล
62013008845 นางสาวภาพิชญ� ศิริแสน
62013008846 นางสาวอรพิชญ� สุทธิวัฒนกุล
62013008847 นางสาวยุพาพร ป@วะพงษ�
62013008848 นางสาวปรมาภรณ� งามกาละ
62013008849 นางสาวธัญญชล นามวงค�
62013008850 นางสาววีนัส เวลาดี
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008851 นางจุรีวรรณ กลิ่นเขียว
62013008852 นายไพศาล การะเกตุ
62013008853 นางสาวจุฬารัตน� บัวทอง
62013008854 นางสาวพรชนก บุญกมุติ
62013008855 นายธวัช แสนพันธุ�
62013008856 นางสาวปภาดา ธิติธีรัช
62013008857 นายสาโรจน� กลิ่นคําหอม
62013008858 นางสาวพรนัชชา สุวรรณประภา
62013008859 นายชยุตพล ไพรสนธ์ิ
62013008860 นางสาวปรวรรณ กิจพิบูลย�
62013008861 นางสาวอภิญญาณี จันทบาล
62013008862 นางสาววิภาดา พันประเสริฐ
62013008863 นายจิรสิน ขันทอง
62013008864 นายธงชัย มุ5งเข่ือนกลาง
62013008865 นายกันตเมศฐ� มีสุขกุลพัฒน�
62013008866 นายธีรภัทร อรุณวงศ�
62013008867 นางสาวหนึ่งฤทัย คนคง
62013008868 นายปฏิพัทธ� จันทร�รุ5งเรือง
62013008869 นางสาววิภาวี เรืองอํานาจทรัพย�
62013008870 นายธนพงศ� ยังวนิชเศรษฐ
62013008871 นายธุวชิต บุญหล%า
62013008872 นายธีรดนย� กาศอุดม
62013008873 นางสุริยา เชียงจันทร�
62013008874 นางสาวปุณยนุช โทนหงส�สา
62013008875 นางสาวกาญจนาภรณ� สุวรรณมณี
62013008876 นางสาวชมพูนุช ศิลปวานนท�
62013008877 นางสาวรสรินทร� โพธ์ิสิงห�
62013008878 นายป@ยะ สมรูป
62013008879 นางสาวเนตรชนก สุภารี
62013008880 นางสาวมัทนียา ทาสีรงค�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008881 นางสาวสุนิศา คําแก%ว
62013008882 นางสาวชวิกา พุฒตาล
62013008883 นายวิชญะ แสงวงศ�รัศมี
62013008884 นายพีระพล ทิพย�มงคล
62013008885 นางสาววริยา ขยายศรี
62013008886 นางสาวศิริวรรณ ด%วงคต
62013008887 นางสาวอมรประภา จันตUะคาด
62013008888 นายณัฐ ตุลยภากร
62013008889 นางสาวพรทิพย� กู%เมือง
62013008890 นางสาวอาจารีย� บํารุงศิลปQ
62013008891 นายพฤษภา วงค�คํา
62013008892 นางสาวญาณินท� โคติบุญโล
62013008893 นายธนพนธ� ปาลิวนิช
62013008894 นางสาวศรินญา ญาณสุคนธ�
62013008895 นางสาวเบญญาพร บัวแก%ว
62013008896 นางสาวธันยนันท� เพราพันธ�
62013008897 นายศุภณัฐ ป@Pนเกตุ
62013008898 นางสาวณัฐยา น%อยมหา
62013008899 นางสาวเสาวลักษณ� ชิวปรีชา
62013008900 นายศุภกร แสงทอง
62013008901 นายจิรกร จันทร�รัศมี
62013008902 นางสาวสุชานรี พิทักษ�วุฒิกุล
62013008903 นางสาวลัดดาวัลย� แสงสว5าง
62013008904 นางสาวกวิสรา ป@โย
62013008905 นางสาวบุญชนิต คําแก%ว
62013008906 นางสาวนฤมล รักชื่น
62013008907 นางสาวกมลพร โมรา
62013008908 นายป@ยะบุตร� ผิวนวล
62013008909 นายวิญ\ู วีรจิตโอฬาร
62013008910 นางสาวสุดารัตน� อยู5สุข
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008911 นายวุฒินันท� เรืองแจ5ม
62013008912 นางสาวชุดาพร ชาเสน
62013008913 นางสาวสวรรยา วัฒนกิจเจริญม่ัน
62013008914 นางสาวเหมสุดา ตาวัน
62013008915 นางสาวกนกวรรณ สาระโท
62013008916 นางสาวกัญภร แก%วเสน5หา
62013008917 นางสาวธีรดา แดงสีสุข
62013008918 นางสาวมัลลิกา บานฤทัย
62013008919 นางสาวตรีญาณิต ทิพย�ประมวล
62013008920 นางสาวอาภรณ� โกรัมย�
62013008921 นายวิชิต พิลากุล
62013008922 นางสาวจารุมล ทองบ5อ
62013008923 นางสาวปวีร�รักษ� เตชาภัทร�ทวีโชติ
62013008924 นางเกศินี สกุลทับ
62013008925 นางสาวณัฐกานต� ไทยนุกูล
62013008926 นางสาวชุดานันท� เบ็ญจศักด์ิ
62013008927 นางสาวนัตตรีเซีย ถิระโชติ
62013008928 นางสาวณัทสกานต� เขม5นกิจ
62013008929 นายชุติเดช ย่ีก้ิม
62013008930 นางสาวจิฬาลักษณ� ผ5องผุด
62013008931 นายฉัตรดนัย ดําชู
62013008932 นางสาวกาญจนา ฉานสูงเนิน
62013008933 นางสาวอรณัส พิลาบ
62013008934 นายธีรากร สุวรรณ
62013008935 นางกูนกานต� ปาจรีย�
62013008936 นางสาวสิรินมาศ สุดดี
62013008937 นางสาวธนัชพร จโนภาส
62013008938 นางสาวสุดารัตน� สุภกรรม
62013008939 นายอินทัช เอี่ยมมี
62013008940 นายอิงครัต โพธ์ิทอง
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ระดับปริญญาตรี

62013008941 นายธนดล รัตน�ศิริวัฒนกุล
62013008942 นางสาววรรณภา จําปาจี
62013008943 นางสาวสุภารัตน� เสนีรัตน�
62013008944 นางสาวสุนิษา เตชะเปรมปรีชา
62013008945 นางสาวกชกร เรือนเย็น
62013008946 นางสาววาสนา บุญบุตร
62013008947 ว5าที่ร%อยตรีนภดล พรมมา
62013008948 นางสาววิมณฑา ทองหนุน
62013008949 นายกฤษฎา เฮงตระกูล
62013008950 นางสาวทัชชญา บุญนิธิธนากิจ
62013008951 นางสาวสุดาพร ขยันขาย
62013008952 นางสาวชนิดา บุญนะโชติ
62013008953 ว5าที่ร.ต.หญิงเบญจพร ชัยหาญ
62013008954 นางสาวนัซเราะห� สีระโก
62013008955 นายธนาวุฒิ คงใหม5
62013008956 นายณัฐพงษ� ทองเกล็ด
62013008957 นางสาวจิตติมา นพ
62013008958 นางสาวน้ําตาล สุรบุตร
62013008959 นางสาวนันทนา วรรณวัฒน�
62013008960 นางวิยะดา มามะ
62013008961 นางสาวจุฑามาศ พงษ�เพ็ง
62013008962 นายอํานาจ มีโชคช5วยการ
62013008963 นางสาวลักขณา วรรณะ
62013008964 นางสาวจุไรรัตน� บัวทอง
62013008965 นางสาวเอื้อมพร ศิริกุล
62013008966 นางสาววราภรณ� จิราพงษ�
62013008967 นางสาวอุมัยมา หม่ันนุ%ย
62013008968 นายวิศรุต ประสมศรี
62013008969 นางสาวสุดาภรณ� กู5กอง
62013008970 นางสาวภรณ�ทิพย� ขันจันทร�แสง

หน%า 299 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013008971 นายวรกิจ อิทธิวันทยะกูล
62013008972 นางสาวสุกานดา ยอดอานนท�
62013008973 นางสาวปFทมพร น5วมทนง
62013008974 นายนิพนธ� ศรีกาญจน�
62013008975 นางสาวสุทัตตา เกิดประสิทธ์ิ
62013008976 นายภูวนาท อาทรกิจ
62013008977 นายอริยะ เนียมสวย
62013008978 นางสาวณธนัน บุญยกรธีรโรจน�
62013008979 นางสาวศราวรรณ นาควะรี
62013008980 นางสาวกัญญลักษณ� พ5วงนาคพันธุ�
62013008981 นายจิรชิต สีนวนชาติ
62013008982 นายกิตติพงศ� อุดมเพ็ญ
62013008983 นางสาวสุจินธร มณีคง
62013008984 นางสาวสุภชา มุสิกสูตร
62013008985 นางสาวชโลธร แก%วสันเทียะ
62013008986 นางสาวศิริพร แซ5ตัน
62013008987 นางสาวสิริณณา กู%เกียรติดํารงกุล
62013008988 นางสาวอัญชลี เจริญเชื้อ
62013008989 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณยศ
62013008990 นางสาวณัฐกานต� สายสุวรรณ�
62013008991 นายไพศาล คุณสมบัติ
62013008992 นายนุกร สถาพรพิพัฒน�กุล
62013008993 นางสาวณัฏฐนิภา สุกใส
62013008994 นางสาวเบญจภรณ� บังน5าน
62013008995 นางสาวอรัญญา ถ่ินสิทธ์ิ
62013008996 นางสาวฉัตรนภา บุญปกครอง
62013008997 นางสาวดาริน ทองศรี
62013008998 นายธนกร นาเมือง
62013008999 นางสาวเกียรติสุดา สุขเนียม
62013009000 จ5าอากาศโทนครินทร� สุภานันท�
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62013009001 นางสาวทักษพร มาศงามเมือง
62013009002 นางสาวจิตรลดา ดารากร ณ อยุธยา
62013009003 สิบเอกประพัฒน� โตเลี้ยง
62013009004 นางสาวกาญจนาพร ขวัญดี
62013009005 นายนิติวัฒน� พวงเงิน
62013009006 นางสาวสุธิตา เอี่ยมสําอางค�
62013009007 นางสาวอัญชิสา เมธา
62013009008 นางสาวฝนทิพย� หอมนาน
62013009009 นางสาวลัดดาวัลย� การชู
62013009010 นางสาวมยุรีย� จันทาพรม
62013009011 นางสาวสโรชา อุ5นแพทย�
62013009012 นางสาวกรกนก บุญสิทธ์ิ
62013009013 นางสาวนรรณฐปพร ชํานาญ
62013009014 นางสาวกัณฐภูษา สวัสดิสุข
62013009015 นางสาวป@ยธิดา ชนะพันธ�
62013009016 นางสาวอังศุมาลิน ลิขิตวรการกุล
62013009017 นายวิทวัส เสมอดี
62013009018 นางสาววราภรณ� ดวงตา
62013009019 นางสาววิไลลักษณ� โพธ์ิทอง
62013009020 นางสาวณัฐวดี ประเสริฐทรงกุล
62013009021 นางสาวไอลดา อรัญม่ิง
62013009022 นางสาวเนตรดาว ผลาผล
62013009023 นางสาวธัญสิริ ทองอนันต�
62013009024 นางสาวจริยา นาราษฎร�
62013009025 นางสาวชนกพร อาราเบีย
62013009026 นางสาวนภาพร นาวา
62013009027 นายธีรพงษ� จําปY
62013009028 นายวัชรพล ว5องมหาชัยกุล
62013009029 นางสาวเบญญาพร ศรเทพา
62013009030 นางสาวสินีรัตน� สุขใส
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ระดับปริญญาตรี

62013009031 นางสาวอาทิตยา หม่ืนคง
62013009032 นายศิลาชัยญ� เขียวพันธ�
62013009033 นางสาวเรียม จามิกรณ�
62013009034 นายนริศ อินทโชติ
62013009035 นายภัทรพงศ� สุดชาหา
62013009036 นางสาววรรณคนา หลงสีดา
62013009037 นางสาวณิฑวา จันทร�แก%ว
62013009038 นางสาวทิวาวัลย� ใจเป[ง
62013009039 นางสาวชลธิชา ยืนหยัดชัย
62013009040 นางสาวยุวดี ศรีไสย�
62013009041 นางสาวอนุสรณ� กิติคุณ
62013009042 นางสาววชิราภรณ� ฤทธ์ิสมบูรณ�
62013009043 นางสาวสุริญา กลางประพันธ�
62013009044 นางสาวภัทรชิตา สุวรรณภักดี
62013009045 นางสาวนัทชา ยินดีเหมาะ
62013009046 นางสาวระวิวรรณ เทพทวี
62013009047 นางสาวณัฐกุล สุนทรวงค�
62013009048 นายปกรณ� ทนุโวหาร
62013009049 นางสาวถลัชนันท� เจริญกิจ
62013009050 นางสาวอรหทัย สงล5อง
62013009051 นายวีรภัทร ปรีดา
62013009052 นางสาววิมลยา ศรีหะ
62013009053 นางสาวภัทรกันย� พิชัยยุทธ�
62013009054 นางสาวอัยยา อัจฉริยะประสิทธ์ิ
62013009055 นางสาวเบญจรัตน� ทองเพชร
62013009056 นางสาวชนนิกานต� ปFญจาภิรมย�
62013009057 นางสาวไอวรินทร� โพธ์ิศรี
62013009058 นางสาวอินทิรา กาญจนโรจน�
62013009059 นายนารากฤช นันตUะภาลัย
62013009060 นางสาวรัชตกุล ชินรัตน�

หน%า 302 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013009061 นางสาวเวฬุรีย� จริยเวทย�
62013009062 นายณัฐวุฒิ เอื้ออารีดวงจิต
62013009063 นางสาวอลิสา ระเด5น
62013009064 นางสาวอนุสรา กีตา
62013009065 นางสาวชิดชญา นาวิกะชีวิน
62013009066 นางสาวนิลมณี กงเดิน
62013009067 นางสาวพิมพ�ชนก พละสินธุ�
62013009068 นายไชยภพ คุ%มรอบ
62013009069 นางสาวโอปอล อิสระธานันท�
62013009070 นางสาวสุพรรณษา มณีฤทธ์ิ
62013009071 นายป@ยวัฒน� ชอนบุรี
62013009072 นางสาวสุชาดา วรประคุณ
62013009073 นายธภัทรสันต� สุขวิสิฏฐ�
62013009074 นายณัฐพล อานนท�
62013009075 นางสาวภัทรพร แสงภักดี
62013009076 นางสาวอนิลทิตา กลิ่นหอม
62013009077 นายธวัชชัย กุลบ5าง
62013009078 นางสาวสุนิษา หลอมกลม
62013009079 นางสาวภัทร�ทราภรณ� พาคําตา
62013009080 นางสาวประภากรณ� สร%อยสนธ์ิ
62013009081 นางสาวสุนิสา ลิดจันทึก
62013009082 นางสาวกรกนก สุทธิวรฤทธ์ิ
62013009083 นางสาวกนกวรรณ พุทธชาติ
62013009084 นางสาวชลิตา ด%วงจิตร
62013009085 นางสาวนารินทร� ย้ิมแฉล%ม
62013009086 นายสุเทพ ย่ิงนอก
62013009087 นางสาวประภัสสร โทแหล5ง
62013009088 นายศุภเมศ แก%วเพ็ง
62013009089 นางสาวชลธิชา เมตตา
62013009090 นางสาวสุดารัตน� บุญชู

หน%า 303 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013009091 นางสาวฐิติชญา เชิดชู
62013009092 นางสาวพิจิตรา รัตนาภรณ�
62013009093 นางสาวอารีย�ยา เจริญรักษ�
62013009094 นางสาวพิชามญชุ� ใจกล%า
62013009095 นางสาวมยุรฉัตร เกิดสวัสด์ิ
62013009096 นายกันตพิชญ� ลอยวานิชย�
62013009097 นายอนุชิต ม่ังทองคํา
62013009098 นางอินอาม เจUะหวัน
62013009099 นางสาววริศรา หม่ันดี
62013009100 นางสาวชนกานต� บุญเพียง
62013009101 นางสาวสิรภัทร หินขาว
62013009102 นางสาวป@ยาภร สมคุณากรกุล
62013009103 นางสาววัชรินทร� ประสาทศรี
62013009104 นางสาวศยามล ชูไกรไทย
62013009105 นายสราวุฒิ ไทรทองมี
62013009106 นายหิรัญ ทองมี
62013009107 นางสาวกิตติยา สุวรรณศรี
62013009108 นางสาวสุภิญญา เจUะอาแว
62013009109 นายธนภัทร โตUะขวัญ
62013009110 นายพลวัฒน� พิทักษ�วงศ�ธาดา
62013009111 นางสาวธนูทอง ธงแถว
62013009112 จ5าสิบเอกปรีดี ทองเหมือน
62013009113 นายธนา คําสุม
62013009114 นางสาวกานต�พิชชา สกุนตศรี
62013009115 นางสาวขนิษฐา ทับทิม
62013009116 นางสาวยุวรีย� ย่ีลังกา
62013009117 นางสาวจุฬาลักษณ� ดําแก%ว
62013009118 นายภัทรศศิร� ช%างเจิม
62013009119 นายณรงค�ฤทธ์ิ คิดเห็น
62013009120 นางสาวเมวิการณ� แก%วจันทร�
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62013009121 นางสาววิภาภรณ� สุขดี
62013009122 นายวุฒิชัย เพชรมณี
62013009123 นางสาวแพรวพรรณ กันทะวงศ�
62013009124 นางสาวขวัญเรือน ศิริ
62013009125 นายสิริภูมิ ฟFกป;อม
62013009126 นางสาวมณฑิรา วันทอง
62013009127 นางสาวคอลีเยาะ วะงะ
62013009128 นายชัยวัฒน� ชูเชิด
62013009129 นายศราวุธ ปานนุมัด
62013009130 นางสาวประภักสร สุริบุตร
62013009131 นางสาวปาณิตา กาญจนะ
62013009132 นางสาวเสาวคนธ� เพรานาศักด์ิ
62013009133 นางสาวศรสวรรค� โชควิเศษชัยสิทธ์ิ
62013009134 นางสาววรรณพร กุญชะโมรินทร�
62013009135 นางสาวฉัตรณฤภัทร ภัชญโสภา
62013009136 นางสาวสุชีรา มาเหลน
62013009137 นางสาวยุวดี จ5าบาล
62013009138 นางสาวสุกัญญา คํานึง
62013009139 นายวิเชษฐ� สารตัน
62013009140 นายวิษณุกร ใจราช
62013009141 นางสาวสุธีมา ทรัพย�สมบูรณ�
62013009142 นางสาวรวีนันท� จังหารรุจหิรัญ
62013009143 นางสาวอาทิตยา ไชยรัตน�
62013009144 นางสาวนิศารัตน� จินดาสุข
62013009145 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพิมพ�ชนก เข่ือนแก%ว
62013009146 นางสาวถิรพร แดงสี
62013009147 นางสาวนภารัตน� พรมยศ
62013009148 นายสิทธิณัฐ จันทร�แสง
62013009149 นางสาวสุวิมล จุลสุข
62013009150 นางสาวคอดีเยUาะ เหมสลาหมาด

หน%า 305 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013009151 นางสาวอังคณา แซ5โค%ว
62013009152 นางสาวรุ5งทิพย� มณีโชติ
62013009153 นางสาวตรีพร ฤากิจ
62013009154 นางสาวศศิวิมล บัวเทศ
62013009155 นายขจรชัย เตEจUะมา
62013009156 นางสาวนัทฐิณี บุญช5วย
62013009157 นางสาวธนากาญจน� เทียนปFญจะ
62013009158 นางสาวอัจฉรา ศรีมะหันรวย
62013009159 นางสาวอรพินท� เณรจาที
62013009160 นายทรงพล กลิ่นนาค
62013009161 นายวัชรินทร� เดชกําแหง
62013009162 นางสาวจิรปรียา คงผล
62013009163 นางสาวอินทราทิพย� สงึมรัมย�
62013009164 นางสาวธนสิตา สบายวงษ�
62013009165 นางสาวภัทรภร ทองนพคุณ
62013009166 นางสาวสุชาดา คล%ายสุบรรณ
62013009167 นางสาววรัญญา เสาเปรีย
62013009168 นางสาวหัทยา นามเสนา
62013009169 นางสาวนาราธิดา แก%วอนุรักษ�
62013009170 นายภานุวัฒน� ศรีวิชัยวงค�
62013009171 นางสาวเข็มทอง ยอดมณี
62013009172 นางสาวสุชาดา กลิ่นน%อย
62013009173 นางสาวฟ;าอมร แหยมคง
62013009174 นางสาวพัชชา กาบแก%ว
62013009175 นางสาวกมลกร วรรณเผือก
62013009176 นายสนธยา สีแดง
62013009177 นางสาวกมลวรรณ โสพิกุล
62013009178 นางสาววิรัญชนา รวยธนพานิช
62013009179 นางสาวสุภาวิณี ศรีภิรมย�
62013009180 นางสาวน้ําฝน ปFงอักษร
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62013009181 นางสาวศาตนันท� จ่ันนาค
62013009182 นายสมนึก จุฬา
62013009183 นางสาวสุนันทา กล%าหาญ
62013009184 นางสาวทิพวรรณ ปานุภาพ
62013009185 นางสาววรางคณา สีหอําไพ
62013009186 นางสาวนฤทัย ขาวดี
62013009187 นางสาวชยาภรณ� ใสกระจ5าง
62013009188 นางสาวนันทิวัน หอมช5วย
62013009189 นางสาวรัตนา หิมะคุณ
62013009190 นางสาววาณี คงอยู5
62013009191 นางสาวจิราพร โพธ์ิใต%
62013009192 นางสาวจุฑาทิพย� คําภาเขียว
62013009193 นายณัฐปคัลภ� อินทุรัตน�
62013009194 นางสาวทิพย�วรรณ ชมภูม่ิง
62013009195 นางสาววรรณี ไผ5เรือง
62013009196 นางสาววิไลพร พิมพ�วิเศษ
62013009197 นายวิศวะ ไชยกันทะ
62013009198 นางสาวกุณฑีรา วุฒิมานพ
62013009199 นายเทพพนม อยู5จุ%ย
62013009200 นายอรรถพร คล%ายเข็ม
62013009201 นางสาวพิศมัย บุญเลี้ยง
62013009202 นางสาวนันนภัส กันตพัตชญานนท�
62013009203 นางสาวมยุรา พรหมแก%ว
62013009204 นางสาวสุพรรณิการ� ฐานะ
62013009205 นางสาวชลสุทธา กลิ่นสมบุญ
62013009206 นางสาวชญานี น%อยสอาด
62013009207 นางสาวรัตตมล ด5านพรประเสริฐ
62013009208 นายอธิษฐ� โพธิ
62013009209 นายพงศ�ศิริ จตุรัส
62013009210 นางสาวภัศสร คุระวรรณ
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62013009211 นางสาวมัณฑนา หมอปาน
62013009212 นางสาวปวีณา อยู5ปฐม
62013009213 นางสาวนิโรบล นาคูณ
62013009214 นางสาวศิริประภา วิชาเร็ว
62013009215 นายปฏิพล แสงวิเศษ
62013009216 นางสาวกนกวรรณ พันธุ�คงดี
62013009217 นางสาวปวรศา สระทองพวง
62013009218 นายวีระวัฒน� ณ หนองคาย
62013009219 นางสาววรรณภา ธีระเริงฤทธ์ิ
62013009220 นางสาวสุภาพร ใคร5ครวญ
62013009221 นางสาวปรียาภรณ� คําแก%ว
62013009222 ว5าที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา ย้ิมแจ5ม
62013009223 ว5าที่ร%อยตรีหญิงฐิตารีย� ฐิติสุวรรณกุล
62013009224 นางสาวสาวิตรี สายบุญ
62013009225 นางสาวบัวแก%ว แป;นเพชร�
62013009226 นายธนพล ไตรญาณ
62013009227 นางสาวอมรรัตน� คําน%อย
62013009228 นางสาวเพ็ญยุพา หลิมวานิช
62013009229 นายวัชรากร เป[ดทอง
62013009230 นายชนินทร คงมาก
62013009231 นายป@ยวัฒน� ศรัทธากาล
62013009232 นางสาวจินตนา เผือกเสวก
62013009233 นางสาวจรรยาภรณ� แสนวัง
62013009234 นายฐาปนัท เสียงหวาน
62013009235 นายพงษ�ศักด์ิ เจริญสุข
62013009236 นายรังสรรค� อินสูนย�
62013009237 นางสาวกิตติยา พิเมย
62013009238 นางสาวมะลิวัลย� กองอุดม
62013009239 นายอดิพงษ� วรรณยศ
62013009240 นางสาวสุทินา เจริญสุข
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62013009241 นางสาวธนัชชา แก5นจําปา
62013009242 นางสาวจันทร�นารี ถัดทะพงษ�
62013009243 นางสาวปรีญาภรณ� ศรีวงศ�กรกฎ
62013009244 นางสาวศิริวิภา ช5างเครื่อง
62013009245 นางสาวจาริยา เจิดจันทร�
62013009246 นางสาวณัฐกานต� นงโพธ์ิ
62013009247 นายอภิชาต สมยศ
62013009248 นางสาวกัญญ�รัฐนันท� เหมือนนามอญ
62013009249 นางสาวปวราพร หุตะสิงห�
62013009250 นางสาวภาสินี วงศ�ประดิษฐ�
62013009251 นางสาวณัฏฐกานต� พัวศิริมิตร
62013009252 นางสาวนัทรี เพ็ชรทอง
62013009253 นายสุริยา สามศรี
62013009254 นางสาวยุวดี ศรีสวัสด์ิ
62013009255 นางสาวสุภกร สมิทธากร
62013009256 นางสาวจิราพร เพชรมณี
62013009257 นางสาวภาวินี แสวงชัย
62013009258 นางสาวจินต�นิภา แดงประเทศ
62013009259 นายยุทธพงษ� บุญเป[ง
62013009260 นางสาวรณัชย�ธิดา รุจิรัตน�ธนาโชติ
62013009261 นายวณิชชา มณีวงค�
62013009262 นายวรายุทธ อาษาศรี
62013009263 นางสาวศิริขวัญ เข่ือนแก%ว
62013009264 นางสาวกัลยาณี ศรีวงศา
62013009265 นางสาวณฐานิตา ชัยวงศ�สุขกุล
62013009266 นายจิรายุ บุญเรือน
62013009267 นางสาวลลิตา หอยทอง
62013009268 นายพีรวิชญ� กรีโรจนีย�
62013009269 นายณัฐพงศ� บุญพรม
62013009270 นางสาววิลาสินี กันธะสิงห�
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62013009271 นายภูเบศ ทองยุ%น
62013009272 นางสาวเพ็ชรรัตน� สาลีผล
62013009273 นางสาวนภัทร เมธาคุณากรกุล
62013009274 นางสาวณัฐนันท� ทรัพย�เที่ยง
62013009275 นางสาวชรินทร�ทิพย� ยินดีพิธ
62013009276 นางสาวประณิตา สุนทรเวช
62013009277 นางสาวธิดา สมประสงค�
62013009278 นางสาวสิริพร กังวาฬ
62013009279 นายสุทิพร คิมเมย�
62013009280 นางสาวป@ฤดี วังหอม
62013009281 นางสาวจิรภิญญา แก%วผ5อง
62013009282 นางสาวธนัตติยา โพธ์ิเอี้ยง
62013009283 นางสาววรัญญา แช5มชื่น
62013009284 นายอนุภาพ ดวงเดช
62013009285 นางสาวสุกฤตา ไชยวงค�
62013009286 นางสาวฐิติพร ชอบธรรม
62013009287 นางสาวฐิตาภรณ� ส5องแสง
62013009288 นางสาวสุวรรณา กูลหกูล
62013009289 นางสาวอรทัย บุญมา
62013009290 นางสาวมธุริน นิลมงคล
62013009291 นางสาวภิรัญชญา อุไรรัตน�
62013009292 นางสาวสายฝน ชัยศิริ
62013009293 นายภุชงค� น%อยศรี
62013009294 นางสาวกฤษณี อินทราวุธ
62013009295 นางสาวพัชรดา ทองไม%
62013009296 นางสาวธิดารัตน� กําประโคน
62013009297 นางสาวจิตนิพิฐ ลายมะนะตา
62013009298 นายณัฐวุฒิ ลาภธนกิจไพศาล
62013009299 นางสาวสุพินญา ทองคูณ
62013009300 นางสาวชนิฎา วรพันธุ�
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62013009301 นางสาวปาริสา เชาว�ฉลาด
62013009302 นางสาวฐณธนันท� โพธ์ิภัทรนันท�
62013009303 นางสาวจรินยา แซ5โซว
62013009304 นางสาวกนกวรรณ ชูประเสริฐ
62013009305 นายณัฐพล ไผ5เรือง
62013009306 นางสาววนิดา ขันธเขต
62013009307 นางสาวหทัยรัตน� ขุนผา
62013009308 นางสาวอมรรัตน� เนียมทอง
62013009309 นางสาวกานต�พิชชา บริบูรณ�
62013009310 นางสาวป@ยพร ตาวงศ�
62013009311 นางสาวกชกร ย่ีสาคร
62013009312 นางสาวปภาวรินท� ชนาพงษ�จารุ
62013009313 นางสาวชลธิชา กลัดเกิด
62013009314 นายศิรภพ อาจใหญ5
62013009315 นางสาวรุสนานี หัดขะเจ
62013009316 นางสาวศรีวิมล มีกิริยา
62013009317 นางสาวชยาภรณ� สายพม5า
62013009318 นางสาวธนพร ชุ5มเย็น
62013009319 นางสาววิไลพร แทนสมบัติ
62013009320 นางสาวอาภัสรา ลาดบาศรี
62013009321 นายณัฎฐ� คําทอง
62013009322 นางสาวยอดหญิง รุสิตานนท�
62013009323 นางสาวป@ยนุช เนียมอินทร�
62013009324 นางสาวนัชฌา จันทร�ศิริ
62013009325 นางสาวปรานระพี วงศ�เครือสอน
62013009326 นางสาวพรพิมล จันทรวิวัฒน�
62013009327 นางสาวศุภิสรา สุมาลานุรักษ�
62013009328 นางสาววนิษา ทองชื่น
62013009329 นางสาวมณีรัตน� สุขจันทร�
62013009330 นายสิทธิชัย เทพรส
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62013009331 นายศิริชัย เดเลาะ
62013009332 นางสาวธมลวรรณ ศรีจิตรพงศ�
62013009333 นางสาววรุณรัตน� บํารุงเวช
62013009334 นางสาวสุภัสสร เจริญเกียรติ
62013009335 นางสาวสิริมน ศรีทองแท%
62013009336 นางสาวภัทรา ผิวเผือก
62013009337 นางสาวปวิชญา สุนทรถิรพงศ�
62013009338 นางสาววัลย�วลี มณีโชติ
62013009339 นายนภันต� เรืองจิตทวีกุล
62013009340 นายสุพจน� มามีสุข
62013009341 นางสาวกนกวรรณ วงศ�ทองมานะ
62013009342 นางอภิรญาณ� องคเรียน
62013009343 นายธนิต คงวัฒนะ
62013009344 นางสาวกัญญารัตน� สุนทรโรจน�
62013009345 นางสาวกมลลักษณ� บุญอนันธนสาร
62013009346 นายเจตนิพิฐ ดวงฤทธ์ิ
62013009347 นางสาวชนินาถ สุดรักษ�
62013009348 นางสาววาสนา โตสุข
62013009349 นายทรนง จันทรมณี
62013009350 นางสาวรุ5งนภา คุณเศรษฐ
62013009351 นางสาวภาณุมาศ สอนโพธ์ิ
62013009352 นางสาวรัตติยากร ตาวงศ�
62013009353 นางสาวศิริอมร ชุมจีด
62013009354 นางสาวสุชาดา ไหมเสมอ
62013009355 นางสาวพัทธิกา เสาวไลย�
62013009356 นางสาววิลาวรรณ อินทรักษา
62013009357 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพิจิตรา พิมพ�พิจิตต�
62013009358 นายภาณุพงศ� กรูดมล
62013009359 นางสาวฐิติพร คณานุรักษ�
62013009360 นางสาวณิชกา ภูมี
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62013009361 นางสาวภัสรา พินิจงาม
62013009362 นางสาวกรรณิการ� พลจันทร�
62013009363 นางสาวกัลยกร อ%นอุ5น
62013009364 นางสาวนพมาศ ม่ันคง
62013009365 นางสาวเกวลี จีนจันทร�
62013009366 นายฤทธิสก้ี เจะนะ
62013009367 นางสาวชนัญชิดา โกษฐา
62013009368 นายคมกริช งามกมลสุข
62013009369 นายยุทธนา ตันยุชน
62013009370 นายณัฐนนท� เจียมจิรานนท�
62013009371 นางสาวสัมนันท� สัมฤทธ์ิผล
62013009372 นางสาวจิราภรณ� ดวงจันทร�
62013009373 นางสาวสิริกร หอเจริญ
62013009374 นางสาวไอลัดดา สิงห�ศรีดา
62013009375 นางสาวพนิดา ใจสบาย
62013009376 นางสาวป@ยะนุช รอดทิม
62013009377 นางสาวกรกมล บัวงาม
62013009378 นางสาวมัทนวดี ฤทธ์ิสนอง
62013009379 นายณัฐพล ตะติฉิม
62013009380 นางสาวมัณฑนา สําเภา
62013009381 นางสาวมะลิวัลย� ป@ดป;อง
62013009382 นางสาวณัฎฐา ซ่ือตรง
62013009383 นางสาวอมรรัตน� จงอ5อนกลาง
62013009384 นายสิทธ์ิ คงสุจริต
62013009385 นางสาวภัทราพร ฝFMนอิ่นแก%ว
62013009386 นายนวินธร กุลพญา
62013009387 นางสาวสโรชา คุ%มเจริญ
62013009388 นางสาวละอองดาว ปFตถาไม
62013009389 นางสาวทิพาภรณ� ชูสมบัติ
62013009390 นางสาวนวพร กังเจริญ
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ระดับปริญญาตรี

62013009391 นายยศวริส โสมาบุตร
62013009392 นางสาวภูริตา ทรงประดิษฐ�
62013009393 นางสาวกัลยณัฏฐ� วงษ�ขุนไกล
62013009394 นางสาวศิริลักษณ� สุขช5วย
62013009395 นายสุเมธ หลานวงษ�
62013009396 นางเรวดี จี
62013009397 นางสาวสุปรียา อุตตเนตร
62013009398 นางสาวชุติกาญจน� มานะกิจไพศาล
62013009399 นางสาวชนัฐกานต� ขันติมงคล
62013009400 นายจิรพัฒน� บุญมา
62013009401 นายพิทักษ� นันประโคน
62013009402 นางสาวศิริขวัญ ขวัญมงคล
62013009403 นางสาวกรรณิกา คําแว
62013009404 นางสาวจิรัชยา ใจเพียร
62013009405 นายอติชาต ศรีทอง
62013009406 นางสาววรกานดา เอื้อจรัสพันธุ�
62013009407 นางสาวระติยา ยอดสิงห�
62013009408 นายนลิศ วารีรําพึงเพลิน
62013009409 นางสาวณิชกานต� เข็มเล็ก
62013009410 นางสาวศิริทิพย� ขจิตจรรยา
62013009411 นางสาวธัญญารัตน� รื่นเกษม
62013009412 นายธนวรรธน� พัฒนสิทธิพงษ�
62013009413 นางสาวจิราภา จักราบาตร
62013009414 นายต5อลาภ ทองล้ําเลิศ
62013009415 นางสาวปภาวรินทร� ทะสอน
62013009416 นางสาวอมิตา ใสกระจ5าง
62013009417 นางสาวภัทรานิษฐ� กลีบบุบผา
62013009418 นายจักรพล บุตรเจริญ
62013009419 นางสาวหนุนทอง ชัยวัฒน�
62013009420 นางสาวพัชนี รุ5งแจ%ง
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ระดับปริญญาตรี

62013009421 นายต5อเกียรติ ชมภูบุตร
62013009422 นางสาวสุภาวรรณ ศิริจันทร�
62013009423 นางสาววรรษมน จงนอก
62013009424 นางสาวสุมินตรา อ5อนสิงห�
62013009425 นายรัชชานนท� เลอพิพัฒวรพงศ�
62013009426 นางสาวเอนินทร� ฉลาดธัญกิจสุพี
62013009427 นางสาวแพรวดี แจ5มจันทร�
62013009428 นางสาวญาวธิษา มาสมทบ
62013009429 นางสาวธนาภรณ� ระโพธ์ิ
62013009430 นายอําคา วังคีรี
62013009431 นางสาวศุภาภรณ� โชคศิริวลัย
62013009432 นางสาวอุมากานต� สุดสงวน
62013009433 นางสาวเพชรรัตน� คูณพามา
62013009434 นางสาวประภาพร หมอนวดดี
62013009435 นางสาวสิรวิชญ� จันทร�ทอง
62013009436 นางสาวขนิษฐา พิมนะวัน
62013009437 นางสาววิภาพรรณ ทิพวรรณ
62013009438 นายธดิศร รินชัย
62013009439 นางสาวจริยา ทอดอาจ
62013009440 นายวัฒนา อนุสร
62013009441 นางสาวชนิดาภา ทรงม%า
62013009442 นางสาวจุฬาภรณ� เพ็งพูน
62013009443 นางสาวนิศาชล นาคทอง
62013009444 นางสาวพจนา บุตรจันทร�
62013009445 นางสาวศศิมาภรณ� พิมพกรรณ�
62013009446 นางสาวชนกนันท� กัลละหะ
62013009447 นางสาวกัลยา หมูป@น
62013009448 นางสาวสุนันทา เย็นใจ
62013009449 นางสาวณัฐนาฏ ตันตยานนท�
62013009450 นายมณูเทพย� ทองปน
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ระดับปริญญาตรี

62013009451 นางสาวจารุณี ชาลี
62013009452 นางสาวสุชีลา นิลโคตร
62013009453 ว5าที่ ร.ต.ธานินทร� มณฑลผลิน
62013009454 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ นิลกาเด็ด
62013009455 นางสาวดวงกมล อมรป@ยะกฤษฐ�
62013009456 นายมงคล จินตาแก%ว
62013009457 นายวราวุฒิ แซ5ต๊ัน
62013009458 นางสาวสุปรียา ร5มเย็น
62013009459 นางสาวกานต�รวี นิ่งกลาง
62013009460 นางสาวอลิสา สิริกรรวิภา
62013009461 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีวันชัย
62013009462 นางสาวชวัลญา ขันทะชา
62013009463 นางสาวปฐมาวดี ปฐมทอง
62013009464 นายปฏิธาน มหิเมือง
62013009465 นางสาวธนัชพร บุบผาสกุลทิพย�
62013009466 นายป@ยนัฎ นาคทอง
62013009467 นายสะอาด แซ5หย่ี
62013009468 นางสาวจริยา เกกาฤทธ์ิ
62013009469 นางสาวเพ็ชรลดา แจ%งสี
62013009470 นายสาคร ปFญญาอนุรักษ�กิจ
62013009471 นางสาวสุดารัตน� เบ%าชาลี
62013009472 นางสาวรุจาภา สิรฐานิช
62013009473 นางสาวกนกนิษก� ฟูเต็มวงค�
62013009474 นายอารักษ� กุณฑลบุตร
62013009475 นางสาวผานิดา สีจันทร�
62013009476 นางสาวอารยา ดิษฐโชติ
62013009477 นางสาวนพวรรณ พรพฤฒิพงศ�
62013009478 นายเกษมชัย โพธ์ิเกษม
62013009479 นายชัยวัฒน� พงษ�สุวรรณ
62013009480 นางสาวมัลลิกา คงเกตุ
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ระดับปริญญาตรี

62013009481 นางสาวศิริลักษณ� งามปลั่ง
62013009482 นางสาวหทัยณัฐ รังสีธรรม
62013009483 นายกฤษณล รักโข
62013009484 นางสาวดลกานท� บุหลัน
62013009485 นายปรมินทร� ชูวงษ�
62013009486 นางสาวณหทัย มากสวาสด์ิ
62013009487 นางสาวอนุธิดา ประพันธ�โรจน�
62013009488 นางสาวสุชิณณา จันทร�พา
62013009489 นางสาวสุพรรษา อ%นชาวนา
62013009490 นายเอื้ออังกูร มังคลาด
62013009491 นางพสุดา จิตตะยโศธร
62013009492 นางสาวปาลีรัตน� เบญญพิธพรพงษ�
62013009493 นายพงศกร อ%นคํา
62013009494 นางสาวอัจฉราพร สุวรรณศัย
62013009495 นางสาวกนกพร โสงขุนทด
62013009496 นางสาวปาจรีย� เทพหนู
62013009497 นางสาวสรินทรา ทินจิรทิพย�
62013009498 ว5าที่ ร.ต.หญิงอังค�วรา วุฒิวงศ�เสรี
62013009499 นายคมสัน อยู5ทะเล
62013009500 นางสาวสุวพิชญ� จงรุ5งเรืองไสว
62013009501 นางสาวเบญจวรรณ จันไทย
62013009502 นางสาวศุภาพิชญ� สําราญสุขทิวาเวทย�
62013009503 นางสาวกรองกาญจน� ยอดสวัสด์ิ
62013009504 นางสาวสุนิทรา สันโดษ
62013009505 นางสาวอารีย� นาคทอง
62013009506 นางสาวปFทมา แก%วอารัญ
62013009507 นายพรโรจน� ยอดที่ดี
62013009508 นางสาวธนภรณ� ทองคํา
62013009509 นางสาวสิริพัฒน� อินทพรต
62013009510 นางสาวกนกพร ไชยจันดา
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ระดับปริญญาตรี

62013009511 นางสาวสุณิสา เลาะวิเศษ
62013009512 นางสาวณัฐริการ� พูนชัย
62013009513 นางสาวรสิกา ศิริชื่นวิจิตร
62013009514 นางสาวอุทัยวรรณ สวนจันทร�
62013009515 นางสาวบังอร กองหล%า
62013009516 นางสาวนารปรียา จันทกูล
62013009517 นายณัฐพงศ� สมวงศ�
62013009518 นางสาวจันทร�จิรา คงทวี
62013009519 นางสาวอุไรวรรณ เพชรมาก
62013009520 นางสาวสุธาทิพย� สุขสุหรัด
62013009521 นางสาวลักษิณาธร ทินสี
62013009522 นางสาวธิดา แซ5ก้ัว
62013009523 นางสาวสุมนฑา ช5วยเก้ือ
62013009524 นางสาวนัฐธิยา ทองบุญส5ง
62013009525 นางสาวปFทมา คงถ่ิน
62013009526 นางสาวรุ5งรวี หม่ืนเศษ
62013009527 นางสาวพรฑิตา ป@ดตานัง
62013009528 นางสาวอัจฉรา เฮงสวัสด์ิ
62013009529 นายฟ;าสั่ง สงวนศรี
62013009530 นายอัซรอน นนทพิพัฒน�
62013009531 นายธนาวัฒน� โกนบาง
62013009532 นายธัญพิสิษฐ� ไชยวงศ�
62013009533 นายทันสิษฐ� ทะกันจร
62013009534 นางสาวสุดารัตน� อยู5รวม
62013009535 นายเทวินทร� ม่ันใจ
62013009536 นางสาวกัลยาณี ใจบุญ
62013009537 ว5าที่ร%อยตรีสุเมธา ยาทองไชย
62013009538 นางสาวพัชรินทร� ศิลารักษ�
62013009539 นางสาวป@ยธิดา ใช%ธัญเจริญ
62013009540 นางสาวนูอัยนี เจะลง
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ระดับปริญญาตรี

62013009541 นางสาวพรนพิน ทิวทิพย�สกุล
62013009542 นายณัฐพล สีสินธุ�
62013009543 นายมานพ พลสารี
62013009544 นางสาวภัชรา วิสิเขตการ
62013009545 นางสาวทิพวรรณ กาเหว5าทอง
62013009546 นางสาวต%องครรลอง ประชาชัย
62013009547 นางสาววิสรา ธนะภาษี
62013009548 นางสาวธิดารัตน� มณีอินทร�
62013009549 นางสาวจิตตวดี แก%วน%อย
62013009550 นายสิริวัฒน� เล%าอรุณ
62013009551 นางสาวอาริษา ราวิล
62013009552 นางสาวณัชสรณ� ต้ังสกุล
62013009553 นางสาวนันทัชพร เสร็จกิจ
62013009554 นายยศภัทร ช5วงมณี
62013009555 นางสาวมาธวี สุขธรานนท�
62013009556 นางสาวรัตนาภรณ� ตUะป@งแจ%
62013009557 นางสาวศิรินันท� ใจศิริ
62013009558 นางสาวพรพชร นิ่งกลาง
62013009559 ว5าที่ร%อยตรีหญิงปFทมา ธีรประถัมภ�
62013009560 นางสาวกันติยา ปาสาเท
62013009561 นางสาวไอลดา เกิดสุข
62013009562 นางสาวณัฐสุดา สาใจ
62013009563 นางสาวชลภัทร� พักชุมแสง
62013009564 นางสาวราชิกา เจริญอัศวสุข
62013009565 นางสาววริศรา บ%านใหม5
62013009566 นายนพรัตน� แก%วพลน%อย
62013009567 นางสาวชุติกาญจน� เวทรังสิการ
62013009568 นางสาวเวณิกา นาวัลย�
62013009569 นางสาวพัชริดา เชาวลิต
62013009570 นางสาวปณต ถนอมศิลปQ
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62013009571 นางสาววาสนา ตรงสิน
62013009572 นางสาวนุชรา นาไชยศิลปQ
62013009573 นายชิราวุธ ศรีคราม
62013009574 นางสาวมยุรี กันอบ
62013009575 นางสาวศิริพร คงสตรี
62013009576 นางสาวจารุรัศม์ิ ทองคํา
62013009577 นางสาวอุษมา ทัตพันธ�
62013009578 นางสาวสมัชญา คํามาบุตร
62013009579 นางสาวณัฐพร ภัทรอธิคม
62013009580 นางสาวจุฑาทิพย� สีสังข�
62013009581 นางสาวศิริฉาย ปFญญาคม
62013009582 นางสาวชลิตา มุขสมบัติ
62013009583 นายสิชณ�ธกร เก้ือเดช
62013009584 นางสาวนลพรรณ ยศอาลัย
62013009585 นางสาวเพียงใจ ชนม�ทวี
62013009586 นางสาวสุบุญญา บรรจง
62013009587 นายภัทร กลัดแก%ว
62013009588 นางสาวกาญจนา วรรณโส
62013009589 นางสาวป@ยะธิดา เดชมา
62013009590 นางสาวพลอยธิดา ต5างสี
62013009591 นายภาคย� คงนคร
62013009592 นางสาวณัฐฐา วิจิตรลัญจกร
62013009593 นายอธิวัฒน� แก%วรักษ�
62013009594 นางสาวภานุชนาถ กุลวรรณ�
62013009595 นางสาวภัทรวดี สุทาตาร�
62013009596 นางสาวอรวรา มังสังข�
62013009597 นางสาวจุฑาภรณ� สิงห�ชุม
62013009598 นางสาวเนตรนภา ถีจันทร�
62013009599 นางสาวนิศารัตน� สายน้ําเย็น
62013009600 นายดํารงศักด์ิ เถ่ือนสว5าง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013009601 นางสาวสุชาดา หนอสิงหา
62013009602 นายประภาส คารมรื่น
62013009603 นางสาววัชราภรณ� ฉลาดดี
62013009604 นายนิธัน อบอุ5น
62013009605 นายวิศรุต มณีวงษ�
62013009606 นางสาวณัฏฐริกา แกมแก%ว
62013009607 นางสาววริษา หนูสม
62013009608 นางสาวศิริลักษณ� การุณศิริ
62013009609 นางสาวสุรัสวลี ชอบเก้ือ
62013009610 นางสาวนทีกานต� กวินภาส
62013009611 นางสาวอภัสนันท� คูณทอง
62013009612 นางสาวขวัญชนก ครองบุญชู
62013009613 นางสาวสุกัญญา ภูสิมมา
62013009614 นายรัฐพงศ� รัตนสิทธ์ิ
62013009615 นางสาวจิภาพันธ� ปรัชญาเดชากูล
62013009616 นางสาวชุติมา ยุทธนาวา
62013009617 นายชยุตพงศ� ช5างปFด
62013009618 นางสาวปรีญาภรณ� สุขดง
62013009619 นางสาวรสริน เขตสูงเนิน
62013009620 นายพงศ�พันธ� คงแดง
62013009621 นางสาวศิริพร ประจงจัด
62013009622 นายพศิน ตระกูลเมฆี
62013009623 นางสาวพัชรินทร� ธิยะจง
62013009624 นางสาวอุษา พุ5มพวย
62013009625 นางสาวพัชร�สิตา มุสิกพันธ�
62013009626 นางสาวพัชรพร ภาวะกุล
62013009627 นางสาวกูโนรียา ราชมุกดา
62013009628 นายณัชนพ สีใส
62013009629 นางสาวสุพัตรา สอนภักดี
62013009630 นางสาวสุวนันท� วันเพ็ง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013009631 นางสาวศันสนีย� นกทอง
62013009632 นางสาวสุพิชชา จิตรบรรจง
62013009633 นางสาวกรธิดา แสนอุบล
62013009634 นางสาวประภาวดี บัวขาว
62013009635 นายทวีศักด์ิ คําสด
62013009636 นางสาวปพิชญา แซ5แต%
62013009637 นางสาวสุนทรียา เทศราช
62013009638 นางสาวดาวเรือง อภิวงศ�พนา
62013009639 นายฐิติพร อรรถนันท�
62013009640 นางสาววทันยา เสวกานันท�
62013009641 นายวรรณชนะ โหมดเจริญ
62013009642 นางสาวกมลวรรณ คําฝFMน
62013009643 นางสาวชลธิดา คําชุม
62013009644 นางสาวนรพร คําภาแก%ว
62013009645 นางสาวกาญจนา แสงสว5าง
62013009646 นางสาวสุนันทา มากมุข
62013009647 นางสาวพิมพ�พิศา มีสันเทียะ
62013009648 นางสาวพิจิตรา ตันสาย
62013009649 นางสาวพชรพร อิ่มชื่น
62013009650 นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสอาด
62013009651 นายกิตติธัช พรายงาม
62013009652 นางสาวแก%วนภา โคตริยา
62013009653 นางสาวธีรญา คําปXาแลว
62013009654 นางสาวณัชชา ประกอบดี
62013009655 นายทินภพ สาระดํา
62013009656 นางสาวญดา สาสนพิจิตร�
62013009657 นางสาวม่ิงขวัญ รักสม
62013009658 นางสาวธัญญาวรรณ พุ5มอ%อ
62013009659 นางสาวมาริสา สายคําพา
62013009660 นางสาวรสสุคนธ� โฆสิทธิรัตน�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013009661 นางสาวบุณทริกา มณีกาศ
62013009662 นายพิทวัส ชะนะพจน�
62013009663 นางสาวอรพิน วงษ�ทองดี
62013009664 นางสาวอัมพิกา ศรีสุวรรณ
62013009665 นายเอกพงศ� แสนหะวานนท�
62013009666 นายพัทธดนย� น%อยดํา
62013009667 นางสาวปภาพินท� เทียนนาวา
62013009668 นายธีรภัทร� อุดมสุด
62013009669 นางสาวกัลยรัตน� ภูวิศธนรัตน�
62013009670 นายรวีโรจน� สุรเชิดเกียรติ
62013009671 นางนรินทร�ทิพย� จันทรศรี
62013009672 นายภาดล ลีคําพอก
62013009673 นายจักรพันธ� ฟุ;งธีรกุล
62013009674 นางสาวน้ําฝน ไชยะโอชะ
62013009675 นางสาวปารณีย� สุขวารี
62013009676 นางสาวสิริพร สนสารี
62013009677 นางสาวนิราวรรณ ลิมไธสง
62013009678 นายรัฐพล เอนกหิรัญ
62013009679 นางสาวสุทธิดา อ่ําแจ%ง
62013009680 นางสาวสิรินภา เอี่ยมรอด
62013009681 นางสาวอริสรา หิรัญลักษณ�ชัย
62013009682 นางสาวธัญชนก ใจลังกา
62013009683 นางสาวสุนิดา ภูจัตตุ
62013009684 นายกุลพัฒน� มาระเมฆ
62013009685 นางสาวธัญสุดา ไศลบาท
62013009686 นายอัครสิทธ์ิ อุ5นเมือง
62013009687 นายเอกนรินทร� ภักดีราช
62013009688 นางสาวเพ็ญพิมพ� เลาหะรัตน�
62013009689 นายณรงค�ศักด์ิ ห%อยสังวาลย�
62013009690 นางสาวกานติมา อบหอม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013009691 นางสาววนัสนันท� สุพรรณไพ
62013009692 นายณรงค�ชัย แชเชือน
62013009693 นางสาวอาภัสรา โนนุช
62013009694 นางสาวปFณฑารีย� ฮวบเอี่ยม
62013009695 นางสาวจันทร�จิรา คําภากุล
62013009696 นางสาววิภารัตน� ไชยศิรินทร�
62013009697 นางสาววรรณิศา เราเจริญ
62013009698 นางสาววันวิสาข� นวลคํา
62013009699 นายกาจณรงค� เพียรเป[นนิจ
62013009700 นางสาวเพ็ญนิภา พ5วงดี
62013009701 สิบตํารวจโทนิวัฒน� สิทธิพร
62013009702 ว5าที่ร%อยตรีหญิงธัญภา นพรัตน�
62013009703 นางสาวฐิติพร คะตะโต
62013009704 นายปวรุตม� เมืองช%าง
62013009705 นางสาวปฐมา รอดดํา
62013009706 นางสาวนริสรา แย%มวาที
62013009707 นางสาวณัฐวดี ชัยฤทธ์ิ
62013009708 นางสาวจริยา หอมขจร
62013009709 นายสรวิศ ตันตะราวงศา
62013009710 นางสาวทินมณี หิรัญโยดม
62013009711 นางณัฎฐวิศา สุวรรณไพบูลย�
62013009712 นางสาวกัญฐิสา นุตนก
62013009713 นางสาวปFทมา ราชแป;น
62013009714 นางสาวอารีรัตน� วังกะหาด
62013009715 นางสาวสุทธิชา บุญสิทธ์ิ
62013009716 นายนันทวัฒน� แก%วควรชุม
62013009717 นางสาวกันตพิชญ� สุริยะมะโน
62013009718 นางสาวอภิญญา คําโฉม
62013009719 นางสาวนัจนันท� แก5นโกมินทร�
62013009720 ว5าที่ร%อยตรีหญิงณัฐพัชร� พิสุทธิชินคุณ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013009721 นายพฤทธ์ิ แสนม่ัน
62013009722 นางสาวชัญญานุช จุติรักษ�
62013009723 นางสาวนิภา บุตรสุด
62013009724 นายชนชล โหรสกุล
62013009725 นายณัฐวุฒิ บุตรสุวรรณ
62013009726 นางสาวมินตรา พิมพะบุตร
62013009727 นางสาววิชุดา กันประเสริฐ
62013009728 นางสาวปวีณ�นุช พ้ืนทอง
62013009729 ว5าที่ร%อยตรีกฤตยา โพธิดารา
62013009730 นางสาวธนัญชกร จําปากะนันท�
62013009731 นางสาวเหมรัตน� อรุณวุฒิพงศ�
62013009732 นางสาวเยาวมาลย� ปFญญาช5วย
62013009733 นางสาวณัฐพร บุญเรือง
62013009734 นางสาววรวรรณ ศรีวะรมย�
62013009735 นายสุรวุฒิ จิรศักด์ิทวี
62013009736 นางสาวจิราภรณ� สุ5มต๊ิบ
62013009737 นางสาวจิราวรรณ� เครือป;อ
62013009738 นางสาวกนกพร เรืองวรรณ
62013009739 นางสาวศุภวดี ชัยศร
62013009740 นางสาวสราลีวรรณ ขุมทอง
62013009741 นายธนบดี วงษ�อนันต�
62013009742 นางสาวนิศากร ส%มแป;น
62013009743 นางสาวพรภิรมณ� ทวีชัยกวิน
62013009744 นางสาวรัตติกาล นักจร
62013009745 นายวีริศ พ5วงโชติ
62013009746 นางสาวธัญญาพร ทองเมือง
62013009747 ว5าร%อยตรีธีระยุทธ ชูศรีโฉม
62013009748 นายอรรณพ เตจUะสร%อย
62013009749 นางสาวซารีนา หมันสัน
62013009750 นางสาวลัดดาวัลย� งาคม
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013009751 นายพงษ�สิทธ์ิ โรจนประสิทธ์ิกุล
62013009752 นางสาวศิรประภา ป@ติภัทรบูรณ�
62013009753 นางสาวอัฑฒ�วินี รอเซ็น
62013009754 ว5าที่ร%อยตรีประดิษฐ� นกเต%า
62013009755 นายอินทัช เสาะแสวง
62013009756 นางสาวสุริยาพร เชื้อนิล
62013009757 นางวรรณธณา จันทร�อ%น
62013009758 นางสาวมนัสชนก ด%วงมูล
62013009759 นายโชคชัย สีหาบุตร
62013009760 นางสาวจันจิรา เกาะน้ําใส
62013009761 นางทฤตมน ไชยจารุวณิช
62013009762 นางสาวรวิพร เครือคล%าย
62013009763 นายนพณัฐ พันธ�ผล
62013009764 นายธันว� ชัยทนุวงศ�
62013009765 นางสาวฐิติพร นาคทับ
62013009766 นางสาวสุนิภา แก%วมูล
62013009767 นางสาวจีรวรรณ โพธ์ิจิตร
62013009768 นางสาวเสาวนีย� ประทุมวัน
62013009769 นางสาววิภาวรรณ สุขจิตร�
62013009770 นางสาวณัฐฐา เนียมรัตน�
62013009771 นางสาวพัชรมัย ชุ5มอินทร�
62013009772 นางสาวสุกัญญา พราพงษ�
62013009773 นายกฤษดา เจริญษา
62013009774 นายยศนันท� อุดมอารีวงษ�
62013009775 นายคุณานนต� ละม%ายศรี
62013009776 นางสาวพนิดา โนใจ
62013009777 นางสาวสุภัสสร ภูยืด
62013009778 นางสาววรจน�ศรินทร� ชาญณรงค�
62013009779 นางสาวธันยาภรณ� ขจรวีระธรรม
62013009780 นางสาวดนุชา ประเทศ
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ระดับปริญญาตรี

62013009781 นางสาวเพ็ญพิชชา คําพิระแปง
62013009782 นางสาวณัฏฐณิชากร ขําสุวรรณ
62013009783 นายธนัฐ ชุมเพ็ชร�
62013009784 นายเทพพิทักษ� จันอ%น
62013009785 นางสาวสุภาดา บุญนิธิ
62013009786 นายเจษฎา เอี่ยมกําแพง
62013009787 นางสาวสิริยากร พัดชื่น
62013009788 นางสาวอัจฉรา เอี้ยวน%อย
62013009789 นางสาววิมลสิริ สุขโสดา
62013009790 นางสาวธิญาดา โตสมบุญ
62013009791 นางสาวสุวพิชญ� ฉายศิริวัฒนา
62013009792 นางสาวกนกวรรณ รัตนวงศ�
62013009793 นางสาวปารียา เอิบโคกสูง
62013009794 นายกัญจน� รอดประเสริฐ
62013009795 นางสาวมานิตา ชัยเพชร�
62013009796 นางสาวจารุภา นิตยลาภ
62013009797 นายภัทรพล ภัทรกุลพิสุทธิ
62013009798 นายรณฤทธ์ิ จันทร�ทวี
62013009799 นางสาวกนกพรรณ กลิ่นละออ
62013009800 นางสาวณัฐตะวัน วรรธนะบูรณ�
62013009801 นางสาวรุ5งนภา แย%มเรือง
62013009802 นายสุรศักด์ิ ขามรัตน�
62013009803 นางสาวหิรัญญา หิรัญรักษ�
62013009804 นางสาวป@ยาภรณ� ทองดี
62013009805 นางสาวธัญญาเรศ ภูมิผิว
62013009806 นายปFฐวี สิมหล%า
62013009807 นายฉัตรชัย ลือชัย
62013009808 นางสาวณัฏฐิพร ทองช5วย
62013009809 นางสาวกุลจิรา โพธ์ิรถ
62013009810 นายธนภัทร คําชมภู
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013009811 นางสาวสุนทรีย� กองสอนวิจิตร�
62013009812 นางสาวนงนุช ทับทิมศรี
62013009813 นางสาวศิริรัตน� พาไธสง
62013009814 นางสาวจิรานันท� เชียงคํา
62013009815 นายธนิต กิจกรพันธ�
62013009816 นางสาวแสงดาว แซ5หว5าง
62013009817 นางสาววรรธนธาดา กาวี
62013009818 นางสาวมานิตา พาณิชพันธุ�
62013009819 นางศิริวรรณ ชัยสุวรรณโรจน�
62013009820 นางสาวแพรหทัย วิริยะกิจวัฒนา
62013009821 นางสาวฉัตรสุดา หงษ�ใจ
62013009822 นายพีระวัฒน� บุญขจรกุล
62013009823 นางสาวณัฐกฤตา ศรีสวย
62013009824 นางสาวนูรอามานี บือราเฮง
62013009825 นายสุรเชษฐ� ปFททุม
62013009826 นางสาวประทุมมา กลิ่นบุหงา
62013009827 นางสาวพิมพ�นิภา มังคะละ
62013009828 นางสาวหทัยชนก ทับทิม
62013009829 นางสาวกุลจิรา นารอง
62013009830 นางสาวชลิตวรรณ ชาญสิกขกร
62013009831 นายหัฎฐกร เซ็นเสถียร
62013009832 นางสาวสุวรรธญา เปYยแก%ว
62013009833 นางสาวณภัทร จันทร�เที่ยง
62013009834 นางสาวสิริลักษณ� ดิเรกฤทธ์ิ
62013009835 นายสยาม วงศ�ศรีธาตุ
62013009836 นางสาวนวลลักษณ� ลาภสัมปFนน�
62013009837 นางสาวราชาวดี สีลาเนียม
62013009838 นางสาวลิตา พงษ�สุวิทยา
62013009839 นายธนิทธ์ิ ทวีเงิน
62013009840 นางสาวจิรภิญญา จิรไพศาลกุล
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ระดับปริญญาตรี

62013009841 นายธัญพงษ� มีมณี
62013009842 นายฤาชุเทพ แสงสุวรรณ
62013009843 นางสาวสตรีเศรษฐ� เลิศสกุล
62013009844 นางสาวอนงวรรณีญา สวยรูป
62013009845 นางสาวศิรประภา วิริยะพาหะ
62013009846 นางสาวฉันทิศา ขาวผ5อง
62013009847 นางสาวศศิกานต� พลวิชิต
62013009848 นายเอกยุทธ ทรัพยากร
62013009849 นางสาวชฎาพร ก่ิงแก%ว
62013009850 นางสาวญาณิศา พูลสวัสด์ิ
62013009851 นางสาวธันยาภรณ� เสนาธรรม
62013009852 นางสาววรินทร อินทสอน
62013009853 นางสาวสุวิชญา สามี
62013009854 นายธนกร รอดเนียม
62013009855 นางสาวกนกอร บุ5งนาแซง
62013009856 นางสาวพรศิริ พรมนุ5น
62013009857 นายเชาวลิต ละครลํา
62013009858 นายชัยพร ลิขิตชัยศักด์ิ
62013009859 นายดิลกธรรม อึ๊งโพธ์ิ
62013009860 นายรังษี รัตนศานติกุล
62013009861 นางสาวศรุดา ดวนใหญ5
62013009862 นางสาวชลนิชา ไกรวงศ�
62013009863 นางสาวสโรชา ปานจันทร�
62013009864 นางเขมิกา งามวงค�น%อย
62013009865 นางสาวสุวรรณา แก%วขุนศรี
62013009866 นางสาววิจิตรา ขอจ5วนเต๋ียว
62013009867 นางสาวเกวลี ล5อใจ
62013009868 นางสาวอานิสา ตอแลมา
62013009869 นางสาวสุภานันท� แจ5มศรี
62013009870 นางสาวรุ5งนภา บุญจันท�
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ระดับปริญญาตรี

62013009871 นางสาวพิมนุต นาประจุล
62013009872 นางสาวลัดดาวัลย� ชื่นผล
62013009873 นางสาวอัจฉราภรณ� เกลี้ยงพร%อม
62013009874 นางสาวเบญจรัตน� ปรีดี
62013009875 นายวิทูร วรรณพินทุ
62013009876 นางสาวปริยากร ปทุมเทศเนติธร
62013009877 นายวรกร หวานฉํ่า
62013009878 นางสาวสุฑาพร อํามร
62013009879 นายวิศรุต สุวรรณรัตน�
62013009880 นางสาวพิชญธิดา วงษ�ทอง
62013009881 นางสาวพิชญา โพธ์ิชัย
62013009882 นางสาวมัณฑนา ถนอมสิทธ์ิ
62013009883 นางสาวนิภาพร มะหะพันธุ�
62013009884 นางสาวกษมา โกมุทีวงษ�
62013009885 นายอภิชิต ยุบลนารถ
62013009886 นางสาวรุ5งอรุณ หวังชันกลาง
62013009887 นางสาวดวงฤทัย หลักเพ็ชร�
62013009888 นางสาวจิตรนาฎ สมฤาแสน
62013009889 นางสาวสุภัสสรา ภูริวรกุล
62013009890 นายชมณัฐ รัตตะสุข
62013009891 นายวีรพงษ� คําภิระยศ
62013009892 นางสาวพิชญา เรืองสังข�
62013009893 นายฮิปบาน มานUะ
62013009894 นางสาวสุธารินี ทิพย�โสภา
62013009895 นายวรากรณ� บุญทศ
62013009896 นางสาวปราริชาติ วนะเจริญ
62013009897 นายศุภณัฐ แสงสว5าง
62013009898 นางสาวป@Pนป@นัทธ� อัครณีวงศ�
62013009899 นางสาวสิริลักษณ� ทองโอฬาร
62013009900 นางสาวรวิพร จอดเกาะ
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ระดับปริญญาตรี

62013009901 นางสาวสุภมาส ลียากาศ
62013009902 นายสัญญา นารีแพงสี
62013009903 นางสาวเบญจรงค� บุรณศิริ
62013009904 นางสาวเสาวรส ศีลวัตสุทธ์ิศักด์ิ
62013009905 นางสาวกรรณิการ� วิละแสง
62013009906 นางสาวกุลิสรา ก่ิงแก%ว
62013009907 นางสาวนภาภรณ� กันจารุ
62013009908 นางสาวปณิดา รัตนอุบล
62013009909 นางสาวธนภรณ� เกตุชัยศรี
62013009910 นางสาวสุรัตชฎา วิเชียรสิทธ์ิ
62013009911 นายธนาศักด์ิ ไชยดํา
62013009912 นางสาวแพรพลอย ชุติคุณากร
62013009913 นางสาวหนึ่งฤทัย เม้ียงหอม
62013009914 นายเภสัช สุวรรณประเสริฐ
62013009915 นายภูไท อภิบาลศรี
62013009916 นางสาวธัญพิชชา การีรัตน�
62013009917 นางสาวมนัตตา โตเจริญ
62013009918 นางสาวอาริยา ทองแฉ5
62013009919 นางสาวเบญจวรรณ อุ5นเรือน
62013009920 นางสาวสุณัฏฐ�ชา เสียงสืบชาติ
62013009921 นางสาวอรวรรณ ซอยงาม
62013009922 นางสาวกัณทิมา หามหละ
62013009923 นางสาวพรชนก ตาลพลกรัง
62013009924 นางสาวกาญจนา กลัดสิงห�
62013009925 นายวิทวัส อEองสกุล
62013009926 นางพรวิไล เงินคํา
62013009927 นางสาวนงนุช กล่ําถวิล
62013009928 นางสาววราพร ดีดวงพันธ�
62013009929 นางสาวปพิชญา ศิลปวานิชย�
62013009930 นางสาวพิมพ�ลภัส สุนทรศิริเวช
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ระดับปริญญาตรี

62013009931 นางสาวสุขฤทัย แจ5มเที่ยงตรง
62013009932 นางสาวณัฐปQภัสร ช5วยแท5น
62013009933 นางสาวพรทิวา มานะจิตต�
62013009934 นางสาวฤทัยภัทร แสงสุริยฤทธ์ิ
62013009935 นางสาวยุวัลดา วงค�ไชยา
62013009936 นางสาวชาลิสา พิมพ�สุทธ์ิ
62013009937 นางสาวศิริพร ลิ้มรังษี
62013009938 นายชาญชัย ฉัตรอนันทเวช
62013009939 นางสาวจินดา ไชยลังการ
62013009940 นางสาวสุธิดา จิเหิบ
62013009941 นางสาวรัชฎา อารมณ�
62013009942 นายวนัฐ สมนางรอง
62013009943 นายธีรพล อัมภัยบูรณ�
62013009944 นางสาวอังคณา พลคํา
62013009945 นางสาวกนกนภา สุนทรศาสตร�
62013009946 นางสาวกฤตภรณ� ตุ%มมณี
62013009947 นายธีรฉัตร สุขสําราญ
62013009948 นายพงษ�ธร พวงมาลา
62013009949 นายณัฐพล น้ําใจเย็น
62013009950 นางสาวชนากานต� ทองคํา
62013009951 นางสาวปุณณภา ศิริธร
62013009952 นางสาวจารุณี สมพบ
62013009953 นายภาณุวัฒน� คําควร
62013009954 นางสาวอรจิรา นาคมีศรี
62013009955 นายศุภโชติ กองตัน
62013009956 นางสาวณัฐสิมา ใบเนียม
62013009957 นางสาวเกวลิน โพธิปFตชา
62013009958 นางสาวกัลยา คําเอื้อ
62013009959 นายชนุดม เกศอรุณสกุล
62013009960 นางสาววณัชฐญา ศรีบุญ
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ระดับปริญญาตรี

62013009961 นายณัฐชนน อักษรารัตนานนท�
62013009962 นายอมรศักด์ิ หมาดหลี
62013009963 นายเทวาวิทย� บุดดาวงษ�
62013009964 นางสาวศกลวรรณ รามมาก
62013009965 นางสาวกัญญาภัค กุญชร ณ อยุธยา
62013009966 นางสาวรุ%งนรินทร� ประเสริฐสม
62013009967 นางสาววราภรณ� ช%างพลาย
62013009968 นางสาวมณวิกา ช5วยชู
62013009969 นางสาวกิตติยา ผิวเกลี้ยง
62013009970 นางสาวฐิรนันท� วิเศษดอนหวาย
62013009971 นายสุทธิพงษ� วงษ�จิตร
62013009972 นายอาทิตย� ไชยเพ็ชร
62013009973 นายทนงศักด์ิ โทสุวรรณ�
62013009974 นางสาวสุวิมล ทองนอก
62013009975 นางสาวรุจิระ โพธิติ
62013009976 นางสาวศรัญญา สุรวงค�
62013009977 นางสาววิธาสินี รัตนบํารุง
62013009978 นายสุบิน สุขต�วงศ�ลี
62013009979 นางสาวสนทิดา บุญรอด
62013009980 นางสาวจิราพร อินทะคม
62013009981 นางสาววรัชยา ทองทา
62013009982 นางสาวเกวดี ตู%บุดดา
62013009983 นางสาวพิมพ�พิดา ชูศิลปQ
62013009984 นางสาวขวัญภิรมย� บรรจงปรุ
62013009985 นายอดิศร จันทร�โท
62013009986 นางสาวฐิตาพร สังเกตุ
62013009987 นางสาวณัฐชนันท� สร%อยศักด์ิ
62013009988 นางสาวกชกร ชูศรี
62013009989 นางสาวจิระภา จันทมุด
62013009990 นางสาวอัจฉรา แพงงาม
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ระดับปริญญาตรี

62013009991 นางสาววีนัส ปFทมาศ
62013009992 นางสาวปภิญญา บุณยะตุลานนท�
62013009993 นายพรพงษ� เลขะสมาน
62013009994 นางสาววรัญญา ย่ิงหาญ
62013009995 นางสาวรัชนีกร ปFดทุม
62013009996 นางสาวดีรินทร� พร%อมพงศทร
62013009997 นางวรรณิภา จิตจง
62013009998 นางสาวประภัสษร หลักทองคํา
62013009999 นางสาวอริศรา เดชนะ
62013010000 นายนพปฎล บํารุงรักษ�
62013010001 นางสาวจินตนา เคณาภูมิ
62013010002 นางสาวทัศนีย� ชุมศรี
62013010003 นายกิตติธัช มณีสว5าง
62013010004 นายมงคลพัน แจ5มรัศมี
62013010005 นางสาวกมลรัตน� หวังสันติวงศา
62013010006 นายศุทธิพงศ� เพชรจูด
62013010007 นางสาวเมธิกา ประเสริฐจินดา
62013010008 นางสาวกนิษฐา สารวัตร�
62013010009 นางสาวสุภชาดา พ5วงเปYย
62013010010 นางสาวกันยาภรณ� คําหน%อย
62013010011 นางสาวบุญยวีร� นุสโส
62013010012 นางสาวสุธาสินี ชื่นใจดี
62013010013 นางสาววรุณลักษณ� กิจบํารุงสาสน�
62013010014 นางสาวพากเพียร ใจพิแสง
62013010015 นายกล%าณรงค� มะโนชัย
62013010016 นางสาวสุพรรณา ประกอบผล
62013010017 นางสาวภาวิณี แก%วศิลา
62013010018 นางสาวจันทร�จิรา อ5อนชุม
62013010019 นายปรินทร� คุณธรรมสถาพร
62013010020 นายสุวัจชัย ชื่นฉํ่า
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ระดับปริญญาตรี

62013010021 นางสาวกชมน เครือทอง
62013010022 นางสาวจุฬาลักษณ� นิจกระโทก
62013010023 นางสาวมนัญชยา อินทรประสิทธ์ิ
62013010024 นางสาวศรัญญา เหล5าบุบผา
62013010025 นางสาวรุ5งนภา สายจันดี
62013010026 นายนันทวัฒน� สืบศรีวิชัย
62013010027 นางสาวชนิตกานต� จะระแอ
62013010028 นางสาวนฤภร ชํานาญโยชน�
62013010029 นายจําลอง พรหมศิลา
62013010030 นายณัฐวุฒิ จันทร�แย%ม
62013010031 นางสาวปณภัช วรชนะนันท�
62013010032 นางอรนุช บุญมาก
62013010033 นางสาวพัชรินทร� รอดประเสริฐ
62013010034 นางสาวกรวิการ� นนท�บุลัย
62013010035 นายชยานนท� ม่ังค่ัง
62013010036 นายณัฐพล รักธรรม
62013010037 นายสุทธิพงษ� พรมดี
62013010038 นายสหภพ จรุงจิตต�
62013010039 นางสาวศุกัญดา ดวงแก%ว
62013010040 นางสาวหทัยรัตน� บัวชุม
62013010041 นายภัทรภูมิ เป[ดทอง
62013010042 นายกิตติศักด์ิ วงอินตา
62013010043 นางสาวสมฤดี ภักดีสุวรรณ
62013010044 นางสาวฉัตราลักษณ� ช5วงโชติ
62013010045 นายภัทรพงษ� ใจแก%ว
62013010046 นางสาวพรทิพย� บัวดิษ
62013010047 นายวุฒิชัย รอดสิน
62013010048 นายณัฐพล บุญผ5อง
62013010049 นางสาววชิราภรณ� ชิตเจริญ
62013010050 นายธีรติ ไตรศักด์ิศรี
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ระดับปริญญาตรี

62013010051 นางสาวลลิตา คําโสภา
62013010052 นางสาวนพเก%า ภาคสอง
62013010053 นายปองภพ ราษีคูณ
62013010054 นายพงษ�ดนัย พรมชาติ
62013010055 นายสุพจน� นาคสุวรรณ�
62013010056 นางสาวสุวนันท� รัตนศิลา
62013010057 นายวัชรินทร� ปFทมาวิไล
62013010058 นางวาสินี มีวัฒนะ
62013010059 นายศุภเดช บุญสิงห�ศร
62013010060 นางสาวโชติกา แซ5ลิ้ม
62013010061 นางสาวพัชรินทร� สร%อยโต
62013010062 นายทวัธชัย ศรีโยธา
62013010063 นายเกียรติศักด์ิ ขันติบัญชากุล
62013010064 นายเชาวลิต จิรพงศ�พิวัฒน�
62013010065 ว5าที่ร%อยตรีธวัชชัย งามล%วน
62013010066 นายลุทฟY อาลีมามะ
62013010067 นางสาวศรีภัทชกช ชยกรพานาแก%ว
62013010068 นางสาวอุษา เพ่ิมทรัพย�
62013010069 นางสาวเมธาวี โสรเนตร
62013010070 นางยุพารัตน� เตชะนันท�
62013010071 ว5าที่ ร.ต.วงศ�ธวัช แก%วมะณี
62013010072 นายปราโมทย� อัมพรมหา
62013010073 นางสาวนัสรีน สาริปา
62013010074 นางสาวปุญญภัทร วงษ�จูม
62013010075 นายดุษฎี เสนบุญ
62013010076 นายกฤษณ� สุขศิริสวัสดิกุล
62013010077 นางสาวชลธิชา ตUะป@นตา
62013010078 นางสาวพัชรี ศรีวิเศษ
62013010079 นางสาวประภัสสร ภู5ระหงษ�
62013010080 นางสาวธิติมา บุญถม
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ระดับปริญญาตรี

62013010081 นางสาวนิตยา รัตนะดี
62013010082 นางสาวสรัญญา แสงตะคร%อ
62013010083 นางสาวอัมพิกา ฟองอินทร�
62013010084 นางสาวสุริยา พากเพียร
62013010085 นายนที สุขดีศรีสวัสด์ิ
62013010086 นางสาวกุลวลี คงปราโมทย�
62013010087 นายสุวิชา ขําเจิม
62013010088 นางสาวสุทธาทิพย� ประวิง
62013010089 นางสาววีระนันท� วงศ�รัตนาศิริ
62013010090 นายชานนท� ยางจันทร�
62013010091 นางสาวน้ําทิพย� ศรีแก%ว
62013010092 นางสาวณิชา ทักษาดิพงษ�
62013010093 นางสาวรพีพร ดวงคํา
62013010094 นางสาวกมลวรรณ จุรีรัตนวนิช
62013010095 นายสุพัฒน�พงษ� พุ5มเจริญ
62013010096 นางสาวยาตี ดวงตา
62013010097 นายอายุษ หาญราษฎร�
62013010098 นางสาวสุพิชญา ช%างทอง
62013010099 นางสาวนิตยา นวบุญ
62013010100 นางสาวธณากานต� แสงมณี
62013010101 นายโชคอํานวย ตําปาน
62013010102 นายสมใจ มีเฉย
62013010103 นายธีริทธ์ิ อภิสุนทรางกูร
62013010104 นางสาวศศิวิมล ไชยา
62013010105 นายเชษฐตะวัน ชูแสง
62013010106 ว5าที่ ร.ต.วิศรุจน� โภคินรัฐโรจน�
62013010107 นายพรพรม พันธ�ชัย
62013010108 นางสาวกาญจนา บุญหนัก
62013010109 นางสาวสุกัญญา วิรุวรรณ
62013010110 นายรัตนชัย อัศวโสตถ์ิ
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ระดับปริญญาตรี

62013010111 นายวรวุฒิ สง5าแสง
62013010112 นางสาวลลิตา สัมมามิตร
62013010113 นางสาวพรรณราย ยันตะพันธ�
62013010114 นางสาวพวงผกา ช5องสว5าง
62013010115 นางสาวกมลทิพย� เชื้อฉํ่าหลวง
62013010116 นางสาวไซนับ แวดอเลาะ
62013010117 นายกฤษณะ สุขประวิทย�
62013010118 นายรภัทกร มิตรเจริญรัตน�
62013010119 นางสาวนาถยา เปลี่ยนศรี
62013010120 นางสาวนันทิดา ธรรมเกตุ
62013010121 นางสาวนิตย�ดารา ชูคลี่ใจรัตน�
62013010122 นายอภิสิทธ์ิ ทองชัย
62013010123 นางสาวญาณีนาถ จันทร�แก%ว
62013010124 นางสาวธนิดา คงทรัพย�
62013010125 นางสาวกานต�สิรี เจริญอริยะกุล
62013010126 นางสาวพรรณิการ� ใจรินทร�
62013010127 นายวรวรรณ ม%าทอง
62013010128 นางสาวสุภาพร ปานสารี
62013010129 นายธีราวัชร แหวนทอง
62013010130 นายอดิเทพ รอดพุก
62013010131 นางสาวสุพรรษา จ5าโนนสูง
62013010132 นางสาวจารุวรรณ รามจุล
62013010133 นางสาวเฉิดโฉม ณ พัทลุง
62013010134 นางสาวเกศสุดารัตน� หลักคํา
62013010135 นางสาวสุภมาศ แสงสวรรค�
62013010136 นางสาวจันทร�เพ็ญ ปานทรัพย�
62013010137 นางสาวสุณิสา บุญขาว
62013010138 นางสาวสุวรรณี แสงเพ็ง
62013010139 นายศุภณัฐ เกตกินทะ
62013010140 นายศิวดล หงษ�ทอง
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ระดับปริญญาตรี

62013010141 นางสาวจรวยพร แก%วใส
62013010142 นางสาวพัชรมณี ชูพีรัชน�
62013010143 นางสาวอรพรรณ จรเสถียร
62013010144 นางสาวพาริณี เล็กประทุม
62013010145 นายณัฐวุฒิ ชุมภักดี
62013010146 นายวีรพงษ� คําต๋ันวงศ�
62013010147 นางสาวชุติมา ดวงจิตร
62013010148 นายธนาคาร น%อยพิทักษ�
62013010149 นางสาวธนาพร ตูมนอก
62013010150 นางสาวภรณ�ทิพย� อินทร�แก%ว
62013010151 นางสาวอุไรรัตน� สุวรรณฤกษ�
62013010152 นางสาววัชรากร มีแวว
62013010153 นางสาวณัฐญา คงคุ%ม
62013010154 นางสาวปFญณพัชฑ� เพชรกุล
62013010155 นางสาวศิรินภา คิสารัง
62013010156 นายฉลอง สุขอร5าม
62013010157 นางสาวสุกัญญา ทองเสือ
62013010158 นายวีรพันธุ� พรหมทองดี
62013010159 นางสาววราภรณ� มาสอน
62013010160 นางสาวดาราวรรณ นิลคํา
62013010161 นายกิตติศักด์ิ ลุ5มภู
62013010162 นางสาวมัลลิกา หล%ามา
62013010163 นางสาวพันจิระ หล%าเที่ยง
62013010164 นางสาวนุชจรี แม5นรัตน�
62013010165 นายณัฐพันธ� คะลา
62013010166 นางสาวกัลยาณี พบโชค
62013010167 นางสาวเพชรรัตน� วงษ�ใหญ5
62013010168 นางเกศนีย� สุกแสก
62013010169 นางสาวสุวนันท� จินตะกัน
62013010170 นางสาววิรัญญา สุขนุกูล
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62013010171 นายอตินท สุรัตน�
62013010172 นางสาวสุพัตรา แซ5ลี้
62013010173 นางสาวกุลจิรา เพ่ิมอิ่ม
62013010174 นางสาวพรสุวรรณ โพธ์ิสุวรรณ�
62013010175 นางสาวสุชาดา พะเนตรรัมย�
62013010176 นางสาวกิตยาภรณ� ด%วงทอง
62013010177 นางสาวสุรีย�รัตน� วิงสกุล
62013010178 นางสาวสุดารัตน� ถือม่ัน
62013010179 นางสาวเบญญาภา สมอคํา
62013010180 นางสาวณดาพัณ ภูธนมหาโภคิน
62013010181 นางสาวพรภิมล ทาไล
62013010182 นายสายชล อุดมอภิญญา
62013010183 นางสาวดาริกา คงอ5อน
62013010184 นางสาวรวี ซําเซ็น
62013010185 นางสาวลลิตา สังข�พะกรณ�
62013010186 นางสาวเกตน�นิภา มากสุริวงษ�
62013010187 นางสาวสุจินตนา พุฒดี
62013010188 นายเอนกพงษ� ชุมทอง
62013010189 นายเมธา โพธ์ิทอง
62013010190 นายพัสกร ศรวัฒนา
62013010191 นายกันตินันท� บุญคุ%ม
62013010192 นางสาวชนัฐฎา อ5อนประทิว
62013010193 นางสาวอนุตร ทองเกษร
62013010194 นางสาวกลินตา แก%วสาสุข
62013010195 นางสาวสิริพร ศรีจันทร�โฉม
62013010196 นางสาวกาญจนา ชัยอักษรเวช
62013010197 นางสาวศิริวรรณ พันธ�เพชร
62013010198 นางสาวรัศมี เมืองเงิน
62013010199 นายธรรมพล บุญเกษม
62013010200 นายฉัตรชัย ช5างดี
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62013010201 นางสาวกรองทอง ปลัดวิเศษ
62013010202 นายธนภูมิ เกียรติไตรรัตน�
62013010203 นางสาวชลลดา ยอดใจดี
62013010204 นางสาวอาทิตยา บุญเอก
62013010205 นางสาวชลธิชา สุริยกุล ณ อยุธยา
62013010206 นางสาวสุรีย� ไรอัน
62013010207 นายวิรวิชญ� เรืองเพ็ง
62013010208 นางอิศกานติช� ศรีจารุนาภิรัชต�
62013010209 นางสาวทรงสมร โสตะ
62013010210 นางสาวชลธิชา ยานาบัว
62013010211 นางสาวเอมอร สร%อยสน
62013010212 นายเจนภพ ดีเหลือ
62013010213 นายกิตติพงษ� คล%ายวิจิตร
62013010214 นายอาทิตย� กองเงิน
62013010215 นางสาวจิตติมา เย็นสมใจ
62013010216 นางสาวคณิศร คําภีระ
62013010217 นายพันธยุทธ คงคานนท�
62013010218 นางสาวกาญจนา โนนสามารถ
62013010219 นางสาวสุวนิดา เสนาวรานนท�
62013010220 นายธิติวัฒน� จงไกรจักร
62013010221 นางสาวสุภาวินี มณีนพ
62013010222 นางสาวณัฏฐนันท� รัตนรินทร�
62013010223 นางสาวหยาดดาว ขุนทวี
62013010224 นางสาวอัจจิมา โมบัณฑิตย�
62013010225 นางสาวสุนิสา กาเผือก
62013010226 นายเสกสรรค� จินา
62013010227 นางสาววิไลวรรณ บํารุงศักด์ิ
62013010228 นางสาวณัฐชลัยย� หลําดี
62013010229 นายอานุภาพ อินทะชัย
62013010230 นางสาวชนกนันท� มณีวงศ�
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ระดับปริญญาตรี

62013010231 นางสาวเย็นฤดี บุญเรือง
62013010232 นางสาวขนิษฐา ภูมิฐาน
62013010233 นางสาวนันธภัทร สุนทรนนท�
62013010234 นายสุกฤช พิทยาวานิชย�
62013010235 นางสาวอัมภิกา นามวิเศษ
62013010236 นางสาวปราญชลี ชั้นทองคํา
62013010237 นางสาวพีระยา เพชรเลี่ยม
62013010238 นางสาวสุจิตรา แก%วนันทา
62013010239 นางสาวอรทัย ช5วงโชติ
62013010240 นางสาวภควรรณ บัญชาญ
62013010241 นางสาวศิริขวัญ อุนาพันธ�
62013010242 นายธนาตย� อัจฉริยศรีพงศ�
62013010243 นางสาวศิรินภา เพริดพริ้ง
62013010244 นางสาววริยา พาลีบุตร
62013010245 นางสาวปาริชาติ ศรีหาสาร
62013010246 นายขจรวิทย� สมศรี
62013010247 นางสาวนิพาพร ดอนไธสง
62013010248 นายศิวา กมลรัตนกุล
62013010249 นางสาวกาพย�แก%ว แก%วนาบอน
62013010250 นางสาวน้ําทิพย� ทองลาด
62013010251 นางสาวธนิดา หอมสุด
62013010252 นางสาวนิลาวรรณ อิ่มเอี่ยม
62013010253 นางสาวนิศารัตน� บุญคุ%ม
62013010254 นางสาวอรนุช ศรีหะดม
62013010255 นางสาวสุภาพ อุทุม
62013010256 นายฐิติคมน� พิพัฒน�เพชรภูมิ
62013010257 นางสาวนัฐพร สืบเสาะ
62013010258 นางสาววรารักษ� สินสุพรรณ�
62013010259 นายชาญณรงค� คําแก%ว
62013010260 นายจัตุพล ตุนา
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ระดับปริญญาตรี

62013010261 นางสาวม่ิงขวัญ ปานบ%านแพ%ว
62013010262 นางสาววันวิสา เกษร
62013010263 นายธนพล ย่ิงยงย่ังยืน
62013010264 นายสิทธิเดช จรูญกิจภัทรกุล
62013010265 นางสาววารุณี กล%าหาญ
62013010266 นางสาวมรนรินทร� วงศ�ชัย
62013010267 นางสาวอาวีวรรณ ดุสิต
62013010268 นางสาวชลดา ดีรอต
62013010269 นายธัชพล ศรีวิลัย
62013010270 นางอรุณี คําศรี
62013010271 นางสาวสริญญา กาละพัฒน�
62013010272 นางสาวสุนทรี ศรีวิชัยมูล
62013010273 นายกิตวชิร ตาไฝ
62013010274 นายรวิเชษฐ� อันสีเมือง
62013010275 นายนิติวัฒน� ศรีสวัสด์ิ
62013010276 นางสาวกุลิสรา เฉลยสุข
62013010277 นางสาวป@ยธิดา เหล็กใหล
62013010278 นายพลาธิป ศรีทะนันชัย
62013010279 นายฐาปกรณ� เปYPยมปุก
62013010280 นางสาวปรียานุช อุดไชยา
62013010281 นางสาวจันทร�งาม เกิดผล
62013010282 นางสาวโสภิดา ใจงาม
62013010283 นางสาวชยาพร ศิกษมัต
62013010284 นางสาวพลอยไพลิน แสงธรรมชาติ
62013010285 นางสาวเยาวภา จริรัตน�
62013010286 นางสาวเรวดี ศากยวงศ�
62013010287 นางสาวจิรตา ทองสุก
62013010288 นายอรรคพล คําภูษา
62013010289 นางสาวป@ยะรัตน� สุบรรณวิลาศ
62013010290 นางสาววรรณนิภา พุทธวงค�ษา
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ระดับปริญญาตรี

62013010291 นายธีระโชติ กาญจนพิบูลย�
62013010292 นางสาวสุภัสสร เวียนเป^ะ
62013010293 นางสาวชนม�นิภา ยืนย่ัง
62013010294 นายพระนาย ชูช5อทิพย�สกุล
62013010295 นางสาวนิธิลักษณ� ไตรรัตน�
62013010296 นางสาววันทนีย� ชัยงาม
62013010297 นางสาวชนิตา บริรักษ�
62013010298 นางสาวยุพาพร พิกุลทอง
62013010299 นางสาววราริญ โกมัย
62013010300 นางสาวจิรัชญา จิตรัตน�
62013010301 นางสาวทัศนพร พกุลานนท�
62013010302 นางสาวสุรีรัตน� สุขลาภ
62013010303 นางสาววรพร พลอยสุกใส
62013010304 นายภราดร สินเจริญพร
62013010305 นางสาวกฤตญา โพธ์ิหม่ืนไวย
62013010306 นายศิริพงษ� จงเสริมสุข
62013010307 นายประพันธ� โอระนํา
62013010308 นางสาวทัศนีย� ฤทธาคณานนท�
62013010309 นางสาวพรภินันท� เลิศรวีวัฒน�
62013010310 นางสาวกชกร วิลาวัลย�
62013010311 นางสาวจณัญญา พ่ึงสุยะ
62013010312 นางสาวธนานิษฐ� จิรสิทธ์ิเจริญ
62013010313 นางสาววันวิสาข� คําบุญเรือง
62013010314 นายสุธิวัฒน� สงแทน
62013010315 นางสาวอินทุอร เชื้อแก%ว
62013010316 นางสาววิรวรรณ ชื่นค%า
62013010317 นางสาวอัจฉราภรณ� นรสีห�
62013010318 นายภูวนันท� โปหลง
62013010319 นางสาวปาลิกา สว5างพฤกษ�
62013010320 นางสาวมานิตา ห%องขวาง
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ระดับปริญญาตรี

62013010321 นางสาวภัชชิญาภรณ� สมัครสมาน
62013010322 นางสาวอารียา แก%วสาคร
62013010323 นางสาวภารวี โพธ์ิงาม
62013010324 นางสาวดวงเนตร ธรรมคุณ
62013010325 นางสาวพัชริดา วงศ�กุลชาตะ
62013010326 นายชัยชนะ พานิชพงษ�
62013010327 นางสาวราชินันท� มณีรัศยากร
62013010328 นายวิชัย จิตอารีย�
62013010329 นายสุทิวัส ศรีจันอยู5
62013010330 นางสาวปาริฉัตร ฮั่วหลี
62013010331 นางสาวธัญกานต� แสงประดับ
62013010332 นางสาวปรียานุช อัศวไกรศรี
62013010333 นายวรทรรศ กลิ่นขจรวงศ�
62013010334 นางสาวลักขณา บุญประกอบ
62013010335 นางสาวภาพตะวัน ศิริรัตน�
62013010336 นางสาวเกษรา เวทยา
62013010337 นางสาววาสนา กีรติรัฐ
62013010338 นางสาวอธิชา วัฒนกิจ
62013010339 นางสาวโสภิตา พ5วงเจริญ
62013010340 นางสาวฐิติมา อินทสุวรรณ
62013010341 นางสาวมลิวัลย� กุลวงศ�
62013010342 นางสาวเธียรธิดา สุขปFญ
62013010343 นายอรรถชัย ไชยวัต
62013010344 นางสาวขวัญจิรา กล5อมบรรจง
62013010345 นายป@ยะเทพ ปุรณะดี
62013010346 นางสาวลักขณา บุตรรักษา
62013010347 นางสาวรัตนา เกตุโชติ
62013010348 นายปFญญา บุญตามทัน
62013010349 นายสันติภาพ ปรีชา
62013010350 นายอภิวัฒน� นวลขาว
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013010351 นางสาวพิมพ�วรีย� บุณยบวรวิวัฒน�
62013010352 นางสาวสุขฤทัย ขวัญยืน
62013010353 นางสาวภัคสิรี ฉ่ิงทองคํา
62013010354 นางสาวสุทธิลักษณ� เชื้อนิล
62013010355 นางสาวจันทร�จิรา ขุนทอง
62013010356 นางสาวจีรวรรณ ฐานะ
62013010357 นายบวร แสงสิน
62013010358 นางสาวสุวิมล กุยสิงห�
62013010359 นางสาวนรินทรา ธัญญาวุฒิ
62013010360 นายวฤทธิ วาริชกุลจงเจริญ
62013010361 นางสาวกนกวรรณ เทศน%อย
62013010362 นางสาวพรรณนิภา แจ%งคล%อย
62013010363 นางสาวชนิตา โสโพธ์ิ
62013010364 นายณัฐธีร� รัฐกุลพิสุทธ์ิ
62013010365 นางสาวชรินทร�รัตน� ชูรัตน�
62013010366 นายสุริพงษ� สุวรรณเมือง
62013010367 นางสาวฉวีวรรณ ประดับบรรจง
62013010368 นางปานชีวา จันทรคณา
62013010369 นางสาวศกลวรรณ คชวิพันธ�
62013010370 นายบุญสลัก อายุสม
62013010371 นางสาวทัชชกร แหสกุล
62013010372 นายภูริณัฐ บัลลังก�
62013010373 นางสาวบุญชณัฏฐา หาผลดี
62013010374 นางสาววัลญา ศรีสุวรรณ
62013010375 นางสาวสิรินดา กีรติวุฒิกุล
62013010376 นางสาวจันทร�เพ็ญ จับทอง
62013010377 นางสาวนัฎฐิยา มณีธนู
62013010378 นางสาวธนพร พูลสวัสด์ิ
62013010379 นางสาววัชราภรณ� เพชรา
62013010380 นางสาววิภารัตน� ศิลาแดง
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ระดับปริญญาตรี

62013010381 นางสาวพิมพ�ดาว พึงไชย
62013010382 ว5าที่ ร.ต.หญิงณัฐนรี ภวภูตานนท�
62013010383 นายอนุสรณ� หาญสิทธ์ิ
62013010384 นายศิลปชัย บุญนิธี
62013010385 นางสาวพชรภรณ� ลิ่มทองน%อย
62013010386 นายสุภัค น%อยดี
62013010387 นางสาวจุฬารัตน� แก%วสีขาว
62013010388 นางสาวปรารถนา วงษ�ศรีนาค
62013010389 นางสาววนิษฐา ศรีปรัชญากุล
62013010390 นางสาวอรวรรณ ปFนคํา
62013010391 นายวิชัย พฤกษกรวณิชย�
62013010392 นายอิทธิวัช คล5องแคล5ว
62013010393 นายวชิรวิทย� กุนอก
62013010394 นางสาวเหมือนฝFน ภู5ประสม
62013010395 นางสาวชมากร ชนะรัตน�
62013010396 นางสาววิรันชิสา ช5างเหล็ก
62013010397 นายฐิติพงศ� เจริญผล
62013010398 นางสาวจิตตรา ริมรักษา
62013010399 นายอดิศักด์ิ เหนือโพธ์ิทอง
62013010400 นายณัฐวรา เพชรมา
62013010401 นางสาวศิริรัตน� ชูสระคู
62013010402 นางสาวพัชรินทร� ชาวบัวใหญ5
62013010403 นางสาวศศิธร โตชัย
62013010404 นางสาวอนงค�นาฎ ดรทะนัย
62013010405 นางสาวนรินทร นรินทร�
62013010406 นายวชิรศักด์ิ ไทยแสง
62013010407 นางสาวศุภัสสร วงค�ตะวัน
62013010408 นายนรุตม� จิราวุฒิพงศ�
62013010409 นางสาวขวัญกมล มาเรียน
62013010410 นางสาวชนิตา พิณวานิช
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62013010411 นางสาวพวงเพ็ญ หงส�ษา
62013010412 นางสาวชินาภา เพ็ชรปุXน
62013010413 นางสาวสุธิดา วงษ�สกุล
62013010414 นายชัชนันท� สร%อยพุดตาน
62013010415 นางสาวป@ยะพร พิกุลศรี
62013010416 นายวิวัฒน� รัตนะ
62013010417 นางสาวกรกนก คงดี
62013010418 นางสาวปรียา แก%วมณี
62013010419 นายอับดุลฮากีม วัฒนะ
62013010420 นางสาวเจนจิรา มีขันหมาก
62013010421 นางอารีรัตน� สมเสถียร
62013010422 นางสาวนธวรรณ แก%วพระอินทร�
62013010423 นางสาวอุไร แสนเหวิม
62013010424 นายสิริราช พิมสอน
62013010425 นางสาวณัฐารมย� อิสริยนานนท�
62013010426 นางสาวจิตติมา อนุกูล
62013010427 นายดนวัต สีพุธสุข
62013010428 นางสาวกรจิตต� ป@นะถา
62013010429 นางสาวสุวรรณมาศ โกมุทมาส
62013010430 นายสิทธิพงษ� ศรีแจ5ม
62013010431 นางสาวอัจฉราพรรณ ชนประชา
62013010432 นายนววิช ณัฏฐวุฒิสิทธ์ิ
62013010433 นางสาวจิราวรรณ ธีรธาราธิคุณ
62013010434 นางสาวเกษรินทร� เสือจําศิล
62013010435 นายธรรมธัช เปYPยมปFจจัย
62013010436 นายชัชนันช� รสจันทร�
62013010437 นางสาวอัมพิกา นันชม
62013010438 นางสาวรัตนา ฉะรัตน�
62013010439 นางสาวชุติมา มีสุข
62013010440 นางสาวจุฑาธิป สิทธิคํา
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ระดับปริญญาตรี

62013010441 นายธเณศ มะณี
62013010442 นายธนคม วะชู
62013010443 นางสาวรสิตา อินทร�ชุมนุม
62013010444 นางสาวพินพิพา แสงจันทร�
62013010445 นายศุภณัฐ คํานุ5น
62013010446 นางสาวสุภาวิณี โลกคําลือ
62013010447 นางสาวชไมพร ชวดชุม
62013010448 นายบวรวิทย� แกล%วทนงค�
62013010449 นายเกียรติ ชาญเชิงค%า
62013010450 นางสาวทิพวรรณ จ่ันเพชร
62013010451 นายฉัตรชัย อุตมาลัง
62013010452 นางสาวอรอนงค� สุขช5วย
62013010453 นางสาวกัลยรัตน� โดดเด่ียว
62013010454 นางสาวชลิตา หอมจันทร�
62013010455 นางสาวยุวดี โพธิโคตร
62013010456 นางสาวนริสรา เวชเตง
62013010457 นางสาวพฤกษกานต� ช5วยเชียร
62013010458 นางสาวสุธัญญา วัจน�ศิลปQภิญโญ
62013010459 นายอนุวัฒน� วิไลลักษณ�
62013010460 นางสาวสุเมธินี แซ5ต่ัน
62013010461 นางสาวอาลียา อีปง
62013010462 นางสาวรุ5งรัตน� อรัญญิก
62013010463 นายเลิศชาญ ขมเล็ก
62013010464 นายปฐมพงศ� สุขอุบล
62013010465 นางสาวสุชานาถ ทองปรุง
62013010466 นางสาวพัชรี ขําสีจันทร�
62013010467 นางสาวสุวิภา ประทุมชาติ
62013010468 นางสาววาทินี เหรียญทอง
62013010469 นางสาวภาวินี นิ่มนวล
62013010470 นายอรรถพงษ� มะโนนุกูล
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ระดับปริญญาตรี

62013010471 นางสาวป@ยะธิดา พงษ�พันนา
62013010472 นางสาวเบญจพร พรหมสิทธ์ิ
62013010473 นางสาวธันยพร พุ5มเรือง
62013010474 นางสาวสุกัญญา โสภากุล
62013010475 นางสาวกานต�สิรี สฤษดิพันธ�
62013010476 นางสาวเสาวภา ทุมวงษ�
62013010477 นางสาวพวงเพชร ฉอุ5มผล
62013010478 นายกิตติกานต� นุเสน
62013010479 นายผดุงเกียรติ พวงวอน
62013010480 นางสาวอนัญญา อ5วมแจง
62013010481 นางสาวธิดารัตน� แก%วสกุล
62013010482 นางสาวกัญญาณัฐ เจตนะจิตร�
62013010483 นางสาวศศิธร ปาเจริญ
62013010484 นางสาวปริญญาพร ไชยสงคราม
62013010485 นางสาวศุภรา ใจซ่ือกุล
62013010486 นายหาญณรงค� คงสีหา
62013010487 นายภูธิป ก้ิมสวัสด์ิ
62013010488 นางสาวอภิญญา ทิพย�วงศา
62013010489 นายวรดนัย เพียรพิชัย
62013010490 นายอาทิตย� สร%อยสังวาลย�
62013010491 นางสาวจิตรลดา เมืองแทน
62013010492 นายสรวิศ เหมวรางค�กูล
62013010493 นางสาววิริญา ศรีวิชัย
62013010494 นางสาวสุภาพร เตวุฒิธนกุล
62013010495 นายพิชญ�พงศ� จันตรี
62013010496 นางสาวภัคจิรา ภูสมศรี
62013010497 นางสาวศศิธร หนูปลอด
62013010498 นางสาวสุภาวี สลามเตUะ
62013010499 นางสาวศุภิสรา บุรินทร�พงษ�
62013010500 นางสาวอารีรัตน� คล%ายวิจิตร�
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ระดับปริญญาตรี

62013010501 นางสาวพิมพ�ระวี เลี้ยงถนอม
62013010502 นายนพปฎล ชัยประเสริฐ
62013010503 นายไมตรี สกุลศิลปกิจ
62013010504 นายชนากร มะรินิล
62013010505 นางสาวศุภมาศ ตัณฑสุทธ์ิ
62013010506 นางสาวมณีจันทร� วานิชกูล
62013010507 นางสาวกฤตหทัย ตุ%มมณี
62013010508 นายปวรุตม� เกิดนิล
62013010509 นางสาวฉัตรสุดา แดนเวียง
62013010510 นางสาวนิศากร ภักด์ิจัตุรัส
62013010511 นางสาวศิริรัตน� สุขจิต
62013010512 นางสาวอนงค� พันธุโพธ์ิ
62013010513 นางสาวนิติภา หอมวงษ�
62013010514 นางสาวศิริจรรยา ปกป;อง
62013010515 นางสาวญาณิศา ศรีบุญมา
62013010516 นางสาวรัตน�ใจ วรรณศรี
62013010517 นางสาวณัฐตาชา นุชนารถ
62013010518 นางสาวนริศรา เพชรหวา
62013010519 นายชวนากร บุญสุข
62013010520 นายสุภกฤต อ5วมรอต
62013010521 นายเอกพงษ� ลาเก้ียว
62013010522 นางสาวมาริษ จิรพรจรัส
62013010523 นายศรัณยู สงแสง
62013010524 นายวิวัฒน� สังทิพย�
62013010525 นางสาวชุตาภา หอมสุวรรณ
62013010526 นางสาวศิริกัลยาณ� หม่ันจิตร�
62013010527 นายณัฐวัฒน� พลพิชัย
62013010528 นายวรินทร ทรงวัฒนะสิน
62013010529 นางสาวศิริพร แจ%งกระจ5าง
62013010530 นายวรุตม� จันทร�คง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013010531 นางสาวปภาวิชญ� เอี่ยมทรัพย�
62013010532 นางสาวณัฏฐณิชา ก้ัวมะลา
62013010533 นางสาวสาลิณี อักษร
62013010534 นายธเนศ แสงกระจ5าง
62013010535 นางสาวอาพันธ�ชนก คําป;อง
62013010536 นางสาววาสนา ปFญญา
62013010537 นายกมลทรรศน� วรรณรังษี
62013010538 นางสาวศิริพร นําสงค�
62013010539 นายพิพิธธน มงคลวาที
62013010540 นายนรากร คูสกุล
62013010541 นางสาวพัณฑารีย� เกตุอุดม
62013010542 นางสาวกฤตยา วิจิตรสกลธ�
62013010543 นางสาวสุวภัทร ทองเจริญ
62013010544 นางสาวณัฐพร ตนภู
62013010545 นางสาวนฏกร เจริญธรรม
62013010546 นายพีร�ณภัสสร� วงค�เมทา
62013010547 นางสาวสินีนาฎ เพ็ญจันทร�
62013010548 นางสาวกนกวรรณ เกิดสิน
62013010549 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ดีรอด
62013010550 นางสาวเก็จมณี รัตนมณี
62013010551 นายณัฐกิจ หนูฤทธ์ิ
62013010552 นางสาวทัศนีย� พัทธพรเลิศ
62013010553 นายอัษฎา เพ็ชรทอง
62013010554 นางสาวสาวิตรี คงแก%ว
62013010555 นางสาวขวัญภิรมย� ปFนคํา
62013010556 นายณัฐพงศ� มงคล
62013010557 นางสาวอธิชา วัฒนกุลวิวัฒน�
62013010558 นายยุทธดนัย พิมพ�โสภา
62013010559 นายนิคม ดาทอง
62013010560 นางสาวภัคจิราภรณ� ไวยะราบุตร
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013010561 นายธีรศักด์ิ บุญพรหม
62013010562 นายโชติดนัย ตันไชย
62013010563 นายสิริมงคล กลิ่นเอี่ยม
62013010564 นายภากร วงศ�ปFญญา
62013010565 นางสาวอมิตา แนมพลกรัง
62013010566 นายจรัญ โพธ์ิวัฒนไพศาล
62013010567 นางสาวสัจจพร แป;นห%วย
62013010568 นางสาวชไมพร แสงสว5าง
62013010569 นางสาววรีภรณ� แก%วสนั่น
62013010570 นางสาวโนร�โซเฟYย หะมะ
62013010571 นายอธิวัฒน� เกตุสุวรรณ
62013010572 นางสาวธิดารัตน� แก%วแสง
62013010573 นายสิทธิภัค กัลณา
62013010574 นางสาวนวลอนงค� เชิดชู
62013010575 นางสาวนันท�นภัสร� ครองพันธ�
62013010576 นางสาวสุภาพร กุลเจริญ
62013010577 นางสาวศรีเบญจมาศ สืบกํ่า
62013010578 นายตัรมีซี อาหามะ
62013010579 นายชัยธิป ธีวีระปFญญา
62013010580 นายวัสกรณ� มณีนาคทอง
62013010581 นางสาวลลิตรา ภูสีเขียว
62013010582 ว5าที่ ร.ต.หญิงวลัยภรณ� ร่ําร%อง
62013010583 นายณัฏฐพงศ� เสมแก%ว
62013010584 นายพชรพงษ� ศรีจันทร�
62013010585 นายสมรักษ� วัชพืช
62013010586 นางสาวรุ5งนภา บุษบง
62013010587 นายอนุวัติ ทับทิมพลาย
62013010588 นางสาวอรุณรุ5ง แสงจันทร�
62013010589 นางสาวมารุณี อูมา
62013010590 นายศราวุฒิ สําราญสุข
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013010591 นายโชติธนพัฒน� รัตนทิพย�
62013010592 นางสาวจิณห�นิภา สังข�น%อย
62013010593 นางสาวป@ยธิดา สุขอุ5น
62013010594 นายศราวุธ จิรสถิตพรพงศ�
62013010595 นายอดิศักด์ิ ต้ังวงศ�ม่ัน
62013010596 นายเจษฎา ฟFกส%ม
62013010597 นางสาวกฤตพร ใจแน5น
62013010598 นางสาวกมลลักษณ� ชมเชย
62013010599 นางสาววรกมล ผิวจันทึก
62013010600 นายบัญญัติ มัคจิตร
62013010601 นางสาวปสุตา ใจดี
62013010602 นายภาณุ แก%วแย%ม
62013010603 นางสาวพิชญธิดา พรหมเลิศ
62013010604 นายณัฐนัย ต้ังใจแท%จริง
62013010605 นายกรวิชญ� โอทอง
62013010606 นางสาวจอมขวัญ อาภาวิมล
62013010607 นางสาวพิมพ�วลัญช� ขาวเขียว
62013010608 นางสาวรัตติพร รักทิม
62013010609 นางสาวกมลฉัตร หงษ�หิน
62013010610 นางสาววนิดา รักเขตรวิทย�
62013010611 นายพุฒินันท� สุวรรณเลิศล้ํา
62013010612 นางสาวธารารัตน� สังวาลย�เล็ก
62013010613 นางสาวยุภาพร ต%นสาย
62013010614 ส.ต.ท.ชาญชัย รักเมืองไพร
62013010615 นายฐาณุพงศ� จันวิวัธน�เวช
62013010616 นางสาวณิชนันทน� เมืองเย็น
62013010617 นางสาวธมลวรรณ ย้ิมอยู5
62013010618 นางสาวกนกวรรณ ห5อผล
62013010619 นางสาวพิชญา หอมหวล
62013010620 นางสาวนุสบา สาระรัตน�
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ระดับปริญญาตรี

62013010621 นางสาวปFทมา พรหมจันทร�
62013010622 นางสาวเนตรภิรมย� ทรัพย�กฤด์ิ
62013010623 ว5าที่ร%อยตรีคณาวุฒิ นวลปลั่ง
62013010624 นางสาวณิรัชฎา พลายยงค�
62013010625 นางสาววนิดา ประวันเทา
62013010626 นายศรายุทธ ประทีปทอง
62013010627 นางสาวสุจิตรา เดชเด่ียว
62013010628 นางสาวนภัสวรรณ ขําไชโย
62013010629 นางสาวแทนธาวัลย� เพชรทอง
62013010630 นายจุฑารุธ พูลศิลปQ
62013010631 นางสาวสุภัสสรา โสลา
62013010632 นางสาวสกาวเดือน แสนทวีสุข
62013010633 นางสาววนิดา อู5ทรัพย�
62013010634 นางสาวอรุณี สมคะเนย�
62013010635 นางสาวสุดารัตน� ทองเอียด
62013010636 นางสาวเบญจมาภรณ� อินทะขันธ�
62013010637 นายจิระพงษ� ยุบลศรี
62013010638 นางสาวพิชญา ราญสระน%อย
62013010639 นางสาวโนรี เหลืองอ5อน
62013010640 นางสาววรรณวิสา สาวิชชโก
62013010641 นางสาวพุทธรักษา พรมดี
62013010642 นางสาวดวงฤดี แก%วกัณหา
62013010643 นายลิขิต เกิดโภคา
62013010644 นางสาวสุวพิชญ� ทรงเดชาไกรวุฒิ
62013010645 นางสาวพิมพ�ผกา ยอดสุวรรณ�
62013010646 นายชลกร คุ%มสุข
62013010647 นายสมคิด นาคสิทธ์ิ
62013010648 นางสาวอรทัย ทองย5อย
62013010649 นายธนพัตร� คําชุ5ม
62013010650 นางสาวพรทิพย� รักษา
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62013010651 นางสาวพัชริดา ช5วยชม
62013010652 นายภาคิน พิมพา
62013010653 นางสาววรรณภา เขียนอินทร�
62013010654 นายอัครวัช ทุงจันทร�
62013010655 นายกัมพล ชาดํา
62013010656 นางสาวนริศรา บาทสุวรรณ
62013010657 นางสาวทิพย�วรรณ เศษรักษา
62013010658 นางสาวรัตนาทิพย� เปYยขาว
62013010659 นางสาวกุลพัชร วรรณประสิทธ์ิ
62013010660 นายวิริยะ ขาวสุวรรณ
62013010661 นางสุวิมล ศรีเหลื่อม
62013010662 นางสาวขนิษฐา สุทธิประภา
62013010663 นางสาววันดี ศรีภูมิพฤกษ�
62013010664 นายกสิพนธ� เอื้อสุริยนันท�
62013010665 นางสาวศศิมาพร เสือโสมง
62013010666 นายธงทิวัฒน� ใจกระสัน
62013010667 นางสาวนุชรียา คุ%ยเขียว
62013010668 นางสาวชลิดา ทรัพย�พะนะ
62013010669 นางสาวเพ็ญพัฒน� สิทธิการ
62013010670 นางสาวชัญญานันท� สาริวงษ�
62013010671 นางสาวอโรญา ทองนวน
62013010672 นายฐิฏิพัฒน� เอี่ยมวรพงษ�
62013010673 นางสาวณัฐนันท� ดวงมณฑา
62013010674 นายธนากรณ� สมเตชะ
62013010675 นางสาวธนกร ลิขสิทธ์ิ
62013010676 นางสาวสโรชา สถาป@ตานนท�
62013010677 นายธนดล ดาอินวงค�
62013010678 นางสาวทักษิณา แก5นแก%ว
62013010679 นายอภิวัฒน� มหาทรัพย�สมบัติ
62013010680 นางสาววงศ�เดือน คําบุญสา
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013010681 นางสาวชุติภัทร สมบัติปราโมทย�
62013010682 นายภูธเรศ ชูสาย
62013010683 นางสาวสุธาทิพย� อิ่มน%อย
62013010684 นางสาวเมธาวี ศรีสุข
62013010685 นายปกาศิต ทับทอง
62013010686 นางสาวกัญชพร ชัยศรี
62013010687 นายจ5าโท ครองจิตใจ
62013010688 นางสาวอติญา ตันศิริ
62013010689 นางสาวณัฏฐ�ชุดา ศรีเดชรุจิรัตน�
62013010690 นายศรัณ กําแพงนิล
62013010691 นางสาวจามรี สุขชัย
62013010692 นางสาวสุวนันท� เนตรทอง
62013010693 นางสาวสายชล ชูบรรจง
62013010694 นายมณเฑียร ขันเงิน
62013010695 นางสาวพรพรรณ สายบรรดาศักด์ิ
62013010696 นางสาวพิชญภา โตUะชื่นดี
62013010697 นางสาวดวงพร ไชยะปFน
62013010698 นางสาวนันทชา เนื้อนวล
62013010699 นายธนชัย ชี้แจง
62013010700 นางสาวสุวิมล ลาโภ
62013010701 นางสาวปรมาภรณ� ป@Pนประวัติ
62013010702 นายรามฤทธ์ิ ชัยนุรักษ�
62013010703 นางสาวฮับซะห� อารง
62013010704 นางสาวจิรัชญา จันทร
62013010705 นายไพโรจน� รัตนมณี
62013010706 นายศุภอรรถ เจริญชัยสมบัติ
62013010707 นางสาวชนกนันท� ฝYปากเพราะ
62013010708 นางสาวสุดารัตน� จันทร�หล5ม
62013010709 นางสาววนิดา สินสว5าง
62013010710 นางสาวศิรินาถ เสนเพ็ชร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013010711 นางสาวชูจุฑา ผาสุขศาสตร�
62013010712 นายสมชาย เรืองแก%ว
62013010713 นางศศิธร บรรจงรัตน�
62013010714 นางสาวพิมพ�มาดา ลําดวล
62013010715 นางสาวบัณฑิตา เพ็ญสุริยะ
62013010716 นางสาวบุญยกาญจน� บรรทัดเรียน
62013010717 นางสาวธีราพร ภาษยกรกุล
62013010718 นางสาวศิรินภา เมธา
62013010719 นายภาณุพงศ� คํารศ
62013010720 นางสาวพิชญ�ธนัชชา ลาภธํารง
62013010721 นายทรงวุฒิ อมรสรนันท�
62013010722 นางสาววรัมพร วงศ�ศรีสุนทร
62013010723 นางสาวกมลพรรณ ฟองคํา
62013010724 นางสาวพิมพ�พจี สีหศักด์ิ
62013010725 นางสาวณัฐภรณ� กล%าเชี่ยว
62013010726 นายพีรพล ไชยสาร
62013010727 นางสาวสุภาวดี ศรีบุญยัง
62013010728 นายพิชาญ�พงศ� ศรีสันติสุข
62013010729 นางสาวรุ5งนภา ศรีแสง
62013010730 นางสาวแพรวพรรณ ดวงรัตน�
62013010731 นางสาวภัคจิรา ผลจันทร�
62013010732 นางสาวณัฏยา ภูมิพันธุ�
62013010733 นางสาวอารยา บุญเปYPยม
62013010734 ว5าที่ร%อยตรีสาทิศ เบ็ญหยีหมาน
62013010735 นางสาวประไพวรรณ� ตอนโคกสูง
62013010736 นายณัฏฐกรรณ� อังกูรวรดิลก
62013010737 นางสาวภัทรกร กองวิสัยสุข
62013010738 นางสาวชุลีภรณ� จันทร�น%อย
62013010739 นางสาววนิดา ขาวพันธ�
62013010740 นางสาวเบญญทิพย� อินทํา
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013010741 นายนฤพล การมาสม
62013010742 นางสาววิสุดาพร ทองวรณ�
62013010743 นางสาวพรชนก รัตนนพคุณ
62013010744 นางปFนรวี ป;อมปFกษา
62013010745 นางสาวสุดาพร ไกรแก%ว
62013010746 นางสาวชไมพร โชติแสงศรี
62013010747 นายชัช ศิริพงษ�
62013010748 นางผกามาศ ศรานุชิต
62013010749 นางสาวรุ5งทิวา ธีระพันธ�
62013010750 นางสาวดวงดาว สิงห�ซอม
62013010751 นางสาวรัชนีกร หอมดวงสี
62013010752 นางสาววริศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
62013010753 นางสาวฐิติกานต� บุษมงคล
62013010754 นายณรงค�ศักด์ิ ปาลาศ
62013010755 นางสาวจิรภา ปFญจมาตร
62013010756 นางสาวนิภา แก%วปFญญา
62013010757 นางสาวบุษย ศรีสาร
62013010758 นางสาววราภรณ� แกล%วชิต
62013010759 นายกิตติธัช ธนพิบูนสิน
62013010760 นางสาวอรฤดี บัวระพา
62013010761 นางสาวชญานี นายอง
62013010762 นางสาวศรินทร�รัศม� ธีรกุลเดชอุดม
62013010763 นายสันติ กันหา
62013010764 นางสาวชุติกาญจน� บุบผาทานัง
62013010765 นางสาวธัญญลักษณ� ทองสวัสด์ิ
62013010766 นางสาวพรพิมล ถาวงค�
62013010767 นางสาวศุภาพิชญ� จันทร�ไฝ
62013010768 นายอาหมัด หวังเบ็ญหมัด
62013010769 นางสาวฟ;าใส แผงอ5อน
62013010770 นางสาวเพชรรัตน� ยองเพชร
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013010771 นางสาววิมลมาศ บรรลือทรัพย�
62013010772 นางสาวจันทพร จวงสอน
62013010773 นางสาวสุดารัตน� ชนิดกุล
62013010774 นางสาวปนัดดา แนวนาค
62013010775 นางสาวอินธิรา คุ%มคูณ
62013010776 นายอภิชน พัฒนวสันต�พร
62013010777 นางสาวดวงกมล ดาคํา
62013010778 นางสาวพัทธวรรณ กลัดจินดา
62013010779 นางสาวธนพร เชียงแรง
62013010780 นางสาวนภัสสร หนุมาน
62013010781 นางสาวสําราญ ใจหนักแน5น
62013010782 นางสาวขวัญสุดา อินทองหลาง
62013010783 นางสาวภาวดี คงรัมย�
62013010784 นายภาวิต ชุ5มจิตต�
62013010785 นางสาวสุภาวรรณ นาควงษ�
62013010786 นางสาวคําพลอย ขันติวงศ�
62013010787 นายก%องเกียรติ สุดสาคร
62013010788 นายถรินท� จันทร�ชื่น
62013010789 นายนนท� หิรัญวัฒน�ศิริ
62013010790 นางสาวรุ5งนภา ต้ังม่ัน
62013010791 นายธนพนธ� พรานเจริญ
62013010792 นางสาวจุฑารัตน� พัดดํา
62013010793 นายจักริน ชลคีรี
62013010794 นางสาวมินตรา ม่ังมูล
62013010795 นางสาววิไลรัตน� เชวงกฤตยานนท�
62013010796 นางสาวป@ยะดา คนตรง
62013010797 นางสาววราพร สรัสสมิต
62013010798 นางสาวกุลวดี กุนดี
62013010799 นายเอกณัฏฐ� เรืองทวีธนาวุฒิ
62013010800 นางสาวนันท�นภัส ขอจุลกลาง
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013010801 นางสาวรสสุคนธ� หนูช5วย
62013010802 นางสาวณัฐชา แก%วสีสด
62013010803 นางสาวกัลยารัตน� คํานาน
62013010804 นางสาวพัณณิตา วิบูลพัฒนพงศ�
62013010805 นางสาวชวภัทร บรรณศักด์ิ
62013010806 นางสาวอาริสา อินฮะ
62013010807 นายกรกฏ อุบลวัตร
62013010808 นางสาวสรญา จิอูE
62013010809 นางสาวสุวรรณา มาตขาว
62013010810 นางสาวรังสินี พุ5มโต
62013010811 นายสุธน เปYยนขุนทด
62013010812 นางสาวรัตนา หลิ่มน%อย
62013010813 นางสาวพิมนภา ศรีเหลืองรัศมี
62013010814 นางสาวนภัสชล แก%วมงคล
62013010815 นางสาวกาญจน�สิตา ลังการ�พินธุ�
62013010816 นางสาวกฤษณา เปล5งปลั่งศรี
62013010817 นายรักชาติ ทองน%อย
62013010818 นางสาวลักษณา สุขศรีวงศ�
62013010819 นางสาวดวงกมล ชูกลิ่น
62013010820 นางสาวสุวินญาภรณ� วงค�ฟู
62013010821 นางสาวนฤมล ยะชุ5ม
62013010822 นายทัศไนย พ%นภัย
62013010823 นางสาวอุดมลักษณ� อภัยรัตน�
62013010824 นายอรชาติ พาชีครีพาพล
62013010825 นางสาวปวีณา ท5าสว5าง
62013010826 นางสาวอนุนิดา ยนต�ศิริ
62013010827 นายศุภศิลปQ หงสกุล
62013010828 นายวีรศักด์ิ ชัยศิริ
62013010829 นายปวริศ ลิ้มเจริญ
62013010830 นายกฤษณพรรณ ศรีบุญเรือง
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ระดับปริญญาตรี

62013010831 นางสาวจิรวัฒน� ชัยสิทธ์ิ
62013010832 นางสาวดรุณี ชุมพร
62013010833 นายวรัจน� จอนจํารัส
62013010834 นางสาวชยาภรณ� ม่ันสกุล
62013010835 นางสาวนุชนารถ ละเอียดดี
62013010836 นางสาวสุวรรณญา คุธินาคุณ
62013010837 นางสาวนัฐท�นภัส เทพทอง
62013010838 นางสาวกฤษณวรรณ จันแล
62013010839 นางสาวพัชรินทร� อินเถิง
62013010840 นายพงศ�นรินทร� คงสม
62013010841 นายจรัสพงษ� ภู5ทอง
62013010842 นายพัทธพล ก5อเกิด
62013010843 นายกิตติศักด์ิ มีคุณ
62013010844 นางสาวศิริลักษณ� ด%วงนา
62013010845 นางสาวสายพิณ นิลโสภา
62013010846 นางสาวสุมิตตรา อยู5เจ้ียม
62013010847 นายเจษฎา ยอยรู%รอบ
62013010848 นางสาวยุภา สุวัตถิกุล
62013010849 นายพงศกร พันธ�ชนะ
62013010850 นางสาวพรยะนุช เลากลาง
62013010851 นางสาวจารุภา ยารังษี
62013010852 นายป@ยะพงษ� มะโนคํา
62013010853 นางสาวปFญญรัศม์ิ แกล%วกล%า
62013010854 นางสาวพรวิภา คล%ายจันทร�
62013010855 นายศุภจิตร เมืองนา
62013010856 นายสมอนันต� สมาภิรัติ
62013010857 นางสาวสุพรรษา วุ5นซ้ิว
62013010858 นางสาวเรวดี จันทร�เพ็ญ
62013010859 นายภัทรพล ไชยบาล
62013010860 นายกนต�ธร ชัยสกุลศักด์ิ
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ระดับปริญญาตรี

62013010861 นางสาวโชติกา กุลเสน
62013010862 นางสาวนิพัทธา ศรีสุวรรณ
62013010863 นายเสกสรรค� กลิ่นจันทร�
62013010864 นางสาวจุไรวรรณ มาตราแสง
62013010865 นางสาวจุฑารัตน� สกุลเดช
62013010866 นางสาวมนฤทัย กุลธํารงศรี
62013010867 นายธนาคาร ผึ้งเถ่ือน
62013010868 นางสาวอารยา ม่ันเจUก
62013010869 นางสาวณัฐสุดา สุนทรอารักษ�
62013010870 นางสาวสุทธาทิพย� ทองสันต�
62013010871 นายชิตเฉลิม อ%นบู5
62013010872 นางสาววิไลลักษณ� แสงฉาน
62013010873 นางสาวอริสา แก%วประทุม
62013010874 นางสาวพนธกร บุญนรากร
62013010875 นางณัฐชยา บุตตะ
62013010876 นางสาวกรรณิการ� ก5อแก%ว
62013010877 นางสาวภัคมณฑน� อินทร�เผ5าพงษ�
62013010878 นายชัยพร ภัทรธนากุล
62013010879 นายนิลนาท มะโพงเพ็ง
62013010880 นายวรเชษฐ� เกตุศิริ
62013010881 นายวีระพันธ� เพ็งแจ5ม
62013010882 นางสาวธนภร จําปาศรี
62013010883 นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี
62013010884 นายเบญจพล วรสุวรรณรักษ�
62013010885 นางสาวลินดา จันทิพย�
62013010886 นายประสาร พรรณราย
62013010887 นายอัฐพล ขุนจร
62013010888 นางสาวมานิตา ทรัพย�สุภีระ
62013010889 นางสาวนันทพร สังข�เงิน
62013010890 นางสาวสุจิตรา โฮมทุมมา
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013010891 นางสาวจุฑามาส สุขอิ่ม
62013010892 นายอภิสิทธ์ิ นาอุ5นเรือน
62013010893 นายนรินทร� ย่ิงมานะ
62013010894 นางสาวจิดาภา ทองศรีสังข�
62013010895 นางสาวรัตนาพร อ5อนเกตุ
62013010896 นางสาวชวิศา แพไธสง
62013010897 นายพรหมพิริญะ แก%วประเสริฐ
62013010898 นางสาววนิดา ไชยงาม
62013010899 นายพิพัฒน�พล สายเชื้อ
62013010900 นางสาวพวงบุบผา ดําไสย
62013010901 นางสาวอนุศรา โยธิคาร�
62013010902 นางสาวฐิติมา ปานมณี
62013010903 นายพงศ�พิสุทธ์ิ วิริยะกิจสมบูรณ�
62013010904 นายวุฒิพงษ� วาสงาม
62013010905 นายภานุวัฒน� กสิคุณ
62013010906 นางสาวปรางค�ทิพย� นามเพราะ
62013010907 นายบุญตา แจ5มแจ%ง
62013010908 นางสาววารุณี ศรีสุย่ิง
62013010909 นายสรายุทธ ลิ้มสุวรรณ
62013010910 นางสาวชลธิชา ย่ืนเครือ
62013010911 นางสาววิยะดา ไวยวิรี
62013010912 นางสาวอรนลิน วิเชียร
62013010913 นางสาวทิพรส เทพแก%ว
62013010914 นางสาวญาดา ศิริไชย
62013010915 นางสาวชยาภรณ� เติมตฤษณา
62013010916 นางสาวสุนิสา ทองสงค�
62013010917 นางสาวญาติกา ช%างสุวรรณ�
62013010918 นางสาวอรวรรณ สัญกูล
62013010919 นางสาวสุวิภา เดชสุด
62013010920 นายปุระชัย ปรากรม
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013010921 นางสาวนพรัตน� ชุมดํา
62013010922 นางสาวกชกร แน5นอุดร
62013010923 นายศตวรรษ บุตรคล%อ
62013010924 นางสาวดวงพร เขาทอง
62013010925 นางสาวพนิตสุภา แสงงาม
62013010926 นางสาววิไลวรรณ มณีกาศ
62013010927 นางสาวสิริธร ปXวนศิริ
62013010928 นางสาวดารณี กล%าศึก
62013010929 นางสาวพัฒนา สิงห�สุพรรณ
62013010930 นายสิทธิชัย นาคพิทักษ�
62013010931 นางสาวภคมน รัตนชมภู
62013010932 นายยอดเย่ียม เอื้ออรุณแสงใส
62013010933 นางสาวปFทมพร จิระบุญมา
62013010934 นายธีรพงษ� พุกภัย
62013010935 นางสาวศิริขวัญ ทองคํา
62013010936 นางสาวสมกมล ขําปลื้มจิต
62013010937 นางสาวอรนภา พรมบุตร
62013010938 นายดนัย เกิดทิพย�
62013010939 นางสาวสุเนตตา อภัยรุณ
62013010940 นางสาวอารี ไทยสมัคร
62013010941 นางสาวญภัทสนันทร� มีลาภ
62013010942 นายเรืองศักด์ิ อุปรารัตน�
62013010943 นายสุถวัตน� อุดมสินพันธ�
62013010944 นางสาวนฤมล งามพิศ
62013010945 นายสมโภช โมกแก%ว
62013010946 นายกานต� ยอดจันทร�
62013010947 นางสาวปุณยนุช กาฬภักดี
62013010948 นายธนภูมิ เพชรภู5
62013010949 ว5าที่.รต.นพดล ศึกหาญ
62013010950 นางสาววีรวรรณ เกิดแป;น
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013010951 นางสาวชฎาพร แสงดวง
62013010952 นางสาวโสภิดา ไชยบุญ
62013010953 นางสาวศุทธินี เรืองชาญ
62013010954 นางสาวสุภาพร สมบูรณ�ประเสริฐ
62013010955 นางสาวมนัณญา แสงมาน
62013010956 นางสาวนันท�นภัส ชัยโทนุย
62013010957 นางสาวศิริพร ป@Pนทอง
62013010958 นางสาวกิติยา บุญขาว
62013010959 นายอภิชาติ ปFชชาชัย
62013010960 นางสาวสุชาดา ทองดี
62013010961 นางสาวปพิชญ�พร บุญเนาว�
62013010962 นายกรวิชญ� อิทธิสิริกุลชัย
62013010963 นางสาวธัญสินี ป@Pนดี
62013010964 นางสาวณัชชา เครือคุณ
62013010965 นางสาวเสาวลักษณ� ชาญเชี่ยว
62013010966 นายธนพล ทองแพ
62013010967 นางสาววรารัตน� กุรัมย�
62013010968 นางสาวปาริตา พนาดร
62013010969 นางสาวนัชกานต� อาษา
62013010970 นางสาวพรชนิตว� แผ5นผา
62013010971 นางสาวจรรธิมา กันเมือง
62013010972 นายธีระพงษ� พุกเกิด
62013010973 นายภูมิรพี สุริยวงษ�
62013010974 นางสาวนรินทร แขกกาฬ
62013010975 นางสาวกันตพัชร นิลสลับ
62013010976 นายวรากร บุญมณี
62013010977 นางสาวปุณยาพร ศรีจุลัย
62013010978 นางนัยนา อักษรมัต
62013010979 นายสุธนัย ด%วงนา
62013010980 นายธาดา จ่ันแก%ว
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013010981 นางสาวศศิธร สมิงชาติ
62013010982 นางสาวไอรายา ศรีลานนท�
62013010983 นายฐิติเมตต� ปานมณี
62013010984 นางสาวศุจิราวดี ศรีเสถียรวงศ�
62013010985 นางสาวป@ยนุช ไพศาลส5องอรุณ
62013010986 นายศราวุธ หอมขจร
62013010987 นางสาวสุหทัย พลทากลาง
62013010988 นางสาวภัทราภรณ� มุกดา
62013010989 นางสาวถลัชนันท� สิทธิชัย
62013010990 นางสาวพัชร�ชิสา สุขเกษม
62013010991 นางสาวชไมพร เมืองใหม5
62013010992 นายอรรถพล ศรีพรหม
62013010993 นางสาวเสาวลักษณ� เสนาะเสียง
62013010994 นางสาวพิชญานิน จันทวงศ�
62013010995 นางสาววิศวรรณ โชดกวณิชย�
62013010996 นายอนุรักษ� แก%วเพ็ง
62013010997 นายสัภยา อินทวงศ�
62013010998 นางสาววรพรรณ กัญญารัตน�
62013010999 นายจีระวัฒน� เข็มดี
62013011000 นางสาวกนกชนม� ภักดีพรหมมา
62013011001 นายสุริศ เกตุรามฤทธ์ิ
62013011002 นางสาววาสนา ทิมพันธ�
62013011003 นางสาวฑิตยา เกิดในมงคล
62013011004 นางศรีสุวรรณ รอดแก%ว
62013011005 นางสาวณัฐณิชา ม5วงงาม
62013011006 นางสาวอาริตา วิจิต
62013011007 นายเอกสิทธ์ิ ชมชื่นจิตร�
62013011008 นางสาวปาณิสรา นาเลี้ยง
62013011009 นางสาววรารัตน� พะวงรัมย�
62013011010 นางสาวสุวดี เหมือนอ%น
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ระดับปริญญาตรี

62013011011 นางสาวจุฑามาศ ซ้ิมประเสริฐ
62013011012 นางสาวเปรมสุดา แสงโตโพธ์ิ
62013011013 นางสาวภทรสุดา เครือทอง
62013011014 นางสาวพิชญ� หม่ืนสวัสด์ิ
62013011015 นางสาวกาญจนา มาวัน
62013011016 นายราชัย ดาราโพธ์ิ
62013011017 นางสาวนุชราภรณ� ศรีระบาย
62013011018 นางสาวประภาดา เอกวงษ�
62013011019 นางสาวศักด์ิศิรินท� เรียนรมย�
62013011020 นางสาวทาริกา ดีฉนวน
62013011021 นายทักษิณ เขียวสา
62013011022 นายชาญชัย อภิสิทธ์ิภิญโญ
62013011023 นางสาวสมฤดี ทองทิม
62013011024 นางสาวฟาอีซะห� เซ็ง
62013011025 นางสาวศศิมาพร พันธ�ธรรม
62013011026 นายนวพล คําผา
62013011027 นายจักรพงศ� ธิธรรมมา
62013011028 นางสาวกัลยลักษณ� ภู5รื่น
62013011029 นางสาวศิวพร สร%อยพลอย
62013011030 นางสาวกมลกานต� เตชะน%อย
62013011031 นายณัฐภาส โชรัมย�
62013011032 นายจอมพล มีภาษี
62013011033 นางสาวณัฐณิชา ดวงรัตน�
62013011034 นางสาวณัฐธยาวดี เทียมเมือง
62013011035 นางสาวฉัตรชนก รัตนจิระวงศ�
62013011036 นางสาวสุกัญญา ปากอง
62013011037 นางสาวภาสุรี สุวรรณรัตน�
62013011038 นางสาวพัชราภรณ� พาณิชย�
62013011039 นางสาวจุรีภรณ� อาคมสรรเสริญ
62013011040 นายกิตติธัช ช5างประดับ
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011041 นางสาวพิชญาภา ศรีสุดาวงศ�
62013011042 นางสาวปุณณ�ปวีณ� ขุนศรีรักษา
62013011043 นางสาวรุ5งทิพย� แสนบุญ
62013011044 นางสาวมัลลิกา เศษธรรม
62013011045 นางสาวธนพร มะณี
62013011046 นางสาวชุติมา เพ็ชรรัตน�
62013011047 นางสาวณัฐชยา เพ็ชคง
62013011048 นางสาวอรวรรณ บุญทา
62013011049 นายธนาวุฒิ น%อยแสง
62013011050 นายอโณทัย ต้ังใจธรรม
62013011051 นางสาวสุธาวดี สุขทวี
62013011052 นางสาวณัฐธิดา โตอิ่ม
62013011053 นางสาวพีรดา เพ็ชรน้ําทอง
62013011054 นางสาวนธา ประดิษฐสิน
62013011055 นางสาวโนรเดียน5า สาและ
62013011056 นางสาวสุภัสสรา รอดดารา
62013011057 นางสาวณัฐสินี วรัตน�กุลนันท�
62013011058 นางสาวลภัสรดา บุญเนตร
62013011059 นายธนากร กุตะวัน
62013011060 นางสาวนาวิกา อาษานอก
62013011061 นางสาวศิรินาฏ ภูมิภาค
62013011062 นางสาวพิชชาภา เสลานนท�
62013011063 นางสาวมัลลิกา กุลดี
62013011064 นางสาวธัญชนก มณีราช
62013011065 นางสาวสุนันทา สุขสุมิตร
62013011066 นางสาวธัญญา แตงน%อย
62013011067 นางสาวอารีรัตน� แทนหอม
62013011068 นางสาวธัญญารัตน� หนูสิน
62013011069 นางสาวนูรีฟFน ยาลอ
62013011070 นางสาวป@ยาภรณ� เปYยประเสริฐ
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ระดับปริญญาตรี

62013011071 นางสาวมนัสนันท� พรรัตน�
62013011072 นางสาวศิริวรรณ คงใจ
62013011073 นายพีรพล สีหาวัฒน�
62013011074 นางสาวณัฐชนา บุญฉลวย
62013011075 นางสาวเนตรนภา บัวแก%ว
62013011076 นายชาตรี พิสูตรเสียง
62013011077 นายธรณิศวร� ชนะณรงค�
62013011078 นางสาวปุญคณัสน� อําไพ
62013011079 นางสาวนัทธมน ทองอยู5
62013011080 นางสาวศศิธร คงทอง
62013011081 นางสาวมินตรา ชูวงศ�วาน
62013011082 นางสาวอรวรรณ วงษ�คํา
62013011083 นางสาวมนต�ภัสสร สิทธิสงคราม
62013011084 นางสาวนวกชมณ ชาโยธา
62013011085 นางสาวอินทิรา กาญจนาภรณ�
62013011086 นายกวีรทรัพย� สุขย่ิง
62013011087 นางสาวธนิสร เพชรแสง
62013011088 นางสาวนริศรา นามเหลา
62013011089 นางสาวสุจรรยา เฉลิมบุญ
62013011090 นางสาวตุUกตา นาแถมนาค
62013011091 นางสาววราห�ภัทรภรณ� อินพินิจ
62013011092 นายอภิวัฒน� สกุลรุจา
62013011093 นางสาวคคนางค� จันทร�กุญชร
62013011094 นายอนุรักษ� ออมสิน
62013011095 นายศุภณัฐ สีทอง
62013011096 นายวีรยุทธ์ิ จริงจิตร
62013011097 นางสาวจิราภรณ� ประทุมรัตน�
62013011098 นางสาวดวงพร ปราบใหญ5
62013011099 นางสาวศุภิสรา แขวงโสภา
62013011100 นางสาวกฤตญาณี ปวงคํา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011101 นางสาวอรวรรณ จุวรรณ
62013011102 นายวิศรุต โรจน�บัวทอง
62013011103 นางสาวธัญรัตน� ชูมณี
62013011104 นายวัลลภ กล%าหาญ
62013011105 นายธนากร นนทะนํา
62013011106 นางสาวศิริวรรณ บุญวงษ�
62013011107 นางสาวสุภกรณ� อภิญาสวัสด์ิ
62013011108 นางสาวสุชญา ไชยวิวัฒน�วงศ�
62013011109 นางสาวทิพวรรณ ใจสงัด
62013011110 นางสาวนิฮายาตี ดือราแม
62013011111 นางสาวนิลุบล พรดอนก5อ
62013011112 นางสาววินัชนันท� นวลคํา
62013011113 นางสาวปาจรีย� สอนสังเสน
62013011114 นางสาวนงนุช มีสวัสด์ิ
62013011115 นางสาวขนิษฐา ปวนแก%วหาญ
62013011116 นางสาวภาวดี กิตินาม
62013011117 ว5าที่ ร.ต.ศรุต หวังพิทักษ�
62013011118 นางสาวเกวลิน กองเงิน
62013011119 นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย
62013011120 นางสาวนิตยา วุฒิคูสกุล
62013011121 นายพงศกร ปานลักษณ�
62013011122 นายกนกภัณฑ� โชติชะวารานนท�
62013011123 นางสาวณัฐรินีย� ลิขิตธีรการ
62013011124 นางสาวพัชรีพร รอดนุ5ม
62013011125 นายภูมิรวิชญ� ทวีโรจนพิมุกข�
62013011126 นางสาวลลิตา ไชยชนะ
62013011127 นางสาวลลิตา เมาะราษี
62013011128 นางสาวกานต�พิชชา ถาวร
62013011129 นายธนพล ป@ยไพฑูรย�
62013011130 นายอภิสิทธิ คุ%มห%างสูง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011131 นางสาวนรินทร�วรรณ ลัมภเวช
62013011132 นายสุพิศ ทองหนู
62013011133 นางสาวกฤตพร พิชัยชาญเลิศ
62013011134 นางสาวอรุณรัตน� เหล็งเจริญ
62013011135 นางสาวธนทัต บุญรอด
62013011136 นางสาวชุติกาญจน� จุ%ยช5วย
62013011137 นางสาววัชรินทร� เชียงสอน
62013011138 นายทศพล บุญฤทธ์ิ
62013011139 นางสาวก่ิงแก%ว แดนประเทือง
62013011140 นางสาวทิตยาพร กุสุมพงษ�
62013011141 นายรัชชานนท� ทองย%อย
62013011142 นางสาวเปมิกา นิลพัน
62013011143 นางสาวขวัญชนก ปรังประโคน
62013011144 นางสาวอมรรัตน� ภู5ทอง
62013011145 นางสาวศศิวิมล วีระสัมฤทธ์ิ
62013011146 นางสาวณัฐชา มุขอ5อน
62013011147 นายยอดไท เลี้ยงพันธุ�
62013011148 นางสาวพิมชนก นิลสุ
62013011149 นางสาวอมลวรรณ สุขแสงจันทร�
62013011150 นางสาวปวิชญา ลาภามาศ
62013011151 นายสุกฤษฎ์ิ คําหอมกุล
62013011152 นางสาววรรณชุลี ดุลพินิจ
62013011153 นางสาววชิราภรณ� เก้ือหนุน
62013011154 นางสาวชรินรัตน� แก%วเขียว
62013011155 นางสาวสาวิตรี ช5างวัด
62013011156 นางสาวประภัสสร แปลงศรี
62013011157 นางสาววิภาวรรณ หยิบจันทร�
62013011158 นางสาวสุพรรณิการ� พูลเพ่ิม
62013011159 นางสาวณัฐภรณ� อักษรศักด์ิ
62013011160 นางสาวอรพิชญ� ปลายคูหา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011161 นางสาวบุษฎี มีแก%ว
62013011162 นางสาวอรอุมา คามนา
62013011163 นางสาวนัดดา อยู5สุภาพ
62013011164 นางสาวสิริมากร โสมนาม
62013011165 นางสาววรรณพร แก%วใจ
62013011166 นางสาวนวลนภา ทองกาล
62013011167 นางสาวรัชสมา ปFMนประเสริฐ
62013011168 นางสาวอัจจิมา รอดภัย
62013011169 นางสาวบัณฑิตา อนันตนานนท�
62013011170 นางสาวสุรีย�มาศ บุญทอง
62013011171 นางสาวพรนิภา ภูเดช
62013011172 นางสาวรัชนีกร รอดมณี
62013011173 นางสาวจิตตรา จิตรเที่ยง
62013011174 นายธนายุต สื่อพรหม
62013011175 นายศุภสิทธ์ิ กาญจนพัชรกิจ
62013011176 นายอโนไท ภูษณะมงคล
62013011177 นางสาววนิดา อันทะปFญญา
62013011178 นางสาวชนิกานต� สุวรรณธนรัชต�
62013011179 นายกฤษดา พุ5มสุวรรณ
62013011180 นางสาวเมธีรา ศรีสวัสด์ิ
62013011181 นางสาวพัชรี จันทํา
62013011182 นางสาวพัชริยา จันทร�มี
62013011183 นางสาวนันทิดา เชิญผึ้ง
62013011184 นางสาวกรชนก แสงสุวรรณ
62013011185 นางสาวธัญลักษณ� กลิ่นขจร
62013011186 นางสาวชนุสรา วิริทธ์ิพล
62013011187 นายวิษณุ หม่ืนเศษ
62013011188 นางสาวจุฑารัตน� หนูยก
62013011189 นางสาววิไลลักษณ� วงษ�อ5อน
62013011190 นางสาวภัทราวรรณ เดชาติวงศ� ณ อยุธยา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011191 นางสาวหทัยทิพย� กิจธนวุฒิ
62013011192 นางสาวเมธาวี แสงเดือนฉาย
62013011193 นางสาวลัดดาวัลย� ปะวะเสนะ
62013011194 นายทศพล พงศ�พิบูลเกียรติ
62013011195 นางสาวเบญจมาศ เหมเกียรติกุล
62013011196 นางสาวธนาพร เภาจินดา
62013011197 นายนพรัตน� เอิบแก%ง
62013011198 นางสาวสิริพัชร ม5วงมา
62013011199 นางสาวนฤมล ใจเดช
62013011200 นางสาววิภาพร แก%วนวล
62013011201 นายพิสิฐพล พุดเกิด
62013011202 นายปFณฑ�ธนินท� ธัญญ�พิพัทธ
62013011203 นายชาคริต จันทร�จําเริญ
62013011204 นายวัชรากร หม่ันมาก
62013011205 นางสาววันเพ็ญ จิตร�เอื้อเฟLMอ
62013011206 นายธวัชชัย รุ5งเสถียรภูธร
62013011207 นางสาวภคมญ พรหมจันทร�
62013011208 นางสาวชนิดา ถาวรสุข
62013011209 นางสาวสุภารัตน� ชํานาญ
62013011210 นางสาวปริศนา มะรุตพันธ�
62013011211 นางสาวสุดารัตน� เสือเล็ก
62013011212 นางสาวจันทิมา พวงอุบล
62013011213 นางสาววิมลพรรณ แต5นโยบาย
62013011214 นายนพรัตน� คําชื่น
62013011215 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรคง
62013011216 นางสาวอริศรา รักสวย
62013011217 นายวรฉัตร เตชะบวร
62013011218 นางนิภาพร บุญพิษ
62013011219 นายก%องเกียรติ บุญศรี
62013011220 นางสาวกุณฑลี โพธ์ิธัญญา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011221 นางสาวสิริกาญจน� สกุลมณี
62013011222 นางสาวจีราวัฒน� รัตนภิลักษณ�
62013011223 นางสาวพรระวินท� ควรแย%ม
62013011224 นางสาวสุทธิดา โพธ์ิงาม
62013011225 นายจรัญ เนตรวงษ�
62013011226 นางสาวอุดมรักษ� บริบูรณ�
62013011227 นางสาวเบญจมาศ ดวงสิงห�
62013011228 นายนฤวัต ทองม่ัง
62013011229 นางวนิตา ธรรมปFญหาร
62013011230 นายธิติธร รุททองจันทร�
62013011231 นางสาวทิพลักษณ� รุ5งวิชานิวัฒน�
62013011232 นางสาวอาภรณ� พูลสวัสด์ิ
62013011233 นายสัทธา แก%วจินดา
62013011234 นายบุญรัตน� บัวบาน
62013011235 นางสาวพัชนก บับพแก%ว
62013011236 นางสาวกริษฐา ชูวินิจ
62013011237 นายเลิศศักด์ิ ดีหนู
62013011238 นางสาววราพร บุญเลิศ
62013011239 นางสาวมนัสวี คงเมือง
62013011240 นายไพรัช ศรีนวลมาก
62013011241 นางสาวพัชรินทร�ธร เชียงล้ํา
62013011242 นายฉมา นวลศรี
62013011243 นางสาววิลาสินี วงศ�อามาตย�
62013011244 นางสาวยลรดา พิศาลภพ
62013011245 นางสาวจินดารัตน� ทานา
62013011246 นางสาวป@Pนป@นัทธ� แสงจันทร�
62013011247 นายวรโชติ บุญพานิชย�
62013011248 นายวิชชา ฉายพิมาย
62013011249 นางสาวพรรณชา เกิดทรัพย�
62013011250 นางสาวชนม�นิภา เถลิงนวชาติ
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011251 นางสาวนันทญาพร ดาบไทย
62013011252 นายนันทวัฒน� จันทรฆาฏ
62013011253 นางสาวชุติมา ใหญ5แก5นทราย
62013011254 นายอํานาจ ศรีเสง่ียม
62013011255 นางสาวสุมาลี เพ็ชรพินิจ
62013011256 นางสาวพัชรินทร� สุฉันทบุตร
62013011257 นางสาวกัญธิมา ศรีสด
62013011258 นางสาวจิณห�นิชา เกตุมา
62013011259 นางสาวเมธาศิณีย� ลิ้มประยูร
62013011260 นางสาวถักฝFน อุตมขจรกุล
62013011261 นายวรวุฒิ ฉิมพัด
62013011262 นางสาวธนาภรณ� วิชาชาญชัย
62013011263 นางสาวมลจนาภรณ� เรืองแก%ว
62013011264 นางสาวจตุร�พร ถนอมนวล
62013011265 นางสาวรุ5งนภา ดวงทวีบุญ
62013011266 นางสาวจงกล เนตรทิพย�
62013011267 นางสาวจิตราพร บุญตา
62013011268 นายจิราวัฒน� อุดมพิบูลวิทย�
62013011269 นายธนศักด์ิ ต้ังปณิธานวงศ�
62013011270 นางสาวอินทิรา บาตสุวรรณ
62013011271 นางสาวทิมาภรณ� จันทะโคต
62013011272 นางสาวจริยา ป@ยาโยค
62013011273 นางสาวมณฑิตา บัวแก%ว
62013011274 นางสาวสุพัตตรา คูณชัยพานิชย�
62013011275 นางสาวชุลีพร วิจิตรานนท�
62013011276 นายวุฒิภัทร ช5อทอง
62013011277 นางสาวอังคณา หอเหมรัตน�
62013011278 นายธนวัฒน� ธรรมสุวรรณ�
62013011279 นายณัฐดนัย ต้ังธีระสุนันท�
62013011280 นางสาวธัญญรัตน� ปฐมพรสิริกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011281 นางอมรรัตน� พิชยทายา
62013011282 นายสมยศ สุขศรี
62013011283 นางสาวประภาพร แช5มชื่น
62013011284 นายนนทนันท� ต้ังพรชัย
62013011285 นางพรพิมล ภะคะโต
62013011286 นางสาวรัชนีย� กิมประถม
62013011287 นางสาวจุไรวรรณ ธรรมขันธ�
62013011288 นางสาวนัทธมน อัครผล
62013011289 นางสาวปพิชญาภา พันธ�นารา
62013011290 นายชาญศักด์ิ มนังสถิตย�
62013011291 นายธานี ศรีสุข
62013011292 นางสาวอารียา ใจเขียว
62013011293 นางสาวสกุลทิพย� สั่งสอน
62013011294 นางสาวณิชนันท� ไฝจันทร�
62013011295 นางสาวดวงกมล กลิ่นหอม
62013011296 นางสาวพิมพ�พิศา จันทร�สมุทร
62013011297 นางสาวศุภนิดา ม5วงพานิล
62013011298 นายนวนนท� ธาระเขตต�
62013011299 นายพิรุฬห�วัฒน� ขันทะวงค�
62013011300 นางสาวพินทร�อร โยวังจารุศรี
62013011301 นางสาววรัญญา ปรีการ
62013011302 นางสาวภัทรา ถําวาปY
62013011303 นางสาวเสาวลักษณ� สีชะอุ%ม
62013011304 นางสาวธนัตดา ทองตรี
62013011305 นายยุทธนา เวชรังษี
62013011306 นางสาวดาราภรณ� เดชะ
62013011307 นางสาวสาธิญา เด่ียววานิชย�
62013011308 นางสาวขมนรรถ เทียมทอง
62013011309 นายไกรฤทธ์ิ ชื่นทองคํา
62013011310 นายแชมปQ กองสุข
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011311 นายโลกาภิวัตน� ศุภผล
62013011312 นางสาววริศรา จันทร�โถ
62013011313 นางสาวลักษมณ อําไพพงษ�
62013011314 นางสาวสุธิดา นะราชา
62013011315 นางสาวจิรพันธุ� เพ็งคล%าย
62013011316 นางสาวธัญชนก เชื้อขําดี
62013011317 นางสาวศิริญญา ทิพช5วย
62013011318 นางสาววรรณิษา กําลังดี
62013011319 นางสาวศุกร�แก%ว วรวัชรานนท�
62013011320 นางสาวมนัสวี ทองสว5าง
62013011321 นางพลอยปภัสร� ดําดี
62013011322 นางสาวหฤทัย คําพุก
62013011323 นางสาวชมพูนุท จันทรานี
62013011324 นางสาวชุติมันต� เพชรป;อ
62013011325 นางสาววิรวรรณ พิมพ�คต
62013011326 นางสาวชณัญชิดา วงศ�ถาวร
62013011327 นางสาวปรารถนา สวัสด์ิวรรณกิจ
62013011328 นายพลภูมิ คุ%มเลิศ
62013011329 ว5าที่ร%อยตรีศรัณยู บุญทอง
62013011330 นางสาวณัฐชญา ถนอมกลิ่น
62013011331 นางสาวฉัตญ�ชบา เกิดอยู5
62013011332 นางสาวสุชีรา บุญโชติหิรัญ
62013011333 นางสาวพิมพ�ชนก ตันเฮียง
62013011334 นางสาวชนกพร ปานรสทิพย�
62013011335 นางสาวจุฑาธิป แสนสุข
62013011336 นางสาวสุธิตา เชียงหยอง
62013011337 นางสาวสุกานดา ผาลารักษ�
62013011338 นางสาวลักขณา มุกดาสว5างวัน
62013011339 นางสาวเบญญา แคล5วคล5อง
62013011340 นายสุรเชษฐ� ทศสุขสันติ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011341 นายณัชพล สุวรรณเวช
62013011342 นางสาววรรณวิสา เกิดวรรณชัย
62013011343 นางสาวกนกอร บุญประสิทธ์ิ
62013011344 นางสาวจุณจันทน� งามบุษยรัตน�
62013011345 นางสาวกนกวรรณ หิรัญรัตนภิญโญ
62013011346 นายอริยะ พัฒนแสง
62013011347 นางสาววรรณกานต� จินตสรรมย�
62013011348 นางสาวภคมน สุวรรณมณี
62013011349 นางสาวธนัชพร เย่ียมขันติถาวร
62013011350 นางสาวธัญญารัตน� พุทธะพงศ�เลิศ
62013011351 นางสาวจิรนันท� วโรรส
62013011352 นางสาวอธิสา ท5าสาคร
62013011353 นางสาวจิณณ�ณณัช ประสพเสาวลักษณ�
62013011354 นางสาวอุมาวัลย� เทพสุวรรณ
62013011355 นางสาวกัญญา ชูชัย
62013011356 นางสาวณัฐวดี พิมพ�พงษ�
62013011357 นางสาวรังสิยา อิสลาม
62013011358 นายพีรณัฐ วุ5นศิลป
62013011359 นางสาวกันตินันท� ไทยสิทธิพงศ�
62013011360 นางสาวดารารัตน� มินบํารุง
62013011361 นายนิธิอรรถ ทองกัน
62013011362 นางสาวปาวิตา เต็มสังข�
62013011363 นายชัยวุฒิ ภักดี
62013011364 นางสาวพิรกุล สุวรรณไตรย�
62013011365 นายวรยศ เทวสิทธ์ิ
62013011366 นายสมนึก เพ็ชรเมือง
62013011367 นายอัครพล ก%อนทอง
62013011368 นางสาวสุดา กองแก%ว
62013011369 นายจิรายุทธ กระแสทรง
62013011370 นายธิติกร รักประยูร
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011371 นายจักรกฤษณ� ก%อนแสนไชย
62013011372 นายอนุพล ข5วงบุญ
62013011373 นางสาววรัญญา อําไพจิตร
62013011374 นายสุริยา สุปFตติ
62013011375 นางสาวเพ็ญนารี บุตรศรี
62013011376 นางสาวบุษญาวรรณ สุขบรรจง
62013011377 นางสาวอริศรา ดําแก%ว
62013011378 นางสาวทิพวรรณ อาจพงษา
62013011379 นายเอกอุกฤษฎ� จิตสงค�
62013011380 นางสาวนัทธมน พิมพิทักษ�
62013011381 นายสุรเชษฐ� กัณฐวิจิตร
62013011382 นางสาวพรรณิภา อุทธา
62013011383 นางสาวพรสรวง อดิพัฒน�ตระกูล
62013011384 นายพงษ�ศักด์ิ นันทนพิบูล
62013011385 นางสาวเวธนี ลีวิวัฒน�วงศ�
62013011386 นายปริญญา นนทะพา
62013011387 นางสาวณัฐมล ติระวัฒน�
62013011388 นายนพสิทธ์ิ สุดประเสริฐ
62013011389 นางสาวณัชญา จันทร�ขํา
62013011390 นายวราวุฒิ กล่ําเดช
62013011391 นายธนากร โคนาบาล
62013011392 นางสาวพรรณวิไล ดุมเกษม
62013011393 นายธนา เนื่องจํานงค�
62013011394 นายอภิวัฒน� ผุดผ5อง
62013011395 นายภาณุพงศ� เชาวเลิศโสภา
62013011396 นางสาวชุติมา ครคง
62013011397 นางสาวป@ยวรรณ หรุ5นมาบแค
62013011398 นายอัษฎาวุธ ชูดวง
62013011399 นางสาวณัฐริกา เวฬุวนารักษ�
62013011400 นางสาวบุญญารัสม์ิ ยินดี
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011401 นางสาวฑราวดี วงศ�อินทร�
62013011402 นางสาวรูฮานี เพชรเบ็ญวาฮับ
62013011403 นายประยูร ต้ังเขียวเจริญ
62013011404 นายอัมรินทร� อายุยืน
62013011405 นายสันติภาพ จิตรอัมพร
62013011406 นางสาวเพ็ญศิริ อุ5นคํา
62013011407 นางสาวเจนจิรา ตะเคียนงาม
62013011408 นางสาวณัฐชานันท� ลิ้มสวัสด์ิ
62013011409 นายชูศักด์ิ ชูใจ
62013011410 นางสาววิภาดา ธีระบัญชร
62013011411 นางสาวอภิชญา ศิลปสมศักด์ิ
62013011412 นางสาววลัยลักษณ� เนตยารักษ�
62013011413 นางสาวจินตหรา เกิดวรรณชัย
62013011414 นางสาวมุกดา ลานกําแหง
62013011415 นายปรัชญา สุขปาน
62013011416 นางสาวป@ยธิดา เสริมเจริญกิจ
62013011417 นางสาวพนิดา มวลจุมพล
62013011418 นางสาวโสภา สร%อยทองคํา
62013011419 นางสาวอัมพวัน อุทรักษ�
62013011420 นายภานุพงศ� เครือแก%ว
62013011421 นายไกรภพ เหล5าว5าง
62013011422 นายมะตามีซี อาแว
62013011423 นายคมเดช ชัยศร
62013011424 นางสาวพิมพ�แพร รุจิรเมธา
62013011425 นางสาวพินธุสร โคกกํายาน
62013011426 นางสาวพรรณมาศ แซ5ลี่
62013011427 นางสาวจัณห�นิภา รัตนพงษ�
62013011428 ว5าที่ร%อยตรีกันต�กวี คลังข%อง
62013011429 นางสาวบุษกรณ� กันตรี
62013011430 นางสาวสุทธิดา น%อยอิ่ม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011431 นายสหวัสส� รัศมี
62013011432 นางสาวธารารัตน� อํานักมณี
62013011433 นายบุญรอด โพธ์ิเพ่ิมเหม
62013011434 นางพรทิพย� มุกดาลอย
62013011435 นางสาวธัญญารัตน� ศรทอง
62013011436 นางสาวณัฐลภัส วรรณสุข
62013011437 นางสาวสุพัฒตรา โฉมปราง
62013011438 นางสาวพิชญ�จิรา จันทร�สกุลณี
62013011439 นางสาวอวัสดา หม่ืนผ5อง
62013011440 นางสาววลัยลักษณ� ปFจฉิม
62013011441 นายพงศกร รักษ�ปFญญา
62013011442 นางสาวยุรี เขียวเจริญ
62013011443 นางสาววรรษมน ตันธิวุฒิ
62013011444 นางสาวนัชชา ขันตี
62013011445 นางสาวจิราภรณ� พิมพิรัตน�
62013011446 นางสาวธนวรรณ อภิเดชานุกูล
62013011447 นายปรัชญา ม5วงรัตน�
62013011448 นางสาวธันยชนก คล%ายฉํ่า
62013011449 นายวัชร เหมวัชรสุวรรณ
62013011450 นางสาวจันจิรา จันทร�โท
62013011451 นางสาวกอบกุล แก%วพฤกษ�
62013011452 นางสาวสาวิตรี ศรีส5ง
62013011453 นางสาววิภา หมวกทอง
62013011454 นางสาวเจนจิรา อินณรงค�
62013011455 นางสาวกัลยารัตน� ทนันชัย
62013011456 นายอภิชาติ เตทุ5ง
62013011457 นางสาวละอองดาว มิตรปFญญา
62013011458 นางสาวปนัสยา สุรินทร�
62013011459 นางสาวชุติมาภรณ� สกุลจันทร�
62013011460 นางสาวจิรารัตน� ไกรทอง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011461 นายวชิรวิทย� รมณีย�
62013011462 นางสาวนิญากร เกิดวัน
62013011463 นางสาวอภิญญา โทนะพันธ�
62013011464 นายภรัณยู อ5อนนวม
62013011465 นางสาวสิรยา นิธากรณ�
62013011466 นายอาหมัดอัลซารีย� มูเก็ม
62013011467 นายวสุพล ไวยโภคี
62013011468 นางสาววิภารัตน� มงคล
62013011469 นางสาวชญานี สวนตะโก
62013011470 นางสาวจันทร�พร ละม%ายวรรณ
62013011471 นายปฐมพงศ� พานิชย�
62013011472 นางสาวพัชรีวรรณ เพ็งพันธ�
62013011473 นางสาวอโรชา นามมงคูณ
62013011474 นายจีระศักด์ิ แก%วพามา
62013011475 นางสาวมินท�ธิตา แดงสุริศรีโสภาศ
62013011476 นางสาวภรณ�ชนก เตป@น
62013011477 นางสาวจินตนา จินดาพล
62013011478 นางสาวบุณยานุช ใหมเง5า
62013011479 นางสาวประเสริฐศรี บุญหล%า
62013011480 นางสาวอภิชญา รัตนเก้ือ
62013011481 นายกวิน พงษ�สิทธิศักด์ิ
62013011482 นางสาวอวัสดา สะราคํา
62013011483 นายธนนารถ รัชตศรี
62013011484 นายอรรถชัย พูลเพ่ิมบุญกุศล
62013011485 นางสาวณัฏชา พัสดร
62013011486 นางสาวศุภากร ทองบุญตา
62013011487 นางสาวเกศินี คันพิทักษ�
62013011488 นางสาวเกศศิริ เวียงคํา
62013011489 นางสาวกฤติญาภรณ� พันธุ�พุ5ม
62013011490 นางสาวสมไสว ไพรวัน
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011491 นายจิระวัฒน� อุณฑพันธุ�
62013011492 นางสาววรัญญา ชูนาม
62013011493 นางสาวยุวธิดา ทรัพย�เล็กจิตต�
62013011494 นางสาวพลอย โชคชัยสิริ
62013011495 นางสาวยศวดี นิรารมย�
62013011496 นายณัฐวัตร เดือนเพ็ญ
62013011497 นางสาวกรกมล เจริญวิริยะภาพ
62013011498 นางสาวนาตยา อินทสิทธ์ิ
62013011499 นางสาวบูรฉัตร เชื้อทิม
62013011500 นางสาวณัชชารีย� สามสีเนียมชูเดช
62013011501 นางสาวศศิชา ฉุนหอม
62013011502 นางสาวนิตยา นาบุญ
62013011503 นางสาวสิตานันท� บุญมาก
62013011504 นางสาวจันทนา ใจคํา
62013011505 นายศุภชัย วรรณจารุรัตน�
62013011506 นางสาวขนิษฐา หงหาชาด
62013011507 นางสาวรัชณก กงนะ
62013011508 นายพิธีกร โสธานิตย�
62013011509 นางสาวพัดชา ธรรมชาติ
62013011510 นายบัณฑิต บรมธรรม
62013011511 นางสาวภัทริยา โสนาคา
62013011512 นางสาวศศิธร คําภูแสน
62013011513 นางสาววราภรณ� ช่ําชอง
62013011514 นางสาวภัทนรินทร� ใหญ5ยอด
62013011515 นางสาววิยะดา ปFญจทา
62013011516 นายบุญใหม5 รักษ�จันทร�
62013011517 นางสาวกันต�ฤทัย ทองส5งแสง
62013011518 นางสาวสราภรณ� บุญเลิศ
62013011519 นายนพวินธ� แน5นอุดร
62013011520 นางสาวรุ5งนภา ศรีโยธา

หน%า 384 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011521 นางสาวอุไรวรรณ สมสา
62013011522 นางสาวเนตรชนก หมะสาสา
62013011523 นายอนุสรณ� แดงระยับ
62013011524 นายปองพล สมประสงค�
62013011525 นางสาวรักษ�สุดา เหล5าคา
62013011526 นางสาวจุฑามาส บุญสนธิ
62013011527 นางสาวกมลเนตร แอบครบุรี
62013011528 นายกองปราบ สมตัว
62013011529 นางสาวนัทธมน บุญมาก
62013011530 นางสาวพิชญา ชื่นชม
62013011531 นางสาวปฐวี อารีย�เจริญ
62013011532 นางสาวณัฐณิชา มณีฉาย
62013011533 นายฉัตรณพัฒน� ศุขวัฒนะกุล
62013011534 นางสาวกุลจิรา นราชัยวิบูล
62013011535 นางสาวปาริฉัตร แป;นทองคํา
62013011536 นางสาวศศิวิมล ตาคํา
62013011537 นางสาธิตา เจริญเอม
62013011538 นางสาวสวพร เปYยบุญ
62013011539 นางกนกวรรณ นิลรัตน�
62013011540 นางสาววรัญญา ธรรมพิลา
62013011541 นางสาวธดาวัลย� สุทธิพันธ�
62013011542 จ5าสิบเอกจิรศักด์ิ ใครบุตร
62013011543 นางสาวกุลิสรา สร%อยสุวรรณ
62013011544 นางพนิดา จําปาสุข
62013011545 นางสาวธนพร เนียมหอม
62013011546 นางสาวนลินรัตน� สุบงกด
62013011547 นางสาวกรกมล ฟุ;งสุข
62013011548 นายพิชิต แซ5แต%
62013011549 นางสาวพิมพ�พิศา สิงห�โตทอง
62013011550 นางสาวจีรนันท� คนบุญ
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62013011551 นายวีระชัย อรัญคีรีไพร
62013011552 นายภรภพ ตรีทิตยณิชา
62013011553 นายศักด์ิดา ทิพโชติ
62013011554 นางสาวสุมาลี ครยก
62013011555 นายมนตรี เหมือนมี
62013011556 นางสาวสนสอง สุขเกษม
62013011557 นางสาวกรณัฏฐ� ดาราเคลื่อน
62013011558 นางสาวตังเม ราชอัคคี
62013011559 นางสาวนภัสกร สุริยา
62013011560 นางสาวจีรนันท� ม่ันเจริญทิวัตถ�
62013011561 นางสาวศริยาภรณ� เจริญวงศ�
62013011562 นายชญานิญญ� แสงเดชากรณ�
62013011563 นางสาวคณาวรรณ แย%มจ่ัน
62013011564 นางสาวณัฐชยา ไชยกันทา
62013011565 นางสาวโยษิตา เอี่ยมรอด
62013011566 นางสาวปภัสสร แช5มช%อย
62013011567 นางสาวรุจิรา ใจเย็น
62013011568 นางสาวจิราพรรณ ไวยกูล
62013011569 นางสาวชนัญชิดา แสนพินิจ
62013011570 นางสาวนัณทุมาศ จอมคําสิงห�
62013011571 นางสาวสุดาพร ทองแก%ว
62013011572 นางสาวชุติมา เปYยมิน
62013011573 นางสาวนุชจรี โชชัย
62013011574 นางสาววัลย�ลิกา นามเกิด
62013011575 นางสาวชรัญญรัต สุขพัฒนอุดมโชค
62013011576 นางสาวรุ5งไพลิน บุญธนฟุ;งเฟLPอง
62013011577 นายศิริพงศ� จันทร�มาตร
62013011578 นางสาวปฏิญญา บ5มไล5
62013011579 นางสาวอัญมณี รุ5งเรือง
62013011580 นางสาวเพ็ญนภา ทองศิริ
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62013011581 นายธนกฤต โชติธรรมนาวี
62013011582 นางสาวภิญญดา ปานสุข
62013011583 นายพชร ทุมมานนท�
62013011584 นายป@ยพัทธ� ขาวเอี่ยม
62013011585 นางสาวเกศกนก เทพหนู
62013011586 นายพีรวัฒน� คําดีบุญ
62013011587 นางสาวณัฐวรรณ มูลธิโต
62013011588 นางสาวภาวินี ทองผาย
62013011589 นางสาวกมลวรรณ ชาลี
62013011590 นางสาวกชพรรณ ศรีสาคร
62013011591 นางสาวจิราภรณ� ทองบ5อ
62013011592 นางสาวสาธิยา จันทอง
62013011593 นายสันติ ขันทะพงษ�
62013011594 นายศรีโสภณ สวนพลู
62013011595 นางสาวสุนิษา อุ5นแก%ว
62013011596 นางสาวสมฤทัย แก%วกล%า
62013011597 นางสาวพรลภัส อ5อนสง5า
62013011598 นายเขมทัต หม่ันเรียน
62013011599 นางสาวอรษา เกิดมาก
62013011600 นางสาววลัยรัตน� อุดสม
62013011601 นายนิติชัย เสนาช5วย
62013011602 นางสาวจิดาพร ทําสุข
62013011603 นางสาวสกุณา เอี่ยมสะอาด
62013011604 นายวรายุทธ ชะอุ5ม
62013011605 นางสาวสุพรรษา เดชบุญ
62013011606 นายไกรวิชญ� ตUะแก%ว
62013011607 นายไกรวิชญ� ปากอุตสาห�
62013011608 นางสาวหทัยภัทร อ%นใจกล%า
62013011609 นางสาวกนกวรรณ เสวกวิหารี
62013011610 นายนพดล นารีหวานดี
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62013011611 นางสาวณัฐวิมล จักรนวรัตน�
62013011612 นางสาวสุธิตา เก้ือคง
62013011613 นางสาวศิริวรรณ คงบุญวาท
62013011614 นายชนน องอาจ
62013011615 นางสาวนฤมล ย%อยแสง
62013011616 นางสาวศิริพร บุญยงค�
62013011617 นางสาวกันติมา ปFญจมวัฒน�
62013011618 นายวรภาศ เกิดศรี
62013011619 นางสาวปภาวี อุปธิ
62013011620 นางสาวสุชาภา วราศรัย
62013011621 นายณัฐนันท� วันเพ็ญ
62013011622 นางสาวสุกานดา มีแสง
62013011623 นางสาววรรณิศา พูลสวัสด์ิ
62013011624 นายเฉลิมพล ธิวรรณลักษณ�
62013011625 นายตรินัยน� เจริญไชยศรี
62013011626 นางสาวชญานี มานุบุตร
62013011627 นางสาวศุภลักษณ� ฤทธิรงค�
62013011628 นายพิสิฐ เทียนแก%ว
62013011629 นางสาวณัฐกฤตา รอดเจริญ
62013011630 นางสาวบุญรักษ� ปลีกลาง
62013011631 นางสาวฐิติวรดา ศิริโรจน�
62013011632 นางสาววิภาดา กํารัมย�
62013011633 นางสาวคุณิสา สุดสูง
62013011634 นางสาวกาญจนา ปรางแก%ว
62013011635 นางสาวเนตรชนก ชมานนท�
62013011636 นางสาวอโรชา จันรา
62013011637 นางสาวชไมพร ตาลเย่ียน
62013011638 นางสาวกนิษฐา กะรัมเดชะ
62013011639 นางสาวกรรณ�กมล ทรัพย�สินธ�
62013011640 นางสาวธิดารัตน� เปลี่ยนแปลงดี
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62013011641 นายอานนท� น้ําพ้ี
62013011642 นางสาวรัตนาศรี ขจีฟ;า
62013011643 นายมนตรี จันทร�ทรง
62013011644 นางสาวปรางฤทัย คนึงทรัพย�
62013011645 นางสาววิมัญชรี ดอกพุฒ
62013011646 นางสาวอรอนงค� น%อยนวล
62013011647 นายอัตพล อุบลบาน
62013011648 นางสาวกรกนก กวางแก%ว
62013011649 นางสาวชัญญา ควรสุวรรณ
62013011650 นางสาวอรนิภา ศิลารักษ�
62013011651 นางสาวรติพร อุปชัย
62013011652 นายภักดี เภาพูล
62013011653 นางสาวชุติมา มนพิมพ�
62013011654 นางสาวทรรฐธนมณฑน� หมูแก%วเครือ
62013011655 นางสาวนันทพร ถิรางกูร
62013011656 นางสาวอัญชลี บุญเทียม
62013011657 นางสาวชณิพัท กันเพชร
62013011658 นางสาวนฤชล ศรีสมบุญ
62013011659 นายอภิวิชญ� บุญประเสริฐ
62013011660 นางสาวพรรณธิพา อินตUะวงค�
62013011661 นายณัฐดนัย อยู5เจริญ
62013011662 นางสาวเมษา เจิมทอง
62013011663 นางสาวธนาภรณ� สุดใจ
62013011664 นางสาวกติกา ชมสะอาด
62013011665 นายมารุต คลองแห%ง
62013011666 นายภูวิพัฒน� ธีรชัยสมบูรณ�
62013011667 นางสาววงค�พระจันทร� สีมี
62013011668 นางอินทร�ขนินทร� โกศัยสุนทร
62013011669 นางสาววรานิษฐ� นรินทร�รัมย�
62013011670 นายธนกร ครองกิจการ
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62013011671 นางสาวสุรีรัตน� พิมวงษ�
62013011672 นางสาวยุพาวดี จันทะเดช
62013011673 นางสาวธารารัตน� ขวัญใจ
62013011674 นายเอก โชติธาดา
62013011675 นางสาวรุ5งนภา จักนักคํา
62013011676 นายชานุลักษณ� ปFดชา
62013011677 นางสาววิลาวรรณ พรรณาภพ
62013011678 นางสาวนพรัตน� สุจริต
62013011679 นายทวีวัฒน� นภากรวัฒนนนท�
62013011680 นางสาวนุชราทิพย� กาทองทุ5ง
62013011681 นางสาวฐิตาภรณ� มงขุนทอง
62013011682 นางสาวพชิรา พรมษา
62013011683 นางสาวธัญนันท� กล่ําวิจิตร
62013011684 นางสาวธัญพร พฤทธิสาริกร
62013011685 นางสาวกฤตญาพร อินทรเพชร
62013011686 นายปรเมษ ยังคง
62013011687 นางสาวปาลีรัฐ งามชาลี
62013011688 นางสาวชวาพร อิ่มเอิบ
62013011689 นายสมชาติ รัตนมาลี
62013011690 นางสาวชลิตา แซ5อึ๊ง
62013011691 นางสาวขวัญฤดี เนียงภา
62013011692 นายเกษมสันต� จันทร�ทิม
62013011693 นางสาวป@ยภรณ� ลายสังข�
62013011694 นางสาวกัญญามาศ มีชํานาญ
62013011695 นางสาวศิริมาศ บุญศักด์ิ
62013011696 นางสาวษุฌาฎาร� มังโส
62013011697 นางสาวศศิธร จูมดอก
62013011698 นางสาวจีรกรรณ� ตาตUะ
62013011699 นางสาววิภาวี ภู5ทิม
62013011700 นางสาวพราวพิศุษฏ� ศิริสุทธ์ิ
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62013011701 นางสาวธนพร ขัดเกลา
62013011702 นายเมธาสิทธ์ิ สว5างศรี
62013011703 นางพัทธ�ธีรา ปFญญาแก%ว
62013011704 นายภัทรพล แดงสุภา
62013011705 นางสาววัชรี รชตะวณิชย�
62013011706 นางสาวกนกลักษณ� ประภัสสวัสดี
62013011707 นางสาวอรดา โมรา
62013011708 นางสาวกรรณิการ� พรหมสิทธ์ิ
62013011709 นางสาวพัชรพรรณ ธรรมเนียมอินทร�
62013011710 นางสาวสิรินารถ ก%องกิจการ
62013011711 นางสาวธนพร อัศวเลิศสมจิต
62013011712 นางสาวมาลินี ศรีสมุทร
62013011713 นายรุสดี เปาะจิ
62013011714 นางสาวศิริพร สวัสด์ิถึก
62013011715 นายปริญญา ยาแก%ว
62013011716 นายวิเชียร ช5างเรือง
62013011717 นางสาวสมิตา เหล5าเมือง
62013011718 นางสาวคีตกานท� เตลิงคะพันธุ�
62013011719 นางสาวศศิกานต� ทองอ5อน
62013011720 นายอัยรัตน� จันทร�เพ็ญ
62013011721 นางสาวสุวดี ศรีทองจันทร�
62013011722 นางสาวสุภาดา อินชู
62013011723 นางสาวสุภารัตน� สุธรรม
62013011724 นายอนุชิต พรมบรรพ�
62013011725 นายเจษฎา กรวิภานันท�
62013011726 นายสุวัตถ� ถาวรเจริญ
62013011727 นายป@ยะวัฒน� อ5วมพิน
62013011728 นางสาวชนิดา เพียรการนา
62013011729 นายธนวัฒน� ชัยสวัสดิถานนท�
62013011730 นางสาวพัชรินทร� เกิดสัตย�
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ระดับปริญญาตรี

62013011731 นายศุภเดช ประทุมวงศ�
62013011732 นางสาวขนิษฐา ตัญญาภักด์ิ
62013011733 นางสาวปลายฟ;า ทองเย็นเรือน
62013011734 นางสาวณัฏฐา ไชยปFญญา
62013011735 นางสาวจุฑารัตน� ศรศิริ
62013011736 นางสาวพรเพ็ญ ฟFกเทศ
62013011737 นางสาวจัสมิน เบญจตระกูล
62013011738 นางสาวดุษฎี หนูด%วง
62013011739 นางสาวมนต�นภา ก%านประดิษฐ�
62013011740 นางสาววิภาวัลย� รุ5งสว5าง
62013011741 นางสาวปุณณภา เลิศศิวนนท�
62013011742 นางสาวพลอยศรัณย� เกิดแสง
62013011743 นางสุจิตรา ก%อนนาค
62013011744 นางสาวพรนภัส ศรีเงินงาม
62013011745 นางสาวพัชรี แซ5โอ%ว
62013011746 นางสาวกัญญา โพธิจินดา
62013011747 นางสาวธนัญญา ศิวะเปล5งรัศมี
62013011748 นางสาวนิธิรชา เผือกผ5อง
62013011749 นายประยุทธ มูลเพ็ญ
62013011750 นางสาวโชติกา จักษุกรรฐ
62013011751 นางสาวนวรัตน� แจ5มจันทร�
62013011752 นายวิทยา คําภาตัน
62013011753 นายวัชระ เพ็งพาจร
62013011754 นายชาญชัย ชาวสวนเจริญ
62013011755 นางสาวณัฐฐินันท� ปFMนนาค
62013011756 นายศิริรัตน� ธรรมปราณีสุข
62013011757 นายป@Pนพงศ� ไหสุภา
62013011758 นางสาวอรวลี ด5านสถาปนาพงศ�
62013011759 นางสาวธนิสรา จันทร�เพ็ง
62013011760 นางสาวกมลวรรณ ไผ5งาม
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62013011761 นางสาวลักษณา เกษสุวรรณ
62013011762 นางสาวสุปราณี ดาวหาง
62013011763 นายธวัชชัย ฤทธิรงค�
62013011764 นางสาวเกวลี ดีย่ิง
62013011765 นายพีรพล ฟองคํา
62013011766 นางสาวกัญสพัฒน� วงษ�สวัสด์ิ
62013011767 นางสาวณัฐฐา ปรีชาวัย
62013011768 นายแวอิดรีส แวหามะ
62013011769 นายกิตติศักด์ิ เรืองศรี
62013011770 นายเกียรติศักด์ิ สําริด
62013011771 นางสาวสุมาลี นิลตะจินดา
62013011772 นางสาวสุวรรณา ดอกจันทร�
62013011773 นางสาวพิมนิภา ทรัพย�วิริยะกุล
62013011774 นางสาวญาดา บุญเข็ม
62013011775 นายธีรศักด์ิ เทพมุณี
62013011776 นายทีฆทัศน� ภัสร�จิระวิทยา
62013011777 นายนฤเบศ จําปา
62013011778 นายณัฐวร ดวงธัมยาล
62013011779 นางสาวปณิฏฐา พิมพิศาล
62013011780 นางสาวจิราพร สุริยะลังกา
62013011781 นางสาวพชรพร ผ5านสําแดง
62013011782 นางสาวพรทิวา ต้ังพงษ�
62013011783 นางสาวมัลลิกา ริ้วเจริญ
62013011784 นางสาวสุภิญญา วุฒิพันธุ�
62013011785 นายวีรพล บุญญานุวัตร
62013011786 นางสาววันเพ็ญ บุรมย�
62013011787 นางสาวณัฐรดา ช5างเจริญ
62013011788 นางสาวประวียา มานะดี
62013011789 นางสาวชุติกาญจน� บุญมาก
62013011790 นางสาวจิตติมา ทองมี
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ระดับปริญญาตรี

62013011791 นายอนุชิต สินเปYยง
62013011792 นางสาวรัตติกาล เถ่ือนสุข
62013011793 นางสาวจิรัชยา ตันสูงเนิน
62013011794 นางสาววาทินี ชุมมะ
62013011795 นางสาวสุมัยยะห� ตาเยะ
62013011796 นางสาวเสาวลักษณ� บุญตา
62013011797 นางสาวนูรีซา บินยูโซะ
62013011798 นายโชติรัตน� พัวอุดมเจริญ
62013011799 นางสาวพิชฎา ธรรมถาวร
62013011800 นางสาววราพร จิตหาญ
62013011801 นางสาวณัฐนรี ศรีชู
62013011802 นางสาวลีลาวดี โค%วพินิจชัย
62013011803 นางสาวป@ยะพร สีแก%วบันดาลสุข
62013011804 นางสาวชลธิชา อ%นสาย
62013011805 นางสาวเบญจรัตน� แต5งต้ัง
62013011806 นางสาวมธุสร สารพุทธิ
62013011807 นายกฤษกร สิทธิวงษ�
62013011808 นางสาวกานต�พิชชา แก%วบังเกิด
62013011809 นางสาววันทนา สินประเสริฐ
62013011810 นางสาวเสาวคนธ� สุขฉนวน
62013011811 นางสาวสุขฤทัย ชื่นสุขจิตต�
62013011812 นางสาวอภิญญา พันศรีนอก
62013011813 นายอนิรุจน� แก%วกันหา
62013011814 นางสาววีรดา สุระสรางค�
62013011815 นายศิริวัฒน� ปFตพี
62013011816 นางสาวอรพิน ทองคํา
62013011817 นางสาวณัฐพร รัตนพลแสน
62013011818 นางสาวณิชชา ตันเจริญ
62013011819 นางสาวกมลพร จันทร�ธนะกุล
62013011820 นายภัทรวรรธน� เวชจิราพิศุทธ์ิ
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62013011821 นางสาวรุ5งมณี ไชยสิทธ์ิ
62013011822 นางสาวณัฐธิดา จันตUะ
62013011823 นางสาวพรทิพย� ปานศรี
62013011824 นางสาวยศวรรณ จิตรเจริญ
62013011825 นางสาววิกานดา วงษ�ประคอง
62013011826 นางสาวกนกวรรณ ศิริอ5อน
62013011827 นางสาวดวงแข นาคสุข
62013011828 นางสาววิภาวรรณ อภัยโรจน�
62013011829 นางสาวสุพัตรา โมกขศักด์ิ
62013011830 นายกิตติชัย สายกระซิบ
62013011831 นางสาวนิภาพร ศรีบ%านโพน
62013011832 นายชยพัทธ� แสงมณี
62013011833 นางสาวจตุพร เกียรติดํารง
62013011834 นางสาวชนัญญา พาเกิดสุข
62013011835 นายณัฐวุฒิ ภูมิภักด์ิ
62013011836 นายวงศ�วริศ ลภัสอธิวัฒน�
62013011837 นางสาวกนกวรรณ ศรีอินทร�
62013011838 นางสาวธนาภรณ� สุขการค%า
62013011839 นางสาวอสมา แพพิพัฒน�
62013011840 นายไพรัตน� ดุสิตา
62013011841 นายธงชัย บัวทอง
62013011842 นายพิเชษฐ� บัวบังขัง
62013011843 นางสาวญาตรีรัตน� กล่ําพิลา
62013011844 นางสาวขวัญฤดี คํามะลิ
62013011845 นายธรานนท� แฟ;มคลองขอม
62013011846 นางสาวสุนิศา ประดับแก%ว
62013011847 นางสาวจุรีภรณ� แสงเทียน
62013011848 นางสาวนันท�นภัส เพชรศรีกิตติชัย
62013011849 นายอมรเทพ เหลี่ยมมณี
62013011850 นางสาวสุกัญญา แพกระจ5าง
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62013011851 นายวรเทพ คงช5วย
62013011852 นางสาวสุภัคพร วรนาม
62013011853 นางสาววราภรณ� นันทพันธ�
62013011854 นางสาวณิชวรรณ ปานเทวัญ
62013011855 นายณัฐวัตร กEงแก%ว
62013011856 นายวิษณุชัย พ5วงแพ
62013011857 นางสาวทิภาวี ศิลปกรชัย
62013011858 ว5าที่ร%อยตรีหญิงมุกดา สาทอง
62013011859 นายอัษฎาวุธ แพงสาย
62013011860 นางสาวธนัชชา ขุนรองชู
62013011861 นางสาวจีรนันท� นาคิน
62013011862 นางสาวสุพร แซ5จEาว
62013011863 นางสาวปรียาภรณ� ทวยเที่ยง
62013011864 นายมานิตย� ช%อยวิเชียร
62013011865 นางสาวสุพัตรา ฤทธ์ิสมพงค�
62013011866 นางสาวฉันท�ชนก ชีวะหิตานนท�
62013011867 นางสาววนิดา รักขะนาม
62013011868 นางสาวชุติมา เชื้อม่ัง
62013011869 นางสาวปรียา บุปผา
62013011870 นางสาวสุลัดดา กวางขุนทด
62013011871 นางสาวกชกร ส%มแก%ว
62013011872 นางสาวธนภา รจนากูล
62013011873 นายทศพร โกสินเจริญชัย
62013011874 นายปFกเพชร เพชรย%อย
62013011875 นายธิติวุฒิ บุญแก%ว
62013011876 นายบัณฑิต หลังยาหน5าย
62013011877 นางสาวปวรัตน� ขันแก%ว
62013011878 นายศรนรินทร� วงค�ไชย
62013011879 นางสาวกมลลักษณ� มูลศรี
62013011880 นางสาวพรภรัต แช5มชูกลิ่น

หน%า 396 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013011881 นางสาวจุฑารัตน� คงสตรี
62013011882 นายกฤษณะวัชร� ใจมาจงสวัสด์ิ
62013011883 นางสาวณัฐพร ดวงดี
62013011884 นายยศนนท� แสงนวล
62013011885 นางสาวสุประวีณ� ทองแดง
62013011886 นางสาวพรพิมล นิสสิริ
62013011887 นายสุภัทรชัย ถาวรสังข�
62013011888 นางสาวบุษยา แซ5อึ่ง
62013011889 นายกันตภูมิ พงศ�อรพินท�
62013011890 นางสาวอลิสา อนุสรณ�พานิช
62013011891 นางสาวอทิตยา อุปมา
62013011892 นางสาวนันทนัท นันทกิจ
62013011893 นางสาวจิราวรรณ น5วมเพชร
62013011894 นางสาวเพ็ญนภา ดีประเสริฐ
62013011895 นางสาวกุสุมา เนตรแสงสี
62013011896 นางสาวจิตรานุช เต%ากลาง
62013011897 นางสาวจุไรรัตน� ปFตถะราช
62013011898 นายธนาดล ศรีชื่น
62013011899 ว5าที่ร%อยตรีกรวิชญ� อินทะสอน
62013011900 นางสาวสุดารัตน� อ%นแก%ว
62013011901 นางสาวศรัญญา สิทธิ
62013011902 นางสาวณัชชารีย� เลิศสินฐิติกุล
62013011903 นางสาวสุดารัตน� กองศูนย�
62013011904 นางสาวรัตติกาล ขวัญวารี
62013011905 นางสาวจุฑารัตน� กุลชะโมรินทร�
62013011906 นางสาวณัฏฐา กัลยาประสิทธ์ิ
62013011907 นายณัฐพงษ� กองพล
62013011908 นายกวิน สุวรรณไตรย�
62013011909 นางสาวนฤวรรณ เอี่ยมเวียง
62013011910 นางสาวศศิภา เทพมาศ
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62013011911 นางสาวชิดชนก พงศ�จันทรเสถียร
62013011912 นายอําพร กิคอม
62013011913 นางสาวกันตพร ถาวระ
62013011914 นางสาวทัศนีย� บรรยง
62013011915 จ5าสิบเอกเกียรติศักด์ิ เขียวรัมย�
62013011916 นางสาวสุพรรณษา หนูชู
62013011917 นางสาวลักขณา วงศ�เจริญ
62013011918 นางสาวเจนจิรา ถาจอมใจ
62013011919 นางสาวธัญชนิต ศุขหมอก
62013011920 นางสาวสาลินี จะรักษรัมย�
62013011921 นางสาวศศินิภา อินทร�ห%างหว%า
62013011922 นายอภิสิทธ์ิ สหัสสุขม่ันคง
62013011923 นางสาวณหทัย นิติพานจันทร�กุล
62013011924 นางสาวพิชานัน ตระกูลนุช
62013011925 นายสิทธิสารท เฉียบแหลม
62013011926 นางสาวปวีณา เอี่ยมสําอางค�
62013011927 นายชติญตัญ หนูทวี
62013011928 นางสาวจุไรวรรณ ช%างแรงการ
62013011929 นางสาวภัทรนันท� จําปา
62013011930 นางสาวรัญชิดา เหม้ียงหอม
62013011931 นายธัชพงศ� เพ็ชร�แบน
62013011932 นางสาวไปรยา ท%าวอาจ
62013011933 นางสาวณัฐฐินันท� เก%าสกุล
62013011934 นางสาวสุชาดา ดีพุ5ม
62013011935 นายณัฐวุฒิ ลีลา
62013011936 นางสาวนิรชา แก%วพรม
62013011937 นางสาวพรนิภา สิทธิดา
62013011938 นางสาวพลอยไพลิน แสนเมือง
62013011939 นางสาวปภัสสร อินทะพันธุ�
62013011940 นายสมยศ โพธ์ิจีน
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ระดับปริญญาตรี

62013011941 นายณัฐปพล ชูเสน5ห�
62013011942 นางสาวฉัตรสุดา เสนาะพงษ�
62013011943 นายสิริเรืองชัย สิงห�โตทอง
62013011944 นายสุลิน ศิริรัตน�พาณิชกุล
62013011945 นางสาวยุวดี รุ5งแสง
62013011946 นายธนาคาร ชงบางจาก
62013011947 นายณัฐพล เลื่อมประไพ
62013011948 นายพฤทธิพงศ� สุรเกียรติ
62013011949 นายดิลก วิจิตรสมบัติ
62013011950 นางสาวอรอนงค� จันทะลือแสน
62013011951 นางสาวอมรรัตน� อมรทัศน�เจริญ
62013011952 นางสาวสุรีพร แสงอรุณ
62013011953 นางสาวพริษฐ�ฌา ดวงพุฒ
62013011954 นางสาวนภัสสร อยู5สุข
62013011955 นางสาวสุพัชชา ศรีสังวาลย�
62013011956 นางสาวสุภัคนันท� บุญญะ
62013011957 นายพัสสกรณ� สุทธิเดชารัชต�
62013011958 นางสาวนุชนาถ ล5องมัจฉา
62013011959 นางสาวกมลชนก สนิทพันธ�
62013011960 นายคมไผ5 วรรณวงศ�
62013011961 นางสาวกาญจนาภรณ� สุขเรือง
62013011962 นายดนัย กิจสุวรรณ
62013011963 นางสาวชุติกาญจน� พิริ
62013011964 นายกัมพล วิมลภัทรกุล
62013011965 นายหัตถพร แย%มละม%าย
62013011966 นางสาวสิยาภรณ� สัมมากฤษณ�
62013011967 นางสาวประภาพร ปลื้มพรพรหม
62013011968 นายจิรเมธ ยอดหนู
62013011969 นายพีรพล บุตรกุมาร
62013011970 นางสาวอนุธิดา ตาแดง
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ระดับปริญญาตรี

62013011971 นางสาวธัญพร รอบรู%
62013011972 นางสาวศิวรี เย5าตัก
62013011973 นางสาววรรณวนัช สุริยะตุลานนท�
62013011974 นางสาวมลฤดี ชูรัก
62013011975 นางสาววรางคณา พูลสุขโข
62013011976 นายอํานาจ บรรดาศักด์ิ
62013011977 นางสาวกนิษฐา สุดาเทพ
62013011978 นางสาวศิริลักษณ� ลักษณะโต
62013011979 นายสิทธิโชค ภู5ทองคํา
62013011980 นางสาววิสา ปFดตาล
62013011981 นางสาวธัญพิชชา อุบลวัฒน�
62013011982 นางสาวกฤษนันต� ดนตรีรักษ�
62013011983 นางสาวทักษพร พันธ�แก%ว
62013011984 นายอภิสิทธ์ิ สุขภักดี
62013011985 นางสาวสุทธิวรรณ ชื่นจิตต�
62013011986 นายธนกฤต เวชนันท�
62013011987 นายณัฐพนธ� พุ5มพวง
62013011988 นางสาวสุดารัตน� ไชยสาลี
62013011989 นายธนิน จุลไกรอานิสงส�
62013011990 นายพุฒิวัชร� วัฒนศิลาภัคโภคิน
62013011991 นางสาวศิริขวัญ เขียวป@ง
62013011992 นางสาวมนัสนันท� กลิ่นทอง
62013011993 นายกฤษดา สกุลเต็ม
62013011994 นายธนชาติ วงศ�วัฒนศานต�
62013011995 นางสาวสิริมา เทพพิทักษ�
62013011996 นางสาวจิรัชญา อุปชิต
62013011997 นายเมธาสิทธ์ิ ดีพลา
62013011998 นางสาวณัฐริตา สุภิษะ
62013011999 นายคมสัน คําเตือนใจ
62013012000 นางสาวปFทมากรณ� ไชยวงค�
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ระดับปริญญาตรี

62013012001 นางสาวอารยา สวัสดี
62013012002 นางสาวนิโลบล พัฒนาภา
62013012003 นายนันทวัฒน� จันทร�อ5อน
62013012004 นางสาวกมลทิพย� ศรีอรรคพรหม
62013012005 นายกมล ชโลธร
62013012006 นายอชิตพล ย้ิมพิน
62013012007 นายภาคภูมิ ท5านัดที
62013012008 นางปุญย�ธนิตา วากะดวน
62013012009 นางสาวนันทนา แซ5จิว
62013012010 นายภูริเดช ศิวะพรชัย
62013012011 นางสาวอภิญญา แนบเนียม
62013012012 นางสาวนฐพร แทนเกษม
62013012013 นางสาวสุชาดา ใสสะอาด
62013012014 นางสาวปุยภรณ� เหมือนมาศ
62013012015 นางสาวอิสราภรณ� ศรียาภัย
62013012016 นายสิรวิชญ� พงษ�ประเสริฐ
62013012017 นายภัคพล พันธุ�มงคล
62013012018 นางสาวพฤฒิพร เพชรย%อย
62013012019 นางสาววศินี เดชสุวรรณ
62013012020 นางสาวพัทธนันท� กางสําโรง
62013012021 นางสาวปภาวี บุญบําเรอ
62013012022 นางสาวธัญญรัตน� บุญขวัญ
62013012023 นางสาวอรษา พลเดช
62013012024 นางสาวนัยนา ช5องบัว
62013012025 ว5าที่ร%อยตรีศิริพันธ� พูลสมบัติ
62013012026 นางสาวรัตติยา วงศ�กาญจนา
62013012027 นายธนพัทธ� ธรรมฉวี
62013012028 นางสาวปภาวี ปFญญาฉัตรพร
62013012029 นายวศิน วิสุทธิเสน
62013012030 นางสาวนิภาพร หลาบคํา
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ระดับปริญญาตรี

62013012031 นางสาวจันทกานต� กันอินทร�
62013012032 นายบุญญฤทธ์ิ บุญโกมล
62013012033 นางสาวจินต�จุฑา ธนพรชัยสิทธ์ิ
62013012034 นางสาววชิราภรณ� เจริญลาภรุ5งเรือง
62013012035 นางสาวพินทุศร แก%วสีนวล
62013012036 นางสาวสุทธิศิริ กิตติวรรณ
62013012037 นางสาวเจตสุดา รอดแก%ว
62013012038 นางสาวอรญา สาระมาถ
62013012039 นางสาวพรเพ็ญ เอี่ยมสอาด
62013012040 นางสาวชนกนันท� ศรีสุดสะอาด
62013012041 นางสาวอรประภา เปรมภู5
62013012042 นายฐาติณัฐ วาทิตต�พันธุ�
62013012043 นายณัชพล วรรณรัตน�
62013012044 นายณฐพงศธร จุลทะสี
62013012045 นางสาวนีรชา พรชัย
62013012046 นางสาวขวัญเรือน สิงหรัตน�
62013012047 นายคุณากร ทองคําโฮ%ง
62013012048 นางสาววรพิชชา คลังวิสาร
62013012049 นายชูเกียรติ เฮ%ารัง
62013012050 นางสาวหทัยชนก สุดเจริญ
62013012051 นางสาวสุทิศา เพ็ชรจํารัส
62013012052 นางนิรมล ขวัญเงิน
62013012053 นางสาวมยุรีย� คงจรัส
62013012054 นายณัฐพงศ� โปธา
62013012055 นางสาวสริตา คูสกุลวัฒน
62013012056 นางสาวศุภาวรรณ ดวงตา
62013012057 นางสาววีรินทร� เดชเจริญ
62013012058 นางสาวปFทมา คําว่ิง
62013012059 นางสาวพัชรีวรรณ พุ5มธรรมชาติ
62013012060 สตตสรรพสิทธ์ิ ธรรมปFทม�
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62013012061 นางสาวชลันดา สมวงศ�
62013012062 นางสาวฐิติมา แก%วทรัพย�
62013012063 นางสาวจีรวรรณ อิงคะวะระ
62013012064 นางสาวสุภาวี ครุป@ติ
62013012065 นางสาวอมรรัตน� จิตต�คํ้าคูณ
62013012066 นางสาวจิรวรรณ จันทร�สนิท
62013012067 นางสาวเจวรินทร� วงคําซาว
62013012068 ว5าที่ ร.ต.หญิงสุนิสา เขม%นเขตรวิทย�
62013012069 นางสาวพิชชาภา ธนาพรพสิษฐ�
62013012070 นายณภัทร เดชมัด
62013012071 นางสาววชิรภรณ� จันทรัตน�
62013012072 นายสุทัศน� ประทุมชาติ
62013012073 นายอนันตสิทธ์ิ บุญชิด
62013012074 นางสาวเบญจมาภรณ� ชอบผล
62013012075 นางสาวพชรพร ฤทธ์ิเพชนิล
62013012076 นางสาวจุฑารัตน� สายใจดี
62013012077 นางสาวจรัสลักขณ� วังถา
62013012078 นางสาวสิรินภาพรรณ หน5อแก%ว
62013012079 นายสุพัฒน� พินิจมนตรี
62013012080 นางสาวบุษดี ศรีเดช
62013012081 นางสาวสมฤทัย มีสุข
62013012082 นายฉัตรพงศ� ศรีธนาจิรานนท�
62013012083 นายทวีลาภ เอี่ยมจุ%ย
62013012084 นายเขตโสภณ จวบแจ%ง
62013012085 นางสาวขนิฐา มาละวรรณโณ
62013012086 นายอัครชัย กันเกลา
62013012087 นางสาวมัททวรรณ พุฒเขียว
62013012088 นายพรพงษ� นราศรี
62013012089 นายชัยพิชิต คงอินทร�
62013012090 นางสาววิไลลักษณ� โป;กันยา
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62013012091 นางสาวธิรารักษ� เหล็กเทศ
62013012092 นายณัฐวิทย� ภูมิรัตน�
62013012093 นางสาวนิจประภา ฉิมเตย
62013012094 นายจีรวัฒน� สมสงวน
62013012095 นางสาวผุสดี คงหนู
62013012096 นางสาวพัณณ�ชิตา โกสุมสุวรรณ�
62013012097 นางสาวกมลทิพย� คนเที่ยง
62013012098 นางสาวจุฑามาศ เก้ือแก%ว
62013012099 นางสาวขนิษฐา พัตตาสิงห�
62013012100 นายกษิดิศ ภิญโญกุล
62013012101 นางสาวมณฑินี สายอินตUะ
62013012102 นางสาวพรรณวดี จูเกษม
62013012103 นายสมพล สังข�อร5าม
62013012104 นางสาวฐิตาภา พิเศษธนศักด์ิ
62013012105 นางสาวประภาศรี โพธ์ิทองคํา
62013012106 นางสาวพิริยาภรณ� เจริญพันธ�
62013012107 นายอกนิษฐ� เพ็ชร�ขวัญ
62013012108 นางสาวภัทรวดี สุขเนียม
62013012109 นางสาวรณภา ป@Pนชัย
62013012110 นางสาวพรนภา มหัคฆพันธุ�
62013012111 นางสาวอินทิรา แสงศรี
62013012112 นางสาวเมริการ� พรมมาแบน
62013012113 นางสาวภัณฑิลา จินดาธนศาล
62013012114 นางสาวบุษยมาศ โสมะภีร�
62013012115 ว5าที่ร%อยตรีจักรี แป;นจันทร�
62013012116 นางสาวธิติพร เขียวใหญ5
62013012117 นายชาญชัย ห%วยเรไร
62013012118 นายพุฒิพงศ� พงษ�ไพจิต
62013012119 นางสาวปุณฉัตร วงศ�มาก
62013012120 นางสาวจิราพร ชะงายกลาง
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62013012121 นายกฤติเดช มาประเสริฐ
62013012122 นางสาวทัศพร สังเกตกิจ
62013012123 นางสาวจรัสศรี กองสุข
62013012124 นายสุธีรพล บูลย�ประมุข
62013012125 นางสาวประภาพร สายตา
62013012126 นายกลวัชร สอนใจ
62013012127 นางสาวกัลยา สีดาเสถียร
62013012128 นางสาวราตรี โสคํา
62013012129 นางสาวเอษณีย� กัณทะณาวงค�
62013012130 นายนัฐวุธ แก%วสมบัติ
62013012131 นายกนต�ธร พัชนี
62013012132 นายธีรพล ทองเจริญ
62013012133 นายชอลาฮุดดิน ดีสาเอะ
62013012134 นางสาวปFทมพร เทียนสิทธ์ิ
62013012135 นางสาวภิญญดา อยู5ดี
62013012136 นางสาวณัฐสินี จิตรกรปFญญา
62013012137 นางสาวนภาพร ชูบุบผา
62013012138 นางสาวอัจฉรา เชื้อเกตุ
62013012139 นางสาวสุรีพร รักษ�ลาเมือง
62013012140 นางสาวจิราภรณ� ชัยมงคล
62013012141 นางสาวปFทมาภรณ� จูงวงศ�
62013012142 นางสาวเรวดี คล%ายแดง
62013012143 นางสาวณัฐวรรณ แก%วชุมภู
62013012144 นางสาวสุพัตรา ปรางทอง
62013012145 นายกีรติ บุ%งทอง
62013012146 นายธีรพงศ� ดํารงศักด์ิศิริ
62013012147 นายสุรสิทธ์ิ นรินทร�ชาติ
62013012148 นายสราวุฒิ กลั่นผลหรั่ง
62013012149 นางสาวณัฐวัลย� พลอยเหลือง
62013012150 นางสาวมินตา สีดอกบวบ
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62013012151 นางสาวนวลละออง ดอนลาดลี
62013012152 นางสาวจุฑามาศ จงเจริญ
62013012153 นางสาวพรรษมน สิงห�สุระ
62013012154 นายณัฐพงษ� จิณะเสน
62013012155 นายภาคภูมิ ไชย�มาต
62013012156 นางสาวจุฑามาส นาคทับทิม
62013012157 นางสาวภัทราวดี มนัยนิล
62013012158 นางสาวนารีรัตน� คะกะเนปะ
62013012159 นายมารุตดีน ยังนิ่ง
62013012160 นายประเคน น้ําคํา
62013012161 นางสาวสุดารัตน� มาลัยทอง
62013012162 นางสาวชวัลรัตน� เตือนใจตน
62013012163 นางสาวธวัลรัตน� กําบุญเลิศ
62013012164 นางสาวกนกพิชญ� เสนากุล
62013012165 นายชุมพล อยู5พิพัฒน�
62013012166 นายสุรศักด์ิ สิงซอม
62013012167 นางสาวพลอยไพลิน ชูศรี
62013012168 นางสาวก่ิงกาญจน� เชื้อฮ%อ
62013012169 นายสุวิจักขณ� จันทร�คง
62013012170 นางสาวกษมล เพชรศรี
62013012171 นางสาวศิรประภา นาระกันทา
62013012172 นางสาวศิริรัตน� เวชกามา
62013012173 นางสาวพิมพ�กมล ดวงสอนยา
62013012174 นางสาวป@ยะธิดา บรรพต
62013012175 นางสาวณัฐนิช ประเสริฐคงแก%ว
62013012176 นางสาวนฤมล ศรีวัฒนพงษ�
62013012177 นายศาสตรา สิงห�สุวรรณ
62013012178 นางสาวนันทินี สันติธรรม
62013012179 นางสาวปาริฉัตร แป;นคง
62013012180 นางสาวป@ยะธิดา พรพาอภิรมย�
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62013012181 นายวศิน โกศลรัฐ
62013012182 นางสาวลลิตา สายก้ีเส%ง
62013012183 นางสาววงค�เดือน เกาะเกตุ
62013012184 นายอธิชัย ชูศรีโฉม
62013012185 นางสาวทัฐยา ปกติ
62013012186 นางสาวปFญจรัตน� งามถ่ิน
62013012187 นายสิทธิกร นุ5นแป;น
62013012188 นายธนกร ตันสุขเติม
62013012189 นางสาวพิรฎา วัฒนชัย
62013012190 นางสาวเจนจิรา อนุกูล
62013012191 นายสุทัศน� ปานประยูร
62013012192 นางสาวภัควลัญซ� เจริญดี
62013012193 นายสถาพร พรหมสอน
62013012194 นางสาวนฤมล พิมพ�ศรี
62013012195 นางสาวธนพร สกุลรัง
62013012196 นางสาวจารุวรรณ อภิบาลศรี
62013012197 นางสาวขจีรัตน� จีบหีด
62013012198 นางสาวศิริกัญญา ลับแล
62013012199 นางสาวปวีณา แซ5โค%ว
62013012200 นางสาวปFฐวิกรณ� น%อยเกตุ
62013012201 นายชลัลวิทย� พิกุลศรี
62013012202 นางสาวน้ําทอง รอดนิยม
62013012203 นางสาวชลิฏา ยุวบุตร
62013012204 นางสาวเกสรา ดวงทอง
62013012205 นางสาวจิราวรรณ ไพศรีขาว
62013012206 นางสาววัลภา ปลั่งดี
62013012207 นายจักรพัชร เทพวงษ�
62013012208 นางสาวธัณญภักษณ� มากรื่น
62013012209 นายนพดล โฉมมิ
62013012210 นายกีรติ จิตยุทธการ
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62013012211 นางสาววรากร หุ5นสินธุ�
62013012212 นางสาวอุไรลักขณ� ศิริสม
62013012213 นางสาววารุณี สมนวล
62013012214 นายกิตติศักด์ิ รักไทย
62013012215 นายวัชรวี ทวีบุรุษ
62013012216 นางสาวณัฐชนัญ สาวเง%อ
62013012217 นางชมพูนุท บัวทองเรือง
62013012218 นายภุชงค� จ๋ิวน%อย
62013012219 นายธีรสิทธ์ิ ไชยชนะ
62013012220 นางสาวนวพร ยินดีพจน�
62013012221 นางสาวเปมิกา เย็นทรวง
62013012222 นายนัฐวุฒิ อิ่มเอี่ยม
62013012223 นางสาววันวิสา ยมนา
62013012224 นางสาวรัญชิดา หิรัญวิริยะ
62013012225 นายธีรพฤทธ์ิ อุปพงษ�
62013012226 นางสาววรรณวิษา ไชยโอสถ
62013012227 นางสาวพัชณิกา ทัศนปรีชาชาญ
62013012228 นางสาวณจุฑา เศรษฐอํานวย
62013012229 นางสาวณัฐฐินันท� กิจวัฒนาวรางกูร
62013012230 นายฤทธิเดช สุขโสม
62013012231 นางสาวกนกพร รุ5งฟ;า
62013012232 นายสมบัติ รัตนโรจน�มงคล
62013012233 นางสาวจันทราวรรณ ทองสุข
62013012234 นายวิวัฒน� อาภาอภิวัฒน�
62013012235 นายหัสกร วรรณะ
62013012236 นางสาวแพรวนภา ปFญญาคม
62013012237 นางสาวจตุพร ชํานาญกิจ
62013012238 นางสาวปารียา โรจน�นาวี
62013012239 นายกิตติพงษ� งอกคํา
62013012240 นางสาวเกวลิน ตันติมุกดาวงศ�
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62013012241 นายปราการ นุชน%อย
62013012242 นายแทน บุญประสงฆ�
62013012243 นางสาวนิสากร สมบูรณ�
62013012244 นายกิตติภูมิ วิไลพันธุ�
62013012245 นายณัฐพงษ� ปามา
62013012246 นางสาวอุมากรณ� หม5องคําหม่ืน
62013012247 นางสาวทราย กุลมัย
62013012248 นางสาวฐิตินันท� อภัยรุณ
62013012249 นายประวุฒิ ทัศมาลี
62013012250 นางสาวศิริพร ใจมนต�
62013012251 นางสาวนิภา หร5ายเกษม
62013012252 นายณัฐพงษ� นนทรีย�
62013012253 นายภาธร สันติวงษ�
62013012254 นายศราวุธ กระจับนาค
62013012255 นางสาวแพรวนภา ทนเหมาะ
62013012256 นางสาวธมลวรรณ กองพรม
62013012257 นางสาวกันยากร พิมสอน
62013012258 นายเอกลักษณ� สหัสสุขม่ันคง
62013012259 นางสาวรัชฎาภรณ� สุพรรณ
62013012260 นายกุลชาติ ดีชัย
62013012261 นางสาวอภิสรา โพธา
62013012262 นายอนุศักด์ิ เจริญสุวรรณชื่น
62013012263 นางสาววราเนตร คําบาง
62013012264 นางสาววราภรณ� เข่ือนเชียงสา
62013012265 นายครรชัย สิงหาราช
62013012266 นางสาวซากิ มาอยู5
62013012267 นางสาวนุชนาถ โอสถานนท�
62013012268 นางสาวณัฐนีย� ทองประศรี
62013012269 นายจักรกฤษ รสดี
62013012270 นางสาวมธุริน ซ%อนพุฒ
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62013012271 นางสาวกัญญา อินญา
62013012272 นางสาวอุมาพร ขจรกลิ่น
62013012273 นายศุภณัฐ กองทุน
62013012274 นางสาวเมทินี คล5องดี
62013012275 นางสาวพจมาน วงษ�ไส
62013012276 นางสาวธนิฐฐา นะทีวาส
62013012277 นายจารุกิตต์ิ จันทร�เจียวใช%
62013012278 นายณัฐพล ธารณะ
62013012279 นางสาวกรวรรณ เลิศตันติสุนทร
62013012280 นางสาวดาวจรัส คุ%มเณร
62013012281 นายอุรุพงศ� คงสุข
62013012282 นางสาวณัฐวิภา แก%วคูณ
62013012283 นางสาวนัทพร วงษ�ละคร
62013012284 นางสาวปภาดา กาญจนะวสิต
62013012285 นางสาวพรศิริ จูงเพ่ือนสุข
62013012286 นายสหพงษ� พันธ�น%อย
62013012287 นางสาวมนต�พัสน� มานะรัตน�
62013012288 นางสาวพลอยไพลิน พวงจันทร�
62013012289 นางสาวณัฎฐณิชา ศรีนุ5นอินทร�
62013012290 นางสาวอาริยา น%อยสุวรรณ
62013012291 นางสาวรัตติกาล สุทธิชลสกุล
62013012292 นางสาวภรพิชชา วันโท
62013012293 นายคุณวัชร� เล็กสมบูรณ�ไชย
62013012294 นางสาวแสงจันทร� ถาวรชน
62013012295 นางสาวธัญสุดา งอกนาวัง
62013012296 นางสาวพจนา หอมเจริญ
62013012297 นายภูธเรศ ม่ังค่ัง
62013012298 นางสาวธมลวรรณ ปานสวย
62013012299 นางสาวศรันทิพย� ทองดวง
62013012300 นางสาวสุภาภรณ� ศรีสุข
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62013012301 นางสาวปรารถนา เอี่ยมทา
62013012302 นางสาวภัทริน กุศลชู
62013012303 นางสาวพิมลพรรณ จะเชนรัมย�
62013012304 นายภาคิน ไชยวุฒิจักร
62013012305 นางสาววรรณวิสา จารุไพโรจน�
62013012306 นางสาววรรณนิสา ลือหาร
62013012307 นายสุวิทย� ภูถาดงา
62013012308 นายพีรศักด์ิ สบเหมาะ
62013012309 นางสาวจิตรานุช จิรกิจไพบูลย�
62013012310 นางสาวอนงค�นาฎ ศักแสงโสภา
62013012311 นางสาวกิตติยา ธนาธิปกมลภัค
62013012312 นางสาวรัชชา เผื่อนสัจจา
62013012313 นางสาวอัญรินทร� เจริญเกียรติภากุล
62013012314 นายก%องภพ เบี้ยวบังเกิด
62013012315 นายนริศร� ดิสกุล
62013012316 นางสาวสุนิสา ตะกรุดแก%ว
62013012317 สิบตํารวจโทพลภัทร ปรีชา
62013012318 นางสาวโสภา นกแก%วน%อย
62013012319 นางสาววิลาวัลย� คงเพชร
62013012320 นายธนากร ศรีนวล
62013012321 นางสาวกชกร วัฒนาภิบาล
62013012322 นางสาวนฤมล ใจเที่ยงธรรม
62013012323 นางสาวป@ยธิดา ชาญรักษา
62013012324 นายอัศม�กร ฉัตรสุมามาลย�
62013012325 นายวัฒนา ปอนแก%ว
62013012326 นางสาวมนสิชา คชแก%ว
62013012327 นางสาวหงส�เหม ครุฑทอง
62013012328 นางณัฐพัชร� ชัดแววศรี
62013012329 นางสาวรัชนี อาจหาญ
62013012330 นางสาวมินตรา ปาโน
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62013012331 นางสาวยุวดี ถาวรสุวรรณ
62013012332 นายจิรัฏฐ� ต้ังศรีไพโรจน�
62013012333 นายวัชระรัตน� ละวันจันทร�
62013012334 นางสาวณัฏฐา แก%วศักดานุรักษ�
62013012335 นางสาวจารุภา ศรีทอง
62013012336 นางสาวใจชนก ชูติวัตร
62013012337 นางสาวกมลทิพย� ธรรมชาติ
62013012338 นางสาวนิชกานต� ดวงส%ม
62013012339 นางสาวพนิดา อุทโท
62013012340 นางสาวนฤมล นนทะนํา
62013012341 นางสาวอินทิรา จันทร�แดง
62013012342 นางสาวจันทกานต� อุดมทวีเดช
62013012343 นางสาวสรรพลักษณ� คัมภิรานนท�
62013012344 นางสาวบุณยนุช วิทิตกุล
62013012345 นางสาวรจเรศ สดคมขํา
62013012346 นางสาวธาราทิพย� ฤกษ�วิเศษสุข
62013012347 นางสาวจริยา ละครพล
62013012348 นางสาวอรินทร�ดา ราชเนตร
62013012349 นางสาวรัมภา รุจิระกรกุล
62013012350 นางสาวนฤมล ทัดละมัย
62013012351 นายธชายุธ ซังยัง
62013012352 นางสาวธนุสสิภา เปลี่ยนเปรม
62013012353 นางสาวกมลชนก มีชัยสุวรรณ
62013012354 นางสาวณัฐศิมา มูลสาร
62013012355 นางสาวนันทวรรณ เกตุสุวรรณ
62013012356 นางสาววิภารัตน� ไม%อ5อนดี
62013012357 นางสาวอรนุช ศรีสุวรรณ
62013012358 นางสาวกันตพร มากอ%น
62013012359 นางสาวศิราวรรณ จันภิรมย�
62013012360 นายจตุภูมิ ริยาพันธ�
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62013012361 นางสาวพัชรา จวงสันทัด
62013012362 นางสาวจุฬารัตน� เอียดเอื้อ
62013012363 นายพาสุก คํานวณ
62013012364 นางสาวชนิตา เมืองเผือก
62013012365 นายภาคิญ ไวนุสิทธ์ิ
62013012366 นายชนปพัทธ� รัตนจันทร�
62013012367 นางสาวศิริพร ศรีภักดี
62013012368 นางสาวรัตติยากร เทพประสิทธ์ิ
62013012369 นายวิทยา พวงสุมาลี
62013012370 นางสาวป@ยาภัทร ปริกเพ็ชร
62013012371 นางสาวกรุณา งามสง5า
62013012372 นางสาวฤทัยการต� สายโรจน�พันธ�
62013012373 นายศุภชัย มานะพระ
62013012374 นางสาวสุธาดา คําหอม
62013012375 นางสาวชมพูนุท เมืองคํา
62013012376 นางสาวบุญยงค� จันทร�เทศ
62013012377 นางสาวอริณชญาณ� สายทอง
62013012378 นางสาวณิชมน ถาม5อย
62013012379 นางสาวณัญศศรณ� สิทธิ
62013012380 นายทศพล พรใหม5
62013012381 นางสาวสิรินทิพย� ชุนเกษา
62013012382 นายธนวัฒน� แสงศุภมิต
62013012383 นายจิรายุส ลออพงศ�พฤกษ�
62013012384 นางสาวจารุวรรณ แซ5ต้ัง
62013012385 นางสาวสุพิชชา ธชาลุภัฏ
62013012386 นางสาวณัฐสินี ศรีธาดาสวัสด์ิ
62013012387 นางสาวปFฏฐยา จุมพล
62013012388 นายเฉลิมชัย ทองพูน
62013012389 นางสาวชนากานต� คงมัน
62013012390 นางสาวสุพชร ศรีบุญ
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62013012391 นางสาวซูไรดา เจUะหลง
62013012392 นายปFฐวี กัลยาณวัตร
62013012393 นางสาวรุจิภรณ� พรั้งขุนทด
62013012394 นายสราวุฒิ ฉ้ิมงาม
62013012395 นางสาวศิรีลักษณ� ฤทธ์ิคํารพ
62013012396 นางสาวกาญจนา เง้ือมผา
62013012397 นายกาลัญ\ู ทองงามขํา
62013012398 นางสาวสุธารินี นาเลิศ
62013012399 นางสาวณิชากร หนูอุไร
62013012400 นายนนทัช ลีลาฐานะโรจนา
62013012401 นางสาวกนกวรรณ สิริภูวดล
62013012402 นายอิสระพงศ� สอิ้งทอง
62013012403 นายวีรเดช ไชยสรณะ
62013012404 นายวัชรากร สิทธิมาลิก
62013012405 นายอิทธิพล เอกประดิษฐ�
62013012406 นางสาวสุวรรณา กรอนกลาง
62013012407 นางสาวทิตา ออมสิน
62013012408 นางสาวพัณณิตา ตUะนนท�
62013012409 นางสาวพลอยไพลิน ปFนฉิม
62013012410 นายปฐมพงศ� สุดใจธรรม
62013012411 นางสาวระวีรัตน� ไตรพรพงศ�พันธุ�
62013012412 นางสาวสุทธิดา พรมหม่ืน
62013012413 นางสาวจิตตินาถ หาญแก%ว
62013012414 นางสาวจุฑามณี ซุยกิม
62013012415 นางสาวสุวรรณิการ� อรุณสุข
62013012416 นายสุทธิพงษ� ทองดอนง%าว
62013012417 นางสาวนภาพร กมลรักษ�
62013012418 นางสาวกนกพร จิตต�สัจจะ
62013012419 นางสาวจิราวัลย� พรมพิลาด
62013012420 นางสาวโสริญา นนทะเสน
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62013012421 นางสาวกรภัทร ชมฮด
62013012422 นางสาวพนิตนาฎ โพธ์ิทอง
62013012423 นางสาวพัชยา อุบาลี
62013012424 นางสาวนันทิดา สุรีย�
62013012425 นางสาวรอซิดะห� มะแซ
62013012426 นางสาวอรวรรณ กันแก%ว
62013012427 นายภาณุวัฒน� พันธ�นิตย�
62013012428 นางสาวกรหทัย แสงสินเจริญชัย
62013012429 นางสาวนภัสรพี โสฬส
62013012430 นางสาวระวีนุช ของงาม
62013012431 นางสาวอาคเนย� แช5มช%อย
62013012432 นางสาวบุญฑริก เพชรรัตน�
62013012433 นางสาวอังคณา กองเงิน
62013012434 นายหฤษฏ� มีระกูล
62013012435 นายนูรุดดิน ยะภา
62013012436 นางสาวศิริวรรณ ประเสริฐสิทธ์ิ
62013012437 นางสาวสุธีรา สายฟ;า
62013012438 นายไพรัช นาคอินทร�แจ%ง
62013012439 นางสาววิภาวี อุทะกะ
62013012440 นางสาวกรรณิการ� จ5าจําเริญ
62013012441 นางสาววราภรณ� บุญเนียม
62013012442 นางสาวมธุรส วงค�แก%ว
62013012443 นายจิตรนันทน� รามนันทน�
62013012444 นางสาวณัฐรวี ชมมณฑา
62013012445 นางสาวจันสุดา สักขาไม%
62013012446 นางสาวณัฐวิกา ศรีวิชัย
62013012447 นางสาวเบญจมาศ พันธ�คํา
62013012448 นางสาวลัดดาวัลย� นาคสมบูรณ�
62013012449 นางสาวมาลิณี เทียมพัฒน�
62013012450 นางสาวรุ%งสินี ราชจริต
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62013012451 นายอดิเทพ แดงโชติ
62013012452 นางสาวเกตน�นิภา โตอ5อน
62013012453 นายวุฒิศักด์ิ สะแลแม
62013012454 นางสาวผกาวรรณ บัวหลวง
62013012455 นางสาวนันทวรรณ ศรีโมรา
62013012456 นายเจริญ ทาเงิน
62013012457 นางบุญเตือน กะระกล
62013012458 นายอธิพันธ� วัชรงค�
62013012459 นางสาวปณิดา แดงสําราญ
62013012460 นายสกุลชัย ศรีทองมา
62013012461 นางสาวอลิสรา เครือปา
62013012462 นายภานุพงศ� สุภานันท�
62013012463 นางสาวธิดารัตน� ศิริรัตน�
62013012464 นางสาวสาริณี เพ็งบ%านไร5
62013012465 นางสาวชนิดา ศรีพระจันทร�
62013012466 นางสาวอรทัย เศษคึมบง
62013012467 นางสาวแจ5มนภา มาพุฒิ
62013012468 นางสาวสรรพลักษณ� ภิระบรรณ�
62013012469 นางสาวมัณฑนา ศรีสังข�แก%ว
62013012470 นางสาวสุภาพร หม่ืนอินกูฎ
62013012471 นางสาวหัทยา พงษ�ไทย
62013012472 นางสาวใจพัก บุญค้ิว
62013012473 นางสาวศตพร หีดจันทร�
62013012474 นายหัตถชัย บุญสว5าง
62013012475 นางสาวนิภาภรณ� พิมโพธ์ิ
62013012476 นายทรงวุฒิ ณรงค�แสง
62013012477 นายอภิศิษฐ� สร%อยศรี
62013012478 นางสาวพิมพิรยา ก5อกอง
62013012479 นายถิรวัฒน� วรรณพฤกษ�
62013012480 นายชัพวิชญ� คุณวุฒิ
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62013012481 นายณัฐดนัย โพธิขํา
62013012482 นายพันธพงษ� บัวผาย
62013012483 นางสาวรชิตา บัวคําภู
62013012484 นายวราวุฒิ กฤษแก%ว
62013012485 นางสาวทัศนีย� ภู5ดี
62013012486 นายณรงค�ศักด์ิ พ่ึงพงษ�
62013012487 นายณพลกฤต ทองพัชรพล
62013012488 นางสาวสิริฉัตร สฤษด์ินิรันดร�
62013012489 นางสาวปาริชาติ ใจสว5าง
62013012490 นางสาวเนตรนภา กําลังมาก
62013012491 นางสาวนิสิตา วงษ�บุญมาก
62013012492 นางสาวสุธาสินี วิจิตรอินทรามาศ
62013012493 นางสาวภัณฑิรา แดงบุญศรี
62013012494 นางสาวฐิติภาภัทร� ดีทองคํา
62013012495 นางสาวพัชราวลัย หลังฮวด
62013012496 นางสาวมนสิชา เชื้อทอง
62013012497 นายฐานิภัทร� เขตตวิทย�
62013012498 นางสาวกัลยพัชร เพชโรภาส
62013012499 นางสาวเนริสา คล%อยอรุณ
62013012500 นางสาวชัชฎาพร พยัคษา
62013012501 นายอัฟฟาน ละหะมะ
62013012502 นายณัฐวุฒิ รักษาชนม�
62013012503 นางสาวสุธิดา เรืองพจน�
62013012504 นายธนชาติ เลิศวิราม
62013012505 นางสาวจิณห�วรา นรากุลรัศมี
62013012506 นางสาวปาริฉัตร วรรณปกาสิต
62013012507 นางสาวนราทิพย� ตันสรานุวัฒน�
62013012508 นางสาวจารุวรรณ� สําราญวงษ�
62013012509 นายชาญณรงค� กาใจทราย
62013012510 นางสาวจิตรสุดา คะระนันท�
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62013012511 นายดุรงค�ฤทธ์ิ เรืองศิลปQ
62013012512 นางสาวปรีณาภา ป@ติวิทูรวรรัตน�
62013012513 นางสาวอภิญญา เงินดิษฐ�
62013012514 นางสาวอลิษา ศรีบัดดี
62013012515 นายจิรพัฒน� ญาณวัฒนกุล
62013012516 นายณัฐพงศ� ระงับทุกข�
62013012517 นางสาวอนงลักษณ� คิดงาม
62013012518 นางสาวรัตติยา ทองเนื้อแปด
62013012519 นางสาวชลธิชา หาญอารีย�
62013012520 นายพีรพล สองนา
62013012521 นางสาวอภิญญา พุฒเล็ก
62013012522 นางสาวธนิษฐา จ5าทองคํา
62013012523 นางสาววีรยา ศรีชมภู
62013012524 นางสาววิชชุตา วิสุทธิบัณฑิต
62013012525 นางสาวนิตยา บุญน5วม
62013012526 นางสาวภรภัทร ธัญญเจริญ
62013012527 นางสาวมนสพร ไกรสิงห�สม
62013012528 นางสาวมนัสชนก พรสุรินทร�
62013012529 นางสาวยุวธิดา คงศรี
62013012530 นายกิตตินันท� กมลศิริศิลปQ
62013012531 นางสาวนิตยา ไชยปลื้ม
62013012532 ว5าที่ร%อยตรีรังสรรค� เทพนวล
62013012533 นางสาววิมล อดิศักด์ิกิตติ
62013012534 นายธนชาติ ศรีเมือง
62013012535 นางสาววันวิสา กุญชร ณ อยุธยา
62013012536 นายวีรชาติ ดวงแก%ว
62013012537 นายศุภรงค� เนตรผสม
62013012538 นางสาวป@ยะกาณต� กีรติบรรหาร
62013012539 นายสุวัฒน� มีพงษ�
62013012540 นางสาวนิชาภา เจริญรมย�
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62013012541 นางสาวคัทลียา แก%วใหญ5
62013012542 นางสาวกุลสตรี ชัชวาลกิจกุล
62013012543 นายกีรติ คงสุพรศักด์ิ
62013012544 นางสาวเบญจมาศ สุวรรณ�
62013012545 นางสาวณัฏฐ�ธิดา กาญจนถาวรวิบูล
62013012546 นายกฤษดา รัตนมาลัย
62013012547 นายสุกัลย� วัฒนะ
62013012548 นายธีรัตม� พูลเกษม
62013012549 นางสาวณฐมน ม่ิงขวัญ
62013012550 นางสาวชนนิกานต� ดําไสย
62013012551 นางสาวกนิษฐา เหรียญทอง
62013012552 นางสาวพรพิมล พรไพศาลศักด์ิ
62013012553 นางสาวกัญจนก วรรณภูมิพันธ�
62013012554 นายภัฏ ปภาภัสสร�สกุล
62013012555 นายรัตนากร ถนอมศิลปQ
62013012556 นางสาวศมนวรรณ ทาทอง
62013012557 ว5าที่ ร.ต หญิงขวัญไพร ทองสมัย
62013012558 นางสาวมุทิตา ภู5บัว
62013012559 นางสาวณัฐกานต� พ่ึงพงษ�
62013012560 นางสาวพาณิภัค เจริญสุข
62013012561 นายนิธิภรณ� ไทยภักดี
62013012562 นางสาวปริยากร สาระคํา
62013012563 นายคมทัต พุ5มหมัน
62013012564 นายสุขสันต� นิ่มนวน
62013012565 นางสาวศิรินยา ภูบรรสุข
62013012566 นางสาวณิชกานต� เวชสิทธ์ิ
62013012567 นายธินชัช ศรีจันทรากูล
62013012568 นางสาวสุรัชนีกร ตัลยารักษ�
62013012569 นายอารยะ เยาดํา
62013012570 นายป@ยะวัฒน� งามขํา
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62013012571 นางสาวเบญจมาศ ทะทอง
62013012572 นางสาวศิริลักษณ� โพธ์ิชัย
62013012573 นางสาวเบญจมาศ พ5วงนวม
62013012574 นางชนากานต� ธนอารักษ�
62013012575 นางสาวญาดาภา ฉลาดล%น
62013012576 นางสาววิลาสินี เอกรักษา
62013012577 นางสาวดนิศชญา ศรีลา
62013012578 นางสาววรรษมน เอกรุ5งเรือง
62013012579 นายกําลังใจ กลัดแพ
62013012580 นางสาวนัฐพร โพธิยก
62013012581 นางสาวศิริรัตน� ปลั่งอุดม
62013012582 นายจักกิจ เสียงเสนาะ
62013012583 นางสาวขวัญภรณ� จันทน�หอม
62013012584 นางสาวนงลักษณ� สิงห�ดา
62013012585 นายพัลลภ พรหมพราย
62013012586 นางสาวอัญชลี เปรื่องโอภาส
62013012587 นางสาวสุกัญญา เคหะธูป
62013012588 นางสาวนฤเนตร ขุนสายชมจันทร
62013012589 นางสาวปาลีรัตน� วงษ�ทวีโรจน�
62013012590 นางสาวอสิภรณ� ธีรเกษตร
62013012591 นายมนตรี เลาเจริญพร
62013012592 นางสาวสุฑารัตน� ทิศคํานวน
62013012593 นางสาวเบญจวรรณ วิเชียรทอง
62013012594 นางสาวนารีรัตน� เศรษฐวานิช
62013012595 นายณัฐพงษ� พวงสกุล
62013012596 นางสาวสุกานดา เมืองทอง
62013012597 นายยุทธนา รบนิกร
62013012598 นายศักด์ิดา แก%วพินิจ
62013012599 นางสาวพิชภา อ%นทอง
62013012600 นางสาววรรณสิกา ใจบุญเจริญพร
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62013012601 นางสาวสิรินทร�พร ออสุคนธ�โรจน�
62013012602 นายชินวัตร วัฒนะโชติ
62013012603 นางสาวยลแข ทองวิลัย
62013012604 ว5าที่ร%อยตรีอานันต� อาสว5าง
62013012605 นายสุวัฒน� พระนิมิตร
62013012606 นางสาวพรทิพย� เส็นสด
62013012607 นางสาวธนัญกรณ� โพธ์ิสยามกิจ
62013012608 นางสาวเกตน�นิภา บัวทอง
62013012609 นางสาวพสชนัลค� ณ ระนอง
62013012610 นางสาวธัญญาเรศ สอาดไพโรจน�
62013012611 นายอนุสรณ� สุขสวัสด์ิ
62013012612 นายทศพร แสงโคตร
62013012613 นายสิทธิพงศ� พุ5มชื่น
62013012614 นางสาวสิริลักษณ� ตุ5มศรียา
62013012615 นางสาวป@ยะรัตน� บุญมีมา
62013012616 นางสาวพรรณวดี ระด่ิงหิน
62013012617 นายมนทร� มีชัย
62013012618 นายกรวิก ชุมนุมพร
62013012619 นางสาวลภัสพร จงเจริญ
62013012620 นางสาวรุ5งอารีย� แพ5งพันธ�
62013012621 นางสาวจิราวรรณ สมปรีดา
62013012622 นางสาวเพชรรัตน� แซ5หลิน
62013012623 นางสาวกรวรรณ ภูมิเทศ
62013012624 นางสาวปFณฑ�ชนิต สุขศีลล้ําเลิศ
62013012625 นางสาวนิภาพร ดีประเสริฐ
62013012626 นางสาวจุฑาทิพย� จันทรธนู
62013012627 นางสาวชุติมา เหมทานนท�
62013012628 นางสาวกวินธิดา เพชรปานวงศ�
62013012629 นางสาวอริสรา มะขาว
62013012630 นางคัชรินทร� ศรีสุข
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62013012631 นางสาวจิราพร แพงวงษ�
62013012632 ว5าที่ร%อยตรีสุทิน ทวีการ
62013012633 นางสาวกรกช บุญกล5อม
62013012634 นางสาวเจนจิรา เจริญจิตร�
62013012635 นายสงกรานต� ลาดแท5น
62013012636 นางสุรีย� พ่ึงฉํ่า
62013012637 นางสาวขวัญฤดี พรอภิพงศ�ชัย
62013012638 นายเอกภพ พูลจันทร�
62013012639 นางสาวจริยา จองคํา
62013012640 นางสาวธนพร ขุนนาแดง
62013012641 นายรัชชานนท� ดาบเพ็ชร
62013012642 นายภาคภูมิ ม5วงคํา
62013012643 นายศรัณย� กําเนิดชาติ
62013012644 ว5าที่ร%อยตรีเฉลิมเกียรติ ชินโพคัง
62013012645 นายวัชรนันท� แนวถาวร
62013012646 นายกฤติน ลีลาอร5ามกุล
62013012647 นายวิทยา แสงตา
62013012648 นายสมพงษ� วุฒิ
62013012649 นายวรัญชิต แสงจันทร�
62013012650 นางสาวมีนา แข็งขยัน
62013012651 นายปFญจเทพ คมคาย
62013012652 นางสาวอนุชจรี สุขหวาน
62013012653 นางสาววารุณี คีรีรัตน�
62013012654 นายศักดา อนุรักษ�
62013012655 นางสาวรัตนาภรณ� แสนกูล
62013012656 นายสุวิทย� วิทยเบญจางค�
62013012657 นายศักด์ิชาย มุธุวงศ�
62013012658 นางสาวประภาพรรณ ทวีสุทธ์ิ
62013012659 นางสาวธิดารัตน� ศรีนาค
62013012660 นางสาวสุวนันท� หมายม่ัน
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62013012661 นายธรรมวิชญ� ฤทธิเดช
62013012662 นางสาวสวีณา เทศนา
62013012663 นางสาวประภาพร พรมชุลี
62013012664 นางสาวอภิรดี คุ%มแขก
62013012665 นางสาวนูรียUะ พันชู
62013012666 นายกําธร ยอดจิตร
62013012667 นายธนภูมิ ภูมีนอก
62013012668 นางสาวจารุพร มะกาว
62013012669 นางสาววรวลัญช� บุญโต
62013012670 นางสาวนูรอารีฟะห� แวดอเลาะ
62013012671 นางสาวปภาณพสุตม� นวลตา
62013012672 นายณุชากร ทาแกง
62013012673 นายเชาวลิต เหมนแก%ว
62013012674 นางสาวอุมาวดี จันทชาติ
62013012675 นายธนพล จ๋ิวพัฒนกุล
62013012676 นางสาวณัฐชนก นวลแก%ว
62013012677 นางสาวทิยาภรณ� บัวมาก
62013012678 นางสาวลีลาวรรณ คาดสุวรรณ
62013012679 นางสาวศิริกานต� วรรณชาติ
62013012680 นางสาวนิอัลยา สาอุ
62013012681 นายฤทธิชัย จันทีนอก
62013012682 นางสาวณิชารีย� เชื้อทอง
62013012683 นางสาววิริยา ตุ%มคํา
62013012684 นางสาวมาลินี กรีมาวงษ�
62013012685 นายวรพจน� ประภาถะโร
62013012686 นางสาวเจนจิรา แสงเจริญ
62013012687 นางจุรีภรณ� อินซ�
62013012688 นางสาวสุพิชฌาย� หนูทอง
62013012689 นางสาวมลฤดี บุญประสาท
62013012690 นายอนุพงศ� สลีอ5อน
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62013012691 นางสาวกมลทิพย� เกิดใจบุญ
62013012692 นางสาวสายฟ;า ฉิมพูน
62013012693 นายทศวัชร� ชุติมาสกุล
62013012694 นางสาวสุภาษิต แถลงกัณฑ�
62013012695 นางสาวนันทิยา ชมม่ิงขวัญ
62013012696 นายจริง แซ5ออง
62013012697 นางสาวสุภาภรณ� แซ5น%า
62013012698 นางสาวชนัญชิดา สืบแสน
62013012699 นางสาวน้ําเพชร พจนวิลาส
62013012700 นางสาวณัฐชยา พิมพ�ลา
62013012701 นายชนกันต� วงศ�ปFญญาถาวร
62013012702 นางสาวปรียาพร ดีพิมาย
62013012703 นายนพฤทธ์ิ จันทร�สุวรรณ
62013012704 นางสาวธนารักษ� ขวัญเมือง
62013012705 นายนันทพัทธ� เชาวลิต
62013012706 นายภัคพล อานันทยศ
62013012707 นางสาวอัมรินทร� นันตUะเสน
62013012708 นายประวีณพันธ� สุวรรณภูมิ
62013012709 นายณัฐพนธ� กุลกฤตยารัตน�
62013012710 นางสาวกุลณัฐ รักสกุล
62013012711 นางสาวอรอนงค� จุ%ยสกุล
62013012712 นางสาวคชาภรฑ� คําฝาด
62013012713 นายอานันต� โชติกลาง
62013012714 นางสาวสุวัฒนา สุหร5าย
62013012715 นางสาวนงนุช นันสมบัติ
62013012716 นางสาวธันย�ชนก คชรัตน�
62013012717 นายสมรักษ� หลงนาม
62013012718 นางสาวสุทธิดา ป@Pนเวหา
62013012719 นางสาวโชติกา พงษ�สมบัติ
62013012720 นางสาวสุจิตรา หาริกัน
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62013012721 นายพลเดช ศรีจันทร�
62013012722 นางสาวตรีเนตร กะการดี
62013012723 นายปรเมษฐ� สุขทอง
62013012724 นายศักชัย หริรักษ�ดํารง
62013012725 นายธัญพิสิษฐ� บุญรอด
62013012726 นางสาวดวงพร แสงชาติ
62013012727 นางสาวภิญญาพัชร� แจ5มเรือน
62013012728 นางสาวสุนทรี ภู5ห%อย
62013012729 นางสาวชีวารัตน� พันทะชุม
62013012730 นางสาวกาญจนา กลิ่นคําหอม
62013012731 นายต5อกิจ วรวิทย�พิพัฒน�
62013012732 นายชัยภัทร ทับสมุทร
62013012733 นางสาวภัชดา สังข�ทอง
62013012734 นางสาวปนัดดา สืบคําแก%ว
62013012735 นายสุวิช พุ5มโพธ์ิ
62013012736 นายเจษฎา ป;อมยุคล
62013012737 นางสาวสุทธิกานต� พรมนุ5น
62013012738 นางสาวสุวิชญา พวงจิตร
62013012739 นางสาวณิติกานต� สุทธิสอาด
62013012740 นางสาวอรพรรณ โพธิวร
62013012741 นางจุฑาทิพย� ฉัตราภรณ�พงศ�
62013012742 นางสาวดวงอัมพร แก%วอําพร
62013012743 ส.ต.ท.ภูมินทร� ศรีเพชร
62013012744 นางสาวสิริณัฏฐ� ลัทธิธนธรรม
62013012745 นายณัฐกิตต์ิ บุญเป[ง
62013012746 นายชิษณุพงษ� อ5วมศรี
62013012747 นางสาวภัททิรา พิมพ�เภา
62013012748 นางสาวประกายแก%ว นิศามณีวงศ�
62013012749 นายกฤติน ญาณวิทยากุล
62013012750 นางสาวเกศรินทร� มาลัย
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62013012751 นางสาวพิมพ�ณิชกานต� ทองสิงห�
62013012752 นางสาวฐาปนี เพ็ชระ
62013012753 นายเอกพละ คําดี
62013012754 นางสาวพุทธิพร สุกใส
62013012755 นายพันธ�ศักด์ิ ขันอาษา
62013012756 นางสาววรชา เมืองพันธ�
62013012757 นางสาวศศิวัลย� ไตรสุรัตน�
62013012758 นางสาวพีระญาภรณ� รุ5งเรือง
62013012759 นางสาวณัฐสุดา ไวสาหลง
62013012760 นางสาวสุนันท� ขันธ�แก%ว
62013012761 นางสาวอุไรวรรณ ศรีนคร
62013012762 นางสาวปวีณา โตเทพวิมาน
62013012763 นางสาววชิราภรณ� เชื้อบุญมี
62013012764 นางสาวกฤติยา เหล็กเพชร
62013012765 นางสาวนิชานันท� เดชาติวงศ� ณ อยุธยา
62013012766 นางสาวนภารัตน� สุทธิมูล
62013012767 นายฉัตรชัย ตุ5นเงิน
62013012768 นายสุวชัย บุญจุรีนาค
62013012769 นางสาวจีราวรรณ สาโท
62013012770 นายพชร อัศวกิตติมากุล
62013012771 นางสาวพัชรินทร� เรืองโชติ
62013012772 นางสาวสุกัญญา ใจเฉลียว
62013012773 นายมณฑวรรษ พุ5มกล5อม
62013012774 นางสาวนิภาพร พรมทัศ
62013012775 นางสาวเจริญศรี เส5งหล%า
62013012776 นายศรายุทธ ไขรัศมี
62013012777 นางสาวชนิกานต� กาลิกา
62013012778 นางสาวฐิติมา แดงเรือง
62013012779 นางสาวนุชนาฏ บุญช5วย
62013012780 นางสาวนริศรา รัตนสิทธ์ิ
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ระดับปริญญาตรี

62013012781 นายกิตติชัย สังข�พยุง
62013012782 นายณัฐวุฒิ จันทร�ชัง
62013012783 นางสาวจิตติมา ณรงค�
62013012784 นายณัชพล ผิวนวล
62013012785 นางสาววันวิสาข� ม่ิงขวัญ
62013012786 นางสาวฐิติรัตน� ทองไส
62013012787 นางสาววรวรรณ วงษ�ญาติ
62013012788 นางสาวอรอนงค� บุรีแสง
62013012789 นายธนิตย� มณีเลิศ
62013012790 นายวรวิชญ� ไชยประพันธ�
62013012791 นางสาวอังสนา แป;นไทย
62013012792 นายวรวัฒน� รอดตัว
62013012793 นางสาวจันทิมา รุ5งสว5าง
62013012794 นางสาวปุญทริกานต� กุลทอง
62013012795 นายธนพงษ� จริยเดชกุศล
62013012796 นางสาวนพมาศ เหล5าศรีวรพันธุ�
62013012797 นายวรินทร� เหรียญอยู5คง
62013012798 นางสาวธีรพร วีระหงษ�
62013012799 นายโรจน�เจริญ กาโต5ง
62013012800 นางสาวปภาดา สุขเสริม
62013012801 นางสาวสุนิษา แย%มขยัน
62013012802 นายวิทยา จ่ัวสันเทียะ
62013012803 นางสาวกัญญาพัชร หนูเมือง
62013012804 นายนราศักด์ิ ใจกล%า
62013012805 นางสาวเกติญา จูมจี
62013012806 นางสาวสุนิษา เนียมเทศ
62013012807 นายพัชก�สโฬม ทรัพย�มาแดง
62013012808 นางสาวสุดารัตน� ดวงคุณ
62013012809 นางสาวนันทวัล แคล%วอาวุธ
62013012810 นางสาวระวีวรรณ บุญเรือง
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ระดับปริญญาตรี

62013012811 นางสาวป@ยนุช ลิ้มวิจิตร
62013012812 นายนิติธรรม ชัยโพนงามธนพล
62013012813 นางสาวณิชากร เหรียญรัตน�
62013012814 นายปรัชญา พันธ�วงษ�
62013012815 นายณัฐนนท� พงวรานนท�
62013012816 นายวัฒนชัย ทองบุญ
62013012817 นางสาวธัญญรัตน� ตรีชัยวิริยะกุล
62013012818 นางสาวเจนจิรา ธิบดี
62013012819 นางสาวดวงทิพย� บุญญบาล
62013012820 นายกรวิชญ� เก้ือสกุล
62013012821 นายธิติวัชร ด%วงน%อย
62013012822 นางสาวธันยาภรณ� สิงหมงคล
62013012823 นางสาวชบาทิพย� บุตรครุฑ
62013012824 นางสาววันลยา ปทาน
62013012825 นางสาวชมพูนุช แสนภพ
62013012826 นางสาวพักต�ชฏะ เอี่ยมถ%วย
62013012827 นางสาวณัฐชา ผ5องคูณ
62013012828 นางสาวศันสนีย� หนูพระอินทร�
62013012829 นางสาวณัฐธิดา นุ5มแทน
62013012830 นายเมธัส อุทิศไทย
62013012831 นางสาวสุนัยญา แดงเหม
62013012832 นางสาวจิดาภา โพธ์ินอก
62013012833 นายตรีรัตน� สีนอง
62013012834 นางสาวสุชานาถ ใจปY
62013012835 นางสาวอาวาต๊ิฟ สาและ
62013012836 นางนันธิดา อ5อนสี
62013012837 นางสาวภัสชญา ทองพรหม
62013012838 นายพันธกานต� ชาวเรือ
62013012839 นางสาวน้ําฝน สังสมานันท�
62013012840 นางสาววรรณพัชร เกษมสุวรรณ
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ระดับปริญญาตรี

62013012841 นางสาวสุภาฝFน จันทร�ฉาย
62013012842 นายธวัชชัย นิคะ
62013012843 นางสาวปภาวรินทร� จิตรสุวรรณ�
62013012844 นายสุวิจักษณ� ทรัพย�สุนทร
62013012845 นายป@ยะ โง%วเส็ง
62013012846 นางสาวนุชรีย� เกิดดี
62013012847 นางสาวณัฐกุล รักสกุล
62013012848 นางสาววิมพ�วิภา ผยองศักด์ิ
62013012849 นางสาวสุธาสินี ศุภรัตน�
62013012850 นางสาวชมพูนุท เสืออุดม
62013012851 นายสิทธิชัย กลิ่นอุ5น
62013012852 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอรทัย อยู5ศรี
62013012853 นายนรากร เพชรคง
62013012854 นางสาวพิชามญชุ� เดชธนโชติอนันต�
62013012855 นายวัชพล อมรเทวภัทร
62013012856 นางสาวกันทิมา เชื้อดี
62013012857 นางสาวพรรณิภา ชมจันทึก
62013012858 นางสาวณัฐพลัฏฐ� นาควัชรญาณ
62013012859 นายกันตภณ วงศ�เหรียญทอง
62013012860 นางสาวพิมพ�นารา นาคฉัตรีย�
62013012861 นางสาวอัจฉราวรรณ� อาจสุนทร
62013012862 นางสาวณัฏฐิยา อินลอย
62013012863 นางสาวศรินดา เทพละออง
62013012864 นางสาวณัฐกานต� จําปา
62013012865 นางสาวกชกร น้ําด%วง
62013012866 นายพงศกร วงศ�คํา
62013012867 นางสาวชุตินันท� คงเมคา
62013012868 นางสาวนิษฐ�ชาดา ไตรสินธรณ�
62013012869 นางสาวภาวินี เยาพู%
62013012870 นายวิโรจน� จันทรขวัญ
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62013012871 นางณัฐญา คุณปFญญา
62013012872 นายพงศ�วรุตม� ธีระวัฒน�
62013012873 นายพงศธร เชาว�ชาญชัยกุล
62013012874 นางสาวสุพจี ทองทรัพย�
62013012875 นางสาวภรณ�พิวารัตน� โชติวิชญ�พิพัฒน�
62013012876 นางสาวสุธาสินี บุญส5ง
62013012877 นายสายัณห� วันสม
62013012878 นายณมิตร ตันพานิช
62013012879 นางสาวชลทิพย� วงค�ปFน
62013012880 นายปฏิภาณ ร5มแก%ว
62013012881 นางสาวสุทธิดา เมฆกระจ5าง
62013012882 นางสาวศิรินันท� เพชรศรีสม
62013012883 นายเศรษฐา สาไธสง
62013012884 นางสาวชนิกานต� ธรรมดุลพินิจ
62013012885 นางสาวณิษฐ�ธรีย� อัมพุชินี
62013012886 นายวันเฉลิม วงษ�วัฒนะ
62013012887 นางสาวยุพิน อู5สุวรรณ
62013012888 นายบุษบรรณฤทธ์ิ บุญกุศล
62013012889 นางสาวประภากร โพธิสัย
62013012890 นายกิตติพัทธ� พิษณุธนารักษ�
62013012891 นายภาณุวิชญ� ชมเชย
62013012892 นางสาวปุลนิษฐ� ธีรรัตนวงศ�
62013012893 นายพรหมประสิทธ์ิ กมลาพร
62013012894 นางสาววันทนีย� กระดาษ
62013012895 นางสาวปลายฟ;า ดิษพัฒน�
62013012896 นางสาวอลิษา พัวนิรันดร�
62013012897 นางสาวสุพัตรา ภู5พะเนียด
62013012898 นายบิว บุญถนอม
62013012899 นางสาวศนิชา ทองเงิน
62013012900 นายธวัตชัย อินศรี
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62013012901 นายอรรถพล เหลาพรม
62013012902 นางสาวจิตพิศุทธ์ิ พิมรี
62013012903 นายเลิศพิภัทร รัตนขันธ�
62013012904 นางสาวธัญญาลักษณ� ขันจินา
62013012905 นางสาวสุพัตรา โลนไธสง
62013012906 ว5าที่ ร.ต.สุนิสา สุโพธ์ิ
62013012907 นายภาสกร พุ5มประเสริฐ
62013012908 นางสาวปวีณา สีสุวรรณ�
62013012909 นายปรีชาพัฒน� ธนาชิตศักด์ิ
62013012910 นายเจริญศักด์ิ จันทร�ช5วง
62013012911 นางสาวขนิษฐา กนกสิงห�
62013012912 นางสาวณัฐกานต� บุญภิละ
62013012913 นายศิริชัย ภู5ภักดี
62013012914 นายฌานคุณาพจน� โคตรสีบัน
62013012915 นางสาวปรินวดี ทิพย�สุขุม
62013012916 นางสาววริศรา ใจการ
62013012917 นางสาวเจนจิรา ขึมสันเทียะ
62013012918 นางสาวสุชาดา แสนฟ;างํา
62013012919 นางสาวราณี อาดํา
62013012920 นางสาวเสาวลักษณ� รอดแสวง
62013012921 นางสาวจิตติมาศ ขันธ�ชัยภูมิ
62013012922 นางสาววิภารัตน� วิทูธีรศานต�
62013012923 นายชัชวาล หลักบ%าน
62013012924 นายปรัชญา พลซา
62013012925 นางสาวเกตุวดี คํายันต�
62013012926 นางสาวจนิลญา ตาวี
62013012927 นายวิวิธพล ยุพาวัฒนะ
62013012928 นางสาวศศธร สักแสงโสภา
62013012929 นางสาวญาณวัฒนา บุญเกลี้ยง
62013012930 นางสาววณิชยา ผลวิจิตร�
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62013012931 นางสาวสุดธิดา เที่ยงพุก
62013012932 นางสาวเปYPยมนภา ฮวดใจรักษ�
62013012933 นายกวีศิลปQ นันทิพัฒน�สถิต
62013012934 นางสาวสุภาพร คําฝFMน
62013012935 ว5าที่ร%อยตรีมาริษา มงคลโพธ์ิ
62013012936 ว5าที่ ร.ต.กฤษฎา บุญมี
62013012937 นางสาวบรรพตี รําพึงนิตย�
62013012938 นางสาวสุทธิดา สุวรรณวงษ�
62013012939 นางสาวธัญลักษณ� ชุ5มพระวงศ�
62013012940 นางสาวสตรีรัตน� เหว5าดํา
62013012941 นายณัชพน กิตติกวินธนา
62013012942 นางสาวนพณภสสรณ เหวขุนทด
62013012943 นายพัชรพล ชาวไร5
62013012944 นางสาวพิมพกานต� ป@มแก%ว
62013012945 นางสาวมินตรา เหลือแย%ม
62013012946 นางสาวมนัสชนก เขม%นงาน
62013012947 นางสาวพัชรินทร� แตงร5ม
62013012948 นางสาวดลพร พาวงษ�
62013012949 นางสาวธัญลักษณ� จันทร�ผอง
62013012950 นางสาวพุทธธิดา ก%อนแก%ว
62013012951 นายนิติภูมิ แป;นด%วง
62013012952 นางสาวสุกัญยา สมภารวงค�
62013012953 นางสาวธนพร สีขนุน
62013012954 นางสาวกรวิภา แสนใจยา
62013012955 นายโชคชัย ทองใบ
62013012956 นางสาวกันย�รัตน� ทับทิมทอง
62013012957 นางสาววิมลทิพย� อ%นกระโทก
62013012958 นางสาวนิศาชล ศิริจันทร�
62013012959 นางสาวดวงใจ ต้ังประเสริฐ
62013012960 นางจุฬารัตน� มีศรี
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62013012961 นางสาวศิรภัสสร สมจิตร�
62013012962 นางสาวอภิญญา มีศิลปQ
62013012963 นางสาวพัชรินทร� พงษ�พานิช
62013012964 นางสาวชนิกานต� จันทราภาส
62013012965 นางสาวชนานันท� ไชยภักดี
62013012966 นายวงศกร สายแขก
62013012967 นายศิริพล ผิวฉํ่า
62013012968 นายญาณุพงษ� กรรณิกา
62013012969 นางสาวสุภัทรา สุขมะโน
62013012970 นายเมธา เชื้อนาคา
62013012971 นายภูสิทธ์ิ ลาภักดี
62013012972 นางสาวอรจิรา กูลสวัสด์ิ
62013012973 นางปFญญาภรณ� ผ5องแผ%ว
62013012974 นางสาววิภาดา รักงาม
62013012975 นายธานินทร� สังข�ทอง
62013012976 นางอัญชลิกา หวังปFญญา
62013012977 นางสาวศุจินทรา ดีสม
62013012978 นางสาวอภิสรา เทวฤทธ์ิ
62013012979 นางสาวธนาภา สีสังข�
62013012980 นางสาววรางคณา แจ%งธรรมมา
62013012981 นางสาวเนตรไพลิน ยืนยัน
62013012982 นางบุณฑริกา กาลาสี
62013012983 นางสาวอัมพาพันธ� สันรัมย�
62013012984 นางสาวกอบพร ศรีโยม
62013012985 นายณธัญ หนูรักษ�
62013012986 นายมนตรี ข่ีทอง
62013012987 นางสาวสมิตา มะลิวัลย�
62013012988 ว5าที่ร%อยตรีสุกฤษฎ์ิ คล%ายกุ%ง
62013012989 นางสาวกุลสตรี ยินดี
62013012990 นางสาวศุภาวรรณ เทียมหอม
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62013012991 นางสาวอรจินดา บุรสมบูรณ�
62013012992 นางสาวโศภิษฐ� ช5วงอรุณ
62013012993 นางสาวกฤตติกา มุสิเกตุ
62013012994 นางสาววารุณี รวมพร
62013012995 นางสาวศศิธร นามบุญลือ
62013012996 นางสาวนภสร ฮ%อเรืองเวทย�กิจ
62013012997 นางสาววารุณี สมคิด
62013012998 นางสาวพนัชกร สุดเฉลียว
62013012999 นางสาวพิมพิลาไลย เหล5าหลํา
62013013000 นางสาววรรณพร ใจบุญ
62013013001 นางสาวสุกัลยา ต้ังตระกูล
62013013002 นางสาวพัชรา ผิวเพชร
62013013003 นางสาวเนตรทิพย� เวียงคํา
62013013004 นายพิศุทธ์ิ พรผล
62013013005 นางสาวศิริวรรณ กEองคํา
62013013006 นายปราโมทย� กองการ
62013013007 นางสาวพรศรี จิตรพรทรัพย�
62013013008 นายธวัชชัย ไชยวงค�
62013013009 นางสาวชณัญญา สว5างอารมณ�
62013013010 นายกานต� มณีวงศ�วิจิตร
62013013011 นางสาวดารารัตน� นุ%ยเส%ง
62013013012 นางสาวณัฐณิชา ป@Pนทอง
62013013013 นางสาวพิชามญชุ� รัตนจริยาคุณ
62013013014 นางสาววิศัลศยา จินดานิล
62013013015 นางสาวอรอนงค� ลายทิพย�
62013013016 นางสาวณัฐพร กลิ่นถือศีล
62013013017 นางสาวรชนีกร นพพูน
62013013018 นางสาวป@ยพิชญ� สิริพัชรเศรษฐ
62013013019 นางสาวสุจิตรา พรหมจันทร�
62013013020 นายธิปกร เปลินศิริ
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62013013021 นางสาวจารุวรรณ สุนารักษ�
62013013022 นางสาวพรพรรณ ทองศรีเมือง
62013013023 นางสาวณัฐชา กรีทอง
62013013024 นางสาวธารทิพย� โยมเนียม
62013013025 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีอาภรณ�
62013013026 นายธีรพงศ� นาวา
62013013027 นางสาวพิจิตรา สิงห�โนนเชือก
62013013028 นางสาวณัฐชา อินทรนบ
62013013029 นางสาวกานต�ธิดา ไชยเดช
62013013030 นายอภิโชค เบ%าคํากอง
62013013031 นางสาวมุทิตา ช5างเหล็ก
62013013032 นายพลัง พลัดภัยพาล
62013013033 นางสาวสุวภัทร กันทะดี
62013013034 นางสาวธัญลักษณ� พลอยงาม
62013013035 นายกิตติพงศ� พรหมนรกิจ
62013013036 นายตะวัน อุ5นบุญ
62013013037 นายสมภพ นามสังข�
62013013038 นางวนิชยา พัชรแสงทอง
62013013039 นายปุญญพัฒน� ป@Pนตามูล
62013013040 นางสาววารุณี อังคะคํามูล
62013013041 นางสาวสุพรรณิกา สะใบ
62013013042 นายภานุมาศ ผลสุข
62013013043 นางสาวพิชามญช� จังแดหวา
62013013044 นายอภิวัฒน� กิจสกุล
62013013045 นายสิรวิชญ� อําพันสถิตย�
62013013046 นางสาวพรสวรรค� ด%วงช%าง
62013013047 นางสาวไอลดา เอกจิตต�
62013013048 นางสาวนัฐกาล ช5างเกวียน
62013013049 นายคงกระพัน วงษ�วรรณดี
62013013050 นางสาวอุษา แย%มทับทิม
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62013013051 นายญาณทัศน� บุญทศ
62013013052 นางสาวรัก นิวงษา
62013013053 นายชัยพงศ� วิเศษจันทร�
62013013054 นายอลงกรณ� ขีดสูงเนิน
62013013055 นายจิรายุส จิรสัตยาภรณ�
62013013056 นางสาวณัฐพร แซ5เอี๊ยะ
62013013057 นางสาวณัฐกฤตา จินพระ
62013013058 นายอภิวัฒน� วิชิตศิริขันธ�
62013013059 นายณัฐติกร สุตะวงค�
62013013060 นางสาวปาลิตา ทองฤทธ์ิ
62013013061 นางสาวชวิศา ธนวนิชนาม
62013013062 นางสาวอรุณี ศรีชุมพล
62013013063 นางสาวโอปอ ศรีหะรัญ
62013013064 นางสาวนลพรรณ วินัยธรรม
62013013065 นายยอดเพชร สิงหบุญพงศ�
62013013066 นางสาวสิตานันท� ปารมีศรีจรรยา
62013013067 นางไปรมา รัตนะพร
62013013068 นางสาวอภิสมา ภาประลักษณ�
62013013069 นางสาวรุ5งทิวา แก%วบังวัน
62013013070 นางสาวปฎิพัทธ� สุป@นะ
62013013071 นางสาววรปภา ไพอุปรี
62013013072 นางสาวนัฏธนันท� แก%วชูใส
62013013073 นางสาวชรินทร�รัตน� งามพจนวงศ�
62013013074 นายพีรพล โพธ์ิศรีขาม
62013013075 นางสาวนริศรา เจริญศักด์ิวิริยะ
62013013076 นายเบน เอกวัฒน�
62013013077 นายปวเรศ ศรีไกรวัชร
62013013078 นางสาวอุณากุล จันทร�ภู5
62013013079 นางสาวณิชาภัทร สุวรรณ�
62013013080 นางสาวพณิดา ชูช5อพฤกษ�
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62013013081 นายณัฐศร นาเจริญ
62013013082 นางสาวรัชณุ มาใย
62013013083 นายเฉลิมชัย เลิศศิริ
62013013084 นางสาวสุภาพร เนตรทิพย�
62013013085 นางสาวศรีสวัสด์ิ สงวนศักด์ิพัฒน�
62013013086 นายอนุพงษ� ต%นจันทร�
62013013087 นางสาวภคมน ผ5องวรรณ
62013013088 นางสาวสุพิชฌาย� เพชรจ่ัน
62013013089 นายม่ันคง พิมพะ
62013013090 นางสาวเกศินี ทีคํา
62013013091 นายธนบดี กรเอี่ยม
62013013092 นางสาวจุฑามาศ ลี้เรืองศรี
62013013093 นางสาวชลธิยา พูลเพ่ิม
62013013094 นางสาวจันทร�จิรา นวลหวาน
62013013095 นายอติยะ ประคองเก้ือ
62013013096 นางสาวธัญญารัตน� เพงแพงต%น
62013013097 นางสาวสุภาพร วันประภา
62013013098 นายสุชัจจ� นนตกร
62013013099 นางสาวนันทิกานต� วิรุญญะ
62013013100 นางสาววาสนา จุ%งลก
62013013101 นางสาวณัฐนรี ชูทองคํา
62013013102 นางสาวกัลยาณ� โพธ์ิก่ิง
62013013103 นางสาวกนกพร แก%วกนก
62013013104 นายพัฒพล ประสิทธิสา
62013013105 นางสาวจริยา พ่ึงวงษ�ญาติ
62013013106 นางสาวรินรดา ธรรมปรีชา
62013013107 นายจักรกฤช อารีย�
62013013108 นางสาวนัทธมน ม่ังสูงเนิน
62013013109 นางสาววัศยา จับใจนาย
62013013110 นางสาวจันทรัสม� เพ5งบุญ
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62013013111 นางสาวอุชุกร โยคี
62013013112 นางสาวป@ยะธิดา สุวรรณนาค
62013013113 นางสาวศิริลักษณ� แซ5เจว
62013013114 นางสาวสุจรรย�จิรา เข็มทรัพย�
62013013115 นางสาวจุฑาทิพย� สาริการิน
62013013116 นางสาวเบญจมาภรณ� ยาใจ
62013013117 นายกฤษกร จงจัดกลาง
62013013118 นางสาวนูรีฮาน เจะอาแซ
62013013119 นางสาวกาญจนาภรณ� สังข�สุวรรณ�
62013013120 นางสาวบงกชรัตน� ใจดี
62013013121 นางสาวนาถชนก เก้ือสกุล
62013013122 นายพิชิต ศรีมณีกาญจน�
62013013123 นายจิรทีปต� เพริดพริ้ง
62013013124 ว5าที่ร%อยตรีอนุมัติ จีนบางช%าง
62013013125 นางสาวลลิตวดี อินทร�เงิน
62013013126 นางสาวชาวิณี คําเสียง
62013013127 นางสาววรัญญา บาลลา
62013013128 นายเจนติพงษ� วงศรีรักษ�
62013013129 นายรัชกร ชวนะสุนทร
62013013130 นางกมลวรรณ รุ5งวิถีชัยพร
62013013131 นางสาวอริสา ผดุงกุล
62013013132 นายธีรวัฒน� พันธ�จูม
62013013133 นางสาวอนุสรา วิชิตนันทกุล
62013013134 นางสาวพรสุดา จันทร�หา
62013013135 นางสาวนพรดา สุทธิจักร
62013013136 นายธนัช ศุภรโกมล
62013013137 นางสาวเกณิกา พงษ�วัน
62013013138 นางสาวณัฏฐณิชา นิมมานพิภักด์ิ
62013013139 นายรัตนทัต รุ5งนรากุล
62013013140 นางสาวณัฐพร สุขสร%อย
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62013013141 นางสาวบารีอะห� หามะมูซอ
62013013142 นางสาวพริฏฐา หิรัญยะศาสตร�
62013013143 นางสาวธนันพัชร� แก%วทรัพย�สอาด
62013013144 นางสาวกนกพร ญาณธรรม
62013013145 นายสุธน พัสกุล
62013013146 นางสาวณัฐนรี พวงจันทร�ทิพย�
62013013147 นางสาวอรอุมา กัณหาจร
62013013148 นายก5อพงศ� อยู5ทรัพย�
62013013149 นายภานุวัฒน� สามเรือนทอง
62013013150 นายไพศาล ซันกูล
62013013151 นายอนันตพงษ� งามขํา
62013013152 นางสาวพัทธนันท� หอมแม%น
62013013153 นายสมชาย เหล็กจาน
62013013154 นายอนิรุธ ล้ําเลิศ
62013013155 นางสาวลูกปFด ปFMนมา
62013013156 นางสาวสุดาภรณ� เอมกุศล
62013013157 นายวันเสด็จ วันทา
62013013158 นางสาววาสินี ทะวงศ�นา
62013013159 นางสาวรุจิรา เร%าเขตร�กิจ
62013013160 นางสาวอ%อยทิพย� บุญเดช
62013013161 นางสาวศุภิชญา เมืองชุม
62013013162 นางสาวปวีณา สินสุวรรณ
62013013163 นางสาวรุ5งนิศา บุญรอด
62013013164 นางสาวเปYPยมกมล พ5วงกลั่น
62013013165 นายเอกวัฒน� พ5วงธานี
62013013166 นางสาวสุภาพรรณ กัลยาณมิตร
62013013167 นางสาวอังคณา พิมพา
62013013168 นายกนกชัย อุ5นเรือน
62013013169 นางสาวภรชนัน นนท�คําวงศ�
62013013170 นายเกียรติพล โพธิธาตุทอง
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62013013171 นายวัชรินทร� หม5องกระโทก
62013013172 นางสาวนิษฐา อนงค�เทพ
62013013173 นายปรัชญา ตุงคะบูรณะ
62013013174 นายธันวา พันธ�การ
62013013175 นางสาวอภิญญา บุศปพงศ�
62013013176 นางสาวกัญญาพัชร ผิวสอาด
62013013177 นางสาวลักษณ�ขณา จันทร�ว5องกิจ
62013013178 นางสาวศิรดา หาญภิรมย� 
62013013179 นายเกษม รนที
62013013180 นางสาวสุวิมล เหมมณี
62013013181 นางสาวปราณจรีย� รูปสวย
62013013182 นายวรวัชร� ประเสริฐศรี
62013013183 นายธนะพล คันทะโชติ
62013013184 จ5าสิบเอกนนท� แต5งต้ัง
62013013185 นางสาวอัญญารัตน� คณะวาปY
62013013186 นางสาวนภารัตน� เปรี่ยมพราย
62013013187 นางสาวพรพรรณ บุญโต
62013013188 นางสาวชญานิศ ศิริวิโรจนกุล
62013013189 จ5าอากาศตรีลัทธชัย บ5อคํา
62013013190 นางสาวนันทพร ศุภพลธร
62013013191 นางสาววราภรณ� หล5อวัฒนวงศ�
62013013192 นางสาวนันทิยา เจียรพันธุ�
62013013193 นายอิทธิเดช อัครวัฒนนุกูล
62013013194 นางสาวเพ็ญพักตร� คืนชัยภูมิ
62013013195 นางสาวมัลลิกา กาศสกุล
62013013196 นางสาวกมลชนก ผิวทอง
62013013197 นางสาวณัฐธยาน� เส%งสุย
62013013198 นายเสรี ไกรนารถ
62013013199 นายธฤต ต้ังวงศ�ตระกูล
62013013200 นายประเสริฐ แสงหัวช%าง
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ระดับปริญญาตรี

62013013201 นางสาวสิริกาญจน� จันทร�ฝาก
62013013202 นายพิเชษฐ� มีสมรัตน�
62013013203 นางสาวธิญดา อัครภัทรนิธิ
62013013204 นายสหชัย ท%ายห%วน
62013013205 นางสาววรัญญา อินทเสน
62013013206 นางสาวภาวิณี เจิมขุนทด
62013013207 นายพชรวรรษ เพชรมีศรี
62013013208 นายนัฐพงษ� ชินวงศากุล
62013013209 นางมินตา สายกัญญา
62013013210 นายป@ยวัช ศรีปFญญฤทธ์ิ
62013013211 นายสราวุธ โสมาบุตร
62013013212 นางสาวสรสิชา คันธีสาร
62013013213 นางสาวธนัญญา เรืองวินิตวงศ�
62013013214 นางอารีย� ลัดดาวัลย�
62013013215 นางสาวมลิวัลย� สงวนโสตร�
62013013216 นายกฤษฎา ไชยสุทัศน�
62013013217 นายภีรพน สังขโบสถ�
62013013218 นางสาวภรณ�ชุลี ชิญพร
62013013219 นางสาวกาญจนา มีแก%ว
62013013220 นางสาวศุภิสรา ศรีวุฒิชาญ
62013013221 นางสาวกัลยา นาคบัว
62013013222 นางสาวสุนิสา บุญส5ง
62013013223 นางสาววิจิตรา ป@นใจ
62013013224 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ยังอุ5น
62013013225 นางสาวเบ็ญจมาศ พิมพ�เพ็ง
62013013226 นางสาวโยธกานต� รูปสง5า
62013013227 นางสาวสุพัตรา อยู5สําราญ
62013013228 นายศิริปFญญา เอื้อสุนทร
62013013229 นางสาวปภาพิศา คชาชีวะ
62013013230 นางสาวสุชัญญา ตUะวัน
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ระดับปริญญาตรี

62013013231 นายอนุชิต บางขะกุล
62013013232 นางสาวสุนันทา สุดรอด
62013013233 นางสาวเปรมฤทัย เทศสุข
62013013234 นางสาวกัลยาภัสร� ช5วงฉํ่า
62013013235 นางสาวศิริธร แก%วสุวรรณ�
62013013236 นางสาวณัฐธิดา เนียมธรรม
62013013237 นางสาววิภาวี เข็มกําเหนิด
62013013238 นายพัชร ทับเจริญ
62013013239 นายสุกฤษฏ์ิ กฤตภาส
62013013240 นางสาวแก%วกมล แซ5เตียว
62013013241 นางสาวชลันดา อุตมา
62013013242 นางสาวนิฟFตมา มะนีวัน
62013013243 นางสาวอนงนุช หีดศิริ
62013013244 นางสาวกมลรุจิษฎ� มาสว5างพันธุ�
62013013245 นางสาวจิราพร โพธิใครศรี
62013013246 นางสาวพรรณิดา เหล็กสูงเนิน
62013013247 นางสาววนิดา วันดี
62013013248 นายณัดตภณ นิรัตติสัย
62013013249 นางสาวชฎาภรณ� วีสุวรรณ
62013013250 นางสาวอัมภิกา วันศรี
62013013251 นางสาวชนิตา ทองคํา
62013013252 นางสาวศุภกานต� สันปXาแก%ว
62013013253 นางสาวสุรางคนา พรหมพันธ�
62013013254 นางสาวพรทิพา ทาปง
62013013255 นางสาวขวัญหทัย ชัยนนท�
62013013256 นางสาวปลายฟ;า เส%งสุย
62013013257 นายทวีพงศ� ศรีเมฆ
62013013258 นางสาวโชติกา ขุนทอง
62013013259 นางสาวธัญดา เนื่องจรรยา
62013013260 นางสาวสุภาภรณ� ครอบเมืองปFก
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ระดับปริญญาตรี

62013013261 นายณัฐากร บัวแก%ว
62013013262 นายสุทน ศรีเสริม
62013013263 นางสาวชนัฏฐา ผาจวง
62013013264 นางสาวภูริดา พรหมเจริญ
62013013265 นางสาวสุรีย�พร สายวิเชียน
62013013266 นางสาวกรรณิกา ชนะภัย
62013013267 นายพิเชฐ แสวงกิจ
62013013268 นายณัฐพงศ� ม่ิงมงคล
62013013269 นางสาววริษา คงสุจริต
62013013270 นางสาวชุติกาญจน� ขาวเงิน
62013013271 นางสาววริศรา ศรีบุญสุข
62013013272 นางสาวชนิดา แสงแก%ว
62013013273 นางสาวศศิธร ภู5ศรี
62013013274 นายเจษฎา ใจโพธ์ิ
62013013275 นางสาวจารุวรรณ เพียรกิจสกุล
62013013276 นางสาวณัฐชยา แสงสุข
62013013277 นายกฤษฎา กาญจนพัฒนเมธา
62013013278 นางสาวอิสริยาภรณ� อุดม
62013013279 นายอารีฟาน โตUะหมัดและ
62013013280 นางสาวมนตรา ป@นตาเชื้อ
62013013281 นางสาวชลธิชา แก%วพิภพ
62013013282 สิบเอกณรงค�พล ทองพันชั่ง
62013013283 นางสาวกัญญารัตน� ชัยชิตาทร
62013013284 นางสาวจันทร�จิรา ขันทะลี
62013013285 นางสาวอารีรัตน� ป;องแก%ว
62013013286 นางสาวศศิธร สูเจริญ
62013013287 นางสาวพจนารถ บุญลาภ
62013013288 นางสาวเกศินี รักย้ิม
62013013289 นางสาวนิชาภา ดีเจริญ
62013013290 นางสาวจรรยา พงศ�เลิศโกศล
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ระดับปริญญาตรี

62013013291 นางสาวนิตยา รักษาศรี
62013013292 นางสาวปริชญา เกลี้ยงเกลา
62013013293 นางสาวณัฐวดี เฮงเติม
62013013294 นายอิทธิกร ทองแกมแก%ว
62013013295 นางสาวโสพิตา สิงหน
62013013296 นางสาวอุดมพร แพ5งศรีสาร
62013013297 นางสาวบุษยา ไทยสุริยันต�
62013013298 นายสรศักด์ิ รักนาย
62013013299 นางสาวฐิติมา ดาวทอง
62013013300 นางสาวธันยรัตน� วงศ�แสงเทียน
62013013301 นายนิธิพงษ� เวสกามา
62013013302 นางสาวสุรีรัตน� หลีมานัน
62013013303 นางสาวชลิตา เล็กชอุ5ม
62013013304 นางสาวณัฐชานันท� กาวี
62013013305 นางสาวสวรรยา หยงสตาร�
62013013306 นายนันทิพัฒน� เกษมวัฒนา
62013013307 นางสาวสุรารักษ� คงศรี
62013013308 นายนพพงศ� ป@Pนจินดา
62013013309 นายกิตติ ทิศต%น
62013013310 นายสิทธา กาญจนาคม
62013013311 นางสาวพิมพิศา คัชมุกข�
62013013312 นายสุทธิพงศ� จิตร�เกิด
62013013313 นางสาวรัตติกาล ริยาพันธ�
62013013314 นางสาวพิชชานันท� ตันตินันทตระกูล
62013013315 นายยศกร เก5งกล%า
62013013316 นางสาวปาลิตา ตันติพฤฒินันท�
62013013317 นางสาวนฤมล ปานมีสี
62013013318 นายกฤษฎ์ิติณห� โรจน�รังสิมันตุ�
62013013319 นายภคพล สุขสวัสด์ิ
62013013320 นายวรัญ กําลังงาม
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ระดับปริญญาตรี

62013013321 นางสาวปณิตา รกไพร
62013013322 นายธนกฤต ชีวธนากรณ�กุล
62013013323 นางสาวนุชฎา นกแก%ว
62013013324 นางสาวป@ยะธิดา ผลเจริญ
62013013325 นางสาวธิดาภรณ� บุญช5วย
62013013326 นางสาววนิดา เต็มเปYPยม
62013013327 นายธนชัย ศรีนิยม
62013013328 นางสาวเจนจิรา สุขเสริม
62013013329 นางสาวฉัตรแก%ว สมบูรณ�โชคลาภ
62013013330 นางสาวพิมพิลา แสนวิชา
62013013331 นางสาวพิมพ�ชนก ไชยทารินทร�
62013013332 นางสาวเพ็ญพิชชา ภาคีอรรถ
62013013333 นายปองพล จันทร�เสถียร
62013013334 ว5าที่ร%อยตรีสุรเชษฐ� แก5นโท
62013013335 นางสาวนุธิดา ตันสงวน
62013013336 นางสาวชุติมา เพ็งสุข
62013013337 นางสาวหทัยชนก มหานาม
62013013338 นางสาวปรัชญา จันวรรณ
62013013339 นายชาญณรงค� บัวทอง
62013013340 นางสาวจิดาภา อธิกิจอังกูร
62013013341 นางสาวชฎาพร โรจน�บัวทอง
62013013342 นางสาวอรชพร ศรีพรมใต%
62013013343 นางสาวชญาภา รัตติยันต�
62013013344 นางสาวพลอยไพลิน เพ็ญศิริสมบูรณ�
62013013345 นายพงศธร จันทวงศ�
62013013346 นางสาวชิดชนก เที่ยงบุญ
62013013347 นางสาวกาญจนา วงษ�ด%วง
62013013348 นางสาวหนึ่งฤดี กุลยะ
62013013349 นางสาววาสนา ฟ;อนรําดี
62013013350 นางสาวศิริรุ5ง บัวเงิน

หน%า 445 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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62013013351 นางสาวสุธาทิพย� พ่ึงทองคํา
62013013352 นายภัทรวุฒิ ภูมิจันทร�
62013013353 นายนัฐพงษ� ศรีอังคฮาด
62013013354 นางสาวกัญญารัตน� จูวัฒนสําราญ
62013013355 นางสาวหทัยกานต� ชุนดี
62013013356 นางสาวศราวดี อิสสระวงศ�
62013013357 นางสาวนฤมล สู5เสรีดํารง
62013013358 นายอดิรุจ ชนะกาญจน�
62013013359 นางสาวศิวนาถ สําเภา
62013013360 นางสาวชัชญา รักษากุล
62013013361 นายชัยวัฒน� เดชรุ5ง
62013013362 นางสาวกรกนก เผือกใจแผ%ว
62013013363 นางสาวอรทัย โกญจา
62013013364 นางสาวป@ยะนุช ยะอะนันต�
62013013365 จ5าอากาศตรีหญิงเจนจิรา เพชรน%อย
62013013366 นางสาวสิริวิภา ฉะอิ้งรัมย�
62013013367 นายณัฐชัย บุญสอน
62013013368 นางสาวสิริวรวรรณ สรรพศิริ
62013013369 นางสาวกมลรัตน� คูหา
62013013370 นายธัชธรรม� มหาเรือนลาภ
62013013371 นางสาวสุวรรณษา สร%อยแสง
62013013372 นายกันต� รักจิตร�
62013013373 นายชนะพงษ� สังข�อุดม
62013013374 นายปฏิพัทธ� แสงแก%ว
62013013375 นางสาวณัฐนิช ม5วงอยู5
62013013376 นายภูพิรัชย� ศักด์ิจิรพาพงษ�
62013013377 นายอภิชาติ รุ5งเทียน
62013013378 นางสาวชุติมา เตชอุดมเลิศ
62013013379 พันจ5าอากาศตรีภาคภูมิ อินทร
62013013380 นางสาวขวัญข%าว นาวาบุญนิยม
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62013013381 นายปวร เกียรติยุทธชาติ
62013013382 นางสาวมณีรัตน� มีบุญ
62013013383 นางสาวณัฐธิดา ผิวเหลือง
62013013384 นายดําเนิน ถินกระโทก
62013013385 นายจิราวุฒิ ทองสอาด
62013013386 นายมารุตพงษ� เพิดขุนทด
62013013387 นางสาวดารารัตน� นาราษฎร�
62013013388 นายชนินทร� ชัยสิทธ์ิ
62013013389 นางสาวจิราภา แสนมา
62013013390 นางศิริขวัญ แซ5ซุ5น
62013013391 นางสาวลลิตา กิจรักษา
62013013392 นางสาววรลักขณา ขวัญสู5
62013013393 นางสาวสุพรรณี โสบุญ
62013013394 นางสาวสิรินันท� เหลืองวิลัย
62013013395 นายนัทธพงศ� เพ็ชรมณี
62013013396 นางสาวนัทธิดา ช5วงโชติ
62013013397 นายวรเชษฐ จันทร�หอม
62013013398 นางสาวดวงหทัย อุ5นคําภา
62013013399 นางสาวนิศารัตน� เมืองใหญ5
62013013400 นางสาวชรันดา อุ5นจิตต�
62013013401 นายฐปกร หน5อสุวรรณ
62013013402 นายศรัณย�พงษ� เล็บขาว
62013013403 นางสาวธมนวรรณ สายวัฒนาสุข
62013013404 นายนาวิน ป@ยรัตนจารุ
62013013405 นางสาวกันยา แก%วเพ็ง
62013013406 นางสาวบุณฑริกา ทองคําพงษ�
62013013407 นางสาววิจิตรา นาพรมเทพ
62013013408 นางสาวกัญชลิกา จุลทองภิพัฒน�
62013013409 นายพาทิศ ศรีสมวงศ�
62013013410 นายชวกร วนิชอาภาพรรณ�
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62013013411 นายบัญชา อินหมัน
62013013412 นางสาวกนกวรรณ จันทร�สง
62013013413 นายสกล หนูเกลี้ยง
62013013414 นางสาวจุฑาทิพย� หิรัญเรืองเดช
62013013415 นางสาววชิราพร สมอทอง
62013013416 นางสาวอัสมาร� แม
62013013417 นางสาววันทนีย� ย่ีค้ิว
62013013418 นายณัฐพล จินสุยานนท�
62013013419 นางสาวนภาพร เรืองจวง
62013013420 นายทีปต� วนชยางค�กูล
62013013421 นางสาวกมลเนตร ในหม่ืน
62013013422 นางสาวอังศุมาลี สวนลําใย
62013013423 นายธนวัฒน� เทพทิพย�
62013013424 นางสาวอาทิตยา สมกลาง
62013013425 นางสาวลลิตา ไชยจันลา
62013013426 นายเกียรติศักด์ิ มีมากวงศ�
62013013427 นางสาวณัฐกานต� แซ5ต้ัง
62013013428 นางสาวป@Pนแก%ว ปานศรี
62013013429 นายภวิศ คงภัคพูน
62013013430 นายป@ยะพงษ� ขําแจ5ม
62013013431 นางสาวณัฐธการ ป@ยโชติ
62013013432 นายอภิสิทธ์ิ ศรีนวลขาว
62013013433 นางสาวเสาวภาคย� สีแพน
62013013434 นางสาวธัญญ�นรี บุญศิริสินหิรัญ
62013013435 นางสาวจุฑาทิพย� นุ5มเจริญ
62013013436 นายชิษณุชา สอนวิเชียร
62013013437 นางสาวขนิษฐา อ5อนสกุล
62013013438 นางสาวธนาภรณ� ศิระพันธ�
62013013439 นางสาวฟ;า บัวจูม
62013013440 นางสาวปรียาภัทร วิโรจนะ
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62013013441 นางสาวสกาว ตังละแม
62013013442 นางสาวฤทัยรัตน� พัฒนรักษ�
62013013443 นางสาวปณิตตา ตีกา
62013013444 นางสาวพรสุดา แด5หวา
62013013445 นายธารางกูร ตุ%มเที่ยง
62013013446 นางสาวรุ%งทิวา แสงปาก
62013013447 นางสาวจุฑารัตน� สุคนธชาติ
62013013448 นางสาวฐิตินันท� ชูขันธ�
62013013449 นายอภินันท� เกียรติกมเลศ
62013013450 นางสาวปาจรีย� คุปตจิตต�
62013013451 นายศักรินทร� ภู5สามสาย
62013013452 นางสาวปFญจรัศม� ร5มโพธ์ิพัก
62013013453 นางสาวชาลินี สิมมะวงศ�
62013013454 นางสาวนิภาพร โดมขุนทด
62013013455 นางสาวลลิตา รัตนสมบูรณ�
62013013456 นายพันธุ�ธัช สิทธิโรจน�
62013013457 นางสาวอุบลรัตน� กิตติธนารักษ�
62013013458 นายสุรพล ศรีมันตะ
62013013459 นายเขตโสภณ ศิริโสภา
62013013460 นางสาวณัฐกานต� พรหมอุดม
62013013461 นายธนกานต� สัญญานุจิต
62013013462 นางสาวสุวนันท� ศรีโสภา
62013013463 นางสาวรวิภา จริยเดช
62013013464 นางสาวพลอย นุภักด์ิ
62013013465 นางสาวศรุชา เสือเมือง
62013013466 นายพิพัฒ วาทีรักษ�
62013013467 นางสาวทัศนาพร คําน้ําเที่ยง
62013013468 นางสาวเสาวณีย� วรรณศิลปQ
62013013469 นางสาวรัชนีกร สาทะโพน
62013013470 นางสาวหฤทัย วงค�จันทร�
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62013013471 นางสาวหยาดนภา เพชรไทย
62013013472 นายนิตพล มารุตวงศ�
62013013473 นายธิติวุฒิ ช%างเผือก
62013013474 นางสาวจุฑารัตน� วิรัชกุล
62013013475 นางสาวเกตุแก%ว พรายสี
62013013476 นางสาวณัฐธิชา รามแป;น
62013013477 นางสาวพรหมพร เชื้อโคกสูง
62013013478 นายนิพพิชฌน� ปFญญา
62013013479 นางสาววนิศรา วงศ�เขียว
62013013480 นางสาวกมลพร แวดอุดม
62013013481 นางสาวทานตะวัน โคตจันทึก
62013013482 นางสาวอนุสสรา เตชะสวัสด์ิวิทย�
62013013483 นางสาวณัฐปภัสร� เที่ยงมณี
62013013484 นางสาวญาณิศา ศรีสม
62013013485 นางสาวฐานวีร� เตียเป@Mน
62013013486 นางสาวจันทร�จรัส วงศ�รัฐปFญญา
62013013487 นางสาวมัณฑนา จันทศร
62013013488 นางสาวเกณิกา จันทร�เจUก
62013013489 นางสาววรรณพร สนศิริ
62013013490 นางสาวปาริชาติ เอี่ยมเจริญวุฒิ
62013013491 นายฉัตรทอง ศรีสาโรช
62013013492 นายสัตพล สองสัน
62013013493 นายธนัท เอกธนดิตถ�
62013013494 นางสาวอุมาภรณ� พุทธสุภะ
62013013495 นางสาวนภาจริน พลขยัน
62013013496 นางสาววรัตน�ดา สุตินันท�
62013013497 นางอาภาพร อรุณแสงทอง
62013013498 นายณัฐวิทย� หงส�ศิลา
62013013499 นายจุลศักด์ิ วินัย
62013013500 นางสาวจาฏdพัจน� โกมล
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62013013501 นายธิติพันธุ� กฤตโยภาส
62013013502 นางสาวณัฐชนา เหมืองห%า
62013013503 นางสาวศศิธร สุขสายชล
62013013504 นางสาวภรณีกรณ� กลิ่นทอง
62013013505 นางสาวอภิญญา อะมอนรัมย�
62013013506 นางสาวธัญพิชชา ทองกลาง
62013013507 นางสาวรามินี อ5างทอง
62013013508 นางสาวรุษณา เพ็ชรภักดี
62013013509 นางสาวกฤติยา เก้ียวสันเทียะ
62013013510 นางสาวศุทธินี ปะระมะ
62013013511 นางสาวจันทริกา สืบสุนทร
62013013512 นางสาวชนินันท� ประเสริฐไทย
62013013513 นายพิพัฒน�พงษ� พรหมโชติชัย
62013013514 นางสาวพชรมณฑ� ยศชัย
62013013515 นางสาวธนิษฐา ลิขุนทด
62013013516 นางสาวรุ5งระวี ตะแบก
62013013517 นางสาวสุพรรณิการ� วรรญวงษ�
62013013518 นายภานุพงษ� ชูรัตน�
62013013519 นางสาวกิตติยา เบ็ญละ
62013013520 นางสาวภาพเหมือน สาระถิน
62013013521 นางสาวพรกมล ฟองน%อย
62013013522 นางสาววไลรัตน� สัณสุตนานนท�
62013013523 นายพฤหัส ทิมเพชร
62013013524 นางสาวธัญญาพร เพชรทอง
62013013525 นางสาวดวงกมลธร เอี่ยมจันทร�
62013013526 นางถิรภรณ� จันทร
62013013527 นายพิชัย บุตรภูใจ
62013013528 นางสาวเขมฐิกา ระลึก
62013013529 นายพงษธร ผลาเกษ
62013013530 นางสาวทัศนีย� กตะศิลา
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62013013531 นางสาวสายสมร เจนเจริญพันธ�
62013013532 นายธีรวัฒน� ผมทอง
62013013533 นางสาวจุฑามาศ สายโกมล
62013013534 นางสาวจันจิรา นามสมบัติ
62013013535 นายปวริศร� วุฒิเฉลิมวัฒน�
62013013536 นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดยศ
62013013537 นายธนุชาติ เสนาขันธ�
62013013538 นางสาวกชกร แก%วลําหัด
62013013539 นางสาวกาญจนา ทัดบัวขํา
62013013540 นางสาวกิตติญา รัตนากาญจน�
62013013541 นางสาวทวินันท� ดีไร5
62013013542 นางศิรินภา เลี้ยงเชื้อ
62013013543 นางสาวอรวรรณ ได%ดี
62013013544 นางสาวศยามล ดาวรุ5งเรือง
62013013545 นายเจษฎา แสนโสม
62013013546 นายเนติวุฒิ จีวะรัตน�
62013013547 นางสาวจารุวรรณ ทรงประสิทธ์ิ
62013013548 นายสุริยะ ปลื้มประเสริฐ
62013013549 นางสาวศิริโสภา ถือทอง
62013013550 นางสาวนัฎฐา เกือกรัมย�
62013013551 นายผดุงเกียรติ จําชาติ
62013013552 ว5าที่ร%อยตรีพงศ�ศุลี เรือนคํา
62013013553 นางสาวอาริตา มีพรม
62013013554 นายนิธิศ พุ5มเทียน
62013013555 นางสาวภัสรา มาพร
62013013556 นายกฤตพงศ� ลิบน%อย
62013013557 นางสาวนงพะงา พันธุ�สวัสด์ิ
62013013558 นางสาวณัฐฐวดี วิบูลยานนท�
62013013559 นายบุญศิริ หวังสุข
62013013560 นางสาวกัญจน�สุฎา รัตนประทีป

หน%า 452 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013013561 นายชูตินนท� ขุนทอง
62013013562 นางสาวสิรินทร� ช5วยกลาง
62013013563 นายจารึก อนุรักษ�
62013013564 นายสุพัฒน� สุขกาย
62013013565 นางสาววิสาขา ซุยสัมพันธ�
62013013566 นายอธิบดี วามะชาติ
62013013567 นางสาวป@ยะรัตน� สถิตย�โชติการ
62013013568 นางสาวศศิมา ภารการ
62013013569 นางสาวโศภิษว�ฐา มัธยมจันทร�
62013013570 นายปาณัท ธนรัช
62013013571 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนาตยา ละอองทอง
62013013572 นางสาวอมรรัตน� ทองเกตุ
62013013573 นางสาวชญานี บุญพิทักษ�
62013013574 นางสาวณิชาภา โลมาเจริญ
62013013575 นางสาวมนัสนันท� รักษ�พงษ�
62013013576 นายอนุชิต สิมลา
62013013577 นางสาวอรทัย กุเวสา
62013013578 นางสาวพรวิบูลย� สุขร%าย
62013013579 นายฐิติคม มะลิซ%อน
62013013580 นายวิธวินท� อมรเมศวรินทร�
62013013581 นางสาวณภัทร นนท�บูรณวาทิน
62013013582 นายอลงกรณ� โคถึก
62013013583 นางสาวสุธาสินี วัฒนสุข
62013013584 นายปฏิพล รุจิพัฒนพงศ�
62013013585 นางสาวรดารัตน� กรึงไกร
62013013586 นางสาวภัฏศราวรินทร� สร%อยชื่น
62013013587 นายเอกรินทร� ฤทธ์ิกริชชัย
62013013588 นางสาวเยาวเรศ รัตนวรรณี
62013013589 นายศิริพล พจนวิเศษ
62013013590 นางสาวซูมัยยะห� สะดี
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62013013591 นางสาววริษฐา จันทร�เชิดชู
62013013592 นางสาววัทนวิภา ทวีศักด์ิสกุล
62013013593 นางสาววนิดา หวังเกษม
62013013594 นายนราธิป หัศดี
62013013595 นางสาวพลอยชมพู เหมหงษา
62013013596 นายโกวิทย� รื่นสุข
62013013597 นางสาวนะริศา รูปคม
62013013598 นางสาวสุชาดา เรืองอ5อน
62013013599 นางสาวสุภัตรา โสประดิษฐ
62013013600 นายรัฐพงศ� พลเกษตร
62013013601 นางสาวรวิวรรณ เสืองามเอี่ยม
62013013602 นางสาวศวรรญา พลายละมูล
62013013603 นายจักรกฤษณ� เชื้อชัย
62013013604 นางสาวดาวพระศุกร� นิสวัน
62013013605 นายรังสฤษด์ิ อุ5นคํา
62013013606 นางสาวอลิสา มีชํานาญ
62013013607 นางสาวจารุภา ทองวิเศษ
62013013608 นายสมคิด ปFตติศานต�
62013013609 นางสาวธนวรรณ สันหมุด
62013013610 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอลิษา ผจญอริพ5าย
62013013611 นางสาวนาฏรัตน� จันทร�ดี
62013013612 นางสาวชมมณี กองแก%ว
62013013613 นางสาวศศินา คําสุขธนสาร
62013013614 นางสาวสุกัลญา บุญล%น
62013013615 นางสาววรรณา กองแก%ว
62013013616 นางสาวพชรอนงค� รื่นกลิ่น
62013013617 นายอุดมเดช มุลวิไล
62013013618 นางสาวพรลภัส แซ5โค%ว
62013013619 นางสาวรัตนา วิชัย
62013013620 นางสาวชภาภัทร นิติพัฒนเดชา
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62013013621 นางสาวธัญชนก เตียพานิช
62013013622 นางสาวรัตนา พรเศรษฐ�
62013013623 นางสาวนงลักษณ� จงกฎ
62013013624 นางสาวสัยนุน กาแมแล
62013013625 นางสาวกุสุมา พัชรประสิทธ์ิ
62013013626 นางสาวภาวินี อินแฝง
62013013627 นายสิทธิพร ตัณท�สุระ
62013013628 นางสาวณิชกมล หวังระบอบ
62013013629 นางสาวรุ5งณดี สําเนียงเสนาะ
62013013630 นางสาวอรุณี น5วมขําทรง
62013013631 นางสาวสินีนาฏ โคตวงษ�
62013013632 นางสาวณัฐณิฌา พุทธิมา
62013013633 นายธนวัฒน� ทรัพย�ใหญ5
62013013634 นางสาวสินีพรรณ แหลมคม
62013013635 นายณัฐพล พูลจะโป^ะ
62013013636 นางสาวนิฐาวดี น%อยมูสิก
62013013637 นางสาวจุฑารัตน� จงดู
62013013638 นายกานต� ยงยืนชัย
62013013639 นายเศกสิทธ์ิ ชมกุล
62013013640 นางสาวฐิติรัตน� คงสุวรรณ
62013013641 นางสาวรัฐกานต� กลิ่นพงศ�
62013013642 นายศาสตร�ศิลปQ บูชากุล
62013013643 นางสาวณณันท� ประเสริฐศิลปQ
62013013644 นางสาวณัฏฐณิชา นามวงษา
62013013645 นางสาวจุฬาลักษณ� สมนึก
62013013646 นางสาวหทัยรัตน� ศรีบัวทอง
62013013647 นางสาวเปมิกา หงษ�เวียงจันทร�
62013013648 นายปณิธาน สมกุล
62013013649 นายธนพล วิลาสมงคลชัย
62013013650 นางสาวจิรวรรณ พฤษาเหตุ
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62013013651 นางสาวพัชรมน สุขใย
62013013652 นางสาวพรมรินทร� วงษ�โสภา
62013013653 นางสาวพัทธนันท� บุญจอม
62013013654 นายธนัท ผ5องศิริ
62013013655 นายสมบัติ บุญงาม
62013013656 นางสาวสุนิษา พรหมลาศ
62013013657 นางสาวฉัตร�ณัช อัศวธีรรัตน�
62013013658 นางสาวชนัญชิดา ดัชถุยาวัตร
62013013659 นางสาวมนัสนันท� วิทยารุ5งเรืองศรี
62013013660 นางสาวนพพัชรา คารวะชนะภัย
62013013661 นางสาวพิมพ�ชนก โสภัย
62013013662 นางสาวอุษณีษ� จันทร�ทอง
62013013663 นางสาวนารีรัตน� รัตนฉายา
62013013664 นางสาวสุทธาทิพย� จิตต�จําลอง
62013013665 นางสาวเกษมณี ถนอมพงษ�
62013013666 นายวิษณุ จินสุยานนท�
62013013667 นางสาวพิชญา ผ5องเผือก
62013013668 นายพีรพัฒน� ต้ังสิริกุลชัย
62013013669 นายวรวิทย� จําปามูล
62013013670 นายวันป@ยะ รุ5งเรือง
62013013671 นางสาวสุวรรณา พินิจสุพล
62013013672 นายกฤติภัท เตชเกษมศุภกุล
62013013673 นางสาวรุ5งทิวา ทาแปงพรม
62013013674 นางสาวมัลลิกาญาณินย� มาทะ
62013013675 นางสาวทาริกา โคตรพรม
62013013676 นางสาวอาทิมา ปานอินทร�
62013013677 นายวัฒนากร เพียรความ
62013013678 นางสาวนิษรา พรสุริวงษ�
62013013679 นางสาวสุธาสินี แก%ก%อน
62013013680 นางสาวมณีรัตน� สิทธิโชคเมธิน
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62013013681 นายฉัตรชัย คชประดิษฐ�
62013013682 นายสุรสิทธ์ิ มณีรัตน�
62013013683 นางสาวณัฎฐา ผิวนวล
62013013684 นางสาวนฤมณ นพมณี
62013013685 นางสาวศรัณย�พัชร� อภิเอกปฐม
62013013686 นางสาวสุรีย�พร ตรีโพลา
62013013687 นายทรงกรด บุญเฉย
62013013688 นายวรวัฒน� คําบัว
62013013689 นายปFณณวัฒน� จิรคลังสกุล
62013013690 นางสาวศรัณญา ทองสันติ
62013013691 นางสาวปFณชวี เกิดสุภาพ
62013013692 นางสาวนริศสา แสงศิลาวุฒิกุล
62013013693 นางสาวสิริลักษณ� คําฟูบุตร
62013013694 นางสาววธูสิริ จักรงาม
62013013695 นางสาวสุธิดา สุกันทะ
62013013696 นางสาวเพ็ญวดี ไชยภักดี
62013013697 นายนิติรัฐ ผาแก%ว
62013013698 นางสาวพัชญ�วิสา พลเย่ียม
62013013699 นางสาวพัฒนฉัตร ทองคํา
62013013700 นางสาวขวัญทิชา ปะหุปะไพ
62013013701 นางสาวชฎาภรณ� หิรัญเนตร
62013013702 นายจักรกฤษณ� ทิพันธ�
62013013703 นางสาววรรณนิภา รักษาทรัพย�
62013013704 นางสาวธัญมาษศ� ชุมทอง
62013013705 นางสาวกาญจนา สวนดอก
62013013706 นางสาวดวงประภา ถ่ินลําปาง
62013013707 นางสาวอริตา อะพรรัมย�
62013013708 นายล%อมเดช พลทศฤทธ์ิ
62013013709 นายสวัสด์ิ สมสาย
62013013710 นางสาวสุภาวิณี กันทวัง
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62013013711 นายกษิดิศ สิทธิไทย
62013013712 นางสาวสุชาดา วัฒน�พงศ�
62013013713 นางสาวสมฤดี พิมลนาถเกษรา
62013013714 นายสืบสันต� นันท�บัญชา
62013013715 นางสาวกาญจนาณัฐ ดิษฐบรรจง
62013013716 นางสาวพิลาวรรณ ศรีนานอก
62013013717 นายนิธิพัทธ� พรเอนก
62013013718 นางสาวอาจารี ฤทธิชัย
62013013719 นางสาวศิริกุล ดีเลิศไพบูลย�
62013013720 นางสาวพัฒน�ณิชา มะตุ
62013013721 นางสาวอาภาพร ปXากว%าง
62013013722 นางสาวสุนิสา ละอองทอง
62013013723 นางสาวณัฐธิดา แจ%งชู
62013013724 นางสาวปฐวี ภูพิชิตจินดา
62013013725 นางสาวสุขนที สุดสุข
62013013726 นางสาวชนม�ปภัสร� สุมารินทร�
62013013727 นางสาวอัฐฉราภรณ� งานผัด
62013013728 นางสาววิภาภรณ� หมูแก%ว
62013013729 นางสาววัฒนาพร อินทร�แผลง
62013013730 นายณัฐวุฒิ ขจัดโจร
62013013731 นางสาวบุษบาวรรณ วิตีแก%ว
62013013732 นางสาวสุมาลี บุญมา
62013013733 นางสาวเบ็ญจมาศ จ%อยเขียว
62013013734 นายฮาฟ@ต ดอเลาะ
62013013735 นายไกรวุฒิ เฉลิมพร
62013013736 นางสาวมนัสยา ศิลานิล
62013013737 นางเมฆฌัชฌา วงศ�โดยหวัง
62013013738 นางสาวพนิตา เศษคง
62013013739 นายกิตติธัช จันโทสถ
62013013740 นางสาวอภิทิพย� สุขใส
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62013013741 นายณัฏฐ�ฐากูร บูรณกูล
62013013742 นายวีฑารัตน� ลิขิตกิจเกษตร
62013013743 นายเสกสรรค� สีสุวรรณ�
62013013744 นางสาววรดา ห5วงมาก
62013013745 นางสาวพิญญารัตน� ทรัพย�เกิด
62013013746 นางสาวกาญจน�ชนก คีรีพฤกษ�
62013013747 นางสาวชญานิน ถาวรลัญฉ�
62013013748 นายธนัท เตียวนุกูลธรรม
62013013749 นายฉัตรชัย อ5อนกลั่น
62013013750 นางสาวภูสุดา สุขเอมโอช
62013013751 นายณัฐชนนท� ทรัพย�ปรุง
62013013752 นางสาวกรกนก ขาวผ5อง
62013013753 นางสาวอัฟนัน ดือเระ
62013013754 นางสาววิภาดา ผะอบทอง
62013013755 นางสาววาสนา สิมมา
62013013756 นายชาญชวิศ เขมภูษิต
62013013757 นางสาวอรทัย โชชัย
62013013758 นายวรวิทย� อุสาหะ
62013013759 นายกิตติณัฐ เหลี่ยมทับน%อย
62013013760 นายพงษ�ศักด์ิ เชื้อชุมพล
62013013761 นางสาวณัฐธยาน� วุฒิพันธุ�
62013013762 นางสาวสุรีย�นิภา ยศคํา
62013013763 นางสาวชนิศพร หลวงบํารุง
62013013764 นางสาวสิริวิมล อ5อนน%อมดี
62013013765 นางสาวผกามาศ แช5มเอี่ยม
62013013766 นางสาวภัทรปภา ณรากิจสกุล
62013013767 นางสาวธนาภา ทองดี
62013013768 นายธันว�ศิธร เภาจ๋ี
62013013769 นางสาวปาจรีย� พรุเพชรแก%ว
62013013770 นางสาวปฐมาภรณ� สุขการณ�
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62013013771 นางสาวลลิตา ภู5มูล
62013013772 นางสาวณัฐณิชา คงมณี
62013013773 นายสรจักร� เลิศพิพัฒน�มงคล
62013013774 นางรจนา ธรรมใจกูล
62013013775 นางสาวภรภัทร ธนภัทรตระการ
62013013776 นางสาวเสาวนีย� โยธารักษ�
62013013777 นางสาวสุจิตรา จูประชากรณ�
62013013778 นางสาวฐิติรัตน� ลพประเสริฐ
62013013779 นางสาวแสงเทียน มิตมาตย�
62013013780 นางสาวเทียนทอง แก%วดวงเทียน
62013013781 นายไพรวัลย� สีหัวโทน
62013013782 นางสาวเนตรพิศ จันทร�อ%าย
62013013783 นายกิตติพงษ� สุทธิ
62013013784 นางสาวชาลิสศา กฤษณะดิลก
62013013785 นางสาวกิตติลักษณ� จุลลัษเฐียร
62013013786 นางสาวศรัณยา คําเอียด
62013013787 นางสาวศันสนีย� กองแก%ว
62013013788 นางสาวอัญชลี ศรีสมาน
62013013789 นายคมกฤช โพธ์ิงาม
62013013790 นางสาวพิมลพรรณ ด%วงฟู
62013013791 นางสาวนีรชา พลภักดี
62013013792 นางสาวนริศรา ภูเขียว
62013013793 นางสาวศศิกานต� จันสะ
62013013794 นางสาวฐานิตา มีทอง
62013013795 นางสาวเพชรลดา ขยันกิจ
62013013796 นายณัฐพร ขจรกล่ํา
62013013797 นางสาวเสาวลักษณ� สุขผล
62013013798 นางสาววรารินทร� มีแจ%ง
62013013799 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเชาว�เนตร ชื่นจิตร
62013013800 นางสาวกนกพิชญ� ราศรี
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62013013801 นางสาวจิรารัตน� คําวงษ�อ%าย
62013013802 นายณัฐพงษ� เชื้อแก%ว
62013013803 นางสาวณิชากร ภูภากรณ�
62013013804 นายปราชญ�ปริญ คําน%อย
62013013805 นางสาวชมพูนุท ยังปรีดา
62013013806 นายอนรรฆ ณ นคร
62013013807 นางสาวณฐพรรัตน� ตรัยรัตนเมธี
62013013808 นางสาววาสนา นภาศรีสว5าง
62013013809 นางสาววิระยา จินตนา
62013013810 นายชัชวาล อ5อนวรรณะ
62013013811 นางสาวสมฤทัย ใจครุฑ
62013013812 นายอารีย� อธิพัฒน�ธารีย�
62013013813 นางสาวจรินยา นันทะกมล
62013013814 นางสาวปานทิพย� ศาลา
62013013815 นางสาวอะห�หลาม ปูตะ
62013013816 นายปองกฤช ขุนอินทร�
62013013817 นางสาวเจนจิรา ปานแดง
62013013818 นางสาวนฤทัย กรมทอง
62013013819 นางสาวปFทมา โกกลางดอน
62013013820 นายชัชชล พิมลศรี
62013013821 นางสาวกันยาวีร� ชัยรัตนรุ5งเรือง
62013013822 นางสาวจิรัชยา ด%วงตัน
62013013823 นายรัชพล ภูจอมวงค�
62013013824 นายอัครพงษ� ธรรมสุนทร
62013013825 นายอุเทน จันทร�ตUะ
62013013826 นางสาวกัณญาภัค สุระขุนทด
62013013827 นางสาวชลลดา ฝXายคํามี
62013013828 นายกัณฑ�อเนก ลอตระกูล
62013013829 นางสาวณัฐจิรา แผนคง
62013013830 นางสาวรัสญาพร ฝFMนเต็ม
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62013013831 นางสาวศรัณย� เขียนสายออ
62013013832 นางสาวอาริษา บ%านนบ
62013013833 นายวรชาติ คารวะสิริธรรม
62013013834 นางสาวธารารัตน� แย%มกลีบ
62013013835 นางสาววรัญญา วัฒนเขจร
62013013836 นางสาวธนภร เพียผิว
62013013837 นางสาวสุดใจ ดอกบัว
62013013838 นายพรภวิษย� ประสาน
62013013839 นายบริภัทร กล5อมทอง
62013013840 นางสาวรัชนีกร วะเกิดเป;ม
62013013841 นางสาวนุชนลิน วงศ�สนิท
62013013842 นายวรากร ทองไชย�
62013013843 นายสุพัฒน� ชัยนาฮี
62013013844 ว5าที่ร%อยตรีพงศธร ดิษฐยานุรักษ�
62013013845 นายกัมปนาท เพชรคํา
62013013846 นางสาวจิขรินทร� อุตสาหะอนันต�
62013013847 ว5าที่ร%อยตรีคณพศ ศรีชัย
62013013848 นางสาวสุมาลี ชาวยอง
62013013849 นายศิโรจน� อุดมวรรณคดี
62013013850 นางสาวศิริเพชร ภาคภูมิ
62013013851 นายธรรมโชติ เดชาติวงศ� ณ อยุธยา
62013013852 นางสาวชลาลัย บุญสุวรรณ
62013013853 นางสาวศรัญญา วงศ�หมุด
62013013854 นางสาวสุภาพร เอียดเฉลิม
62013013855 นายธีรวัชร� ทรัพย�อนุกูล
62013013856 นางสาวพินทุสร ไตรสุธา
62013013857 นางสาวพนิดา คล%อยเอี่ยม
62013013858 นางสาวสมปอง ผลาผล
62013013859 นางสาวจุฑามาศ คําปFนทิพย�
62013013860 นางสาวเตือนจิต อินทรภักด์ิ
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62013013861 นางสาวรัชนก พรมสุข
62013013862 นางสาวจารุวรรณ ช5องสาร
62013013863 นางสาวปุณยาพร สิริปูชกะ
62013013864 นางสาวธันญา เพชรน%อย
62013013865 นางสาวศันชุดา โอ%เหรียญ
62013013866 นางสาวจิรภัทร� บุญมี
62013013867 นายณัฐชญนนท� พุทธชยานนท�
62013013868 นายวิศรุต ไชยสาร
62013013869 นางสาวปาลิดา ย้ิมศรี
62013013870 นายธนวัฒน� ทินณรงค�
62013013871 นางสาววินิตา แก%วนาง
62013013872 นางสาวปาริชาติ หันสมร
62013013873 นางสาวสุมาลิน ทิพวรรณ
62013013874 นางสาวสะแกวัลย� ศรีจันทรวิจิตร
62013013875 นายพรพิสุทธิ ณ นคร
62013013876 นางสาวโสภิตา แซ5เตียว
62013013877 นางสาวจุฑามาส เรืองยศจันทนา
62013013878 นายนนทกิจ พิมกิ
62013013879 นางสาวอรนิช ทับทอง
62013013880 นางสาววรรณวิษา เจริญสมบัติ
62013013881 นางสาวอุษณา เช%าวันดี
62013013882 นายนิรุตย� เทพน%อย
62013013883 นายสฤษฎ จารุพันธ�
62013013884 นางสาวสุชาวดี พันคง
62013013885 นางสาวสุมลทา ลาลุน
62013013886 นางสาวบุหลัน พูลดิษฐ
62013013887 นางสาวอังคณา กสิพันธ�
62013013888 นายกฤษณะ ตู%พันทวี
62013013889 นางสาวณัฐณิชา ทองชมภู
62013013890 นายจินุวัฒน� ลุนมาต
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62013013891 นางสาวอรทัย ทวีบุรุษ
62013013892 นายณัฐพล อรุณไพร
62013013893 นางสาวภาริตา ชูรัตน�
62013013894 นางสาวสุรีย�รัตน� เที่ยงมณี
62013013895 นายสุวัฒน� ภูทัศน�
62013013896 นางสาวนลินี สัญจรดี
62013013897 นางสาววรัญญา ยศสมุทร�
62013013898 นางสาวภาวินี วีรกิโกศล
62013013899 นางสาวจตุรเนตร เจUสะหม%อ
62013013900 นายเอกชัย เชื้อเมืองพาน
62013013901 นางสาวรัตนภรณ� ผังดี
62013013902 นางสาวสุดธิดา แผ5นทอง
62013013903 นางสาวสิดาพร จิตเย็น
62013013904 นางสาวรักษ�สุดา รื่นสดงาม
62013013905 นางสาวเยาวเรศ แก%วเจริญ
62013013906 นางสาวบุษกร ชาญอําพลเดช
62013013907 นางสาวพรสวรรค� แย%มลา
62013013908 นางสาวกนกวรรณ เกษมุติ
62013013909 นางสาวจิรวรรณ เพ็ชรยศ
62013013910 นายอดิศักด์ิ สีหานาท
62013013911 นางสาวณัฐพร งามจรัสพงศ�
62013013912 นายวีระพล รุ5งโรจน�
62013013913 นางสาวเสาวณีย� จิตต�ประสงค�
62013013914 นางสาวสุภัททา แซ5ลิ้ม
62013013915 นางสาวชนิภา พ่ึงประชา
62013013916 นายศุภกร บุญสนิท
62013013917 นางสาวศุภภาภรณ� วอแพง
62013013918 นางสาวฐาลินี เลาหะวิไลย
62013013919 นางสาวชนากานต� เปรมกระโทก
62013013920 นางสาวกุ%งนาง เกตุแก%ว
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62013013921 นายอับดุลรอมาน สาหะ
62013013922 นายสุริยา อรรควงษ�
62013013923 นางสาวนุชธารัตน� รัตนะ
62013013924 นายธนกร อุบลเฉลา
62013013925 นางสาวไอลดา สําลวน
62013013926 นางสาวชนิดา คําผาย
62013013927 นางสาวศศิธร บุญเพียร
62013013928 นายคมสัน เครือเสน
62013013929 นางสาวสุธิดา ไกยสวน
62013013930 นายพีรวัส เอื้อสุจริตวงศ�
62013013931 นางสาวอุมาพร พันธ�ศรี
62013013932 นางอัมภวรรณ� พันธุ�ดี
62013013933 นางสาวธิดารัตน� ช5วยหนู
62013013934 นางสาวธนษา แสงโพธ์ิแก%ว
62013013935 นางสาวจนันจิตต� ยานะวิมุติ
62013013936 นางสาวสุฑาวรรณ โชติกมล
62013013937 นางสาววิภาวรรณ บุญเพ็ง
62013013938 นายสุเมธ ไกรโคกสูง
62013013939 นางสาวศิรินทร�กาญจน� เทพมาลี
62013013940 นางสาวทิพวัลย� วิสาโรจน�
62013013941 นายณภัทร ฤกษ�รักดี
62013013942 นางสาวกนกวรรณ จรพิศ
62013013943 นางสาวอนัญญา ลิ่มศิลา
62013013944 นางสาวณิชาภา คันธกมลมาศ
62013013945 นายนที ทองแก%ว
62013013946 นายศรัณย� อุทากิจ
62013013947 นางสาวอัจจิมา งามขํา
62013013948 นางสาวปุณยนุช เจริญผล
62013013949 นายเพชรายุธ บํารุงเพ็ชร
62013013950 นายวิชญ�พล วงศ�วิเศษ

หน%า 465 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013013951 นางสาวมาริษา เจริญฤทธ์ิ
62013013952 นางสาววริศรา ทองขาว
62013013953 นายพีรภพ แก%วประดับ
62013013954 นางสาวนัยน�ยภัค อ5อนรักษ�
62013013955 นางสาวนันท�ธนา ปราณี
62013013956 นางสาวปาริชาติ แก%วดอนรี
62013013957 นายภาณุเดช ผิรังคะเปาระ
62013013958 นางสาวคณิตา หอมกลิ่น
62013013959 นายประยุทธ� ทองอารีย�
62013013960 นางสาวธนัชชา บUวยเจริญ
62013013961 นางสาวเจนจิรา ลิ้นฤาษี
62013013962 นายอัมรินทร� พรหมจิตต�
62013013963 นางสาวสุภารักษ� สุทธิ
62013013964 นายจิรัฏฐ� ชวันกุล
62013013965 นางสาวเกวารี สีแสด
62013013966 นางดารารัตน� รัตนเรือง
62013013967 นางสาวเนตรนภา หมู5ผึ้ง
62013013968 นางสาววัลลภา แก%วใจ
62013013969 นางสาวดุจเดือน แสงศร
62013013970 นางสาวพิมพ�ชนก ศิริสรรพ
62013013971 นางชุติมา รัชวัตร�
62013013972 นางสาวหยาดฟ;า บุผานัน
62013013973 นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร
62013013974 นายจุติโชค ทองกระจาย
62013013975 นายรังสิมันตุ� วนเกียรติ
62013013976 นางสาวสุทธิดา สุริวงค�
62013013977 นางสาวพสชนัน ปลั่งสุชน
62013013978 นางสาวกฤาณากร เจริญทิพย�
62013013979 นางสาวเพ็ชชรี น%อยพงษ�
62013013980 นายอภิสิทธ์ิ วงศ�ศิริ

หน%า 466 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013013981 นายพิชัยชาญ วัฒนศิริ
62013013982 นายดุษฎี ชัยดิเรก
62013013983 นางสาวตศิณา วัฒนเนติกุล
62013013984 นางสาวภัศรา สังข�คร
62013013985 นายอดิลักษณ� บัวปะทะ
62013013986 นางสาวฉัตรชนก อ5อนกรม
62013013987 นางสาวพัชรินทร� ดวงกุล
62013013988 นางสาวทฤฒมน พูลศิริ
62013013989 นางสาวสุธาทิพย� คําแพงทอง
62013013990 นางสาวชุติมา นัครา
62013013991 นางสาววิลาสินี อินธิมา
62013013992 นายอนุสรณ� คชาชัด
62013013993 นายสุรชัย วอปู
62013013994 นายจักรพันธ� หวาดเปYย
62013013995 นางสาวจุไรวรรณ เขียวเรือง
62013013996 นางสาวปวีณา เพ็ชร�ทองสกุล
62013013997 นายสรศักด์ิ ชูเดช
62013013998 นางสาวนฤมล ขุนดํา
62013013999 นางสาวเจษราภรณ� จอดนอก
62013014000 นายชัยวัฒน� โต5นวุธ
62013014001 นางสาวกมลรัตน� แป;นนางรอง
62013014002 นางสาวธัญวดี อมรศุภศิริ
62013014003 นางสาววราภรณ� ถมอินทร�
62013014004 นางสาวธัญชนก แสงคง
62013014005 นางสาวณัฐนิชา ศรีอนันต�
62013014006 นางสาวขจีรัตน� อินทา
62013014007 นางสาวปรียาวดี ยองเพชร
62013014008 นางสาวสุภาพร บูรณะ
62013014009 นายฉัตรพล พูลสวัสด์ิ
62013014010 นางสาวอรุณี ผ5านจังหาร
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62013014011 นายภานุเดช ธํารงลักษณ�
62013014012 นายปฐมรัฐ บัววรรณ
62013014013 นางสาววราวรรณ งามเจริญ
62013014014 นางสาวสมควร สหัสคุณ
62013014015 นายสพลเกียรติ สมพิทยาธร
62013014016 นางสาวศิวพร วงษ�วิทย�
62013014017 นายนัฐพงษ� พรหมหา
62013014018 นายชวัล จินโก
62013014019 นายทรงสิทธ์ิ ชิวค%า
62013014020 นายภูริพัฒน� กลิ่นสระน%อย
62013014021 นางสาวนันทนา พระนา
62013014022 นางสาวธิติมา พงศ�พฤติ
62013014023 นางสาววิภาวรรณ ละอองทอง
62013014024 นางสาวศรินรัตน� นิธิตระกูลธรรม
62013014025 นายอลงกรณ� แซ5เลี้ยง
62013014026 นางสาวทิพาพรรณ ดําเกาะ
62013014027 นางอัมพัน หล5าเพีย
62013014028 นางสาวน้ําฝน เกษมุณี
62013014029 นางสาวสุกัญญา กระจ5างฤทธ์ิ
62013014030 นายสฤษฎ�ยศ จันทร�เที่ยง
62013014031 นางสาวชนากานต� สุขกันยา
62013014032 นายพลวัฒน� เหมัง
62013014033 นายวรวิทย� ราชมภู
62013014034 นางสาวชุติกาญจน� พิมพา
62013014035 นางสาววิภาวี เศรษฐ�ธนานุรักษ�
62013014036 นางสาวอารีย� พุกน%อย
62013014037 นางสาวจีรนันท� ขันติยะชัย
62013014038 นางสาวอรพิน ทรัพยากร
62013014039 นางสาวฤดีมาศ สุวรรณเกตุ
62013014040 นางสาวธวัลรัตน� สังข�กูล
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62013014041 นางสาวกาญจนา เสมรัมย�
62013014042 นางสาวเมธาวี ลักษณะพงษ�
62013014043 นางสาวทิพย�ภาภรณ� ร%ายเภท
62013014044 นางสาวจิราพร เจดีย�คํา
62013014045 นางชฎาพร เดชจงกล
62013014046 นายธนณัทน� ศรีวัฒรางกูร
62013014047 นางสาวศศิธร มูลสระดู5
62013014048 นางสาวอุทัยวรรณ เนตรพนาง
62013014049 นางสาวอมิตา บุญชัย
62013014050 นางสาวปวีณา ขุนอักษร
62013014051 นายรัชกรศ� แสงอําไพ
62013014052 นางสาวกัญภร บูรณ�เจริญ
62013014053 นางสาวลัดดา เกิดมณี
62013014054 นางสาววรรณศิริ วิชัยวงศ�
62013014055 นางสาวจุฑามาศ ภคนันท�ธนโชติ
62013014056 นางสาวลัทธพรรณ มักขุนทด
62013014057 นางสาวมลเทียน พลเมือง
62013014058 ว5าที่ร%อยตรีธงไชย วัฒนธรรมธร
62013014059 นายปริญญา จัตตุประสาร
62013014060 นายอริยวัตถ� อักษรวงศ�
62013014061 นางสาวพิกุล จันจรมานิตย�
62013014062 ส.ต.ท.หญิงจุติพร ปลอดโคกสูง
62013014063 นายตนุภัทร พิพัฒน�
62013014064 นายชัยวัฒน� ขุนณรงค�
62013014065 นางสาวฉัตรวิภา พฤกษ�จินดา
62013014066 นางสาววราภรณ� เกสแก%ว
62013014067 นางสาวณิชารีย� ภู5สุวรรณ�
62013014068 นายกิตติพงศ� อินประสิทธ์ิ
62013014069 นางสาวภัสสร ซาสิงห�
62013014070 นางสาวพิชยา เจริญพงศ�
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62013014071 นางสาวศิริพร โนรอด
62013014072 นายจตุรงค� ก%านใบยา
62013014073 นายปฏิพัทธ� พัดริ้ว
62013014074 นางสาวเพ็ญนภา น%อยมนตรี
62013014075 นางสาวอนุภา นวลหอม
62013014076 นายเอกชัย รงค�ฤทธิไกร
62013014077 นางสาวสิวะพร เสือสัจจา
62013014078 นางสาวอิสิญาณี สัมฤทธ์ิ
62013014079 นางสาวสุภาภรณ� ขันกะสิกรรม
62013014080 นายกฤติน คชาเสด
62013014081 นางสาวสุภาพร ทองชมภู
62013014082 นางสาวณัฐณิชา เกษรบัว
62013014083 นางสาวศศิธร บุญเกลี้ยง
62013014084 นายสุรธัช ศรีอุทัย
62013014085 นายธัญพงษ� หวังมวนกลาง
62013014086 นางสาววริศรา อยู5สุขอาบ
62013014087 นางสาวนันทรัตน� พุฒชงค�
62013014088 นางสาวสุกัลยา นวลแก%ว
62013014089 นางสาวปรัชญาภรณ� ทักษิณานุวัฒน�
62013014090 นางสาวณัฐพร รัตนมณีพงศ�กร
62013014091 นางสาวมีนา พิมพ�เหมือน
62013014092 นางสาวปราณิศา ผิวนวล
62013014093 นางสาวพัทธ�ธีรา ครุพานิช
62013014094 นางสาวธัญชนก เก5งสาคร
62013014095 นายนภา มาสอน
62013014096 นางสาววรรณธนา มุสิแดง
62013014097 นางสาววิภาพร เดิมสังข�
62013014098 นายวิรัช จันทสุข
62013014099 นายบุญทัน สายุทธ�
62013014100 นายธนพล โอษะคลัง

หน%า 470 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013014101 นายโอมอินทร� ทองแก%ว
62013014102 นายฉัตรชัย อุไรประเสริฐ
62013014103 นายชานนท� พูลสุขเสริม
62013014104 นางสาวจันจิรา ทองชิต
62013014105 นางสาวภูษณิศา โชติธนถิรเดช
62013014106 นายทรงวุฒิ จันทร�ฉาย
62013014107 นายนรวิทย� คงมนต�
62013014108 นางสาวขวัญสกุล กิติศรี
62013014109 นางสาวอุษา เอี่ยมกลิ่น
62013014110 นางสาวกนกวรรณ วิวัฒน�ชานนท�
62013014111 นางสาวอภิญญา แซ5ลิ้ม
62013014112 นางสาวลักษยาพรรณ� เผ5าพิมล
62013014113 นางสาวปฐมา ศรัทธาธรรม
62013014114 นางสาวประพิม วรรณะ
62013014115 นางสาวศศิธร อินทา
62013014116 นายธนิกพงศ� เศรษฐหิรัญกุล
62013014117 นางสาวจิตรี บุญคํามา
62013014118 นายตรัยภพ กล่ําแสง
62013014119 นางสาวพิชญาภรณ� ทวีผล
62013014120 นางสาวนภิศา กรอดสุย
62013014121 นางสาวเกตุวดี ประสพสมัย
62013014122 นางนัฐกานต� นามวิชา
62013014123 นางสาวจันทนิภา มะณีมา
62013014124 นางสาวสุชาดา แสงบรรจง
62013014125 นางสาวพิมพิไล บุญลือศักด์ิ
62013014126 นายอิงครัต แก%วอ5อน
62013014127 นายวรปรัชญ� เจริญสุข
62013014128 นางสาวนภัสสร รุณย�คติ
62013014129 นางสาวนิตยา จุลเรือง
62013014130 นางสาวภัทรวดี คงเอียง
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62013014131 นายบัญชา งามสมกลิ่น
62013014132 นายธีระศักด์ิ นราอาจ
62013014133 นางสาวปาวรา เพชรม5วง
62013014134 นางสาวปรียาภัทร บุญมา
62013014135 นางสาวธัญชนก ฉุนหอม
62013014136 นางสาวปทิตตา ดอกจันทร�
62013014137 นายธนพร ครุธสําอางค�
62013014138 นายสุชาวัฒน� เลิศเกียรติวงศ�
62013014139 นางสาวสุทธิดา แย%มทัศน�
62013014140 นายปรเมศวร� สันนจิต
62013014141 นางสาวพรวรรณ รังคเสนี
62013014142 นายขวัญชัย เลิศหงิม
62013014143 นายหัตถพล ด%วงน%อย
62013014144 นางสาวภาสินี เจนประเสริฐ
62013014145 นางสาวเพราพิลาส สัมพันธสิทธ์ิ
62013014146 นายตวงสิทธ์ิ สุมนรัตนชัย
62013014147 นางสาวทิพย�สุดา ทิพย�แก%ว
62013014148 นางสาววรารัตน� มูลศักด์ิ
62013014149 นางสาวโรสลีนา หมาดมาสัน
62013014150 นางสาวอรวรรณ รอดผึ่ง
62013014151 นางสาวอัญชิสา อร5ามหนุน
62013014152 นางสาวอภัสราภรณ� พิมพ�ศิริ
62013014153 นายนิมูหําหมัดอาซีซี บินสุหลง
62013014154 นางสาวภัทราภรณ� นฤภัย
62013014155 นางสาวโรฮานา สาเลง
62013014156 นายศุภกิจ สุขสําราญ
62013014157 นางสาวอรวรรณ กองเงินงาม
62013014158 นางสาวสารสิน ทุมทัดทราย
62013014159 นางสาวถลัชนันท� ธรรมวงศ�
62013014160 นายเอกวิทย� ตาละสา
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62013014161 นายฐานิตย� ภุมรินทร�
62013014162 นางสาวณัฐฐนันท� ชูชาติ
62013014163 นางสาวแสงรวี เรือนแก%ว
62013014164 นางสาวนิภาพรรณ สบเสถียร
62013014165 นายอนุชา ศิริวรรณ
62013014166 นายนิรันดร� จันทร�ศรี
62013014167 นายชนะพงศ� แตงฮ5อ
62013014168 นางสาวมุกดารัตน� สุระสังข�
62013014169 นางสาวกุสุมา ทองห5อ
62013014170 นายป@ติวัฒน� เสือสวัสด์ิ
62013014171 นางสาวชนิสสา นีลโสภณ
62013014172 นางสาวธิดารัตน� เพชรด%วง
62013014173 นางสาวอมรรัตน� ทองเชื้อ
62013014174 นางสาวนริสา ทองศิริ
62013014175 นางสาวสาวิตรี ตนภู
62013014176 นายนนท�ณพัฒน� บัวจันทร�
62013014177 นายพงศธร พราหมณ�นาค
62013014178 นายชาญวุฒิ มูลชัย
62013014179 นายธัญพิสิษฐ� ศรีเรือง
62013014180 นางสาวจุฑารัตน� วงศา
62013014181 นางสาวป@Pนชนก เจริญธรรม
62013014182 นางสาวเสาวลักษณ� ใคร5ครวญ
62013014183 นางสาวสุรางวณางค� กันใจมา
62013014184 นางสาวธันยาพร บุญเขียว
62013014185 นางสาวนิภาวรรณ แพทย�ไทย
62013014186 นางสาวกัลยารัตน� เชญชาญ
62013014187 นางสาวร5มขวัญ เสืองามเอี่ยม
62013014188 นางสาวอัญชลี ญาติบันทุง
62013014189 นางสาวสุนันทา นาวงษ�
62013014190 นางสาวอรกานต� ตุงใย
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62013014191 นายธนวัฏ กลิ่นโลกัย
62013014192 นางสาวสุพิชชา เจียมเจริญ
62013014193 นางสาวภัทรสุดา พัฒน�แช5ม
62013014194 นายอาณัติ แก%วเพ็ชร
62013014195 นางสาวกุญช�ชญา อินทา
62013014196 นางสาวเบญญาภา สารมะโน
62013014197 นายวิรัตน� รัตนพิกุลชัย
62013014198 นายปFณณวัฒน� ทิมภู
62013014199 นายจักรกฤษณ� คนขยัน
62013014200 นางสาวจันทนี ตนภู
62013014201 นายณัฐนนท� สงวนศัพท�
62013014202 นางสาวจําปา เถิงบุญ
62013014203 นายบุญพิทักษ� คุ%มคูณ
62013014204 นางสาวสุภารัตน� พรหมมา
62013014205 นายกฤษณะ ใจทหาร
62013014206 นางสาวชไมพร จันงาม
62013014207 นายอับดุลวาฮับ ยารง
62013014208 นางสาวนชกร เลิศธรรมนาถ
62013014209 นายภูหา สกูลหรัง
62013014210 นางสาวจริยาพร ปาโท
62013014211 นางสาวภัคจิรา บุญลอย
62013014212 นางสาวรุจาภา กลมเกลี้ยง
62013014213 นายไพรสิงห� อู5สุวรรณ
62013014214 นางสาวศิรประภา อุดมกิจพิพัฒน�
62013014215 นายศุภฤกษ� ล%อมปFญญา
62013014216 นางสาวณัฐมล สภา
62013014217 นางสาวณัฐริกา จันทร�เม%า
62013014218 นายประเสริฐ ขจรเดชากุล
62013014219 นางสาวมณฑา รุ5งวงษ�
62013014220 นางสาวนิตยา ปอแก%ว
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62013014221 นางสาวภัสกร อิ่มสมบูรณ�
62013014222 นางสาวภัชชาพร อัษญคุณ
62013014223 นายสพล ควรหา
62013014224 นายนครินทร� นุตาคม
62013014225 นางสาวชลธิชา แซ5ว5อง
62013014226 นางสาวชวนิล สาระโท
62013014227 นางสาวฟ@รซาน5า ละไบแด
62013014228 นางสาวจันทรา ชาวใต%
62013014229 นางสาวศริญญา ศรศิริ
62013014230 นางสาวสุพัตรา จิตรจํานอง
62013014231 นางสาวพรรณพิลาศ วิชัยศึก
62013014232 นายเชษฐนันท� ทรัพย�ระเบียบ
62013014233 นางสาวชลธิชา เป[นต%น
62013014234 นางสาวอธิชา คล%ายเขียว
62013014235 นางสาวศิริญญา สิทธิโชติ
62013014236 นายกฤษณวุฒิ น5าบัณฑิต
62013014237 นายกิตติ สังขภิรมย�
62013014238 นางสาวพัสนีย� ชนสินธ�
62013014239 นายภคนาต ชินรัตนา
62013014240 นางสาววรวรรณ หลาวแหลม
62013014241 นางสาวกชวรรณ สถาปFตย�
62013014242 นายองอาจ สีม5วง
62013014243 นายธนกฤต นาคแจ%ง
62013014244 นางสาวพัชรี ครุฑจ%อน
62013014245 นางสาวรัชดา จินดาขัด
62013014246 นายสมัชญ� เหลืองอร5าม
62013014247 นางสาวนัฏฐกรณ� ทับทิมศิริวัฒน�
62013014248 นางสาววรรณวิมล ศรีคง
62013014249 นางสาวตรีรัตน� บําเพ็ญศีล
62013014250 นางสาวจินต�จุฑา ศรีธรรมราช
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62013014251 นายภิสิทธ์ิ พานทอง
62013014252 นางสาวณัฐนรี ทองรักษ�
62013014253 นางสาวดวงพรรณ แซ5ล%อ
62013014254 นางสาวกําไร สีหะราช
62013014255 นายจิตติพล ธินวล
62013014256 นางสาวพรกนก วีระการ
62013014257 นางสาวอุไรกร บัวบุญ
62013014258 นายไชยพงศ� ช5วยดํารงค�
62013014259 นางสาวณิชากร มณีวิเศษเจริญ
62013014260 นายศิวกร โนภีระ
62013014261 นางสาวณัฐธยาน� อักษรโกวิท
62013014262 นางสาววันวิสาข� อ%นพวงรัตน�
62013014263 นางสาวพิไลพร ภูเม็ด
62013014264 นางสาวอรพรรณ ราชกิจจา
62013014265 นางสาวพิมพ�พิศา วรรณรักษา
62013014266 นางสาวเปรมใจ เจนประโคน
62013014267 นางสาวนันทพร อนุรักษ�
62013014268 นายธนกร จันตUะสุข
62013014269 นายปฏิภัทร ไชยศรี
62013014270 นางสาวรุ%งดาว จันทร�ทอง
62013014271 นางสาวชัชฎา นิธิศธานี
62013014272 นายวรวิทย� มีปาน
62013014273 นายพลรัตน� ผาเม5น
62013014274 นางสาวศิริพร วีระสุวรรณ
62013014275 นายอรรถพงศ� ดอกกระถิน
62013014276 นายชินวัตร ไชยิถะ
62013014277 นางสาวกนกมาศ สนาน%อย
62013014278 นายกรธวัช ปทุมยา
62013014279 นางสาวธัญญารัตน� จันทะ
62013014280 นางสาวดุษฎีพร แสงดาว
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62013014281 นางสาวนลิน สถาวรนันท�
62013014282 นางสาวนภัสนันท� ประเสริฐพงษ�
62013014283 นางสาวอาภาพรรณ จากเฮิง
62013014284 นางสาวจุติพร มันทุ5ย
62013014285 นางสาววงเดือน บัวสีดํา
62013014286 นางสาวกชพรรณ ทุมพะลา
62013014287 นายณัฐพงศ� หวังสุขกลาง
62013014288 นางสาวชาลิสา อุดมพร
62013014289 นายผดุงเกียรติ ก่ิงแก%ว
62013014290 นางสาวนันทิยา ริยาพันธ�
62013014291 นางสาวมณีรัตน� แก%ววรรณา
62013014292 นางสาวธนภรณ� แจ5มแจ%ง
62013014293 นางสาวจริยา ชาวสําราญ
62013014294 นางสาวแขมณี วิเศษสุข
62013014295 นายปาณัท โนUตศิริ
62013014296 นายชุติวัต ป@Pนพรม
62013014297 นางสาวกนกภรณ� พ5วงฟู
62013014298 นางสาวทิพวัลย� ปานทอง
62013014299 นางสาวจันทร�สุดา ป;านภูมิ
62013014300 นางสาวตรีรัตน� หลักแหลม
62013014301 นางสาวรินทร�รัตน� จรูญเนตร
62013014302 นายเกียรติวงศ� พรหมราช
62013014303 นายอภิชาติ อาษา
62013014304 นางสาวซูฮัยลา สะมะแอ
62013014305 นางสาวศิลปQศุภา จําปาเงิน
62013014306 นางสาวกานต�รวี แววสวัสด์ิ
62013014307 นางสาวสุภาภรณ� พูนขวัญ
62013014308 นางสาวภาณุมาศ จันทร�นุ5ม
62013014309 นางสาวนิภาวรรณ สุขสมโภชน�
62013014310 นางสาวณัฐชยา จันทร�ประชา
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62013014311 นางสาวปนัดดา จารุจันทร�
62013014312 นางสาวนิ่มนภา สุภาษิต
62013014313 นางสาวชลธิชา ด%วงคง
62013014314 นางสาวอโนมา รามบุตร�
62013014315 นางสาวธณัฐฌา ศรีทองเทศ
62013014316 นางสาวชลธิชา เทศภูมิ
62013014317 นางสาวอัจฉราพร เก้ียวก%าว
62013014318 นายพัฒนะ ภัทรพรหม
62013014319 นายพีรยุทธ� ทรัพย�มาก
62013014320 นายศุภภักด์ิ สีตาวัน
62013014321 นางสาวขวัญจิตรา เอียดจุ%ย
62013014322 นางสาวอุทุมพร จันเขียน
62013014323 นายพิภพ วีระสกุลวงศ�
62013014324 นายนาถมงคล ส5งเสริม
62013014325 นางสาวรัตนา พรหมไทย
62013014326 นางสาวจิรัชญา สัมฤทธ์ิกุล
62013014327 นายยุทธกิจ บัณฑิตปFญญาแก%ว
62013014328 นางสาวไลลา เจUะอีแต
62013014329 นายมานพ หัสจันทอง
62013014330 นายธนายุต ภักตร�เจริญ
62013014331 นางสาวสุภาวดี คําพลศักด์ิ
62013014332 นางสาวกมลทิพย� พุ5มไม%
62013014333 นางสาวสุรางค�รัตน� บนซามิน
62013014334 นางสาวพิพรรษพร อุนาพันธ�
62013014335 นายฐาปณัฐ โสภา
62013014336 นางสาวศุจินธร อรัญเพ่ิม
62013014337 ว5าที่ร%อยตรีหญิงชนาภา เนตรบังอร
62013014338 นางสาวดารูนีย� ตาปู
62013014339 นางสาวปาณิสรา วันเตUะ
62013014340 นางสาวชฎาภรณ� สมใจเพ็ง
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62013014341 นางสาวอรทัย ดวงดีทิพย�
62013014342 นางสาววาสนา เจะมะสอง
62013014343 นายสุภกิณห� ปานอ5อน
62013014344 นางสาวภิญญามาศ บุญรังษี
62013014345 นายวรวรรธน� เวชจิราพิศุทธ์ิ
62013014346 นายศุภณัฐ ชาวนา
62013014347 นางสาวแพรพรรณ เอมรักษา
62013014348 นางสาวจุฑามาศ อินตUะกัน
62013014349 นางสาวเจนนิชา หล%าหิบ
62013014350 นางสาวศิรีรัตน� ศรีสุโน
62013014351 นางสาวอัยรินทร� บัวพ่ึงพันธุ�
62013014352 นางสาวสุพรรณี พูลสวัสด์ิ
62013014353 นางสาววันเพ็ญ โสภณศักด์ิ
62013014354 นางสาวแพร เกิดพุ5ม
62013014355 นางสาวกนกวรรณ ตนะภักด์ิ
62013014356 นางสาวนภัสสินี สงวนสัตย�
62013014357 นางสาวมาลินี ประเสริฐ
62013014358 นางสาวธิดาพร โพธ์ิสุ
62013014359 นางสาวภูรีรัตน� อรัณยภูติ
62013014360 นายธนัสนันท� เมาลานนท�
62013014361 นายนพรุจ จิตร�พลชนะ
62013014362 นางสาววิรดา หละเขียว
62013014363 นางสาวจันทนีย� น%อยกอน
62013014364 นางสาวธัญญลักษณ� จ๋ิวบาง
62013014365 นางสาวณัฐชยา ปรียากมล
62013014366 นางสาวภัทรธิดา เผ5าวิบูล
62013014367 นางสาวอุษา แสงจัน
62013014368 นางสาวสุกัลย� หอยสังข�
62013014369 นายนวพล กล%าหาญ
62013014370 นางสาวกานต�กมล แสงเงิน
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62013014371 นางสาวพลอยทับทิม ป^อกตาล
62013014372 นางสาวพีรวรรณ สังข�อ5อนดี
62013014373 นางสาวนรินทร อุทาภักดี
62013014374 นางสาวจตุพร เศรษฐพงศ�
62013014375 นางสาวอภิชญา สวยนภานุสรณ�
62013014376 นายนิติพัฒน� สิขัณฑกะสมิตร
62013014377 นางสาวศิรัญรัตน� ป@Pนขุนทด
62013014378 นายสหภาพ ศรีโท
62013014379 นายเอกชัย ยรรยงสง5า
62013014380 นางสาวชื่นสุมน สว5างศรี
62013014381 นางสาววรัญญา จันทร�เมือง
62013014382 นางสาวป@ยะพร สายยศ
62013014383 นางสาวปวีณา จินดารมย�
62013014384 นางสาวสุลาวัลย� แผ%วชนะ
62013014385 นางสาวกันยารัตน� คันหาดี
62013014386 นายสุริยา แสงสุวรรณโณ
62013014387 นางสาวสุชาดา สุภา
62013014388 นางสาวพัฒน�ชญา ทองศิริ
62013014389 นางสาวณัฏฐา นามัย
62013014390 นายยุทธฤทธ์ิ คําภิรา
62013014391 นางสาวภาณุกา มาจันทร�
62013014392 นายนุกูล อ่ําตระกูล
62013014393 นางสาวปริชาต์ิ สามกําปFง
62013014394 นางสาวณัฎฐณิชา เมปริญญา
62013014395 นายวีรยุทธ ริมสังข�
62013014396 นางสาวจินตนา ราชบุรมย�
62013014397 นางสาวจิตรานุช โตอดิเทพย�
62013014398 นางสาวจีราพร จันทร�ทอง
62013014399 นางสาวนลินนิภา สุตะวงค�
62013014400 นางสาวปุญญิศา เรืองขนาบ
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62013014401 นางสาวสุภาภรณ� พุ5มพวง
62013014402 นางสาวปุณยวีร� มากแก%ว
62013014403 นางสาวรสกร เอี่ยมสะอาด
62013014404 นายอุดมศักด์ิ สาและสา
62013014405 นางสาวพัชรี พรมสุภาพ
62013014406 นางวนิดา โพธ์ิสว5าง
62013014407 นางสาวพิมพร โคตรสุวรรณ
62013014408 นางสาวสุรักษ�ชนก โฉมวรรณ
62013014409 นางสาวชนิกานต� เย็นตา
62013014410 นางสาวธนพร สมศักด์ิ
62013014411 นางสาวอภิญญา สุดาพวง
62013014412 นางสาววรรณิษา จีบเจือ
62013014413 นายพงศ�พนิต เนตรวิจิตร
62013014414 นางสาวธนัธพร ทัพงาม
62013014415 นายชยพล สังข�เงิน
62013014416 นางสาวนันทิยา วิชิต
62013014417 นายกฤษณะ กระจ5างศิวาลัย
62013014418 นางสาวสุพัตรา เรือนมูล
62013014419 นางสาวอินธิรา วันทา
62013014420 นางสาวนัฐมล ประภูชะกัง
62013014421 นางสาวรจนพรรณ เบ็ญจเทียร
62013014422 นางสาวจิรัชญา ขุนเสถียร
62013014423 นายนาวี วังหิน
62013014424 นายศิรชัช สันศรี
62013014425 นางสาวสุภาณี พูลสวัสด์ิ
62013014426 นางสาวอัยเซาะ สาแล
62013014427 นางสาวรมย�รวิณท� ไทยใหม5
62013014428 นางสาวโซเฟYย หะยีมะ
62013014429 นางสาวจิดาภา วงษ�เลิศ
62013014430 นางสาววิยะดา ลิ้มธนาวานิชย�
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62013014431 นางสาวหทัยรัตน� ตUะจีนา
62013014432 นางสาวโดริญา วงษ�คํา
62013014433 นางสาวนฤมล พลราชม
62013014434 นางสาวณัฐริกา เชื้ออารย�
62013014435 นางสาวจิดาภา มารุ5งเรือง
62013014436 นางสาวเพ็ญนภา สุขย%อย
62013014437 นายเพชรมงคล อินทคีรี
62013014438 นายเกมส� ใจบุญ
62013014439 นางสาวณัฎฐ�ณิชา เชาว�วุฒิประสิทธ์ิ
62013014440 นางสาวกรัณฑา ขะมันจา
62013014441 นางสาวศราวดี ศรีใส
62013014442 นางสาวประภัสสร บุญงาม
62013014443 นางสาวอัจฉรา สุวรรณจันทร�
62013014444 นางสาวเบญจวรรณ ภู5โต
62013014445 นายวิทวัส มีโฉม
62013014446 นายชาญชัย ธนวรานิช
62013014447 นายกษิดิศ แสงศิลา
62013014448 นางสาวจิรภัทร สวัสดิผล
62013014449 นางสาวสุดารัตน� ทับเทศ
62013014450 นางสาวอทิตยา ไกยราช
62013014451 จ5าสิบเอกลัทธวิทย� วิวัฒนทรัพย�
62013014452 นางสาวชัชกร รัชนานุสรณ�
62013014453 นางสาวกษมา วนิชไพจิตร�
62013014454 นางสาวณัฐกมล สถาป@ตานนท�
62013014455 นางสาวฌาริญาพ� พรมมา
62013014456 นางสาวจิรวรรณ บัวเรือง
62013014457 นางหทัยรัตน� หัสสา
62013014458 นางสาวณัฏฐพัชร� ไวกิฬา
62013014459 นางสนธยา แย%มไสย
62013014460 นางสาวดุษฎี สงวนกาล
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62013014461 นางสาวภินิมมิต แดงไพโรจน�
62013014462 นางสาวภัทราภรณ� พุ5มพวงเกียรติ
62013014463 นายประสงค� ชํานาญ
62013014464 นางสาวธนิตา รินทราช
62013014465 นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ
62013014466 นางสาวศิริลักษณ� พันธคาร
62013014467 นางสาวสุปราณี พานมะลิ
62013014468 นางสาวภริญญา มานโสม
62013014469 นายอดิศวร สุภาวงษ�
62013014470 นายตถตา ศักดา
62013014471 นางสาววิรังรอง บุตรเทศ
62013014472 นางสาวนภาลัย ไชยรัตน�
62013014473 นางสาววิรัลฐิตา โพธิตา
62013014474 นางสาวสกาวรัตน� ทองพิทักษ�
62013014475 นางสาวจริยา กตัญ\ูเกิดผล
62013014476 นางสาววิชิราพรรณ คล%ายชม
62013014477 นายชาคริต หมัดนุรักษ�
62013014478 นางสาวสุภัฒฏา สุวัณณปุระ
62013014479 นางสาวผัสสพร ตันสง5า
62013014480 นายสัญญา ตระกูลศรี
62013014481 นางสาวจิรัฐกาล บุญกุศล
62013014482 นางสาวชาลิณี พวงเกตุ
62013014483 นางสาวสุปราณี อาทร
62013014484 นายชวลิต ชาตรี
62013014485 นางสาวป@ยนาถ ตองอ5อน
62013014486 นางสาวชลาลัย หะยีมะลี
62013014487 นางสาวอภิรดี ชูผล
62013014488 นางสาวป@ยภรณ� สุนทรวร
62013014489 นายมงคล มณีรัตน�
62013014490 นางธิดา นันทะนารท
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62013014491 นางสาวบุญญาวีย� ม5วงพูล
62013014492 นางสาวสายทอง รุ5งเรือง
62013014493 นายวีรพงศ� เอกผักนาก
62013014494 นางสุปราณี บุญเปYPยม
62013014495 นางสาวนิภาวรรณ เมฆวิไล
62013014496 นางสาวกมลวรรณ ชูธัญญศักด์ิ
62013014497 นางสาวพิมพ�พิมล ชัยวนารมย�
62013014498 นางสาวพิชาณี ภารักษา
62013014499 นางสาวนิภาพร แก%วกลัด
62013014500 นายสิริพงษ� ศุขมนัส
62013014501 นางสาวกาญจนา รัตนจินดา
62013014502 นายสุริยา บํารุงสวัสด์ิ
62013014503 นางสาวกฤติยาพร นาคทุ5งเตา
62013014504 นายวัชระพรรณ ทองพันธ�ชู
62013014505 นางสาวปติญญา ชํานาญแทน
62013014506 นางสาวทัศนีย� องค�ธนทรัพย�
62013014507 นายอุดมศักด์ิ พันธุวัน
62013014508 นายอภิสิทธ์ิ เบิกนา
62013014509 นางสาวจุฑารัตน� ตู%เพชร
62013014510 นายศิรพัชร� พงศ�ศักดินนท�
62013014511 นายเกียรติชัย แซ5จู
62013014512 นางสาวกุลธิดา หอมแก%ว
62013014513 สิบเอกกิตติศักด์ิ แก%วดี
62013014514 นายพุฒิพงศ� ศิริวิโรจน�
62013014515 นายป@ติพงษ� หลิดชิววงค�
62013014516 นายภณ คงโพธ์ิ
62013014517 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพิมพ�ประไพ บํารุงเพ็ชร
62013014518 นางสาวเกษแก%ว โพธิจักร
62013014519 นางสาวนุชบา บดีรัฐ
62013014520 นางสาวอรวรรณ สังขวิเชียร
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62013014521 นายรณชัย ทัพเชื้อธรรม
62013014522 นายสิทธิชัย เปลือยหนองแข%
62013014523 นางสาวสุนันทา ม่ิงจันทึก
62013014524 นางสาวชุติณัชชา นีระ
62013014525 นางสาวชลธิดา คําแฝง
62013014526 นายวิทยา สังวรรณา
62013014527 นายพงษ�นรินทร� พงศาปาน
62013014528 นายพัชร ชิดชู
62013014529 นางสาวชลธิชา รินสาทร
62013014530 นางสาวกิตติภรณ� สุวรรณพงษ�
62013014531 นางสาววัลภาภรณ� หนูเนียม
62013014532 นางสาวกัญญารัตน� หงส�ประภาวงศ�
62013014533 นางสาวดลยา ทาขาว
62013014534 นางสาวเกวลิน เคย� ทองสุข
62013014535 นายวีรนนท� เฉลิมเมือง
62013014536 นายเทวินทร� วงเทเวช
62013014537 นายอานนท� ดํารงวงค�วิจิตร
62013014538 นายกิตติคุณ ศรีวัฒนเวช
62013014539 นายพูนศักด์ิ บุญถนอม
62013014540 นางสาวจัณจ�ศุภณัช รุจิรานุพงศ�
62013014541 นายศุภวิชญ� อ5อนช%อย
62013014542 นางสาวกรกนก เจือจันทนศักด์ิ
62013014543 นายชนวัฒน� สุขหาญ
62013014544 นางสาวขวัญใจ ทองตัด
62013014545 นายศรัณย� ยีลีมอ
62013014546 นางสาวประกายแก%ว คู5รัมย�
62013014547 นางสาวพลอย ธีระวรัญ\ู
62013014548 นายนันทพัฒน� ป@Pนตบแต5ง
62013014549 นางสาวมลฑิรา ก%อนแก%ว
62013014550 นางสาววิภาดา มหาราช
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62013014551 นายอานัส โสะเบ็ญอาหลี
62013014552 นางสาวธีรภัทร� อนันทพิทักษ�
62013014553 นางสาวนฤมล สมสัตย�
62013014554 นางสาวปรียาพร รักเรือง
62013014555 นายวิเมศ หมูคํา
62013014556 นางสาวกาญจนา อินทร�สวัสด์ิ
62013014557 นายธนกร หอมดํารงค�ศักด์ิ
62013014558 นายเสาวพล จิระวิสุทธิ
62013014559 นางสาวป@ยะนันท� ทองรอด
62013014560 นางสาวอิศราภรณ� ปรีดีวงศ�
62013014561 นางสาวเสาวนีย� ลาภอารมณ�
62013014562 นางสาวจิฬาภรณ� คําเขียว
62013014563 นางสาวสุกัญญา นาวาเดช
62013014564 นางสาวเดือนเพ็ญ เสกเหมาะ
62013014565 นางสาวกิตติญา เจริญดี
62013014566 นางสาวนงลักษณ� รู%รักษ�ศักด์ิ
62013014567 นางสาวอ%อยทิพย� กองหล%า
62013014568 นายธิปก ชื่นกลิ่น
62013014569 นางสาวกาญจนา ประเสริฐ
62013014570 นางสาวอรณิชา นุชนิ่ม
62013014571 นายพัฒนพงษ� ชัยชนะ
62013014572 นางสาวเนตรนภา วรรณุวาส
62013014573 นางสาวอภิษฎา ไวดี
62013014574 นางสาวกมลชนก ผลบุตร
62013014575 นางสาวอารยะนันต� ชนะสงคราม
62013014576 นางสุดธิดา รักษาทรัพย�
62013014577 นางสาวนฤมล อั๋นดอนกลอย
62013014578 นางสาวกาติมา ก่ิงบู
62013014579 นางสาวชุติมา โกษาแสง
62013014580 นายนิวัฒน� ตรีมาส
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62013014581 นางสาวรุ5งทิพย� สารศักด์ิ
62013014582 นางสาวอัสมา สาเมาะ
62013014583 นายอดิศักด์ิ สุริกัน
62013014584 นางสาวจันทณี พูลมาศ
62013014585 นางสาววิภา เอี่ยมเมือง
62013014586 นางสาวฤทัยรัตน� กระต5ายทอง
62013014587 นางสาวณิชนันทน� ยะตินันท�
62013014588 นายภูมิตะวัน ศรีโคตรจันทร�
62013014589 นางสาวศรีสกุล นุชกล่ํา
62013014590 นางสาวชนกานต� ถึกถนอม
62013014591 นางสาวรชตพร เสนะวัต
62013014592 นายฐานิศร� สังข�สอาด
62013014593 นายสิรวิชญ� ภู5เชี่ยวชาญวิทย�
62013014594 นางสาวธีรดา เสริบุตร
62013014595 นางสาวสุริยารัตน� สุวรรณภักดี
62013014596 นางสาววรันธร วิบูลย�จันทร�
62013014597 นายครองวงศ� เพ็ญโชติรส
62013014598 นางสาวพรรณี สุขเกษม
62013014599 นางสาวจิราภรณ� สะสงค�
62013014600 นางสาวเลิศวิไล วรพันธ�พานิช
62013014601 นางสาวณัฏฐรินีย� เจริญศรี
62013014602 นางสาวชลิดา คุ%มโห%
62013014603 นางสาวสุภาวดี แจ5มจํารัส
62013014604 นายณัฐพนธ� ปรึกษา
62013014605 นายพงศธร จันทร�สว5าง
62013014606 นางสาวรัตติกาล ทางทอง
62013014607 นางสาวอายดา เจียพลอย
62013014608 นางสาวธารทิพย� คงทอง
62013014609 นายศิวนัฐ จรูญศรี
62013014610 นางสาวกลิกา บุญทศ
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62013014611 นางสาวทิฆัมพร วิริยะกิจรงรอง
62013014612 นางสาวลีลาวดี ใฝXกุศลขจร
62013014613 นางวัชราพร เพชรอาวุธ
62013014614 นางสาวอมรรัตน� ศรีดาธรรม
62013014615 นางสาวสุพัตรา โตบุญมา
62013014616 นางสาวธัญพร การสูงเนิน
62013014617 นางสาวอมรรัตน� พิพัฒจิตตระกูล
62013014618 นายเมธาสิทธ์ิ ธนรักศักด์ิ
62013014619 นายปริญญา เทียมเจริญ
62013014620 นางสาวภัชราวดี ศรีไทย
62013014621 นางสาวอมรรัตน� คําน%อม
62013014622 นางสาวอรวรรณ ธนาธิกุล
62013014623 นางสาวนันทิดา บุญยะมิตร
62013014624 นายธํารงศักด์ิ แก%วประดิษฐ�
62013014625 นางสาวดาราวรรณ แก%วสังหาร
62013014626 นายพงษ�วิทิต จือเหลียง
62013014627 นายสําเร็จ แถมจํารัส
62013014628 นางสาวกุลพัชร คล%ายจินดา
62013014629 นายสุรินทร� หงษ�ราช
62013014630 นางสาวณัฐรุจา ลาภา
62013014631 นางสาวสิริกุล โชตินอก
62013014632 นางสาวทวีทรัพย� กองเกียรติวานิช
62013014633 นางสาวณวพร เพชรฉวาง
62013014634 นางชนากานต� บางจู
62013014635 นางสาวปาริชาติ อัศดรกาญจน�
62013014636 นางสาวกาญจนาภรณ� บุญยัง
62013014637 นางสาวกานต�ธิดา นิกรเทศ
62013014638 นางสาวธัญญา ด%วงทอง
62013014639 นางสาววารุณี อึ้งสิทธ์ิภักดี
62013014640 นางสาวอ%อมใจ เชื้อดี
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62013014641 นายสุทธิพงษ� แสนยินดี
62013014642 นางสาวปวันย�นรัตน� มาตมูลตรี
62013014643 นางสาวจันตราภรณ� พันธ�ไชย
62013014644 นางสาวธมลวรรณ มโนสุวรรณกุล
62013014645 นางสาวปYยะนุช แซ5แต%
62013014646 นางสาวสุภาวดี โสอิน
62013014647 นางสาวจารุวรรณ เจียมทอง
62013014648 นางสาวกมลวรรณ โพธ์ิกิม
62013014649 นางสาวพูมสุข ปานียโชติ
62013014650 นางสาวนันธิยา ธิมะโน
62013014651 นางสาวอัยย�ญาดา วันจ%อย
62013014652 นางสาวชมพูนุท ย้ิมปรีชา
62013014653 นางสาวโสภนา แผ5นทอง
62013014654 นางสาวฉัตรสุดา คํ้าคูณ
62013014655 นางสาวสิริวิภา ศรีใหม5
62013014656 นายนิพัทธ� จิรณรงค�พัฒน�
62013014657 นางสาวเตือนใจ ตันทอง
62013014658 นางสาวภัสวรรณ สุขอร5าม
62013014659 นางสาวเจนจิรา สงเปYย
62013014660 นางสาวนิอัสมา นิเลาะ
62013014661 นายโอภาส ชุมศรี
62013014662 นายมณฑล อัศวินอานันท�
62013014663 นางสาวจินดาพร แซ5เจอว
62013014664 นางสาวกัลยรัตน� เก5งกล%า
62013014665 นางสาวพิจิตรา สิงห�คํา
62013014666 นางสาวกชรัต สุวรรณฤทธ์ิ
62013014667 นางสาวสาลี่ โกษากุล
62013014668 นางสาวพัชร แก%ววิเชียร
62013014669 นางสาวชญานี สารธรรม
62013014670 นายสุรศักด์ิ รัตนสุก
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62013014671 นางสาวภคมน ยอดสุรินทร�
62013014672 นายธนาธิษณ� เวทการ
62013014673 นางสาวปFทมาวดี คงดํา
62013014674 นายหริพัฒน� ศรีตาลอ5อน
62013014675 นางสาวป@ณิดา อินณรงค�
62013014676 นางสาวชนันพร หวังจิตต�
62013014677 นายภพพล วัชราดิลกกุล
62013014678 นายศักดินันท� นุวรรณ�
62013014679 นางสาววัลภา สิงหทศ
62013014680 นางสาวปวีณา ชูบัวขาว
62013014681 นางสาววรวีร� วงศ�ชัย
62013014682 นางสาวน้ําอ%อย สิงห�แก%ว
62013014683 นางสาวชัชพร มานะกิจ
62013014684 นายพชร กาญจนหงษ�
62013014685 นายบุญเตือน ทองแซก
62013014686 นางสาวเยาวธิดา พรมสุทธ์ิ
62013014687 นายพงกษิณ วุฒิปFญญากิจ
62013014688 นางสาวลลิตพรรณ หล5อเลิศรัตน�
62013014689 นายสมประสงค� บัวดิศ
62013014690 นางสาวสุกันยา พรมรักษ�
62013014691 นางสาวพนิดา โพธ์ิใบ
62013014692 นางสาวชไมพร ระวิสิทธ์ิ
62013014693 นางสาวรัตนาพร บุญเกิดรอด
62013014694 นางสาวเยาวดี ม่ันเสม
62013014695 นายพงษ�วศิน ขาวพรหม
62013014696 นายอภิชัย ไขระวิ
62013014697 นายภิญ\ู ชูประดิษฐ�
62013014698 นายอัครวัฒน� คุ%มเมือง
62013014699 นางสาวนราวรรณ ศรีงาม
62013014700 นางสาวสุนีรัตน� บรรพตาธิ
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ระดับปริญญาตรี

62013014701 นางสาวนัทษมน จิตมาตย�
62013014702 นางเพชรชมพู แก5นคง
62013014703 นางสาวกิตติยาภรณ� แววนํา
62013014704 นางสาวธัญชนก ปะสุตัง
62013014705 นายฉัตรชัย หลงรักษ�
62013014706 นางสาวปรานอม แสงอํายวน
62013014707 นางสาวสุพัชรี อินคชสาร
62013014708 นางสาวอริสา อยู5สุขดี
62013014709 นางสาวอัจฉรา แก%วบัวดี
62013014710 นางสาวพรรณี ปFญโญชัย
62013014711 ว5าที่ ร.ต.หญิงสุภาพร คําสี
62013014712 นางสาวจิรนันท� จารึกกลาง
62013014713 นางสาวดวงกมล สุวรรณธีระกิจ
62013014714 นางสาวกรรณิการ� ปรีงาม
62013014715 นายณัฐพล สิงสุข
62013014716 นางสาวฤทัย แก%วแดง
62013014717 นายปฏิญญา แป;นนอก
62013014718 นางสาวอภิสรา นาคสังข�
62013014719 นายวิชัย จันทา
62013014720 นางสาวอทิตยา นพตระกูล
62013014721 นางสาวสุกัญญา เกลาแก%ว
62013014722 นางสาวนริสรา ดอนมูล
62013014723 นางสาววนิดา ผสม
62013014724 นางสาวรสสุคนธ� กันบัว
62013014725 นางสาวพิชยา หนูสุย
62013014726 นางสาวจันทิรา เพชรรักษา
62013014727 นายพงศกร หมอเมือง
62013014728 นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิอุดมสกุล
62013014729 นายนวธร เจียมจิตร�กุล
62013014730 นางสาวทรรศิตา นุ5มศรี
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ระดับปริญญาตรี

62013014731 นางสาวอัญธิกา ชฎาทอง
62013014732 นางสาวภารดี อัจฉริยสุนทร
62013014733 นางสาวอภิสรา คุ%มวงษ�
62013014734 นางสาวฐิติกานต� ธรรมสอน
62013014735 นายฐิตินันท� มณีวิหค
62013014736 นายปพน นิยมไทย
62013014737 นางสาวชนาพร บุญมาก
62013014738 นางสาววันโรสมาณี ดอเลาะ
62013014739 นายธนธัช พูนศรีพัฒนา
62013014740 นางสาวนรินทร�ชญา ทูพันดุง
62013014741 นางสาวอลิตตา วิลิตไชย
62013014742 นายอานุภาพ ดวงไทย
62013014743 นางสาวบุญญาพร สายะเสวี
62013014744 นางสาวอินทุอร เรืองพิกุล
62013014745 นางสาวนิชากร ชูเชิด
62013014746 นางสาวทิพย�รดา บังสันเทียะ
62013014747 นางสาวณัฐธยาน� ศรีต5ายขํา
62013014748 นางสาวนิตยา ขุนศรี
62013014749 นางสาวแพรวนภา นาสมใจ
62013014750 นายอาซือรีย� มามะ
62013014751 นางสาวกาญจนาภรณ� สัตถานนท�
62013014752 นางสาวพนิตพิชา พรหมรักษ�
62013014753 นางสาววชิรา วัฒนศิริ
62013014754 นางสาวธณิษา เหมาะประมาณ
62013014755 นางสาวดวงพร พงษ�ศักด์ิ
62013014756 นายกฤษฎา เชื่อมชิต
62013014757 นางสาวณัฐสิมา สนั่นสุข
62013014758 นายนพดล รอดน%อย
62013014759 นางสาวศริรัณญ�จักรี ฤกษ�ฤทธ์ิ
62013014760 นางสาวเพชรฎา กุหลาบ
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ระดับปริญญาตรี

62013014761 นางสาวสุพัตรา วันพุดชา
62013014762 นางสาวกรรณิการ� แท5นจันทร�
62013014763 นางสาวกิตติยา ทุชุมภู
62013014764 นายลภน ทองพบ
62013014765 นายนันทิช บุญแก%วขวัญ
62013014766 นางสาวดวงใจ สวัสด์ิ
62013014767 นางสาวณัฐติชา แก5นดี
62013014768 นางสาวเมษา วัฒนมะโน
62013014769 นางสาวรัชสุดา เทพไฝ
62013014770 นางสาวณิชากร โสภาพันธุ�อดิศร
62013014771 นางสาวขจีนาฎย� ย%อยดี
62013014772 นายกษิดิศ พินเนียม
62013014773 นางสาวศิรินันท� มุขโรจน�
62013014774 นางสาวธนภรณ� ตุ%ยกาศ
62013014775 ว5าที่ร.ต.หญิงกรรณิการ� วังมงคล
62013014776 นางสาวเบญญาภา ทองมนต�
62013014777 นางสาวเมย� ยัดไธสง
62013014778 นางสาวธนพร คําสระแก%ว
62013014779 นางสาวจิราภา ประกอบผล
62013014780 นางสาวบุษรินทร� บุษดี
62013014781 นางสาวอัจจิมา ขําเจริญ
62013014782 นางสาวรัตนากร คงชาตรี
62013014783 นายณัฏฐพล สุวรรณประเทศ
62013014784 นางสาวกวิตา ไม%งาม
62013014785 นางสาวเบญญาภา ยวงทอง
62013014786 นายณัฐพล สถิรวุฒิพงศ�
62013014787 นางสาวกรัตเพชร วงษ�ชารี
62013014788 นางสาวสุกัญญา พุ5มแห
62013014789 นายณรงค� ศรีชัยมูล
62013014790 นางสาวน้ําทิพย� ขอนทอง
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ระดับปริญญาตรี

62013014791 นางสาวรวินันท� ศรีสมานุวัตร
62013014792 นายณุชนก ทิวงค�กรณ�
62013014793 นางสาวอนุวรรณ วรรณนิตย�
62013014794 นายนฤเบศร สายสุด
62013014795 นายเอกวัฒน� หนูทอง
62013014796 นายพิษณุ ศรีทอง
62013014797 นายธนวัฒน� กันธิยะวงษ�
62013014798 นางสาวฐิติพร ประยูรเกียรติ
62013014799 นายองอาจ วัยระตา
62013014800 นางสาวกมลวรรณ ศรีดาวงษ�
62013014801 นางสาวกิตติวรา ทองอ5อน
62013014802 นางสาวณัฐปรียา เจริญศักด์ิไพบูลย�
62013014803 นางสาวสลิลา ประเสริฐสงค�
62013014804 นางสาวกฤติมา ยุระยงค�
62013014805 นางสาวกาญจนา บุญเกิด
62013014806 นายรณชัย สุกรมคีรี
62013014807 นายกิตติธัช แดงกองโค
62013014808 นางสาวภัทราภรณ� เหมทานนท�
62013014809 นายสิทธิโชค เสนาะน%อย
62013014810 นางสาวสุชาดา อธิโชควัฒนา
62013014811 นางสาวกิตติยา พุแค
62013014812 นางสาววรรณภา อินทร�ตา
62013014813 นางสาวอินทิรา ชุ5มใจ
62013014814 นางสาวปุณยนุช ตวงชัยป@ติ
62013014815 นางสาวชโลธร ชินสมบูรณ�
62013014816 นางสาวณิชาวีร� นามธรรม
62013014817 นางสาวปFทมา กลัดมี
62013014818 นางสาวจันทิมา โล5ห�นารายณ�
62013014819 นางสาวจอมขวัญ เกตุสุรินทร�
62013014820 นางสาวธิดา รักมิตร
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62013014821 นายการัณย� พันนพพงศ�
62013014822 นายสัณหณัฐ เหล5าศิลปเจริญ
62013014823 นางสาวสุวชิรา เลิศสูงเนิน
62013014824 นายปริญญา พลับพลา
62013014825 นายศุภกิจ บุญประเสริฐ
62013014826 นางปุณิดา สุขศรี
62013014827 นายรัชกร สุดสงวน
62013014828 นายโกศล แป;นเกตุ
62013014829 นายปริเมธ ไชยศรี
62013014830 ว5าที่รตหญิงรัตนาภรณ� ไฝXแจ%คํามูล
62013014831 นางสาวสุชาพิชญ� งามพิพัฒนกุล
62013014832 นางสาวพลอยพิชชา ภู5หลักแก%ว
62013014833 นางสาวสิรินทร� แสนเมืองดี
62013014834 นางสาวพีรชาวดี ทองธีรภาพ
62013014835 นางสาวสุปราณี ผ5องพูน
62013014836 นางสาวหทัยรัตน� วัฒนากร
62013014837 นางสาวชลิตา จัตตุมาศ
62013014838 นางสาวพลอยไพลิน รังษีธรรมปFญญา
62013014839 นางสาวสุดารัตน� วรรณทอง
62013014840 นายประกายพฤกษ� จันทรา
62013014841 นางสาวชนาทิพย� ผาสุกวิริยะเจริญ
62013014842 นางสาวพูลรัศมี สีวงสุก
62013014843 นางสาวตรีทิพย� ฉัตรวโรดม
62013014844 นางฑิตถากร รอดนาค
62013014845 นางสาวสุจินดามัย ทานะมัย
62013014846 นางสาวกฤติยาภรณ� พวงทับทิม
62013014847 นางสาวมนพัทธ� โตดี
62013014848 นางสาวจิตรานันท� เหลืองพิริยะชาติ
62013014849 นางสาวเพชรรัตน� สวนเศรษฐ
62013014850 นางสาวกฤษณา จันทร�เม5ง
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62013014851 นางสาวสุกัญญา อุปโคตร
62013014852 นายปFณณธร กาญจนะ
62013014853 นายฉัตรชัย ศรีโภคา
62013014854 นางสาวพรไพลิณท� หลังกอลอ
62013014855 นางสาวประภาวรินทร� ป@ยะวรรณะกูล
62013014856 นางสาวทิพย�ภาภร พงค�สุภา
62013014857 นายประภัทร พูลกสิวิทย�
62013014858 นางสาวสุพัชรา แสนเรือง
62013014859 นางสาวระวิวัลย� อาจภักดี
62013014860 นางสาวธัญพิชชา ภูมิพระแสง
62013014861 นายสัจจะ ปFนแก%ว
62013014862 นายกิตติภูมิ สร%อยประเสริฐ
62013014863 นางสาวชนิสรา ศรีประสงค�
62013014864 นางสาวพิชยา พันธุไพโรจน�
62013014865 นางสาวเอมพิภอฬณ� ธนบัตร
62013014866 นางสาวณัฐชยา นภาดล
62013014867 นางสาวกมลพร ฟองจามร
62013014868 นายธานินทร� บุญอบรม
62013014869 ว5าที่ร%อยตรีหญิงระพีพรรณ หวังกลับ
62013014870 นางสาวปFทมา โพธิปFด
62013014871 นางสาวกนกวรรณ เบ%าคํา
62013014872 นางสาวชุลีพร ญานะ
62013014873 นายไชยพงศ� รัตนพรสมปอง
62013014874 นางสาวพิมพ�พิมาย ศรีสุขใส
62013014875 นางสาวณัฐภา ระนาท
62013014876 นางสาวสุนิษา แผนสมบูรณ�
62013014877 นางสาวชนากานต� ลิมประภานุกูลกิจ
62013014878 นางสาวปราลี มณี
62013014879 นายกิตติภัฎ ลวเวชกุล
62013014880 นางสาวปวริศา คงสําราญ

หน%า 496 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013014881 นางสาวฐิติชญา อินชู
62013014882 นางสาวศิลาดล บันดาลบุญ
62013014883 นางสาวนภาพร ชมภูพันธ�
62013014884 นางสาวรุ5งทิวา ไชยพันธุ�
62013014885 นางสาวมนสิชา ป@Pนทอง
62013014886 นางสาวกุลสิริ สุวรรณเกษม
62013014887 นางสาวชลธิชา โลกานัง
62013014888 นางสาวกรรณณิกา ชุ5มแจ5ม
62013014889 นางสาวเพ็ญนภัส รัตนะ
62013014890 นางสาวกรรณิกา วันไทย
62013014891 นายธนพล มานสัจจธรรม
62013014892 นางสาวพัชรีย� ทูลประสม
62013014893 นางสาววรินทร ช5วยเต็ม
62013014894 นายวุฒิชัย ฝูงดี
62013014895 นายอภิสิทธ์ิ กังแฮ
62013014896 นางสาวกิตติยา สิงหาศิริ
62013014897 นางสาวศิรินันท� พรมสุวรรณ�
62013014898 นางสาวฐายิกา โพธิเดช
62013014899 นายนัทธพงศ� บุญนิล
62013014900 นางสาวภัทรา จิระสุข
62013014901 นายชวัลธร พวงสว5าง
62013014902 นางสาวก่ิงกาญจน� ทิพย�คูนอก
62013014903 นางสาวนิภาพร ชัยเสือ
62013014904 นางสาวมนัญญา อินชํานาญ
62013014905 นางสาวสราลี พิพิธพิทักษ�
62013014906 นายวิษณุ เตชาวัฒน�
62013014907 นางสาวอุไรศรี มีเจริญ
62013014908 นางอัญชลี เพ็งพุ5ม
62013014909 นายสุรพงศ� วรดิษฐ�
62013014910 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณปานดี

หน%า 497 จาก 2896            
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013014911 นางสาววราภรณ� สุขแสง
62013014912 นางสาวศิรินภา นาคํา
62013014913 นายศุภชัย ขันสิงหา
62013014914 นายรชฏวรวรรณ แฉ5งกอง
62013014915 นางสาววรัทยา พิมทอง
62013014916 นางสาวอัมพร วรรณทอง
62013014917 นางสาวสุภัสศรณ� วงษ�โชติป@Pนทอง
62013014918 นางสาวลลิตา จันทร�เทียน
62013014919 นายวฎากร อาจเอื้อม
62013014920 นางสาวสุปราณี อินทร�สําราญ
62013014921 นางสาวป@ยะดา เย่ียมรัมย�
62013014922 นางสาวพิมพ�สิริ เจริญเดช
62013014923 นายพงษ�ศักด์ิ จันทร�หน5าย
62013014924 นางสาวสมใจ แก%วฉวี
62013014925 นางสาวนิรมล ชนไพโรจน�
62013014926 นางสาวนิรัตดา งามฉลวย
62013014927 นางสาวอภิสรา เจริญรักษา
62013014928 นายกิตติภูมิ สมมะโนหมาย
62013014929 นางสาวอุษณีย� จริยะกุลคุณา
62013014930 นางสาวสมฤดี รอแม
62013014931 นางสาวสิรินาฏ เทพหิรัญโญ
62013014932 นางสาวรันตรี ศรีหนองจิก
62013014933 นางสาวมัลลิกา เทศกูล
62013014934 นางสาวพัชราภา วิสิทธ์ิไพศาล
62013014935 นายบัญชา ศิริประเสริฐวงค�
62013014936 นายณัฐชนน ขัดทะเสมา
62013014937 นางสาวศรัญญา ประยงค�หอม
62013014938 นายสุรัตน� ภู5สุวรรณ
62013014939 นางสาวภัทรานิษฐ� โนนสูงเนิน
62013014940 นางสาวศศิรัญญา ศิริโสดา

หน%า 498 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013014941 นางสาวสุคนธ�ธา สุวรรณเจริญ
62013014942 นายป@ยะณัฐ นิ่มนวล
62013014943 นางสาวรณิดา ประสานสมบัติ
62013014944 นางสาวนิศากร นันกด
62013014945 นางสาวนันณภัชสรน� นวลปลั่ง
62013014946 นายธัชชัย คล%ายนาค
62013014947 นางลลิตา ภูมิแก%ว
62013014948 นางสาวมนธิชา เอกเจริญพร
62013014949 นางนภัสสร จริตรัมย�
62013014950 นายวรุฒ ยอดธรรม
62013014951 นายกฤษนัย ปรางปราสาท
62013014952 นางสาวลภัสรดา บัวศรี
62013014953 นางสาวภัททิรา ปFญญา
62013014954 นายป@ยชาติ นาคสังข�
62013014955 นายภัทรรัตน� เหลือบเหลือง
62013014956 นางสาวอารีรัตน� แช5มเชื้อ
62013014957 นางสาวมะลิวัลย� ทองเคลื่อน
62013014958 นางสาวจุรีย�รัตน� ปaาพนัสสัก
62013014959 นายศุภฤทธ์ิ ศรีวรรณวัฑฒ�
62013014960 ว5าร%อยตรีกรัณฑ� ประสพรัตนโชค
62013014961 นางสาวกุณกัญญา ฉ่ิงทอง
62013014962 นางสาวสิมิลัญ กาเหว5าทอง
62013014963 นางสาวกาญจนาวดี เมฆพัฒน�
62013014964 นางสาวปวีณ�นุช รื่นอบเชย
62013014965 นางสาวสุทธิดา เจียมวราภรณ�
62013014966 นายคฑาวุธ แก%วทองด%วง
62013014967 นางสาววรรณา โอจ%า
62013014968 นายชัยวัฒน� รอดกลิ่น
62013014969 นางสาวสิริกาญจน� จินดาพรหม
62013014970 นางสาวนิตยา ไชยสุวรรณ
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ระดับปริญญาตรี

62013014971 นายยุทธวัตร ศรีจรัสกุล
62013014972 นางสาวปรางค�นิษา นาหัวนิล
62013014973 นายเจริญชัย นรานทนนทน�
62013014974 นางสาวศิริยา เล็กแข็ง
62013014975 นางสาวตริตาภรณ� ดีวงษ�
62013014976 นางสาวกุญช�ภัสส� ปารมีชยานันท�
62013014977 นางสาวสุรภา ห%อยพิกุล
62013014978 นางสาววชิดา นามเสริมศรี
62013014979 นางสาวยศยา แก%วเพชร
62013014980 นางสาวอมรรัตน� กันชัยภูมิ
62013014981 นายพีระพล พันธ�โยศรี
62013014982 นางสาวสาวิตรี จันทร�หอม
62013014983 นางสาวปุณยาพร กําเนิดวํ้า
62013014984 นางสาวสิรินาถ ภูหัดสวน
62013014985 นายวรรณะ มีเพชร�
62013014986 นางสาวกนกอร คํานวนดี
62013014987 นางสาวพัชรี เสาวคนธ�
62013014988 นางสาววนิดา มาลาสาย
62013014989 นางสาวสิริญาภร ทองมณี
62013014990 นายพิสิฐชัย ชูทอง
62013014991 นายสถาพร เวชกรณ�
62013014992 นางสาวกนกวรรณ แก5นเก5า
62013014993 นางสาวนิภาพร โยธี
62013014994 นางสาวกาญจนา แก%วนวล
62013014995 นางสาวธุวพร ฤกษ�สมุทร
62013014996 นางสาวมริสสา ปาเลย�
62013014997 นางสาวนิธิสัณห� เบญจมาศ
62013014998 นางสาวทิพย�สุดา หอมกลิ่น
62013014999 นายอุดมพล รัฐแฉล%ม
62013015000 นางสาวมัณฑนา วุฒิพันธุ�

หน%า 500 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013015001 นางสาววรรณนิภา ถนอมเมือง
62013015002 นางสาวสมฤทัย เจริญวงศ�
62013015003 นางสาวอรพรรณ บุตรเพ็ง
62013015004 นางสาวธิดาพร แก%วหาญ
62013015005 นางสาววิภาวรรณ ทองสุทัศน�
62013015006 นางสาววัชราภรณ� ภู5เขียว
62013015007 นายป@ยะพงษ� การสมใจ
62013015008 นายณัฐภัทร มาตราช
62013015009 นายณธกร สุธีธนานนท�
62013015010 นางสาววาสนา จันทร�ไทย
62013015011 ส.ต.ปฐพี สิงหะ
62013015012 นางสาวชลธิชา ประกานนท�
62013015013 นายพูรกร เจUะซอ
62013015014 นายนิพนธ� จันทร�วิถี
62013015015 นางสาวณัฐกานต� ประกายรุ5งเรือง
62013015016 นางสาวอรัชพร เวฬุวะนารักษ�
62013015017 นางสาวสุปราณี พงษ�ณรงค�
62013015018 นายกิตติพันธ� บูรณะสีม5วง
62013015019 นายจุมพล พิศาล
62013015020 นางสาวชญานิศ ทองเรือง
62013015021 นางสาวมาลัยพร เทวะประสิทธ์ิพร
62013015022 นางสาวอนันตญา สุขพิทักษ�
62013015023 ว5าที่ร%อยโทพลภัทร เศษช5วย
62013015024 นายจํารัส ศรีชุมพู
62013015025 นายวิศรุต ศรีจรรยา
62013015026 นางสาวสุพัตรา บุราสิทธ์ิ
62013015027 นางสาวชุดาภรณ� ภูผิว
62013015028 นางสาวขวัญจิรา ฉางแก%ว
62013015029 นางสาวรื่นรมย� น%อยบาท
62013015030 นางสาววิลาสินี ชัยธิ

หน%า 501 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013015031 นายกิตติภณ ธรรมสาร
62013015032 นางสาวจุฑามาศ อํานาจวิจิตร�
62013015033 นายวิธิศักด์ิ พริกบุญจันทร�
62013015034 นางสาววรวีร� กุลพันธ�
62013015035 นางสาวจิตตกาญจน� จันทร�โกมุท
62013015036 นางสาวพลอยไพลิน จันแสง
62013015037 นายคชพล สุวรรณศร
62013015038 นางสาวสรินนา เนาว�ไพร
62013015039 นายวิรัตน� สมพงษ�
62013015040 นายสมชนะ กรึงไกร
62013015041 นางสาวอรุณี มงคุณ
62013015042 นายอิสรภาพ แถวหมอ
62013015043 นายพิชญะ จิตรวิชัย
62013015044 นางสาวเหมรัตน� หงษ�ทอง
62013015045 นางสาวนิภาพร ศรีไสล
62013015046 นายภูมาณัฏฐ� เย็นสุขใจ
62013015047 นางสาวภัทรศยา ธัญญเจริญ
62013015048 นางสาวเปรมนิศา สาตะโรจน�
62013015049 นายศุภวัฒน� วิชัยดิษฐ
62013015050 นายสุทธิพงษ� อินไชยทอง
62013015051 นางสาวธนาภรณ� แสงน%อย
62013015052 นางสาววัสสิกา กป@ลกาญจน�
62013015053 นางสาวฉัพพนิศ พุ5มสิริโรจน�
62013015054 นางสาวนวลจันทร� จันทร�เจริญ
62013015055 นางสาววาสนา เทียนจ5าง
62013015056 นายณัฐพล เขมาภิรักษ�
62013015057 นางสาวธนิดา รอดรัตน�
62013015058 นายบริภุต ฉัตรแก%ว
62013015059 นางสาวฟFตเมาะห� ดือราแม
62013015060 นางสาวชุติกาญจน� วารีศรี

หน%า 502 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013015061 นางสาวณัฐชยา หงษ�พนัส
62013015062 นางสาวณัฐชยา ธิยัญ
62013015063 นายศุภณัฐ เศวตมาลานนท�
62013015064 นางสาวนิตยา มัชบัญฑิต
62013015065 นางสาววิภาดา สินจัตุรัส
62013015066 นางสาวนัสนันท� ภิรมย�ศรี
62013015067 นางสาวดาริกา ลายคํา
62013015068 นายชินวัฒน� สืบสุนทร
62013015069 นางสาวนิราวัลย� ไตรสังข�
62013015070 นางสาวนิโลบล ป@ยะทักษานนท�
62013015071 นางสาวกมลวรรณ ทรัพย�บุญมี
62013015072 นายกิติคุณ บุญสนองชีพ
62013015073 นางสาวป@ยะรัตน� เกตุถนอม
62013015074 นางสาวรสกร หงษ�ทอง
62013015075 นางสาวศศิธร ชอบแต5ง
62013015076 นายอนุวัช สุพาสอน
62013015077 นายธํารงรักษ� ภักดี
62013015078 นางสาวณัฐพัชร� อุปถัมชาติ
62013015079 นางสาวณภัค คํากังวาลย�
62013015080 นายอธิชา นาชัยฤทธ์ิ
62013015081 นายยุทธนา ศรีนอก
62013015082 นางสาววิราวรรณ� คําลา
62013015083 นางสาวพิมล ต้ังในคุณธรรม
62013015084 นายกิตติศักด์ิ บัวสุดตา
62013015085 นางสาวณิศศา ว5องไว
62013015086 นายยุทธนา บุญแพ
62013015087 นายกฤติยา วงษ�สีดา
62013015088 นางสาวสุพิรญาณ� คีรีแก%ว
62013015089 นางสาวณิชากร ชุมถาวร
62013015090 นายนิธิกร เมืองแก5น
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62013015091 นายวรธน เกสแก%ว
62013015092 นายอารุทธ์ิ มีสุวรรณ
62013015093 นางสาวเอริน เงาภู5ทอง
62013015094 นายณัฐวัฒน� สุอนันตประกิจ
62013015095 นางสาวปาจรีย� บอกบุญ
62013015096 นางสาวกฤษณา สุวรรณหงษ�
62013015097 นางสาวกชพรรณ พากเพียร
62013015098 นางสาวเมตติภาม ฤกษ�สมโภชน�
62013015099 นายชาญวิทย� พอใจ
62013015100 นายสุวิจักขณ� มารยาท
62013015101 นางสาวชุลีกร จําปาทอง
62013015102 นายวีรวัฒน� เสาะซ้ิว
62013015103 นางสาวสุภาวดี บัวลังกา
62013015104 นางสาวนาจรา ทองเขียน
62013015105 นางสาวอริษา แก%วพุดตาล
62013015106 นางสาวกาญจนา ป@Pนทอง
62013015107 นางสาววาสนา ชัชวาลย�
62013015108 นางสาวณัฐริกา วงมงคล
62013015109 นางสาวปาริฉัตร อนุอัน
62013015110 นางสาวปริญญา ลออสิริกุล
62013015111 นายจิรเมธ วรรณดี
62013015112 นางสาวรัชนี บัวศรีแก%ว
62013015113 นางสาวนวพร โลหะศิริกุล
62013015114 นางสาวสุทธิกานต� แสนเสนาะ
62013015115 นางสาวกมลรัตน� ปะรัมย�
62013015116 นายศักดิธัช เทพวงศ�
62013015117 นางสาวปราณี จันทะ
62013015118 นายกฤษณะ แก%วกาหลง
62013015119 นายนพวิชย� แก%วอําไพ
62013015120 นางสาวรัชนี มุงเมือง

หน%า 504 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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62013015121 นางสาวนีรนุช นวลจันทร�
62013015122 นายรพีภัทร วันดี
62013015123 นางสาวศิรดา เชาวนะ
62013015124 นางสาวเบญจมาศ พิศเพ็ง
62013015125 นางสาวปาริชาติ สวยค%าข%าว
62013015126 นายปุรินทรา ด%วงเอียด
62013015127 นางสาวชลีรัตน� บุ5งหวาย
62013015128 นายประสิทธ์ิพร ชูคํา
62013015129 นางสาวพงศ�สุดา ภูมิอุไร
62013015130 นางสาวนัฐณิต ดิษฐด%วงปล%อง
62013015131 นางสาวปรียาภรณ� เพียเพ็ง
62013015132 นายกอบชัย หงษ�สามารถ
62013015133 นายณัษฐวุฒิ กองสวัสด์ิ
62013015134 นายณวิพงศ� ม่ิงศิรอัมพร
62013015135 นางสาวยลดา ยาแก%ว
62013015136 นางสาวนิภาพร ปFMนม5วง
62013015137 นายณัฐพัฒน� ศาสน�ประดิษฐ�
62013015138 นายณัฐวุฒิ กันซัน
62013015139 นางสาววันทนีย� สายทอง
62013015140 นางสาวนวรัตน� อายุยืน
62013015141 นายสมศักด์ิ ทับธานี
62013015142 นางสาวเจริญศรี ยังอุ5น
62013015143 นายอภิสิทธ์ิ ศรีสุข
62013015144 นางสาวฉัตรสุดา ชูรัตน�
62013015145 นางสาวสุดารัตน� ช%างอยู5
62013015146 นางสาวปาณิสรา ยะธา
62013015147 นายจิรายุส กิจวัติ
62013015148 นางสาวทิพวรรณ จีนก้ิม
62013015149 นางสาวก%อยกวี วิศิษฎ�วงศ�
62013015150 นางสาวจิรามาศ บุญอินทร�
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ระดับปริญญาตรี

62013015151 นางสาวอรรัมภา อาจารียวุฒิ
62013015152 นางสาวรัตติยา แพงกันยา
62013015153 นางสาวนูรอีน กะมิง
62013015154 นางสาวช5อเพ็ชร ผลอินทร�หอม
62013015155 นายสุเมธ อินทร�ประสิทธ์ิ
62013015156 นางสาวศิรินรัฐ บริเพ็ชร
62013015157 นายศุภณัฐฏ� สุนทรทวีโชติ
62013015158 นายโอภาส สนิทวงศ�
62013015159 นายณรงค�ศักด์ิ เปลี่ยนวงศ�เช%า
62013015160 นางสาวธนัญญา วิวัฒน�ถาวรวงศ�
62013015161 นางสาวชนัญญา มหาโคตร
62013015162 นางสาวสุนิษา จันนามิตร�
62013015163 นางสาวพรรณศิริ ศรีวิพันธ�
62013015164 นายนราธิป ธรรมเกษร
62013015165 นายธรินทร� วรภัทร�
62013015166 นางสาวอนงค�นุช แก%วบังเกิด
62013015167 นางสาวณิชาภัทร กลมเกลี้ยง
62013015168 นางสาวนราชนินทร� อ%นกลิ้ง
62013015169 นางสาวสิรินพร ออนสา
62013015170 นางสาวทิพยรัตน� เกาะคู
62013015171 นายสรยุทธ แสงอรุณ
62013015172 นางสาวกิติยา เรืองปราชญ�
62013015173 นางสาวนาดียะห� แตซา
62013015174 นายเฉลิมชาติ หงษ�เวียงจันทร�
62013015175 นางสาววรรณวิสา หมายสุข
62013015176 นางสาวจีรวรรณ ควนขัน
62013015177 นางสาวปริฉัตร ภาวะสุทธิพงษ�
62013015178 นางสาวจุฑามาศ เฉ่ือยอยู5
62013015179 นางสาวยุภาวดี ศรีเมือง
62013015180 นางสาวเกษรา รัตตะวัน
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ระดับปริญญาตรี

62013015181 นางสาวฐมาวดี เทียนพาลี
62013015182 นางสาวพรศิริ จันทร�ว5องกิจ
62013015183 นางสาวเจนจิรา โสภาพล
62013015184 นางสาวซูไวบะห� มานUะ
62013015185 นางสาวชฎารัตน� เจริญศรี
62013015186 นางสาวจิราภรณ� จตุรัส
62013015187 นายวิทวัส วงษ�ผักเบี้ย
62013015188 นายเกียรติพงศ� บุตราสวรรค�
62013015189 นายศุภชัย เนตรทอง
62013015190 นางสาววันวิสา โพธ์ิยอด
62013015191 นายพงศธร โลหะการ
62013015192 นางสาวพรรณศิริ รุ5งสว5าง
62013015193 นางสาวธันชนก รัตนะคุณ
62013015194 นางสาวศิวนาถ ฉลองภูมิ
62013015195 นายธรรศปวีร� นิยมไทย
62013015196 นางสุภา สอนทอง
62013015197 นางสาวจิดาภา วงค�ชมภู
62013015198 นายธิติพันธุ� จันทรเพท
62013015199 นางสาวอลิสา แดงมุกดา
62013015200 นางสาวอรพรรณ พัฒนมงคล
62013015201 นางสาวณัฐธาริการณ� โศจิธาดาเจริญ
62013015202 นางสาวเมนิสา เทียนเถ่ือน
62013015203 นางสาวกมลกานต� คงทน
62013015204 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนิรมล ดําเนียม
62013015205 นางมณฑนา อนูปกิจ
62013015206 นางสาวบุษรินทร� ก่ิงภูเขา
62013015207 นายถนอมศักด์ิ เอี่ยมอนงค�
62013015208 นางสาวปภาณี พรมต๊ิบ
62013015209 นางสาวจิปภัศ วะสิโน
62013015210 นางสาวรอฮานี โตUะเดร�
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62013015211 นางสาวภัทริญา วงศ�ณศรี
62013015212 นายอิดรอม มามะ
62013015213 นายอัศมี หะยีบือราเฮง
62013015214 นายเรวัตร ถิระทัน
62013015215 นางสาวศศิวิมล ถะเกิงสุข
62013015216 นางสาวมาริษา เกิดแพร5
62013015217 นายวชิรวิทย� วุฒิภูมิ
62013015218 นางสาวภคอร ผลรักษ�
62013015219 นางสาวสุธินี อินกว5าง
62013015220 นางสาวรัชฎาภรณ� มีจอม
62013015221 นายกรลภัส เล%าโสภาภิรมย�
62013015222 นางสาวอังสุมาลิน สุจริต
62013015223 นางสาววรางคณา ดอกกฐิน
62013015224 นางสาวเบญจวรรณ อาลิแอ
62013015225 นางสาวปาริชาติ วินทะชัย
62013015226 นางสาวจิตรวลี บูรณปรีชา
62013015227 นางสาวศุภวรรณ� ด%วงดี
62013015228 นางสาวกัญชลา วังมุข
62013015229 นางสาวจําปา แซ5ซี
62013015230 นางสาวฉัตรแก%ว เกตุนุติ
62013015231 นางสาวปณัฐฐา อยู5หนู
62013015232 นางสาวสุวารี วงษ�สละ
62013015233 นางสาวแพร สมเพียร
62013015234 นางสาวธวัลกร ทุระการ
62013015235 นางสาวพิชญาภัค จะเกรง
62013015236 นายสกลกานต� สีทาไข
62013015237 นางสาวจุฑามาศ แพเพ็ชร
62013015238 นายนิพิฐพนธ� ธัญญวานิช
62013015239 นายชิดชัย สมประสงค�
62013015240 นายโอภาส ชัยคง
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62013015241 นายจิรวัฒน� ศรีม่ันมีชัย
62013015242 นางสาวเหมวรรณ คงเมฆ
62013015243 นางสาวร5มฉัตร รุ5งกําจัด
62013015244 นางสาวจารุวรรณ นันทะวงษ�
62013015245 นางสาวกัญญาภัคพ� ทวีรติ
62013015246 นายธนกฤต ใจกระจ5าง
62013015247 นางสาวชนัญชิดา ปุษปาคม
62013015248 นางสาววิรัณภัทร� สุริยรัฐจิรกุล
62013015249 นางสาวสมฤทัย สายใจ
62013015250 นางสาวสุธิศา แสนพรม
62013015251 นางสาวภรวี สุขเมือง
62013015252 นางสาววราภรณ� ปาเป;า
62013015253 นายอภินันท� ราณไพรี
62013015254 นายจิรวัฒน� วงศ�แหวน
62013015255 นางสาวจิดาภา ทิพย�เจนรวี
62013015256 นางสาวพัชราภรณ� ปะธิเก
62013015257 นางสาวสารีนา วาหลง
62013015258 นางสาวทักษพร ดรุณนารถ
62013015259 นางสาววราภรณ� จิตรบําเพ็ญ
62013015260 นายคมกริช เพชรสงค�
62013015261 นางสาวมณีรัตน� อิ่มคุ%ม
62013015262 นางสาวมนัญญา ดาฮิง
62013015263 นางสาวมุกจรินทร� จินดากุล
62013015264 นางสาวสุธาสินี วงศ�ว5องสกุล
62013015265 นายกฤติกะ วรฉัตร
62013015266 นางสาวบุศรัตน� ศรีเมือง
62013015267 นางสมฤทัย ประสาทกลาง
62013015268 นายอติเทพ นิสัยตรงศรีสุข
62013015269 นางสาวสิริณัฐภรณ� เกษร
62013015270 นางสาวสุกัญญา พุทธศรี
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62013015271 นางสาวพรพิมล โอบอ%อม
62013015272 นางสาวฐาณมาศ คิรินทร�
62013015273 นางสาวกนกพร อนุสรรัมย�
62013015274 นางสาวศุภวรรณ แผ%วพันธ�ชู
62013015275 นางสาวสุพัตรา สมศรี
62013015276 นางสาวสุพัตรา ปFดถาวะโร
62013015277 นางสาวกรรณิการ� มุ5งใกล%กลาง
62013015278 นางสาวสงกรานต� ประกาศ
62013015279 นางสาวนารีรัตน� สิทธิเวช
62013015280 นางสาวสิริเนตร ชมเชย
62013015281 นางสาวเปรมวดี โคววิกกัย
62013015282 นางสาววิภาวรรณ เกียรติจรูญเลิศ
62013015283 นางสาวแพรพลอย ประกอบกิจ
62013015284 นางสาววลัยภรณ� บุญธิมา
62013015285 นางสาวนัทชา รุ5งเรือง
62013015286 นางสาวนิภา จงเจริญ
62013015287 นางสาวจารี อ5วมน%อย
62013015288 นางนริศรา เครือเหมย
62013015289 นางสาวเบญจพร ขึมจันทร�
62013015290 นางสาวอรุโณทัย แก%วอุบล
62013015291 นางสาวอนิสา สระมาลา
62013015292 นายธีรยุทธ ขําวุฒิ
62013015293 นางสาวอภิษฎา คล%ายมณี
62013015294 นางสาวก่ิงกาญจน� คิดดี
62013015295 นางสาวนวรัตน� บุญเรือง
62013015296 นางสาวผกาวรรณ ชัยเกิด
62013015297 นางสาวธมลวรรณ แก%วบุญเพ่ิม
62013015298 นายอิรุฟาง บินมะ
62013015299 นางสาวสุภาวดี เวียงออก
62013015300 นายธนาชล ไชยสังข�

หน%า 510 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013015301 นายสิบศิลปQ เพ็ชรธงไชย
62013015302 นางสาวนุชจิรา สาระถี
62013015303 นางสาวฌลาเพชร พูลสมบัติ
62013015304 นางสาวสาธิตา คําจ่ิง
62013015305 นางสาวมลฤดี พัฒน�บุญเรือง
62013015306 นางสาวญาณิศา นวลเจริญ
62013015307 ว5าที่ ร.ต.หญิงอําไพ ยอดวิชา
62013015308 นางสาวกิตต์ิธัญญา ปFญญานะ
62013015309 นางสาวณัตตยา นวมเพชร
62013015310 นางสาวนุจิรา สานตา
62013015311 นางสาวสายใจ เวียงดอนก5อ
62013015312 นางสาววิไลวรรณ โพธ์ิศรีทอง
62013015313 นางสาวชัชญาภา จิราพงษ�
62013015314 นางสาวธัญวรัตน� แสงสุวรรณ�
62013015315 นางสาวอารียา บุญธรรม
62013015316 นางสาวสรัลชนา ปุจฉาการ
62013015317 นางสาวพฤพลอย ทองตาแสง
62013015318 นางสาวจันทรา หลีจา
62013015319 นางสาวฐิตารีย� สะอ%าง
62013015320 นางสาวสุวัจนี ศรีมงคล
62013015321 นายสมบูรณ� สุวรรณโณ
62013015322 นายกรรชัย เอี่ยมสกุล
62013015323 นายก%องภพ นันทปราโมทย�
62013015324 นายนิคม วังแสง
62013015325 นางสาวธัญชนก สุทธิวัฒนะ
62013015326 นางสาวศิรินทร เตชะปFน
62013015327 นางสาวอุดมลักษณ� สุวรรณคีรี
62013015328 นางสาวพิมพ�ผกา ใจไว
62013015329 นายณัฐวุฒิ ปล%องอ5อน
62013015330 นางสาวกมลทิพย� จันทร�เพชร

หน%า 511 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013015331 นางสาวกัญญาภัทร มุ5งดี
62013015332 นางสาวหทัยภัทร สาธิพา
62013015333 นายกฤดิไกร รอดคง
62013015334 นางสาวธัญภา ญาณพงษ�
62013015335 นางสาวเจนจิรา รื่นรส
62013015336 นางสาวชาลิสา ห%าวหาญ
62013015337 นางสาวพรพิมล สงวนยวง
62013015338 นางสาวระพีพรรณ รักท%วม
62013015339 นางสาวสุพรรษา วันเพ็ญ
62013015340 นายธนวัฒน� ธานี
62013015341 นางสาวอรกช ทิศกระโทก
62013015342 นางสาวณิชาภัทร แก%วผ5อง
62013015343 นางสาวอรุณโรจน� ฉัตรอินตา
62013015344 นางสาวนรา มาลัยน%อย
62013015345 นางสาวนภัสสร สุขศิลปQวิทยา
62013015346 นายป@ยพจน� รักษ�นาค
62013015347 นางสาวธรรพรรษ� ราชอารีย�
62013015348 นายพีระ บุตรจันทร�
62013015349 นายไตรรัตน เติมสันเทียะ
62013015350 นายยอสุข สุขเทียน
62013015351 นางสาวกนิษฐา พาลี
62013015352 นายจักรพันธ� ไล
62013015353 นางสาวเบญญา สุทธิยานุช
62013015354 นางสาวฉัตรชลมาศ เกษตรกรณ�
62013015355 นางสาวปุณยาพร ขิวรัมย�
62013015356 นายชนินทร� คําวิสุทธ์ิ
62013015357 นายจิรายุ ชัยชนะเจริญศรี
62013015358 นายจักรวรรด์ิ ทองนุ5น
62013015359 นายกฤษฏ์ิชนัญ ทิพญพงศ�ธาดา
62013015360 นายภัทรชัย โชติกวณิชย�

หน%า 512 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013015361 นางสาวจิรัฎฐา แก%วดวงตา
62013015362 นางสาววิภาวรรณ ภิรมย�รักษ�
62013015363 นางสาวสุปราณี อยู5คํา
62013015364 นางสาวดวงเจริญ สิงขรเขียว
62013015365 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเกตุสุดา เต็มใจ
62013015366 นางสาวฐปรัตน� สุดทิม
62013015367 นายสรภัทร สมจินตนากุล
62013015368 นางสาวกนกรัชต� อ่ําเอกชน
62013015369 นางสาวรสรินทร� สอนสุข
62013015370 นายป@ยะนัฐ ไพโรจน�
62013015371 นางสาวธัญชนก ธนาขันธรรม
62013015372 นางสาวปรารถนา กุ5ยรักษา
62013015373 นางสาวสิริกาญจน� วิชญาปกรณ�
62013015374 นางสาวณัฐชริการ� หม่ืนเทพ
62013015375 นางสาวสิริวิมล ศรีมา
62013015376 นายปุณพจน� ฤกษ�สุทธิรัตน�
62013015377 นายธรรมรัตน� แป;นณรงค�ชัย
62013015378 นายศุภณัฐ คงตรีแก%ว
62013015379 นายธรณิศวร� กิตติเรืองระยับ
62013015380 นางสาวยุวธิดา วงสมบัติ
62013015381 นายชํานาญ ละครไชย
62013015382 นางสาวกัญญาวีร� อัตตะไพบูลย�
62013015383 นางสาวธัญญา โตUะชาลี
62013015384 นายไพฑูรย� ภูนพผา
62013015385 นางสาวฐิติมา บุญรอด
62013015386 นางสาวนิลญา บุญสิริสุนทร
62013015387 นายจิตติพล เตชะสุทธิ
62013015388 นางสาวพิมพ�ใจ บุตรน%อย
62013015389 นายไชยรัตน� ขวดแก%ว
62013015390 นางสาวศตพร ชิตรัตฐา

หน%า 513 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013015391 นางสาวจุฑามาศ บุญพุฒ
62013015392 นายนิธิพล สุภอมรพันธุ�
62013015393 นายชิติพัทธ� พิมล
62013015394 นางสาวอัญชนา เรืองสุวรรณ
62013015395 นายสมพร แก%วเก็บ
62013015396 นายณัฐวุฒิ สุระรัศมี
62013015397 นายอดิศักด์ิ สมร
62013015398 นางสาวชลิสา ม่ันคงพูนทวี
62013015399 นางสาวจุลลดา จงเกษกรณ�
62013015400 นางสรัญญา กุลวุฒิพงษ�ศักด์ิ
62013015401 นายคุณัชญ� สุทธิพงศ�เกียรต์ิ
62013015402 นางสาวจุฑามาส ดวงดาว
62013015403 นางสาวประภัสรา วิชัยศร
62013015404 นางสาวพุทธรัตน� แพงโพนทอง
62013015405 นางสาวพัชรียา ราชวงค�
62013015406 นายพอพันธ� สร%อยน%อย
62013015407 นางสาวฐิตาภา เครือหอม
62013015408 นางสาวศศิธร คงสบาย
62013015409 นางสาวสิริรัตน� บุญเรือง
62013015410 นางสาวแวนะ อามะ
62013015411 นางสาวพิมพ�ผกา วิเศษดอนหวาย
62013015412 นายฐิติวัสส� สุวรรณปาล
62013015413 นางสาวจันทร�จิรา บุญขาว
62013015414 นางสาวพิรญาณ� เสือจําศิล
62013015415 นางสาวกชกร แสงจันสุข
62013015416 นางสาวสุกัญญา สุขสุด
62013015417 นางธนินท�ธร นาครินทร�
62013015418 นายอดิศร ศรีมหันต�
62013015419 นางสาวอักษรา เนียมละมูล
62013015420 นางสาววรรณนิษา ทองภู

หน%า 514 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013015421 นางสาวธันย�ชนก ภู5สําลี
62013015422 นางสาวขวัญฤดี กําโชค
62013015423 นางสาวบุญพิทักษ� ยังนึก
62013015424 ว5าที่ร%อยตรีขจรศักด์ิ ต%นวัน
62013015425 นางสาวโชติรส แก%วสุกใส
62013015426 นายศราวุธ แซ5ตัน
62013015427 นางสาวนภัสนันท� เตือนวีระเดช
62013015428 นางสาวพิมพ�พิสร วงษ�อุดร
62013015429 นางสาวดวงดาว หม่ืนแล
62013015430 นายปฏิวัติ กาละ
62013015431 นายวงศธร เจริญกุล
62013015432 นายกริช พุ5มแก%ว
62013015433 นางสาวป@ยะพร ปลื้มเกียรติชัย
62013015434 นายอัครสิทธ์ิ ชุ5มใจรัก
62013015435 นางสาวชุติมา ฤทธิศาสตร�
62013015436 นายธนโชติ นพคุณ
62013015437 นางสาวนิภาพร มีปFญญา
62013015438 นางสาวณัฐมา รมเยศอนุกูล
62013015439 นางสาวปรัชญา ฐานะวัฒนา
62013015440 นางสาวอาณัตติพร สินสมบัติ
62013015441 นางสาววรรณภรณ� ฤทธ์ิศิลา
62013015442 นางสาวปรียาณัฐ หาญยุทธ
62013015443 นางสาววิลัยวรรณ สวัสดีกูล
62013015444 นางสาวจันทิมา เพียรกิจ
62013015445 นายทศพร โชคมหาอนันต�
62013015446 นางสาวศิริรัตน� ทองแกมแก%ว
62013015447 นางสาววริศรา ปFญญาจันทร�
62013015448 นายศิรัณ แสงโรจน�
62013015449 นายพีระวัฒน� อาจหาญ
62013015450 นางสาวสุกัญญา วงศ�เทิดสิริ

หน%า 515 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013015451 นางสาววรรณลา ตระกูลสมจิตต�
62013015452 นายธนกร เก้ือลาว
62013015453 นางสาวพัชราภรณ� โอดเฮิง
62013015454 นางสาวปาณิศา แดนเมือง
62013015455 นางสาวทิพย�ธารา ธนทรัพย�ไพฑูรย�
62013015456 นายวิชัย นักผูก
62013015457 นายสมภพ แสนวันนา
62013015458 นางสาวธิวาภรณ� แสนสนธ์ิ
62013015459 นางสาวยอแสง ติลา
62013015460 นางสาวโสภิตา เรืองยุทธ�
62013015461 นายณัฐกิตต์ิ วงษ�วสุโรจน�
62013015462 นางสาวอาวัล ประยงค�ตระกูล
62013015463 นางสาวธนพร ทองสกุล
62013015464 นางสาวฐิติภรณ� วารีสูงเนิน
62013015465 นางสาวณฐพร เพ็งเรือง
62013015466 นายปพน มุงคะเมน
62013015467 นางสาวกนกวรรณ ทรงพระ
62013015468 นางสาวฟาติมะห� ตําภู
62013015469 นางสาวฐปนัท ช5างเหล็ก
62013015470 ว5าที่ ร.ต. หญิงจิตราภรณ� ศรีลาฤทธ์ิ
62013015471 นายสุขทวี ทวิตชาติ
62013015472 นางสาวสิริกาญจน� โสภา
62013015473 นายถิรวุฒิ ดีรักษา
62013015474 นางจิรัฐติกาล ทองแท5งใหญ5
62013015475 นางสาวธนัญญา จูมพล
62013015476 นางสาวกัญญานัฐ นุ5มเกลี้ยง
62013015477 นางสาวกรรณ�ธิกา หม่ืนลํามะ
62013015478 นางสาวภัชรินทร� หอมคง
62013015479 นางสาวกมลลักษณ� เงินสมบัติ
62013015480 นางสาวฉัตรนภา อาสากูล

หน%า 516 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013015481 นางสาวอัยรดา เดชจารุกูล
62013015482 นายบวร วิจะระณะ
62013015483 ว5าที่ร%อยตรีสันติสุข ศรีสุข
62013015484 นายธชชา สาธร
62013015485 นางสาวพรนภา ช5างพงษ�พันธุ�
62013015486 นางสาวพิมพ�ชนก ฉัตรฉาย
62013015487 นางสาวธิดารัตน� สุขเขตต�
62013015488 นายมงคล พุทธรักษ�
62013015489 นางสาวจุฑารัตน� โสมนรินทร�
62013015490 นางสาวเพียงเพ็ชร วรรณวงศ�
62013015491 นางสาวเสาวลักษณ� แก%วตา
62013015492 นายยูโสUป ชอบงาม
62013015493 นางสาวนพรัตน� ปูXหมี
62013015494 นางสาวเพ็ญศรี โกศล
62013015495 นายเขมทัต ทองมะรัง
62013015496 นางชุติกาญจน� ศรีเภา
62013015497 นายณัฏฐคุปต� พฤศบุญจันทร�
62013015498 นางแสงจันทร� หวังปFญญา
62013015499 นางสาวดวงใจ คิดดีจริง
62013015500 นางสาวเกสรี ศรีศิริสิทธิกุล
62013015501 นางสาววรวรรณ ตามสุขสนธ์ิ
62013015502 นางสาวดาริกา จันทร�ภิรมย�
62013015503 นางสาวภัสชา สุขไพศาล
62013015504 นางสาวสุรีภรณ� เหล5าคุ%ม
62013015505 นางสาวอรอนงค� อบมาลี
62013015506 นางสาวปวันรัตน� เก้ือกูล
62013015507 นายณัฐวัตร ทองใหม5
62013015508 นางสาวจันทร�เพ็ญ นุชวงค�
62013015509 นายอดิศักด์ิ ทองเชิด
62013015510 นางสาวศตพร ไข5แก%ว
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ระดับปริญญาตรี

62013015511 นางสาวอรุณพร วชิรสิทธิเดช
62013015512 นายธีรพล ถิระธรรม
62013015513 นางสาวนรินทิพย� เกษศิริ
62013015514 นางสาวชลธิรา เรืองสุวรรณ
62013015515 นางสาวสุจิตรา แก%วลา
62013015516 นางสาวรัตติยา ทาดวงตา
62013015517 นางสาวสุภาวี เผือกเชาไวย�
62013015518 นางสาวศิราพร วงค�ศรีไสย
62013015519 นายชินภัทร มณีรินทร�
62013015520 นางสาวธัญพิชชา เขียวสา
62013015521 นายปวเรศ มาใหม5
62013015522 นางสาวจีรวรรณ วารุกะ
62013015523 นางสาวปราณีต แผลงสูงเนิน
62013015524 นายภูวินทร� แสวงผล
62013015525 นายนวพรรษช� ขันติสิทธ์ิ
62013015526 นางสาวพิชชาภัทร� พัฒน�ทอง
62013015527 นางสาวธัญญรัตน� วงศ�ขันธ�
62013015528 นางสาวมัชฌิมา ปรีชา
62013015529 นางสาวปรียานุช กองธรรม
62013015530 นางสาวชุติมา เทียมสินวัฒนชัย
62013015531 นางสาวอรอนงค� หยุ5มไธสง
62013015532 นางสาวพิมพรรณราย พุฒศิริ
62013015533 นางสาวอัปสร บุตรดา
62013015534 นางสาวไซนับ เส็มสัน
62013015535 นางสาวกาญจนาศิริ พิชยทายา
62013015536 นางสาวชมพูนุท บุญมีสุข
62013015537 นางสาวสุกัญญา หาญธํารงวิทย�
62013015538 นางสาวปรารถนา วุฒิณรงค�ตระกูล
62013015539 นางสาวเฟLPองฝน ศิริพันธ�
62013015540 นายเอกพัน พันสอน
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62013015541 นางสาวอัญชัญ ตนมิตร
62013015542 นางสาวภัทรมณี แสนสบาย
62013015543 นางสาวอัปสร วิริยางกูร
62013015544 นางสาวณัฐนันท� ธีรภัทรชัยนันท�
62013015545 นายเอกดนัย ศิวะย่ิงสุวรรณ
62013015546 นางสาวพรพิฆเนศ สุวรรณโน
62013015547 นางสาววีณา อ5อนละมูล
62013015548 นายยุทธภูมิ พฤกษชาติ
62013015549 นายศราวุธ ภูมิเพ็ง
62013015550 นางสาวเนตรนภา สวาทนาวิน
62013015551 นายณัฐชนน ทรงคาศรี
62013015552 นางสาวดารารัตน� กุหลาบ
62013015553 นางสาวชนธัญ ทิมฤกษ�
62013015554 นางสาวนิภาพร เมฆรัตน�
62013015555 นางสาวกัญญาภัทร คลิ้งทอง
62013015556 นางสาวจุฑามาศ รุ5งแสง
62013015557 นางสาวปริญ ตะกรุดเดิม
62013015558 นายจักรพงษ� มุกดา
62013015559 นางสาวภัคพิชา คําหอม
62013015560 นางสาวฮีดายะห� โตะเด็ง
62013015561 นายวรพล ศรีศรัทธา
62013015562 นางสาวเกวลิน ต่ิงแสง
62013015563 นางสาวพิชิตติญา งามวิไล
62013015564 นายณัฐพล ไชยจันลา
62013015565 นายนิคม จําปาอูป
62013015566 นางสาวปาริษา ระหาร
62013015567 นางสาวกมลทิพย� กองทอง
62013015568 นางสาววรรณิษา เอียดนุ%ย
62013015569 นางสาวกัญญาณี เอื้ออารี
62013015570 ว5าที่ ร.ต.ธวัชชัย งามเลิศ
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62013015571 นางสาวสาวิตรี สุจริต
62013015572 นายวสันต� มณีวิหค
62013015573 นายวรายุทธ ใจสะอาด
62013015574 นางสาวจุฑามาศ เกตุสุริโย
62013015575 นายจิตติภัทร นาคเวก
62013015576 นางสาวอรทัย ฤทธ์ิสิงห�
62013015577 นางสาวกนกวรรณ ศิริวรรณ
62013015578 นางสาวอริสรา จันกรี
62013015579 นางสาวจิราภรณ� พินิจวิชา
62013015580 นายบุญฤทธ์ิ มัดตาเฮด
62013015581 นายปฐวี คลายานนท�
62013015582 นายชนกานต� ศรีเอียด
62013015583 นางสาวอรุณรัตน� โพบุญเรือง
62013015584 นางสาวฐิตาพร แสวงผล
62013015585 นางสาวอารยา รัตนวงศาเมธากุล
62013015586 นายสุรเดช ม5วงอินทร�
62013015587 นางสาวพรรณิภา ปานดํา
62013015588 นายโยธิน กิจสาลี
62013015589 นางสาววรินยุพา พิมพันธ�
62013015590 นายวุฒิชัย ภาโอภาส
62013015591 นางสาวเขมาภรณ� อินทร�เกตุ
62013015592 นายพลากร แก%วปFญญา
62013015593 นางสาวป@ยาพัชร สีดา
62013015594 นายธนวัฒน� บางระพิมลพงศ�
62013015595 นายหาญณรงค� อาจศิริ
62013015596 นายภัทรภณ ใจเร็ว
62013015597 นางสาวนรินทรา แนบสนิท
62013015598 นายปฐมพงศ� ทองดีย่ิง
62013015599 นายมะหะหมัด หมาดสา
62013015600 นางสาวนัดดามาตุ เพ็ชรสุวรรณ�
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ระดับปริญญาตรี

62013015601 นางสาวชลธิชา เวชกร
62013015602 นางสาวนิตา ตาดวงษ�
62013015603 นางสาวพักตร�พิมล โสดา
62013015604 นางสาวแพรวพิไล ชูราช
62013015605 นางสาวกัญญา เบญจวรรณาภรณ�
62013015606 นางสาวอาภาวรรณ ฝFดค%า
62013015607 นางสาวนันท�ชพร ภูมิพัฒนพงศ�
62013015608 นายศุภชัย ย้ิมป@Pน
62013015609 นางสาวพัชญ�ณิชชา ธงศรี
62013015610 นางสาวเจนจิรา เสือทอง
62013015611 ว5าที่ร%อยตรีปฐมภณณ� แป;นจรัสธีรมี
62013015612 นางสาววริษฐา ชูอินทร�
62013015613 นางสาวสุขุมาลย� พูนธนะพิทักษ�กุล
62013015614 นายไตรรัตน� ปราบจะบก
62013015615 นางสาวนิพรรัตน� ศรีเพชรพูล
62013015616 นางสาวเปYPยมฤทัย ปานศรีสะอาด
62013015617 นางสาวนิรัชฎา สิงขา
62013015618 นางสาวรจนา รังศิริรักษ�
62013015619 นางสาวสมพร ผาสุข
62013015620 นางสาวทิพย�วิมล สืบพันธ�
62013015621 นางสาวมีนานันท� ลาพึง
62013015622 นางสาวอนัญญา ธนะมูล
62013015623 นางสาวอุษา วงทวี
62013015624 นายวัฒนพงษ� จันทร�ถนอม
62013015625 นางสาวชนิกานต� จีระสมบัติ
62013015626 นางสาวป@ยดา แม5นศรแผลง
62013015627 นางสาวสุนิสา ทองล%อม
62013015628 นางสาววราพร งามขํา
62013015629 นางสาวอรสุวีร� ประสานสมบัติ
62013015630 นางสาวณัฏฐ�นรี เผ5าเหลืองทอง
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62013015631 นายวสันต� ภัทรศิริวาณีชย�
62013015632 นางสาวธนัชพร ยะป@cว
62013015633 นางสาววิราศิณี จันทร�จิระ
62013015634 นายสุรสิทธ์ิ มณีทับ
62013015635 นายธนวัฒน� พลายคง
62013015636 นางสาวอังคณา บางวัด
62013015637 นายสุภัทร ธรฤทธ์ิ
62013015638 นางสาวทัศณีย� คลังน%อย
62013015639 นางสาววรันธร พุ5มน%อย
62013015640 นายวุฒิพร ศกุนะสิงห�
62013015641 นางสาวพัชรีภรณ� เพ็งบุญ
62013015642 นางสาวธนวันต� ปลอดประเสริฐ
62013015643 นางสาวอาทิรัตน� ดีละม%าย
62013015644 นายชนม�เฉลิม ขําเจริญ
62013015645 นางสาวดาราวรรณ เดชดี
62013015646 นายณภัทร ตระกูลนุช
62013015647 นางสาวป@Pนมณี หลีนวรัตน�
62013015648 นางสาวสาวิตรี จินดากร
62013015649 นางสาวศิริมล หวังจิตร�
62013015650 นายศุภชาติ ไชยสุวรรณ�
62013015651 นายณรงค�ศักด์ิ ก่ิงแก%ว
62013015652 นางสาวณัฐกานต� ช5วยเมือง
62013015653 นางสาวรุ5งอรุณ ทวีกสิกรรม
62013015654 นางสาวผ5องพรรณ เหมือนเงิน
62013015655 นางสาวจันทร�ศิลา อดุลยฤทธ์ิ
62013015656 นางสาวแจ5มนภา จันทะชิต
62013015657 นางสาวกิติยาภรณ� นนทะภา
62013015658 นางสาววาสนา ศรีมุกข�
62013015659 นางสาวเทียนศรี หนูปลอด
62013015660 นางสาวกัญญาวีร� หวานล้ํา
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62013015661 นางพัชราภรณ� แก%วใจบุญ
62013015662 นางสาวศิริกุล ประเสริฐสังข�
62013015663 นางสาวอมลณัฐ พระสงฆ�
62013015664 นายชาญชัย ยาปFน
62013015665 นางสาวกมลวรรณ ปานนาค
62013015666 นายวัลลภ กรานวงษ�
62013015667 นางสาวชวิศา คล5องกิจการ
62013015668 นางสาวยุวดี ฉันทวรคุณ
62013015669 นางสาวณราวดี คีรีวรรณ
62013015670 นางสาวสิริมา ทรัพย�ทวีกุล
62013015671 นางสาวชนาภัทร พลศิริ
62013015672 นางสาวสุรัตน�ติกานต� นันทะสิงห�
62013015673 นายปกรณ� แก%วมณี
62013015674 นายสุวิน สําราญสุข
62013015675 นางสาวกมลรัศม� ชุ5มเชื้อ
62013015676 นางสาวแพรวพรรณ มณีจันทร�
62013015677 นางสาวศิรภัสสร นวลนุ5น
62013015678 นางสาวเนตรนภา สุขดํา
62013015679 นางสาวศุภวีร� เฟLPองฟู
62013015680 นายมนัสวิน ลาภเหลือ
62013015681 นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ�
62013015682 นางสาวปาริชาติ โพธ์ิทะเล
62013015683 นางสาวกันตา งามแสง
62013015684 นายศุภชัย ศรีเงิน
62013015685 นางสาวณัฏฐนันท� ฤทธิศรไกร
62013015686 นางสาววันวิสาข� ขํารัก
62013015687 นางสาวทิฆัมพร จงจิตต�
62013015688 นายมิตรชัย สุทธิศักด์ิ
62013015689 นางสาวศิรินทร�ญาฎา เตชะศรีอมรรัตน�
62013015690 นายณฐภัทร หาญกิจ
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62013015691 นางสาวอภิชญา เทพเรือง
62013015692 นางสาวภคมน สภานุชาต
62013015693 นางสาวอนุสรา จันทพล
62013015694 นางสาวธันย�ชนก บุญพรหม
62013015695 นางสาวชนิดา ศรีไพพจน�
62013015696 นางสาววันวิสาข� สาระโยธิน
62013015697 นางสาวศุภานัน เพชรโชติ
62013015698 นายสิริเดช เฉลิมจิตรอุทัย
62013015699 นางสาวกัญญาณัช หีมมะวัน
62013015700 นางสาวฟาตีมา อิมามุ
62013015701 นางสาวกนิษฐนันท� เถ่ือนมา
62013015702 นายนพพร สันตธีระกุล
62013015703 นางสาวสุธิณี แก%วมาเรือน
62013015704 นางสาวจุฬาลักษณ� ดิษราธร
62013015705 นายจิระเดช จันทร�เมือง
62013015706 นายณัฐพล เอี่ยมจิตร�
62013015707 นางสาวณัฐณรีย� วงษ�มงคล
62013015708 นายชลวัช ปFดเปXา
62013015709 นางสาวอธิติญา เดชอารัญ
62013015710 นางสาวจิตตานันท� ท5าช%าง
62013015711 นางสาวนาฏชลี โพธ์ิแสร�
62013015712 นางสาวธัญญาภรณ� ธรรมใจ
62013015713 นางสาววาสนา สร%อยระย%า
62013015714 นางสาวมนัญญา พูลศิริ
62013015715 นางสาวสุพัตรา นิลจู
62013015716 นางสาวจีรนันท� ขุนทอง
62013015717 นางสาวปนัดดา ท%องถ่ิน
62013015718 นายนราธร ฝากกาย
62013015719 นายประกรรษวัต ทองชุ5ม
62013015720 นางสาวอภิญญา เดชโยธิน
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ระดับปริญญาตรี

62013015721 นายธนกร อติชาต
62013015722 นางสาววิภาดา สังเกตุ
62013015723 นายนนท�ปวิธ สายภู
62013015724 ร%อยตํารวจเอกโชคกฤต แก%วทิพย�
62013015725 นางสาวเปรมกมล อ่ําอุ5น
62013015726 นางสาวกนกวรรณ ประชุมทรัพย�
62013015727 นายวีระพงษ� ทนะขว%าง
62013015728 นางสาวสุภาภรณ� คํ่าคูณ
62013015729 นางสาวทิวากร จันทร�โคตร
62013015730 นางสาวชุติมา เหลียวพัฒนพงศ�
62013015731 นายกิตติพันธ� ศิรโรจนานนท�
62013015732 นางสาวป@ยพร ศาลางาม
62013015733 นางสาววรางคณา โปXงคํา
62013015734 นายวิรุฬห� น%อมสูงเนิน
62013015735 นางสาวจีรนันท� นามวงษา
62013015736 นางสาวสุทัศนีย� สมบูรณ�ศิลปQ
62013015737 นายอิสรพล เขียววิเศษ
62013015738 นางสาวฟ;ารุ5ง หม่ืนคิด
62013015739 นายปรัชญา ปFญญาบุญ
62013015740 นายบัญชา บุญไกร
62013015741 นางสาวณัฐณิชา หลายชั้น
62013015742 นางสาวจุฑารัตน� แก%วมี
62013015743 นางจันจิรา อาจตา
62013015744 นางสาวฉัตราพร สุขศรีสันต�
62013015745 นายณัฐวัฒน� นามหงษา
62013015746 นางสาวมาลินี ยอดเรือน
62013015747 นางสาวสุพัตรา ชูดวง
62013015748 นายนราธิป เขียวพรม
62013015749 นางสาวพรประภา ธนพงศ�สมบูรณ�
62013015750 นายณัฐดนัย จEวงพานิช
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62013015751 นางสาวแววเดือน ภูสาไสย
62013015752 นายเศรษฐสิทธ์ิ บุญสวัสด์ิ
62013015753 นางสาวตุลยา เชิญทอง
62013015754 นางสาวหนึ่งฤทัย คําจันทร�
62013015755 นายวีรยุทธ ขันโยธา
62013015756 นางสาวรัตนา แอ5งสุข
62013015757 นายกสิณพจน� ทองแสง
62013015758 ว5าที่ร.ต.ณัฐพงษ� ดามาพงศ�
62013015759 นางสาวทัศนีย� เทียมทัศ
62013015760 นายวัชระ ผลผาสุข
62013015761 นางสาวมนทกานติ เดชน%อย
62013015762 นางสาวประภาพร นวลอ5อน
62013015763 นางสาวศตนัน มีศิริ
62013015764 นางสาวปาริฉัตร หลีค%า
62013015765 นางสาวศิริตระกูล เขียวศิริ
62013015766 นางสาวโศรดา สร%างทรัพย�
62013015767 นางสาวแคทติยา โทปุรินทร�
62013015768 นายอานุภาพ งามมี
62013015769 นายชุมพล พันธุ�ธนากุล
62013015770 นางสุพิชฌาย� ใกล%ผล
62013015771 นางสาวชนัญญา พรมแสง
62013015772 นางสาวกรรณิกา ภัทรสิทธิโชค
62013015773 นายธณสรรค� พุมเสน
62013015774 นายอัครนันท� สายสีนวล
62013015775 นางสาวสราวลี คงใส
62013015776 นางสาวณัฐสุดา สมบูรณ�มนต�
62013015777 นางสาวนิรันตี ม่ังมูล
62013015778 นางสาวขวัญฤทัย ศรีคําวัง
62013015779 นายพฤทธ์ิ จันทร�ใบเล็ก
62013015780 นายธนวัฒน� เหล5าบ%านเหนือ
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ระดับปริญญาตรี

62013015781 นางสาวรัตนา ม5วงแสง
62013015782 นายกฤตทีร� อนุสา
62013015783 นางสาววาสนา ปลีฟFก
62013015784 นางสาวออมเพชร องค�ศิริพร
62013015785 นางสาวณัฐพร ฉํ่าเสาวรส
62013015786 นางสาวนนทวรรณ ตราสิงห�
62013015787 นางสาวไพลิน จันทร�แย%มส5ง
62013015788 นายนรินทร� นิลวงศ�
62013015789 นายธันยกร ชัยสิทธ์ิ
62013015790 นางสาวกัญญารัตน� วงศ�ตระกูล
62013015791 นายรวีวรเสฏฐ� สืบนุการณ�
62013015792 นางสาวสุภัค คําหอม
62013015793 นางสาวรุ5งทิพย� วรรณภูงา
62013015794 นางสาวอมรรัตน� อินทร�เชื้อ
62013015795 นางสาวฤทัยรัตน� พุทธกําเหนิด
62013015796 นางสาวสุภารวี สุวรรณเวก
62013015797 นางสาวสุทธิดา สกุลคู
62013015798 นางสาวธัญญ�นภัส บุญรักษา
62013015799 นางสาวฐิตาภา ภูมะนัส
62013015800 นางสาวณัฐธิดา ดํารงบุล
62013015801 นายวิภู สังข�อยู5ศิริ
62013015802 นางสาวศรัญยา ตาแก%ว
62013015803 นายอรรคเวทย� ต้ังพิจารณ�
62013015804 นายพีรณัฏฐ� เพ็งสะและ
62013015805 นายพงศธร เหมทานนท�
62013015806 นางสาวชิดชนก คงสิงห�
62013015807 นางสาวอลิษา เทียนทอง
62013015808 นางสาวธวัลหทัย พุทธโกสัย
62013015809 นางสาวอรวรรณ สินทวี
62013015810 นางสาวปรีดาพร สิทธิเดช
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62013015811 นายธนบดี รักษ�พลพันธ�
62013015812 นายบรรณดิษฐ วรรณทอง
62013015813 นายนุชา ไตรสวัสด์ิวงษ�
62013015814 นางสาววันเพ็ญ กริ่งกระจ5าง
62013015815 นางสาวกนกวรรณ เกขุนทด
62013015816 นางสาวกรรณิการ� ญาณศิริ
62013015817 นายณัฐวัฒน� จันทร�ศรีธาดา
62013015818 นางสาวพัชรี ฤทธาพรม
62013015819 นายพงศธร ประภากมล
62013015820 นางสาวฉัตรธิดา ครองยุทธ
62013015821 นางสาววราภรณ� พาสุข
62013015822 นางสาวโชติรส ฉํ่าเฉ่ือย
62013015823 นายภูมิพัฒน� จิวะวิทูรกิจ
62013015824 นางสาววรรษมล แซ5ตัน
62013015825 นายรชานนท� นันทิยาพานิช
62013015826 นางสาวมธุรดา บุญเอก
62013015827 นางสาวณัฐพร ชาหนองหว%า
62013015828 นางสาวสุภารัตน� สังคะมุลตรี
62013015829 นางสาวพนิดา หิรัญพฤกษ�
62013015830 นางสาวนลินี ศรีเคลือบ
62013015831 นางสาวเนตรชนก ชุมชุย
62013015832 นางสาวสุลักษณ� แซ5ห5อ
62013015833 นางสาวธนวรรณ เชาวน�เกษม
62013015834 นางสาวเพ็ญจันทร� คงชาตรี
62013015835 นางสาวณัชชา ตุลบุตร
62013015836 นางสาวชลลัดดา คนบุญ
62013015837 นางสาวฉัตรแก%ว น%อมนอบ
62013015838 นางสาวพิมพ�นภา เพชรแอ
62013015839 นายประคอง ศิริโสภณ
62013015840 นางสาวชนิดา ขุนทองจันทร�
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62013015841 นายทรายทอง นาเลิง
62013015842 นายอภิวัฒน� หอมหวล
62013015843 นางเจนจิรา บดีรัฐ
62013015844 นางสาวภูรีมา เทียนประเทืองชัย
62013015845 นางสาวจิรัชฌา ก่ิงทวยหาญ
62013015846 นางสาวจินตนา จันทรัตน�
62013015847 นายมหาสมุทร กิตติภูมิวัฒนา
62013015848 นายสุทธิเดช ทิพจร
62013015849 นางสาวกุลณัฐ รัตนวลี
62013015850 นายศุภวิชญ� ประกอบจรรยา
62013015851 นางสาวมณทินี กินณะรีย�
62013015852 นางสาวเกษิมา คชหาญ
62013015853 นางสาวเบญญาภา จันธิมา
62013015854 นายกิตติศักด์ิ กงล%อม
62013015855 นางสาววราพรรณ จินดาประทุม
62013015856 นายฐิติ มณีพงศ�
62013015857 นางสาวกัลยรัตน� วงศ�นันท�
62013015858 นายวีรศักด์ิ เย็นเชย
62013015859 นางสาวศิรินัน จําปานิล
62013015860 นางสาวทิตวรรณ ยกล%วน
62013015861 นางสาวสุประวีณ� หมวดสุข
62013015862 นางสาวนิตชนัน วงค�น%อย
62013015863 นางสาวพรรณี ยอดเครือ
62013015864 นางสาวณฐมน สาระศาลิน
62013015865 นางสาวอมรรัตน� ดวงน้ําแก%ว
62013015866 นางสาวสมฤทัย ทองดอนแต%ม
62013015867 นางสาวสิริมา กุลจิรัชยา
62013015868 นางสาวฤทัย รัตนทิพย�
62013015869 นางสาวพร%อมพันดาว วีระพันธุ�
62013015870 นายเกียรติศักด์ิ บํารุง
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62013015871 นางสาวตวงพร น้ําผึ้ง
62013015872 นางสาวศศิธร ดาราโรจน�
62013015873 นางสาวพัชริดา ม่ิงขวัญ
62013015874 นางสาวชุติภัคภิญญา สิทธิวงศ�
62013015875 นางสาวกนกกาญจน� ยศชัยพงศ�
62013015876 นางสาวอติกานต� โคพิชัย
62013015877 นายธนาทิพย� หนูวงศ�
62013015878 นายณัฐวุฒิ วิเศษสุข
62013015879 นางสาวขวัญรัตน� ครองทรัพย�
62013015880 นางสาววิมลมาศ วิงวอน
62013015881 นางสาวสุรีรัตน� แร5นาค
62013015882 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�ไทย
62013015883 นางสาวสุริฉาย การะเกตุ
62013015884 นางสาวเสาวดี เป[นสุข
62013015885 นางสาวอนัญญา อุ5นจางวาง
62013015886 นางสาวกมลรัตน� คชบาง
62013015887 นายพิพัฒน� จันทรังสีวรกุล
62013015888 นายสุวรรณ จันทร�ลา
62013015889 นางสาววันเพ็ญ แก%วบังเกิด
62013015890 นางสาววิไลวรรณ คํานนท�
62013015891 นายธนภัทร ไทยดี
62013015892 นางสาวบุษกร บุญส5ง
62013015893 นางสาวกนกรัชญ� เปลี่ยนสกุล
62013015894 นายโอบอุ%ม ที่ธรรม
62013015895 นางสาวพนิดา เข็ญคํา
62013015896 นางสาวยุวดี อินทะจันทร�
62013015897 นางสาวกชกร โดนสันเทียะ
62013015898 นางสาวศิริพร บัวโรย
62013015899 นางสาวสุรัสวดี สารีบุตร
62013015900 นายรัฐพล ไกรตะโม5
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62013015901 นางสาวนิศาชล ไชยสาร
62013015902 นางสาวจุฬารัตน� อินสุข
62013015903 นางสาววิชชุกรณ� ชอบเจริญ
62013015904 นางสาวบุษยา หางศร
62013015905 นางสาวพนัชกร ณ ระนอง
62013015906 นายภานุพงศ� แสงมณี
62013015907 นางสาวกนกพร อัศวเตชานนท�
62013015908 นางสาวสุทธิดา ไชยชนะ
62013015909 นางสาวอุบลวรรณ ทิพย�มะณี
62013015910 นายณัฐพงศ� จันทรศร
62013015911 นางสาวนงลักษณ� พ่ึงเกษมสมบูรณ�
62013015912 นางสาวพจนาถ จงเสริมกลาง
62013015913 นางสาวกษมาภรณ� พ5วงลา
62013015914 นางสาวดวงนภา ปFกโคทานัง
62013015915 นางสาวสมิตานัน นิลพงษ�
62013015916 นายมารุต อาจฤทธ์ิ
62013015917 นายกฤษณภักด� นวนันทกานต�
62013015918 นางสาวกนกพร นิ่มอนงค�
62013015919 นายธนพล สุขอิ่ม
62013015920 นางสาวราศี บรรจงสัตย�
62013015921 นางสาวทานตะวัน อรรถมงคลชัย
62013015922 นางสาวมณีรัตน� ทรงศิริ
62013015923 นางสาวพรรณนภัส กุลเกษ
62013015924 นายธนวัฒน� เอื้อจารุพร
62013015925 นางสาวอําพา รสสุคนธ�
62013015926 นางสาวสหฤทัย พันธุ�ชื่น
62013015927 นายวุฒิภัทร เบ็ญอาบูบาการ�
62013015928 นางสาวเสาวลักษณ� สดชื่น
62013015929 นายอภิสิทธ์ิ ทุ5งลาด
62013015930 นางสาวรัชนู แก%วแกมเกษ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013015931 นายณัฐพันธุ� ไชยรัตน�
62013015932 นางสาวไปรยา เปลี่ยนสมัย
62013015933 นายเอกชัย นกรู%รัก
62013015934 นางสาววราภรณ� งามชูธรรม
62013015935 นางสาวรสิตา พุทธา
62013015936 นายสะคือทู บุญเบญจรัตน�
62013015937 นางสาวชิดชนก เงินทิม
62013015938 นางสาวกมลชนก สุวรรณจักร�
62013015939 นายชัยยุทธ� เจริญวัชรตานนท�
62013015940 นางสาวศศิวิมล มาลา
62013015941 นายสุนนท� มิกาศ
62013015942 นางสาวคัทลียา ลาศรีทัศน�
62013015943 นางสาวนริสา อาศัย
62013015944 นางสาวกัลมาณี ลือแบซา
62013015945 นางสาวป@ยธิดา สัตพันธ�
62013015946 นางสาวพชรฉัฐ พลอยสมบุญ
62013015947 นางสาวเนติยา ทาศรี
62013015948 นางสาวนิภาพร วีระพันธ�
62013015949 นายสภา อัศวานุวัตร
62013015950 นายอนุชิต นวลละออง
62013015951 นางสาวชนัญญา ธนูสนธ์ิ
62013015952 นางสาวจามจุรี เพียรการ
62013015953 นายอนุวัตน� ทัศนา
62013015954 นางสาวประภาภรณ� สายเนตร
62013015955 นางสาวสุดารัตน� ภาษี
62013015956 นางสาวอรวรรณ อภิบาลพูลผล
62013015957 นางสาวอนงค� พริกบุญจันทร�
62013015958 นางสาวนวลละออง พรแก%ว
62013015959 นางสาวศิริรักษ� สกุณี
62013015960 นางสาวพรทิพา พวงพันธุ�ดี

หน%า 532 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013015961 นางสาวกนกรัตน� วงศ�สวรรค�
62013015962 นางสาวลัดดารัตน� แก%วรักษา
62013015963 นายนครินทร� เซ็นติมา
62013015964 นางสาวจารุวรรณ ขัตติยะ
62013015965 นางสาวสุวนันท� มีอานุภาพ
62013015966 นางสาวกฤษณา เปYPยมศุภมงคล
62013015967 ว5าที่ร%อยตรีถาวร ชื่นคง
62013015968 นายทวีชัย บุญหล%า
62013015969 นางสาวณัฐรินทร� ธีรอิทธิรัตน�
62013015970 นางสาวอุไรวรรณ ไพลสีม5วง
62013015971 นางสาวสุกัญญา อัมฤทธ์ิ
62013015972 นายอรรถนพ ปลื้มใจ
62013015973 นางสาวมุกุล พูลเก้ือ
62013015974 นางสาวทิพวรรณ บุญทองจันทร�
62013015975 นายฉัตรชัย เดชพ5วง
62013015976 นางสาวนภารัตน� อาชญาทา
62013015977 นางสาววีรวรรณ สอนวิสัย
62013015978 นางสาวกนกวรรณ บุดดีจีน
62013015979 นายอรรถพล บุญคงทน
62013015980 นางสาวสุนิษา สายทอง
62013015981 นางสาวเพ็ญศิตา สิงหพันธ�
62013015982 นางสาวกัลยา แสงมณีย�
62013015983 นางสาวสุพิน มาไกล
62013015984 นายภัทรภณ โกศัย
62013015985 นางสาวภัทรานิษฐ� รงคะเจริญสิทธ์ิ
62013015986 นางสาวกรกฏ ขันติกิจ
62013015987 นางสาวหทัยภัทร ศรมณี
62013015988 นายสุรศักด์ิ วรรณราม
62013015989 นางสาวธนธรณ� มากแสง
62013015990 นางสาวมัทฌริตา เกตุเอี่ยม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013015991 นางสาวจิราพร จงจิตร
62013015992 นางสาวฐิตอาภา อินทยศ
62013015993 นางสาวธิดา ทิศสินา
62013015994 นายทนงศักด์ิ นาครินทร�
62013015995 นางสาวอรัญญา ล%อมแพน
62013015996 นายพิฆเณศร� ใจศีล
62013015997 นายกฤชพล ศรีขจร
62013015998 นายสาธิต คงคาหลวง
62013015999 นางสาวเพชรรัตน� นวลละออง
62013016000 นายดนุสรณ� อรินทร�
62013016001 นางสาวสุนิสา จันทวงค�
62013016002 นางสาววิไลพร ศรีลิ้ม
62013016003 นายปฏิพัทธ� แก%วไชย
62013016004 นายกิตติโชติ สุ5มมาตย�
62013016005 นางสาวอารยา เชือนเชื้อ
62013016006 นางสาววรณัน วรชัยธนกุล
62013016007 นางสาวกรรวี ศรีสวัสด์ิ
62013016008 นางสาวจริยา เทพแพง
62013016009 นายชยเดช โพธิคามบํารุง
62013016010 นางสาวอภิญญา พงษ�ศักด์ิ
62013016011 นางสาววรัญญา ดิฐวงค�
62013016012 นางสาวนฐาพร แสงสว5าง
62013016013 นางสาววนิดา เข็มภูเขียว
62013016014 นางสาวนัยนา ไมหมาด
62013016015 นางสาวพรรณปพร จินาวัฒน�
62013016016 นางสาวเกียรติสุดา หนูเล็ก
62013016017 นางสาวณัฐนรี อินทร�ขาว
62013016018 นางสาวชลิตา ชมเชย
62013016019 นายธีระศักด์ิ รักสัตย�
62013016020 นางสาววนิดา สมบัติมี
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016021 นางสาวศดานันท� จูสิงห�
62013016022 นางสาวทิพวัลย� พิบูลศิลปQ
62013016023 นางสาววัชรี ทรายแก%ว
62013016024 นางสาวจุฬาลักษณ� ชัชรัตน�
62013016025 นางสาวนมัสสิยา บุญธรรม
62013016026 นางสาวสุดารัตน� มัชชะ
62013016027 นางสาวภัทราพรรณ จันทร�เพ็ง
62013016028 นางสาวณัฐปภัสร มยุรปฏิพัทธ�
62013016029 นายธนายุต อ5าวตระกูล
62013016030 นางสาวจันทร�เพ็ญ จ%อยสูงเนิน
62013016031 นางสาวพิจักขณา สายทอง
62013016032 นางสาวเอมอร พิมพ�ตัน
62013016033 นางฐานาวดี ผาสีดา
62013016034 นางสาวนฤมล คําเหง%า
62013016035 นางสาวมาริษา จันทร�ศรี
62013016036 นางสาววนิชา ชูวงษ�
62013016037 นางสาวฐิตินันท� ทองมาเอง
62013016038 นางสาวธนพร กลมกลึง
62013016039 นางสาวณัชชา ศรวิไล
62013016040 นายณัฐ นุตพันธุ�
62013016041 นางสาวสุจิตตรา เทพเทียน
62013016042 นางสาวขวัญฤทัย ศรีบุญเรือง
62013016043 นางสาวรุ5งทิวา นวลศรี
62013016044 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ไชยศรี
62013016045 นางสาวมนทิรา เกิดสิน
62013016046 นายครรชิต เวียงสมุทร
62013016047 นางสาวกัญญาณัฐ ทองเพชรนิล
62013016048 นายเกียรติศักด์ิ ขุนศรีรักษา
62013016049 นางสาวศุทธินี ลออวรากุล
62013016050 นายพลกฤษณ� ฤทธิพันธ�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016051 นางสาววัชราภรณ� อินทะจันทร�
62013016052 นางสาวอรพินท� แก%วกองทรัพย�
62013016053 นางสาวนภษร เอี่ยมอรุณ
62013016054 นางสาวชลิดา พอดีมีบุญ
62013016055 นางสาวนันทวัน รอดรุ5งเรือง
62013016056 นายธนภัทร เชื้อเมืองพาน
62013016057 นางสาวจิตรา พลอยโต
62013016058 นางสาวณัชนินทร� ผู%ผ5อง
62013016059 นายกิตติพันธ� กิจรัตน�
62013016060 นางสาวปFญจาภรณ� ขาวแพร
62013016061 นางสาวศศพักษณ� ธนะวงค�
62013016062 นางสาวกรรณิการ� พฤกษ�กานนท�
62013016063 นางสาวปุณยาพร พันธุ�ดี
62013016064 นางสาวทิพวรรณ� ถึงพร%อม
62013016065 นางสาวภาวดี สุขวิเศษ
62013016066 นางสาวจันทร�สุดา เกตุแก%ว
62013016067 นางสาวดวงเนตร พูลทอง
62013016068 นายนิติรุ5ง กุลาหงษ�
62013016069 นางสาวรัตนาพร อ5อนสี
62013016070 นายทวีชัย มากสําราญกุล
62013016071 นายกฤษฏ์ิพันธุ� คิดจิตต�
62013016072 นางสาวนาถตยา สําเร็จ
62013016073 นางสาวจุฑามาศ เชิดบุญชาติ
62013016074 นางสาวศศิฉาย รุ5งเรือง
62013016075 นางสาวณัฐธยาน� ผินประดับ
62013016076 นางสาวสิริพร เล5าลือสมถวิล
62013016077 นางสาวจีรนันท� นามเมือง
62013016078 นางสาวสุมาลี พันธุ�เพ็ง
62013016079 นางเจนจิรา เภตรา
62013016080 นายเฉลิมชัย ช%างสาร
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016081 นายอัษฎาวุฒิ งาหอมธนโชติ
62013016082 นางสาวอรอุมา ทองเจริญ
62013016083 นางสาวธัญลักษณ� ทองศรีนุ5น
62013016084 นางสาวปรินดา เอียะรัมย�
62013016085 นางสาวคําปุน บุญเชิด
62013016086 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุจิตรา วังคีรี
62013016087 นางสาวชลธิชา ท%วมทอง
62013016088 นางสาววิมล หอมนวล
62013016089 นางสาวนัทญา นันทะป@น
62013016090 นางสาวธณัฐตรา ชูปรีชา
62013016091 นายธนกฤต ธนะปรีชาชาญ
62013016092 นางสาววิลาสินี นามประดิษฐ�
62013016093 นางสาวคัทลียา จระกา
62013016094 นายอิสฮาน แวบาเห็ง
62013016095 นายอาบูซาร� จะปะกิยา
62013016096 นางสาวพิลัมภา เปาวะนา
62013016097 นางสาวนพรัตน� ศรีวิเชียร
62013016098 นางสาวรัชนี บุญทองใหม5
62013016099 นางสาวบัวบูชา เชิดชู
62013016100 นายอดุลย� อโนดาษ
62013016101 นางสาววทนกมล มณีขัติย�
62013016102 นายพีรวัส รัตนเสวี
62013016103 นายชวภณ แต%โนนฝาว
62013016104 นายณัฐพงษ� ชาญประโคน
62013016105 นายอดิเรก หนูหน5าย
62013016106 นางสาวณัทภักษร บุญจันทร�
62013016107 นายยอดฝFน ปรางศร
62013016108 นายบุญส5ง ฝ;ายสีงาม
62013016109 นางสาวภาณุมาส จันทร
62013016110 นางสาวณัฐกานต� กิจปานนท�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016111 นายบรรเทิง สระแก%ว
62013016112 นายเทพกมล มณฑา
62013016113 นางสาวทัชชานนท� ฟุXมเฟLอย
62013016114 นางสาวรัชนี วโรรส
62013016115 นายอรรถพล อินทรเจ%า
62013016116 นางสาวเบญจวรรณ� พินจันทร�
62013016117 นางสาวศศินา สารมโน
62013016118 นางสาวสุรัญญา ทิพโอสถ
62013016119 นางสาวเจนจิรา บัวแก%ว
62013016120 นายพิทยา สุวงค�ภักดี
62013016121 นางสาวบุญญาภา พิศมัย
62013016122 นางสาวอนุสรา หิรัญศรี
62013016123 นางสาวกฤษณา สุดสนธ�
62013016124 นางสาวหทัยรัตน� ช5างแก%ว
62013016125 นางสาวเสาวลักษณ� ขาวปลอด
62013016126 นางสาวขนิษฐา พิกุลศรี
62013016127 นางสาวพาซีลUะ ฮามะ
62013016128 นางสาวนริศชพร สีเหนี่ยง
62013016129 นางสาวน้ําผึ้ง พรานเจริญ
62013016130 นางสาวฐิติรัษฎากร ใจทน
62013016131 นางสาวเสาวลักษณ� หงส�ประภัสสร
62013016132 นางสาววลัยลักษณ� หม่ืนระย%า
62013016133 นางสาวนฤมล คมคายเลิศ
62013016134 นางสาวหิรัญญา สีสันต�
62013016135 นางสาวนลิน ลืองิ
62013016136 นางสาวธัญญาวดี วิเศษสิงห�
62013016137 นายป@ยะพัฒน� สอนสุกอง
62013016138 นางสาวนฤสรณ� ใจซ่ือ
62013016139 นางสาวยุวดี สหุนันท�
62013016140 นางสาวมารียะ ดือราแม็ง
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016141 นางสาวณัฐวดี ชาติไธสง
62013016142 นายธศรัณย� ภูมิพาณิชย�
62013016143 นายอนุวัฒน� รุกขชาติ
62013016144 นายพงศ�พลิน พรหมทองดี
62013016145 ว5าที่ ร.อ.ศรัณวิชช� ศรีเวียง
62013016146 นางสาวประมัยพร ตุ%มแก%ว
62013016147 นายจีระวัฒน� จันทะโรจน�
62013016148 นายกําพล แก%วเอี่ยม
62013016149 นางสาวนฤมล มหาวงษ�
62013016150 นางสาวชนิกานต� ป@ยะศิริภัณฑ�
62013016151 นางสาวสาวิตรี บุญคลี่
62013016152 นางสาวรัตติยากร เชื้อหมอ
62013016153 นายกิตติกวิน อังศุสิงห�
62013016154 นางสาวนารีรัตน� อติวงศ�วรรณา
62013016155 นายพัชรินทร� คงสังข�
62013016156 นายกรกฎ สืบธรรม
62013016157 นางสาวภาวินีย� ขันทะเสน
62013016158 นายกฤตภาส ฤติกานต�
62013016159 นางสาวสมฤดี ชํานาญ
62013016160 นางสาวศิรินันท� ปFตตะเน
62013016161 นางสาวอ%อมใจ โคตรวิชา
62013016162 นางสาวเบญจพร ด%วงเอียด
62013016163 นางสาวรัตนา อินอุ5นโชติ
62013016164 นายจรัส แสนละเพ็ง
62013016165 นางสาวสานีตา สาแล
62013016166 นางสาวทวรรณ�ตรี เปYยงแก%ว
62013016167 นายวรุตม� พรรัตน�
62013016168 นางสาวสุรถมงคล โพธ์ิทอง
62013016169 นางสาวนารีรัตน� อนุเคราะห�
62013016170 นางสาวจันทร�จิรา บัวลาอ5อน
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ระดับปริญญาตรี

62013016171 นางสาวพัชร�ชนัญ ไชย�สุนทรจินดา
62013016172 นางสาวพรทิพย� ทุ5ยอ%น
62013016173 นางสาวภัทรอร วารสิทธ์ิ
62013016174 นางสาวจิตบุณย� บริสุทธ์ิ
62013016175 นางสาววิไลรัตน� เลิศรู%ภัทรกุล
62013016176 นางสาวยุวธิดา สามเพ็ชรเจริญ
62013016177 นางสาวปวีณา ชิณวงษ�
62013016178 นางสาวอุษา สุขพรม
62013016179 นางสาวกัลยา คงอินแก%ว
62013016180 นางสาวสุธินันท� พิทักษ�สาลี
62013016181 นางภคพร สุชีวกุล
62013016182 นางสาวจุไรรัตน� เมืองทอง
62013016183 นายธนพนธ� ภู5ผะกา
62013016184 นางสาวปาณิศา ธรรมชาติ
62013016185 นางสาวภูษณาภรณ� เงินยอง
62013016186 นายภูริชเทพ นามมล
62013016187 นางสาวดรุณี พ่ึงเมือง
62013016188 นางสาวนันทิวา ทองพรม
62013016189 นายทัตพงศ� ทวยจันทร�
62013016190 นางสาวอารีรัตน� ปลอดภัย
62013016191 นางสาวศศิวิมล กระแสโสม
62013016192 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณวงษ�
62013016193 นางสาวณิชานันท� เสาร�หิน
62013016194 นางสาวชญาภา โสกัณทัต
62013016195 นางสาวสุนิษา ย่ีเข5ง
62013016196 นายพาณุพงศ� บวรธนสาร
62013016197 นายภาณุพงษ� วันธงชัย
62013016198 นางสาวอัญชุลี ทุมแสน
62013016199 นางสาวพิชญ�สินี ป;อมทอง
62013016200 นางสาวชลลดา อินเอก
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ระดับปริญญาตรี

62013016201 จ5าอากาศเอกหญิงกนกกร อินทร�มูล
62013016202 นางสาวกนกพร บัวสุวรรณ
62013016203 นายปรมินทร� โคตรทอง
62013016204 นายพงศ�ภัค ธรรมไชย
62013016205 นางสาวอําไพร เหมือนพิมพ�
62013016206 นางสาวธารทิพย� บุญทศ
62013016207 นายกิตติพัฒน� เลิศไกร
62013016208 นางสาวปฐมภรณ� ทุมสวัสด์ิ
62013016209 นางสาวกิตติรัตน� บัวสุ5น
62013016210 นางสาวมนัณญา กองรักษเวช
62013016211 นางสาวศวิตา พรรณโรจน�
62013016212 นางสาวอังคณา รินทพล
62013016213 นายชานน สุริยงหาญพงศ�
62013016214 นางสาววรรณนภา นกพ5วง
62013016215 นางสาวจารุวรรณ นาเมืองรักษ�
62013016216 นายอภิธรรม คงสมลาภ
62013016217 นายพันธ�เทพ ดอนพต
62013016218 นางสาวจิราพรรณ ชูอมรทรัพย�
62013016219 นางสาวปFทมา มะสังหลง
62013016220 นางสาวธัญวรัตน� หอมหลาย
62013016221 นายวรุตม� ไชยเทศ
62013016222 นายสิทธิพงศ� เพชรสุทธ์ิ
62013016223 นายวชิร ชูอินทร�
62013016224 นางสาวสุพรรณา จ%ายหนองบัว
62013016225 นางสาวทัศวรรณ พ่ึงธรรม
62013016226 นายอชิตพล ชุมพล
62013016227 นายอิลยาส ตุงคะเศรณี
62013016228 นางสาวนัฐชญา ไม%เกตุ
62013016229 นางสาวเจนจิรา ภาคกลาง
62013016230 นายภิญโญ ยอดเศรณี
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ระดับปริญญาตรี

62013016231 นายธีรชัย สมใจ
62013016232 นายฉัตรมงคล จันหุณีย�
62013016233 นายอัศฎา เครือมาก
62013016234 นางสาวสุรีย�พร ทองสงค�
62013016235 นางสาวอมร มนขุนทด
62013016236 นางสาวนรินทร� หงส�โสดา
62013016237 นายพุทธพร รุ5งแสงวีรพันธ�
62013016238 นายจิราวัฒน� สินวิลัย
62013016239 นางสาวสุขธาดี สุขา
62013016240 นายบันเทิง แผ5นงาม
62013016241 นางสาวเสาวรส ค5อมเสือ
62013016242 นางสาวศิรัญญา รับไทรทอง
62013016243 นางสาวธิดารัตน� เนาวโรจน�
62013016244 นางสาวฐิติรัตน� โคสนาม
62013016245 นายกฤษฎา พรมชาติ
62013016246 นางสาวธัญญาลักษณ� ยะล%อม
62013016247 นางสาวทัศวรรณ ทองจันดี
62013016248 นางสาวพลอยทิพย� วงเวียน
62013016249 นายนฤเดช วงพิมล
62013016250 นางสาวเนตรนภา เปรมปรี
62013016251 นายนนทวัฒน� ภุมรินทร�
62013016252 นางสาวพิมกมล นิธิคุณทรัพย�ทวี
62013016253 นางสาวนิรชา สมบุญพล
62013016254 นางสาวอรนิช แซ5ผ5าน
62013016255 นางสาวขนิษฐา นรารักษ�
62013016256 นางสาวนฤมล แสนคํา
62013016257 นางสาวชนม�ปภา อินกรัด
62013016258 นางสาวศิวาพร ลึกประโคน
62013016259 นางสาวอิสรีย� บ%านเกาะ
62013016260 นางสาวชญานันท� บุญดิลก
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016261 นายอิทธิพล ทองสุขดี
62013016262 นางสาวกุลจิรา ใหมดี
62013016263 นายอนุวัฒน� เพ่ิมเขียว
62013016264 นางสาวเบญจวรรณ รักษาวงค�
62013016265 นายวินัย ใจกว%าง
62013016266 นายณัฐนันท� ดํารงรัชพลไพศาล
62013016267 นางสาวภูษณิศา คงวัน
62013016268 นางสาวเจนจิรา บุญศรีไตย
62013016269 นางสาวพัฒนียา ทองสุข
62013016270 นางสาวเภาวิณี แสงเดช
62013016271 นางสาวนวลจันทร� ตะเสนา
62013016272 นางสาวเจนจิรา กอนรัมย�
62013016273 นางสาวอุมาพร ลีสม
62013016274 นางสาวพัชรินทร� เมธวัฒน�ธรากุล
62013016275 ว5าที่ ร.ต.ญ.ศิริกาญจน� จําปYเรือง
62013016276 นางสาวปาริชาติ บาททอง
62013016277 นายพิทักษ�สิทธ์ิ ผุยม5อง
62013016278 นายพิเชษฐ� ดํามีขาว
62013016279 นางสาวจุฬารัตน� แก%วรวม
62013016280 นายอานนท� ขาวศรี
62013016281 นางสาวสุกัญญา สงวนหงษ�
62013016282 นางสาวมณฑิตา กองรัมย�
62013016283 นางสาวปราณปริยา พลภักดี
62013016284 ว5าที่ ร.ต.กิตติภพ สุขศรีเจริญ
62013016285 นางสาวจันทร�จิรา เกษรบัว
62013016286 นางสาวพิกุล ชนะชัย
62013016287 นางสาวกมลพร ศิริพิชญ�ตระกูล
62013016288 นายณวรรธน� ซินเฮง
62013016289 นางสาวณัฐธิดา พงษ�รักไทย
62013016290 นางสาวฐิติรัตน� คงทอง
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ระดับปริญญาตรี

62013016291 นายกชกร ร5มรื่น
62013016292 นางสาวปรียาวรรณ เทศกาล
62013016293 นางสาวป@ณฑิรา สังข�สุวรรณ
62013016294 นางสาววนิดา หร5ายขุนทด
62013016295 นางสาวสุกัญญา สิงห�ประเสริฐ
62013016296 นางสาวอรกานต� วัฒนกิตติคุณ
62013016297 นางสาวปริสา วีระเชียร
62013016298 นางสาวณิชาพร หาญผจญ
62013016299 นางสาวนุสบา อาราเบีย
62013016300 นางสาวชญาภา ขันธิพล
62013016301 นายคุณาวุฒิ เพชรตีบ
62013016302 นางสาวอันติมา อังคณานนท�
62013016303 นางสาวลัดดาวัลย� ขําดํา
62013016304 นายกวิน สายอุบล
62013016305 นายศรัณย� วรรณศรี
62013016306 นางสาวสุทธิมาภรณ� หนองเหล็ก
62013016307 นายภัฎษ� หาญนอก
62013016308 นางสาวสุพรรษา บุญรักษ�
62013016309 นางสาวนิภาพร จารัส
62013016310 นางสาวอรอนงค� ช5วยบํารุง
62013016311 นางสาวสุภาวดี คําหนู
62013016312 นายขวัญชัย จริยาณวัตร
62013016313 นางสาวศิริภรณ� ซอนดอก
62013016314 นายชัญญ�ธนัฐ เสนสุภา
62013016315 นางสาวศรัณย�ภัทร มุกแก%ว
62013016316 นางสาวธนิตา ไชยสิทธ์ิ
62013016317 นางสาวนันท�นภัส สิงห�ขาว
62013016318 นางสาวณัฏฐณิกาญจน� จริงสุระ
62013016319 นายศรัณย� รุ5งเรือง
62013016320 นายมาลัย จันทะชัย
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ระดับปริญญาตรี

62013016321 นางสาวชญาน�ทิพ กุลสุขรังสรรค�
62013016322 นายชนน ชุณหวรานนท�
62013016323 นางสาวศรสวรรค� แก5นทอง
62013016324 นายนพนันท� อุไรรัตน�
62013016325 นางสาวเครือพรรณ� ดําดี
62013016326 นางสาวกัลยา สายุทธ
62013016327 นายป@ยพัทธ� ยอดย่ิงวรพันธุ�
62013016328 นายศรุต โคตะสินธ�
62013016329 นางสาวรัชทิพร ชนะมาร
62013016330 นายจิรัฏฐ� คนขยัน
62013016331 นายวรากร จันทคัด
62013016332 นางสาวฤทัยวรรณ แสงแก%ว
62013016333 นายวรรณวิสา ภู5จําปา
62013016334 นายนวมินทร� ทิพาศรี
62013016335 นางสาวกัญญาพัชญ� สีธาตุ
62013016336 นายธีรพล พนมชัย
62013016337 นางสาวพิชามญชุ� เตียวเจริญ
62013016338 นางสาวมณัชยา วงษ�บุญธรรม
62013016339 นางสาวสุภารัตน� แพทย�หลวง
62013016340 นายวรัญ\ู ศรีโชติ
62013016341 นางสาวลีลาวดี แก%วสุวรรณ
62013016342 นางสาวศุภนิดา สอาดโฉม
62013016343 นางสาวนฤมล คงจันทร�
62013016344 นางสาวนนทวรรณ แก%วศรี
62013016345 นางสาวจิตอนงค� ผ5องแก%ว
62013016346 นายแสวง นิลเขต
62013016347 นางสาวรุจีรัตน� สุวิชา
62013016348 นางสาวณิชารีย� คําคุณ
62013016349 นางสาวประทุมพร ปFญสวัสด์ิ
62013016350 นางสาวผกาวัลย� เทียมทัด

หน%า 545 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016351 นางสาวสลิลนา นามวงศ�
62013016352 นางสาววณัฐชา วรรณะอยู5
62013016353 นางสาวณัฏฐนิช ดีเย็น
62013016354 นางสาวณัฐธิดา บุญธรักษา
62013016355 นางสาวชลธิชา กEาน%อย
62013016356 นายมนตรี เพ็งละม%าย
62013016357 นางสาวกชพร บุญอินทร�
62013016358 นางสาวอลิตา ศาลางาม
62013016359 นางสาวอารีรัตน� ภูสีเงิน
62013016360 นางสาวศิริธรรม จิตต�งาม
62013016361 นางสาวสุธิดา นุ%ยนิ่ง
62013016362 นายมณฑล ศรีมณฑล
62013016363 นางสาวณัฐกานต� เสาวพันธ�
62013016364 นายธนกร รัตนญานนท�
62013016365 นางสาววาสนา เชื้อจีน
62013016366 นายพีรพงค� ดอนชวนชม
62013016367 นางสาวณัฐฏิกานต� ศรีโภคา
62013016368 นายนพพร รุ5งเรือง
62013016369 นายจินต� ธีรางศุ
62013016370 นางสาวศุภาพิชญ� บัวบุญ
62013016371 นางสาวพรพรรณษา มากโฉม
62013016372 นายต%นตะวัน ทักสิน
62013016373 นายณัฐธร ยอดถาวร
62013016374 นางสาวรัชวรรณ ทรัพย�ส5วน
62013016375 นางสาวเจนจิรา เตจUะ
62013016376 นางสาวณฐมน พุ5มงาม
62013016377 นางสาวปรียนันท� อยู5บุญ
62013016378 นางสาวอลิสา สุทธิ
62013016379 พลทหารพรรณ แก%วเขียว
62013016380 นางสาวอารยา บุญชัยอนันต�

หน%า 546 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016381 นายนราธิป บุญจิต
62013016382 นายทวีโชค เสถียรพานิช
62013016383 นายสุวศิน พรมพันธ�
62013016384 นางสาวธัญชนก วงศ�ยะ
62013016385 นางสาวจิราภรณ� อุดจัง
62013016386 นางสาวปาริชาต ซิสกุล
62013016387 นายวีระยุทธ รัตนดี
62013016388 นายชนาธิป ญานุรักษ�
62013016389 นางสาวชุติมา สุระเสน
62013016390 นางสาวพนิดา ประทีปทอง
62013016391 นางสาววลีพรรณ พิมพ�ภักด์ิ
62013016392 นางสาวชลธิชา แทวกระโทก
62013016393 นายชทัคพล โกศัยพัฒน�
62013016394 นายอภิชาต สุขสวัสด์ิ
62013016395 นางสาวธิติมา มณีรุ5ง
62013016396 นางสาววรัญญา นิมาลา
62013016397 นางสาววาสนา หล5อยดา
62013016398 นางสาวเจณิสตา ธงเก%า
62013016399 นายณหโชค ทองสําอางค�
62013016400 นายนัฐพล ภูมิพิมพ�
62013016401 นายอภิเดช เพ็ชร�ทอง
62013016402 นางสาววิชญา ภักดีพันธ�
62013016403 นางสาวรัชนีพร ทับทองหลาง
62013016404 นางสาวสุภาวดี ภาณุวงษ�
62013016405 นายชุติพนธ� บุญสิทธ์ิ
62013016406 นางสาวตติยา สุนาพรม
62013016407 นางสาวจิดาภา คล%ายอักษร
62013016408 นายสรณ�สิริ แมลงภู5
62013016409 นางสาววรรณพร บุญอั๊ก
62013016410 นายวารุติ ป@Pนฟ;า
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62013016411 นางสาวนัทธมน ศรีสมัย
62013016412 นายชูศักด์ิ แสงเดือน
62013016413 นายอภิศักด์ิ ลิคะสิริ
62013016414 นายธีรพงษ� วงศ�พิชชาภา
62013016415 นางสาวพัชริดา ศุขพันธ�
62013016416 นางสาวสุวรรณา ทองรอด
62013016417 นางสาวมินท�ธิตา มงคลอมรวัฒน�
62013016418 นางสาวสุธาสินี แก%วมณี
62013016419 นายศุภณัฐ กรองทอง
62013016420 นางสาวกรรณิการ� ศรีพวงมาลัย
62013016421 นายต5อเกียรติ พรหมอารีย�
62013016422 นางสาวอารีรัตน� สวีกัน
62013016423 นางสาวภัทราวดี เขียวประดับ
62013016424 นางสาวมธุรส ทิพรส
62013016425 นายอภิรัตน� ปานทอง
62013016426 นายรัตนชัย โพธ์ิเงินนาค
62013016427 นางสาวดาริน เอิบครบุรี
62013016428 นางสาวสุภาวดี ศรีสุก
62013016429 นางสาวพิมพลอย พันธ�สวัสด์ิ
62013016430 นางสาวปรียานุช เจริญสุข
62013016431 นางสาวกมลนภัสร� ก%านก่ิง
62013016432 นายศุภณัฐปพนต� หวังดี
62013016433 นางสาวสาธิตา เพชรกูล
62013016434 นางสาววีกัญจน�ชญาณ� วงค�ยอด
62013016435 นางสาวกมลวรรณ ใจงาม
62013016436 นางสาวกนกพัชร ใจงาม
62013016437 นางสาวสุกัญญา ใต%ชมภู
62013016438 นางสาวจิตติมา ทรัพย�เจริญกุล
62013016439 นางสาววารีย� ม่ิงขวัญ
62013016440 นายวิวัฒน� สากา
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62013016441 นางสาวอุมา แซ5แต%
62013016442 นายถนอมสิน เนินบก
62013016443 นางสาวป@ยพร หมวดมณี
62013016444 นายวิรุณชัย ศรีจันทร�
62013016445 นางสาวชุติมา ทิพย�รัตน�
62013016446 นายวุฒิสรณ� ศรีช5วงโชติ
62013016447 นายชยพล ศรีรัตนา
62013016448 นายสิทธิศักด์ิ มีทอง
62013016449 นางสาวอนงค�วดี พวงบุหงา
62013016450 นางสาวรุ5งกานต� อินทร�ประจง
62013016451 นางสาวอุไรรัตน� ดวงไข
62013016452 นายสุทิวัส มหาวรรณ�
62013016453 นางสาวนพมาศ บุญช5วย
62013016454 นางสาวป@ยรัตน� ก%องเสียง
62013016455 นายธรรมรัตน� รัตนบุญ
62013016456 นางสาวไพลิน เหมือนบุญ
62013016457 นางสาวกชกร ปลั่งศรี
62013016458 นางสาวอภิญญา พุทธปFญโญ
62013016459 นางสาวขนิษฐา คงม่ัน
62013016460 นายอานุภาพ ฟFกสังข�
62013016461 นายวรวิทย� ดวงมูลลี
62013016462 นายสิทธิพร สังขมานนท�
62013016463 นางสาวพัณธิภา เรืองศรีจันทร�
62013016464 นางสาวภัทราภรณ� ย%อยญาติ
62013016465 นางสาวดารารัตน� สอนพันธ�
62013016466 นายกานต� จิวะสุรัตน�
62013016467 นางสาวพรพิสุทธ์ิ สาพิมพ�
62013016468 นายชัชวาล พวงเล็ก
62013016469 นางสาววิลาวัลย� เส็งดอนไพร
62013016470 นางสาวจิราพร ชํานิกุล
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62013016471 นายอรรถชัย ลุนพุฒ
62013016472 นางสาวธณัฐภรณ� ทองพุ5ม
62013016473 นางสาวพิมลพรรณ จันทร�กลิ่น
62013016474 ว5าที่รตหญิงรัตนากร วงศ�คํา
62013016475 นางสาววรรวิสา ชูพยัคฆ�
62013016476 นายกิตติภพ กันน%อย
62013016477 นางสาวไพลิน ริ้วทอง
62013016478 นายกิตติพงศ� เขมะวนิช
62013016479 นายธิเบต เพชรไชโย
62013016480 นายนพจักร หนูน%อย
62013016481 นางสาวญาดา โอศิริ
62013016482 นายสุรศักด์ิ อ5อนแสง
62013016483 นางสาวศิริรัตน� สอนสุภาพ
62013016484 นางสาวภัสสร สุพร
62013016485 นางสาวชุติมา จันทร�มงคลทิพ
62013016486 นางสาวศศิชา ฤทธ์ิมงคลพันธุ�
62013016487 นายกรกต สุขยืน
62013016488 นางสาวณัฎฐนันท� บุตรพิมพ�
62013016489 นางสาวป@ยนุช วงษ�ไล
62013016490 นางสาวณิชมน เตชะสาย
62013016491 นายสิทธิชัย สิงหารุณ
62013016492 นางสาวธีมาพร ย่ีหล%า
62013016493 นางสาวนูรีหยUะ หวังนุรักษ�
62013016494 นางสาวยลผกา ใจเสน
62013016495 นายธวัชชัย เขตนคร
62013016496 นางสาวณัฐอนงค� โค%วสมบูรณ�
62013016497 นายวชิรวิทย� บุญรอด
62013016498 นางสาวทิพวรรณ ประพันธ�กุล
62013016499 นางสาวนราทิพย� ฉัตรเจริญศิริ
62013016500 นางสาวกนกพร ประสิทธ์ิวนิชย�
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62013016501 นางสาวจงลักษณ� ตันเมทา
62013016502 นายวีระศักด์ิ บุญสงค�
62013016503 นายธนวัฒน� สังกระธาตุ
62013016504 นางสาวณัฐปภัสร� วงค�ลังกา
62013016505 นางสาวพิมพ�ชนก ขจรบุญ
62013016506 นางสาววิชุดา วิลาไชย
62013016507 นายจักราวุฒิ ทําดี
62013016508 นางสาวนิศา รักอักษร
62013016509 นายภมร สังข�ทอง
62013016510 นายเมธาวี สุระคําแหง
62013016511 นางสาวหทยา ก5อเกียรติพงศ�
62013016512 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศุภมาส ปFนติ
62013016513 นางสาวชนิกานต� ศักดา
62013016514 นายพิทักษ� อาหมัด
62013016515 นางสาวเลิศนภา คงแท%
62013016516 นางสาวขวัญฤทัย มีนิล
62013016517 นางสาวชลันดา โพธ์ิถาวร
62013016518 นางสาวธารทิพย� เบ%าทํา
62013016519 นางสาวมนัสวี รักเกียรติ
62013016520 นางสาวทิตยาภรณ� บุญเหลือชัยบวร
62013016521 นางสาวจารวี ราศรีอรชร
62013016522 นางสาวเสาวลักษณ� หนูแย%ม
62013016523 นายนรภัทร รักษ�สาคร
62013016524 นางสาวมุกดา พลายจันทร�
62013016525 นายอภิชา แพงชาลี
62013016526 นางสาวลลิตา เตEงจงดี
62013016527 นายภูมิภัทร กลิ่นหอม
62013016528 นายณัฐนนท� ธรรมวงศา
62013016529 นางสาวณิชาพร เรือศรีจันทร�
62013016530 นางสาวจิราวรรณ ทองสุข
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62013016531 นายป@ยบุตร ประทุมวัลย�
62013016532 นางสาวอาภรณ� สมวงศ�
62013016533 นายพีรดนย� แสงสว5าง
62013016534 นางสาวพรกนก ใจงาม
62013016535 นางสาวขวัญหทัย ปริญญาตร
62013016536 นายดิตถกร ศรีสัตถา
62013016537 นายชนาวุฒิ สามเอียด
62013016538 นายชัยชนะ คําก5อ
62013016539 นางสาวชลธิชา อรุณรัตน�
62013016540 นางสาวสรรัตน� บุญเกิด
62013016541 นางสาวฉัฐวีณ� สกุลธีรสิทธ์ิ
62013016542 นายนภสินธ� สิทธิพูล
62013016543 นางสาวธนาภา นะชาตรี
62013016544 นายกฤษดา สุวิสุทธิเกษม
62013016545 นางสาวพนิดา เจริญกรุง
62013016546 นางสาวรัชต�ฐิตานันท� ชูสวัสด์ิ
62013016547 นางสาววนิดา เสนาพรม
62013016548 นางสาวศุภาวรรณ ประถมอินทร�
62013016549 นายกรพล ทองมีเพชร
62013016550 นางสาวดนิตา อินทร�ผาย
62013016551 นางสาวจุฑาทิพย� หนูนพรัตน�
62013016552 นายธนกร จิตจินดารัตน�
62013016553 นางสาวอุบลพันธุ� ศรีวรศาสตร�
62013016554 นางสาวนภัสรพี ปานสง5า
62013016555 นางสาวเจนจิรา โลมใหม5
62013016556 นายจักรพล วงค�มูล
62013016557 นางสาวนิราวรรณ ภูมิเลิศ
62013016558 นางสาวอภิชญา อินทนาศักด์ิ
62013016559 นายอัศวภัทร� จินดาโชติรัศม์ิ
62013016560 นายประเสริฐศักด์ิ ช%างต5อ
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62013016561 นางสาวณิชมน ธนะสีโล
62013016562 นางสาวไพรินทร� มินาวงศ�
62013016563 นางสาวลําใย ปานสง5า
62013016564 นางสาวเจนจิรา ชนะศรี
62013016565 นางณัฐณิชา วงศ�วิริยะธรรม
62013016566 นางสาววิชุดา วีระนนท�
62013016567 นางสาวอาทิติพร พ่ึงผัน
62013016568 นางสาวกชกร กฤษแก%ว
62013016569 นางสาวชมัยพร ผัดผล
62013016570 นายกฤศ คชสุวรรณ�
62013016571 นางสาวลัดดาวรรณ มารอด
62013016572 นายนรุตม� จิตตะปาโล
62013016573 นายศักด์ิธงชัย ผลวิริยชัย
62013016574 นายณัฐพล ภู5เพ็ชร
62013016575 นางสาวนลินี แก%วอยู5ดี
62013016576 นางสาวเบญจมาศ บุญสําเร็จ
62013016577 นางสาวจตุพร ย้ิมยวน
62013016578 นางสาวศิรประภา มหามงคล
62013016579 นางสาวกมลา พิศุทธ์ินิยม
62013016580 นางสาววรรณอนงค� ต้ังดี
62013016581 นางสาวปรางค� จารุภูมิ
62013016582 นายภาณุพงศ� อินทรีย�
62013016583 นายธรรนกร พวงสมบัติ
62013016584 นางสาวกมลรัตน� พลพวก
62013016585 ว5าที่ร%อยตรีสุรเชษฐ� เหล็งขยัน
62013016586 นายจิราวุฒิ สร%อยระย%า
62013016587 นายสกุลชัย ทองผิว
62013016588 นางสาวภัณฑิรา วสุจรูญวงศ�
62013016589 นายอภินัฏฐ� ถาตะถา
62013016590 นางสาวจุฑามาศ ประกาย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016591 นางสาวฮูดา มะเระ
62013016592 นายรัชชานนท� อังคะนาวิน
62013016593 นางสาวนันท�นภัส อรรถกุล
62013016594 นางสาวสุชาดา รอดทองดี
62013016595 นางสาวธนภรณ� แสงแปลง
62013016596 นางสาวรัตติยา สุขสุญานนท�
62013016597 นางสาวธนภรณ� ลิ้มเทียมเจริญ
62013016598 นางสาวสโรชา แสนสุข
62013016599 นายวีรโชติ ดิลกสุนทร
62013016600 นางสาววรางคณา ขิณาวงค�
62013016601 นายหัสพงษ� แจ%งทองไทย
62013016602 นางสาวนุสรา วงศ�สอาด
62013016603 นางสาวนันทิตา เงินเพชรพลอย
62013016604 นางสาวศิริพร ปFญญาศิริ
62013016605 นางสาวศิริทิพย� ทองสมุทร
62013016606 นางสาวภัทรวดี พรมลี
62013016607 นายกวินทร� อวะภาค
62013016608 นายจิรัชญา ทองแสง
62013016609 นายปวริศ ประดงจงเนตร
62013016610 นางสาวชนิกานต� วงษ�ธรรม
62013016611 นางสาวเบญจวรรณ ทุมรัตน�
62013016612 นายณัฐ ชัณวิจิตร
62013016613 นางสาวณัทพร นาคโนนหัน
62013016614 นางสาวสิริมา ชาติมนตรี
62013016615 นายศุทธิวัต สุรบุตร
62013016616 นางสาวพัชรินทร� ลุนปุย
62013016617 นางสาวชลลดา ภิรมย�สมบัติ ณ ถลาง
62013016618 นางสาวโสภิศสุดา เศวตวงศ�
62013016619 นายธวัชชัย พลสม
62013016620 นางสาวดารุณี ระวังภัย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016621 นายสรศักด์ิ บุญทอง
62013016622 นางสาวเจนจิรา หม่ันขัน
62013016623 นางสาวเพ็ญวดี สุราราช
62013016624 นางสาวประไพพักตร� สังข�หรุ5น
62013016625 นางสาวอนัญญา วงศ�แสงเทียน
62013016626 นางสาวศศิธร เต้ียสมบูรณ�
62013016627 นางสาวชลิตา อัศวแก%วจินดา
62013016628 นายอาณากร รอดมุ%ย
62013016629 นางสาวกชมน เจUะโส%
62013016630 นางสาวนลนี คนเพียร
62013016631 นางสาวณัฐภรณ� วะจีสิงห�
62013016632 นายศุภกร บัวรักษ�
62013016633 นางสาวนิภาพร ยอดย่ิง
62013016634 นางสาวอมรรัตน� โฮงมาตย�
62013016635 นางสาวลักษณ�พิมล ทินกร
62013016636 นางสาววิทัยรัตน� บัวทอง
62013016637 นางสาวพัณวดี เฮ5าหนู
62013016638 นางสาววรารัตน� รัตนะ
62013016639 นางสาวยุวดี คชฤทธ์ิ
62013016640 ว5าที่ ร.ต.หญิงเมธิกา เดชนครินทร�
62013016641 นางสาวนภาพร แก%วแสง
62013016642 นายสิริมงคล พรมสร
62013016643 นายธนพล สาริโล
62013016644 นางสาวสันวณี อัญญมณีคีรี
62013016645 นางสาวศิริพร ใยเจริญ
62013016646 นายธนะภูมิ ม5วงแก%ว
62013016647 นายธนวัฒน� ธนงศักด์ิ
62013016648 นางกิตติกานต� โคตรมา
62013016649 นางสาวนัฎศิมา ทองย่ิง
62013016650 นางสาวอมรทิพย� มะลิวรรณ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016651 นางสาววิชิดา บุตรวิไลย
62013016652 นางสาวตวงรัตน� ศักโต
62013016653 นายปรัชญิล กรอบบาง
62013016654 นางสาวนวิยา ใบรัก
62013016655 นางสาวภาวิณี เกียรติยากุล
62013016656 นายศราวุฒิ ตาสุ5ย
62013016657 นางสาวศิรนันท� หงส�สิริวิไล
62013016658 นางสาวตรีทิพย� วัดโลก
62013016659 นางสาวศิริลักษณ� จิตรีขาล
62013016660 นางสาวนิภาพร ขําหรุ5น
62013016661 นางสาวขวัญฤดี มีรอด
62013016662 นางสาววลีพร นาสวนโศภิต
62013016663 นายเศรษฐการ เลขะกุล
62013016664 นายปวิช ทัศน�ศิริ
62013016665 นายประภาส คุณที
62013016666 นางสาวจริยา คารทอง
62013016667 นางสาวปFทมา พิทักษ�คชวงษ�
62013016668 นางสาวจุฑารัตน� สนธิรอด
62013016669 นางสาววรานี ฉัตรปFญญากร
62013016670 นางสาววิชญานี ฉาวเกียรติ
62013016671 นางสาวอริสรา ไชยสงฆ�
62013016672 นางสาวภัณฑิลา ภัทรจามร
62013016673 นางสาวจันทิมา กลางวงค�
62013016674 นายศักด์ิดา น%อยจันทร�
62013016675 นายสิทธิพร พุทธสะ
62013016676 นางสาวจริยา จิตรพินิจ
62013016677 นายภาคิไนย ฉํ่าประสงค�
62013016678 นางสาวสกุลรัตน� พุ5มดารา
62013016679 นายมนตรี กวานานนท�
62013016680 นางสาวผกามาศ ต้ังตระกูล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016681 นายจักรวาล จิตรู
62013016682 นางสาวอมลวรรณ คําหาญ
62013016683 นางสาวกาญจนภัช ฉายอรุณ
62013016684 นางสาวรัตติยา ดวงแก%ว
62013016685 นางสาวเอื้อมพร ปFญญวรรณศิริ
62013016686 นายเสกสรร พรหมช5วย
62013016687 นางสาวศิริพร จันทอง
62013016688 นางสาวจุฑารัตน� แน5นอุดร
62013016689 นางสาวปนัดดา บุญประคอง
62013016690 นางสาวระวิวรรณ ทรัพย�ประเสริฐ
62013016691 นายวชิรวิชญ� พัฒนมัณทิพย�
62013016692 นางสาวมัจฉา เพียขันที
62013016693 นางสาวจีราพร ไชยฤกษ�
62013016694 นางสาวชลธิชา กาเตชะ
62013016695 นายกรณ�เทพ งามภูพันธ�
62013016696 นายไตรภพ พิชิตการณ�
62013016697 นายภาณุวิชญ� สุขะ
62013016698 นางสาวเรวดี ย่ีล%า
62013016699 นางสาวปรียานุช สุวรรณพันธ�
62013016700 นายชวรณ สุทธิสารากร
62013016701 นายวัชระ แน5นชารี
62013016702 นางสาวพัชราภรณ� แสงเพ็ชร
62013016703 นางสาวจุฑารัตน� แซ5ปง
62013016704 นางสาวพัชราภรณ� บัวขาว
62013016705 นางสาวชยุตรา กฤษณา
62013016706 นางสาวธนิสร ศุภศิรตานนท�
62013016707 นางสาวนิศารัตน� โพนตุแสง
62013016708 นายสิขรินทร� เหี่ยงมณี
62013016709 นางสาวกรรณิการ� ชูบุญ
62013016710 นางสาวสุชานุช เผื่อนจวง
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016711 นางสาวสุจิตรา สนธิภักดี
62013016712 ว5าที่ร%อยตรีภูบดี ภักดีผล
62013016713 นางสาวกานต�สินี วิรุณกาญจน�
62013016714 นายณัฏฐพัชร ศุภรัตนอนันท�
62013016715 นางสาวรุ5งฤดี ไวจําปา
62013016716 นายนัฐวุฒิ สิงขร
62013016717 นางสาวประสิตา ไชยเสน
62013016718 นางสาวรุ5งนภา พังจันทร�
62013016719 นางสาวพิมพ�รดา โมเรือง
62013016720 นางสาวจิรนิตย� อุปรา
62013016721 นางสาวปFณฑิตา ทาเอื้อ
62013016722 นายจตุรงค� ศรีสุมล
62013016723 นางสาวศิริพร สีชื่น
62013016724 นางสาวกชมน ศรีตะนัย
62013016725 นางสาวชุติมา คําพันธ�
62013016726 นางสาวศศิธร อุปลา
62013016727 นางสาวเกียรติศิริ ขํานิล
62013016728 นางสาวจิตติมา พรหมดี
62013016729 นางสาวรวีพร จําปา
62013016730 นางสาวอานิตา สุขแท%
62013016731 นางสาวศริศรา วงค�ศิริรุ5งเรือง
62013016732 นายวิศรุติ นิยมศิริ
62013016733 นายวิทยา บุญสวน
62013016734 นางสาวพัชรวรรณ เจิมขุนทด
62013016735 นางสาวชนนิกานต� สดแสงสุก
62013016736 นางสาวนิภาวรรณ ปานาสา
62013016737 นางสาวพรสุดา ฉะริยา
62013016738 นางสาวสรุตา ประสงค�
62013016739 นายพัฒนา เรือนมา
62013016740 นางสาวจริญญา บุญย้ิม
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016741 นายวิทูล วงศ�ศิริ
62013016742 นายวัชรบูล อุดทาคํา
62013016743 นางสาวพัชริดา ทิพย�จ%อย
62013016744 นายยุทธสิทธ์ิ กมลขันติไพศาล
62013016745 นางสาววรนุช เด็ดแก%ว
62013016746 นายจิตริน ตรัสศรี
62013016747 นายอนุชา เอกตระกูล
62013016748 นายณัฐณิชา มวลชัยภูมิ
62013016749 นางสาวอัฉราวดี บุญคง
62013016750 นางสาวชฎาพร ประกอบมูล
62013016751 นางสาวจตุพร สร%อยทอง
62013016752 นางสาวพิชญาดา สร%อยตา
62013016753 นางสาวสโรชา สิริสงวนศักด์ิ
62013016754 นายณัฐวุฒิ ชัยพืช
62013016755 นางสาวสิริกาญจน� ศรีวงษ�
62013016756 นางสาวจุฬาลักษณ� ปุกตะคุ
62013016757 นายคมชลัฐ ผิวสวยคํา
62013016758 นางสาวอิสรางค�ลักษณ� ตะไลกลาง
62013016759 นายชัยชนะ คงณรงค�
62013016760 นางสาวผกามาศ บัวเงา
62013016761 นายทรงพล กุลสุวรรณ
62013016762 นางสาวปณัสย� คล%ายพ%อแดง
62013016763 นางสาวสาธินี แรตทอง
62013016764 นายณัณทกร พุฒแก%ว
62013016765 นางสาวทิพย�วรี เผ5าจันทร�อินทร�
62013016766 นางสาวพิชชา หนูเจริญ
62013016767 นางสาวป@ยพรรณ ศีรษะเพชร
62013016768 นางสาวนิภาวรรณ ทองหอม
62013016769 นางสาวธนิษฐ� ลีลากิจทรัพย�
62013016770 นายฮ.ตรีสิทธ์ิ จันทสาโร
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ระดับปริญญาตรี

62013016771 นายชยุตม� ลีลาวิวัฒน�
62013016772 นายณัฐภัทร มีแต%ม
62013016773 นางสาวเมธป@ยา เมืองพระฝาง
62013016774 นางสาวสุพิชชา คล%ายสายธารา
62013016775 นางสาวธิดาจันทร� วันดึก
62013016776 นายณหพล ปFกป@Pนเงิน
62013016777 นายไพศาล หนูปาน
62013016778 นายณัฐวัฒน� จารุสินธนากร
62013016779 นางสาวมานัสวี วรโชติกันตพัฒน�
62013016780 นายกิตติศักด์ิ คุตกาล
62013016781 นางสาวณัฐมณี แม5สอนลา
62013016782 นางสาวกุลภญา แก%วสมบูรณ�
62013016783 นายธนวิทย� พลไทยสงค�
62013016784 นางสาวภรณ�มณัฐ ยกชู
62013016785 นางสาวสุวนันท� รุ5งน%อย
62013016786 นางสาวนุสรา ดารากัย
62013016787 นางสาวฆศรา ตระการกสิกิจ
62013016788 นางสาววรรณวิสา ป@Pนแก%ว
62013016789 นายอําพล บัวพรม
62013016790 นายอับดุลเลาะ มะดุ
62013016791 นางสาวกมลรัตน� แก%วคง
62013016792 นางสาวบุณยวีร� จ่ันแก%ว
62013016793 นางสาวธนาภา จตุพรวิพัฒน�
62013016794 นางสาววิไลพร อินทร�งาม
62013016795 นางสาวจงดี จุดประสงค�
62013016796 นางสาวณัฏฐกันย� เกษมทรัพย�
62013016797 นางสาวปริญญารัตน� เจริญวงศ�
62013016798 นายเอกวัฒน� อิศรางกูร ณ อยุธยา
62013016799 นางสาวปุณยวีร� โสตะ
62013016800 นายชาคริต ไตรยางค�พินิจ

หน%า 560 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016801 นายสิทธิชัย นาวงศ�
62013016802 นางสาวสุวิมล วงษ�เทศ
62013016803 นายพีรวิชญ� วรรณวัฒน�
62013016804 นางสาวมินตรา สันตจิตร
62013016805 นางสาวรภัสศา ภักดีรัตน�
62013016806 นางสาวธรณ�ธนัญสร มีกํ่า
62013016807 นางสาวเบญญณี วรปFญญาภรณ�
62013016808 นางสาววรภาอร แฝงจันดา
62013016809 นายวริศ สิทธิอังกูร
62013016810 นายยศนนท� สําเร็จกิจ
62013016811 นางสาวชลธิชา ชัยราช
62013016812 นางสาวธัญสินี ทองกาญจนา
62013016813 นายสุขุม ไพบูลย�วงศ�สกุล
62013016814 นางสาวศิริรักษ� รูปสังข�
62013016815 นางสาวขนิษฐา ขัติยะ
62013016816 นางสาวสุวันรุ5ง ปFญญางาม
62013016817 นางสาวพรพรรณ พลเสน
62013016818 นางสาวเบญจมาศ จันทรภักดี
62013016819 นายวิศรุต สิงห�ทอง
62013016820 นายวรินทร งานเกณฑ�
62013016821 นางสาววิไลพร มายวัง
62013016822 นายชาญวิทย� สุขการณ�
62013016823 นางสาวสุจิตรา ศรีละคร
62013016824 นายธนทัต ชินดุษฎีกุล
62013016825 นางสาวสุรีรัตน� ใจแจ%ง
62013016826 นายอํานาจ กันทะขะยอม
62013016827 นายธวัชชัย ชุมพล
62013016828 นางสาวสรินยา เกตุรูป
62013016829 นางศิริรัตน� มากมี
62013016830 นายศิวภัทร โพธ์ิศรีมาตย�

หน%า 561 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016831 นางสาวบุณยาภรณ� พิมพะ
62013016832 นางสาววริศรา หน%างาม
62013016833 นางสาวสายสุนีย� อินทรัพย�
62013016834 นางสาวศาตญา แพทอง
62013016835 นายธีระ บัวแก%ว
62013016836 นายธนิสร สติแน5
62013016837 นายพิสุทธ์ิ แก%วคําภา
62013016838 นางสาวศรัญญา คําสิงห� 
62013016839 นางสาวสาริศา อินนา
62013016840 นายณัฐภณ รัศมีฉาย
62013016841 นายกิตตินันท� วงศ�คํา
62013016842 นางสาวกมลชนก หาญสมุทร
62013016843 นางสาวนิภาพร อุปมะ
62013016844 นายโสภณ ชุมจันทร�
62013016845 นายนพดล ตะพัง
62013016846 นางสาวอังคณา มุละชีวะ
62013016847 นางสาวจารุภรณ� อิ้มทับ
62013016848 นายอลงกรณ� กองศิลปQ
62013016849 นางสาวอาภา ชังชั่ว
62013016850 นางสาวพรสุรีย� ปานทน
62013016851 นางสาวญาณิศา คําศรีบัว
62013016852 นายต5อสกุล ปFทมะทิน
62013016853 นางสาวอัชนา รัตนรัตน�
62013016854 นางสาวดุษดี ศุภนัตร�
62013016855 นางสาวฟาฏิน สะตา
62013016856 นางสาวสุภัควดี อิศรานุกูล
62013016857 นางสาวนัศรินทร� มันเดวอ
62013016858 นางสาวฉัตรพร พิเคราะห�
62013016859 นางสาวกฤติยา โป^วประยูร
62013016860 นางสาวธนันณัฏฐ� บุตรทอง

หน%า 562 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016861 นายศุภัทรพงษ� รัตนวิชัย
62013016862 นางสาวนิอร ก%านขุนทด
62013016863 นางสาววรรทณา ปานกล่ํา
62013016864 นายกิตตินันท� แซ5ลิ้ม
62013016865 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเบญจมาศ วิกล
62013016866 นางสาวมณีวรรณ แสนท%าว
62013016867 นางสาวสุธาสินี อวดผล
62013016868 นายศิระดา กาเซ็ม
62013016869 นางสาวกิตติยาณัฐ ศรีสวัสด์ิ
62013016870 นางสาวศิริวรรณ บูรณ�มุกดา
62013016871 นายวรกานต� กลั่นยวง
62013016872 นางสาวนริศรา อ%นฟู
62013016873 นางสาวมินตรา เชื้อคํา
62013016874 นายอิทธิวุฒิ คุ%มญาติ
62013016875 นายกัมปนาท นาคฤทธ์ิ
62013016876 นางสาวอทิตยา จันทร�นุ5ม
62013016877 นางสาวภนิดา วงษ�ธัญญะ
62013016878 นายธนัชเอก นวนแป;น
62013016879 นางสาวอนิชา ศรีรักษา
62013016880 นางสาวปวีณา จันทร�เมือง
62013016881 นางสาวกานตร�พิชา กวานจํา
62013016882 นายจักรกริช แสงผะการ
62013016883 นายนรวิชญ� แซ5ลี้
62013016884 นางสาวชลธิชา รองวัง
62013016885 นางนฤมล วงค�คํา
62013016886 นายวรโชติ มารยาท
62013016887 นายฐากูร แป;นแก%ว
62013016888 นายศิวรักษ� นพรัตน�
62013016889 นางสาวฤดีธร นิรัชกิตติธร
62013016890 นางสาวประภัสสร ปFญญา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016891 นางสาวเจนจิรา รักไทย
62013016892 นางสาววิภาวรรณ เห5งหอม
62013016893 นางสาวฐิติมาภรณ� คุ%มม5วง
62013016894 นายลิขิต ทวะกาญจน�
62013016895 นางสาวธนัชชา พันธ�เพชรกุล
62013016896 นายกฤษฎา โพธ์ิไทรย�
62013016897 นายวิศวตรี พะโยมศรี
62013016898 นายศราวุฒิ วัดเล็ก
62013016899 นางสาวสุธาทิพย� พงศ�ไพฑูรย�สิน
62013016900 นางสาวกัลยา อยู5เกิด
62013016901 นางสาวนฤมล ทองหาญ
62013016902 นางสาววิภาภรณ� ทองตัน
62013016903 นางสาวพิไลวรรณ เสาสูงยาง
62013016904 นางสาวนัยนา ชาห�
62013016905 นางสาวรุ5งนภา ขุนรงณ�
62013016906 นางสาวศวิตา นาคจีนวงศ�
62013016907 นางสาวจุฑารัตน� เรือนใจ
62013016908 นางสาวอันธิกา ภักดีณรงค�
62013016909 นายธนาคาร ร%องหมอดี
62013016910 นางสาวธนัชชา เกียนเรือน
62013016911 นายชิษณุพงศ� ชายชาญ
62013016912 นางสาวรติกร ลาภธนชัย
62013016913 นายศุภชัย สุวจนพงศ�
62013016914 นางสาวเสาวลักษณ� แก%วหอม
62013016915 นายอริยะ เวชรังษี
62013016916 นางสาวปวันรัตน� ดิษพงศ�
62013016917 นางสาววัลยา เอ็มบุตร
62013016918 นายสาธิต บุนนาค
62013016919 นางสาวศิริพร ตรีพิพิธ
62013016920 นางเนตรนภา เหนือสุข
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016921 นางสาวฉัตรสุดา หนูอุ5ม
62013016922 นางสาวพรพรรณ สงวนไว%
62013016923 นางสาวกัลยภัฏร� ศรีไพโรจน�
62013016924 นางสาวภรณี อุณหะ
62013016925 นายกฤษณะ ตรงดี
62013016926 นางสาวธัญญลักษณ� ชิดโคกกรวด
62013016927 นางสาวชนาภา ศรีอินทร�
62013016928 นางสาวธัญรดา เพ็ชร�ช%าง
62013016929 นายเอกสิทธ์ิ ขวัญนําโชค
62013016930 นางสาวนันทสิริ ม5วงปาน
62013016931 นางสาวมัณฑนา พาสา
62013016932 นางสาววราภร แสงหาชัย
62013016933 นายสมชาย บรรจงชาติ
62013016934 นายนนทวัฒน� ทะมานนท�
62013016935 นางสาวอารีรัตน� ผลไพบูลย�
62013016936 นางสาวสรัญญา เกษสุข
62013016937 นางสาวขวัญชนก สินสวนแตง
62013016938 นางสาวภัควลัญชญ� พงศ�พรเชษฐา
62013016939 นางสาวชรินรัตน� ใชยยศ
62013016940 นางสาวอรสา ชัยเด็นพงษ�
62013016941 นายกฤษณะพงศ� ธนะทรัพย�จินดา
62013016942 นางสาวเกณิกา ตรีเทพชาญชัย
62013016943 นางสาวภาวิณี วัฒนศิริ
62013016944 นางสาวจิราพร เจริญตา
62013016945 นายณัฐวุฒิ กาญจนสิทธ์ิ
62013016946 นางสาวเกศริน บรรดาลทรง
62013016947 นางสาวหทัยชนก สุวรรณไตรย�
62013016948 นางสาวโชติรส เทียนทองคํา
62013016949 นางสาวปวีณา คงประเสริฐ
62013016950 นางสาววรรณวิภา สอาดจิตร�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016951 นางสาวจันทร�จิรา ทิพวรรณ
62013016952 นายธนพล ฟFกสุมณฑา
62013016953 นายชาญวุฒิ เพ็งแจ5ม
62013016954 นางสาวศิรินรา ศรีราช
62013016955 นางสาวอลิสา จันทรรุ5งโรจน�
62013016956 นางสาวดวงฤทัย ธนามี
62013016957 นางสาวนัฐฐา เอี่ยมรอด
62013016958 นายไอยฤทธ์ิ หลักตา
62013016959 นายธนา ประจันตะเสน
62013016960 นางสาววารินทร� สารเข่ือนแก%ว
62013016961 นางสาวยลดา ร5วมจิตร
62013016962 นางสาวศุภิสรา สุวรรณวงค�
62013016963 นายยุทธนา ประเสริฐทรงงาม
62013016964 นายโสภณ อู5เงิน
62013016965 นายปวรศักย� ธนัฐธันยดล
62013016966 นางสาวมีซา พัชรหฤทัย
62013016967 นางสาวสุวัฒนา สุจริต
62013016968 นางสาวพัชรี พลเดช
62013016969 นางสาวไอรินลดา จิโรจธนพงศ�
62013016970 นายอนรรฆวี ผิวเกลี้ยง
62013016971 นางสาวพรนัชชา คงพันธุ�
62013016972 นางสาววรกานต� ด๊ิข5อ
62013016973 นางสาวฐิตินันท� ทิพย�สุวรรณ
62013016974 นายวรวัฒน� เทียนศรี
62013016975 นางสาวมญกญ ธาราพัตราพร
62013016976 นางสาวออนลําพา บุญพรรัตน�
62013016977 นายคุณานนต� เทพทอง
62013016978 นางสาวอมรรัตน� บุตรสองคร
62013016979 นางสาวลภัสนันท� วงษ�นราเมศฐ�
62013016980 นางสาวกัญญาณี จึงดํารงค�สมสุข
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013016981 นางสาวณัฐณิชา วงษ�อารี
62013016982 นายเสกสรร แฝงฤทธ์ิ
62013016983 นางสาวประภากร ไชยยะ
62013016984 นางสาวจิราพร กันณิกา
62013016985 นายตะวัน แก%วมาลา
62013016986 นางสาวพัชรินทร� พรรณภักดี
62013016987 นางสาวดวงกมล จินาวงศ�
62013016988 นางสาววริษฐา อินทเชื้อ
62013016989 นางสาวกุลธิดา อยู5ชมวงษ�
62013016990 นายชานน ผู%ไพบูลย�พงศ�
62013016991 นางสาวปุญนภัส บุราคร
62013016992 นางสาวปุณณดา ลังกาเปYMย
62013016993 นางสาวสุพิศตรา วงศ�ซาว
62013016994 นายสิริกร ก่ิงจักร�
62013016995 นางสาวอวภาส� ตันยศ
62013016996 นางสาวปFทมาพร แก%วมืด
62013016997 นายกรกฏ เพ็ชรพงษ�
62013016998 นางสาวมะลิวัลย� ปะละชัย
62013016999 นายวิทย�อนันต� พูลพันธ�
62013017000 นางสาวเบญจวรรณ เลิศวิริยะสกุล
62013017001 นางสาวทัศนีย�วรรณ ต๋ึงพันธุ�
62013017002 นายณัฐรักษ� แสนขัน
62013017003 นางสาวกรรณิกา โปธาตุ
62013017004 นางสาวกิรณา ไกรกุลเนตร
62013017005 นางสาวธัญญ�นลิน ทิวะเจริญวงศ�
62013017006 นางสาวไข5มุก ชํากรม
62013017007 นางสาวสุธาริณี วงค�ใหญ5
62013017008 นายศุภเสกข� ศุภธนสินเขษม
62013017009 นายสงค� เที่ยงทัศน�
62013017010 นางสาวนายิกา รัตนาพล

หน%า 567 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017011 นางสาวประภัสสร อู5นารี
62013017012 นางสาวโชติกา ดวงแก%วเรือน
62013017013 นางสาวจุฑามาศ ธงยศ
62013017014 นางสาวสิริพร เจริญโห%
62013017015 นายเอกพล ชุมพล
62013017016 นางสาวภัทรานิษฐ� วิจิตรชัยรัชต�
62013017017 นางสาววรรณกานต� โพธานนท�
62013017018 นางสาวคณพร แก%วกระจ5าง
62013017019 นางสาวทิพย�สุดา ไชยยศ
62013017020 นางสาวภัสวีร� ทองดี
62013017021 นางสาวญาณิกานต� หิรัตพรม
62013017022 นายธันวา ทรัพย�ทวี
62013017023 นางสาวจิตติมา สิงนิสัย
62013017024 นายชิติพัทธ� พิทักษ�เทพสมบัติ
62013017025 นางสาวรติยากร รัตนวรรณ
62013017026 นายพูนสวัสด์ิ ทองเงิน
62013017027 นางสาวบุษกร ช5างปFMน
62013017028 นางสาวนริศา อุดมธนโชติ
62013017029 นางสาวชรินรัตน� สุขมามอญ
62013017030 นางสาวศิริรัตน� ศรีทองคํา
62013017031 นายสุพัฒน� แดงมณี
62013017032 นางสาวพัชราพร ตันติ
62013017033 นางสาวจารุวรรณ คงทรัพย�
62013017034 นายพงศ�พันธุ� ป@ยัสสพันธุ�
62013017035 นางสาวสิรินธร โกติยะ
62013017036 นางสาวเอรินทร� ซูเรมาน
62013017037 นางสาวจุฬาลักษณ� นันตะเวช
62013017038 นางสาวพัชนีย� ชูจิตร
62013017039 นางสาวทิพย�ธัญญา บํารุง
62013017040 นายนิติกานต� วัฒนพานิช

หน%า 568 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017041 นางสาวอุบล สุขเสกสันต�
62013017042 นางสาวธัญรดี พิพัฒนสมพร
62013017043 นางสาวรฎากร สุวรรณศรี
62013017044 นางสาวประทีป แกไทยสงค�
62013017045 นายณัฐวุฒิ ใจประเสริฐสกุล
62013017046 นางสาวน้ําเพชร นิ่มใย
62013017047 นายธนกร กราบกราน
62013017048 นางสาวนฤมล เปลี่ยนศรี
62013017049 นายพงศกร อนุนิวัฒน�
62013017050 นายเอกชาติ ทองเปลี่ยน
62013017051 นางสาวน้ําทิพย� นิ่มดิษฐ�
62013017052 นายพชร ต้ังศิริ
62013017053 นางสาวพัชรี แดงวัด
62013017054 นางสาวสุทธิรักษ� เรือนทองดี
62013017055 นายวสันต� ประเสริฐพงษ�
62013017056 นางสาวจิราภรณ� ทิพประมวล
62013017057 นางสาวอชิรญา พรมใบเงิน
62013017058 นางสาวจินรินทร� โอษคลัง
62013017059 นางสาวกนกพร จรประดิษฐ�
62013017060 นางสาวป@ยฉัตร ภูวารคํา
62013017061 นายพีระพล กล%าหาญ
62013017062 นายฤทธ์ิณรงค� บัวทอง
62013017063 นางสาวสายทิพย� มูซอ
62013017064 นางสาวเพ็ญนภา ศรีเก้ือ
62013017065 นายพงศกร จันทร�แย%ม
62013017066 นางสาวพฤทธา เจริญทรัพย�
62013017067 นางสาววารุณี พิเศษฤทธ์ิ
62013017068 นางสาวพัทธนันท� จันทร�สมบูรณ�
62013017069 นางสาวเสาวลักษณ� โกสุมพันธุ�
62013017070 นางสาวธนันพัชร จงธนสารสมบัติ

หน%า 569 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017071 นางสาวสุกัญญา ฉายอรุณ
62013017072 นางสาวอรุณรัตน� เกิดศาสน�
62013017073 นางสาวชมัยพร เรืองสูง
62013017074 นายนพดล วงค�บุญทํา
62013017075 นางสาวจีรนันท� แจ5มใส
62013017076 นายธนดล มาลยเวช
62013017077 นางสาวธมนต� ขํารักษา
62013017078 นางสาวอริสรา ต้ังสกุล
62013017079 นายศุภณัฐ คังคะมณี
62013017080 นางสาวเสาวลักษณ� อ5อนน%อม
62013017081 นายภูมินทร� อินตUะสุข
62013017082 นางสาวสุดาวดี อบอุ5น
62013017083 นายโชติ แสงทอง
62013017084 นายอิสรพงษ� ปงเกตุ
62013017085 นายไตรภพ ทานัชฌาสัย
62013017086 นางสาวรุ5งรฎา ฐามนกิจประสาท
62013017087 นางสาวนัทวรรณ พิณพรม
62013017088 นางรัตนาวดี ศรีจําปา
62013017089 นางสาวจรรยพร เฉลยศิลปQ
62013017090 นางสาวนัฏฐภัสส� ไชยธนัทมงคล
62013017091 นางสาวมลิวัลย� วงค�ศรีจันทร�
62013017092 นางสาววาสนา สุทัศษา
62013017093 นางสาวสุกัญญา ทะมังกลาง
62013017094 นางสาวสุธีรา บัวบุศย�
62013017095 นายกฤตานน ดาบสีพาย
62013017096 นายพีระพงษ� นาโสก
62013017097 นางสาวณัฐกฤตา จันทร�แก%ว
62013017098 นางสาวป@ยาภรณ� กังเซ5ง
62013017099 นางสาวสาวิกา เหมือนรักษา
62013017100 นางสาวรัตน�ติการ สร%อยมาศ

หน%า 570 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017101 นายสุธิเกียรติ คํารังษี
62013017102 นางสาวสุณัฐชา ลาจันทะ
62013017103 นางสาวสุธาสินีย� กิจรักษา
62013017104 นางสาวพิมพ�อัปสร เทียนหอม
62013017105 นางสาวศิริกัญญา เปล5งขํา
62013017106 นางสาวกรฤดี เวชสุนทร
62013017107 นายพัทธนันท� จันทร�ทองแก%ว
62013017108 นายหรรษา กุลนานันท�
62013017109 นางสาวสมหญิง สมสุข
62013017110 นายพีรพล เสภู5
62013017111 นายอรรถณพ โยธาดี
62013017112 นางสาวกุญชลี ก%อนเครือ
62013017113 นางสาวนูซีลา จิปูเงUาะ
62013017114 นางสาวรัชนีกร ชินบุตร
62013017115 นางสาววรนวลศรี โพธิวัฒน�
62013017116 นายฐานาพัฒน� เถระพัฒน�
62013017117 นางสาวณัฐกมล เกิดสําอางค�
62013017118 นางสาวชลธิชา บูร�รัชฏะ
62013017119 นายอภิรักษ� พัวบัณฑิตกุล
62013017120 นายอโณทัย จ้ิวต้ัน
62013017121 นางสาวอาทิตยา ฝFกฝXาย
62013017122 นายเทวา พันธุ�เสนา
62013017123 นางสาวรวิภา แจ5มศรี
62013017124 นางสาวกรณ�ธนัศ พันหนูเทียน
62013017125 นายธีรศักด์ิ แก%วศรี
62013017126 นางสาวฐิติรัตน� โอวาทจรูญโรจน�
62013017127 นางสาวธิติสุดา แสวงทรัพย�
62013017128 นางสาววรางคณา กลับดี
62013017129 นายวัฒนา พรมน%อย
62013017130 นางนันทวัน ภัทรเก้ือกูลศักด์ิ

หน%า 571 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017131 นางสาวนภสร สาสุนันท�
62013017132 นางสาวปราฐวี ศรีกนก
62013017133 นางสาวสุปราณี เงาศรี
62013017134 นางสาวกิตต์ิรวี สมุทรศร
62013017135 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวิรุณาทิตย� อุดม
62013017136 นายวิญ\ู จิโรภาส
62013017137 นายสมสวัสด์ิ คงบัน
62013017138 นางอัมพร เกษไธสง
62013017139 นางสาวพัชรพร กุลดารัมย�
62013017140 ส.ต.ท.ดุจเทพ อุทาสี
62013017141 นางสาวลภัสรดา ถนอมเงิน
62013017142 นางจิราภรณ� พูลภักดี
62013017143 นางสาวไพจิตร อาชนะ
62013017144 นางสาวตรีชฎา วงษ�ศรี
62013017145 นายสุวัช แสวงรัมย�
62013017146 นางสาวทินัดดา กาวิละ
62013017147 นายชนินทร� ชํานาญไพร
62013017148 นายบริวัฒน� วารสิทธ์ิ
62013017149 นางสาวพิชนันท� สุวรรณศร
62013017150 นางสาวลาวัณย� สุตพรหม
62013017151 นางสาวศุภรัตน� คะสกุล
62013017152 นางสาวสุพัตศิริ แสงเงิน
62013017153 นายสุวิทย� ใสสุวรรณ
62013017154 นายณัฐสิทธ์ิ เหลืองอุดมชัย
62013017155 นางสาวกมลชนก สาตะมาน
62013017156 นางสาวปวีณา หมู5อุบล
62013017157 นางสาวปพิชญา ส5งแสง
62013017158 นางสาวอุษารัตน� ไชยรัตน�
62013017159 นายทวีศักด์ิ ราศรีชัย
62013017160 นางสาวรัชนีกร แสนโคก

หน%า 572 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017161 นายอดิศักด์ิ ทิพย�หมัด
62013017162 นางสาวธัญญารัตน� มะสุใส
62013017163 นางสาวฮุสนา อาแว
62013017164 นางสาวนวภัทร วจนะปกรณ�
62013017165 นางสาวสโรชา สุวรรณโส
62013017166 นางสาวกมลชนก จันทร�นวล
62013017167 นางสาววาสนา พุฒตาล
62013017168 นางสาวศศิธร ศรีพนม
62013017169 นางสาวรัฐญา แสนสร%อย
62013017170 นางสาววิภาดา บุญมานะ
62013017171 นางสาวเจนจิรา โชคเจริญ
62013017172 นางสาวพรนภา ปาลสุข
62013017173 นางสาวปริฉัตร� ภารา
62013017174 นางสาวณัฎฐณิชา พละระวีพงศ�
62013017175 นายเถลิงชัย ไชยคํามี
62013017176 นางสาวภาวิณี วงษ�มณี
62013017177 นายนิติกาล ช5วยทอง
62013017178 นางสาวพัณณิตา ศรีประเสริฐ
62013017179 นางสาวพิมพ�ขวัญ สิงคาน
62013017180 นายพลภัทร� ศรัทธาทิพย�กุล
62013017181 นางสาวกมลรัตน� สุขตน
62013017182 นางสาวมลฤดี มณีวงษ�
62013017183 นางสาวหทัยชนก แสงเจือ
62013017184 นางสาวนันทวัน ยงยศ
62013017185 นางสาวศิรินันต� ทุนทรัพย�
62013017186 นางสาวศุลีพร สุขปาน
62013017187 นางสาววิภาดา มีไพบูลย�สกุล
62013017188 นายจักรพงษ� สระแจ5ม
62013017189 นางสาวอุไรวรรณ ฮินท5าไม%
62013017190 นางสาวภาสินี ภักดีพรหม

หน%า 573 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017191 นางสาวภาณุมาศ จูประเสริฐ
62013017192 นายธวัชชัย ดวงนิตย�
62013017193 นางสาวรัมภ�รดา แก%วสวี
62013017194 นางสาวภัทรา ยืนสุข
62013017195 นายณัฐพล ครองยุติ
62013017196 นายภควัต ขวัญคง
62013017197 นางสาวสุปวีณ� มาศคีรีวงศ�
62013017198 นายณัฐวุฒิ ชื่นชมชาติ
62013017199 นางสาวศศิธร ชํานาญหล5อ
62013017200 นางสาวจุฑามาศ กันพร%อม
62013017201 นายทศพล แหยมกระโทก
62013017202 นายอิทธิพัทธ� พรลภัสจิรัชยา
62013017203 นางสาวสุภัทรา แก%วสูงเนิน
62013017204 นายปFญญา ย้ิมฉุน
62013017205 นายภานวิทย� ทรงธรรม
62013017206 นางสาวกัญศลักษณ� นาคมณี
62013017207 นางสาวคันธรส คงชุ5ม
62013017208 นางสาวอาริยา ฝอยทอง
62013017209 นายณฤดล ไชยฤทธ์ิ
62013017210 นางสาวจุฑาทิพย� อุปคํา
62013017211 นางสาวสุภากาญจน� ณ ตะก่ัวทุ5ง
62013017212 นางสาวเนตรชนก วติวุฒิพงศ�
62013017213 นายพงศ�เทพ พรสยม
62013017214 นายพงษ�ศักด์ิ อนันต�
62013017215 นางสาวปFทมพร อินทร�งาม
62013017216 ว5าที่ร%อยตรีวิธวิทย� ยีเด็ง
62013017217 นายสานิตย� ยกเซ5ง
62013017218 นางสาวดารณี ปะสาวะถา
62013017219 นายกฤษฎา รัตนศิลปกร
62013017220 นางสาวแจ5มนภา อ5างมณี
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62013017221 นายธนาชัย มุขรัตนมณีศรี
62013017222 นายรณชัย แร5แพ5ง
62013017223 นางสาววิมลรัตน� จงกล
62013017224 นางสาวกนกอร ฟองคํา
62013017225 นางสาวเสาวลักษณ� คงม่ัน
62013017226 นางสาวสลินดา สุภเพียร
62013017227 นายปรัชญา ใจกาษา
62013017228 นายประกาศิต สุวรรณพงษ�
62013017229 นางสาวฐาปนกุล ฝXายทอง
62013017230 นางสาวกนกณัฐ ทรงสิทธ์ิ
62013017231 นายอาทิตย� บุญครอง
62013017232 นางสาวไพลิน บัวพันธ�
62013017233 นายปรมินทร� ศิริพฤฒิกุล
62013017234 นายฌษฤทธ� ทูปคันโธ
62013017235 นางสาวสุวนันท� ตาลอ5อน
62013017236 นายศุภชัย มาลัย
62013017237 นางสาวชณิภัฏ เจริญใจ
62013017238 นายนพวิชญ� ธิมา
62013017239 นางสาวนันท�นภัส ภาวนาวิวัฒน�
62013017240 นางสาวจินตนา ชื่นใจดี
62013017241 นางสาวอรพรรณ จงจิตเกษม
62013017242 นางสาวชญานิศา ปฏิสังข�
62013017243 นายอคพล วินทะไชย
62013017244 นางสาววิลาวรรณ เกิดสุข
62013017245 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีคุ%ม
62013017246 นางสาวธัญญรัตน� ศรีสวรรค�
62013017247 นายฉัตรานนท� รัดมาน
62013017248 นางสาวนพมาศ มงคลเลิศมณี
62013017249 นางสาวนฐพร สุขสําเนียง
62013017250 นายสิทธิพงษ� ปสันตา
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ระดับปริญญาตรี

62013017251 นางสาวมยุรฉัตร ชั่งสัจจา
62013017252 นางสาวศุภิสรา พงค�โสภี
62013017253 นางสาวจารุศิริ อุทุกพรรค
62013017254 นางสาวกาญจนาภา สุขเสน
62013017255 นางสาวณิชนันทน� พุ5มพันธุ�
62013017256 นางสาวสวรส เลิศสัฒนนนท�
62013017257 นางสาวนิตยาพร กองน%อย
62013017258 นางสาวแพรพรรณ จันทร�ทอง
62013017259 นางสาวสุนิสา วุฒิสันต�
62013017260 นางสาวนิตยา คงเมือง
62013017261 นางสาวทองหม้ัน สาสุข
62013017262 นางสาวอรทัย ชัยพงค�
62013017263 นางณิชาภา ระวังภัย
62013017264 นายอัครพล เขลิ๊กกระโทก
62013017265 นายหัสดิน เทียนแก%ว
62013017266 นางสาวสิรินทรา ศรีรางกูล
62013017267 นางสาวศศิรินทร� ศรีเพ็ญ
62013017268 นางสาวเจนจิรา ทาเขียว
62013017269 นางสาวจุฑานันท� โพธ์ิศรี
62013017270 นางสาวงามเนตร พิมพ�ธารา
62013017271 นางสาวสายยุพิน จันดาหาร
62013017272 นางสาวศิริวรรณ ทองนาค
62013017273 นางสาวปาณปภาดา ธรรมเวช
62013017274 นางสาวสุธารัตน� โนรัตน�
62013017275 นางสาวนินธิชา ขันทจันทร�
62013017276 นางสาวเบญญาภา จันทร�เจริญ
62013017277 นายชนะกานต� สระแก%ว
62013017278 นางสาวนครินทร� วุฒิอังสโวทัย
62013017279 นายธนิสร ศรีจาด
62013017280 นางสาวบุศรา แซ5จู
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ระดับปริญญาตรี

62013017281 นางสาวปวินณา วัฒนะจันทร�
62013017282 นายณัฐสิทธ์ิ บุญชยานุรักษ�
62013017283 นายกันต�พิชญะ เสือกล%า
62013017284 นางสาวธนพร เทศสุรินทร�
62013017285 นางสาวถัชษร ธนนิธิคุณ
62013017286 นางสาวสุพัตรา ชุมจินดา
62013017287 นางสาวพรทิพา ภูพันเชือก
62013017288 นายณัฐวัฒน� ยอดมณี
62013017289 นายเชาวลิต กุดวงค�แก%ว
62013017290 นางสาวสุลาวัลย� สายนาค
62013017291 นางสาวชลธิชา สุนทรรัตน�
62013017292 นางสาวอลิษา วรรณธนานนท�
62013017293 นายคงเดช พวงแก%ว
62013017294 นางสาวชุติมา อาชานุสรณ�
62013017295 นางสาวศุทธินี ป@Pนเพชร
62013017296 นางสาวสุดารัตน� แกล%วเกษตรกรณ�
62013017297 นายกฤตนัย เหลืองอร5าม
62013017298 นางสาววิชชุดา เชี่ยวชาญพานิชย�
62013017299 นางสาวพัชรินทร� มีกล่ํา
62013017300 นางสาวอภิญญา งามจํารัส
62013017301 นางสาววิชชุดา จันทเกศ
62013017302 นางสาวกรณ�กนกลักษณ� ดัชถุยาวัตร
62013017303 นายชัยโรจน� ศตพิมลพันธ�
62013017304 นางสาวสุลาวัลย� โสะตา
62013017305 นางสาวสุภัทรา กาใจ
62013017306 นางสาวอัญชนา พูลพิพัฒน�
62013017307 นางสาวสุภารัตน� วิไลเลิศ
62013017308 นายภูริภัทร ร5างเล็ก
62013017309 นายพัฒนเชษฐ� แสงเมล�
62013017310 นางสาวอาภัสรา แบ5งดี
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62013017311 นางสาวอลิสา แป;นน%อย
62013017312 นางสาวนันทิยา ไชยคํา
62013017313 นางสาวรุ5งนภา ดุงสูงเนิน
62013017314 นายธนวัฒน� ลิ่มสกุล
62013017315 นางสาววรรนิสา นิยมกล%า
62013017316 นางสาวจุฑามาศ คงคืน
62013017317 สิบเอกพฤก คําพิมพา
62013017318 นางสาวศรัญญา ทิพย�อ%าย
62013017319 นางสาววรินทร ศรีสรรงาม
62013017320 นางสาวธนัชชา สรวงสิงห�
62013017321 นางสาวเสาวนิต ศิริกรรณ�
62013017322 นายสุรเชษฐ สุระ
62013017323 นายอุทัย วงศ�บุญชัยเลิศ
62013017324 นางสาวสุภาวดี เจิดพิมาย
62013017325 นางสาวญาณิศา ศรีอุดร
62013017326 นายพงษ�ชัย บุญหล%า
62013017327 นางสาวศรีภัทรา จันที
62013017328 นางสาววารี อรรคบุตร
62013017329 นางสาวกุลิสรา วันแก%ว
62013017330 นางสาวศิริประภา แก5นภักดี
62013017331 นางสาวชุตินันท� จันทบุตร
62013017332 นางสาวนิภาพร คุ%มรุ5งเรือง
62013017333 นางสาวสายใจ ชิดชอบ
62013017334 นายพีรดนย� ประสานวงศ�
62013017335 นายพัทธดนย� คุ%มสุพรรณ
62013017336 นางสาวอัญชิษฐา ต้ังสุข
62013017337 นางสาวนุชนาถ ดาษเวช
62013017338 นายภาณุวิชญ� เหล5าอุดม
62013017339 นางปาริฉัตร สาเสนา
62013017340 นายทินกร ศรีโพธ์ิ
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62013017341 นายสุธี ทองหอม
62013017342 นายณัฐเดช เอียดปุXม
62013017343 นางสาวอัญชลี ภูอืด
62013017344 นางสาวมลฤดี นิสัยกล%า
62013017345 นางสาวอมรรัตน� อินใหญ5
62013017346 นางสาวนาฏอนงค� ทองแท%
62013017347 นายธีรธร ลิ้มจุติธรรม
62013017348 นางสาวณัฐวรรณ อินทรกนิฏฐ�
62013017349 นายชาญเดช ขําพุก
62013017350 นางสาวจุฑานันท� ขอเจริญ
62013017351 นายวิสูตร ผดุง
62013017352 นางสาวพรอนงค� แก%วคง
62013017353 นายศุปรโชค แซ5ต้ัง
62013017354 นางสาววิมลชยา ยุทธโกศา
62013017355 นายเดชสิทธ์ิ แซ5ต่ัน
62013017356 นายธีรเดช สุทธิเวชกุล
62013017357 นางสาวนิชนิชา สร%อยทอง
62013017358 นายตุลยวัต วุฒิเจริญ
62013017359 นางสาวแพรวพราว ไชยอุ5น
62013017360 นายทวีวัฒน� กาวิละ
62013017361 นางสาวธิดาธาร กิติกุล
62013017362 นางสาวบวรรัตน� สุธารัตนพงศ�
62013017363 นางสาวศุภกาญจน� เสียจันทึก
62013017364 นายธนัตพร บุญเรือง
62013017365 นางสาวปริมล ไหมจันทร�
62013017366 นางสาวอรกัญญา วรกมลวิภพ
62013017367 นายจิรายุ โพธ์ิศรี
62013017368 นางสาววิชุดา ถ่ินวงษ�เย็น
62013017369 นางสาวอรทัย ทองแพ
62013017370 นางสาวพรพิชชา จันทร�อ5วม
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62013017371 นายอภิรักษ� อัครภูศักด์ิ
62013017372 นายสุนทร ช5างสลัก
62013017373 นางสาวจินตนา รุ5งแสง
62013017374 นางสาวจันทร�จิรา เจ%ยทอง
62013017375 นางสาวสุรัชนี พิสุทธิพงษ�
62013017376 นางสาวช5อฉัตร ไหมสกุล
62013017377 นางสาวสิริณา มณีจันทร�
62013017378 นายธเนศร� สมัยนิยม
62013017379 นางสาวสุมลฑา รัตน�จันทร�
62013017380 นายกรกฎ ไพศาลยุทธนากุล
62013017381 นางสาวสุชาวดี สิงห�เสนา
62013017382 นางสาวปริยาภัทร สิงหเขต
62013017383 นางสาวปาริชาติ ภาวะโคตร
62013017384 นางสาวสาริณี สาระคู
62013017385 นางสาวณัฐรัตน� บัวดวง
62013017386 นางสาวปรียาวดี เรืองขํา
62013017387 นางสาวจิราภรณ� พิมพ�ศร
62013017388 นางสาวปFณฑารีย� แสกรุง
62013017389 นางสาวศุภมาศ มณีวงศ�
62013017390 นางสาวชุติกาญจน� คลอวุฒิอนันต�
62013017391 นางสาวพนิดา จิตประสงค�
62013017392 นายธรรศพล จือเหลียง
62013017393 นางสาวชุติมา กรกชกวิน
62013017394 นางสาวสุพัตรา คําภาอินทร�
62013017395 นางสาวฐาปนีย� ธาดาแก%วเจริญ
62013017396 นางสาวน้ําค%าง พ่ึงสลุด
62013017397 นางสาวปทัย เก%าเอี้ยน
62013017398 นางสาวสุนิสา ละน%อย
62013017399 นายกฤษณะ กูลไข
62013017400 นายจักรภพ ตUะวิภา
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ระดับปริญญาตรี

62013017401 นายพงศกร เอี่ยมกิจการ
62013017402 นายสีนา วิชาดี
62013017403 นางสาวป@ยณุช แสงโชติ
62013017404 นางสาวพชรพร หฤษฎ�นิธิพร
62013017405 นางสาวกาญจนา คุ%มสิงสัน
62013017406 นางสาววราภรณ� เกียรติพิบูลกุล
62013017407 นางสาววารุณี พับขุนทด
62013017408 นางสาวสุริวัสสา พงษ�หิรัญสุธี
62013017409 นางสาวเปรมจิตร สิงห�วี
62013017410 นางสาวนงลักษณ� คุณราช
62013017411 นางสาวรักสุดา พลธิแสง
62013017412 นางสาวดวงเดือน ศรีสุข
62013017413 นางสาวศิริพร คุนนา
62013017414 นางสาวจุฬาวรรณ เชื้อบ%านเกาะ
62013017415 นายวลัญช� นรินทรภักดี
62013017416 นางสาวป@ยมาภรณ� สีดาคุณ
62013017417 นายภานุวัฒน� ไชยศรี
62013017418 นางสาวอมรรัตน� อยู5เอี่ยม
62013017419 นางสาวชลธิชา กลิ่นจันทร�
62013017420 นางสาวชภัทรพร รองเดช
62013017421 นางสาวบงกช บุญอินทร�
62013017422 นางสาวศิริพร ซ%ายสนิทธรรม
62013017423 นางสาวสุนิสา สร%อยสุวรรณ
62013017424 นางสาววริยา บุดตา
62013017425 นางสาวอารียา กาวิละ
62013017426 นางสาวป@ยธิดา หนูสาย
62013017427 นางสาวสุทธิดา อยู5ปูน
62013017428 นางสาวอลิษา ลังกา
62013017429 นางสาวสิรารัตน� มีมงคล
62013017430 นางสาวกาญจนา มีชัย
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017431 นางสาวธิติกาญจน� อุดมวัฒนะวิทย�
62013017432 นางสาวมนทกานต์ิ เอี่ยมแก%ว
62013017433 นางสาวศรัณย�ธรณ� เสริฐขุนทด
62013017434 นางสาวอุมาพร แก%วพลายงาม
62013017435 นางสาวนันทวัน นันตสุวรรณ
62013017436 นางสาวสุรัชฎา แก%วดี
62013017437 นางสาวปวีณา สุขแก%ว
62013017438 นางสาวอัญชลีกร เสียงดัง
62013017439 นางสาวสุธิดา เพชรเขียว
62013017440 นางสาวประภาศิริ บุญมียงค�
62013017441 นายวริทธ์ิพล อรรถวิรัตน�
62013017442 นางสาวปวีณา จันทราษี
62013017443 นางสาววิภาลดา มหาชานนท�
62013017444 นางสาวสุวนันท� คินาพิทย�
62013017445 นางสาวศิลาวรรณ พุทธวัลย�
62013017446 นางสาวศิราณี แสนโคตร
62013017447 นางสาวปานวาด ไชยแสงราช
62013017448 นางสาวศิริวรรณ กาญจนวงศ�
62013017449 นางสาวสุพรรษา ใจกว%าง
62013017450 นางสาวธัญญาภรณ� ทรงรัฐเศรษฐ�
62013017451 นายทินวุฒิ ล5องพริก
62013017452 นายเจตน�สฤษฎ์ิ พลเย่ียม
62013017453 นางสาวเพ็ญนภา ชินเสนา
62013017454 นายอดิศักด์ิ พรรณพิจิตร
62013017455 นายศานติ ศิริรัตนโรจน�
62013017456 นายทิชากร ปลงจิตร�
62013017457 นางสาวศิวารินทร� ชัยธนาวิรัตน�
62013017458 นางสาวสิริวิมล ชัยสถิตย�
62013017459 นางสาวฉัตรแก%ว ย่ิงศักด์ิมงคล
62013017460 นางสาวอชิรญา หรุ5นเลิศ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

62013017461 นางสาวกมลชนก องอาจ
62013017462 นางสาวกมลรัตน� คามบุตร
62013017463 นางสาวลภัสรดา ชูเกลี้ยง
62013017464 นางสาวอมลธีรา สุดโต
62013017465 นางสาวฉัตรฑริกา ช5างนาค
62013017466 นางสาวบุณยนุช ตระกูลไตรรัตน�
62013017467 นางสาวสิริมา รักศรี
62013017468 นางสาวณัฐภรณ� คอนประศรี
62013017469 นางสาวชนนิกานต� แตงตรง
62013017470 นายธนกฤต หวานฉํ่า
62013017471 นายยศธร แสนสาร
62013017472 นางสาวสุอักษิกา หยํ่าวิลัย
62013017473 นางสาวรุ5งทิพย� ประสานเสียง
62013017474 นางสาวอัรฟา นุ%ยโสUะ
62013017475 นางสาวกาญจนา โปร5งปรีชา
62013017476 นางสาวเกวลิน มงคลเกตุ
62013017477 นายวรพัฒน� สุริชัยพาณิชย�
62013017478 นายกิตติศักด์ิ ม่ังทรัพย�
62013017479 จ5าสิบเอกอรอุมา แก%วสว5าง
62013017480 นางสาวชาราดา กล่ํากลาย
62013017481 นายปราโมทย� ศรีษร
62013017482 นางสาวศิวพร เพ็ชรทองช5วย
62013017483 นางสาวธนพรรณ เอนกสุรพจน�
62013017484 นางสาวศรัณยา ภูโอบ
62013017485 นายธนภูมิ โภชน�เกาะ
62013017486 นายศักด์ิชัย หงุ5ยกระโทก
62013017487 นางสาวหฤทัย วงษ�หิรัญ
62013017488 นายอัศวิน พลานุวัฒน�
62013017489 นายจักรกฤษ สืบสุนทร
62013017490 นางสาวณัฐธิดา สุริยะมณี
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ระดับปริญญาตรี

62013017491 นางสาวภัททิยา นาคะสรรค�
62013017492 นางสาวจุฑาภรณ� แก%วนิ่ม
62013017493 นางสาวนุชนารถ เจียงรักษา
62013017494 นายชูเกียรติ จันทโรจน�
62013017495 นางสาวภัทรา ม5วงศรี
62013017496 นางสาวอรวี ไชยศิลปQ
62013017497 นางสาวเพ็ญพิชชา อัศริยะพันธุ�
62013017498 นายธนบดี ภู5เพ็ง
62013017499 นางสาวธนาพร จันฮวด
62013017500 นางสาวยุพารัตน� วงค�ไชยสิทธ์ิ
62013017501 นางสาววรรณวิสา แยบกสิกิจ
62013017502 นางสาวบังอร สุขใส
62013017503 นางสาวแพร ปFญจมนัส
62013017504 นางสาวพรรณวรท สายคําดี
62013017505 นายทิฆัมพร ปราการพิลาศ
62013017506 นางสาวอรทัย ถ่ินทัพไทย
62013017507 นายศราวุฒิ จันดี
62013017508 นายธรรมฤทธ์ิ ขาวนวล
62013017509 นางสาวปรัศณีย� แก%วขาว
62013017510 นางสาวธนภรณ� สําราญพงษ�
62013017511 นางสาวคณาพร จันทร�ตUะ
62013017512 นางสาวพรชนก คําผิว
62013017513 นางสาวอัมพร พิมประดิษฐ�
62013017514 นางสาวจุฑารัตน� นุ5นประสิทธ์ิ
62013017515 นางสาวณิชาภัทร ขาวผ5อง
62013017516 นายเกษม แสงวงษ�วัฒนา
62013017517 นางสาวแพรพรรณ พันธุ�เจริญ
62013017518 นางสาวสโรชา เพาะพืช
62013017519 นางสาวนรีกานต� เที่ยงธรรม
62013017520 นางสาวฐาปนี เกินพา
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ระดับปริญญาตรี

62013017521 นางสาวสิริยากร คําปFนปูX
62013017522 นางสาวศิวพร กาวกําเหนิด
62013017523 นางสาวกรรณิการ� ก5อมขุนทด
62013017524 นายฐานัสม� นภวิริยะศรี
62013017525 นางสาวหรรษา เครือตUะ
62013017526 นางสาวอังศุมาลิน ยามมา
62013017527 นายพฤษภา ตอรบรัมย�
62013017528 นางสาวณัฐวดี นัยนะแพทย�
62013017529 นางสาวกัญญา หมีทอง
62013017530 นางสาวอรวรรณ คงเซ็น
62013017531 นางสาวอิสสรียา อังคารชัย
62013017532 นางสาวอมิตา อาดํา
62013017533 นายอลงกรณ� พฤกษากร
62013017534 นายพีรกฤต สกุลสายทองคํา
62013017535 นางจันทร�จิรา บุญสะธา
62013017536 นางสาวกัญจนา เก5งเลิศเสถียร
62013017537 นายสรเพชญ� กินสําโรง
62013017538 นางสาวนิสารัตน� คงเกต
62013017539 นางสาววิไลวรรณ ไกรศิริ
62013017540 นายคเชนร� ไสยะหุต
62013017541 นายก5อสกุล เครือเสน
62013017542 นางสาวศิริภัสสร รัตนา
62013017543 นายพงศ�ธร ศรีราม
62013017544 นายโรจน�ศักด์ิ สวัสด์ินที
62013017545 นายอภิวัฒน� ทิทา
62013017546 นางสาวรัตนาภรณ� บุญญาวัฒน�
62013017547 นายทินภัทร โยธาจันทร�
62013017548 นางสาวชนนิกานต� สินธุ�สาย
62013017549 นางสาวสุทธิกานต� ราชสิงโห
62013017550 นางสาวณัฐรัตน� ราษฎร�นิยม
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ระดับปริญญาตรี

62013017551 นางสาวณัชชา สรชัยฤทธ์ิ
62013017552 นางสาวทิฆัมพร พิศาลพร
62013017553 นายวีรศักด์ิ ศรีอินทร�
62013017554 นางสาวเดือนตะวัน ละอองคํา
62013017555 นางสาววัลลภา สว5างเมฆ
62013017556 นางสาวพินทิพา มาคูณ
62013017557 นายเอกสิทธ์ิ กนกผกา
62013017558 นางสาวบริรักษ ปFญญาชาญสิริ
62013017559 นายพลกฤต จิตต�ถาวร
62013017560 นายวุฒิพงษ� ผูกผา
62013017561 นางสาวขนิษฐา แจ5มกระจ5าง
62013017562 นายณัฏฌพงษ� พรหมศรี
62013017563 นายวัชระ ดุลยาสิทธิพร
62013017564 นางสาวพัชราภรณ� ตันมา
62013017565 นางสาวชลธิชา พันธคาร
62013017566 นางสาวอุทุมพร สังสถิต
62013017567 นายชุติมันต� โมรานนท�
62013017568 นางสาววศิลทรา จอมหงษ�
62013017569 นายณรงเดช ธุระงาน
62013017570 นางสาวพิชาดา รุยวิชิต
62013017571 นางสาวขวัญเรือน สียัน
62013017572 นางสาวกชนิภา คงถาวร
62013017573 นางสาวศิรินภา ตUะมูล
62013017574 นางสาวนภาพร อุธานุเคราะห�
62013017575 นางสาวพรสุดา สมร5าง
62013017576 นายณดล จาริยพานิช
62013017577 นายพงษ�พันธุ� พันธุ�พิทย�แพทย�
62013017578 นายธนภัทร แจ5มรุจี
62013017579 นายวิทวัช ชุมโชติ
62013017580 นางสาวจิราพร พิมพ�ศรี
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017581 นางสาวกุลลดา แก%วบุญธรรม
62013017582 นายจําเริญ ศรีราช
62013017583 นางสาวกุลวารินทร� โชติเรืองจรัสกุล
62013017584 นางสาวอริสรา แสนสําโรง
62013017585 นางสุรภา ณ รังศรี
62013017586 นายศานต� เศกใจเสือ
62013017587 นางสาวปรียาภรณ� วงศ�ยุ
62013017588 นางสาวโศภิษฐ� ฉิมพุฒ
62013017589 นางสาวภารดี วงษ�สนิท
62013017590 นางสาวใจงาม ชุณหรัต
62013017591 นางสาวนลินภัสร� ภัคสถิตพงศ�
62013017592 นายพริษฐ� นาคะไพบูลย�
62013017593 นางสาวปลายฟ;า เป[งเมืองลอง
62013017594 นางชลธิชา จิตธราปฐมาพงศ�
62013017595 นายณัฐพล สาดคล%า
62013017596 นางสาวศุภาพิชญ� พยาบาล
62013017597 นางสาวสุภารัตน� แพหีต
62013017598 นางสาวขวัญธิดา อินกัน
62013017599 นายภูริช เลาะวิถี
62013017600 นางสาวยุวนันท� ผันเผาะ
62013017601 นายพชร แสงทับทิม
62013017602 นายณัฐกานต� จีบจอหอ
62013017603 นายกันต�ธีร� หทัยเลิศมณี
62013017604 นางสาวรัตติยาภรณ� มูลสาร
62013017605 นางสาวพัศชนันท� พุฒิศรี
62013017606 นายลุกมาน อาแด
62013017607 นางสาวปรีดา พยัฆฤทธ์ิ
62013017608 นายนันทวัชร� สุวรรณา
62013017609 นางสาวอรอุมา รอบคอบ
62013017610 นางสาวสุจิตรา ชารีทอง
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ระดับปริญญาตรี

62013017611 นางสาวสุขภัทร สังข�แก%ว
62013017612 นางสาววรรณทิพย� พรมเมือง
62013017613 นางภาวิกา พลพิชัย
62013017614 นางสาวณัฐริกา พุ5มลัดดา
62013017615 นางสาวสุกัญญา แก%วมณี
62013017616 นางสาวอริศรา จันทร�สม
62013017617 นางสาวภมรศรี มณีรัตน�
62013017618 นางสาวแพรทราย คชภักดี
62013017619 นางสาวพัสตราภรณ� เชวงสุข
62013017620 นางสาวสุกัญญา บุญดีมาก
62013017621 นางสาวนิสา โพธ์ิทองคํา
62013017622 นายทศวรรษ ทองคํา
62013017623 นางสาวภัทรภร ปFญสวัสด์ิ
62013017624 นายอํานาจ เกิดเอี่ยม
62013017625 นางสาวพัชราภา บุณยเกตุ
62013017626 นายวิริยะ บุรีรักษ�
62013017627 นางสาวธัญญลักษณ� ประทุม
62013017628 นางสาวจินตนา บุญเรือง
62013017629 นางสาวไอลดา ช5วยมะลิ
62013017630 นางสาวจริญญา สกุลกันต�
62013017631 นางสาวธนตรากรณ� ตราช5าง
62013017632 นางสาวธันยพร รัตนโสภิณสวัสด์ิ
62013017633 นางสาววราภรณ� อัคคี
62013017634 นางสาวธีรวรรณ ชนะพาล
62013017635 นายภูเบศร� เกษประทุม
62013017636 นางสาวหนึ่งฤทัย พูลเขตร
62013017637 นางสาวพัณณ�ชิตา สุรินทร�ตUะ
62013017638 นางสาววรรณชนก แจ5มพุ5ม
62013017639 นางสาวนภัสสร วรกุล
62013017640 นางสาวอัจฉรา จันทร�วัฒนา

หน%า 588 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017641 นายพงศ�พัฒน� ธรรมวิทิตวงศ�
62013017642 นางสาวธัญลักษณ� กาฬนภาพันธุ�
62013017643 นางสาวทองเรียน ศรแก%ว
62013017644 ว5าที่ร%อยตรีมงคล พิชญเดชา
62013017645 นายพรพิพัฒน� รอดระวังภัย
62013017646 นางสาวปุณยาพร บุญม่ัน
62013017647 นางสาวจิตราพร พลหลา
62013017648 นางสาวพรรณพิลาส เหลืองเอี่ยม
62013017649 นางสาวธีร�วรา นามเมือง
62013017650 นางสาวริญญารัตน� อุดมหิรัญเกียรติ
62013017651 นายณัฐสิทธ์ิ ป@ยะกิตติยามาศ
62013017652 นางสาวสุชานรี มหาชัยวงษ�
62013017653 นางสาวกรองกาญจน� สมบูรณ�
62013017654 นางสาววรัญญา คูณคํ้า
62013017655 นายสรายุทธ แนวนาค
62013017656 นางสาวธีราภรณ� เกตุทอง
62013017657 นางสาวสมใจ สดภิบาล
62013017658 นางสาวจาริกา ครองวงษ�
62013017659 นายอรรณพ คงการ
62013017660 นายทศวรรษ ศรีมณฑล
62013017661 นายบดินทร� เฉลิมชัย
62013017662 นายพลวัต คงทอง
62013017663 นางสาวทอแสง เที่ยงคาม
62013017664 นางสาวศรัณย�พร เนื่องอุดม
62013017665 นางสาวอภิชญา ไพรศรี
62013017666 นางสาววรรณา นุสนธ์ิ
62013017667 นายสุธี สายสินธ�
62013017668 นางสาวพรธิดา รอดสัมฤทธ์ิ
62013017669 นางสาวโรจน�ฤดี เยาวภาคุณ
62013017670 นางสาววีดUาด เตซาน

หน%า 589 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017671 นางสาวพรทิพย� ยาสมุทร
62013017672 นางสาวศศิชา บุญเก5า
62013017673 นางสาวเสาวนีย� ซุยลุย
62013017674 นางสาวสุวรรณา ฤกษ�สกุลเรือง
62013017675 นางสาวอัญฑิกา ปานสกุล
62013017676 นางสาวณัฐสิตา บุตรคํา
62013017677 นางสาววลัยลักษณ� แก%วไพบูลย�
62013017678 นางสาวจันทิมา ช%างวัล
62013017679 นางสาวศิริลักษณ� รวดเงิน
62013017680 นางสาวเมริสา หวังฟFงกลาง
62013017681 นายอภิวิชญ� สันติภิรมย�กุล
62013017682 นางสาวอรอนงค� สักกุนันท�
62013017683 นางสาวสุกัญญา บํารุงภักด์ิ
62013017684 นางสาวลันตาวี แก%วทิพรัตน�
62013017685 นายเนติธร สมกําเนิด
62013017686 นางสาวณัฏฐิรา ทองคํา
62013017687 นายเฉลิมชัย สวาสนา
62013017688 นางสาวโพยมรัตน� ประสานทอง
62013017689 นางสาวศุชญา กุญชรินทร�
62013017690 นางสาวปุ;มณัฐฑิกา เมฆขลา
62013017691 นางสาวขวัญชนก เกตุกัปตัน
62013017692 นายสหรัฐ แก%วเสริม
62013017693 นายประกาศิต เกตากุล
62013017694 นางสาวสุปรียา ปานคํา
62013017695 นางสาวสายนที จิตรักชาติ
62013017696 นางสาวอวิกา เจริญค%า
62013017697 นางสาวพิชนันท� หมันสนิท
62013017698 นางสาวพนิดา จิตตะรักษ�
62013017699 นางสาววรรณา จันทร�เชื้อ
62013017700 นางสาววารุณี มากสุวรรณ

หน%า 590 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017701 นายชวสนัน ยิสุ
62013017702 นางสาวสิริรัฐ ทองน%อย
62013017703 นายกันตภัทร สุบรรณ ณ อยุธยา
62013017704 นางสาวพันทิวา เพ็งขวาง
62013017705 นางสาวเจนจิรา หวานขันธ�
62013017706 นางสาวโชติกา สนรักษา
62013017707 นางสาวณัชวารี พ5วงศรีรักษา
62013017708 นายปภาณ เสฏฐรังสี
62013017709 นายอมต วัฒนพงศ�ศิริ
62013017710 นางสาวสุนิสา เพชรอาวุธ
62013017711 นางสาวนพมาศ เจริญมโนพุทธิ
62013017712 นายชัยยะ วงศ�ษา
62013017713 นางสาวกรรณิการ� วรรณบวร
62013017714 นางสาวปาริชาต ดีถนัดกิจ
62013017715 นางสาวธันยพร เงินม่ันคง
62013017716 นางสาวธนพร หรั่งวัตร
62013017717 นางสาวกุลธิดา เมืองสุวรรณ
62013017718 นางสาวกนกวรรณ กุลเพชรจาคกร
62013017719 นายไกรฤทธ์ิ พานิช
62013017720 นางสาวนันท�นภัส เลิศอัมรานนท�
62013017721 นายศิวายุ แกมนิล
62013017722 นายกัมปนาท ชัยรัญจวนสกุล
62013017723 นางสาวเบญจมาศ ม่ันคง
62013017724 นางสาวฐิติมาพร สูตรเลข
62013017725 นางสาวอทิตยา ใจสม
62013017726 นางสาวนิตยา กาฬภักดี
62013017727 นางสาวดารณี งามแสง
62013017728 นางสาวเขมฤดี แสงสว5าง
62013017729 นางสาววิภารัตน� ฉวาง
62013017730 นางสาวจุฬาภรณ� วรรณกุล

หน%า 591 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017731 นางสาวกอบกุล บุญบรรเทิง
62013017732 นางสาวทอปFด โพธิกรเจริญ
62013017733 นางสาวภัทรพร ศิริลักษณ�
62013017734 นางสาวสุทธิรัตน� คงบุญ
62013017735 นายรัชพล ศิริงาม
62013017736 นางสาวป@ยนันท� ยูพานิช
62013017737 นายตรีวิทย� รุ5งเรือง
62013017738 นางสาวทิพรัตน� ดวงลือ
62013017739 นางสาวณชนก สัญญาพัฒนสกุล
62013017740 นายเฉลิมชัย ศรีเมือง
62013017741 ว5าที่ ร.ต.ณรงค�ศักด์ิ สุรินตัน
62013017742 นางสาวปรียานุช สายพฤกษ�
62013017743 นางสาวนัทชา กาญจนวาศ
62013017744 นางสาวพรรณิภา พงษ�สวัสด์ิ
62013017745 นายจีรศักด์ิ เนียมมณี
62013017746 นางสาวกรรวี รักเดช
62013017747 นางสาวพริมาภรณ� อินขาว
62013017748 นายภควัจน� วิมุติกุล
62013017749 นางสาวนลินนิภา ม่ันเหมาะ
62013017750 นางสาวปนิตตา จันทร�งาม
62013017751 นายภูมินันท� เส5งนวล
62013017752 นางสาวนัทธมน คาระวะ
62013017753 นางสาวพัชรี ขลิบกลาง
62013017754 นายสุทธิชัย สิทธิชอบธรรม
62013017755 นางสาวจุฑารัตน� พัดทอง
62013017756 นายภูริณัฐ งามบุญแถม
62013017757 นางสาวพรทิวา รัตนสมบัติ
62013017758 นายวรวุฒิ แสงอ5อน
62013017759 นางสาวชณิศา เผือกย้ิม
62013017760 นางสาวกชกร ลัดดาวรากรณ�

หน%า 592 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017761 นางสาวศุภลักษณ� สิทธิพันธ�
62013017762 นายพัทธพล อิ่มงาม
62013017763 นางสาวศุภรัสม์ิ เพ็งอุดม
62013017764 นางสาวกวินรัตน� วัฒนบุณยสิทธ์ิ
62013017765 นางสาวสมจิตร ป;อมสา
62013017766 นางสาวนันท�นลิน แก%วมณี
62013017767 นายศุภโชค สุจริตธรรม
62013017768 นายเสวก เบ็นหะยีสะเล็ม
62013017769 นายเอนก ทิมจร
62013017770 นายสุทธิภัทร ทนันชัย
62013017771 นางสาวบราลี คุณทั่งทอง
62013017772 นางอรุณวรี ลิขิตวรการกุล
62013017773 นางสาวสิรินันท� ทองดีวัฒนกุล
62013017774 นางสาวพัชรนันท� ภูยานนท�
62013017775 นางสาวกนิษฐา ทุมกิจจะ
62013017776 นางมัชฌิมา โลกวิฑูรณ�
62013017777 นางสาวณัฏฐกานต� รองเดช
62013017778 นางสาวภัทราวดี ผลโกศล
62013017779 นางสาววิมลพรรณ ขันติโกวิท
62013017780 นางสาวพุทธพร กนกอังกูร
62013017781 นายวสันต� เขียวอินทร�
62013017782 นางสาวเจนจิรา ไกรบํารุง
62013017783 นางสาวจารุวรรณ หมู5ดี
62013017784 นายนัฐพงศ� เกิดหนองสังข�
62013017785 นางสาวคีตภัทร พรหมดี
62013017786 นางสาววรรณิภา บรรลังก�
62013017787 นายทศพร ชื่นอารมย�
62013017788 นางสาวสมารัตน� คหะวงค�
62013017789 นางสาวกนกวรรณ ทาวิชัย
62013017790 นางสาวสุชาวดี หยุยไธสง

หน%า 593 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017791 นางสาวบุญญาดา เทียมทิพร
62013017792 นางสาวกิตติยา แย%มด%วง
62013017793 นายมฐา คําเพชรดี
62013017794 นายอทิตย� เจริญภักดี
62013017795 นางสาวพัชราภรณ� อ5อนตา
62013017796 นายธนวัชร กิติโกมลสุข
62013017797 นางสาวลัดดารัตน� สุขเกิด
62013017798 นางสาวเพ็ญนภา พรหมนิพนธ�
62013017799 นางสาววาศินี ตุลวรรธนะ
62013017800 นางสาวทิพย�สุดา ศรีษะแก%ว
62013017801 นายฐิติยศ คงศรีพุทธ
62013017802 นางสาวปFทมา คําศรี
62013017803 นายวสันต� บุญกะยะ
62013017804 นางสาวอุษา หมายถมกลาง
62013017805 ว5าที่ ร.ต.หญิงกุญชลี มาลา
62013017806 นางสาวจิรัชญา มัณฑะวงศ�
62013017807 นางสาวนิตยา เนติ
62013017808 นายธนพล แสงศุภกร
62013017809 นางสาวพรชนก จันทร�สุริย�
62013017810 นายเอกชัย ทองขาว
62013017811 นางสาวศุภาพิชญ� ซ5อนกลิ่น
62013017812 นางสาววนิดา ปานนพภา
62013017813 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุดารัตน� สุทัศน�
62013017814 นางสาวภัทฑิรา แสงแดง
62013017815 นางสาววลาสิณี แก%วมะเริง
62013017816 นางสาวจิราวรรณ วรกิจอภิบาล
62013017817 นางสาวชลธิชา โพธ์ิเขียว
62013017818 นายณัฐพงษ� เปลี่ยนพลอย
62013017819 นายนวิน สถิรพันธ�พงศ�
62013017820 นางสาวปภาวี กลิ่นจันทร�

หน%า 594 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017821 นางสาวลลิดา ดอกไม%งาม
62013017822 นางสาวจิมาพร แผ5วสูงเนิน
62013017823 นางสาวเสาวลักษณ� สีทองแก%ว
62013017824 นางสาวอรวรรณ นุชทองม5วง
62013017825 นางสาวกนกรัตน� เศวตมาลย�
62013017826 นางสาวปวีณอร โทเอี่ยม
62013017827 นางสาวฐาปณีย� พงษ�ทวี
62013017828 นายสุริยัน โชติมานิต
62013017829 นายวุฒิชัย ฉันทร�มิตรกุล
62013017830 นายไตรสิทธ์ิ ตันตินิมิตรกุล
62013017831 นางสาวณัฎฐณิชา เงินสมทอง
62013017832 นายเอกชัย แก%ววงษา
62013017833 นางสาวศรัญญา หรั่งเจริญ
62013017834 นางสาววชิราภรณ� ชายเดช
62013017835 นายอัครวุฒิ ค%าผลดี
62013017836 นางสาวชมพูนุท พูลเพ่ิม
62013017837 นายสุชาครีย� สิงห�กรณ�
62013017838 นางสาวปาลิตา บุญเมือง
62013017839 นายกรินทร� จุลวราภรณ�
62013017840 นายสุเชษฐ� อินทรสูต
62013017841 นางสาวพร ชัยวันดี
62013017842 นางสาวอภิชญา เจริญพร
62013017843 นายวรินทร� ลักษณายน
62013017844 นางสาวศยามล เพียวิเศษ
62013017845 นางสาวธิดารัตน� แก%วดวงใหญ5
62013017846 นายคีรีภาค รัตนธรรม�ปกร
62013017847 นางสาวแอม ชูรัตน�
62013017848 นางสาวสินีนาฎ บุญมี
62013017849 นางสาวสุกัลยา บัวสีทอง
62013017850 นายพงศกร เรียบร%อย

หน%า 595 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017851 นางสาวชุรีย� เฮงเจริญ
62013017852 นายปวีณ�กร ศรีวิชา
62013017853 นางสาววัชราภรณ� สุภาษร
62013017854 นางสาวบุษกร บัวบุศ
62013017855 นายฐิติพงศ� ปรUะย5อ
62013017856 นายอิทธิพัทธ� ทรัพย�สันทัด
62013017857 นางสาวรังสิมา ผึ้งลาภ
62013017858 นางสาวพัทยา ชารี
62013017859 นายเจนณรงค� อุปการแก%ว
62013017860 นางสาวทิพย�วดี ปรีดาเกษมศักด์ิ
62013017861 นางสาววรพนิต ณ.จันทร�
62013017862 นางสาวนุศรา เจริญศักด์ิดํารงค�
62013017863 นางสาวกัญญารัตน� มัชฌิมานันท�
62013017864 นางสาวปริญญา แจ5มคุณ
62013017865 นางสาวอรอนงค� เต5าทอง
62013017866 นางสาวจารุวรรณ ทองสุรินทร�
62013017867 นางสาวธัญวรัตม� เพชรมาตย�
62013017868 นางสาวนลิสลา ไข5ทอง
62013017869 นางสาวอรทัย ไกรเภา
62013017870 นายณัฐวุฒิ อนงค�
62013017871 นายณัฐกัญจน� สว5างอารมย�
62013017872 นางสาวกิตติธร ทับกะแดะ
62013017873 นายวุฒิศักด์ิ เจริญสุข
62013017874 นางสาวนันท�ณภัส ดอกกุหลาบ
62013017875 นายกิตติคุณ หว5างเพียร
62013017876 นางสาวกมลชนก นาคชํานาญ
62013017877 นางสาวสุชานาถ ขัติยะปFญญา
62013017878 นายพงศกรณ� ผะอบเพ็ชร
62013017879 นางสาวปาริฉัตร จิตต�โสภณ
62013017880 นางสาวอามีรา มะแซ

หน%า 596 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017881 นางสาวลักษณาเงิน แช5มฉํ่า
62013017882 นางสาวพฤษฉัตร ศิลศร
62013017883 นางสาวกฤชอร คุ%มโห%
62013017884 นายธนยศ เกตุเลขา
62013017885 นายสุพีร� ปFMนโต
62013017886 นายกิตติพงษ� ไตรไมตรีพิทักษ�
62013017887 นางสาวเจตน�สุดา คําวัง
62013017888 นายพีรพัฒฒ� ศาศวัตวาณิช
62013017889 นางสาวดารณี เอกรักษา
62013017890 นายพีระวัฒน� อาจหาญ
62013017891 นายธนพล เมตตะธํารงค�
62013017892 นายบรรพต จิตตรง
62013017893 นายณัฐพล สิงห�ทอง
62013017894 นางสาวรื่นฤดี อินยอด
62013017895 นางสาวจิราภรณ� ประทุมถ่ิน
62013017896 นางสาวสัญญลักษณ� อินทรประสิทธ์ิ
62013017897 นางสาวสาริศา จันทะสิละ
62013017898 นายบุญชัย บําเพ็ญทาน
62013017899 นางสาวอัญธิกา ผ5องแผ%ว
62013017900 นางสาวจิราภรณ� บุญหงษ�
62013017901 นายชาตรี ลอยประโคน
62013017902 นางสาวพนิดา เพชรคีรีรัฐ
62013017903 นายศักรินทร� งามประดิษฐ
62013017904 นางสาวกชกร จุลจงกล
62013017905 นายมนัสวี แว5นแก%ว
62013017906 นายทิวา เขียนวงษ�
62013017907 นายกิติชัย ย้ินห%อง
62013017908 นางสาววรัญญา ไทยแก%ว
62013017909 นางสาวนิศารัตน� นวลแป;น
62013017910 นางสาวเบญจมาศ ตะโจระกัง

หน%า 597 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017911 นางสาวทิพารัตน� สัญพงศ�
62013017912 นางสาวณัฐณิชา ถาวรย่ิง
62013017913 นางสาวอัจฉรียา ม่ันสวาทะไพบูลย�
62013017914 นางณภัทร กระจกรูป
62013017915 นางสาวสิริภา สินอยู5
62013017916 นายจิรัฎฐ� ธุระหาญ
62013017917 นายบัณฑิต ชาตรูปากร
62013017918 นางสาวธิดารัตน� แซ5เต%า
62013017919 นางสาวสุรัตนา ฟFPนนาง
62013017920 นางสาวเจนจิรา ลอยเจริญ
62013017921 นางสาวอัจฉรา คําผ5อง
62013017922 นางสาวซารีนา มะโซUะ
62013017923 นางสาวอาทิตยา ง้ิวลาย
62013017924 นายภัทรพล ม5วงสีสันต�
62013017925 นายพงศธร ศิลปQลา
62013017926 นางสาวศลิษา พรไพบูลย�
62013017927 นางสาวสุวรรณรัตน� ไขแสง
62013017928 นายนพดล ศุภลักษณ�
62013017929 นางสาวอมิตรา เจUะอุเซ็ง
62013017930 นางสาวมณิภา บุตรศรี
62013017931 นางสาวปวียาภรณ� เนินใหม5
62013017932 นางสาวสายทิพย� นกพรม
62013017933 นายวงศกร หลวงขัน
62013017934 นางสาวสุวิมล ถาวรสุข
62013017935 นายวรวรรธน� เฮงชัยโย
62013017936 นางสาวเมรี ลุสําเร็จ
62013017937 นายสิรศักด์ิ สุนทรท%วม
62013017938 นางสาวพรชนก ไทยบุญรอด
62013017939 นายจิรพงศ� ชนะดี
62013017940 นางสาวอุไรภรณ� มีเงิน

หน%า 598 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017941 นายป@ยะณัฐ กลับกลาย
62013017942 นางสาวชัญญานี เวียงศิริ
62013017943 นางสาวชลธิชา สุดสายใจ
62013017944 นางสาวรจนา แก%วล%วน
62013017945 นายวิสุทธ์ิ คุณรัตนชัย
62013017946 นายเตชธร บัวก%อน
62013017947 นางสาวสสิธร ก่ิงรัตนะ
62013017948 นางสาวฮามีเราะห� ยะปา
62013017949 นางสาวณัฐณิชา รุ5งโรจน�ชัชวาล
62013017950 นางสาวชนิกา พัสดุ
62013017951 นางสาวอนุธิดา ฉิมภู
62013017952 นางสาวสุนัดดา ส5องาม
62013017953 นางสาวกนกกาญจน� โคจรนา
62013017954 นายวิษณุ มัทธญาติ
62013017955 นางสาวณัฐรีญา จันทรมณี
62013017956 นางสาวขนิษฐา ผิวสอาด
62013017957 นายจิรภัทร ชัยกูล
62013017958 นายอภิราช ประทุมเมฆ
62013017959 นางสาวรมิตา สีเหล็กแดง
62013017960 นายกชพงศ� โตศักด์ิสิทธ์ิ
62013017961 นายทีปกร บุญเอี่ยม
62013017962 นางสาววาสนา สนัย
62013017963 นายพงศธร รอตเจริญ
62013017964 นางสาวจุฑาทิพย� จุลเลศ
62013017965 นางสาวณิชกมล วิสุทธิพันธุ�
62013017966 นางสาวอมรรัตน� จิตประวัติ
62013017967 นางสาวเพ็ญภัสสร ก%องเวหา
62013017968 นางสาวกมลวรรณ ลิ่มขจรเกียรติ
62013017969 นางสาวศิรประภา ศรีพรม
62013017970 นางสาวสุธารัตน� สิทธิศิริพร

หน%า 599 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013017971 นางสาวชัชนีพร คําหาญ
62013017972 นางสาววนิศา ยิบพิกุล
62013017973 นางสาวชรินทร�ทิพย� เสียงอ5อน
62013017974 นางสาวนัฐนันท� แช5มพวงงาม
62013017975 นางสาวจุฑารัตน� พรหมทอง
62013017976 นายสุกิจธวัช สมหน5อ
62013017977 นางสาวชิดชนก ชะเอมพงษ�
62013017978 นายจิรกฤต โคมแฝง
62013017979 นางสาววิลาวัลย� พฤกษชาติ
62013017980 นางสาวณัฐชยา วรรณาเจริญกุล
62013017981 นางสาวจีรวัลย� จันจักษ�
62013017982 นายณัฐกุล คํามะวงค�
62013017983 นางสาวชลนิภา ฝากเซียงซา
62013017984 นายนฤชา นุ%ยเอียด
62013017985 นางสาวสลิลทิพย� เสนมา
62013017986 นางสาวสุมาลี เงางาม
62013017987 นางสาวฉันจรรย� ยอดคํา
62013017988 นายก%องภพ มากทรัพย�
62013017989 นายณัฐฐิกรณ� วงษ�ศรีแก%ว
62013017990 นายธนายุทธ มานะวงษ�
62013017991 นางสาวธัญลักษณ� น%าวแสง
62013017992 นางสาวจิรนันท� ถวิลผล
62013017993 นางสาวนลินี กัลยาบูรณ�
62013017994 นางสาวกฤติยา นําภานนท�
62013017995 นางสาวเบญจมาภรณ� แซ5ต้ัง
62013017996 นายนัฐพล สีกะมุด
62013017997 นายณัฐนนท� ผาสิงห�
62013017998 นางสาวไพลิน บึงลอย
62013017999 นางสาวตะวัน เงาศรี
62013018000 นางสาวชุติกาญจน� สุขสะอาด

หน%า 600 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018001 นายกนก สุวรรณมีมงคล
62013018002 นายป@ยะพงษ� น%อยเจริญ
62013018003 นางสาวชัญญานุช ย่ิงรุ5งเรือง
62013018004 นางสาวกัญญาภัทร สมร5าง
62013018005 นางสาวรุ5งอรุณ กันทะ
62013018006 นางสาวขวัญชนก อมฤก
62013018007 นางสาวกัญญารัตน� เกิดโมลี
62013018008 นางสาวจิรนันท� ศรีจันทร�
62013018009 นางสาวพัชรียา ประจง
62013018010 นายวรวุฒิ หัวนา
62013018011 นางสาววิสสุตา พลฤทธ์ิ
62013018012 นางสาวศิริกานต� พูลพิพัฒน�
62013018013 นางสาววนิดา ทาสัก
62013018014 นางสาวอารียา อินทรแหยม
62013018015 นางสาวศิริลักษณ� มะยอง
62013018016 นางสาวนัจญา ลาวัง
62013018017 นางสาวยลดา อินสอาด
62013018018 นายกฤษดา ชวนะกุล
62013018019 นางสาวพัชร�ญา ดาวเรือง
62013018020 นางสาวเจนจิรา ผุยหัวโทน
62013018021 นายมงคลชัย อินทร�ชม
62013018022 นางสาวมินทร�ลดา จึงคูณเศรษฐ�
62013018023 นางสาวนุชนารถ สุทธิญาณโสภณ
62013018024 นางสาวฐิตารีย� คะณา
62013018025 จ.ต.หญิงญาณิศา ชิตกุล
62013018026 นางสาวชวิศา จ5างทอง
62013018027 นายธวัชชัย คําอ%วน
62013018028 นางสาวอทิตยา แจ5มสุข
62013018029 นางสาวพัชริดา พูลเกษม
62013018030 นายภูมินทร� น5านกาศ

หน%า 601 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018031 นางสาวสุพัตรา หันจางสิทธ์ิ
62013018032 นายศิขริน เขียวจักร�
62013018033 นางสาวภัทรศมน จันทโชติ
62013018034 นางสาวอรัญญา เมฆสงค�
62013018035 นายณัฐภาส แก%วมีชัย
62013018036 นางสาวจิราวรรณ กลีบรัง
62013018037 นางสาวบุษยมาส อยู5นิรันดร
62013018038 นางอิสริยา เลิศธนาวัช
62013018039 นางสาวธิดาทิพย� โสขุมา
62013018040 นายธนวัฒน� อุดทังกันทา
62013018041 นายธงชัย กิตติรัศมีวงศ�
62013018042 นางสาวอภิสรา เจริญผล
62013018043 นายไชยวัฒน� สกนธ�ผดุงเขต
62013018044 นายเศรษฐกร จงรักษ�
62013018045 นายสรวิศ นาคประสิทธ์ิ
62013018046 นางสาวอมรรัตน� ไม%สนธิ
62013018047 นางสาววริศรา เกตุแก%ว
62013018048 นางสาวกัลยา ป@Pนคล%าย
62013018049 นางสาวจุฑามาศ พิงไธสง
62013018050 นางสาวรัสวรรณ ขําศิริ
62013018051 นางสาวป@ยธิดา แก5นภักดี
62013018052 นายธวัชชัย สุพรหม
62013018053 นางสาวศิรดา อนุจารวัฒน�
62013018054 นางสาวนภสรณ� อําพัฒน�
62013018055 นางสาวณัฏฐณิชา แสงมณี
62013018056 นายอนุพล รักไทย
62013018057 นางภิญญาพัชญ� คล%ายสําเนียง
62013018058 นางสาวณัฐธิดา หอมจันทร�
62013018059 นางสาวสินิทธา วงศมาก
62013018060 นางสาวสุพิชฌาย� สุขินี

หน%า 602 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018061 นางสาวป@ยนุช ทองจีน
62013018062 นางสาวกชพร พรพลวัฒน�
62013018063 นางสาวณัชชา สินสมุทร
62013018064 นางสาวอัณศยา พันธุ�พรหม
62013018065 นางสาวนริศรา ปFMนทรัพย�
62013018066 นางสาวสุวดี เทพปFนติ
62013018067 นางสาวนิภาธร รอดแก%ว
62013018068 นางสาวสุชาดา ทิพย�เนตร
62013018069 นายนรากร เพ็งสว5าง
62013018070 นางสาวกชพร แก%วคํา
62013018071 นางสาวกมลรัตน� หงษ�ทอง
62013018072 นางสาวขจีรัตน� ล%นหลาม
62013018073 นางสาวอรปรียา รักบําเหน็จ
62013018074 นางสาวธัญญพัทธ� ปลื้มอารีย�
62013018075 นางสาววิสุตา บุญรักษ�
62013018076 นางสาวทิพย�นภา สร%อยทอง
62013018077 นายอดุลย� จันทร�สุข
62013018078 นางสาววิมลพรรณ เดชะดี
62013018079 นายป@ยะพงษ� ผงสามสิบ
62013018080 นางสาวพัชรินทร� จันทร�ฝFMน
62013018081 นางสาวชุติกาญจน� ชํานาญกิจ
62013018082 นางน้ําฝน ไทยสวัสด์ิ
62013018083 นางสาวจุภามาศ สะการ
62013018084 นางสาวพิมพ�ใจ มะลิทอง
62013018085 นางสาวสุธาทิพย� เสนาะโสตร�
62013018086 นางสาวสุมิตรา ช5อรักษ�
62013018087 นางสาวชิดชนก เกตุเภา
62013018088 นายอิสระภาพ บํารุงสงฆ�
62013018089 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกฤษณา โตเลี้ยง
62013018090 นางสาวกนกวรรณ คําตา

หน%า 603 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018091 นายนฤพนธ� น%อยประสาร
62013018092 นางสาวขนิษฐา ศิริเกตุ
62013018093 นางสาวนิภาดา เทียมพยุหา
62013018094 นายชิษนุพงศ� นิวัติวิทิต
62013018095 นางสาวบุญวิภา สินธุชัย
62013018096 นายอภิริน มีแก%ว
62013018097 นางสาวณฐพร สิงห�โตทอง
62013018098 นายกฤษณะ ชาตรี
62013018099 นางสาวณัฐธนารีย� ชาวเวียง
62013018100 นายศักด์ิศรี เม็ดมะ
62013018101 นางสาวจริยา นามมาดี
62013018102 นางสาวสุวิชาดา ทองอยู5คง
62013018103 นางสาวรวิภา ภูมิลา
62013018104 นางสาววรางรัตน� บุญอุย
62013018105 นางสาวนูรซีลา เจUะแวง
62013018106 นายพนัส ศรีสมบัติ
62013018107 นางสาวอ5อนนุช สมศิลา
62013018108 นายชาตุรงค� ควรยืน
62013018109 นางสาวณัฐกฤตา แก%วคํา
62013018110 นายทินกร ไทยแก%ว
62013018111 นางพรพรรณ เหรียญทอง
62013018112 นายภาณุวัฒน� ชํานาญ
62013018113 นายถิรวัฒน� ขันโท
62013018114 นายธีรพันธ� สุขสุราษฎร�
62013018115 นางสาวชลธิชา ต้ังพงศ�เสถียร
62013018116 นายณัฐวัฒน� เจริญเงินทวี
62013018117 นางสาวฐาปนี อภัยวงศ�
62013018118 นางสาวธนภรณ� หม่ืนศรีวงค�
62013018119 ว5าที่ ร.ต.สถาปFตย� เด5นดวง
62013018120 นางสาวทยุตา ถ่ินจอม

หน%า 604 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018121 นางสาวณัฐวรรณ ลําพา
62013018122 นางสาวธัญญาลักษณ� ศรีโชค
62013018123 นางสาวเบญจวรรณ เทียมแสน
62013018124 นางสาวฐิติกมล โพวันดี
62013018125 นายรัฐพล คําป;อง
62013018126 นางสาวบัณฑิตา ทองศรี
62013018127 นางสาวสุภาภรณ� เทียนบุญ
62013018128 นางสาวศุภสิตา คงเสมา
62013018129 นางสาวปวีณา ชูแสง
62013018130 นางสาวเบญจมาภรณ� หยวกแก%ว
62013018131 นางสาวทักขิณา พุฒิไกรถาวร
62013018132 นายเฉลิมชัย สมสะกีสิทธ์ิ
62013018133 นางสาวนิสาชล จําปาขอม
62013018134 นายการุณรักษ� ก%อนแก%ว
62013018135 นายกิตติชัย แซ5โค%ว
62013018136 นางสาวจิระญา พูนเขตกิจ
62013018137 นายอธิปปFตย� จีระสมบัติ
62013018138 นางสาวพิชญ�ศรัยชล บางอวด
62013018139 นางสาวป@ยรัตน� วิเศษวงศ�ษา
62013018140 นางสาวกาญจนานุช ชุมจันทร�
62013018141 นางสาวอัญชิสา สุพรรณกูล
62013018142 นางสุวรรณา เจริญฤทธ์ิ
62013018143 นางสาวนีรนุช จันทะนะ
62013018144 นายณัฐชนน สวยสําอางค�
62013018145 นางสาวมินตรา จารวัฒน�
62013018146 นายอรรถวีร� มณีเสน
62013018147 นางสาวศุภนิดา ขวานทอง
62013018148 นางสาวภัณฑิรา ธรรมปาโล
62013018149 นางสาวเมภาวี เก5งนอก
62013018150 นางสาวสุวิชาดา ชัยสงคราม

หน%า 605 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018151 นางสาววริศรา ถาแก%ว
62013018152 นางสาววิรดา เกตุพันธุ�
62013018153 นางสาวฐิตาภา ชาตรีกูล
62013018154 นางสาววัฐรีณีย� พราหมณ�คง
62013018155 นายพีระพล แคบขุนทด
62013018156 นางสาวกัณฐมณี ชํานาญพล
62013018157 นายศิวพจน� วรางค�พูนศรี
62013018158 ว5าที่ร.ต.กฤษณชัย ค5าม5วง
62013018159 นางสาวป@ยาพร วิลาศวชิรโสภณ
62013018160 นางสาวนิภาพร สามหาดไทย
62013018161 นายพสิษฐ� ไชยศรี
62013018162 นางสาวอินทิรา จันทร�หอม
62013018163 นายชัชรินทร� ศรีบุศยดี
62013018164 นางสาวกรองแก%ว อิสริยเกล%า
62013018165 นางสาวทิพย�นรี เทพสิงห�
62013018166 นางสาวชนกสุดา ทิพงษ�
62013018167 นางสาววิภารัตน� ซาภักดี
62013018168 นางสาวธัญญรักษ� อยู5สถิตย�
62013018169 นางสาวญาสะมีน ซามัน
62013018170 นางสาวปณิตา เสถียรพานิช
62013018171 นางสาวขนิษฐา ปFญญาอ5อนหวาน
62013018172 นางสาวนุชจรี โสภากุล
62013018173 นายสันต์ิ เดชพร
62013018174 นางสาวจุฑารัตน� แหวนทองคํา
62013018175 นางสาวอธิษฐาน ยืนหาญ
62013018176 นายฐากร สังขะเลิศ
62013018177 นางสาวซูไฮดา เฮงซา
62013018178 นางสาวสาวิตรี วรสันต�
62013018179 นางสาวณัฏฐ�ชญานิช แสงสีดา
62013018180 นางสาวนิภาภรณ� บุญคํา

หน%า 606 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018181 นางสาวธิดารัตน� เข่ือนแก%ว
62013018182 นางสาวธิมาพร เต5าหิม
62013018183 นางสาวกิติยา หมัดเสริมสิน
62013018184 นางสาวทิพย�สุดา วันดี
62013018185 นายชนกันต� ทองนอก
62013018186 นางสาวเจนรัศม์ิพรรณ บุญกล5อม
62013018187 นางสาวมัญชุตา เกิดโชติ
62013018188 นางสาวปูริดา เขียวเกษม
62013018189 นางสาวพิชามญชุ� อรรถบท
62013018190 นางสาวธัญชนิต ทับสวัสด์ิ
62013018191 นางสาววรวีร� รังสิมันตุชาติ
62013018192 นางสาวภัสญาน�วรรณ� เจนนุวัตร
62013018193 นางสาวนันทลักข� อรรถจริยะวุฒิ
62013018194 นางสาวพรทิพย� สุขสวัสด์ิ
62013018195 นายมโนทัย ไชยแสง
62013018196 นางสาวสุกัญญา ม่ันหมาย
62013018197 นางสาววิไลวรรณ อิ้วเจริญ
62013018198 นางสาวสุภาภรณ� ยะวิเชียร
62013018199 นางสาวภัทราภรณ� เพ็งประโคน
62013018200 นางสาวกําไล เรียนหัตถกรรม
62013018201 นายณธีพงศ� เศวตสิทธิรัตน�
62013018202 นางสาวสุชานาฏ ลําดับวงค�
62013018203 นายเลอลพ ดอนปFต
62013018204 นางสาวปาริชาติ กมลเศษ
62013018205 นางสาวนิภาธร หลินหะตระกูล
62013018206 นายวัชรพงศ� สุศรี
62013018207 นางสาวกันต�หทัย เรือนก%อน
62013018208 นางสาวปุณฑริกา ดีประเสริฐ
62013018209 นางสาวจรรยา เณรศรี
62013018210 นางสาววิมล เพ่ิมทรัพย�

หน%า 607 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018211 นางสาวศรัญญา วระกฎ
62013018212 นางสาวสุธิดา บํารุงภักด์ิ
62013018213 นางสาวจิราพรรณ ช%างศรี
62013018214 นายจีรศักด์ิ เกลี้ยงมณี
62013018215 นางสาวพรพรรณ พ่ึงเอี่ยม
62013018216 นางสาวรัชนีภรณ� ผิวผ5อง
62013018217 นางสาวอาทิตยา มหาศวิน
62013018218 นางสาวปรางทิพย� อิงคะวะระ
62013018219 นางสาวอริษา เทศทอง
62013018220 นายภูวนารถ บุญปFน
62013018221 นางสาวสุจินดา ใสสะอาดมาก
62013018222 นางสาวจตุพร อัปมระกา
62013018223 นางสาววรัญญา เค%านาวัง
62013018224 นายณัฐพงษ� จันทร�เนียม
62013018225 นางสาวปภัสรา บ5อเงิน
62013018226 นางสาวทัศนีย� มีงามดี
62013018227 นางสาวนุรอามีละ สะแลแม
62013018228 นายดํารงศักด์ิ กาญจนสุวรรณ�
62013018229 นางสาวรัตติกาล ไชยลังกา
62013018230 นางสาวศศิประภา สนเอี่ยม
62013018231 นางสาวปFญจพร เพียรดี
62013018232 นายชัชวาล ชัยกร
62013018233 นางสาวนูรีซัน บินเจUะมิง
62013018234 นางสาวสันธิยา จินตวรธรรม
62013018235 นายวันชัย สวาฤทธ์ิ
62013018236 นายภูกฤษ ศรีวิลาศ
62013018237 นางสาวชุติมา ต5ายจันทร�
62013018238 นางสาวกุลยา พุฒหยวก
62013018239 นายอัครวุฒิ ธิติศักด์ิ
62013018240 นายสุรวุฒิ มานะชอบ

หน%า 608 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018241 นางสาวปาริชาต พุ5มสุวรรณ
62013018242 นางสาวโชติกา ลิ่มทอง
62013018243 นางสาวนิภารัตน� วุ5นบุญชู
62013018244 นางสาวอภิชญา วินิจชัยนันท�
62013018245 นางสาวกันยารัตน� ประกอบกิจ
62013018246 นางสาวกัญญาณัฐ บานแย%ม
62013018247 นางนิภาวรรณ คําหอมกุล
62013018248 นางสาวญาดา ศรียาภัย
62013018249 นางสาวเบญจวรรณ แว5นแก%ว
62013018250 นางสาวสอฝYยUะ ฟองชนะ
62013018251 นายอับดุลฮากีม ตาผา
62013018252 นายพสธร ธรรมศิริไพศาล
62013018253 นางสาวสุพัตรา สอนบุญเกิด
62013018254 นางสาวป@Pนรัก ร5มโพธ์ิชื่น
62013018255 นางสาวกมลนัทธ� มีขวด
62013018256 นางสาวอรุณี นิยมสุข
62013018257 นางสาวชวัลนุช ชูมณี
62013018258 นางสาวจิราพร อรรคศรีวร
62013018259 นางสาวพรศิตา สร%อยจิตร
62013018260 นางสาวอรวี สวัสด์ิเวทิน
62013018261 นางสาวศุภัชฌา วงษ�ศิริ
62013018262 นางสาวชาลินี สุขไสย
62013018263 นางสาวมาลิสา เชื้อสําราญ
62013018264 นางสาวขนิษฐา นาคลี
62013018265 นายนฤเบศญ� เมฆงาม
62013018266 นางสาวณัชชา อุทัยทัศน�
62013018267 นายอภิรักษ� รุ5งเรือง
62013018268 นายกฤษณะ วันอยู5
62013018269 นางสาวศุกร�ฤดี ผาลิพัฒน�
62013018270 นางสาวณัฐชยา สุขศรี

หน%า 609 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018271 นางสาวชานิกา ศรีแสง
62013018272 นางสาวจินตนา ฮาตระวัง
62013018273 นางสาวเพชรนิดา จิตดี
62013018274 นายธิติศิริพัฒน� รุ5งพรหมมา
62013018275 นางสาวรติกาล เพ่ิมพูล
62013018276 นางสาวศุภมาส เจดีย�ปFน
62013018277 นางสาวเกษราภรณ� กองแก%ว
62013018278 นางสาวกวินธิดา จูมคํามูล
62013018279 นางสาวจุฑาทิพย� บุญเฉ่ือย
62013018280 นางสาวเกวลิน ชูเมือง
62013018281 นางสาวลินดา สุขสุสินธุ�
62013018282 นางสาวอรอุมา ศักด์ิสมานพันธ�
62013018283 นายภัทรพงศ� สงสาร
62013018284 นายชีราวุธ แดงวิจิตร
62013018285 นางสาวนภสร สุทัยบํารุง
62013018286 นางสาวณัฐริกา ยุทธยงค�
62013018287 นางสาวฟ@รดาว วาลี
62013018288 นางสาวเจนจิรา ปFญญาเจริญ
62013018289 นางสาวอชิรญาณ� เขียวหนู
62013018290 นางสาวสุนิตา ศรีสว5าง
62013018291 นางสาววรดา ธารไพศาล
62013018292 นางสาวเอื้อมพร ไม%จันทร�
62013018293 นายศักด์ิดา เทพอาจ
62013018294 นายกิตติกร พันโนฤทธ์ิ
62013018295 นางสาวรัชนี เร5งเทียน
62013018296 นายกัณฑ�เอนก หงส�จิตตินันท�
62013018297 นางสาวขอขวัญ พรจตุรภัทร
62013018298 นายจิรายุ จันตะศิลปQ
62013018299 นางสาวณัฐณิชา เจริญสุข
62013018300 นางสาวจารวี ภู5ประดิษฐ�

หน%า 610 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018301 นางสาวรัตนภรณ� แผนฟู
62013018302 นางสาวหฤทัย หนูคง
62013018303 นางสาวฉัตรปวีณ� ทองสวัสด์ิ
62013018304 นางสาวเสาวลักษณ� แย%มใหม5
62013018305 นางสาวณัฐวิภา เชื้อโชติ
62013018306 นางสาวพัณณิตตา คําฟFก
62013018307 นางสาวสุจิตรา พลชัย
62013018308 นายก5อเกียรติ เชาว�ไทย
62013018309 นายวรานุพงษ� ผางศรี
62013018310 นางสาวสุวนันท� เดชกุญชร
62013018311 นายภาคภูมิ วงค�จันทร�แสง
62013018312 นายปวินท� เทียนนาวา
62013018313 นายทวีศักด์ิ ศรีธรรมศิริ
62013018314 นางสาวมันทนา สําเร็จประสงค�
62013018315 นางสาวนฤมล ติณคัด
62013018316 นางสาวหทัยรัตน� ประดับไข5มุกข�
62013018317 นางสาวนิชนันท� มัดตาเฮด
62013018318 นางสาวอมรพรรณ อินทรประเสริฐ
62013018319 นางสาวณัฐนันท� ดาจันทร�
62013018320 นางสาวชฎาพร ศักด์ิสิริวัฒน�
62013018321 นางสาวศิลปQศุภา ฤทธิศิลป
62013018322 นางสาวศศิวิมล นามประดิษฐ�
62013018323 นายพีรภัทร พุ5มแจ%
62013018324 นางสาวดวงดาว อินทรชัย
62013018325 นางสาวนฤภร กลิ่นศรีสุข
62013018326 นางสาวปราณดา อรุณเมตตา
62013018327 นายธีระยุทธ ใจอยู5
62013018328 นางสาวสุกานดา พันธ�โนริต
62013018329 นางสาวฐณิญา สิมาตา
62013018330 นายเดชฤทธ์ิ พรหมโลก

หน%า 611 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018331 นายวรลักษณ� นิยมธรรม
62013018332 นางสาวธนิดา วงศ�ศิริ
62013018333 ว5าที่ร%อยตรีหญิงลัดดาวัลย� ไชยวงษ�วัฒน�
62013018334 นางสาวสุภา แย%มไตรพัฒน�
62013018335 นายไพศาล ชาติไทย
62013018336 นางสาวเจิมจุฑา เขียวศิริ
62013018337 นายอภิชาติ ทองวงษ�เจริญ
62013018338 นายสรศักด์ิ ชาวสมุทร
62013018339 นางสาวธนัญญา พุกขํา
62013018340 นางสาวนิตยา ศรีคําภา
62013018341 นางสาววนิสา อามาตมนตรี
62013018342 นายบุรินทร สดสุชาติ
62013018343 นายณัฐพล วิวาห�สุข
62013018344 นางสาวรินทร�ลภัส รัฐธนนโรจน�
62013018345 นางพรทิพา เบ%าคํา
62013018346 นายภูชนันท� กาญจนธนชัย
62013018347 นายทรงชัย จันทร�ทอง
62013018348 นายชุติพงศ� อุ5นสกุล
62013018349 นางสาวสุพินดา ท5าข%าม
62013018350 นายธีรวัฒน� ปFนแปง
62013018351 นางสาวเนตรนภา สมีแจ5ม
62013018352 นางสาวประภาพรรณ เจริญ
62013018353 นางสาวนัชฎา เจริญผล
62013018354 นางสาวปวันรัตน� บุญหม่ัน
62013018355 นางสาวจารีย� แก%วคง
62013018356 นางสาวพิมพ�วรีย� พงษ�สงวน
62013018357 นางสาววริศรา โพธิแสง
62013018358 นางสาวนิตยา เรือนไทย
62013018359 นางสาวพัชรพร นวลวิมล
62013018360 นายสุทิวัส เหียงมณี

หน%า 612 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018361 นางสาวรฐา แก%วพรรณราย
62013018362 นางสาวอัจฉรา สิงห�ทอง
62013018363 นางสาวฑิฆัมพร จันทร�ศรี
62013018364 นายอิสริช โตะยีหลUะ
62013018365 นางสาวปFนตา เฟLPองฟูผดุงสิน
62013018366 นางสาวอภิญญา หนันแป
62013018367 นางสาวกันต�กนิษฐ� เรืองเพชร
62013018368 นางสาวโรมวาริน นักร%อง
62013018369 นายสิทธิเดช แก%วเจริญ
62013018370 นางสาวนูรยานา ยูโซะ
62013018371 นางสาวฐิติมา ป;อมเรือง
62013018372 นางสาวกัสมา สะมาแอ
62013018373 นายวรรตน�ชราวุฒิ งามตา
62013018374 นายนราธิป ศรีดี
62013018375 นางสาวอมลรดา ทั้วสุภาพ
62013018376 นางสาวยุวดี คําเสน
62013018377 นายโชคดี ม่ันคง
62013018378 นางสาวศุภจิตต� จากที่
62013018379 นางสาวพัชรินทร� บํารุงราษฎร�
62013018380 นายกิติศักด์ิ ยอดยศ
62013018381 นายธรรมวุฒิ โกสุมาลย�
62013018382 นางสาวน้ําฝน เผือกสีมา
62013018383 นางสาวรัตนมน การกล%า
62013018384 นางสาวน้ํามนต� ศรีรัตน�
62013018385 นายประพัฒน� วงษ�ศิริพัฒนา
62013018386 นายสยาม สุวรรณรัฐ
62013018387 นางสาวรุ5งระวี ปรีชาชาญชัย
62013018388 นางสาวชนิดา พรมมินทร�
62013018389 นายเชิดชาย มากบาง
62013018390 นางสาวมนทิราลัย ชัยมงคล

หน%า 613 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018391 นางสาวชญานิศ สุวรรณประเสริฐ
62013018392 นางสาวสิตานันท� พิสิฐพิทยา
62013018393 นายสุรศักด์ิ เนียมเกิด
62013018394 นายกฤต ก%องเจริญพาณิชย�
62013018395 นางสาวศิริรัตน� ศิริจันทราวงษ�
62013018396 นางสาวธัญญลักษณ� เกษแก%ว
62013018397 นางสาวรักชนก ดอนทอง
62013018398 นางสาวอรรดา อักษรแหลม
62013018399 นางสาวพัทธนันท� รุจิภาสวัฒน�
62013018400 นายสุภเวช ไข5แก%ว
62013018401 นางสาวกนกวรรณ ไมตรี
62013018402 นางภัทรวดี คําฮอม
62013018403 นางสาวอรอุมา พิทักษ�เรืองอํานาจ
62013018404 นางสาวณิชารีย� ลั่นคีรี
62013018405 นางสาวกมลชนก เหมือนแก%ว
62013018406 นายสันติวุฒิ ศรีวารินทร�
62013018407 นางสาวธิวารี พานุราช
62013018408 นางสาวทิพย�พมาศ พิลึก
62013018409 นางสาวภัทรพร โนนคู5เขตโขง
62013018410 นายพัชร รัตนพัลลภ
62013018411 นางสาวณริดา สุขปLอ
62013018412 นางสาวพรพรรณ ทันที
62013018413 นางสาววิภาพรรณ สังขรัตน�
62013018414 นางสาวฐิตาภรณ� จันทร�เขียว
62013018415 นางสาวกฤตยา พันธุ�สง5า
62013018416 นางสาวสุภาภรณ� บางจริง
62013018417 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ�จินดา
62013018418 นางสาวชนกกร มากเจริญ
62013018419 นายเอกราช บินหะยีอาระซัน
62013018420 นางสาวสุธีรา ก%อนดี

หน%า 614 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018421 นางสาวจีรพร รั่นบ%านแพ%ว
62013018422 นางสาวอ%อยทิพย� แสงสุดตา
62013018423 นางสาวสุดามาศ วุฒิสาร
62013018424 นายสัณห�ภพ วิทยาทอง
62013018425 นางสาวฮุสนา ตะเหล็ม
62013018426 นางสาวฉัตรสุดา บัวมูล
62013018427 นางสาวพรพรรณ พุฒเทศ
62013018428 นางสาวชุณหกาญจน� คําชู
62013018429 นางสาวอรทัย บํารุงเขต
62013018430 นางสาววรัญญา พุธเพ็ง
62013018431 นางสาวเกษรา อาสาสิงห�
62013018432 นายวิรัช ปะวะโค
62013018433 นางสาวพิไลพร พลเจริญ
62013018434 นางสาวฐายิกานี มอญคํา
62013018435 นายอดิสรณ� วรรณทิม
62013018436 นางสาววริยา พรมสะวะนา
62013018437 นางสาวศศิกานต� ยอดหาญ
62013018438 นางสาวณพรังสี อุปพงศ�
62013018439 นางรัศมี บัวพรม
62013018440 นางสาวอร บ5อแก%ว
62013018441 นายวาระวุฒิ วงษ�รอง
62013018442 นายธนทัต ฉันทภัทรางกูร
62013018443 นางสาวณภัสรี ศรีติพันธ�
62013018444 นางสาววาสนา บุญหม่ืน
62013018445 นางสาวสุชาดา นาสิงขันธ�
62013018446 นางสาวแพรวนภา หิทธิเดช
62013018447 นางสาวกรณิการ� เนตรทิพย�
62013018448 นายชยังกูร ใจห%าว
62013018449 นางสาวดาริกา วงษ�ไพศาล
62013018450 นางจิตรา บัวทอง

หน%า 615 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018451 นางสาวนิรชา แก%วงาม
62013018452 นางสาวณัชฎาภา สุวรรณพันธ�
62013018453 นางสาวนฤมล พงษ�วิเศษ
62013018454 นายปริวรรต เป[นมูล
62013018455 นายรีดวาล หะมะ
62013018456 นางสาวชาลิสา เลิศหัสดีรัตน�
62013018457 นางสาววรรษชล คงกาล
62013018458 นายสนั่น กล%วยคํา
62013018459 นางสาวเบญจวรรณ จันผาย
62013018460 นายกิตติราช นวลอ5อน
62013018461 นายทศพล อร5ามเอกชัย
62013018462 นางสาวศิริภรณ� สุภา
62013018463 นายณัฐวัชร สําลี
62013018464 นางสาวปวันรัตน� ตันติบวร
62013018465 นางสาวกัณภิรมย� สงแป;น
62013018466 นางสาวเพ็ญนภา ขันทอง
62013018467 นางสาวธัญญภรณ� โพธิ
62013018468 นายวงศกร วรวุฒิจรรยากุล
62013018469 นายเทพจุติ พรหมเทศน�
62013018470 นางสาวตนิชา โตสุข
62013018471 นางสาวสุวรรณี คุ%มถนอม
62013018472 นางสาวธารินี ปรินัน
62013018473 นางสาวฉัฏฐาทิพ จันทร�ผล
62013018474 นางสาวขวัญอนงค� ฉํ่าไปa
62013018475 นางสาววริศรา สายวุฒิ
62013018476 นายพิช\ุตม� บัวทอง
62013018477 นางสาวกุลนิษฐ� เกตุชาติ
62013018478 นายวิธวัฒน� พิมพ�ศรี
62013018479 นางสาวนันทิกานต� อลิปริยกุล
62013018480 นางสาวชนกานต� เขียดเขียว

หน%า 616 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018481 นายภัทรพล ปFMนเงิน
62013018482 นางสาวศิริรัตน� อันสนั่น
62013018483 นายณฐภัทร หนูทอง
62013018484 นายธนวัฒน� คูณธนา
62013018485 นางสาวบังอร นาคุณ
62013018486 นางสาวธนัฐดา ธีรธํารง
62013018487 นายธีรพันธ� โพธ์ิสกุล
62013018488 นางสาวสิริลักษณ� ลาเตUะ
62013018489 นางสาวฐิติมา เกิดทอง
62013018490 นายณัฐพล เพชรไตรภพ
62013018491 นายภูมิเทพ รัตนพันธุ�
62013018492 นายนิคม อินนา
62013018493 นายณุนระ กสิโสภา
62013018494 นางสาวปุณยนุช สินลาลับ
62013018495 นางสาวสิวิมล เล็กกฤษดี
62013018496 นางสาวเบญจรัตน� แสงทอง
62013018497 นางสาวนัชชา น5วมแหวว
62013018498 นางสาวรัตนา เจริญราช
62013018499 นายณพล ระวังการณ�
62013018500 นายธีรพันธ� พูลเกษม
62013018501 นางสาวณัฐณิชา พรนภดล
62013018502 นางสาวอภิชญา เกตุหิรัญ
62013018503 นายชัยวิทย� สุรินทร�
62013018504 นางสาวนิสาชล สุทธิพงษ�
62013018505 นางสาววิจิตรา แสงสุตา
62013018506 นายป@ติสุข นุภักด์ิ
62013018507 นางสาวเบญจมาพร หนูเกลี้ยง
62013018508 นางสาวณัฐชา นาถาบํารุง
62013018509 นางสาวกระต5าย เบ%าคํา
62013018510 นางสาวกาญจนา ขุนทองไทย

หน%า 617 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018511 นางสาววริศรา เงินศรี
62013018512 นายศักด์ิกฤษณ� พิมพ�ทอง
62013018513 นางสาวกานต�ธิดา วงศ�สุนทรทรัพย�
62013018514 นางสาวหทัยภัทร ต้ังตรีจักร
62013018515 นางสาวรักษ�หทัย แววรั้งรัตนกุล
62013018516 นายอําพล ทรงรักษา
62013018517 นายอรรถพล ทับทิมทอง
62013018518 นายวรพงศ� วงศ�ทอง
62013018519 นายวิรัตน� ทรัพย�สมาน
62013018520 นางสาวศิริสุข สิทธิกสิกรรม
62013018521 นางสาววิมลวรรณ ดีย่ิง
62013018522 นางสาวผกามาศ สันตินิยม
62013018523 นางสาววิภา สําราญ
62013018524 นางสาวรุสดา สุหลง
62013018525 นางสาวภูษณดา แฝพิมาย
62013018526 นายพชรพล เจือจันทร�
62013018527 นางสาวรัตติกร แก%วมณี
62013018528 นายกิตติศักด์ิ สิงห�ชัย
62013018529 นางสาวอุมาพร ทองหรบ
62013018530 นายชยานันท� มาป@ตา
62013018531 นางสาวรวินันท� สุดเจริญ
62013018532 นายประพัฒน� ถนอมเชย
62013018533 นายธนาชัย ลิ้มกุลสวัสด์ิ
62013018534 นางสาวอรทัย ทิพย�สุวรรณ
62013018535 นายธนกฤต บุญอ5อน
62013018536 นายทินกฤต วรรณรัตน�
62013018537 นายชยโชติ ชาลีพรหม
62013018538 นางสาวกมลวัลย� พรหมสวัสด์ิ
62013018539 นายกิตติรัก เรืองสม
62013018540 นางสาวสุวดี แพไธสง

หน%า 618 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018541 นางสาวณัฐชา ห5านทอง
62013018542 นางสาวจันทณาพร ดวงศิริ
62013018543 นางสาวศศิธร คงพราหมณ�
62013018544 นางสาวรติ ศักด์ิดวง
62013018545 นายขวัญชัย ต่ิงอินทร�
62013018546 นางสาวพรรษา เพ็ชรหลํา
62013018547 นางสาวชนิกานต� เกตุมี
62013018548 นางสาวภัทรินธร พลอยสีขํา
62013018549 นางสาวการันตี ขุนไกร
62013018550 นายไพศิษฐ� พงษ�นาราภัทรกุล
62013018551 นางสาวนันณภัชสรณ� รุจิพืช
62013018552 นางสาวชนิตา สัมปทานนท�
62013018553 นางสาววรารัตน� เพ็ชรบุตร
62013018554 นายยันตพล จิตตนูนท�
62013018555 นายพชรพล ศรีม5วง
62013018556 นางสาวประภัสสร สีมาลา
62013018557 นางสาวนงเยาว� ภาวะโคตร
62013018558 นางสาวพรพิมล มณีวาส
62013018559 นางสาวป@ยธิดา แซสันเทียะ
62013018560 นางสาวณัฏฐ�วรัตน� แก%วเมือง
62013018561 นางสาวน้ําค%าง ฉํ่าสูงเนิน
62013018562 นายรัตนวัฒน� ฉิมพลี
62013018563 นางสาวพิชญ�สิรี อักษรนํา
62013018564 นางสาวพัฒน�รพี กมลานนท�
62013018565 นางสาวจตุพร มีจิตร
62013018566 นางสาววริศูณีย� มะนอ
62013018567 นายณรงค�ชัย สุวรรณศรี
62013018568 นางสาวนริตา ดอกแส
62013018569 นายพัสกร ศรีทับทิม
62013018570 นางสาวสุธินันท� เลื่อนศิริ

หน%า 619 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018571 นางสาวณัฐชา สุขแซก
62013018572 นางสาววิลาสินี ย้ิมแย%ม
62013018573 นางสาวโศรยา ชูศรี
62013018574 นางสาวสุนิดา ชะนะมาร
62013018575 นางสาวอําภา คําดี
62013018576 นางสาวสุกัญญา พงษ�สิทธ์ิ
62013018577 นางสาวจารุวรรณ การะเวก
62013018578 นางสาวธัญญลักษณ� ยนต�ชัย
62013018579 นางสาวแก%วทิพย� พลอยมีรัศมี
62013018580 นางสาวศิรดา มูสิกะ
62013018581 นางสาวกมลชนก สมสิทธิโชค
62013018582 นายกฤษดา นายาว
62013018583 นางสาวสวรรยา ด%วงคํา
62013018584 นางสาวธัญพิชชา แจ%งสว5าง
62013018585 นายอาทิตย� ช%างทอง
62013018586 นางสาวฐิกัญญา หมวดสันเทียะ
62013018587 นางสาวชนิกานต� กาญจนเพชร
62013018588 นางสาวบุณฑริกา วิชาชัย
62013018589 นางสาววงศ�ผกา เอกอภิญญา
62013018590 นางสาวชญาพร ชุ5มชิต
62013018591 นางสาวหนึ่งฤทัย สาขา
62013018592 นายปวิณ เหล5าบัณฑิตพร
62013018593 นางสาวรัตติญา ลอยลิบ
62013018594 นางสาวดลพร มีสุขเสมอ
62013018595 นางสาวเรวดี รักษ�ณรงค�
62013018596 นางสาวทิพย�ชนก เฟLPองสูงเนิน
62013018597 นางสาวฐานิตา แก%วประดิษฐ�
62013018598 นางสาวธันยพร ลี้ศักด์ิสกุล
62013018599 นายเอกราช แก%วจันทร�หล%า
62013018600 นางสาวลภัสรดา ฟามุด

หน%า 620 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018601 นายอิทธิกรณ� บัวจันทร�
62013018602 นายรณชัย อาดํา
62013018603 นายธีรสานต� ตุกชูแสง
62013018604 นางสาวศิริญาภรณ� ช5างปลูก
62013018605 นายวรพจน� เจริญชอบ
62013018606 นายณรงค�ชัย พิลุน
62013018607 นางสาวลลิลลักษณ� ฐานวิเศษ
62013018608 นางสาวศิริรัตน� ไชยปรีชา
62013018609 นางสาวกัลยา บ%านยาง
62013018610 นางสาวชนิดา ติยะบุญชัย
62013018611 นางสาวเกศกนก ไชยยุทธกุล
62013018612 นางสาวสุวรรณา กองสูง
62013018613 นายสมบัติ เจียอึ้งเจ็ง
62013018614 นางสาวพชรพร ศิลาพัฒน�
62013018615 นายสุลักษณ� สิงห�ถม
62013018616 นางสาวมณีรัตน� แหยมบุรี
62013018617 นางสาวอริสรา มีสง5า
62013018618 นายทวีชัย ใจดี
62013018619 นางสาวจริยา ชัยชาญ
62013018620 นางสาวกาญจนา เมณฑ�กูล
62013018621 นางสาวอรุโณทัย ปาทาน
62013018622 นายรชต จันจัตุรัส
62013018623 นางสาวจารุวรรณ พานิชรัมย�
62013018624 นางสาวลักขณา บุตรสงค�
62013018625 นางสาวสุพรรณี ต%นศิริ
62013018626 นางสาวบุญรวี คําเปYPยม
62013018627 นางสาวเสาวลักษณ� วรนาม
62013018628 นางสาวอุษณีย� ประชุมจิตร
62013018629 นางสาวศศิธร โอวาท
62013018630 นางสาวอโณทัย โพธิหลักทรัพย�

หน%า 621 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018631 นางสาวเมธาวี เรืองดี
62013018632 นายอนุชา ศรีวิไล
62013018633 นางสาวศิริพร นาคเป;า
62013018634 นางสาวเมลดา นาน้ําเชี่ยว
62013018635 นางสาวจุฑามาศ ธูปหอม
62013018636 นางสาวพัชฎาภรณ� บัวสุข
62013018637 นายณัฐนนท� ยอดเจริญ
62013018638 นายอภิเดช รุ5งเรือง
62013018639 นางสาวอิษยา ทิมเกตุ
62013018640 นายยุรพันธ� ประพิมพ�พันธ�
62013018641 นางสาวธนภรณ� แก%วสวัสด์ิ
62013018642 นางสาวนูไรดา มะมิง
62013018643 นางสาวลักษณา ลีตระกูล
62013018644 นางสาวณัฐกฤตา จันแดง
62013018645 นางสาวสุนันทา นันทสมบัติ
62013018646 นางสาวฐิติญาพรรธน� สินมานะ
62013018647 นางสาวจุฑาพร เดชะ
62013018648 นางสาวกฤศมน ชื่นภิรมย�
62013018649 นายพีรพล ตติยสิริไพบูลย�
62013018650 นางสาวสายชล โศกกําปFง
62013018651 นางสาวนันทภรณ� ชัยวรรณคุปต�
62013018652 นายทัตพงศ� พิลาฤทธ์ิ
62013018653 นางสาวพิมลพรรณ หอมมะลิ
62013018654 นางสาวนุชรี ช5วยเจริญ
62013018655 นายไพสิฐ บุตรโท
62013018656 นางสาวจันทิมา ฉิมช%าง
62013018657 นางสาวธัญนมาตร พลายแก%ว
62013018658 นางสาวดรัลรัตน� เลิศเพชรไพศาล
62013018659 นางสาวปณิธิดา บังเมฆ
62013018660 นางสาวรวิสรา เชื้อจันทร�

หน%า 622 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018661 นายสมยศ หาญวงค�
62013018662 นางสาวจิตทิวา แสงม5วง
62013018663 นายณครินทร� คําทา
62013018664 นางสาววรรณชนก น%อยหาด
62013018665 นางสาวรุจิรา นาวิไลกุล
62013018666 นางกัญญารัตน� มีศรี
62013018667 นางสาวลัดดา ย่ิงชูงาม
62013018668 นายพงศกร เมืองปาง
62013018669 นายณัฐพล ขอบขํา
62013018670 นางสาวสุภาพร ผุดผ5อง
62013018671 นางวราภรณ� บุญประสม
62013018672 นางกัญภัส บุญธรรม
62013018673 นายประวิทย� วรสิงห�
62013018674 นางสาวจรวยพร กร5างทอง
62013018675 นางสาวเสาวรัตน� คีรีเดช
62013018676 นางสาวธนภรณ� เดชะคําภู
62013018677 นายธิติพงษ� นิ่มรักษา
62013018678 นางสาวซันมา อังสุวร
62013018679 นายฮากีม สะแม
62013018680 นายนพเก%า จํารัส
62013018681 นางสาวหยาดน้ําฝน ดงปาลีธรรม�
62013018682 นางสาวทิวารัตน� มีสวัสด์ิ
62013018683 นางสาวศิริลักษณ� ชัยกาวิน
62013018684 นางสาวฟรอริดา บัวงาม
62013018685 นางสาวพิจิตรา ช5างปFMน
62013018686 นางสาวนารีรัตน� สุวรรณพงษ�
62013018687 นางสาวกิตต์ิรวี กีรติพงษ�เวคิน
62013018688 นางสาวอภิญญา คําแดงไสย�
62013018689 นางสาววิไลลักษณ� ชัยชนะ
62013018690 นางสาวณัฐิยา ฝXายชะลา

หน%า 623 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018691 นายศิริศักด์ิ ดุจวรรณ
62013018692 นางสาวสโรชา ทัดเพชร
62013018693 นายสุรศักด์ิ ป@สายะโส
62013018694 นางสาวอิสรา ประทุมชัย
62013018695 นางสาวปFทมา เอี่ยมประมูล
62013018696 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพีระพรรณ ม่ิงเชื้อ
62013018697 นางสาวกัลยารัตน� คารินทา
62013018698 นายวีระศักด์ิ สมุทรหล%า
62013018699 ว5าที่ ร.ต.ป@ยะณัฐ เทพวงค�
62013018700 นางสาวณฤทัย วิมุกตานนท�
62013018701 นางสาวสุนิสา นามวงค�
62013018702 นางสาวมัลลิกา จินตนปFญญา
62013018703 นางสาวรัศมี วงศ�พิทักษ�
62013018704 นายวันสุกรี อิสเฮาะ
62013018705 นางสาวณัฐวดี จุฬาศิริวงศ�
62013018706 นางสาวพรรณปพร สื่อกลาง
62013018707 นางสาวอังคณา ก%อนแก%ว
62013018708 นางสาวรัตติกาล สีนา
62013018709 นางสาวณัฐกุล ชาญณรงค�
62013018710 นางสาวเอเชีย คุรุสวัสด์ิ
62013018711 นางสาวนันทิยา ชลนาคเกษม
62013018712 นางสาวถิรนันท� พิมล
62013018713 นางสาวสุธาดา สุทันฐรัตน�
62013018714 นางสาวชลิตา บุตรรักษ�
62013018715 นางสาวปุณยนุช โรจนารุณ
62013018716 นายจีรตนิญา กันธิยะ
62013018717 นางสาววาสนา เรือนนาค
62013018718 นางสาวกันยารัตน� จัตวานิช
62013018719 นายรุจิพงษ� มงคล
62013018720 นางสาวนัฐสุดา เจริญศรี

หน%า 624 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018721 นางสาวอารียา ส5งก่ีวัฒนาพาเจริญ
62013018722 นายศุภฤกษ� น้ําทิพย�
62013018723 นายปรัตถา ศรีเมือง
62013018724 นายสุริยะ พรหมแก%ว
62013018725 นางสาวฟ;ารุ5ง โชคนุกูล
62013018726 นางสาวศุภกานต� ศุภวรวงศ�
62013018727 นางสาววรางคณา ชื่นชู
62013018728 นางสาวบุษปรัชญ ณ พัทลุง
62013018729 นายฉัตรชัย ผึ้งเนียม
62013018730 นางสาวอารียา ไชยเจริญ
62013018731 นายอุดมศักด์ิ ศรีเสริม
62013018732 นางสาวธมลวรรณ ป@Pนทอง
62013018733 นางสาวชาริยา รอดเนตร�
62013018734 นายกิตติ เกษร
62013018735 นางสาวนิศารัตน� สมการดา
62013018736 นางสาวป@ยะธิดา ทับบุรี
62013018737 นางสาวยลดา เมืองแมน
62013018738 นางสาวมรกต หาญชนะวงษ�
62013018739 นางสาววาสนา หวายพิมาย
62013018740 นายภัทรพล บูรณา
62013018741 นางสาวศุฑามาศ เชื้อหมอ
62013018742 นายพลวัฒน� อึ๊งโชติพันธ�
62013018743 นางสาวนันทิชา สินสาย
62013018744 นางสาวชมภูนุช ประกําแหง
62013018745 นางสาวอุษา พวงพิพัฒน�
62013018746 นางสาวจิรัฐติกานต� วงค�สวัสด์ิ
62013018747 นายป@ยะพงษ� สุกช5วง
62013018748 นางยุวดี นนทะสร
62013018749 นางสาวป@ยะธิดา พูลสวัสด์ิ
62013018750 นางสาวรัตนากร ยวนจิตร�

หน%า 625 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018751 นางสาวธัญญารัตน� กะฐิน
62013018752 นายอดิเทพ นิ่มทอง
62013018753 นางสาวกุสุมา มาลีขันธ�
62013018754 นางสาวฐาปนีย� มีชํานาญ
62013018755 นางสาวกาญจนา แก%วทอง
62013018756 นางสาวณัฐธิดา รัตนสวัสด์ิ
62013018757 นางสาวภัทราพร คําคุ%ม
62013018758 นายนนท�ศักด์ิ ลาดํา
62013018759 นางสาววันพิชา เกียรติสาร
62013018760 นายนัฐกร กานัน
62013018761 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสล5าง
62013018762 นายภควรรต ดิษเจริญ
62013018763 นางสาวจันทิมา กะเพราะย่ิง
62013018764 นายธัชกร ปานอ5อน
62013018765 นางสาวกัญญ�คณิศ ไชยสิทธ์ิ
62013018766 นางสาวภวิตรา ตลับเงิน
62013018767 นางสาววรรณชลี ขุมกระโทก
62013018768 นายเจนวิทย� ชัยจํารัส
62013018769 นางสาวอาทิมา บุตรศรีชา
62013018770 นางสาวศิโรชญา ศรีวะปะ
62013018771 นางสาวนันทรัตน� ปFMนเหน5งเพชร
62013018772 นางสาวจุฬารัตน� พิมพาสร%อย
62013018773 นางสาวพิชชาทร กองอรรถ
62013018774 นางสาวศิริประภา บินขุนทด
62013018775 นางสาวไพรินทร� สกลสุขสวัสด์ิ
62013018776 นางสาวอลิศา กิตติโชติพันธุ�
62013018777 นางสาวดาราณี วราศรัย
62013018778 นางสาวศุภรัตน� สุดเพ็ชรโรจน�
62013018779 นายรุสลัน เสมอภพ
62013018780 นายปุญญพัฒน� ตรีสงฆ�

หน%า 626 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018781 นางสาวปวริศา กลิ่นสอน
62013018782 นางสาวเหมือนฝFน หมัดเลขา
62013018783 นางสาววุริน บัวสง5า
62013018784 นางสาวสุนทรี ทํารงรัตน�
62013018785 นางสาวศรวณีย� อุปรี
62013018786 นายธนชัย แจงเจริญ
62013018787 นายสุรชัย บุญกํ้า
62013018788 นายพัฒนชัย คล5องแคล5ว
62013018789 นางสาวพิมพ�ลภัสญ� รัตนกุลชัยวงษ�
62013018790 นายวรัณ อยู5ฤกษ�
62013018791 นายเกษม อาภรณ�ภิญโญ
62013018792 นางสาวจินตนา ทับทิมไทย
62013018793 นายศุภฤกษ� คล%ายหนองสรวง
62013018794 นางสาวปาริฉัตร เพไร
62013018795 นางสาวดาลัด โพธ์ิพริก
62013018796 นายสรรเสริญ ทรัพย�วิวัฒน�
62013018797 นางสาวอาริสา ทับทิม
62013018798 นางสาวจุฑามาศ ปานวิเศษ
62013018799 นายธนารักษ� เกียรติภัทราภรณ�
62013018800 นางสาวกิติยา สาระสะ
62013018801 นางสาวกนกวรรณ ทะนันชัย
62013018802 นายศิระศักด์ิ ศรีจันทร�
62013018803 นางสาวพัชนันทน� รามนันทน�
62013018804 นายนฤพล ชอบเพ่ือน
62013018805 นางสาวจินตนา ทองดี
62013018806 นายปณิธาน สักลอ
62013018807 นายพงศกร คงคากุล
62013018808 นางสาวสุชาดา ภู5ศรี
62013018809 นายอัษฎา จาคีไพบูลย�
62013018810 นายนพดล พันธมาศ

หน%า 627 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018811 นายชาญวิทย� รัตนวงศ�
62013018812 นางสาวเครือวัน แจ5มรัตน�
62013018813 นางสาวนุชฐกาญต� แสงสร%อย
62013018814 นางสาวศิริพร กลีบจําปา
62013018815 นางสาวสุพัตรา โคตรหา
62013018816 นายรัฐพล วงศาโรจน�
62013018817 นางสาวอรวรรณ ใจวงค�
62013018818 นางสาวปภาวรินทร� เฉลิมเกียรติสิริ
62013018819 นางสาวอรุโณทัย เอี่ยมมณีรัตนา
62013018820 นายวีรชน โหระกุล
62013018821 นางสาวรัตติยา สระแก%ว
62013018822 นางสาวรวิวรรณ หม่ันสกุล
62013018823 นางสาวรพีพร พลหนองหลวง
62013018824 นายณัฐพล เพ่ือมเสม
62013018825 นางอัมรินทร� ปราบใหญ5
62013018826 นางสาวนันทิดา กุลมาตร�
62013018827 นางสาวโฉมฉาย อินทร�แปง
62013018828 นางสาวศิญากรณ� มีมะจํา
62013018829 นางสาววาสิตา อ5อนในชาติ
62013018830 นายณัฐนนท� สิทธิชัย
62013018831 นางสาวณิรินทร�พัชญ� ศรีวิชัย
62013018832 นางสาวธารารัตน� อินทรแมน
62013018833 นายวรัตถ� จักกะพาก
62013018834 นางสาวปวีณรัตน� เฟLPองสีไหม
62013018835 นางสาวกาลัญ\ุตา เลาะพ่ึง
62013018836 นายพงค�เทพ ดิลกสินสันติ
62013018837 นายพิษณุ ตรุษสาท
62013018838 นางสาวรุจิยา ศิริแสง
62013018839 นายธนากร พรศิวกุลวงศ�
62013018840 นางสาวธัญกมล สมเก้ือ

หน%า 628 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018841 นายจิรกิตต์ิ ธรรมลิขิต
62013018842 นางสาวปรียารัตน� ยศฉิมพลี
62013018843 ว5าที่ร%อยตรีประกายเกียรติ ฤกษ�อุไร
62013018844 นางสาวกนกกาญจน� พิมทนต�
62013018845 นางสาวฌัชชา เกิดชม
62013018846 นางสาววนิดา ผางน้ําคํา
62013018847 นายน้ํามนต� ดวงดิษฐ�
62013018848 นางสาวณัฐริกา ปรีดาวัฒนากูล
62013018849 นางสาวนฤมล แสพลกรัง
62013018850 นางสาวสกาวเดือน พัฒนะ
62013018851 นางสาวชบา บุญศรี
62013018852 นางสาวเกวลิน ชมชีพ
62013018853 นางสาววิชุดา ดีพรมมา
62013018854 นางสาวอภิรัตน� สายเมือง
62013018855 นายธัตชกัณฐ� สมเจษ
62013018856 นางสาวตะวัน เจริญศึกษา
62013018857 นายกฤษฎา คําหอมรื่น
62013018858 นายฉัตรชัย สารีวัลย�
62013018859 นายวิสูตร คล5องแคล5ว
62013018860 นางณัฐสินี กิตติมณีมาศ
62013018861 นางสาวนัทชุตา เกตุอุ5น
62013018862 นางสาวเฉลิมเพ็ญ นุกุล
62013018863 นางสาวสหัสยา อUอกซู
62013018864 นายนิธิวิทย� ไชยเหมวงศ�
62013018865 นางสาวกาญจนา อยู5เย็น
62013018866 นางสาวพิชชาภา สีแก%ว
62013018867 นางสาววลัภวรรณ วรติชัยสีห�
62013018868 นางสาวสุวรรณทิพย� เติมแก%ว
62013018869 นางสาวกวินทร�ธวัล จันทะดวง
62013018870 นายชัยวุฒิ แจ5มผล

หน%า 629 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018871 นายนเรนธร แสนนาใต%
62013018872 นางสาวเพชรไพรินทร� จันทร�พลับ
62013018873 นางสาวม่ิงขวัญ ภูษิตดุสิต
62013018874 นางสาวเสาวลักษณ� ขุนทองแก%ว
62013018875 นายป@ยะ ชูช5อ
62013018876 นางสาวสิริยากร มธุรส
62013018877 นางสาวพุทธิดา บุญชิด
62013018878 นางสาวป@Pนอนงค� อภิวงค�งาม
62013018879 นางสาวปรียาธร คงทอง
62013018880 นางสาวสุทธิพร พงษ�พานิช
62013018881 นางสาวจิระนันท� ปางเภา
62013018882 นางสาวธัญญารัตน� จันทิมา
62013018883 นายจิรานุวัฒน� รอดจันทร�
62013018884 นายจิรภัทร พินิจกุล
62013018885 นางสาวอรุณีย� ทับทิม
62013018886 นางสาวรัตนาภรณ� พรมแก%ว
62013018887 นางสาวสุภาวดี มลวิสัย
62013018888 นางสาวฉัตรสุดา จุลมาศ
62013018889 นายพัทธ�ดนัย สุภา
62013018890 นายเอกพล สํานักนิตย�
62013018891 นางสาวณปภัช ดําคํา
62013018892 นายชลทวัฒน� หารไชย
62013018893 นางสาวอุสณีย� บุตรหลํา
62013018894 นายธีรพงค� มาจิตตะ
62013018895 นางสาวขนิษฐา เคนตากแดด
62013018896 นายพร%อมพินิต เล5าประวัติชัย
62013018897 นายวิทยา ปอแก%ว
62013018898 นางสาวจิรประภา กาหลง
62013018899 นางสาวณัฐนิชา พันแสนเฉลิมรัตน�
62013018900 นางสาวปาริชาต เขตปFญญา

หน%า 630 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018901 นางสาวนาตยา รวยพร
62013018902 นางสาวณัฐกานต� นิธากรณ�
62013018903 นายอรรถพล ถ%วนถ่ี
62013018904 นายทักษ�ดนัย บังบัวบาน
62013018905 นายวีรพงศ� อ5อนส%มกิจ
62013018906 นายศารทูล สุดสาย
62013018907 นางสาวกมลวรรณ ปรุงผล
62013018908 นายธีรวัตร ชูพงศ�
62013018909 นางสาวนัฐชภัสร� แดงสกุล
62013018910 นางสาวสุธิดา สุดหอม
62013018911 นางสาวสุธาทิพย� ตรีสิน
62013018912 นายบูรชิต มิโนทานัง
62013018913 นางสาวมุกดา บาลโสง
62013018914 นางสาวรุจิรา คําชาติ
62013018915 นางสาวสกุลรัตน� เดชากร
62013018916 นางสาวเฉลิมพร พลประสิทธ์ิ
62013018917 นางกิตติยา คามจังหาร
62013018918 นางสาวแจ%งอรุณ ฉัตรแก%ว
62013018919 นางสาวรมย�ลวิน ภัทรปวัตน�วิทู
62013018920 นางสาวขนิษฐา เอี้ยงปาน
62013018921 นายนภันต�ธเศรษฐ สิงห�ไทยนิยม
62013018922 นางสาวกัญญาลักษณ� บุญถนอม
62013018923 นางสาวชญานี ไกรทอง
62013018924 นางสาวนฤวรรณ พิเคราะห�
62013018925 นางสาวพะเยาว� เขียวอ5อน
62013018926 นางสาววรัญญา บุญอาจ
62013018927 นางสาวณภัทร พราหมณ�วงษ�
62013018928 นายณัฐพล ชัยภิบาล
62013018929 นายชาญวิทย� เฉลิมศรี
62013018930 นางสาวจุฑามาศ ทองด%วง

หน%า 631 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018931 นายวรวุฒิ เนตรลือชา
62013018932 นายศิวัช ระกําทอง
62013018933 นางสาวผกามาศ ยอดพิจิตร
62013018934 นางสาวนัฐภรณ� ผลพฤกษา
62013018935 นางสาวกุลิสรา อ5วมมณี
62013018936 นางสาวบุณฑริกา เส%งนุ%ย
62013018937 นางสาวประภัสวรรณ หม่ันมานะ
62013018938 นายอามิง สะมะแอ
62013018939 นายนบพร รังคะวิภา
62013018940 นางสาวญาณิพัชญ� เหมสุทธ์ิ
62013018941 นางสาวเรวดี รักสกุล
62013018942 นางสาววริศรา เบ%าทอง
62013018943 นางสาวเพชรรัตน� เจUะยูนิช
62013018944 นางสาวณัฐธยาน� เกาเตUะ
62013018945 นางสาววริศรา ต้ังติรวัฒน�
62013018946 นายณัฐพล คงเพชรศักด์ิ
62013018947 นายธนพงศ� ทองบุรี
62013018948 นางสาวอาภาภรณ� อหะหมัดจุฬา
62013018949 นางสาวชัชชฎา บัวคลี่
62013018950 นายพีรวัส อุรพรชัยรัตน�
62013018951 นางสาวอักษรา ลักษณะ
62013018952 นางสาวสุปรียา ทาต5อย
62013018953 นางสาวพรพิมล คงกล%า
62013018954 นางสาวอรพิม หาญสุวรรณ�
62013018955 นางสาวโชติกา กระบวนศรี
62013018956 นางสาวนิตยาภรณ� คําภิละ
62013018957 นางสาวปFณฑ�ชนิต กุญชร ณ อยุธยา
62013018958 นายนิรันดร� ค้ิวเที่ยง
62013018959 นางสาวเสาวณีย� สิทธิชัย
62013018960 นางสาวอัญชลี นัครา

หน%า 632 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018961 นางสาวปราณี ไชยนพกร
62013018962 นางสาวศิรินาถ สอดจิตต�
62013018963 นายสุพีร� กล่ําแดง
62013018964 นายธนภร ปรุฬห�ฤทธ์ิ
62013018965 นางสาวณัชชา เซ็นเสถียร
62013018966 นางสาวกนกวรรณ หงษ�คํา
62013018967 นางสาวศิญาณี เครือคํา
62013018968 นางสาวปFทมาภรณ� สิงห�ชู
62013018969 นางสาวกัญจน�รวีร� กําเหนิดหล5ม
62013018970 นางสาวณัฐริกา มาสีจันทร�
62013018971 นางสาวจินตนา แย%งจันทร�
62013018972 นายธนเดช หทัยนมะ
62013018973 นายศุภกิตต� ธรรมชาติสุนทรี
62013018974 นางสาวสุจิวรรณ แซวกระโทก
62013018975 นายอรุณ สถิตพงศ�สถาพร
62013018976 นางสาวโศภิษฐ� สื่อเฉย
62013018977 นางสาวทวินันท� ตักชะเลง
62013018978 นางสาวภัทรชริญา จิตร�ภักดี
62013018979 นางสาวพิชชาพร บุญเกิด
62013018980 นายดุษฎี ศรีสุข
62013018981 นางสาวหทัยภัทร โอสุวรรณ
62013018982 นายณัฐพงศ� วัฒนสุข
62013018983 นางสาวพรภัสสร ประเสริฐชัยชนะ
62013018984 นางสาวอนงค�ลักษณ� จันทะชัย
62013018985 นางสาวมัทยานี ชื่นอุรา
62013018986 นายวุฒิชัย จันทิมา
62013018987 นางสาวเรไร ฤทธิมาร
62013018988 นายณัฐกิตต์ิ โชติรัตนพงศ�ธร
62013018989 นางสาววนิดา บ%านเป;า
62013018990 นายนัฐพงษ� พิชพันธ�

หน%า 633 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013018991 นายณัฐวุฒิ คุณมี
62013018992 นางสาวลลิตวดี รอดสว5าง
62013018993 นางสาวณัฐสุดา ไกรสินธุ�
62013018994 นางสาวณฐวรรณ อรรณพไกรสร
62013018995 นางสาวกชกร พรหมสถิตย�
62013018996 นายปวรปรัชญ� อิ่มละมัย
62013018997 นางสาวพรประภา งามเลิศ
62013018998 นายกฤษกรณ� ศรีชัย
62013018999 นางสาวสาลี่ กลิ่นหอม
62013019000 นายศุภมิตร อัศวนันทการ
62013019001 นางสาวชฎาภรณ� กองจันทร�
62013019002 นายสงกรานต� ชามาตร
62013019003 นางสาวจุไรรัตน� ตUอดแก%ว
62013019004 นางสาวจุฬามณี ถวิลรัมย�
62013019005 นางสาวชัญญา บุษมาโร
62013019006 นางสาวผกามาศ ทรัพย�อุ5น
62013019007 นางสาวกุลนิษฐ� ชูเมือง
62013019008 นายอภิวิชญ� คงสวัสด์ิ
62013019009 นางสาวอ%อมฤทัย หมอยาทิพย�
62013019010 นางสาวเจษฎาภรณ� ยันตะพันธ�
62013019011 นางสาวอนงค� ฉํ่าชื่น
62013019012 นายกฤตภาส นันทเกษม
62013019013 นางสาวจริญญา ธนานะ
62013019014 นางสาวเสาวลักษณ� แซ5ลิ่ม
62013019015 นายอัษฎาวุฒิ มากนคร
62013019016 นางสาวไอรีน วงศ�แดง
62013019017 นายรุ5งวิวัฒน� บุญรอด
62013019018 นางสาวศศิภรณ� ธรรมสอน
62013019019 นางสาวขนิษฐา วิเศษทอง
62013019020 นางสาวศิริพร แสนนุกุล

หน%า 634 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019021 นางสาวกฤติยาพร กลิ่นหอมหวล
62013019022 นางสาวนิยดา เกิดสมบัติ
62013019023 นางสาวพรนภา แพงน%อย
62013019024 นายเจตธวัช บุญจงรักษ�
62013019025 นางสาวกชกร ถาวรรัตน�
62013019026 นางสาวทัชชมัย พัจนสุนทร
62013019027 นางสาววิลาสินี คงสังข�
62013019028 นายพงศ�ภัค ชีรนรวนิชย�
62013019029 นางสาวอิษฎา พรหมวังขวา
62013019030 นายณัฐพล หมอนทอง
62013019031 นายณัฐวัตร มะหะหมัด
62013019032 นางสาวไวชญานีก� ภาคาหาร
62013019033 นางสาวพิมพ�ชนก ป@Pนจินดา
62013019034 นางสาวรักษ�บุญ บุญจงรักษ�
62013019035 นางสาวธนพร มิมะพันธุ�
62013019036 นายธนกร สุขใจ
62013019037 นางสาวเสาวณีย� พรมเมือง
62013019038 นายพิชัยรัตน� ปFนทา
62013019039 นายจตุพร เกตุลักษณ�
62013019040 นางสาวพรประภา สบู5แก%ว
62013019041 นางจริยา อ่ําเล็ก
62013019042 นางสาวอาดีลา ยะปา
62013019043 นายดุสิต เฉดจะโปะ
62013019044 นางสาวจันทิมา เปYPยมพอดี
62013019045 นางสาวตวงกมล ทองหิรัญ
62013019046 นางสาวลดามาศ น%อยคํามี
62013019047 นายจิรายุทธ เดชวัฒน�
62013019048 นางสาวปนัดดา ระย%า
62013019049 นางสาวนุชนารถ แซ5บ%าง
62013019050 นายพงศ�ณริช รวยภิรมย�

หน%า 635 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019051 นางสาวศิริลักษณ� สิมากร
62013019052 นางสาวนันทิดา แสงสิงห�
62013019053 นายมณฑก เกษมเมือง
62013019054 นายพลภัทร ผ5องศรี
62013019055 นางสาวจิราภรณ� จันภิรมย�
62013019056 นางสาวกนกวรรณ ทองทิพย�
62013019057 นางสาวกฤษณา อินทรชัย
62013019058 นางสาวประกายแก%ว กลิ่นกุหลาบ
62013019059 นางสาวแพรวพรรณ จันดา
62013019060 นางสาวอําพร เป[นเอก
62013019061 นายอนุชภัฐส� ไวถนอมสัตว�
62013019062 นางสาววิภาพร นนทะเสน
62013019063 นายบรรหาร สุขมาก
62013019064 นายวัชรา มีชัย
62013019065 นางสาววิกานดา อังคะลา
62013019066 นางสาวจินตรา ทุมกํ่า
62013019067 นางสาววิชฎาภรณ� ทับลัง
62013019068 นางสาวกัญญาณัฐ รัตนกันทา
62013019069 นางสาวสุกัญญา งามขํา
62013019070 นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนลี้
62013019071 นางสาวรติมา จัดเขตรกรรม
62013019072 นางสาวลัดดา แผลงฤทธ์ิ
62013019073 นางสาวพัชริดา สืบพันธ�
62013019074 นางสาวสมฤดี กิริมิตร
62013019075 นางสาวธัญกร ไกรอ่ํา
62013019076 นางสาวสิรินาถ ชูชื่น
62013019077 นางสาวอัจฉรี ภักตร�เจริญ
62013019078 นางสาวพนิตา ว5องไววาณิชย�
62013019079 นางสาวรสิกา เทียนสี
62013019080 นางสาวปารณีย� หวังมีสรี

หน%า 636 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019081 นายอธิวัฒน� ไพบูลย�
62013019082 นางสาวสุกัญญา ผลประเสริฐ
62013019083 นายนฤดม แสงสีรุ%งเพชร
62013019084 นางสาวดวงดาว รุ5งเรือง
62013019085 นางสาวปรีดิพัทธ� เรืองนาราบ
62013019086 นางสาวนงลักษณ� เหลานาคํา
62013019087 นายพัชรพล พันธ�การ
62013019088 นางสาวโชติมณี ทองแดง
62013019089 นางสาวศศิประภา อินทรัตน�
62013019090 นางสาวไอย�สุดารัชต� หอมสมบัติ
62013019091 นางสาวชนัญชิดา อุบลรัตน�
62013019092 นายฐิตวันต� โคพิชัย
62013019093 นายธนพล สังข�คง
62013019094 นางสาวสุวรรณี อภิบาลศรี
62013019095 นางสาวกัญญาภัค ศิริสุนทร
62013019096 นายศิวภูมิ บุญพันธุ�
62013019097 นางสาวรุจิษยา แย%มนุ5ม
62013019098 นางสาวปุณยวีร� ประยูรรัตน�
62013019099 นางสาวณัชกานต� ผลาญไกรเพชร
62013019100 นางสาวสุมิตรา คลังเงิน
62013019101 นายกิตติพงศ� จิตประสงค�
62013019102 นายมาร�คูส วิสเซส�
62013019103 นางสาวเวนิกา บริสุทธ์ิ
62013019104 นางสาวเสาวลักษณ� จ่ันเนตร
62013019105 นางสาวศิริลักษณ� ลาทองคํา
62013019106 นางสาวจีรภา นพเก%า
62013019107 นางสาวอรัญญา ขันเชียง
62013019108 นางสาวณิชกานต� ลี่แตง
62013019109 นางสาวจันจิรา ชัยกล%า
62013019110 นางสาวณัฐธชา มีสีผ5อง

หน%า 637 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019111 นางสาวรจน�รพี พุกชาญค%า
62013019112 นางสาวนริศรา บัวหลวง
62013019113 นางสาววราภรณ� นวลปาน
62013019114 นายกิตติคุณ ชาภูคํา
62013019115 นางสาวทิตยา นรายศ
62013019116 นายจรัสพัฒน� ทรัพย�ไพศาล
62013019117 นางสาวกัญญา บุระดา
62013019118 นางสาวกาญจนภรณ� ปFกษี
62013019119 นางสาวอมิตา พิเชษฐพานิช
62013019120 นางสาวระพีพรรณ ว5องไววาณิชย�
62013019121 นางสาวดารารัตน� จันทร�ฝFMน
62013019122 นางสาวศรัณย�ภัทร เวชศาสตร�
62013019123 นางสาวณิชกานต� ธีระเกษตรสกุล
62013019124 นางสาวภัทธีญา บุณยรัตพันธุ�
62013019125 นางสาวบุณยนุช หัสมินทร�
62013019126 ว5าที่ร%อยตรีรักขิต ชารักษภักดี
62013019127 นายจิรายุ ศรีโปฎก
62013019128 นางสาวนันทินี ประพรม
62013019129 นายวิหารธรรม สัทธานุสารี
62013019130 นางสาวศศิวิมล เนื้อนุ5ม
62013019131 นางสาววงศ�รวี ป@ยวัชพิพิธธน
62013019132 นายอนุรักษ� สกุลเหมือน
62013019133 นางสาวธมลวรรณ รังผึ้ง
62013019134 นางสาวณัฐสรวงกร อึ๊งโสภาพงษ�
62013019135 นายนพพล ศรีทอง
62013019136 นางสาวกุลญา มีศิริ
62013019137 นางสาวกันต�ฤทัย ศรีเมือง
62013019138 นางสาวฮากีมะ บินล5าเตUะ
62013019139 นางสาวชุติมา น5วมประวัติ
62013019140 นางสาวพนิดา แก%วจันทร�

หน%า 638 จาก 2896            
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019141 นางสาวนฤมล ทองยัง
62013019142 นางสาวจิตรจิรา รามจันทร�
62013019143 นางสาวชฎากรณ� ทรายหมอ
62013019144 นางสาวสุรีย�กานต� วุฒิมานพ
62013019145 นางสาวดลฤดี ร5วมรัก
62013019146 นางสาวธัมมิกา รอดวัตร�
62013019147 นางสาวนวพร ฉิมมาฉุย
62013019148 นายเจษฎากร คุ%มวงศ�ดี
62013019149 นางสาวสิริพร ภักดีงาม
62013019150 นายศราวุฑ พิกุลแก%ว
62013019151 นายศักรินทร� คล%ายวิเชียร
62013019152 นางสาวรติรัตน� เพชรมารถ
62013019153 นางสาวนภัสวรรณ ศรีเอม
62013019154 นางสาวนภัสสร ลอยลาวัลย�
62013019155 นางสาววรวีย� บุญเกิด
62013019156 นางภัทชา วรพันธุ�
62013019157 นางสาวปาริฉัตร ศรีขาว
62013019158 นางสาวพรรนิกาญจน วังกุ5ม
62013019159 นางสาวสาวิตรี บุญยืน
62013019160 นางสาวศุภิสรา ก่ิงแก%ว
62013019161 นางสาวสุลาวรรณ เที่ยวทั่ว
62013019162 นายวิศวัสต� ยกชู
62013019163 นางสาวณัฐวรา ไชยมณี
62013019164 นางสาวปภาวี ฤกษ�สงเคราะห�
62013019165 นายจิรวัฒน� เพชรศักดา
62013019166 นายสุนิธิ ขบวนดี
62013019167 นางสาวกิติยา ช%อนพิมาย
62013019168 นางสาวปรัชญาณี อยู5ม่ัน
62013019169 นายชวภัณต� จันทร�โพธ์ิ
62013019170 นายพลาธิป กายใหญ5
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019171 นายศักดา หล%าใจ
62013019172 นางสาวอัณณ�ชญา พัฒนาพัวพันธ�
62013019173 นายพิชวุฒิ เปYPยมธรรมโรจน�
62013019174 นายดิลกธรรม วงชารี
62013019175 นางสาวปาณิสรา กรรณสูต
62013019176 นายยุทธการณ� ขุดขํา
62013019177 นายสมบัติ คล%ายประเสริฐ
62013019178 นางสาววริศรา บงกชสถิตย�
62013019179 นางสาวณิชากานต� จันทร�วงศ�
62013019180 นายอุกฤษ อุดเลิศ
62013019181 นางสาวกิตติมา พงษ�บุญ
62013019182 นางสาวบุญญาภา หงษ�จันทร�
62013019183 นางสาวสุพรรณษา วุ5นแป;น
62013019184 นางสาวจตุพร บุญญวัฒน�วณิชย�
62013019185 นายวรเดช ผดุงเรืองกิจ
62013019186 นางสาวศิริวรรณ ประสาทศิลปQ
62013019187 นางสาวทัศวรรณ จันทมาลา
62013019188 นางสาวสุณิสา รื่นมาลี
62013019189 นางสาวสิดานันท� กล5อมเจริญ
62013019190 นางสาวฐิตาภัทร� อัมพรชัยสกุล
62013019191 นายธนเศรษฐ� เลิศปรีชาสกุล
62013019192 นางสาวชาลิสา บู5ซัน
62013019193 นางสาวรัชรินทร� มาตย�แก%ว
62013019194 นายระพี แก%วมะโน
62013019195 นายณัฐนนท� พ่ึงโต
62013019196 นางสาวกนกวรรณ มากทอง
62013019197 นางสาวปลัดดา ศักด์ิสุเวชสกุล
62013019198 นางสาวก่ิงแก%ว ชูชื่น
62013019199 นางสาวจันทรา บุญมี
62013019200 นางสาวจินตนา กัลยาลัง

หน%า 640 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

62013019201 นายจงรักษ� ประก่ิง
62013019202 นายธนาสิทธ์ิ ธาราพรรค�
62013019203 นายสาธิต อติประเสริฐกุล
62013019204 นางสาวรจนนท� มงคล
62013019205 นางสาววิภาพร ทั้งสุข
62013019206 นายสุรัฐ เจียนศิริจินดา
62013019207 นางสาวอังคณา พิมสาร
62013019208 นางสาวหนึ่งฤทัย ดําน%อย
62013019209 นางสาวณัฏฐิกา โก5งศร
62013019210 นางสาวเอมอร ศูนย�ศรี
62013019211 นางสาวสุทธิดา มาลัยศรี
62013019212 นายสมชาย ชาตะสิงห�
62013019213 นางสาวอนัญญา พันธุ�วิเศษ
62013019214 นางสาวณัฐฌา ทิพย�สาคร
62013019215 นางสาวณัฐณิชา ศิลาโรจน�
62013019216 นางสาวทยากร นนทเภท
62013019217 นางสาวธนารีย� สุนทร
62013019218 นางสาวปวิชญา วุฒิศักด์ิ
62013019219 นางสาวอุษา แสนเทพา
62013019220 นางสาวอรวรรณ แขกวงค�
62013019221 นางสาววลิดา ธเรษตรีศวร
62013019222 นางสาวป@ยะศิกาญจณ� ประวันตัง
62013019223 นางสาวกชนิภา สายพือ
62013019224 นายมนตรี หอมสิน
62013019225 นายพีรวิชญ� สายแก%ว
62013019226 นางสาวนิตยา ปFนส5วน
62013019227 นางสาวชุติกาญจน� จันทร�เอี่ยม
62013019228 นางสาวภัทรา วัฒนาเรืองสกุล
62013019229 นางสาวมนทกานต� พิระพงศ�
62013019230 นางสาววิรมณ ใจม่ัน
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019231 นางสาวนันทา ไทยถาวร
62013019232 นางสาวอภิชญา ธนากรวโรดม
62013019233 นางสาวปุณยวีร� สุวรรณหลง
62013019234 ว5าที่ร%อยตรีณัฐดนัย รอดขํา
62013019235 นายป@ยะ หม่ืนจินะ
62013019236 นางสาวศรุตยา หมวดศรี
62013019237 นางสาวจุฑาทิพย� ถวิลอําพันธ�
62013019238 นางสาวภาสินี เปล5งเพ่ิมพูล
62013019239 นางบุณรดา บุญเจริญ
62013019240 นางสาวณธิดา สุขเปรมจิตร�
62013019241 นายบวร เหมือนสุ5ม
62013019242 นางสาวพรรัตน� ณ ลําปาง
62013019243 นางสาวพิมประกาย ละหงษ�
62013019244 นายกิตติพศ ลาชโรจน�
62013019245 นางสาวทวินันท� พรมเพ็ชร
62013019246 นางสาวนัชชา พูลสมบัติ
62013019247 นายจิรวัฒน� ชัยฤทธ์ิ
62013019248 นายพิทักษ� พันพล
62013019249 นางสาววลัยลักษณ� วาสันต�
62013019250 นางสาวสุภาพร พละศูนย�
62013019251 นางสาวดวงจันทร� ครองสุข
62013019252 นายพิช\ุตม� ธนวุฒิพร
62013019253 นางสาวเกศินี ยีกับจี
62013019254 นางสาวณปภัช ฉิมมณี
62013019255 นางสาววิภาพร หวังอีน
62013019256 นายวชิรศักย� โพธ์ิศรี
62013019257 นางสาวนธินี สุทธลักษณ�
62013019258 นางสาวมาริษา กรัตนุตถะ
62013019259 นางสาวชนาพร หลังนาค
62013019260 นางสาวนิรชา ศรีคํา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019261 นายทรงพล คล%ายมณี
62013019262 นางสาวพิชญา บุญวิทย�
62013019263 นางสาวเบญจวรรณ ธีระพันธ�พงศ�
62013019264 นางสาวเพรียวพันธ� นกแพทย�
62013019265 นายธนพนธ� หวังอารีย�
62013019266 นางสาวจุฑาทิพ ทองดี
62013019267 นางสาวอรวรรณ จันแดง
62013019268 นางสาวอรพรรณ สีลิ
62013019269 นายวุฒิชัย บุญฑีย�กุล
62013019270 นางสาวจุฑารัตน� ลําเนาตระกูล
62013019271 นางสาวสุวรรณี สุขมี
62013019272 สิบเอกธวัชชัย ยอดขํา
62013019273 นางสาวฐิตาพร ชื่นวงษ�
62013019274 นางสาวนลินนุช สิงห�ลอ
62013019275 นางสาวอมรรัตน� สายกระสุน
62013019276 นางสาววิมลธิยา อักษร
62013019277 นายเกียรติศักด์ิ สุขหลอ
62013019278 นางสาวลลิล คํามี
62013019279 นายพิชัย จวบรัมย�
62013019280 นางสาวพันธ�พิสุทธ์ิ สุวรรณัง
62013019281 นายศมากร ศรีพัฒนกุล
62013019282 นางสาวปานวาด ปFญจศรีประการ
62013019283 นางสาวสิราวรรณ เอียงเป;
62013019284 นางสาวชนัญชิดา เฟLPองฟุ;ง
62013019285 นางสาวศศิราวรรณ ระดาดาษ
62013019286 นางสาวสายฝน ศิริบรรณ
62013019287 นายนารานนท� เสนามสอน
62013019288 นางสาวธิศวรรณ ริมโพธ์ิเงิน
62013019289 นายธีรภัทร ศิริชัยเจริญ
62013019290 นางสาวภัทรวดี จารึกกลาง
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ระดับปริญญาตรี

62013019291 นายพรพจน� ชูเทียน
62013019292 นางสาวกมลทิพย� ขันกําเหนิด
62013019293 นางสาววารุณี พงษ�วิจิตร
62013019294 นายณัฐวีร� แซ5โง%ว
62013019295 นางสาวธัญรักษ� สีสมุทร
62013019296 นายภูดิศณัฐภูมิ เชียงอินทร�
62013019297 นางสาวลัดดาวัลย� เสือม่ัน
62013019298 นายภาคภูมิ สูงเนิน
62013019299 นางสาวจันทภา เฟLPองฟู
62013019300 นางสาวซัลมา ชูเล็ก
62013019301 นางสาววรดา เหล5าสุนา
62013019302 นางสาวภูณิษศา บัวจันทร�
62013019303 นางสาวสุพัตรา สุวรรณชาติ
62013019304 นางสาวพัณณิตา พิสณุพงศ�
62013019305 นางสาวมินตรา ศรีพรม
62013019306 นางสาวศศิชา รุ5งเรืองกุล
62013019307 นางสาวกมลชนก จิตรอ5อน
62013019308 นางสาวธนัญญา จินาโต
62013019309 นายกวีศักด์ิ ก%องเวหา
62013019310 นางสาวลักษิกา พ%นภัย
62013019311 นายอนุสรณ� บุญชู
62013019312 นางสาวจิราพร บํารุงพืช
62013019313 นางสาวสุชาดา เพ็งเจริญ
62013019314 นางสาววิลาวัลย� พันธ�เสาร�
62013019315 นางสาวธนพร รังสรรค�ปFญญา
62013019316 นางสาวพรรณทิพา ยืนย่ัง
62013019317 นายภาคิน ด%วงจันทร�
62013019318 นางสาวไพรวัลย� ณรินทร�
62013019319 นางสาววัชลาวลี รุ5งวิไลโรจน�
62013019320 นางสาวมัสลิน ใจสะอาด
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ระดับปริญญาตรี

62013019321 นางสาวสุวรรณา สุริวงค�
62013019322 นายธีรวุฒิ สูงขาว
62013019323 นางสาวรมิดา ฤกษ�ยินดี
62013019324 นางสาววงเดือน เจริญพันธ�
62013019325 นางสาวชนินาถ นิลสดใส
62013019326 นางสาวเกศกนก ต%นโพธ์ิโต
62013019327 นางสาวกนิษฐา ติละบาล
62013019328 นางสาวปริณา คุณสุทธ์ิ
62013019329 นายภัทราวุธ ภาหา
62013019330 นางรสรินทร� บุญสุขสรรค�
62013019331 นางสาวสุกัญญา แข็งฉลาด
62013019332 นางสาวจิตรา หัวดอน
62013019333 นางสาววรรณวิภา ครองคาระวะ
62013019334 นางสาวณัฐสิมา พิมพ�ทองหลาง
62013019335 นางสาวทรัสตี สุขกันต�
62013019336 นางสาวตติยา เกตุมาก
62013019337 นายอาคม ไชยวงค�
62013019338 นางสาวป@ยมาศ นามถึง
62013019339 นางสาวพิชญนุช เรืองโรจนฤทธ์ิ
62013019340 นางสาวมัทรี จวนทอง
62013019341 นางสาวกชกร รอดพิพัฒน�
62013019342 นายทศพร จอมคําสิงห�
62013019343 นายวัชรพงส� ชื่นพิมลชาญกิจ
62013019344 นางสาวป@ยะวรรณ ศรีนิล
62013019345 นางสาวปFณณพร เพชรเขาทอง
62013019346 นายอากิฟ ดอกอ
62013019347 นางสาวสิริกร จันทร�จุไร
62013019348 นายวัชรพล ทวีโคตร
62013019349 นางสาวพัทธ�ธิรา ไชยมงคล
62013019350 นายอัสนันต� แก%วสลํา

หน%า 645 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019351 นางสาวพัชรกานต� ภูบรรทัด
62013019352 นางสาวสโรชา โฉมฉิน
62013019353 นางสาววารุณี มียอด
62013019354 นายปองภพ เปรมธนะ
62013019355 นางสาวทัดพร อินทนันชัย
62013019356 ว5าที่ ร.ต.หญิงนันทนัช ชะนะถาวร
62013019357 นายหิรัญย� จิตรรักษ�
62013019358 นายพีรวิชญ� อ5อนประไพ
62013019359 นายภัคพล พิทักษ�ศักด์ิเสรี
62013019360 นางสาวดาริน บัวมาก
62013019361 นายธวัชชัย ทิพยรัตน�กุล
62013019362 นายเชียง เชื้อบุญยืน
62013019363 นางสาวนันทพร ระวังวงค�
62013019364 นายชัชดล เรืองอัมพร
62013019365 นางสาวมุทิตา ทองคํา
62013019366 นางสาวฮารีนีย� หมัดอะหวัง
62013019367 นางสาวเกสรา ชื่นวัฒนา
62013019368 นางสาวสุปราณี ผดุงศิลปQ
62013019369 นางสาวเยาวลักษณ� ป@Pนฉิม
62013019370 นายธนกร จําปาวงษ�
62013019371 นางสาวเขมจิรัสย� สุทธิธรรม
62013019372 นายชยุตรา เหมะรัชตะ
62013019373 นายชัชวาลย� ทองเรือง
62013019374 นางสาวศิรฐา กรวาทิน
62013019375 นางสาวภัทรธิดา ศิลปสธรรม
62013019376 นางสาววารีรัตน� กาญจนานุช
62013019377 นางสาวหทัยทิพย� เกียรติกําจร
62013019378 นางสาวชัฎชฎา ย้ิมลมูล
62013019379 นางสาวมยุรา จํานงค�รัตน�
62013019380 นายธีรสิทธ์ิ ทวี

หน%า 646 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019381 นายศุภชัย ณรงค�
62013019382 นายนรชน อินถา
62013019383 นางสาวสุภาพันธ� เลพยัพ
62013019384 นางเสาวภาลิน ตะเขียว
62013019385 นางสาวจุฑามาศ ประจําถ่ิน
62013019386 นางสาวประภาพร จันทร�แสง
62013019387 นางสาวภควรรณ ศรีเจริญมงคล
62013019388 นางสาวณัฐชา องอาจโฆสิตวงศ�
62013019389 นายสุนทร จริตงาม
62013019390 นางสาวจิลมิกา ย้ิมยวน
62013019391 นางสาวอทิตยา แสงเนตร
62013019392 นายเอกพล บูรประทีป
62013019393 นางสาวนัทธมน ขําเปรื่องเดช
62013019394 นายนวมินทร� เสริมกิจ
62013019395 นายศราวุฒิ อามาตมนตรี
62013019396 นางสาวพิมลพรรณ โสดา
62013019397 นางสาวธัญญารัตน� บุญนิล
62013019398 นางสาวอังศุมาลิน ตุ%มพิมาย
62013019399 นายกิตติพงษ� นาสูงเนิน
62013019400 นายเอกพงศ� เนตรอนงค�
62013019401 นายธีรภัทร ศรีสุวรรณ
62013019402 นายสหัสชัย วุฒิพรหม
62013019403 นางสาวอัญมณี เดชจิระกุล
62013019404 นายอดิศักด์ิ ปราบแทน
62013019405 นายนิติธร นันทา
62013019406 นางสาวอังคณา ปYระกรรณ�
62013019407 นางสาวณัฐธิดา ใจสนิท
62013019408 นายจิรพัฒน� ถาวรรัตนโชติ
62013019409 นายศักดินันท� แก%วดํา
62013019410 นายฤทธิชัย พัฒนสม

หน%า 647 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019411 นายเอกทิตต� เศรษฐอํานวย
62013019412 นางสาวกมลชนก ไชยชนะ
62013019413 นางสาวนิสา ขุนพานิช
62013019414 นางสาวพรตะวัน เหงียบกุล
62013019415 นางสาวนัสรินทร� สันติเลิศนรา
62013019416 นางสาวอัญชนา ปทุมวัฒนเวทย�
62013019417 นายศิรวิชช� ม่ันเมือง
62013019418 นางคัธรินทร� สุพรหมอินทร�
62013019419 นายพงศกร สุมงคล
62013019420 นายวรพล สากลวารี
62013019421 นางสาวอนัญญา สุขวิเศษ
62013019422 นางสาวเจษฎาภรณ� วรสาร
62013019423 นางสาวสุราลัย เที่ยงปาน
62013019424 นางสาวสุภาพร แสงกระจ5าง
62013019425 นายกฤติน วงศ�เมฆ
62013019426 นางสาวศศิวิมล มะสาตสม
62013019427 นางสาววันนิสา ปานมีทรัพย�
62013019428 นางสาววิภาพร ได%การ
62013019429 นางสาวธนิษฐา จันทร�พิลา
62013019430 นางสาวกุศลิน คงฉาง
62013019431 นายสุธี โตUะกา
62013019432 นางสาวภัทราวดี เพชรประกอบ
62013019433 นางสาวศิริพร บุระทอน
62013019434 นางสาววัลลภา ชะนะอินทร�
62013019435 นางสาวกุลกัลยา หวังตระกูล
62013019436 นางสาวอารียา มาลาวงษ�
62013019437 นางสาวกุลธิดา อหะหมัดจุฬา
62013019438 นายป@ยะพงษ� ไข5ทอง
62013019439 นางสาวอพิริยา คนึงคิด
62013019440 นายกิตติธัช แจ5มจันทึก

หน%า 648 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019441 นางสาวณัฐยา สนิทด%วยพร
62013019442 นายเกริก บุญช5วย
62013019443 นางสาวกนกพร วงษ�เสนา
62013019444 นางสาวกาญจนา สงเคราะห�
62013019445 นางสาวป@Pนนภา แก%วปลั่ง
62013019446 นายเจษฎา ดอกน%อย
62013019447 นางสาวศิริพร สืบบุญ
62013019448 นายสุวิทย� ไพบูลย�เพ่ิมสิน
62013019449 นางสาวนภาพร ผ5องศรี
62013019450 นายเสกสิทธ์ิ สิงห�อุไร
62013019451 นางสาวณัฏฐา ประสูตร�แสงจันทร�
62013019452 นางสาวเกษรา ทองกรุง
62013019453 นางสาวสุรางคนา จุลทะกอง
62013019454 นางสาวพรทิพย� อาจวิเชียร
62013019455 นางสาวนันทิพร ทําสวน
62013019456 นายศักดา จีนคํา
62013019457 นายเฉลิมจักร� วิเศษสาระการ
62013019458 นายรังสรรค� ภุมรินทร�
62013019459 นายพิชชานนท� หุตางกูร
62013019460 นายจักรพงษ� แก%วมณี
62013019461 นางสาวณัฐฌมนต� ทองแท%
62013019462 นางสาวนงนุช แก%วพิลา
62013019463 นางสาวชลนิภา บุญระมี
62013019464 นางสาวอมรรัตน� พระโพธ์ิชัย
62013019465 นายเธียรสถิต ทองปาน
62013019466 นางสาวภัทรวัลลิ์ ธรรมสุวรรณ
62013019467 นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย�
62013019468 นางสาวรัศจะพร หลีตอสัน
62013019469 นางสาวสุดารัตน� ไกรงาม
62013019470 นางสาววันทนีย� คงทัด

หน%า 649 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019471 นางสาวปาณิสรา เทียนอ5อน
62013019472 นางสาวดวงใจ ชัยเวช
62013019473 นางสาวชนกพร สุขสุวรรณ
62013019474 นางสาวลดาวัลย� เบ%าเงิน
62013019475 นายคณัสนันท� ชอบใจ
62013019476 นายสนกิบลี ลาโหยด
62013019477 นางสาวณัฏชา สุทธการ
62013019478 นางสาวปรารถนา สุทาวัน
62013019479 นางสาววีระดา พงศ�สุธีนิเวศ
62013019480 นางสาวมิรินยา ชุมช5วย
62013019481 นางสาวศิรภัสสร ฝอดสูงเนิน
62013019482 นางสาวสุดารัตน� พรมพุฒ
62013019483 นางสาวสินีญา ยะปะภา
62013019484 นายป@ยพงษ� จันทร�คงช5วย
62013019485 นายธนพงศ� หลายทวีคูณ
62013019486 นายสันติ จันทร�หนู
62013019487 นางสาวศิรินญา ขาวแขก
62013019488 นายใบไผ5 ทองบางอ%อ
62013019489 นางสาวอามีนUะ มามะ
62013019490 นางสาวกมลวรรณ ฤทธ์ิทวี
62013019491 นางสาวธนัชญา เพชรร5วง
62013019492 นางสาวกุลกันยา ชมโฉม
62013019493 นางสาวศุภิสรา ทนันชัย
62013019494 นางสาวรัชฎา อุ5นทินวงษ�
62013019495 นายฐิตินันท� วรรณเวช
62013019496 นายธีรศักด์ิ ทวีผล
62013019497 นางสาวมัณฑนา ณ ตะก่ัวทุ5ง
62013019498 นางสาวพัชรี จันสุข
62013019499 นายน5านนที ศรีราษฎร�
62013019500 นายกิตติวินท� สําเภาทอง

หน%า 650 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019501 นายสิทธิกร ศรีสมบูรณ�
62013019502 นางสาวจุฑารัตน� วงศ�สวัสด์ิ
62013019503 นางสาวจีราภรณ� เจริญสิทธ์ิ
62013019504 นางสาวอณัศยา อักษรนิตย�
62013019505 นายกฤษฏา ทองประภา
62013019506 นางสาวชัญญานันต� จงทวี
62013019507 นายเอกชัย คําด%วง
62013019508 นายจตุภูมิ สองเมือง
62013019509 นายนิติกร ป@ยะมาน
62013019510 นายกร ภัทรรังรอง
62013019511 นางสาวสิรินาถ วงศ�ลังกา
62013019512 นางสาววีระดีร� พุ5มโพธ์ิงาม
62013019513 นายธนพนธ� ทรัพย�พูล
62013019514 นายชยางกูร กิตติวัฒนากูล
62013019515 นางสาวเกษศรินทร� ศิริชัย
62013019516 นางสาวชมพูนุท สุพรรณวิวัฒน�
62013019517 นางสาวนิศามณี จันทรังษี
62013019518 นางสาวลักษณ�ศินา แฝงด5านกลาง
62013019519 นายประดิษฐ� วงษ�ทอง
62013019520 นางสาวรัตนา ใจยะวงศ�
62013019521 นางสาวกรกาญจน� สุภัทรชัยวงศ�
62013019522 นายรพีพัฒ จิรฐาวงศ�
62013019523 นางสาวชุติมา สรรเสริญ
62013019524 นางสาวชลิตา จันทร�แสง
62013019525 นางสาวดวงกมล รัตนะรัต
62013019526 นางสาวณันธิชา โพนธาตุ
62013019527 นางสาวมารียะฮ� เจUะโด
62013019528 นางสาวณัฏจิกา มงคลศฤงคาร
62013019529 นายเอกชัย สายดวง
62013019530 นายชญานนท� พนเจริญสวัสด์ิ

หน%า 651 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013019531 นางสาวธนัญญา เผื่อนอาษา
62013019532 นายวริศ เสถียรวรากร
62013019533 นางสาวธฤษวรรณ คชฤทธ์ิ
62013019534 นางสาวรุจิรา แก%วโพธ์ิ
62013019535 นายชนะสรณ� คุณเวช
62013019536 นางสาวฐิติรัตน� เกียรติบํารุง
62013019537 นางสาวณัฐธิดา บํารุงธรรม
62013019538 นางสาวขนิษฐา ป;อมทุ5ง
62013019539 นางสาวกรกมล กองธิราช
62013019540 นางสาววณิชยา วันทุมมา
62013019541 นายวินิจ บุญกระจ5าง
62013019542 นางสาวแพรพลอย พลคชา
62013019543 นายกิตติพงษ� ทวีวัฒน�
62013019544 นางสาวยลดา ศรีรักษา
62013019545 นางสาวภัทรีพร เดโชศาสตร�
62013019546 นางสาวรวิสรา อรชร
62013019547 นางสาวชาคริยา หนูฤทธ์ิ
62013019548 นางจารุมาศ ชมเชย
62013019549 นางสาวอนุธิดา สีมา
62013019550 นายธนิศร�ศักด์ิ เตชนิธิรังษี
62013019551 นางสาวอรนุช ศักด์ิเจริญชัยกุล
62013019552 นายณัชพล เดชาอัครหิรัญ
62013019553 นายพงศภัค เทพไชย
62013019554 นางสาววิภาพร นานช%า
62013019555 นางสาวธัญพิชชา เลUาะหลง
62013019556 นางสาวปราณระวี พานุรัตน�
62013019557 นางสาวอาทิตยา อินทรภักดี
62013019558 นางสาวสุชาดา สุนทรเวช
62013019559 นายคณินพัฒน� พลสุธรรม�
62013019560 นางสาวมุขรินทร� คีรีแพง
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ระดับปริญญาตรี

62013019561 นางสาวฐิติมา วิไลพรไสว
62013019562 นางสาวศิรวีร� รัตนคช
62013019563 นางสาวอัจฉริยาพร ภูบุญศรี
62013019564 นางสาวกัญญานัฐ หงษ�นคร
62013019565 นายชัยณรงค� แซ5จิว
62013019566 นางสาวรัตนาภรณ� คํารัตน�
62013019567 นายศตวรรษ ทองก%านเหลือง
62013019568 นางสาวณภัชชา แน5นอุดร
62013019569 นางสาวจันทร�จิรา แก%วมา
62013019570 นางสาวสิริมา พรหมสุข
62013019571 นางสาวยุภา แก%วตอ
62013019572 นางสาวเยาวลักษณ� โสภะบุญ
62013019573 นางสาวปFณฑิตา ผิวพรรณ
62013019574 นายสุทธิพงษ� น%อยศรี
62013019575 นางสาวพัชรวรรณ กุลพันธ�
62013019576 นางสาวบุศรา ปลายแก5น
62013019577 นางสาวพุทธิรัตน� กาญจนานุสนธ์ิ
62013019578 นางสาวณัฐนิกา บุญที่สุด
62013019579 นางสาวศุภวัลย� จรูญวราเสฏฐ�
62013019580 นางสาวนุชศเรศ กําจัด
62013019581 นางสาวสิริวิมล กําบัง
62013019582 นางสาวชุติมา ชุมประมาณ
62013019583 นางสาวจิตรา ชุมสันเทียะ
62013019584 นายนันทศักด์ิ สุขฤกษ�ดี
62013019585 นายพงศ�ธิป หลวงเทพ
62013019586 นางสาวฐิติรัตน� ลีละวินิจกุล
62013019587 นางสาวชไมพร หลานเด็น
62013019588 นายรณชัย ไชยช5อฟ;า
62013019589 นางสาวอารีรัตน� นาคขาว
62013019590 นางสาวทิพยรัตน� ทัดเทียม
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62013019591 นางสาวจุฑามณี ยศขุน
62013019592 นางสาวภาวิดา สุนกําเหนิด
62013019593 นางสาวณัฐชา เจนรุ5งโรจน�สกุล
62013019594 นางสาวรัตติยา โต%ตอบ
62013019595 นางสาวมัฑนา จ่ันแก%ว
62013019596 นางสาวชมพู แยะแป
62013019597 นางสาวศิริรัตน� เอกนรพันธ�
62013019598 นางสาวสุกัญญา เลอสวรรค�วารี
62013019599 นางสาวสุชานันท� ศรีณรงค�
62013019600 นางสาวน้ําฝน อุ5นป@ง
62013019601 นางสาววิภาพันธ� กล5อมสกุล
62013019602 นางสาวอารีรัตน� ปรีชานุกิจ
62013019603 นางสาวศิรินาถ ศรีสวัสด์ิมงคล
62013019604 นายภูดิท จีรรุ5งกิจ
62013019605 นางสาวศมนีย� ปFญจะเภรี
62013019606 นางสาวพรรณวดี รักแจ%ง
62013019607 นางสาวรัชนีกร อินทร�เจริญ
62013019608 นางสาวสิรีธร บางสาลี
62013019609 นางสาวณัฐปภัสร� พรพฤฒิพันธุ�
62013019610 นางสาวณัชปภา เทียมดวงแข
62013019611 นางสาวพิมพ�พิศา พรหมสาส�น
62013019612 นางสาวกมลวรรณ ภิรมย�แทน
62013019613 นายกมล รักษ�ชูชื่น
62013019614 นางสาวบุณยวีร� เที่ยงธรรม
62013019615 นายศิลปชัย ศิลปQศักด์ิศรี
62013019616 นางสาวศิริพร ศรีอยู5กลัด
62013019617 นางสาวนันทนา นิลพลอย
62013019618 นายภาณุวัฒน� การปลื้มจิตต�
62013019619 นางสาวคริสติน สุภาพงษ�
62013019620 นายสิทธิชน กระทุ5มทอง
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62013019621 นายธีรวัฒน� เพชรประดับสุข
62013019622 นางสาวมนัญยา สุวรรณยอด
62013019623 นายสุเมธ บุญจันทร�ศรี
62013019624 นางสาวเบญจพร ศรีมีชัย
62013019625 นางสาวอังคณา วัฒนะ
62013019626 นางสาวหทัยกาญจน� ใจบุญ
62013019627 นางสาวดวงใจ เศษโถ
62013019628 นายภูวนัย ธงโสม
62013019629 นางสาวสิริกานดา เกษหงษ�
62013019630 นายวรายุทธ� อินตารักษา
62013019631 นางสาวศุภิสรา ประทุมมาศ
62013019632 นายชนานนท� จินามา
62013019633 นางสาวศิริกานต� อุ5นใจ
62013019634 นางสาวมัลลิกา เมืองแสงธรรม
62013019635 นางสาวกนกอร ศรีกรุษ
62013019636 นางสาวพัชรี นวลสาย
62013019637 นางสาวกนกวรรณ จันถนอม
62013019638 นางฐาธนัตถ� ศรีวงษา
62013019639 นางสาวพัชรินทร� น%อยสา
62013019640 นางสาววนิดา เหมกําเนิด
62013019641 นายณัชกรม� รัตนพัฒนากุล
62013019642 นางสาวสวรรยา ตุ5นคําแดง
62013019643 นายภูริณญษักค� ซาหม่ืนไวย�
62013019644 นางสาวณิชมน ศรีสุวรรณ
62013019645 นางสาวกรกนก สัตถาผล
62013019646 นายพัฒนพงศ� สืบดี
62013019647 นายอมรเทพ พรมเจียม
62013019648 นางสาวรัศมี กองแก%ว
62013019649 นางสาวพัชชญาดา ธนบัตร
62013019650 นายศศิพิศิษฐ� รอดเพชรไพร
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62013019651 นางสาวณัฐทิกา เกตุเนียม
62013019652 นายวัชรชัย อ5อนศิริ
62013019653 นายกานต�พงศ� บุญธนธีรโรจน�
62013019654 นางสาวพราวแพร อรรจนรัตน�
62013019655 นางสาวปณิดา วังศรีแก%ว
62013019656 นางสาวฐิติรัตน� ดํารงค�ผาติพงศ�
62013019657 นางสาวหงส�วดี ผิวสว5าง
62013019658 นายปFณณ�พัฒน� บุณย�คุณาภร
62013019659 นางสาวอรุณี การะเกตุ
62013019660 นางสาวสุรีย� ถาสุราช
62013019661 นางสาวกาญชญาภัค ปFญญาสุ
62013019662 นางสาวณัฐริกา พลับพาชัย
62013019663 นางสาวฐิตินันท� อุดมกิจมงคล
62013019664 นางสาวรัชนู มาเยอะชา
62013019665 นางสาวธัญญลักษณ� อินมะโน
62013019666 นางสาวจิราพร ชูศรี
62013019667 นายสุภชัย เหลี่ยมโลก
62013019668 นางสาวชนาพร เจียดกําจร
62013019669 นางสาวณัฐรชา สุวรรณดี
62013019670 นางสาวมัทนา มาแย%ม
62013019671 นายพศวีร� บรรจงกูล
62013019672 นางสาวพรพิมล ขวัญเรือน
62013019673 นางสาวรติมา วงค�ทวีทรัพย�
62013019674 นางสาวศิรดา จันทิหล%า
62013019675 นางสาววิภาวี ธูปทอง
62013019676 นางสาวธิดารัตน� ลีนาลาด
62013019677 นายนราศักด์ิ อัคพิน
62013019678 นายทวีศักด์ิ สมทรง
62013019679 นางสาวชนัญชิดา ทรัพย�สกุลโอฬาร
62013019680 นายกฤษณะ บัวสด
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62013019681 นางสาววรรณนิสา อินปFญโญ
62013019682 นางสาวสิรินาถ เจือบุญ
62013019683 นายอภิสิทธ์ิ บุญรักษา
62013019684 นางสาวบุษยมาส ปFญจา
62013019685 นายธีรดนย� เพชรอาวุธ
62013019686 นายณัฐพงศ� ส5งแก%ว
62013019687 นางสาวศิริกานต� สาแก%ว
62013019688 นางสาวอาริยา วงษ�พิมเสน
62013019689 นางสาวเมธานุช จันทร�แสง
62013019690 นางสาวสุรีมาศ ภูธนะกูล
62013019691 นายกิตติพงศ� งามจริง
62013019692 นางสาวสุดาภรณ� สังฆเวช
62013019693 นางสาวพิชชาพร วชิรวงศานุวัฒน�
62013019694 นางสาวอุษณีย� อุดมดี
62013019695 นางสาวณัชชา แก%วย่ิงยงค�
62013019696 นายสิริพัฒน� อินริสพงศ�
62013019697 นางสาวมณิตา วังข%าว
62013019698 นายรัตนินทร� บุญหลัง
62013019699 นางสาวภัณฑิรา แสวงดี
62013019700 นางสาวทัศนีย� โททอง
62013019701 นายอนุวัฒน� หอมละออ
62013019702 นางสาวนิติยา เจริญสุข
62013019703 นางสาวสุภาวรรณ ชมสุรินทร�
62013019704 นางสาวจินตนา นิราศภัย
62013019705 นางสาวนุรีภรณ� แจ5มเรือน
62013019706 นางสาวนันท�นภัส นรไสย
62013019707 นางสาวภัทราภรณ� ภู5สว5าง
62013019708 นางสาวสามินี สุขสุเมฆ
62013019709 นางสาวอนุสรา เสือสมพงษ�
62013019710 นายภัทร ดิลกรัตนากิจ
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62013019711 นายปรัชญา เชาวสุธีรนนท�
62013019712 นางสาวธิดาวรรณ ดวงจินดา
62013019713 นางสาวภารุจีย� หลิมเทียนลี้
62013019714 นางสาวสุจิตรา พวงแก%ว
62013019715 นางสาวภัทรวดี เลิศวิรุฬห�
62013019716 นางสาวอรุณวตี วรรณโชติ
62013019717 นางฤดี บัวศรี
62013019718 นางสาวฉัตติญา วรรณขํา
62013019719 นางสาวพรนภา จันทร�ลอย
62013019720 นางสาวชลธิชา เชิดชู
62013019721 นายจาตุรันต� ทองชมภูนุช
62013019722 นางสาวมาเรียม สาแล5หมัน
62013019723 นายจิรายุ เชียงทา
62013019724 นางสาวธัญวรัตม� นัคราเรือง
62013019725 นางสาวธัณย�สิตา นิลสัมฤทธ์ิ
62013019726 นางสาวเบญจวรรณ ลิป@การกุล
62013019727 นายนัธพร หงษ�คํา
62013019728 นางสาวนันทนัช เสวีวัลลภ
62013019729 นางสาวนรินทร�ธร หม่ันกิจ
62013019730 นางพรรษชล เพชรรัตน�
62013019731 นางสาวปารมี มีศรี
62013019732 นางสาวพัตรพิมล ภิรมย�รักษ�
62013019733 นายฐาปณา เวฬุวนารักษ�
62013019734 นายชนพล ธรรมศรี
62013019735 นายชนาธิป คีรีรักษ�
62013019736 นางสาวภฤตยา เตียงตระกูลทอง
62013019737 นางสาวขวัญวิมล ฉวีรักษ�
62013019738 นางสาวป@ยธิดา ชนะภัย
62013019739 นางสาวกานต�รวี ประเสริฐวงค�
62013019740 นางสาวเพียรทาน เหล5าฤทธ์ิ
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62013019741 นางสาวศิเรมอร อิ่มเอิบ
62013019742 นางสาวสุจิตรา ยศวันทา
62013019743 นางสาวชนัดดา ดําเนินผล
62013019744 นางสาวพัชรพร นาคศรี
62013019745 นายศุภกร นนท�สามารถ
62013019746 นางสาวเจนจิรา ศรีสมวงศ�
62013019747 นางสาววิไลพร เพชรน%อย
62013019748 นางสาวอรทัย คณะนา
62013019749 นางสาวปรารถนา ก%านทอง
62013019750 นางสาวนัทชา ทองกาล
62013019751 นางสาวศิริศร พรรณาขา
62013019752 นางสาวธันย�รดา เจิมถาวร
62013019753 ว5าที่ร%อยตรีหญิงฐมกร วงษ�ศรีปาน
62013019754 นางสาวสุดารัตน� อินทะพุท
62013019755 นางสาวสุนทรี โรยสุวรรณ
62013019756 นางสาวปุณยนุช ปFจฉิม
62013019757 นายยงยุทธ จันทร�สีหราช
62013019758 นายอภิรักษ� สนไชย
62013019759 นางสาวธัญญาภรณ� เมืองแดง
62013019760 นางสาวพัฒชริดา จิตประเสริฐ
62013019761 นายชัชรินทร� ป@ดแก%ว
62013019762 นางสาวกนกวรรณ มาติน
62013019763 นางสาวรัตติยา ผิวพรรณ�
62013019764 นางสาวณัฐธิดา ทั่งพรม
62013019765 นายอรุณโรจน� วงศ�ธิบดีเดช
62013019766 นางสาวสกุณา น%อยถนอม
62013019767 นางสาวจารุวรรณ สุขทน
62013019768 นางสาวพิสมัย ทองปFญญา
62013019769 นางสาวกนกวรรณ โชคเก้ือ
62013019770 นางสาวอรยา ประทุมทอง
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ระดับปริญญาตรี

62013019771 นายภูมิธิป ลุศนันทน�
62013019772 นางสาวนิลเนตร ศรีคุณ
62013019773 นางสาวธัญญรัตน� ทองศิริพันธ�
62013019774 นางสาวป@ยะนุช จิตรแป;น
62013019775 นายอติเทพ ใจยา
62013019776 นางสาววีณา พัวพันธ�
62013019777 นางสาวเพ็ญประภา ยอดรักษ�
62013019778 นางสาวป@ยะนุช สุดมี
62013019779 จ5าสิบตรีหญิงจิราภา ย5างสุข
62013019780 นางสาวปนัสยา เขียวเสน
62013019781 นายกิติคุณ ชะโลธร
62013019782 นางสาวศศิประภา แก%วเพชร
62013019783 นายมโนรมย� หมวกหลํา
62013019784 นายรักชาติ โตUะเตU
62013019785 นางสาวชัญญาภัค ชุ5มดี
62013019786 นางสาวอลิษา ฐานะ
62013019787 นายสุรเดช โชติวุฑฒากร
62013019788 นางสาวรัชนันท� จันทร�วิไล
62013019789 นายพิชยา เปาะและ
62013019790 นางสาวหยาดพิรุณ สีกล5อม
62013019791 นายปุณยวัจน� ข%าวปFญญา
62013019792 นางสาวธนวรรณ ใหม5ดํา
62013019793 นางสาวอภิสรา ผาคํา
62013019794 ว5าที่ ร.ต.พลากร โตมอญ
62013019795 นางสาวธันยาภรณ� เนียมสีนวล
62013019796 นางสาวอฤดี อรรคฮาตสี
62013019797 นางสาวภัคภิณญา เผือกผ5อง
62013019798 นายพงศ�พัทธ� เพ็ญศรี
62013019799 นางสาวสุรีรัตน� ขําไข5
62013019800 นางสาวณัทธพัชร� มีนาค
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ระดับปริญญาตรี

62013019801 นายกฤษณะศิริ อินละคร
62013019802 นางสาวนภัสสรณ� รุ5งสินรุจินันท�
62013019803 นางสาวอรทัย สุวรรณศักด์ิ
62013019804 นายอนุวัต มาลินี
62013019805 นางสาวจิราภา เจริญถาวรนนท�
62013019806 นางสาวเมธินี ปานกล่ํา
62013019807 นางสาวณัฏฐ�ฎาพร ภิรมย�นิล
62013019808 นางสาวธิดาพร สินจิตร�
62013019809 นางสาวชนิดา มีเกาะ
62013019810 นางสาวจิรณัฐ ธนบัตร
62013019811 นางสาวศิริกานต� ทองรุ5ง
62013019812 นางสาววิลาวัณย� กาลจักร
62013019813 นางสาวพิสมัย หารไชย
62013019814 นายทศพล ชิตเดชะ
62013019815 นางสาวธิดารัตน� แผนพรหม
62013019816 นางสาวเสาวลักษณ� ดําเนินวุฒิ
62013019817 นางสาวสุภาภรณ� ชูโลก
62013019818 นายคณาวัฒน� ยูเรรัตน�
62013019819 นายวิทูรย� แสงจันทร�
62013019820 นางสาวสุธิดา เขียวหวาน
62013019821 นายอรรถนนท� แก%วบัวดี
62013019822 นายสิทธิศักด์ิ ผะอบเหล็ก
62013019823 นางสาวธนาภรณ� รัตนโชติกุล
62013019824 นายณรงค�รัชต� อ่ําแสง
62013019825 นายกนก ยุทธารักษ�
62013019826 นางสาวอารียา วรรณศิริกุล
62013019827 นางสาวสุธิดา สีเมฆ
62013019828 นางสาวนิลุบล เลไทยสงค�
62013019829 นายพจนาถ จงรักษ�
62013019830 นายนพคุณ สังข�เปYย
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ระดับปริญญาตรี

62013019831 นางสาวรุ5งดารา เมาหวล
62013019832 นางสาวชุติมา ดําเลิศ
62013019833 นางสาวชลิตา ตลับแก%ว
62013019834 นางสาวสุมันตา ศรีกันยากุล
62013019835 นางสาวคณาลัย ไชยนัด
62013019836 นางสาวธาลินี สวนหนองแวง
62013019837 นางสาวฐาปณี เทียนวรรณ
62013019838 นางสาวสุพรรษา กุ5ยสาคร
62013019839 นายป@ยทัศน� เนียมประเสริฐ
62013019840 นายธนพล สารี
62013019841 นางสาวปุณณลักษณ� เจาวิสุทธ์ิกุล
62013019842 นางสาวมุกดา มะลิหอม
62013019843 นางสาวอรวรรณ หาญปFญญา
62013019844 นางสาวพิธาดา วัฒนสิงห�
62013019845 นางสาวสุมิตรา พรมพิลา
62013019846 นางสาวเบญจพร ฟFกชู
62013019847 นางสาวธิปFตย� สุขเกิด
62013019848 นายณัฐพัชร� สุทธิรัศม์ิ
62013019849 นางสาวกนกวรรณ ป@นตาสาร
62013019850 นางสาวจันทร�จิรา เกตุปFMน
62013019851 นางสาววาลิน ชุ5มพ่ึง
62013019852 นางสาวศมณพร มีทอง
62013019853 นางสาวจุติมาฆ� แจ%งใจบุญ
62013019854 ว5าที่ร%อยตรีหญิงปนัดดา ฤทธ์ิน%อย
62013019855 นางสาวอนัญญา ปFญญาบารมี
62013019856 นางสาวกรณิการ� เอี่ยมศิริ
62013019857 นายธีรกรณ� บุญจูบุตร
62013019858 นางสาวจุฑาทิพย� ทับทอง
62013019859 นางสาวฉวีวรรณ ศรีเตชะ
62013019860 นางสาวพัทธนันท� กาญจนวรวงศ�
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ระดับปริญญาตรี

62013019861 นางสาวพวงพักตร� พรหมรังษี
62013019862 นายพีรรัตน� อาทรกัลปQ
62013019863 นางสาวศิริวรรณ เจริญรัศมีเกียรติ
62013019864 นางสาวประภัสรา คงศรีโรจน�
62013019865 นางสาวยุรฉัตร โพธ์ิทองคํา
62013019866 นางสาวภัณฑิลา ทองไว%เครื่อง
62013019867 นางสาวอิสรีย� ศิริกาญจน�กวี
62013019868 นางสาวจตุพร วงศ�ปFญญาวิวัฒน�
62013019869 นางสาวสุนทรี สุขาบูรณ�
62013019870 นางสาวบังอร ก5อมขุนทด
62013019871 นายวณิชย� อู5สุวรรณ
62013019872 นางสาวมัณฑนา แซ5คํา
62013019873 นายสรศักด์ิ เอมบํารุง
62013019874 นางสาวภาวรรณ เอี่ยมเรือง
62013019875 นางสาวยุภาวรรณ กะชัยภูมิ
62013019876 นายชินดนัย เนินหาด
62013019877 นางสาวพชรพรรณ อยู5พุทธ
62013019878 นางสาวฉันทนา หลวงซา
62013019879 นายกฤตพณ เทพวงษ�
62013019880 นายเอกรัตน� สุทธิสาร
62013019881 นางสาวปฏิญญา สิงห�สุนีย�
62013019882 นายพีรดนย� จิวพิภพพงศ�
62013019883 นายธีรฤทธ์ิ โอสถานนท�
62013019884 นางสาวณัฐมล กุณาตี
62013019885 นายบุรินทร� มาลัย
62013019886 นายอิทธิพล มะลิสด
62013019887 นายนิวัฒน� เปYPยมจิตต�
62013019888 นางสาวรวิภา ศัทธาคลัง
62013019889 นางสาวจันทร�วรรณ ว5องเมธากุล
62013019890 นายเกริกเกียรติ วาดเขียน
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ระดับปริญญาตรี

62013019891 นางสาวอัจฉราวรรณ หอมจันทร�
62013019892 นางสาววชิราภรณ� ทวนทอง
62013019893 นายพงษ�พันธ� ไทยใจอุ5น
62013019894 นางสาวมาลัยวรรณ พงษ�กระฉัตร
62013019895 นางสาวพิชามญชุ� รักนา
62013019896 นายจักรพันธ� นิติธรรม
62013019897 นายพันธุเดช เนตร�ชมพู
62013019898 นางสาววชิรญาณ� อินทร�อุดม
62013019899 นายสิทธิชัย หนูแสง
62013019900 นางสาวกรศิริรินทร� รัตนสุภา
62013019901 นางสาวสุภาภรณ� สาริมา
62013019902 นางสาวพรรณี ใจห%าว
62013019903 นายพงศธร โชติมุกตะ
62013019904 นางสาวภัทรศยา พ่ึงเสือ
62013019905 นายธัพญสรณ� กองแก%ว
62013019906 นายวสันต� กันนุลา
62013019907 นายธนชิต ศรียะวงษ�
62013019908 นายณัฐพงศ� สุพรรณ�
62013019909 นางสาววราภรณ� แสงทอง
62013019910 นางสาวจิรพันธ� แสงสว5าง
62013019911 นางสาวอลิษา บุญปลูก
62013019912 นายทัฬหนิจ สิงหเสนี
62013019913 นางสาวสิตากร อาวสกุลสุทธิ
62013019914 นางสาวพรนภา มาบริบูรณ�
62013019915 นายชาญยุทธ มะโหฬาร
62013019916 นางสาวชุติมา ราษีทอง
62013019917 นายจิรเมธ วะราหะ
62013019918 นางสาวสุนิษา ไทยราช
62013019919 นางสาวป@ยมาภรณ� ปานอู
62013019920 นางสาวชมพูนุช ดีหลี
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62013019921 นายดุลยวัต ธรรมรัตนวิมล
62013019922 นางสาวจิรวดี ไกรทอง
62013019923 นางสาวปรียาภรณ� พูทอง
62013019924 นายนพฤทธ์ิ บุญนรานันท�
62013019925 นางสาวฐิติกาญจน� บํารุงชัยกุล
62013019926 นางสาวศนิสรา อ5วมศรี
62013019927 นางสาวอุมาพร อิ่มเสถียร
62013019928 นายพีรดนย� เพ็ญคุณาพร
62013019929 นางสาวปานชนก แซ5ลิ้ม
62013019930 นางสาวชนมน หิรัญธนานนท�
62013019931 นางสาววิรงรอง สุริยะ
62013019932 นายจตุรภัทร ไชยจําเริญ
62013019933 นางสาวเรณุกา คําสุ
62013019934 นางสาวณัฐภรณ� ก%านพร%าว
62013019935 นายนราวิชญ� ทิ้งเหม
62013019936 นายชวิช กิจรุ5งพรรณ
62013019937 นางสาวรมิตา กาลพงษ�นุกุล
62013019938 นางสาวกวินธิดา เมินดี
62013019939 นางสาวจารุวรรณ วิชัยสอน
62013019940 นางสาวนัสรีน ไวถนอมสัตว�
62013019941 นางสาวจิระนันท� มีคํา
62013019942 นายสมพร สินเจริญโภคัย
62013019943 นางสาวสดใส บัวลอย
62013019944 นางสาวชฎาวรรณ เทพพิพิธ
62013019945 นายกุลวัฒน� อภัยจิรรัตน�
62013019946 นางสาวณัฐพร เทพแก%ว
62013019947 นางสาวสุภาภรณ� ราตรีโชติ
62013019948 นางสาวพีรชา รอดทอง
62013019949 นายพิพัฒน� กุณสิทธ์ิ
62013019950 นางสาวญาณิศา แฝงแดง
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62013019951 นางสาววรรัตน� ปาตุ%ย
62013019952 นางสาวสกุลรัตน� ภูบํารุง
62013019953 นางสาวภัทร�นรินทร� พจน�จําเนียร
62013019954 นายจักรกฤษณ� ปานแก%ว
62013019955 นางสาวชมพูนุช จาตะกานนท�
62013019956 นางสาวสุธินี สุรเกษมสวัสด์ิ
62013019957 นางสาวน้ําทิพย� เรือแก%ว
62013019958 นางสาวยูวัยรียะห� กาโฮง
62013019959 นางสาวหนึ่งฤทัย จุลวรรณา
62013019960 นางสาวสุรัชยา สุวรรณธนรัชต�
62013019961 นางสาวภัทราวดี จํานงนิจ
62013019962 นางสาวศศิธร อินสนอง
62013019963 นางสาววริศา พรโสภณ
62013019964 นางสาวบุณยาพร บุญใบ
62013019965 นางสาวศิรินุช หมอกยา
62013019966 นางสาวปภิญญา พิมพิสาร
62013019967 นางสาวน้ําเพชร คลังภักดี
62013019968 นางนิชาภา ศรีสุวรรณ
62013019969 นางสาวชัชชญา ธิรามนตร�
62013019970 นางสาวอสมาภรณ� ทิมฉิม
62013019971 นายภาวี คิมพงษ�
62013019972 นางสาวนิศาชล ภูมิพงศ�ไทย
62013019973 นางสาวพิมพิศา เดชศักด์ิดา
62013019974 นางสาวกัญญาวีร� ศรีกุลวงศ�
62013019975 นางสาวจารี พรหมพล
62013019976 นางสาวอาภัสรา ดอนสิงห�
62013019977 นางสาวพัชราภา สินสืบผล
62013019978 นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมเกียรติขจร
62013019979 นางสาวจันทิมา แก%วแป;นผา
62013019980 นางสาวณีรนุช สุรินทร�
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62013019981 นางสาวจิรัชญา สายแวว
62013019982 นางสาวสมิทธินี จุ%ยวงษ�
62013019983 ว5าที่ร%อยตรีณัฐกิตต์ิ ผ5องศรีใส
62013019984 นางสาวอบทอง กุลาหลัก
62013019985 นางสาวสุกันญา กลั่นสุข
62013019986 นางสาวปFญจพร ใจสุข
62013019987 นางสาวปรีนันท� สุขเกษม
62013019988 นางสาวมานิตา กฤษณรังคุณ
62013019989 นางสาวสุธิษา งามขํา
62013019990 นางสาวธิดารัตน� ชูวงษ�
62013019991 นางสาวศิรินทิพย� พิลาเดช
62013019992 นางสาวนิพาดา โคตรนิมิตร
62013019993 นางสาวชนกพร วุฒิสันต์ิ
62013019994 นางสาวกนิษฐิตา แจ5มกระจ5าง
62013019995 นางสาวภาวดี ปุรัษกาญจน�
62013019996 นางสาวอุไรวรรณ สอนกลิ่น
62013019997 นางสาวณัฐพิชญ� ติรณัฐพงศ�
62013019998 นายภูมิภัทร สอนสุภาพ
62013019999 นายสิรวุฒิ นิตย�นิธิพฤทธ์ิ
62013020000 นายเอกชัย หอกิจเจริญ
62013020001 นายณภัทร จํารัสกาญจน�
62013020002 นายพิจักษณ� ประพรมมา
62013020003 นางสาวศรัญญา สุนทร
62013020004 นายอานุภาพ แก%วสอนดี
62013020005 นายวัฒนา ทองผาสุข
62013020006 นางสาวสุนิสา อินธิพันธุ�
62013020007 นางสาวกัญญาพัชย� สุกาวาส
62013020008 นางสาวธนพร เมินดี
62013020009 นางสาวณัฐธีรา เรืองศิลปQ
62013020010 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุพิชชา ประดลชอบ
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62013020011 นางสาวณัฏฐ�ดารินทร� อวนศรี
62013020012 นางสาวอารีรัตน� คงเก้ือ
62013020013 นางสาวอัจฉราพร ลอยลิ่ว
62013020014 นางสาวพิชชาภา จันทร�อ%น
62013020015 นางสาวพจน�ณิชา สุทธิลออ
62013020016 นางสาวพรรณวิสา โยธา
62013020017 นางสาวฮัซวานี หมาดอาหิน
62013020018 นางสาวจิดาภา ทวีกันฑ�
62013020019 นางสาววิลาสินี มีประทัง
62013020020 นางสาวป@ยภรณ� สัช\ูกร
62013020021 นายกัลปQ พันธุหงส�
62013020022 นางสาวพัชราพร ศรชัย
62013020023 นางสาวทัศนี โภคานิตย�
62013020024 นางสาวอริษา มุ5งหมาย
62013020025 นางสาวศรุชา อมฤตนทีธร
62013020026 นางสาวมนชลัส ป@ติสินชูชัย
62013020027 นายเมธาพร บุญแทน
62013020028 นางสาวณภัสนันปQ คงศักด์ิพรชัย
62013020029 นางสาวสมัชชญา มนต�ปภัสสร
62013020030 นายสถาพร วอนวัฒนา
62013020031 นายณัฏฐวุฒิ พงษ�ประยูร
62013020032 นางศศิธร ยืนยง
62013020033 นางสาวรัชชนก บัวขันธ�
62013020034 นางยุพาภรณ� ผิวอ5อน
62013020035 นางสาวกนกพร น%อยเนตร
62013020036 นางสาวปFณยตา เบญจมาตย�
62013020037 นางสาวพรรณภัทร ตรีสุรผล
62013020038 นางสาวนาตาลี วัฒนะ
62013020039 นางสาวกัญจน�อมล เกลือมีผล
62013020040 นางสาวมาลีวัลย� ดอกคําแดง
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62013020041 นายธนกร เมฆิน
62013020042 นางสาวสุนิสา ศรีชัยนาท
62013020043 นางสาวฐณิธดา ผดุงชัย
62013020044 นางสาวอาลิตา แก%วจํานงค�
62013020045 นายทินธารัตน� แก%วมุกดา
62013020046 นางสาวณัฐนันท� ภิรมย�กาญจน�
62013020047 นายชัยชนะ ตะเวียงน5าน
62013020048 นายพลากร ทองพับ
62013020049 นางสาววารุณี ปFจจุโส
62013020050 นางสาวป@ยะมาภรณ� แต%มมณี
62013020051 นางสาวรัชนินท� วนิชกุลวิริยะ
62013020052 นางสาวกันตยา อุดมผล
62013020053 นางสาวสรญา แสนบุดดา
62013020054 นางสาวศุภิญญา ทองนวล
62013020055 นางสาวอัมรา บวชชุม
62013020056 นางสาวมราภรณ� สารปรัง
62013020057 นายอุดมทรัพย� มาหาธนประทีป
62013020058 นางสาวลัดดาวรรณ หิรัญรัตน�
62013020059 นางสาวอมรา รักพงษ�
62013020060 นางสาวศลัยลักษณ� สีไสย
62013020061 นางสาวชนม�นิภา รัญจวน
62013020062 นางสาวนวรัตน� จ%อยสูงเนิน
62013020063 นายสถาพร วงษ�วิเชียร
62013020064 นายพงศ�ธร กฤษณ�เพ็ชร�
62013020065 นายกรวิทย� ตุ5นมี
62013020066 นางสาวเบญจมาศ แต%มจันทร�
62013020067 นายอัสนี ชายทุ5ย
62013020068 นายนิตินัย นาคผ5อง
62013020069 นายธนวัฒน� รวมเขียน
62013020070 นางสาวรมย�ชลี บุญแย%ม
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62013020071 นางสาวสุวรรณี สมบูรณ�
62013020072 นายจิรพัฒน� หนูโพธ์ิ
62013020073 นางสาวกฤษณี รัตนทองมา
62013020074 นางสาวอนัญญา จิตตวีระ
62013020075 นางนภาลัย เทพช5วย
62013020076 นางสาวสิริการย� ธนกุลศรีโรจน�
62013020077 นางสาวตวงรัตน� บุญสรานันท�
62013020078 นางสาวภาวิดา จันทร�ละมูล
62013020079 นายกฤษฎา มีสุข
62013020080 นายกิตติกร กรฤทธิเดช
62013020081 นายสารัช วินิชาคม
62013020082 นางสาวปาริฉัตร จันทโชติ
62013020083 นายนภัสกร ย้ิมขลิบ
62013020084 นายพีรพัชร� สัตยาพันธุ�
62013020085 นายอิทธิฤทธ์ิ พงศ�ประเสริฐชัย
62013020086 นางสาวลีลาวดี กาเส็ม
62013020087 นางสาวชญาน�นันท� เกษี
62013020088 นางสาวสุพัตรา ไข5คํา
62013020089 นางสาวสุภารัตน� ชูเชื้อ
62013020090 นางสาวมลธิรา เขียวย%อย
62013020091 นางสาวอริสา เทียนขาว
62013020092 นางสาวพรพิมล บุตรเขียว
62013020093 นายชิดแดน เชื้อเมืองพาน
62013020094 นายธีรพล บุญเงิน
62013020095 นางสาวกรรณิการ� ไชยสุยะ
62013020096 นายปรันตปQ กุลจิตต�เจือวงศ�
62013020097 นายเมธี วรรณวงษ�
62013020098 นางสาวชุติมา เร5งเหิม
62013020099 นางสาวรุ5งทิวา รอดเพชร
62013020100 นางสาวเสาวนิตย� เขียวรอด

หน%า 670 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013020101 นางสาวเบญญาภัค ศรีพรหม
62013020102 นายวีระยุทธ ที่ดี
62013020103 นายสุรเกียรติ ธนวัฒน�เดชโชติ
62013020104 นางสาวสุนิตรา จันทร�แดง
62013020105 นางสาวอารยา วรบัณฑิต
62013020106 นายชาญณรงค� ลอยลิบ
62013020107 นายสุริยา จ5าบุญ
62013020108 นางสาวรี เตชชัยจินดา
62013020109 นางสาวสุธิดา สีนิล
62013020110 นางสาวลลิสตา ดวงสอนแสง
62013020111 นางสาวภัคจิรา ปาละทา
62013020112 นางสาวจุฑาทิพย� อาดํา
62013020113 นางสาวณัชชา เพ็งศรี
62013020114 นายณัฐพงษ� จันทร�ข้ึน
62013020115 นายเจษฎา อินทอง
62013020116 นายพรเทพ บุตรสี
62013020117 นางสาวกาญจนา กุลนานันท�
62013020118 นางสาวปวีณา ตรีเสน
62013020119 นางสาวสุนิสา พินิจชัย
62013020120 นายบุรินทร� พันธุละทา
62013020121 นางสาวบุลพร ผิวนวล
62013020122 นางสาวจิราพร จิตใบ
62013020123 นางสาวชลธิชา ดาวประสงค�
62013020124 นางสาวธัญญารัตน� วิเชียร
62013020125 นางสาวพัณณิตา ษัฏเสน
62013020126 นางสาวรุ5งนภา สร%อยสน
62013020127 นางสาววิไลพร เหลากลม
62013020128 นายกานต� สินธุศิริ
62013020129 นางสาวอัมพร เตียวรักษา
62013020130 นางสาวพิณภัทร ตันอุดม
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62013020131 นางสาวศศิวิมล อาจหาญ
62013020132 นางสาวสุภาพรรณ สาระกูล
62013020133 นางสาวณัฐธยาน� นภโสภาพันธุ�
62013020134 นางสาวจันทิมาพร ปลอดสกุล
62013020135 นางสาวรชญา เพชรเทียม
62013020136 นายพิษณุ อ5อนตา
62013020137 นายภัคพล วิสุทธิพันธ�
62013020138 นายเฉลิมชัย ขุนภักดี
62013020139 นางสาววราภรณ� อินบุญ
62013020140 นางสาวจิลลาภัทร สุทธิแสน
62013020141 นายนัฐพล เต5าทอง
62013020142 นางสาวชัชณี เข็มรัตน�
62013020143 นางสาวกมลชนก บัวเนี่ยว
62013020144 นางสาวกาลดา บุรีรักษ�
62013020145 นางสาวจริยา ชูศิริ
62013020146 นางสุวรินทร� ขันธ�เสน
62013020147 นางสาวอนัญญา มะตัง
62013020148 นางสาววลีรัตน� หอมจันทร�
62013020149 นางสาวรัตนาวดี สุพันธนา
62013020150 นางสาวสุชาดา ธนะเพทย�
62013020151 นางสาวสุจิตรา กUกเครือ
62013020152 นางสาวขวัญข%าว แสนบ5อ
62013020153 นางสาวอรปรียา ฟFกเทพ
62013020154 นางสาวฐิติวรรณ วรรโณ
62013020155 นายวัชรพงศ� สํารวมสุข
62013020156 นางสาววิไลวรรณ พลายโถ
62013020157 นายจิรวัฒน� วิมล
62013020158 นางสาวสิริรัตน� คงหอม
62013020159 นางสาวศิริลักษณ� สาระกูล
62013020160 นางสาวสุจิตรา พูนทอง
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62013020161 นางสาวทิวาพร ศรีกาฬสินธุ�
62013020162 นางสาวเสาวลักษณ� ซาบีดี
62013020163 นางสาวจีรนันท� นุ5มเรือง
62013020164 นางสาวป@ยะพร กอแก%ว
62013020165 นางสาวศศิธร จ5าบาล
62013020166 นายป@ยะนันต� จันพุทธา
62013020167 นางสาวสุปริญญา แตงอ5อน
62013020168 นางสาวศศิธร วรลักษณ�
62013020169 นางสาวจุฑามาศ วันจันทร�
62013020170 นางสาวศุภรดา ศรีสงคราม
62013020171 นางสาวนิศาชล จันทโชติ
62013020172 นางสาวนภาพร คชสาร
62013020173 นางสาวปารณีย� เบญจพฤกษชาติ
62013020174 นายปฏิภาณ เชื้อเมืองพาน
62013020175 นางสาวสมฤทัย ดวงสวัสด์ิ
62013020176 นางสาววรรณกานต� รุ5งเรือง
62013020177 นางสาวระพีพรรณ วังสุขี
62013020178 นางสาวป@ยวรรณ โชติพวง
62013020179 นายวิศรุต เปล5งรัตน�
62013020180 นางสาวจิราวดี ทองประศรี
62013020181 นางสาววรรณธนา พุ5มปาด
62013020182 นายจิรสิน วีราภรณ�
62013020183 นายวรรณชิงชัย ปานแก%ว
62013020184 นางสาวพรทิพย� แก%วกมลศรีสุข
62013020185 นางสาวภรธนา ภัทรพิทยาสิน
62013020186 นายอธิปFตย� เสนาอาจ
62013020187 นายสุรสิทธ์ิ เอียดคําสอน
62013020188 นางสาวกาญพิไล เภตราพรโชติ
62013020189 นายนฤดม สารีพันธ�
62013020190 นางสาวนพวรรณ เบ็ญแสม
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62013020191 นางสาวณัชชา อาจารสุทธ์ิ
62013020192 นางสาวธิดารัตน� เประนาม
62013020193 นายกษิด์ิดิศ เอี่ยมพินิจ
62013020194 นางสาวอัญชนา ชมภูแก%ว
62013020195 นางสาวพรมศิริ ยันตระประกร
62013020196 นางสาวอรพรรณ แพสันเทียะ
62013020197 นางสาวมาริษา อร5ามพงษ�
62013020198 นายเสฏฐวุฒิ โฆษิตชัยมงคล
62013020199 นางสาวนุศรา ชมเชย
62013020200 นายพบภูมิ เทพบัณฑิต
62013020201 นางสาวฐาปวี จุลภักด์ิ
62013020202 นางสาวขนิษฐา ท5าเรือนาค
62013020203 นายกิตติ ฐานวราภรณ�
62013020204 นางสาวเปรมวดี ดวงศรี
62013020205 นางสาวสุดณัฐชาภา เฉลิมชุติเดช
62013020206 นายพัสกร สุวรรณเครือ
62013020207 นางสาวกัญญา สุดเสมอใจ
62013020208 นางสาวศรินทิพย� เขียวนิล
62013020209 นางสาวพิชชานันท� จริยเศรษฐการ
62013020210 นางพัชริดา แก%วมา
62013020211 นายอิทธิวัฒน� ชมอิ่ม
62013020212 นางสาวมธุรส คําแสง
62013020213 นายปรัชญา บริสุทธ์ิ
62013020214 นางสาวโรสมีณีย� บือซา
62013020215 นางสาววรางคณา เพชรประดิษฐ
62013020216 นางสาวกันยภัทร ทองมา
62013020217 นางสาวธัญญาลักษ� รักแก%ว
62013020218 นางสาวนันท�ชพร สิทธิจิรวัฒนกุล
62013020219 นางสาวกัณฐาภรณ� ชารี
62013020220 นางสาวศิวพร ตรวจสูงเนิน
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62013020221 นางสาวดวงตา ไผ5สุวัฒน�
62013020222 นางสาวสมฤดี เลิศสมพร
62013020223 นางสาวมุทิตา พันธุ�บุญมี
62013020224 นางสาวจิรวรรณ นงนวล
62013020225 นางสาวกฤษณา มุขทอง
62013020226 นางสาววิภาดา คงคาอินทร�
62013020227 นายไชยธวัช ถามูลเลศ
62013020228 นางสาวเยาวลักษณ� แสนประสิทธ์ิ
62013020229 นางสิรีวรรณ คล%ายแท%
62013020230 นางสาวณัฐธิดา แซ5เปXา
62013020231 นางสาวอรณิชา ปFญญา
62013020232 นางปราณี อ%นมี
62013020233 นางสาวณัชชา สินธวานนท�
62013020234 นายกฤตภาส ศรีสวัสด์ิ
62013020235 นางสาวกุลนิษฐา อินสวัสด์ิ
62013020236 นายศรัณย� นาคะ
62013020237 นางสาวพลอยนภัสสร เอี่ยมรักษา
62013020238 นางสาวอภิชญา บุญอินทร�
62013020239 นางสาวแสงอรุณ เจริญผล
62013020240 นางสาวจันทภา ช5วยชูหนู
62013020241 นางสาวจุฑารัตน� คงนาค
62013020242 นายทัศน�พล ทองย5น
62013020243 นายสถาพร ศิลปประพันธ�
62013020244 นางสาวชวัลนุช จันทร�พุฒ
62013020245 นางสาวธิดารัตน� งามตา
62013020246 นางสาวกาญจนาพร ปานันท�
62013020247 นางสาวศศิประภา บัวเพ็ชร
62013020248 นางสาวหทัยภัทร นพรัตน�
62013020249 นายญาชกานต� ตันติศรีสุข
62013020250 นางสาวรุ5งทิวา วิริยะนุสรณ�
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62013020251 นายชัยนุชิต กนกศิลปQเมฆิน
62013020252 นางสาววิมลรัตน� ม5วงประเสริฐ
62013020253 นางสาวกรรณิกา โพธ์ิสง5า
62013020254 นายพีระพงษ� ไกรเกริกเกียรติ
62013020255 นางสาวกาญจนี ชิณวงศ�
62013020256 นางสาวชีวธันย� ชํานาญมาก
62013020257 นายปริญญา สุภาราม
62013020258 นางสาวทยิตา สมศักด์ิ
62013020259 นางสาวธันย�ชนก อังศิริศักด์ิ
62013020260 นายโสภณ พานเทา
62013020261 นางสาวบุณยาพร สุขโข
62013020262 นางสาวนัฏฐา เฉลิมมิตร
62013020263 นางสาวรัศมี ตะเยUาะ
62013020264 นางสาวรัตนา เงินยวง
62013020265 นายพลเทพ มานะดี
62013020266 นางสาวณัฐณิชา บุญเลื่อน
62013020267 นายยุทธวัฒน� สุนันตUะ
62013020268 นางสาวเกษรา แก%วบริสุทธ์ิ
62013020269 นายจิรวัฒน� เอี่ยมวิจิตร
62013020270 นางสาวกัลยา สถวิรวงศ�
62013020271 นางสาววิชญาดา ปFญญาภู
62013020272 นางสาวจุฑารัตน� สุระคาย
62013020273 นางสาวอุสมาวาตี อิลวานุดดีน
62013020274 นางสาวจุฑาทิพย� ถินผักแว5น
62013020275 นายสันติ ศรีทะไวย
62013020276 นางสาวสุทธิดา สุขศิริ
62013020277 นางสาวทิวารัก เครือณรงค�
62013020278 นางสาวพัชราภรณ� อยู5คงพัน
62013020279 นายณัฐวุฒิ ศรีโพนเพ็ก
62013020280 นายทรรศ ฉิมดี
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62013020281 นายธัชพงศ� บุญบูรา
62013020282 นายนนทกร น%อยกมล
62013020283 นางสาวกชกร สามารถ
62013020284 นายทินกร บุญรอดดวง
62013020285 นางสาวศศิวิมล ใหม5เอี่ยม
62013020286 นายยุคลเดช สินศิริ
62013020287 นางสาวจิตตรา มะนาวหวาน
62013020288 นางสาวพราวพร ศรีโสภา
62013020289 นางสาวสุนิสา บางบุตร
62013020290 นางสาวนุชอนงค� ดําพัฒน�
62013020291 นางสาวสินีนาฏย� กาญจนอุภัย
62013020292 นางสาวอริสรา ดิษฐเอม
62013020293 นายณัฐพล โล5ห�สวัสด์ิ
62013020294 นางสาวณัฐพร วิโรจน�
62013020295 นางสาวณัฐธิดา พิมพ�เปลี่ยนศิริ
62013020296 นางสาวสุชาดา ฉัตรนิรัติศัย
62013020297 นางสาวพัชราภรณ� มุงคุณ
62013020298 นางสาวนฤภร เนาว�สุข
62013020299 นางสาวดวงพร พลอยงาม
62013020300 นางสาวญาณิศา นิ่มเนตร
62013020301 นางสาวศุทธวีร� ปาโณภาส
62013020302 นายธนพล พิเศษ
62013020303 นางสาวเบญจพร ตันโห
62013020304 นายนาวิก รื่นกลิ่น
62013020305 นายเกริกยุทธ แสงภู
62013020306 นางสาวสุภาวดี ม5วงมูลตรี
62013020307 นางสาวเมราณี ออเพชร
62013020308 นายศตวรรษ โสมาบุตร
62013020309 นางสาวเบญจมาศ เริ่มศรี
62013020310 นางสาวกนกวรรณ สุขีธรรม
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62013020311 นางสาวธัญธร ส5งศรี
62013020312 นางสาวภัคพัชญ� มุสิกสิริจิรกุล
62013020313 นางสาวดรินรัก การธราชว�
62013020314 นางสาวอัสมาอ� ดอเลาะ
62013020315 นางสาวเกตุวดี ชาญชาติณรงค�
62013020316 นางสาวชฎาพร พาพรมพฤกษ�
62013020317 นางสาวรัชนีกร พรรณศรี
62013020318 นายศุภกิตต� รวมธรรม
62013020319 นางสาวณิชา บุญช5วย
62013020320 นางสาวรุจิรา พลอาจทัน
62013020321 นายปรินทร� นาแซง
62013020322 นายวรพล ชุมชาติ
62013020323 นางสาววนัสนันท� พิทักษ�ผลิน
62013020324 นางสาวสมโชคดี ปกป;องประชา
62013020325 นางสาวณิชาภัทร� ใจเก้ือ
62013020326 นางสาวนริศรา เจริญชีพ
62013020327 นางสาวธิดารัตน� หยังหลัง
62013020328 นางสาวกัณฐิกา มุสิกสถิตย�ชัย
62013020329 นางสาวสุวรรณี เทพบุตรดี
62013020330 นายสุกิต กังวล
62013020331 นางสาวพิมพ�ญาดา พัชรวรรณทัศน�
62013020332 นางสาวทัศนีย� พันธ�ดี
62013020333 นายจรัมย�พล พันแสน
62013020334 นางสาวธนัชพร สมัครรัฐกิจ
62013020335 นางสาวณัฏฐ�ชาภา คะระวานิช
62013020336 นางสาวรัชนี สุขอยู5
62013020337 นางสาวณัชชา เดชเสถียร
62013020338 นางสาวสรัญยา จันทศรี
62013020339 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ พรมวิจิตร
62013020340 นางสาวอรยา ฮ%อพิทักษ�สกุล
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62013020341 นางสาวรัตน�นภา ธรรมสละ
62013020342 นายเทพพิทักษ� บุญมี
62013020343 นางสาวปาลิตา จันทร�สวัสด์ิ
62013020344 นางสาวกาญจนาวดี เรืองคุ%ม
62013020345 นายธีรพันธ� คํายันต�
62013020346 นางสาวเมวิกา พนมศรี
62013020347 นายชนธีร� สนธิ
62013020348 นายธนัทเสฏฐ� วงศ�วนิชทวี
62013020349 นางสาวอัญญมณี ศรีเปาระยะ
62013020350 นางสาวสุธัญญา สุขภิรมย�
62013020351 นางสาวสุพรรษา มิลําเอียง
62013020352 นางสาวสิริยา สูตรประสิทธ์ิ
62013020353 นายภัทร�นิธิ แพมงคล
62013020354 นายพงศธร พ5วงเงิน
62013020355 นายวีระพงษ� โขคณะ
62013020356 นางสาวปFทมาวดี อ%นเบ%า
62013020357 นายธีระศักด์ิ อบกลิ่น
62013020358 นางสาวพาตอนะห� สาหะ
62013020359 นางสาวณิชกานต� ปาลศรี
62013020360 นางสาวธนาสิริ บุญเฉลิม
62013020361 นางสาวชนิกานต� แซ5ลิ้ม
62013020362 นางสาวธัญลักษณ� ทองหล5อ
62013020363 นายพูนทรัพย� ทะริ
62013020364 นายธนกฤต หงษ�ทอง
62013020365 นางสาวทิพวรรณ ช5วยกลับ
62013020366 นายชวณิต ฐิตะลักขณะ
62013020367 นายภาณุรุจ ทิพย�บุญตา
62013020368 นายศุภวุฒิ โพธ์ิงาม
62013020369 นายธนวัฒน� ฟ;าคุ%ม
62013020370 นางสาวณัฐนันท� วรรณะเดชะ
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62013020371 นางสาวพรรณวิกา แฝงยงค�
62013020372 นางสาวป@ยวรรณ ขําจริง
62013020373 นายบุญเสริม จันทร�ศิริพรชัย
62013020374 นางสาวณัฏฐนันท� เจนพนัสสัก
62013020375 นางสาวจุฑาทิพย� สังข�แก%ว
62013020376 นางสาวไอริณ ตันติเมฆิน
62013020377 นายภูพฤทธ์ิ กันนะ
62013020378 นางสาวนันทิกานต� กิวหลิม
62013020379 นางกฤษติยาภรณ� สุระโคตร
62013020380 นางสาวลักขณาพร สุขบงกช
62013020381 นางสาววรรณา ภัทรเกียรติเจริญ
62013020382 นางสาววันทนา เชิดนาม
62013020383 ว5าที่ ร.ต.ธณาวัฒน� สีดาว
62013020384 นางสาวนฤมล หวังแนบกลาง
62013020385 นายอภิชาติ ปองย่ิงยงกุล
62013020386 นางสาวจันทร�จิรา อยู5พัฒน�
62013020387 นางสาวเสาวลักษณ� ชุมคํา
62013020388 นางสาวอริศรา หะยีเด
62013020389 นางสาววรรณกฐิน ซุ5นกิจ
62013020390 นางสาวรุ5งนภา ต๊ิบจ๋ี
62013020391 ว5าที่ ร.ต.ชนินทร� ปุมสันเทียะ
62013020392 นางสาวณหทัย ดําแก%ว
62013020393 นายเดโชพล เจริญเขต
62013020394 นายวัชรินทร� สินสมศักด์ิ
62013020395 นางสาวกนกพร เฮงหิรันต�
62013020396 นางสาวสุริยาวดี นึกรักษ�
62013020397 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวราภรณ� สายสาหร5าย
62013020398 นางสาวกมลวรรณ บัวจันทร�
62013020399 นางสาวกาญจนา คําลือชา
62013020400 นางสาวพาณิภัค วิไลรัตน�
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62013020401 นายดนัย ชิดชัยภูมิ
62013020402 นางสาวกวิสรา ถ%วยทอง
62013020403 นายทศพล ชุ5มใจ
62013020404 นายภัทรพล กลั่นมา
62013020405 นางสาวสุวรรณนี สีดา
62013020406 นางสาวชุติมนต� กุสุโมทย�
62013020407 นายไตรภพ จํานงค�
62013020408 นางสาววิสสุตา อําพลผล
62013020409 นางสาวนภารัตน� อยู5ประเสริฐ
62013020410 นางสาววรมน ร5วมศรี
62013020411 นางสาวกวินนา คุณุปการศิลปQ
62013020412 นางสาวสรัญญา อรุณรัตโนทัย
62013020413 นางสาวดวงพร แก%วนาเคียน
62013020414 นางสาวจารุนิภา รักสัตย�
62013020415 นางสาววีรนุช กันทาฟFง
62013020416 นางสาวสิรินาถ อนุไพร
62013020417 นางสาวศิวพร อรรคสูรย�
62013020418 นางสาวพิมสิริ สาธุชน
62013020419 นางสาวดวงพร จิตต�น้ําใจ
62013020420 นางสาวภัทรนรินทร� อินโต
62013020421 นางสาวสนทะญา เอกปFชชา
62013020422 นางสาวธนัญญา นามดุ%ง
62013020423 นางสาวจเร รุ5งเรืองแย%มใจงาม
62013020424 นางสาวณัฐธยาน� ส5งศรี
62013020425 นางสาวปาริฉัตร ปาลวัฒน�
62013020426 นายศักด์ิกรินทร� อินทปFญญา
62013020427 นางสาวปาณิตา อินทร�กระโทก
62013020428 นางสาวเนตรชนก จิตร�ประทีป
62013020429 นายกรวิทย� ใจชื่น
62013020430 นางสาวนันท�สินี คัมภีรกิจ
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62013020431 นางสาวสุดารัตน� ใจทอง
62013020432 นางสาวอธิฐาน หม่ืนคําสี
62013020433 นางสาวมนัสนันท� จงมีเสร็จ
62013020434 นางสาววิภากร มีมาก
62013020435 นางสาวพรนภา พันธุ�ภู
62013020436 นายสุรเดช พุทธรรม
62013020437 นางสาวธิดารัตน� ศรีกะษร
62013020438 นางสาวพาณิชา เพียรพัฒนกิจ
62013020439 นางสาวอลิสา เอี่ยมโสต
62013020440 นางสาวสายชล ภุมมา
62013020441 นางสาวสุพรรณษา อีสา
62013020442 นางสาวปนัดดา จันทร�แก
62013020443 นายกรกช อินคํา
62013020444 นางสาวพิมลพรรณ สมบูรณ�
62013020445 นายอรรถวิทย� พาหาร
62013020446 นางสาวกัญจน�รัตน� เต็มสงสัย
62013020447 นายธานินทร� นาคมณี
62013020448 นางสาวปรียา อยู5เล5ห�
62013020449 นางสาวสรยา จันทร�กระจ5าง
62013020450 นางสาวสุรีย�รัตน� สินคง
62013020451 นายชัยณรงค� คะเชนทร�
62013020452 นายกําเชิง นาดอน
62013020453 นางสาวกรรณิกา พิมคีรี
62013020454 นายอมรวัจน� ยูงทอง
62013020455 นางสาวนงลักษณ� ลาดรุน
62013020456 นางสาวพัชรพร เขียววรรณ
62013020457 นางสาววันเพ็ญ บัวสอน
62013020458 นางสาววัชมล เมืองพรหม
62013020459 นางสาวเบญจวรรณ วงษ�สมกลืน
62013020460 นายณัฐวุฒิ กุลวงษ�
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62013020461 นางสาวนภัสวรรณ สัมพันธ�สกุล
62013020462 นางสาวผาณิตา เนียมกลิ่น
62013020463 นายรัณพีร� หิรัณย�ธนาภักดี
62013020464 นางสาวสิรามล บุญโถ
62013020465 นางสาวอัญชลี แก%วศรี
62013020466 นางสาวอรอุมา เชี่ยวชาญ
62013020467 นายวรันต�ชัย ย้ิมขลิบ
62013020468 นางสาวอรอุษา จันทร�ไหม
62013020469 นางอุบล ศิลารักษ�
62013020470 นายภาณุภัทร� เกิดอุดม
62013020471 นายธรวัฒน� กลิ่นศิริมงคล
62013020472 นางสาวกนกอร ใสฉิม
62013020473 ว5าที่ร%อยตรีกมลสัณห� ศรียารัณย
62013020474 นางสาวศุภรัตน� หันตา
62013020475 นางสาวอธิชา แสงดิษฐ
62013020476 นางสาวมัชฌิมา ศรีอุทัย
62013020477 นางสาวมธุรส เบ%าหนองบัว
62013020478 นางสาวยุพา กรดแก%ว
62013020479 นางสาววัชรากร ก%านขวา
62013020480 นางสาวฐิตินันท� เพ็ชรฉกรรจ�
62013020481 นายพิษณุ อังจันทร�เพ็ญ
62013020482 นายอาคม ชินมณี
62013020483 นางสาวจุไรรัตน� หนูโยม
62013020484 นายวรัสชัย ปรุงแสง
62013020485 นายวศิน เจริญเกียรติ
62013020486 นางสาวภิญญาพัชญ� สังสิทธิการนต�
62013020487 นางสาวอารียา มณีบู5
62013020488 นางสาวสุภาภรณ� สิงห�แพรก
62013020489 นายธรณ�พัฒน� จิตต�วรจินดา
62013020490 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอรอุมา อัศวภูมิ
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62013020491 นางสาวศศิธร วิจิตรวิชิตกุล
62013020492 นางสาวสิริรัตน� รื่นเสือ
62013020493 นางสาวจํารูญศรี กาฬสินธ์ิ
62013020494 นางสาวรัญชยา ราชรักษ�
62013020495 นายภาณุกร เพ่ิมพูล
62013020496 นางสาวณัฐปรียา ไวยาวัจมัย
62013020497 นางสาวณัฐฐา แสงมณี
62013020498 นางสาวปทุมพร จันทรเทศ
62013020499 นางสาวทักษิณา พยัฆศาสตร�
62013020500 นายวิษณุรักษ� วันดี
62013020501 นางสาวนิตยา พันนาดี
62013020502 นางสาวธีรพร แววสีงาม
62013020503 นายพงศกร พลธีระเสถียร
62013020504 นางสาวประภัสสร แสนใจเป[ง
62013020505 นางสาวทิพย�วิมล อุดไว
62013020506 นางสาวกัลยากร เหลาแหลม
62013020507 นายชินพัทธ� ขําใหญ5
62013020508 นายคณาสิทธ์ิ เดชวรรณ
62013020509 นางสาวกัสมา ลายเครือวัลย�
62013020510 นายณัฐวุฒิ ปกติ
62013020511 นางสาวพรนิภา ไทรดุเหว5า
62013020512 นางสาวนิศาชล ภูพวก
62013020513 นางสาวศิริพร ดาบมณี
62013020514 นางสาวจิตรศนา ผลาชิต
62013020515 นางสาวปFทมา วรรณสุทธ์ิ
62013020516 นางสาวสรวรรณ พรหมจรรย�
62013020517 นางสาวชนัญชิดา พรมเทศ
62013020518 นายจักรพงศ� ธุนาสูรย�
62013020519 นางสาวธิดาพร อ%วนแก%ว
62013020520 นางสาวชุดารัตน� หุ5นยนต�
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62013020521 นางสาวชลกาญจน� ขุนอินทร�
62013020522 นางสาวอัจฉรา พรมสารี
62013020523 ว5าที่ ร.ต.ภาสกร ดวงดัน
62013020524 นางสาวสตารียUะ มะลี
62013020525 นางสาวนรีรัตน� มหานิติพัชร�
62013020526 นายนพบวร เอมรุจิ
62013020527 นางสาวณัฐพัชร� วัฒนกูล
62013020528 นางสาวณัฐสุดา เอมอารีย�
62013020529 นางสาวปรียา ธูปกลาง
62013020530 นายวัศพล ทองม%วน
62013020531 นางสาวอัชชาวดี บุญเติร
62013020532 นางสาวพรธีรา หุตะศิริ
62013020533 นางสาวสุพัตรา คําสาน
62013020534 นายธีรพงค� เทพแก%ว
62013020535 นางสาวกมลวรรณ บัวทอง
62013020536 นายนิธิศ ศุภศิริ
62013020537 นายณัฏฐชัย กิจธนชาติ
62013020538 นางสาวอาณาชนก ใจเที่ยง
62013020539 นางสาวนันท�นภัส บุญย่ิง
62013020540 นางสาวอรวรรณ ใจวะดี
62013020541 นายนราวิชญ� อินอักษร
62013020542 นายจักรพันธ� สุคงเจริญ
62013020543 นางสาวป@ยรมย� ศรีคําทา
62013020544 นางสาวอารีรัตน� เตยหอม
62013020545 นางสาวอรกช สุทธิวัฒนกุล
62013020546 นางสาวกัญญา ปากวิเศษ
62013020547 นางสาวทิพวรรณ ใหม5อุด
62013020548 นายสุรยุทธ� กุลศิริ
62013020549 นายปฏิพล ปลายงาม
62013020550 นางสาวพัชรา ยอดบุญ
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62013020551 นางสาวเบญญาพร สว5างเดือน
62013020552 นางสาวประภัสสร เพ่ือนใจมี
62013020553 นางสาวจิดาภา ธีรกุลเชษฐ�
62013020554 นางสาววรพรรณ วรทัศน�
62013020555 นางสาวอุบลวรรณ สองเมือง
62013020556 นางสาวสวรส ชมภูจันทร�
62013020557 นายศุภัทรชัย ลัดดากลม
62013020558 นางสาวปรียาพร บุญเรืองรอด
62013020559 นางสาวประภัสสร สุวรรณรัตน�
62013020560 นางสาวกันยาวีร� พันธุ�พฤกษา
62013020561 นายวัชรพล กันทะไชย
62013020562 นายพูนทรัพย� พูลสวัสด์ิ
62013020563 นายอาทิตย� คลายแก%ว
62013020564 นางสาวเพ็ญนภา คิลาคิ
62013020565 นายกฤษกรธ� แสนฤาชาปราถน�
62013020566 นางสาวสโรชินี สุขรัตน�
62013020567 นางสาวละมัย สีบุรม
62013020568 นางสาวชลิดา งามสวัสด์ิกุล
62013020569 นางสาวมัชฌิมา วงศ�มาสา
62013020570 นางสาวนันทปาลี แสงหิรัญ
62013020571 นางสาวสุริษา หม่ืนละม%าย
62013020572 นายอรุณ แดงงาม
62013020573 นางสาวมธุกร กะแตเซ็ง
62013020574 นางสาววรรณา อินทัง
62013020575 นายรสรินทร� ศรีโกศล
62013020576 นางสาวมนัสวิน หลําสาย
62013020577 นางสาวณิชกานต� ภัททิยากูล
62013020578 นางสาวชลธิชา คําเสาร�
62013020579 นางสาวโชติกา ชื่นสมพงษ�
62013020580 นางสาวสุรีย� เมฆลอย
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62013020581 นางสาวนพวรรณ แก%วยวน
62013020582 นางสาวอทิตยา ตรีมุข
62013020583 นางสาวณิชารีย� จันทร�หอม
62013020584 นายพรเทพ อ่ําห5วง
62013020585 นายอรรคพล นันทิกานต�อมร
62013020586 นางสาวกฤติยา โตสุวรรณ
62013020587 นางสาวภารดี ต%องเดช
62013020588 นางสาวปุณยวีร� เกียต์ิสกุลชัย
62013020589 นายภาณุ ธรรมจารย�
62013020590 นางสาวรัตนมุข อารัมภีร�
62013020591 นางสาวภัทรมล สินธุศรี
62013020592 นายพงศกร เมืองวงษ�
62013020593 นายกรพล เอียดแก%ว
62013020594 นางสาวธิดา ธนุรวิทยา
62013020595 นายเกียรติศักด์ิ กอฟFก
62013020596 นางสาวเมทินี รกรุ5งโรจน�
62013020597 นางสาวเกศกนก ดีป@นตา
62013020598 นายปฏิรูป เขตอนันต�
62013020599 นางสาวณัฐชา พ่ึงเจริญ
62013020600 นางสาวเอวิตรา อินทอง
62013020601 นางสาววิภาวี สุภาพรม
62013020602 นายพงศภัค เหล5าอภิเลิศไชยกุล
62013020603 นายอภิรักษ� รจนานนท�
62013020604 นางสาวสุภาวดี ทองน้ําจืด
62013020605 นางสาวดวงฤดี ทองรุ5ง
62013020606 นางสาวคริษฐา พลเย่ียม
62013020607 นางสาวเนตรศรา พงศ�ธนพจน�
62013020608 นางสาวจิราภรณ� นันทะจันทร�
62013020609 นายรัชพล นฤมิตรมงคล
62013020610 นางสาวชนากานต� แสนสุข
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62013020611 นางสาววาสิฎฐี มุสิกะพันธ�
62013020612 นางสาวนฤพัทธ� ทับมณี
62013020613 นางสาวนฤนันท� จึงตระกูลพาณิชย�
62013020614 นางสาววรรณทิพย� ปูXตาล
62013020615 นางสาวณัฐวดี กังแฮ
62013020616 นางสาวศิริพร พันมูล
62013020617 นางสาวพัชริดา อุดมเวช
62013020618 นางสาวรจนา สายคําภา
62013020619 นายปรัชญ� เจตน�พิสุทธ์ิ
62013020620 นายจักรี ปรังการ
62013020621 นายวรายุทธ โลหะรัตน�
62013020622 นางสาวนันท�นภัส บุญแตง
62013020623 นางสาวสุภัสสร สุภาพ
62013020624 นางสาวณิชชา เพชรสุทธ์ิ
62013020625 นางศิริกานต� ทะเดช
62013020626 นางสาวศิรัญญา สุทธิจินดา
62013020627 นายบุรินทร� สิงห�ประสาท
62013020628 นายศุภชัย สร%อยสน
62013020629 นางพนารัตน� วิวัธนวานนท�
62013020630 นายณัฐชนน พูนชัย
62013020631 นางสาวยุวธิดา หวานใจ
62013020632 ว5าที่ ร.ต หญิงปFทมา นามมา
62013020633 นายเสรี สุทธิวาร
62013020634 นายสราวุธ วงศ�ประยูร
62013020635 นายปฐมชัย แสงกุล
62013020636 นางสาวณัชสุธา ปอยชีวะ
62013020637 นางสาวสุธีรา ทองเรือง
62013020638 นางสาวรัตนพร ดอนวิรัตน�
62013020639 นางสาวพิชชาพร พูลสมบัติ
62013020640 นายนนทนันท� สุธรรม
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62013020641 นางสาวปรางวารี นิลสอน
62013020642 นายสิทธิโชค ภู5เพ็ชร�
62013020643 นางสาวศศิพิมพ� แก%วเกตุ
62013020644 นางสาวพีราดา เหล5าพงศ�พิชญ�
62013020645 นางสาวสาวิตรี แวหะยี
62013020646 นางสาวรวีวรรณ วัดบุญลือ
62013020647 นางสาวปภัสสร ชื่นดอนกลอย
62013020648 นางสาวสรวงกนก มีป@ด
62013020649 นายเกษมสันต� มณีวรรณ
62013020650 นางสาวชลธิชา อินทสระ
62013020651 นางสาวชลดา ผลเจริญ
62013020652 นายศุภชัย ศรีจันทร�
62013020653 นางสาวณภัสนันท� สังวาลย�เงิน
62013020654 นางสาวเดือนเพ็ญ คลังเพ็ชร
62013020655 นายณัฐพล แสงสุข
62013020656 นายเจ%าพระยา กลิ่นเอี่ยม
62013020657 นางสาววลีรัตน� ฤทธ์ิกลาง
62013020658 นางสาวธนธรณ� เหมพิจิตร
62013020659 นายอภิวัฒน� วินิจฉัย
62013020660 นางสาวสุพิชชา ภาณุภาส
62013020661 นายธนกฤต งามวิไลดี
62013020662 นางสาวสมฤดี เสือสวน
62013020663 นางสาวพิมพกานต� คชายนต�
62013020664 นายพันไมล� ต5อทรัพย�สิน
62013020665 นางสาวนฤมล สุดสิน
62013020666 นางสาวณัฐฐา อวดปาก
62013020667 นางสาวชุติมน ขําเดช
62013020668 นายพงศ�พล พุกบัว
62013020669 นางสาวภานุรัตน� ทนหมัด
62013020670 นางสาววรรณพรรธน� ลิ่มเจริญวัฒนากุล
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62013020671 นางสาวอรอุมา ชาวปลายนา
62013020672 นายศุภกร สืบวงศกร
62013020673 นางสาวปารย�วรดา สุนทร
62013020674 นายเชาวเนตร ปFทมัตย�
62013020675 นายพิพัฒน� ดียอดย่ิง
62013020676 นางสาวน้ําทิพย� อุ5นแก%ว
62013020677 นางสาววิพัชญา ภูอ5าง
62013020678 นางสาวรักจันทร� กันนะ
62013020679 นายธิปไตย ลอยกุล
62013020680 นางสาวนิชกานต� ไพรมล
62013020681 นางสาวศศิพร ศรทอง
62013020682 นายพงศกร มาตหวัง
62013020683 นางสาวฐิติมา มณีสาย
62013020684 นางสาวสิรภัทร ปานแก%ว
62013020685 นางสาวพัชรินทร� ร5มโพธ์ิทอง
62013020686 นางสาวนภัสนันท� วิธวัฒน�กฤษฎ�
62013020687 นางสาวสุดาทิพย� ปุกคาม
62013020688 นางสาวธันยธร อีหม5าน
62013020689 นางสาววิลาสินี เกษมศิลปQ
62013020690 นางสาวรุ5งนภา จุนทศรี
62013020691 นายจิรวุฒิ ทองวิทยาคุณ
62013020692 นางสาวเนตรดาว กันสีชา
62013020693 นางสาวอุทุมพร ไกรแสง
62013020694 นายวีระชน สําเนียงใหม5
62013020695 นางสาวอภิสรา คงสาคร
62013020696 นางสาววิภาพร รติธีรเดช
62013020697 นางสาวปณิตา ช5วงประยูร
62013020698 นายนิติภัทร เถ่ือนหม่ืนไวย
62013020699 นางสาวลลนา มาชัยวงศ�
62013020700 นางสาวทิวากร อาจวาที
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62013020701 นางสาวสุรีพร กฤษวงษ�
62013020702 นางสาวกัญญาภัค พูลศรี
62013020703 นายศิริพงษ� ศิริมนูญ
62013020704 นายหฤษฎ� หวังเสรี
62013020705 นางสาวสุนิษา จงดู
62013020706 นายธนวัตร จันทร�เมฆ
62013020707 นายพงศภัค เฉลิมชาติ
62013020708 นางสาวพีรญา แสงนาค
62013020709 นางสาวงามรัตน� อาทิตยมณฑล
62013020710 นางสาวนภาพร จันทร�ดาคูณ
62013020711 นางสาวอภิญญา เตรียมวงษ�
62013020712 นายศุภวุฒิ อรุณงาม
62013020713 นางสาวจิราภรณ� ชัยภูมิ
62013020714 นายธนายศ คุณอุ5น
62013020715 นางสาวฐิติมา ตุพันธุ�วงษ�
62013020716 นายธีรวิทย� หนูรักษ�
62013020717 นางสาวสุดใจ พลศิลปQ
62013020718 นายปณิธาน จุลพันธ�
62013020719 นางสาวสรินยา อิ่มเรือง
62013020720 นางสาวสุลาวัลย� มันทะลา
62013020721 นายไชยยศ พิมพ�เสริฐ
62013020722 นายพลัฏฐ� อริยชัยพงษ�
62013020723 นางสาวประภัสสร ด5านประเสริฐ
62013020724 นางสาวนฤวรรณ น%อยจันทร�
62013020725 นางสาวฤชามน พัวพงศกร
62013020726 นางสาววิรัญญา แวดือมาสอ
62013020727 นางสาวสาวิตรี น%อยเจริญ
62013020728 นางสาวณัฐณิชา กิจนพศรี
62013020729 นางสาวพุทธรักษา ต่ิงต้ังวงศ�
62013020730 นางสาวป@ยดา ไพศรี
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62013020731 นางสาวพิชญธิดา โพธิจาด
62013020732 นายกิตต์ิธเนศ ฐานพงศ�วุฒิกุล
62013020733 นายวชิราวุธ บุญรักษา
62013020734 นางสาวสุณีย� อุ5นพิมพ�
62013020735 นายสุเมธ มณีวงค�
62013020736 นางสาวชีวารัตน� พรายมี
62013020737 นางสาวณัฐนิชาภัส หม่ืนหารวงศ�
62013020738 นางสาวจีรวรรณ ปาจันทร�
62013020739 นางสาวอารียา สุพบุตร
62013020740 นางสาวพัชราภรณ� รอดพูน
62013020741 นางสาวสมศรี รักษ�สงฆ�
62013020742 นางสาวกัลชิญา พันธ�โสรี
62013020743 นายกิตติพันธุ� วิเชียรรัตนพงษ�
62013020744 นายวุฒิพันธุ� ทองวัฒนะชัย
62013020745 นางสาวสุนิสา เตียรถ�วงศ�
62013020746 นายนัฐปกรณ� ทิพย�สุวรรณ
62013020747 นางสาวจิรนันท� ประหารภาพ
62013020748 นางสาวศศิวิมล ฉางวัง
62013020749 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีพรหม
62013020750 นางสาวกิรณา ลีรานนท�
62013020751 นางสาวอัฐญา ศรีมาฆะ
62013020752 จ5าอากาศตรีณัฐวุฒิ ธิวงศ�
62013020753 นายณัฐวุฒิ จุ%ยเปYMยว
62013020754 นายอภิชัจ เจียรวิริยะนาถ
62013020755 นางสาวธราทิพย� เปรมวงศิริ
62013020756 นางสาวอริศรา งามชื่น
62013020757 นายไชยวัฒน� ชมภูศรี
62013020758 นางสาวปาณิสรา ดีสมเลิศ
62013020759 นางสาวนุชนาถ ศรีโมรา
62013020760 นายสรวิศ วิไลพงศ�รัตน�
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62013020761 นางสาวธีราพร ซ่ือสัตย�
62013020762 นายอภิโชค พงษ�กษัตริย�
62013020763 นายอิทธิรักษ� ราชรักษ�
62013020764 นายวุฒิจิรัชย� ทองบ5อ
62013020765 นางสาวณฐมน ตุมกา
62013020766 นายวรวุฒิ ขุนนุ%ย
62013020767 นางสาวจิราภรณ� กองแก%ว
62013020768 นางสาวปวรรัตน� ลือยศ
62013020769 นายรพีพงษ� พึงประสพ
62013020770 นางสาวจิรากรณ� ศรีอินทร�
62013020771 นางสาวสุพรรณวดี ดําขํา
62013020772 นางสาวพรชนก ไทยเกษม
62013020773 นางสาวดาราวรรณ ลาลู5
62013020774 นางสาวชุติกาญจน� สังข�แป;น
62013020775 นางสาวเปาะอานีตา เสะดอเลUาะ
62013020776 นางสาวปาริสา เวชสาร
62013020777 นางสาวนิชาดา นาคกระสันต�
62013020778 นางสาวผกาสินี พรนพรัตน�
62013020779 นางสาวป@ยะภรณ� วรรณสินธ�
62013020780 นางสาวสุวรรณี ปะณะสุข
62013020781 นายจิรวัฒน� ทองคํา
62013020782 นางสาวนัฐชา แก%วกระจ5าง
62013020783 นางสาวพรทิพย� คามะอนันต�
62013020784 นางสาวสุทธาทิพย� ศรีโยธา
62013020785 นางสาวรัตนาภรณ� สมานมิตร
62013020786 นายสุรศักด์ิ เล็กประโคน
62013020787 นางสาวพัชรินทร� วรสาร
62013020788 นายพัฒน�ธนกฤช บุญสวัสด์ิรักษ�
62013020789 นางสาวป@ยวรรณ ธรรมศิลปQ
62013020790 นายนําโชค อินทวีกุล
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62013020791 นางสาวกรกช ศรีถัทธ�
62013020792 ว5าที่ ร.ต.ทศพร ตลับนาค
62013020793 นางสาวนงคราญ วงษาศิลชัย
62013020794 นางสาวณัชชา ใจทําดี
62013020795 นายเทวัญ ปะนามะทัง
62013020796 นางสาวเกศินี อุ5นเจริญดี
62013020797 นางสาวชนาวี เทียนมณี
62013020798 นางสาวนิรอยดา สาและ
62013020799 นางสาวฐิรญ�ปFณณ� สุนันทารอด
62013020800 นางสาวสุวณีย� จันทร�ป@ตุ
62013020801 นางสาวสันศนีย� ชูสิงห�
62013020802 นางสาวปวีณา เวียงคํา
62013020803 นางสาวกนกพร รัตนารี
62013020804 ว5าที่ร%อยตรีอัครกุล กุลโยที
62013020805 นางสาววรรณี แสงวิมาน
62013020806 ว5าที่ ร.ตภาณุพงษ� แหลมทอง
62013020807 นางสาวไอรดา บุตรศรี
62013020808 นายสิทธิเดช กลิ่นพลับ
62013020809 นางสาวโชติรส ไกรกิจราษฎร�
62013020810 นางสาวพัชราพรรณ ดวงศรี
62013020811 นายธงชัย เพ็งน%อย
62013020812 นางสาวสุทิศา ไข5หนู
62013020813 นางสาวจิราภา แสนจันทร�
62013020814 นางสาววิจิตรา จันทร�ทะโชติ
62013020815 นายประธาน ใจหวัง
62013020816 นางสาวหทัยชนก สมตัว
62013020817 นายอภิสิทธ์ิ บุญตาม
62013020818 นางสาววัลลภา ทานศิลา
62013020819 นางสาวบุญเพ็ญ ชูเพ็ง
62013020820 นายทรงพล จงทําดีประเสริฐ

หน%า 694 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013020821 นายณัฐพงศ� ลี้ประจง
62013020822 นางสาวม5านไหม พิมพ�สอน
62013020823 นายธนพัฒน� เอี่ยมลอย
62013020824 นางสาววิภาวรรณ ปุสวิโร
62013020825 นางสาวฐานิดา ป@Pนมณี
62013020826 นางสาวธมลวรรณ ทรัพย�ฤทธา
62013020827 นางสาวรัชดาภรณ� ปFดเจริญ
62013020828 นางสาวศศิยาพัชญ� ดอนชัยรัตน�
62013020829 นางสาวฑิฆัมพร บุญคง
62013020830 นางสาววรัญญา โภคาสัมฤทธ์ิ
62013020831 นางสาวสุธิตา กาณะรักษ�
62013020832 นายวิชญ�พล ใจเมือง
62013020833 นางสาวศศิธร นุ5นชูผล
62013020834 นางสาวนิภาพร สมาจุน
62013020835 นายสิรภพ กิจเจริญรุ5งโรจน�
62013020836 นางสาวศิรประภา จิมานัง
62013020837 นางสาวขวัญฤดี แก%วนาเคียน
62013020838 นายนพฤทธ์ิ เรืองจุ%ย
62013020839 นางสาวภูฟ;า วงษ�ภักดี
62013020840 นางสาวภัสรา โสวะละ
62013020841 นางสาวสิริกาญจน� คลังจันทร�
62013020842 นางสาวปาริฉัตร รอดงาม
62013020843 นางสาวอัจจิมา สุภาพ
62013020844 นางสาวสุพัตรา อินมี
62013020845 นายวุฒิศักด์ิ คุ%มหมู5
62013020846 นางสาวมุกดา ชูสิงห�
62013020847 นางสาววัจนารัตน� ไต5ไม%งาม
62013020848 นางสาวอารียา แซ5จิว
62013020849 นายจิติกร สามารถ
62013020850 นายปริวรรต ชัยวิชิต

หน%า 695 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013020851 นายชัยธวัช สุขเศรษฐ�
62013020852 นางสาวอัจฉรา บุญศิริ
62013020853 นางสาววิไลวรรณ แสนภักดี
62013020854 นางสาวมลรดา สรรพคุณ
62013020855 นางสาวรตา ดํากลิ่น
62013020856 นางสาวสุรางค� อ5างสุวรรณ
62013020857 นางสาวน้ําผึ้ง วงษา
62013020858 นางสาวพิชญ�นรี มงคลวิทย�
62013020859 นางสาวเบญจพร อภัยสูงเนิน
62013020860 นางสาวสุรีวัลย� ชูชื่น
62013020861 นางสาวณัฐสุดา เจริญทอง
62013020862 นางสาวชนิกา บินทะวิหค
62013020863 นายฉัตรพร เอ%งฉ%วน
62013020864 นางสาวสุภาวรรณ วงษ�วานิช
62013020865 นางสาวแคทลียา อินทสระ
62013020866 นางสาววิไลลักษณ� มณีสุวรรณ
62013020867 นางสาวธนัชพร หารไชย
62013020868 นางสาวรุ5งทิวา เรืองโต
62013020869 นางสาวเปรมฤดี ธรรมวงค�
62013020870 นายวริทธ์ิธร ธนาสิริฉัตรธนา
62013020871 นางสาวบุณฑริก วงษ�เสน
62013020872 นายศุภฤกษ� พันธุ�สิงห�โต
62013020873 นางสาวลมฤดี บุญพา
62013020874 สิบเอกศิรชัย สังข�เมือง
62013020875 นางสาวสุพรรษา จาดเมือง
62013020876 นางสาวภรณ�ชนก ถาอิน
62013020877 นางสาวณัฐนันท� ล5าบ%านหลวง
62013020878 นางสาวสรรธิยา สุทธิสอาด
62013020879 นายวทัญ\ู ดีขุนทด
62013020880 นางสาวพรทิพย� สิงจานุสงค�

หน%า 696 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013020881 นายอภิเชษฐ� ศรีงามเมือง
62013020882 นายอธิป ม่ันใจอารย�
62013020883 นางสาวอวัสดา นาคะรัมภะ
62013020884 นางสาวอัญชลิกา ศรีทร
62013020885 นางสาวสุภาพร สุขตะโก
62013020886 นางสาวจุฑาทิพย� ชนะพจน�
62013020887 นายชัยณรงค� โซUะมีเลาะ
62013020888 นางสาวสุดารัตน� ถาพินนา
62013020889 นางสาวฐิติรัตน� ยมเกิด
62013020890 นางสาวเพ็ญพิชชา ใจมีธรรม
62013020891 นายจิรพันธ� สําราญจิต
62013020892 นางสาวจีรภัทร� เขียวมีมูล
62013020893 นายธนภัทร สายกู5แก%ว
62013020894 นางสาวนภสร ศรีแจ5ม
62013020895 นางสาววราพร เกตุนิ่ม
62013020896 นายพลาวัสถ� มหามนตรี
62013020897 นางสาวสิริรัตน� เกตุบุญลือ
62013020898 นางสาวศุภาพิชญ� วารินกุด
62013020899 นายธาดา แปงเม
62013020900 นางสาวสุชาดา บินอามัด
62013020901 นางสาวจตุรพร วรเวช
62013020902 นางสาวป@ยนุช วัฒนศิริ
62013020903 นายฐิติพล สราญรมย�
62013020904 นางสาวรจิตา อํานวยสุนทร
62013020905 นางสาวทิพยรัตน� เครือหวัง
62013020906 นางสาวพชรมน อนันต�
62013020907 นายธนภูมิ เดิมทํารัมย�
62013020908 นางสาวสุดารัตน� จงพูนศรี
62013020909 นายณัฐนากร ศรีสุราช
62013020910 นางสาวนิตยา เครือสาร

หน%า 697 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013020911 นางสาวภาวินี มกกงไผ5
62013020912 นายอัครเดช ยอดเสาวดี
62013020913 นางสาวสโรชา โม%พา
62013020914 นางสาวอัจฉรา กันธิยะ
62013020915 นายศุภกร ผลัดรื่น
62013020916 นางสาวนราธิป ภักดี
62013020917 นางสาวสุดารัตน� รุตรักษ�
62013020918 นางสาวกัทลี สุขโข
62013020919 นางสาวสุทธารัตน� ดวงแสวง
62013020920 นางสาวธัญพิชชา ถนอมนาค
62013020921 นายธันยวัฒน� สุธีรวัฒนกุล
62013020922 นางสาวชลิตา ชอบหีม
62013020923 นางสาวปวีณ�นุช ท%าวอุทัย
62013020924 นางสาวกวินทรา สุขเกษม
62013020925 นางสาวภัทรานิษฐ� สายเนตร
62013020926 นางสาวชุติกาญจน� ประเสริฐสังข�
62013020927 นางสาวแพรวา วงศ�ไพบูลย�
62013020928 นางสาวจารุวรรณ ดําเด5นงาม
62013020929 นางสาวชัชฎาวรรณ ม5วงงาม
62013020930 นางสาวป@ยธิดา จันทร�หอม
62013020931 นายธนู สุวรรณดี
62013020932 นางสาวปรัชญาดา นิลพันธ�
62013020933 นางสาวธัชกร รัตนะบัวงาม
62013020934 นางสาววรลักษณ� เฉ่ือยทอง
62013020935 นางสาวอัจฉรา ปานจันทร�
62013020936 นายเดชสิทธ์ิ รั้วสําราญ
62013020937 นางสาวอัมพร ขันตินุกูลธานนท�
62013020938 นายจักรกฤษณ� สพฤกษ�ศรี
62013020939 นางสาวเบญจวรรณ พูลใหญ5
62013020940 นางสาวเสาวภา ศรียอด

หน%า 698 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013020941 นางสาวญาดา ณ ถลาง
62013020942 นางสาวอังควิภา สนพิพัฒน�
62013020943 นายศราวุฒิ หร5นเตE
62013020944 นางสาวกนกกาญจน� มาตทิพย�
62013020945 นางสาวอัญญารัตน� วงษ�ผักเบี้ย
62013020946 นายพงศธร เรืองวุฒิ
62013020947 นางสาวรุ5งตะวัน ทองสุข
62013020948 นายนพวิชญ� จันทรโสภณ
62013020949 นายรณกฤต จุลละนันทน�
62013020950 นางสาวอมรรัตน� โมรา
62013020951 นางสาวอาภัสรา ส5งศรี
62013020952 ว5าที่ ร.ต.จิรายุ เกตุแก%ว
62013020953 นางสาววรรณทิพา นามวงษ�
62013020954 นางสาวดรุณี สุทธิบุญ
62013020955 นายศุภกร พ่ึงฉิมรุจ
62013020956 นางสาวนลัทพร เติมประยูร
62013020957 นางสาวกุลธิดา คงรอด
62013020958 นายปFญญาพล ฤทธ์ิมณี
62013020959 นายเหนือราษฎร� ทองอยู5
62013020960 นางสาวมนัสชนันท� แสงอํายวน
62013020961 นางสาวกุลสิริ ศรีเจริญ
62013020962 นางสาวไอลดา ยอดสุวรรณ
62013020963 นางสาวเสาวลักษณ� คําทะเนตร
62013020964 นางสาวภัททิรา แดงจํารูญ
62013020965 นายวัลลพ บางไทร
62013020966 นายสุทธิ แสนศิริ
62013020967 นางสาวมัลลิกา ทรงยศ
62013020968 นางสาวจงกรณ� ธรรมนาม
62013020969 นางสาวศศินภา คลังธนโรจน�
62013020970 นางสาวศิริขวัญ ศรีคํา

หน%า 699 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013020971 นางสาวป@รันยา อามินเซ็น
62013020972 นางสาวกัญภัฏฐ� ไหมบุญอุ%ยกวิน
62013020973 นางสาวชนพธู นาทะพันธุ�
62013020974 นายสิวภัทร สายยศ
62013020975 นางสาวจิราวรรณ อรุณฤกษ�
62013020976 นายอรรถพล นิติวัฒนานนท�
62013020977 นางสาวปรารถนา ทวีพัฒน�
62013020978 นายธีรวุฒิ ธนะวงค�
62013020979 นางสาวญาดา เอกสุวรรณ
62013020980 นางสาวเมแข แซ5เจ%า
62013020981 นางสาวจิรฎา วรรธนะอมร
62013020982 นางสาวสุมาลี วัยเจริญ
62013020983 นางสาวกัญญานัฐ ธรรมนิตยกุล
62013020984 นางสาวพวงจิรา ชูสุวรรณ�
62013020985 นายกวินธร ใจเย็น
62013020986 นางสาวภิรดี ศิริสุข
62013020987 นางสาวประภาศิริ ดําสนิท
62013020988 นางสาวอภิชญา ก%อนกลีบ
62013020989 นายฉัตรชัย นิลทัพ
62013020990 นางสาวมัลลิกา เจ็กเหล็ก
62013020991 นางสาวชุติมณฑน� เสือเฒ5า
62013020992 นางสาวกมลทิพย� ศุภธนพัฒน�
62013020993 นางสาวชนิษฐา อารินทร�
62013020994 นางสาวพิชญ�ดา พูลชัย
62013020995 นางสาวชไมพร ชนะศรี
62013020996 นายป@ยพัทธ� ศรีวัฒนาวานิช
62013020997 นางสาววันทนี ผลพยุง
62013020998 นางสาวสตรีรัตน� ฤทธ์ิชาวนา
62013020999 นางภัคจิรา วิทยวรกุล
62013021000 นางสาวสุธาสินีย� ศรีสมบัติ

หน%า 700 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021001 นางสาวป@ยะกาญจน� สําราญจริง
62013021002 นางสาวสุพพัตรา ย้ิมแจ%ง
62013021003 นางสาวชุลีกร โมรารัมย�
62013021004 นางสาวกมลพร ศรีสลับ
62013021005 นางสาวมลฤดี ดวงทอง
62013021006 นางสาวอรุณวรรณ ขันเพ็ชร�
62013021007 นางสาวสลิลทิพย� บุญเกิด
62013021008 นางสาวละอองดาว คงหมุน
62013021009 นายพัชรพล วงศ�เทพบุตร
62013021010 นางสาวณัฐริกา ปาสาบุตร
62013021011 นางสาววรรณวิสาข� กองอรรถ
62013021012 นายศุภวัฒน� ธรรมรัตน�
62013021013 นางสาวปวีณ�ริศา มาเหลา
62013021014 นางสาวอรอนงค� วรรณสุทธ์ิ
62013021015 นางสาวทิพย�วิมล ไกรเพท
62013021016 นายทวีศักด์ิ ทองมูล
62013021017 นางสาวลลิตา โอฬารประโมช
62013021018 นางสาวสุธีรา บุตรแก%ว
62013021019 นางสาวทัศพร สาสุนันท�
62013021020 นางสาวอรนิตย� มหาโภชน�
62013021021 นางสาวแวนด%า ภู5เผ5าพันธ�
62013021022 นางสาววรรณิศา พงศ�สุวรรณ
62013021023 นางสาวสุพรรษา บุญน%อย
62013021024 นางสาวณฐมน บูรณะบุตร
62013021025 นางสาวนพรัตน� น%อยเมือง
62013021026 นางสาวพัฒน�นรี กิจจาทรรัศมี
62013021027 นายจิรายุส จันทนากร
62013021028 นางสาวศุภวรรณ ปวนแก%ว
62013021029 นางสาวธาชินี กสิกรณ�
62013021030 นางสาวหนึ่งฤทัย สังข�ทอง

หน%า 701 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021031 นางสาวดารารัตน� ศรีศิริโรจน�
62013021032 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีสุวรรณ
62013021033 นายจตุรวิทย� แสนดวง
62013021034 นายนวพงศ� ศรีธรรมกุล
62013021035 นางสาวโชติกา ภูวงค�ผา
62013021036 นางสาวชุตินันท� แซ5เซียว
62013021037 นายมนัส สีนาคสุข
62013021038 นางสาวกมลลักษณ� สุระกิจ
62013021039 นางสาวพรพรรณ แขขุนทด
62013021040 นางสาวฉัตรชมพู จันทศิลา
62013021041 นางสาวอุษณีย� สงค�พูล
62013021042 นางสาวมาลิสา เกษรา
62013021043 นางสาวกฤษณา ศรีรนท�
62013021044 นางสาวขวัญฤดี ไทยบุญรอด
62013021045 นางสาวรุ5งฤดี บุญรักษา
62013021046 นางสาววันเพ็ญ ไตรทิพย�
62013021047 นางสาววษวรรณ สุวรรณรักษ�
62013021048 นางสาวปภาวรินทร� คํากาศ
62013021049 นายจารุพล หรดี
62013021050 นางสาวจันทร�จิฬา ฉลองบุญ
62013021051 นายอาทิตย� ศรีรุ%ง
62013021052 นางสาวสุนทรี รื่นชู
62013021053 นายเอกชัย ใจชื่น
62013021054 นางสาวปุณญชา ปรางค�ชัยกุล
62013021055 นางสาวสิรินทร�นิชา เนตรรัตนากรณ�
62013021056 นายคชรัตน� อุ5นกาศ
62013021057 นางสาวธันคิชา ใจเพียร
62013021058 นางสาวรุจิภา คธาวุธ
62013021059 นางสาววัชรีพร ไคร%นุ5น
62013021060 นายวรรณพงศ� แย%มมา

หน%า 702 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021061 นางสาวฐิตา วิศิษฏ�ศาสตร�กุล
62013021062 นายฐิตติเดช งามเนตร�
62013021063 นางสาวจิราพร จันทะคํา
62013021064 นายพชร บุษราคํา
62013021065 นายณัฐพล อุดมพลานุรักษ�
62013021066 นางสาวณัฐวรรณ ดํารงศักด์ิ
62013021067 นายจักรพงศ� มโหธร
62013021068 นางสาวรัชดาวดี บํารุงแคว%น
62013021069 นางสาวนิศากร สอนทิม
62013021070 นางสาวอชิรญาณัฐ อ5อนน%อม
62013021071 นางสาวภัทรธิรา โคคร
62013021072 นางสาวอนุธิดา หัตถาพันธ�
62013021073 นายประเวช เกตุสาคร
62013021074 นางสาวสุดารัตน� มหาตมัน
62013021075 ว5าที่ร%อยตรีพรเทพ เกตุษา
62013021076 นางสาวเจนจิรา จันทร�ทอง
62013021077 นายธนกฤต วงสมเพชร�
62013021078 นายณัฐ เบ็นเจUะอาหวัง
62013021079 นางสาวฐิตาภรณ� สักกะจง
62013021080 นางสาวสุทธิลักษณ� อัศวานุวัตร
62013021081 นางปณิดา รักไทย
62013021082 นางสาวกนกวรรณ ช%างเยาว�
62013021083 นางสาวลลิตา ราชนิยม
62013021084 นางสาวเมทินี คณะยอด
62013021085 นางสาวพัทธ�ธีรา ภิรมย�รักษ�
62013021086 นางสาวเกวลี แก%วสิทธิวงศ�
62013021087 นางสาวชฎาพร เอี่ยมนุกูล
62013021088 นายเอกนิษฐ� ปฏิสังข�
62013021089 นางสาวณัฐกานต� สมัน
62013021090 นายเนติ พัวสัมพันธ�

หน%า 703 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021091 นางสาวสุภารัตน� จันมณี
62013021092 นางสาวรัชนี จรัญพงษ�
62013021093 นางสาวณัฐสุดา อEางสกุล
62013021094 นางสาวพิมพ�ชนก แซ5ต้ัน
62013021095 นางสาวชนณัฎฐ� วิปุลากร
62013021096 นางสาวณัฐชยา ปานสําราญ
62013021097 นายธนดล สิทธิชัย
62013021098 นางสาวกันณิกา ย5าเสน
62013021099 นางสาวสุวารีย� ฉัตรสุวรรณ
62013021100 นางสาวอภิญญา ดําช5วย
62013021101 นางสาวกฤษฎาพร กันนะพันธุ�
62013021102 นางสาวนวลพรรณ ทําดี
62013021103 นางสาวพิมผกา โสผล
62013021104 นางสาวศศิธร ปFดทุม
62013021105 นางสาววันเพ็ญ มานพศิลปQ
62013021106 นางสาวนูรือมา มาหามะ
62013021107 นางสาวนภัสกนก บุญเชิด
62013021108 นางสาวลักษณ�นารา พันคง
62013021109 นายจิรายุส อินทร�สรวล
62013021110 นายปฐมพงศ� ใจเสมอ
62013021111 นายอโนชา อรเอี่ยม
62013021112 นายธนัญชัย สุริวงค�
62013021113 นางสาวชุติมณฑน� สุวรรณนิมิตร
62013021114 นางสาววาสนา แก%วประสิทธ์ิ
62013021115 นายนัฐพงษ� ใจดี
62013021116 นางสาวศุภาพิชญ� เฟLPองฟู
62013021117 นางสาววนิดา โกศิลา
62013021118 นายธีรศานต� สุรศักด์ินิธิกุล
62013021119 นางสาวพุธิตา ทวาทศภาสกุล
62013021120 นางสาวศศิประภา อUอตศิริ

หน%า 704 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021121 นางสาวธมลวรรณ บ5อตาโล5
62013021122 นางสาวชนิกานต� รักสีทอง
62013021123 นางสาวกัญญา วงษ�ดารา
62013021124 นางสาวญาณกร พ่ึงทรัพย�
62013021125 นางสาวกนกพร เณรตาก%อง
62013021126 นางสาวชไมภรณ� สุพรรณ
62013021127 นายภูริภพ อินทกาญจน�
62013021128 นางสาวจริยา หลงชิน
62013021129 นายปฏิภาณ แพงไตร
62013021130 นายอาลักษณ� อาแว
62013021131 นางสาวจันทร�ทิมา แก%วแท%
62013021132 นางสาวสุพัชชา ยะเครือ
62013021133 นางสาวกุลธิดา ตรุยานนท�
62013021134 นางสาวสุกัญญา แสนศรี
62013021135 นายเจตดิลก ทองสุข
62013021136 นางสาวขวัญจิรา พันธ�ผุย
62013021137 นายนิพัฒน�พูน เกียงเตียด
62013021138 นายอภิชาติ วันลักษณ�
62013021139 นางสาวกชพรรณ เจริญพร
62013021140 นางสาวประภาพร นิลศิลปQ
62013021141 นางสาวสุพรรษา เชื้อนุ5น
62013021142 นางสาวปวันพัสตร� ทองแก%ว
62013021143 นางสาวสิริกร ลือพร%อมชัย
62013021144 นางสาวพวงเพ็ชร� ทองฤทธ์ิ
62013021145 นางสาวจุฬารัตน� ไชยดวงศรี
62013021146 นายอนุพงศ� ขันทองหล5อ
62013021147 นายป@ยะพงษ� ประสาททอง
62013021148 นางสาววรรณวิไล อิ่มสมบูรณ�
62013021149 นายณัฎฐพล ย่ิงเจริญ
62013021150 นางสาวณัฐกานต� แพงศรี

หน%า 705 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021151 นางสาวเพ็ญศิริ แก%วนิ่ม
62013021152 นายรศิษกร แก%งคํา
62013021153 นางสาวขนิษฐา กําลังงาม
62013021154 นายยุทธนา บุพตา
62013021155 นายปริญญา อยู5สุข
62013021156 นางสาวพิมพ�ชนก ทองใบ
62013021157 นางสาวจารุวรรณ อินณรงค�
62013021158 นางสาววรินทร� พรมดวงดี
62013021159 นางสาวพรพันธ� คําภา
62013021160 นายภาสกร คงเอี่ยม
62013021161 นางสาวธันย�ชนก เจริญผล
62013021162 นายชัยวัฒน� สาริกา
62013021163 นางสาวพิมพ�นิภา สินดํา
62013021164 นางสาวอุ5นเรือน จวงกระโทก
62013021165 นางสาวชนานาถ บุตรชา
62013021166 นายวิษณุ ทองแกมแก%ว
62013021167 นางสาวดวงกมล เทพจินดา
62013021168 นางสาวอาภรณ� คําจันทร�
62013021169 นางสาวกมลชนก เสียงไพเราะ
62013021170 นางสาวศุภนิดา หนูนิล
62013021171 นายนิรันดร� ม่ันถาวรวงศ�
62013021172 นางสาวมณฑกานต� ลอยแก%ว
62013021173 นางสาวกมลลักษณ� สมพร
62013021174 นางสาวนภวรรณ ทองประเสริฐ
62013021175 นางสาวอัจฉราภรณ� เรืองเจริญ
62013021176 นายธีระภัทร ตราชู
62013021177 นางสาวสุจิรา ลาภชูรัต
62013021178 นางสาวประวีณ�นุช สุนัง
62013021179 นายเนติ โชติรังสรรค�
62013021180 นางสาวจุฑามาศ บุญญฤทธ์ิ

หน%า 706 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021181 นางสาวพิมพ�ชนก พูลศิลปQ
62013021182 นางสาววิภาวรรณ มาศงามเมือง
62013021183 นางสาวสุพิชชา ชนะพลชัย
62013021184 นายจิรพัฒน� สุทธวานิช
62013021185 นางสาวอําพร บุญเอก
62013021186 นางสาวสุกัญญา ยางงาม
62013021187 นางสาวกชนิภา โชคตระกูลก%อง
62013021188 นายภวัต สงเสน
62013021189 นางสาวปรีณาพรรณ ธนีเจริญ
62013021190 นางสาวทิพยาภรณ� สังข�เสาวภาคย�
62013021191 นางสาววินิตา แสงลับ
62013021192 นางสาวปภาวี ศรีสงคราม
62013021193 นายภัค วีระเสถียร
62013021194 นายกฤต โพนะตะ
62013021195 นายนราวิชญ� สหวัชรินทร�
62013021196 นายอภิชัจ แก%วสมศรี
62013021197 นายณัฐวัฒน� นิลกลัด
62013021198 นางสาวณัตฐ�กมล จันษร
62013021199 นางสาวฐานิกา อัตตสัมพันธ�
62013021200 นางสาวรุสนานี ดือเระ
62013021201 นางสาวอภิญญา ตะเอ%กา
62013021202 นางสาวกนกพร แจ5มใส
62013021203 นางสาวมยุรี กุลสยุมพร
62013021204 นางสาวลดามาศ จึงเจริญ
62013021205 นายธนปFตฐ� บุญเต็ม
62013021206 นางสาวกมลชนก หม่ืนเงิน
62013021207 นางสาวกนกวรรณ วงศ�เศรษฐี
62013021208 นายนเรศ ทองประเสริฐ
62013021209 นางสาวปวิตรา จําปาทอง
62013021210 นางสาวระติยา มุขดา

หน%า 707 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021211 นางสาววริศรา เขียวทอง
62013021212 นางสาวศิริโชค เทพมณี
62013021213 นางสาวสุพิชญ�ชา นกอยู5
62013021214 นางสาวจุฑาธิป สนธิรอต
62013021215 นางสาวจิรัชฌา ชมมาพร
62013021216 นางสาวชิดกมล อ5องดี
62013021217 นายจักรทิพย� สีวาลิต
62013021218 นางสาวสุวนันท� อาจหาญ
62013021219 นางสาววราภรณ� นิจอาคม
62013021220 นางสาวเมธาวี ลิขิตกิจเกษตร
62013021221 นางสาวป@ยาภรณ� พรมมี
62013021222 นางสาวจันทิมันตุ� จันปุXม
62013021223 นางสาววรัมพร เลาหเธียรประธาน
62013021224 นายธนศิริ ผลประเสริฐ
62013021225 นางสาวสุชานาถ เงินยวง
62013021226 นายภาสกร ต้ังวิชญ�ภาส
62013021227 นางสาวภาวิณี ขุนเศษ
62013021228 นางสาววรัญญา พงษ�เกษม
62013021229 นายธีรภัทร เนรมิตร
62013021230 นางสาวภัทรวดี โคกกระเทียม
62013021231 นางสาวชญาดา ศรีปรัชญากุล
62013021232 นายอภิชัย ศรีอ5อน
62013021233 นางสาวชนิกา ชัยต5างเมือง
62013021234 นางสาวสุปรีญา นาโสก
62013021235 นางสาวอัยลดา วาปYทํา
62013021236 นางสาวณิชากร อินทร�น%อย
62013021237 นายธนภาค ปานจีน
62013021238 นางสาวศุภลักษณ� ภูผาเผย
62013021239 นายพงษ�ศักด์ิ วิเศษศิริ
62013021240 นายภาณุวิชญ� ศรีพรหม

หน%า 708 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021241 นางสาวภัณฑิรา พลภัทรกุล
62013021242 นางสาวมณฑิรา ทมเปลี่ยน
62013021243 นางสาววรรณา ชูดรุ5ง
62013021244 นางสาวลัดดา เครือหงษ�
62013021245 นางสุรัตน� อ5วมขันธ�
62013021246 นางสาวบุษรารัตน� บุญสาธร
62013021247 นางสาวชมพูนุท คดดี
62013021248 นางสาวธนุทพร สุวรรณโชติ
62013021249 นางสาววันวิสาข� จันทร�ชูกลิ่น
62013021250 นางสาวปาณนาถ วงษ�โทน
62013021251 นายธนาธิป ผู%ฐานิสสร
62013021252 นางสาวภัทรนันท� ซุ5นไล%
62013021253 นางสาวกัญฐณา คาวาจิ
62013021254 นางมณฑาทิพย� ศรีหมอก
62013021255 นางสาวศิวะพร เอื้อนันตา
62013021256 นางสาวประภัสสร รอดภัย
62013021257 นางสาวกฤษณา อาสานอก
62013021258 นางสาวนฤมล เลขะสมาน
62013021259 นายภูริวัชร� พิลาน
62013021260 ว5าที่ร.ต.ณัฐพงษ� ฉํ่าสมบูรณ�
62013021261 นายสุธิกร กอสนาน
62013021262 นางสาวอรอนงค� โตเปลี่ยน
62013021263 นางสาวดวงกมล กองธรรม
62013021264 นายนันท�พิพัฒน� ชํามะลี
62013021265 นายพิชญวุฒิ หนูเจียม
62013021266 นายอธิวัชร� พัวตระกูล
62013021267 นางสาวลัดดาวรรณ สุรพัตร
62013021268 นางสาวพิมพลอย ทับนิล
62013021269 นางสาวหทัยรัตน� อุ%ยกูล
62013021270 นางสาวพิมพ�รวี ทองประดับ

หน%า 709 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021271 นางสาวจันทิมา เมืองสมัย
62013021272 นางสาววิลาวัณย� รุ5งระวี
62013021273 นางสาวชัญญานุช ยะขาว
62013021274 นางสาวชนากานต� ศรีนาค
62013021275 นายจักรกฤษณ� ติละ
62013021276 นางสาวชญามุก บุญยธนานนท�
62013021277 นางสาวรินรดา โพธิบุตร
62013021278 นางสาวกิตติกานต� พรหมเพ็ญ
62013021279 นางสาวธนาพร อารมณ�สวะ
62013021280 นางสาวกันตนิษฐา ชูชื่น
62013021281 นางสาวลลิตา อินตUะลาศ
62013021282 นายชยุต สิริขจรเดชสกุล
62013021283 นายณัฐพล ศรีชมภู
62013021284 นายธนาวิน โมลา
62013021285 นางสาวสรินทิพย� จินดา
62013021286 นางสาวจิตรสุภา บุญมี
62013021287 นางสาวอมรกานต� ปรียวาณิชย�
62013021288 นายทนันชัย ชื่นจิตร
62013021289 นางสาวกรรนิการ� ปาคุต
62013021290 นายกสานต์ิ นิติเสถียร
62013021291 นางสาวสุชาดา กาพา
62013021292 นายกริชพัฒน� วงศ�จอม
62013021293 นายชัชพล ศรีมณี
62013021294 นายวศิน ป@Pนละมัย
62013021295 นางสาวพรพรรณ ธีรกฤติยากุล
62013021296 นางสาวศาตญา วัชรโรจน�
62013021297 นางสาวณัฐวดีกิติกานต� ขุนรักษาพล
62013021298 นายจตุพล จิตระงับ
62013021299 นางเดือนแรม สีใส
62013021300 นายธนาโชค พหลยุทธ

หน%า 710 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021301 นางสาวสิรินทร� พิทักษา
62013021302 นางสาวพิจาริน เอ5งฉ%วน
62013021303 นางสาวภานุมาศ สังขะบุษย�
62013021304 นางสาวอุษณีย� บํารุงธรรม
62013021305 นางสาวศศิ ศิลาทอง
62013021306 นางสาววัชรี พ5วงเกิด
62013021307 นางสาววารี บัวขาว
62013021308 นายธฤตธารณ� ขําสุข
62013021309 นางสาวดารารัตน� คนล้ํา
62013021310 นางสาวจิราพร ศรีชาติ
62013021311 นายภานุ วงศ�รัตนโชคชัย
62013021312 นางสาวรัชดาภรณ� แสงดี
62013021313 นางสาวบุหลัน ฤทธิวรรณ
62013021314 นางสาวฟFฏลาวาตี อูมา
62013021315 นางสาวนิลวรรณ สุขทอง
62013021316 นางสาวกรรณิการ� ภูมี
62013021317 นางสาวงามจิตร แคนเภา
62013021318 นางสาวอภิษฎา อินทร�ฤทธ์ิ
62013021319 นางสาวกัณณ�ณิสา ป@ติพัฒน�ม่ันคง
62013021320 นายจิรโรจน� คงมีธนาเศรษฐ�
62013021321 นางสาวรุ5งศิริ สายเมือง
62013021322 ว5าที่ ร.ต.ธนายุทธ ดีประเสริฐ
62013021323 นางสาวสุภาพร มีชอบธรรม
62013021324 นายคมสัน วงศ�จําปา
62013021325 นางสาวศิริพรรษา ต้ังอุทัยกุล
62013021326 นางสาวจันทร�จิรา วรสาร
62013021327 นายนรวิชญ� สิงห�ทอง
62013021328 นางสาวขนิษฐา แพะขุนทด
62013021329 นายศุภกร ภุมรา
62013021330 นางสาวสุจิตรา บุญดาษา

หน%า 711 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021331 นางสาวศิราภรณ� ทองสมุย
62013021332 นางสาวจันทร�เพ็ญ สิงห�แจ5ม
62013021333 นางสาวประภาพรรณ บุตรเนียม
62013021334 นางสาวนราภรณ� สนสูง
62013021335 นางสาวสรันยา รอดบุญส5ง
62013021336 นางสาววรรณวดี ชิ้นป@Pนเกลียว
62013021337 นางสาวธันย�ชนก แต%มแก%ว
62013021338 นายกวี มณีสุธรรม
62013021339 นางสาวพรจิณสุนีย� นวนใส
62013021340 นายกฤตธี สิงหบูลย�
62013021341 นายญาณพจน� ทิพย�พิมล
62013021342 นางสาวเนตรนภา เกียรติธํารงกิจ
62013021343 นางสาวนิตยา จอมสิงห�
62013021344 นางสาวชมพูนุท เดชอรัญ
62013021345 นางสาววนัสสนันท� รูปสม
62013021346 นางสาวจันทร�จิรา พละเดช
62013021347 นางสาวนพขวัญ ละเขียว
62013021348 นางสาวประภัสสร สุมังคลานุรักษ�
62013021349 นางสาวมณีวรรณ ม่ันคง
62013021350 นางสาวอารีลักษณ� ชาญชรา
62013021351 นางสาวสุวรรณี จันทินมาธร
62013021352 นายพงศกร เครื่องรัมย�
62013021353 นายพัลลภ จํารูญพันธุ�
62013021354 นายเอกพล จันทรวิสุทธ์ิ
62013021355 นางสาวภัสราภร แสงงาม
62013021356 นางสาวรวิสรา กิติศักด์ิ
62013021357 นางสาวปรียาภรณ� อิ๊ดเส็ง
62013021358 นางสาวสุภาวดี ปานสีนุ5น
62013021359 นางสาววิภาวี บัวจีน
62013021360 นางสาวพิไลพร พิถีสะอาด

หน%า 712 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021361 นางพจนีย� สัมฤทธ์ิรินทร�
62013021362 นางสาวลักขณา เจริญผล
62013021363 นายณัฐพล เอี่ยมสะอาด
62013021364 นางสาวกนกวรรณ ไทยสุริยันต�
62013021365 นายณัฐสิทธ์ิ พิภพ
62013021366 นางสาวณิชนันท� นันตาแสง
62013021367 นางสาวสุภัญญา จันทร�สวน
62013021368 นางสาวสุพรรณี หงษา
62013021369 นายภาณุวัต สุพิมล
62013021370 นายสุวิกรม ต้ังจิตรมานะม่ัน
62013021371 นางสาวมรุธา อ%นอินทร�
62013021372 นางสาวโกลัญญา บัวงาม
62013021373 นางสาวธัญญามาศ เผ5าน%อย
62013021374 นางสาวณัฏฐณิชา เรืองเพชร
62013021375 นางสาวอมรลักษณ� สมพีระกุล
62013021376 นางสาวหัทยา วรอินทร�
62013021377 นางสาวกุลธิดา หรือเจริญ
62013021378 นางสาวชลธิชา วงษ�ไสว
62013021379 นางสาวศิริกมล เอ็งเส%ง
62013021380 นางสาวมนัสวี โพธ์ิแจ%ง
62013021381 นางสาวหัทยา ชาหอม
62013021382 นางสาวกัลยรัตน� อภิวัฒโนดม
62013021383 นางสาวป@ยธิดา เพ็งบุญทัศน�
62013021384 นางสาววนิดา ดีประทับใจ
62013021385 นายคเณศวร ภูมิชูจิตร
62013021386 นายพลากร จันทรังษี
62013021387 นางสาวจุติธรณ� อินทร�ติยะ
62013021388 นางสาวมนัสนันท� ภูษาธร
62013021389 นางสาวสุรีย�รักษ� พันเจริญ
62013021390 นางสาววันวิสา สุขแจ5ม

หน%า 713 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021391 นายสถาพร เพ็ชรชนะ
62013021392 นางสาวจีรภรณ� พูลพันธ�
62013021393 นางสาวโชติรส พรมแก%ว
62013021394 นางสาวคล%ายเดือน กันหา
62013021395 นายมงคล สร%อยโสภี
62013021396 นางสาววริศรา จําปา
62013021397 นางสาวณัฐฐา มีมากบาง
62013021398 นางสาวกันติชา เวชสุรียะกุล
62013021399 นายวรวิทย� วงค�รัสมี
62013021400 นางสาวจิรัชญา จันตUะสาร
62013021401 นางสาวปณิตา สดใส
62013021402 นายสุรสิทธ์ิ แสนคํา
62013021403 นายสายันต� บุตรรักษา
62013021404 นางสาวขวัญฤดี จันทรชิต
62013021405 นางสาวจารุพร อินทสอน
62013021406 นางสาวเกศราภรณ� พ่ึงฉํ่า
62013021407 นายณัฐนนท� ลาวัง
62013021408 นางสาวอัจฉราพร ช5างการ
62013021409 นางสาวจินตนา เพชรประดิษฐ�
62013021410 นางสาวหทัยชนก มณีฉาย
62013021411 นางสาวภัสรา แจ5มศรี
62013021412 นางสาววินันท�รัตน� วงศ�พิทักษ�
62013021413 นางสาวปวีณา ขาววงค�
62013021414 นายประกาศิต อู5แก%ว
62013021415 นางสาวปริญญา สุขไสว
62013021416 นายฟ@ตรี วามะ
62013021417 นางสาวธีรารัตน� วงษ�ขวัญเมือง
62013021418 นางสาวศจี ศิริรัตน�
62013021419 นางสาวกุลฉัตร ยลโสภณ
62013021420 ส.ต.ต.พงษ�พัฒน� การุณ

หน%า 714 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021421 นางสาวจิรัฐติกร วงศ�สายใจม่ัน
62013021422 นายไชยภัทร อุดมกิจ
62013021423 นางสาวแวสุรีนี มะเระ
62013021424 นางสาวธันย�จิรา ธนโรจน�จิรกุล
62013021425 นายรังสรรค� สวัสดี
62013021426 นายอาชวินท� ภิรมย�รักษ�
62013021427 นางสาวจารุวรรณ วงศิลา
62013021428 นางสาววลินดา อ5องแก%ว
62013021429 นางสาวเสาวลักษณ� งามวิทย�โรจน�
62013021430 ว5าที่ร.ต.หญิงโสภาภรณ� รักษ�ณรงค�
62013021431 นางสาวกัณฐิกา ทินแก%ว
62013021432 นางสาวศศิภา เดสูงเนิน
62013021433 นางสาวชัญญกร ถนอมพันธุ�
62013021434 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทร�ดาเบ%า
62013021435 นายพงศ�สุพัฒน� แสนวงษ�
62013021436 นางสาวพรพิมล ดวงแก%ว
62013021437 นางสาวสิริรัตน� แสงอ5อน
62013021438 นายวัลลภ ชินนาค
62013021439 นางสาวอนันตญา ราชติกา
62013021440 นางสาวณัฐนันท� สมพ่ึงทอง
62013021441 นางสาวศิรินภา กล่ําฮุ%ย
62013021442 นางสาวจีรภา สุราษฎร�
62013021443 นายกัมพล พลายยงค�
62013021444 นางสาวศิวพร สุระเดช
62013021445 นายธีรวิทย� บุญญสิริ
62013021446 นางสาวธมลวรรณ สวัสด์ิศรี
62013021447 นายวัฒนา พฤกษภักดีวงศ�
62013021448 นางสาวเกษร เมฆี
62013021449 นางสาวลลิดา อินทรณรงค�
62013021450 นายกุลนันท� ป@Pนทอง
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62013021451 นางสาวนฤมล ศิลพร
62013021452 นายอาทิตย� จังโกฎิ
62013021453 นางสาวดุจดาว ไชยสาแล%
62013021454 นางสาวกันต�ธีรา สงคราม
62013021455 นายณัฐพันธ� จันทรุไทย
62013021456 นางสาวนภวัล คําบุญ
62013021457 นางสาวนงนุช ธิวัง
62013021458 นายกณกพัชญ� สังข�แก%ว
62013021459 นางสาวกัญณภัทร พุ5มกาญจน�
62013021460 นางสาวจุฑารัตน� วาแสนดี
62013021461 นางสาวซูนัยนา เจUะดอมะ
62013021462 นางสาวขนิษฐา หาญวจนวงศ�
62013021463 นางสาวสุรัตนา นัครา
62013021464 นางสาวปFทมาพร ราชไชยา
62013021465 นางสาวกฤติญดา เพ่ิมศิริ
62013021466 นางสาวศศิธร ขวัญชัย
62013021467 นายนรินทร� กลิ่นชั้น
62013021468 นางสาวกัลยารัตน� สหมิตรมงคล
62013021469 นางสาวศิรินารถ ชะเดชา
62013021470 นางสาวชนิกานต� ศรีพยอม
62013021471 นางสาวนิภาภรณ� ประจวบสุข
62013021472 นายสิทธิศักด์ิ ท%วมอ%น
62013021473 นายเฉลิมชัย อูEจันทร�
62013021474 นางปFญณินันต� แสงสุวรรณ
62013021475 นางสาวกันตพร จิตนุ5ม
62013021476 นางสาวอัจฉรา ขวานทอง
62013021477 นางสาวสมนัส ปุริสพันธ�
62013021478 นางสาวอรวรานันท� พัศธนไพศาล
62013021479 นายภาคภูมิ ศิริวุฒิ
62013021480 นางสาวสุทัตตา บุญบรรจบ
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62013021481 นายภาณุศักด์ิ โชคชัยอนันต�พร
62013021482 นายเอกลักษณ� มหาสุภาพ
62013021483 นายธนพรรค มหาสุวรรณ
62013021484 นางสาวศิวนาถ ขาวชูรักษ�
62013021485 นายปภังกร พ5อพันดร
62013021486 นางสาววาริณ สุภผล
62013021487 นายมนตรี จําปาศรี
62013021488 นางสาวอรวรรยา ตUะเอ%ย
62013021489 นางสาวกัญญาวีร� สกุลทอง
62013021490 นางสาวนิตยา มาตรคําจันทร�
62013021491 นางสาวสุมณฑา ชูบัวทอง
62013021492 นางสาวจิรวดี คุ%มภัย
62013021493 นายกฤษณะ กระจ5างทอง
62013021494 นางสาวอลิษา สะใบบาง
62013021495 นางสาวนุชนาฎ พานทอง
62013021496 นางนูซีลา อาดัม
62013021497 นางสาวดาริน อินสม
62013021498 นายพงศธรณ� ณ บางช%าง
62013021499 นางสาวเพ็ญพิชชา สุรเมนทร�
62013021500 นางสาวปภาวี ประทีปนําชัย
62013021501 นางสาวภัคจิรา ลิ้มงาม
62013021502 นางเกษราภรณ� พลอยชื่นชม
62013021503 นางสาวทิพวรรณ ผลวัชนะ
62013021504 นายปกรัฐ ใฝXเมตตา
62013021505 นางสาวจิตราภรณ� วงศ�ชนะ
62013021506 นางสาวพิมพ�ชนก แจ5มทิม
62013021507 นายวรพชร โกศลบวรกิจ
62013021508 นางสาววิภาดา แก%วหัวไทร
62013021509 นางสาวสุริสา จําปาแดง
62013021510 นางสาวกิติมา รัตโนทัย
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62013021511 นายประพัฒน� เกิดทรัพย�
62013021512 นายเดชาพัชร ระฆังทอง
62013021513 นางสาวณัฐชยา สวนแก%ว
62013021514 นางสาวกนกวรรณ สาระชอน
62013021515 นายวิสุทธ สายหยุด
62013021516 นางสาวชยาภินันท� จิตตรึก
62013021517 นางสาววิภาภรณ� ยาทา
62013021518 นางสาววรวี คิดประทุม
62013021519 นางสาวปาณิสรา บุญด%วยลาน
62013021520 นายณัชวรางค� พฤกษศรี
62013021521 นางสาวอารีรัตน� รัตนพิบูลย�
62013021522 นางสาววรวรรณ เอ5งฉ%วน
62013021523 นางสาวสุฑามาศ สุขเลิศ
62013021524 นางสาวธนาวดี รยาบุลภรณ�
62013021525 นางสาวสิริชาดา มีศรีมธุพจน�
62013021526 นางสาวธิติพร สุขจําลอง
62013021527 นางสาวพิไลลักษณ� จีนหนู
62013021528 นางสาวอุทุมพร สุวรรณสุระ
62013021529 นางสาวสุธิดา พลายเถ่ือน
62013021530 นางสาววิศัลยา ขําพิทักษ�
62013021531 นางสาวกัลยพร ภูตาสืบ
62013021532 นางสาวกาญจนา มณีใส
62013021533 นางสาวศุภิสรา กําลังเดช
62013021534 นายซูกีฟลี แมอีนอ
62013021535 นางสาวจุฬารัตน� บุญรักษา
62013021536 นางสาวธนภรณ� เมฆสวรรค�
62013021537 นางสาววันวิสาข� อินตUะนา
62013021538 นางสาวชนานันท� โกสุมา
62013021539 นางสาวสุมิตรา ศิริวัฒน�
62013021540 นางสาววรางคณา กัณหาชาติ
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62013021541 นางสาวนริศรา ทาโทน
62013021542 นางสาวจิราภรณ� คงแก%ว
62013021543 นายพงศ�ศักด์ิ เสือจอม
62013021544 นายเสมอเทพ พรหมรอด
62013021545 นางสาวฟาตีมUะ ตาเดอิน
62013021546 นางสาวสุนิษา มณีบางกา
62013021547 นายพิชัยยุทธ งามเสน5ห�
62013021548 นางสาววิรัลยุพา รอดทองเสน
62013021549 นายจีราวัฒก� ฤทธิผล
62013021550 นางสาวธันย�ชนก แก%วศรี
62013021551 นายธีรพัฒน� จันทร�เขียว
62013021552 นายเอี่ยม อินสว5าง
62013021553 นางสาวขนิษฐา ชวนจิตร
62013021554 นางสาวปราวดี สีหนู
62013021555 นางสาวชไมพร จันทร�หอม
62013021556 นางสาวพรยุภา จอมคําสิงห�
62013021557 นางสาวอรภิญญา ไชยโสดา
62013021558 นางสาวปรางฉาย สรรค�วิทยากุล
62013021559 นางสาวโยษิตา เปรมอําพล
62013021560 นายวิทวัส ไกรนรา
62013021561 นางสาววันระวี ศรีจําเริญ
62013021562 นางสาวกมลพร วิจิตรปFญญา
62013021563 นายธรรมนนท� โอสถจันทร�
62013021564 นางสาวบุญฑิกา ศรมณี
62013021565 นางสาวอารยา ตอรัมย�
62013021566 นายศุภยงค� สุริพันธุ�
62013021567 นายยศพัฒน� ภาคภูมิ
62013021568 นางสาวกิตติมา สังข�ทอง
62013021569 นางสาววิรวรรณ พรมจันทร�
62013021570 นายภัทรกร สีหมอก
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62013021571 นางสาวกาญจนา เพชรจรูญ
62013021572 นายธนพล แก%วคงจันทร�
62013021573 นางสาวสุมณฑา ลู5สุวรรณเลิศ
62013021574 นางสาวทิพย�กมล น้ําคํา
62013021575 นายภัทร นามะเสน
62013021576 นายธนา ระโหฐาน
62013021577 นายนิติชัย เป[งวันปลูก
62013021578 นายพชร หงษ�โพธ์ิ
62013021579 นางสาวอรอมล สีหุ%น
62013021580 นายณรงค�กร เดชจูด
62013021581 นางสาวนวรัตน� ภิญโญยศ
62013021582 นางสาวกรรณ�ณิกา ไชโยธา
62013021583 นางสาวสุชาดา ประทังคํา
62013021584 นายวุฒิชัย อ%นทอง
62013021585 นางสาวรสสุคนธ� บัวใหญ5
62013021586 นางสาวชนิกานต� ลาภมูล
62013021587 นางสาววาสนา ทาเวียง
62013021588 นายศุภมงคล ธูสรานนท�
62013021589 นางสาวประทุมวดี คดีพิศาล
62013021590 นางสาวณัฐพร จุมศักด์ิ
62013021591 นางสาวสุกัญญา คําเสียง
62013021592 นางสาวยัสมีน มณีวงษ�
62013021593 นางสาวณัฐวรี พรศิริ
62013021594 นางสาวกรวิกา อําไพศรี
62013021595 นางสาวโยทิกา ด%วงกลาง
62013021596 นางสาววิมลรัตน� จันทรมณี
62013021597 ว5าที่ร%อยตรีปกป;อง มกรนันท�
62013021598 นางสาวกานต�พิชชา แก%วอ5อน
62013021599 นางสาวอาริษา ชินวงค�
62013021600 นางสาวกฤชสุรีย� ช5างเขียน
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62013021601 นางสาวดาวเสาวลักษณ� กองทอง
62013021602 นายศรวัสย� รัตนสากลชัย
62013021603 นายจตุพร คงภิบาล
62013021604 นางสาวอภิญญ�พร ศรีนวล
62013021605 นางสาวอาภรณ� อายุสม
62013021606 นายเกียรติชัย ชัยประภา
62013021607 นายนราวิชญ� อุทัยวัฒน�
62013021608 นายธนฑัต พรไพศาลดี
62013021609 นายอธิวัฒน� นันตา
62013021610 จ5าสิบเอกหญิงศาริสา ศมนนิเวศ
62013021611 นางสาวนราพร ทิพย�วิชัย
62013021612 นายพีรศักด์ิ เดชะ
62013021613 นางสาวพรชนก คําลุน
62013021614 นายเทพฤทธ์ิ มนต�แก%ว
62013021615 นางสาวหทัยรัตน� นันตา
62013021616 นางนริศรา วรรณสุขวงศ�
62013021617 นางสาวสุวรรณา ทองห5อ
62013021618 นางสาวสุไรนา สาและ
62013021619 นางสาวอภิญญา จันทร�เสวี
62013021620 นายภคพล วงษ�ตระหง5าน
62013021621 นายสุขสันต� เจริญสุวรรณ
62013021622 นางสาวกิติยา สาระเดโช
62013021623 นายวรธรรม สําอางค�ศรี
62013021624 จ5าสิบตรีณรงค�เดช บุญโกศล
62013021625 นางสาวพรรณี ธิสาระ
62013021626 นางสาวพัชณี กลิ่นบุปผา
62013021627 นายสุรเชษฐ� พิมพการ
62013021628 นางสาวก่ิงแก%ว เชื้อบุญมา
62013021629 นางสาวกตัญ\ุตา จันทร�เทพ
62013021630 นางสาววิชชุดา เงินงามจรัสพงศ�
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62013021631 นางสาวชนาภา ปFนทะมา
62013021632 นายยศพัทธ� ฉลาด
62013021633 นางสาวชุติมา สิงห�คํา
62013021634 นางสาวโชธิตา คงโต
62013021635 นายณัฐนันท� รัตนชมภู
62013021636 นางสาวลักขณา ปริโต
62013021637 นางสาวศศิพรรณ เกษรสุวรรณ�
62013021638 นางสาวขวัญเหมย แซ5อึ้ง
62013021639 นายเนติภาคย� พีรแสงทอง
62013021640 นางสาวกุณธิดารัศม์ิ แจ5มเงินวัฒนากูล
62013021641 นายพงศกร ขอบเขต
62013021642 นายวัชรินทร� ดีรอบ
62013021643 นางสาวพิมพ�ปณัฏฐ พงษ�ธนบดี
62013021644 นางสาวจิตติรัตน� รัชชพงศ�รักษ�
62013021645 นายณัฐพล พงษ�วิเศษ
62013021646 นางสาวซันมา มูเก็ม
62013021647 นางสาวอภิศมา บุณโยดม
62013021648 นางสาวนรินทร�ธรา จิรเลิศสินธุ�
62013021649 นางสาวศิริณา อู5ตะเภา
62013021650 นางสาวนันท�นภัส หงสกุล
62013021651 นายนัฐวุฒิ ดีงาม
62013021652 นายอัษฎาวุฒิ เข็มทอง
62013021653 นางสาวมนัสนันท� ภิรมย�จิตกรณี
62013021654 นางสาวขนิษฐา ชูปาน
62013021655 นางสาวธิติมา สนทา
62013021656 นางสาวช5อผกา ดอกกะฐิน
62013021657 นางสาวพลอยไพลิน พิมพา
62013021658 นางสาวภูริชญา โสภณสิริ
62013021659 นางสาวนิศากร ทองงามขํา
62013021660 นางสาวนันท�ริญาภัสส� ปานบ%านเกร็ด
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62013021661 ว5าที่ร%อยตรีพงศ�ศิริ พันธุโพธ์ิ
62013021662 นางสาวจันทร�เพ็ญ แซ5ต้ัง
62013021663 นายฉลองรัตน� ชูรอด
62013021664 นายติณภพ ไขลาเมา
62013021665 นายภาสวุฒิ นิวาศะบุตร
62013021666 นางสาวสุขุมาล สุปFนนะเวช
62013021667 นางสาวอุบลพรรณ กองพล
62013021668 นายธนารักษ� แหวนทองคํา
62013021669 นายศุภณัฐ ฉุดฉัตรแก%ว
62013021670 นายธนพนธ� ฤกษ�อุโฆษ
62013021671 นางสาวศรัณยาพร ศรีทาน%อย
62013021672 นางสาววิภาวรรณ โยธาทอน
62013021673 นายวรวุฒิ ม่ันคง
62013021674 นายชาญชัย จงรักษ�ตระกูล
62013021675 นางสาวมาลัย หาญคําอุ%ย
62013021676 นายศิวณัฐ มีบุบผา
62013021677 นายสุรศักด์ิ บังสันเทียะ
62013021678 นายนิรัน นิโซUะ
62013021679 นางสาวอารยา แสงธรรมชัย
62013021680 นางสาวจันทิรา ศิริสมุทร
62013021681 นางสาวกรวีร� เตโช
62013021682 นางสาวนัยนา สืบญาติ
62013021683 นายศักนิรันดร� นาควัน
62013021684 นางสาวพุธิตา จินต�เกษกรณ�
62013021685 นางสาววิลาสินี สังสิทธ์ิสกุล
62013021686 นางสาวณัฐนรี ลบหล%า
62013021687 นางสาวพัชรินทร� พ่ึงเย็น
62013021688 นายอังคเดช อุตตะมะ
62013021689 นางสาววรัญญา วรกิจ
62013021690 นางสาวกฤติยา จันทร�พูล
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62013021691 นางสาวศิริวิมล บุบผาชาติ
62013021692 นายธนากรณ� สุขสวัสด์ิ
62013021693 นางสาวณัฏฐกรกต นิ่มวุฒิ
62013021694 นายอนุชาติ สร%อยปFสสา
62013021695 นายชยานันท� แสงวิมาน
62013021696 นางสาวน้ําค%าง ยอดกล%า
62013021697 นายสุรินทร� เจนพิทยา
62013021698 นางสาวหทัยรัตน� อาจสัญจร
62013021699 นายอนุวัติ อุปFญญ�
62013021700 นางสาววริศา สร%อยฉิมพลี
62013021701 นายอัครพรรณ พงษ�มนตรี
62013021702 นางสาวประภาณิชา กนกธนานันท�
62013021703 นางสาวณิชาภัทร พลายเพลิด
62013021704 นางสาวชลลดา สุทธิธรรมรักษ�
62013021705 นางสาวสรวงสุดา ยอดจิตร�
62013021706 นายทวีชัย เส%งพัฒน�
62013021707 นางสาวรัตน�วดี วิเศษรัตน�
62013021708 นายวุฒิกรณ� เอี่ยมอิน
62013021709 นางสาวมนัสนันท� ษรจันทร�ศรี
62013021710 นางสาวสุนทรี โฮนทุมมา
62013021711 นายวรรณ�ชนะ สังข�เจริญ
62013021712 นางสาวชนิกา คํามีศรี
62013021713 นางสาวเบญจวรรณ สอนซี
62013021714 ว5]าที่ร%อยตรีหญิงเพ็ญสุดา จันทวงศ�
62013021715 นางสาวร5มรัตน� คําพันธ�ทิพย�
62013021716 นางสาวโยษิตา เสร็จกิจ
62013021717 นางสาวมอญ เทียนเลิศ
62013021718 นางสาวโสรยา อุทธิสินธุ�
62013021719 นายสุรัช พุกอิน
62013021720 นางสาวนัทพร พุทธา
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62013021721 นางสาวณัฐนันท� โพธ์ิโพ%น
62013021722 นางสาววรรณี ชลธี
62013021723 นางอรชยา บุญชู
62013021724 นางสาวปฐมาพร สกุลวงศ�
62013021725 นายกฤษฏ� นิคมจิตร
62013021726 นายสิทธิกานต� ราชนิยม
62013021727 นางสาวศุภรัตน� สุขยอด
62013021728 นางสาวธารณี เวชโชติ
62013021729 ว5าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย� ไชยจันทร�ดี
62013021730 นางสาวระพีพร สาระพันธ�
62013021731 นางสาวฑิตฐิตา จันทร�เชย
62013021732 นางสาววาสนา คชทอง
62013021733 นางสาววาสนา กาวิละ
62013021734 นางสาวชลธิชา คงสุนทรกิจ
62013021735 นางสาวอนุสรา ศิริมงคล
62013021736 นางสาวนพมาศ โตสมบูรณ�
62013021737 นายธนภณ จันแก%ว
62013021738 นางสาวทิพากร ขันเกตุ
62013021739 นายกิตติกร ข5าทิพพาที
62013021740 นางสาวเหมวิกา แซ5จึง
62013021741 นางสาวกัญญ�ณณัฎฐ� ยะอินทร�
62013021742 นางสาวสุวนันท� ศักด์ิสม
62013021743 นางสาวณปภัช ไชยยา
62013021744 นางสาวอภิรดี ก%อนอําพร
62013021745 นายลิขิต หล5อแหลม
62013021746 นางสาวเดือนฉาย ย่ังยืนกุล
62013021747 นายภัทร ศรีใหม5
62013021748 นายอนุชิต คุ%มตะโก
62013021749 นายทศพล โพธ์ิสุข
62013021750 นายพุฒิพงษ� สมพิพงษ�

หน%า 725 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013021751 นางสาววริษฐา บุญมี
62013021752 นางสาวพัชรา ทองดีเพ็ง
62013021753 นายณรงค�ศักด์ิ ชูเอียด
62013021754 นายปFญญา ซาเฮาะ
62013021755 นายอนุรักษ� เหมทานนท�
62013021756 นางสาวกันยารัตน� บุญเพ็ง
62013021757 นางสาวสายทิพย� สอนเสน
62013021758 นายทวี มะลีลี
62013021759 นายวัชรวุฒิ พุทชา
62013021760 นายเจตพัฒน� ทิตอร5าม
62013021761 นางสาวศุภาพิชญ� เบ%าพิมพา
62013021762 นางสาวกนกวัลย� กล5อมพงษ�
62013021763 นางสาวกาญจนา นาสมยนต�
62013021764 นางจรีณา กันทิยะ
62013021765 นางสาวจุฑารัตน� บรรเทิงใจ
62013021766 นางสาวจุฑามาศ แซ5แพ
62013021767 นางสาวศิริรัตน� คงสังข�
62013021768 นางสาววัศยา เอี่ยมอุดมลาภ
62013021769 นางสาวกาญจนา บุญเรียน
62013021770 นางสาวลักขณา จําปามูล
62013021771 นางสาวธิดารัตน� ศิริ
62013021772 นางสาวรัตน�สุดา ทวีปะ
62013021773 นางสาวกวิสรา จันทร�ดี
62013021774 นายชาญณรงค� พรหมเช็ก
62013021775 นางสาวภัควลัญชญ� แก%วประพันธ�
62013021776 นายเกียรติศักด์ิ คะเณย�
62013021777 นางสาวพิลาสินี นาราชจรูญทรัพย�
62013021778 นายสรวิชญ� จงต้ังสัจจธัม
62013021779 นางสาวนภัสสร บุตรอามาตย�
62013021780 นางสาวอรุณรัตน� นันขุนทด
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62013021781 นายดนุเดช ประจุทรัพย�
62013021782 นางสาวภาวิณี ใจคํา
62013021783 นางสาวสุพิชชา ราษฎร�บํารุง
62013021784 นางสาวณภิญา จันทร�ธนู
62013021785 นางสาวสุชาดา ศรีตะ
62013021786 นายธนิกนันท� กาวี
62013021787 นางสาวสุดารัตน� งามเขียน
62013021788 นางสาวลูกน้ํา สุขัง
62013021789 นายวุฒิชัย ย้ิมแก%ว
62013021790 นางสาวภคมน เจียมตน
62013021791 นายสุเมธี วิทุนัด
62013021792 นายณัฏฐากร อบอุ5น
62013021793 นางสาวเยาวเรศ เพชรปา
62013021794 นางสาวภัทราวดี เสาวโค
62013021795 นางสาวสิราวรรณ รสหอม
62013021796 นางสาวรัตนา แสนเริง
62013021797 นางสาวฐิติรัชช อินอ่ํา
62013021798 นางสาวอมลณัฐ ณ ประดิษฐ�
62013021799 นางสาวเสาวภัค ตUะเสาร�
62013021800 นายพงษ�พัฒน� ศรัณยานุรักษ�
62013021801 นางสาวสุภาสินี หุตะเมขลิน
62013021802 นายกําพล จําเนียรพล
62013021803 นางสาวชวภา สุดใจ
62013021804 นางสาวป@ยะพร นาเมือง
62013021805 นางสาวชนิกา สองชัย
62013021806 นางสาวพัชรินทร� บุญนํา
62013021807 นางสาวพรรณิภา สายทอง
62013021808 นายณรงค�ฤทธ์ิ กลุ5มโคกกรวด
62013021809 นางสาวไอลดา ปFนทวัน
62013021810 นายติณวัตร คุ%มเนตร
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62013021811 นางสาววิภาพร เทียมพิทักษ�
62013021812 นางสาวหนึ่งฤทัย กันทิสา
62013021813 นางสาวณัฐพัชญ� ปภาพงศ�สิทธ์ิ
62013021814 นายวุฒิวิทย� กลมสะอาด
62013021815 นายจิรายุทธ ขุนกอง
62013021816 นางสาวอรทัย ชนะพันธ�
62013021817 นางสาวนันทินี บูรณานุสรพงษ�
62013021818 นายอัมรินธร รสิตานนท�กิติกุล
62013021819 นายอรรถพล ทิพย�ศรีบุตร
62013021820 นางสาวอุไรวรรณ รันพิศาล
62013021821 นายถนัดกิจ วงษ�หาญ
62013021822 นางสาวสุวรรณา ใหม5ตUะ
62013021823 นางสาวสัณหพร ฉัตรเงิน
62013021824 นายครรชนะ ธนะสัมบัน
62013021825 นายธนลักษณ� ภู5ประเสริฐ
62013021826 นางสาวจุฑามาศ อันวิชา
62013021827 นายนิธิ ฆารไสย
62013021828 นางสาวศิรัญญา สาสาย
62013021829 นางสาวฐิติกานต� ตันวิรัตน�
62013021830 นางสาวสุชาดา สุขปาน
62013021831 นางสาวสุภารัตน� ศาลา
62013021832 นางสาวดวงฤทัย จันทะบุตร�
62013021833 ว5าที่ ร.ต.คมเพชร เพชรา
62013021834 นางสาวณัฐญา ที่ปรึกษา
62013021835 นางสาวดวงสุดา ทัดระเบียบ
62013021836 นางสาวจันทชา ยืนยง
62013021837 นางสาววัศยา บุนนาค
62013021838 นายกริชเพชร ลอยพริ้ง
62013021839 นางสาวณิชชา วันทาแก%ว
62013021840 นางสาวรฐา ใช%โฉมยงค�
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62013021841 นางสาวณิชมน ปนคํา
62013021842 นายดิษพงษ� วงศ�วิวัฒน�ธนะ
62013021843 นางสาวสาริณี นิยมคง
62013021844 นางสาวณิชารีย� พยัฆฤทธ์ิ
62013021845 นางสาวธมกร ทองแพรว
62013021846 นางสาวณุตตรา สุขขี
62013021847 นางสาวชณิษกาญจน� อรุณพิพัฒนสกุล
62013021848 นางสาวธิดารัตน� บุญโชติ
62013021849 นางสาวพรทิวา ดาโรจน�
62013021850 นางสาวโศศิษฐา อ%วนทอง
62013021851 นางสาวเพชรรัตน� บุตรเพ็ชร�
62013021852 นางสาวอุไรวรรณ นวลศรี
62013021853 นายนิพนธ� เจิมประเสริฐ
62013021854 นายปฐมพร รักประยูร
62013021855 นางสาวกีรตา ช5วยศรีนวล
62013021856 นางสาวโยธกานต� อุดมนาค
62013021857 นายหัสรินทร� นิลวงค�
62013021858 นายชํานาญ พัจนา
62013021859 นายพีรยุทธ ปรีชาสุชาติ
62013021860 นางสาวเพชรลดา พ่ึงประเสริฐ
62013021861 นางสาวชุลีกรณ� แป;นจวน
62013021862 นางสาวผุสดี สุขพิบูลย�
62013021863 นายชัยธวัช กันใจ
62013021864 นางสาวอิสราภรณ� โสเก
62013021865 นางสาวภัคคณา สงวนเผ5า
62013021866 นางสาวธีรนาถ ขวัญพฤกษ�
62013021867 นายนิติพงษ� เชื้อทอง
62013021868 นางกมลพร พลมณี
62013021869 นางสาวสุมลรัตน� วีระวงค�
62013021870 นางสาววารุณี ชนะภัย
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62013021871 นายภูมิภัทร สังขบุณย�
62013021872 นางสาวรุ5งทิพย� แก%วใส
62013021873 นางสาวกิติยา โพธ์ิหล%า
62013021874 ว5าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี คล%ายสิน
62013021875 นายสิทธิเดช รัตนอรุณ
62013021876 นางสาววีระวรรณ ทองคง
62013021877 นายสันติชัย เลิศวาสนา
62013021878 นางสาวดุษฎี ปานขวัญ
62013021879 นางสาวณัฐพร แสงทวี
62013021880 นายอิศรานุวัฒน� ต5ายเพชร�
62013021881 นางสาวนันทิกาญจน� สุวรรณวิเศษ
62013021882 นางสาวลลิตา ลิ่มถาวรานันต�
62013021883 นายพิชญ�นันท� มณีวรรณ
62013021884 นายเอกชัย ดีประเสริฐ
62013021885 นางสาวปนัดดา เมืองสวัสด์ิ
62013021886 นางสาวจิดาภา แจ5มใส
62013021887 นางสาวเกษราพร โสมาลี
62013021888 นางสาวสุทิน อาชีวะ
62013021889 นายธนพนธ� มธุรเวช
62013021890 นางสาวกัญญารัตน� มณีโชติ
62013021891 นางสาวแพรพลอย คงสีจันทร�
62013021892 นางสาวพัชรินทร� ฤกษ�เย็น
62013021893 นางสาวอนุตตรีย� คงทน
62013021894 นางสาวพรชนก อาษาสิงห�
62013021895 นางสาวสุวรรณา จันชารา
62013021896 นายอัครเศรษฐ� หอมวิเศษวงศา
62013021897 นางสาวศุภลักษณ� ป;องเจริญ
62013021898 นางสาวพรพิมล คําปลื้ม
62013021899 นางสาวกนกพิชญ� เวียงพล
62013021900 นางสาวจุฑามาศ เจียมทรัพย�
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62013021901 นางสาวศุทธินี องค�สวัสด์ิ
62013021902 นางสาวศศิธร เลาหกุล
62013021903 นางสาวภัททิยา รัตนภิญโญทิพย�
62013021904 นางสาวพิมพ�ชนก ทองชุมภู
62013021905 นางสาวจุฬามาศ เนรมิตสถิตวงศ�
62013021906 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพัชราภรณ� สุรินทร�
62013021907 นายศักรินทร� เดชรัตน�
62013021908 นายกิตติพศ เกษร
62013021909 นางสาวปFทมวรรณ ฟFกขาว
62013021910 นางสาวอรดา ธงศรี
62013021911 นางสาวธันยมัย มีทรัพย�
62013021912 นางสาวประภัสสร ศุกมา
62013021913 นายอภิวิชญ� เส%นเศษ
62013021914 นางสาวพัชรินทร� อุปมานะ
62013021915 นางสาวสุธิดา บุกสันเทียะ
62013021916 นายรัชชานนท� พรเศรษฐกุล
62013021917 นางสาวศิริพร บุญประชุม
62013021918 นางสาวรัตน�กมล ใจผ5องใส
62013021919 นายตฤณ ลิ้มวาณิชตระกูล
62013021920 นางสาววราภรณ� วงค�ตาผา
62013021921 นางสาวทรายพร ผางภูเขียว
62013021922 นางสาวเมธารินทร� แสงโชติ
62013021923 นางสาวกัญภัสภร รุ5งเรือง
62013021924 นายประดับ จันเชียงมา
62013021925 นายวีระพัฒน� เพ็ชรพันธุ�
62013021926 นายธีระวัฒน� ลีหลง
62013021927 นางสาวชุติมา ธุระยศ
62013021928 นางสาววัลลี พริกจํารูญ
62013021929 นางสาวเฉลิมขวัญ ทองปาน
62013021930 นางสาวกัลญาณัฐ กาโส
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62013021931 นายวัชรินทร� จะปะมากา
62013021932 นายปริญญา ศรีทัน
62013021933 นางสาววรปรีย� จันทร�อยู5
62013021934 นางสาววรัญญา ขําสม
62013021935 นางสาวรัชดาภรณ� ประดู5วงษ�
62013021936 นายธีระพล ป@Pนเวหา
62013021937 นางสาวชัญญานุช ช%างทอง
62013021938 นางสาวเบญจมาศ เบญจกุล
62013021939 นางสาวบัณฑิตา ง%วนประเสริฐ
62013021940 นางสาวสุรัตนา เผ5าทอง
62013021941 นายศุภชัย ถอสุวรรณ�
62013021942 นางสาวตรัยยาลักษณ� เรืองราย
62013021943 นางสาวแสงระวี หารินไสล
62013021944 นางสาวสุพัตรา สีดา
62013021945 นางสาววิภาพร ประสาร
62013021946 นางสาวอังสณา เนตรทอง
62013021947 นางสาวนันทิกา จันทรฆาฏ
62013021948 นางสาวเบญจวรรณ อ่ําอิ่ม
62013021949 นายณัฐวุฒิ นาคแดง
62013021950 นายจิตวิสุทธ์ิ เขียวสะอาด
62013021951 นางสาวกนกภรณ� สมศิลา
62013021952 นางสาวอุทัยรัตน� พันธงชัย
62013021953 นางสาวกฤษญาภรณ� ยอดยศ
62013021954 นางสาวตะวัน ยันตะพันธ�
62013021955 นางสาวชญาภา ทวีทรัพย�ปรีดา
62013021956 นางสาวนุสดารัตน� อินอ่ํา
62013021957 นางสาวรัตนมน รักนุ5ม
62013021958 นางสาววันวิสาข� ชอบแต5ง
62013021959 นางสาวอารียา ไชยพล
62013021960 นางสาวกมลวรรณ กิจฉัตร
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62013021961 นางสาวธันยพร เกตุเม%า
62013021962 นางสาวศศิธร ผาภา
62013021963 นางสาวชญานิษฐ� บุญมี
62013021964 นางสาวภัทราภรณ� ทองยอด
62013021965 นางสาวอริสรา คุณพระมา
62013021966 นางสาวบุญพิทักษ� สุขวรรณ
62013021967 นายวรพจน� พินธรรมมาศ
62013021968 นางสาวประวรรญา จิตพยัค
62013021969 นางสาวบุญยานุช เรืองไข5
62013021970 นางสาวนุชนาถ ภูทอน
62013021971 นายบุญญารักษ� คล%ายคง
62013021972 นางสาววิภาวรรณ อัมพรกิตติ
62013021973 ว5าที่ร%อยตรีหญิงณัฐธินันท� กลิ่นเมธี
62013021974 นายจิรเมธ มหันต�
62013021975 นางสาวมินตรา โลภา
62013021976 นายภัทรดิษ ฟองอาภา
62013021977 นายนาวิน ก%านขาว
62013021978 นางสาวกมลรัตน� ศรีอินคํา
62013021979 นางสาวกรกช กEองแก%ว
62013021980 นางสาวจุฑาทิพย� สีเนหะ
62013021981 นางสาววรวิภา เจริญการค%า
62013021982 นายนพวุธ ปFตนี
62013021983 นางสาวนูรีซัน แลแว
62013021984 นางสาวธัญญารัตน� อะทะจา
62013021985 ว5าที่ร.ต.หญิงพิชญวดี พรหมแก%ว
62013021986 นางสาวอรพรรณ ระงับภัย
62013021987 นายสิทธิกัณต� ปานอินทร�
62013021988 นายณัฐดนัย ไชยเลิศ
62013021989 นางสาวชลิดา เปYยแดง
62013021990 นางสาวกัสมา บุญมาก
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62013021991 นางสาวมัลลิตา ทานะราช
62013021992 นางสาวญาณิศา อารีย�สันติชัย
62013021993 นางสาวชัญ\ุกาญจน� จรัสทวีสิน
62013021994 นางสาวธิติพร ฉายปรีชา
62013021995 นายเอกดนัย สุขทัต
62013021996 นายวรัท เจริญศิริโชติ
62013021997 นายณัฐวุฒิ ล้ําเลิศหล%า
62013021998 นายเกียรติภูมิ รัตน�สูงเนิน
62013021999 นางสาวสุชาวดี มณีงาม
62013022000 นายณัฐกณฑ� สุขสวัสด์ิ
62013022001 นางสาวสิริรัตน� ลุนวิรัตน�
62013022002 นางสาวรัชนุ กุยะวาปY
62013022003 นางสาวกุลพัชร สุขงาม
62013022004 นางสาวอนัญพร มาศเหลือง
62013022005 นางสาวกวิณา มากผ5อง
62013022006 นางสาววีรวรรณ อินทะกนก
62013022007 นางสาวอุษณีย� ลีจ%อย
62013022008 นางสาวศตพร วงศ�วิเศษ
62013022009 นางสาวกณภัทร อยู5วิทยา
62013022010 นางสาวญาณิกา จันทร�ลาผัน
62013022011 นางสาวชลธิชา ชัยกุล
62013022012 นางสาวสิราวรรณ พันธ�กลับ
62013022013 นางสาววราภรณ� ดอกเทียน
62013022014 นางสาวอลิสา พรสรรค�ศิริกุล
62013022015 นายธนกร รามสูต
62013022016 นายปFฐวีร� ภู5วิทยาธร
62013022017 นางสาวภักจิรา ตรงดี
62013022018 นางสาวอรยา แซ5จาง
62013022019 นางสาวอรดา รอดอารมย�
62013022020 นางสาวกัณณิกา คงขาว
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62013022021 นางสาวมูมัยนี เสมสุข
62013022022 นางสาวปFณฑารีย� อุดาแก%ว
62013022023 นายพิชญพงษ� วงษ�สุเทพ
62013022024 นายพีรัช ลิลา
62013022025 นางสาวอภิญญา สุวรรณ
62013022026 นางสาวรินตานันท� นาคน%อย
62013022027 นางสาวชนาลัย นุราฤทธ์ิ
62013022028 นางสาวจิตรดา พลสาย
62013022029 นางสาววรรณรดา แท5นหยู
62013022030 นางสาวมาชิตา อินสด
62013022031 นางสาวชญาฎา อนันต�
62013022032 นางสาวณัชชา ฤทัยทิพากร
62013022033 นายชาติชาย หลวงอุดม
62013022034 นางสาวอัญอาภา บุญจันทร�
62013022035 นายจีรยุทธ อัตตะสาระ
62013022036 นางสาวพลอยไพลิน กุลสานต�
62013022037 นางสาวสกาวรัตน� เตอุตลวง
62013022038 นางสาวรวินท�วิภา จันทร�กระจ5าง
62013022039 นางสาวศิริกานดา นวลใย
62013022040 นายวโรดม จิระปฐมไท
62013022041 นางสาวชลธิกาญจน� กัลยา
62013022042 นางสาวขวัญตา สุกเกตุ
62013022043 นางสาวภัทรศยา จอมแก%ว
62013022044 นางสาวสิริวิภาวี ชิงไชย
62013022045 นางสาววรรณิศา กระจาย
62013022046 นางสาวชมพูนุท ทองสมัคร
62013022047 นายวีระวัฒน� อินเขียว
62013022048 นางสาวสุภาวรรณ พลดอน
62013022049 นางสาวฐิติวรรณ� พิมสุคะ
62013022050 นายอภิสิทธ์ิ มะโน
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62013022051 นายประวิทย� ลําพาย
62013022052 นางสาววิจิตราภรณ� สงวนชิต
62013022053 นางสาวชญานี ต้ังประเสริฐสม
62013022054 นางสาวพรทิพย� ทองแท5ง
62013022055 นางสาวปาริชาติ ลิ้มทอง
62013022056 นางสาวภัทรินทร� บุญมา
62013022057 นางสาวมุฑิตา จิตรอําพัน
62013022058 นางสาวมนัสพร สมประกอบ
62013022059 นายปฐมพร พิมพ�โพธ์ิกลาง
62013022060 นางสาวก่ิงกาญจนา อาญาเมือง
62013022061 นางสาวอรญา สุวานิโช
62013022062 นางสาวจุฬาภรณ� หันพะเนิน
62013022063 นายธนกฤต โชคสุวรรณาคิน
62013022064 นางสาวชวัลญา เสวกพันธุ�
62013022065 นางสาวพัชรกุล เผ5ามีเฟLPอง
62013022066 นางสาวจุฑาทิพย� วิริยะจินดามัย
62013022067 นางสาวศุภรัตน� หลิมวานิช
62013022068 นายณัฐนันท� แสงอรุณ
62013022069 นางสาวกัญญาณัฐ แพงวิเศษ
62013022070 นางสาวสุวิมล เวสารัชวรกุล
62013022071 นางสาวฟาตีมะห� มะเซ็ง
62013022072 นายสมชาย หอมเฉ่ือย
62013022073 นางสาวชุติกา พรหมสว5างศิลปQ
62013022074 นางสาวดวงกมล สันติวรกุล
62013022075 นางสาวกมลพร นาดี
62013022076 นางสาวสินีนาถ ขวัญทอง
62013022077 นางสาวสโรชา เกษมโสตร�
62013022078 นางสาวรุสนานี สาและ
62013022079 นางสาวปFทมา คําบุญมี
62013022080 นางสาวสาลินี ชัยฤกษ�
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62013022081 นางสาวจุฬาลักษณ� ชูวงค�วาน
62013022082 นางสาวศันสนีย� ศุภศิริ
62013022083 นางสาวอรนิษฐ� นิธินันท�โสภา
62013022084 นางสาวอัมพาพรรณ อินทรแหยม
62013022085 นางสาวอจิรภาส� เอนกศรีสุดวุฒิ
62013022086 นายอัฐพล วงศ�ผาบุตร
62013022087 นายนครินทร� น%อยระแหง
62013022088 นายมงคล คําคง
62013022089 นายภานุวัฒน� ยอดรักษ�
62013022090 นายทัศวิน ประพฤติถ%อย
62013022091 นายศิรสิทธ์ิ ปFกกาเวสูง
62013022092 นางสาวชลลดา เพิกเฉย
62013022093 นายโกวิทย� กอบแก%วสกุล
62013022094 นายนพพร ใจอารีย�
62013022095 นายฤทธิชัย จําเนียรศาล
62013022096 นางสาวอมลวรรณ พานทอง
62013022097 นายธนพล ทอดสนิท
62013022098 นางสาวรุ5งนภา ปานมี
62013022099 นางสาวสาวิตรี ศักดา
62013022100 นางสาวอุษณา ต้ังกิตติธารา
62013022101 นายดุลธร สมฤทธ์ิจินดา
62013022102 นายจิณณวัตร แสนสมบัติ
62013022103 นายอริญชัย ยังจิตร
62013022104 นายปณิธาน สุขขุนทด
62013022105 นางสาวรวงทอง ไหวพริบ
62013022106 นายปภาวิชญ� ดวงแก%วแสนสุข
62013022107 นายอดิรัตน� กาญจนาวราทรัพย�
62013022108 นางสาวสุธินี กิมเฮียะ
62013022109 นายชานน พึงรําพรรณ
62013022110 ว5าที่ ร.ต. หญิงกมลวรรณ ซอหมัด
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62013022111 นางสาวพรพิมล จันดาหา
62013022112 นายชยพล พูลจันทร�
62013022113 นายสราวุฒิ โมรารัตน�
62013022114 นางสาวอรชนา แอ5นลอย
62013022115 นายชายรัตน� นันทะยา
62013022116 นางสาวศิรประภา ทองคํา
62013022117 นางสาวปณิดา จันทร�หอม
62013022118 นายอนิรุต ภูใจ
62013022119 นายสราวุธ บุตรดี
62013022120 นางสาวศศิโสม บุตรกลัด
62013022121 นางสาวญาณิศา สุวรรณถาวร
62013022122 นายธีรพันธ� เติมแก%ว
62013022123 นางสาวพีรรัชต� รุจิระยรรยง
62013022124 นางสาวภัทรานิษฐ� มะโน
62013022125 นางสาวปFญญาณี ธนาวุฒิ
62013022126 นางสาววรรณอัฟนัน โตUะตีเต
62013022127 นางสาวอัญชลี เล%าทรัพย�
62013022128 นายภาณุวัฒน� ศรีจันทร�
62013022129 นางสาวจุฑามาศ อ5วมเจริญ
62013022130 นางสาวกอบกุล รักแก%ว
62013022131 นางพิไลพร ศรีทองงาม
62013022132 นางสาวรุ5งอรุโณทัย ถ่ินวิไล
62013022133 นางสาวสุภาพร นิลดํา
62013022134 นางสาวทัศนีย� กองแก%ว
62013022135 นางสาวพิมวดี แก%วณรงค�
62013022136 นางสาวณัฐวดี สุทธิธรรมรักษ�
62013022137 นางสาวสุมิตรา มูลรัตน�
62013022138 นางสาวณัฐสุดา ครองสุข
62013022139 นางสาวจินต�ชุตา จรรยาวิจิตร�
62013022140 นางสาววราทิพย� วิธานพิสิฐพงศ�
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62013022141 นายสุวรรณ ประดู5
62013022142 นายธฤต ณ สงขลา
62013022143 นางสาวอาภัสรา มณีภาค
62013022144 นางสาวรุ5งทิวา ยาวุธ
62013022145 นายคณธัช วงศ�นคร
62013022146 นางสาวพัชราพรรณ จันทะแฝก
62013022147 นางสาวป@ลันท�ธนา กลิ่นทับ
62013022148 นางสาวพรรณกร สุภาพ
62013022149 นางสาวรินดา เมืองพิล
62013022150 นางสาวเบ็ญจรัตน� งามบุญรอด
62013022151 นางสาวธารนภา ภวเวส
62013022152 นางสาวชลาลัย สนแสบ
62013022153 นายณัฐพงษ� สว5างวรรณ
62013022154 นายศราวุฒิ บุญเพ็ง
62013022155 นางสาวสุนิษา ขันการไร5
62013022156 นายวิภาส สืบกระแสร�
62013022157 นางสาวณัฐฐาวดี สีอ5อน
62013022158 นางสาวชฎาพร ยังมะลัง
62013022159 นางสาวชลิตา พ5วงหลาย
62013022160 นายพงษ�บดี บุษปฤกษ�
62013022161 นายวชิรวิทย� แสนพระวัง
62013022162 นางสาวมณฑ�ณัชชา ประกอบชาติ
62013022163 นางสาวณัฐสุดา เพ็ชรวิเศษ
62013022164 นางสาวเพียรพัชร จิตต�จง
62013022165 นางสาวอทิตยา แสงอาทิตย�
62013022166 นายสุกฤษฏ์ิ ธรรมวงษา
62013022167 นางสาววาสนา แก%วเอี่ยม
62013022168 นางสาวพจนา ดอกสวย
62013022169 นางสาวกรณิศ ย่ิงเชิดสุข
62013022170 นางสาวอังคณา ปFทมปราณี
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62013022171 นางสาวสุดารัตน� สายัณห�
62013022172 นางสาววิชุดา คํานิกร
62013022173 นางศิรินาถ แก%วสุวรรณ�
62013022174 นายพชรพล ถนอมเกียรติกร
62013022175 นางสาวขวัญชนก ใจใส
62013022176 นายอรุณ โล5ศิริปFญญา
62013022177 นายวุฒิพงษ� ตาทา
62013022178 นางสาวสาวิตรี สุขุประการ
62013022179 นายวิชิต คงคืน
62013022180 ว5าที่ ร.ต.หญิงพรรณราย วรเนตร
62013022181 นางสาวจุฑาภรณ� พิกุลทอง
62013022182 นางสาวทิชากร พอกพูนวิทย�
62013022183 นางสาวดมิสา วีรางกูร
62013022184 นางสาวปณัสย�ชนม� นาคะสนธ์ิ
62013022185 นายสุชาญ อาลีอุสมาน
62013022186 นายพงศกร เชื้อพันธ�
62013022187 นางสาวฐาปณีย� กุลภัทร�แสงทอง
62013022188 นางสาวมาลีรัตน� คงบุญ
62013022189 นางสาวอรุโนทัย ดวงคํา
62013022190 นางสาวอรอุมา บุตรป@นตา
62013022191 นางสาวกัลยารัตน� นวลขวัญ
62013022192 นางสาวกัลยาณี นิจรมย�
62013022193 นางสาววริษารา สุทธิโคตร
62013022194 นางสาวณัฐนันทพร โสมภีร�
62013022195 นางสาวกัลยกร แสงสว5าง
62013022196 นายมารุต สมรส
62013022197 นางสาวศรินญา กลันทกสุวรรณ
62013022198 นางสาวกรกช โพธิกัณหะ
62013022199 นางสาวพิชามญชุ� เมฆชุ5ม
62013022200 นายภูรีภัทร โสตถิรัตนพันธุ�
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62013022201 นางสาวสาวิตรี เนียมสําโรง
62013022202 นางสาวปณิดา โชคโคกกรวด
62013022203 นางสาววิภาวรรณ นาควงษ�
62013022204 นายวงศ�กร กันจินะ
62013022205 นายเกรียงไกร แสงพันธ�
62013022206 นางสาวอัสวาณี อารง
62013022207 นายอนุพงษ� สรรค�พฤกษ�สิน
62013022208 นายบุญเชาว� แสงอรุณ
62013022209 นางสาวเปรมจิต มณีแกม
62013022210 นางสาวกุลสินี จํารัสผล
62013022211 นางสาวสุกัญญา ยาประคํา
62013022212 นางสาวยามีละห� ทองลาด
62013022213 นางสาวอภิชญา จันทบาล
62013022214 นายเชาว�วัฒน� ทําเสมอดี
62013022215 นางสาววลัยพรรณ กนกเฉลิมวงษ�
62013022216 นางสาวประภัสสร ราชภักดี
62013022217 นางสาวฐานัดดา แก%วกล%า
62013022218 นางสาววิชุดา ศรีรานี
62013022219 นางสาวณัฐนรี วิโสจสงคราม
62013022220 นายวัชรพงษ� วงษ�ประเสริฐ
62013022221 นางสาวอมลสิริพัชร� สุพรรณกุล
62013022222 นายกีรติศักด์ิ ทองถัน
62013022223 นางสาวลลิตา สงวนทรัพย� 
62013022224 นางสาววรรณวิสา ทองแดง
62013022225 นางสาวกัญญาณัฎฐ� อินทิพันธ�
62013022226 นายธนัช จริตไวทย�
62013022227 นายมนตรี ทองแกมแก%ว
62013022228 นางสาววิภาภรณ� มีน้ําทองงาม
62013022229 นางสาววิมลสิริ ใจบุญ
62013022230 นายจิตติ สาโรจน�จิตติ
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62013022231 นางสาวป@ยวดี โยชนะ
62013022232 นางสาวจุฬาพรรณ พิศชวนชม
62013022233 นางสาวปวีณ�กร จรมิตร
62013022234 นางสาวณัฐพัชร สถิตรัชตสถาพร
62013022235 นางสาวภรณ�ทิพา ลาภไธสง
62013022236 นางสาวสุดารัตน� รัตนวดีชัยกุล
62013022237 นางสาวประดับเพชร โกษะ
62013022238 นางสาวปาริชาต โกศล
62013022239 ว5าที่ ร.ต.นิสารัตน� ภู5สิริรัตนะ
62013022240 นายบุญวิทย� จัตตุวัฒนา
62013022241 นางสาววาสิตา สิงห�วะราช
62013022242 นายกิตติศักด์ิ เตป@น
62013022243 นายสุวิจักขณ� แก5นแก%ว
62013022244 นางสาวอรชนก ภาคีแพทย�
62013022245 นางสาวณัฏฐกานต� ฤทธิรณ
62013022246 สิบเอกนครินทร� แก%วเกตุ
62013022247 นางสาวศิณาภรณ� คุณโน
62013022248 นายดิเรก จันทร�สี
62013022249 นางสาวพิมพิศา ชัยเชื้อ
62013022250 นางสาววิสา สระทองอุ5น
62013022251 นายสุทธิพงษ� แสงทอง
62013022252 นายกนก พนาลิกุล
62013022253 นางสาววราภรณ� คชรัตน�
62013022254 นางสาวพิจิตรา วงษ�อ5อน
62013022255 นายเผ5าชินวัฒน� ชัยรัตน�
62013022256 นายณัฐพล พวงลําเจียก
62013022257 นายภุมรินทร� อ5องสุข
62013022258 นายกิจณรงค� รอดเขียว
62013022259 นางสาวอารีรัตน� รณชัยมงคล
62013022260 นางสาวณัฏฐ�ณิชชา ส5องแสงศักด์ิ
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62013022261 นางสาวมัณฑณา ยะเรือน
62013022262 นางสาวนันทิพร นวลสันเทียะ
62013022263 นางสาวชนกนาถ ทองขาวขํา
62013022264 นางสาวธารารัตน� อินเรือน
62013022265 นางสาวพรพิมล เพ็งพินิจ
62013022266 นางสาวโนรีตา เปาะแว
62013022267 นางสาวปาจรีย� ผดุงศรี
62013022268 นางสาวภัสนันท� เกษมอนันต�กูล
62013022269 นายกีรติย� ดัดพินิจ
62013022270 นางสาวยุรี การขยัน
62013022271 นางสาวจารุวรรณ พิมพะนิตย�
62013022272 นายธรรมชาติ ต้ังประเสริฐ
62013022273 นายกุศราช อยู5รอด
62013022274 นางสาวชรินรัตน� นามกุล
62013022275 นายประทีป ชุมพล
62013022276 นายนิธิศ ฉายากุล
62013022277 นางสาวอาริยา มาศศิริ
62013022278 นายหัถชัย ทิพย�รัตน�
62013022279 นางสาววิไลวรรณ รักไร5
62013022280 นางสาวสุพัตรา ภูจักหิน
62013022281 นายศิริเทพ ยะโส
62013022282 นางสาวศิริพร เราจาง
62013022283 นางสาววารุณี ศรีประเสริฐ
62013022284 นายเทวฤทธ์ิ ทองแผ5น
62013022285 นางสาววรดา จุ%ยจงรักษ�
62013022286 นายสุทธิพงศ� จันทร�ภักดี
62013022287 นางสาววชิรา ทัศนะเวทิน
62013022288 นายเอกลักษณ� ปราชัย
62013022289 นางสาวเบ็ญญาพร ศิลประเสริฐ
62013022290 นางสาวทิพย�สุดา พายสูงเนิน
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62013022291 นายสรธร พุทธสุภะ
62013022292 นางสาวชยานันต� นันตาดี
62013022293 นางสาวธีรตา งามสูงเนิน
62013022294 นางสาวกาญจนา จูงใจ
62013022295 นางสาวครรธรส เพชรแก%วนา
62013022296 นางสาวนิชกานต� ชื่นใจเล็ก
62013022297 นางขวัญใจ วงษ�โชติป@Pนทอง
62013022298 นางสาวสิริลัดดา ประคํา
62013022299 นางสาวชิดชนก ดิษยะกมล
62013022300 นางสาวกาญจนา เพชรฤาชา
62013022301 นางสาวนฤมล ศรีวิเศษ
62013022302 นายณัฏฐ�ชยุต นุ%ยสวี
62013022303 นางสาวอมรรัตน� พันธ�ดี
62013022304 นางสาวธนาภรณ� จันทร�ผ5อง
62013022305 นางสาวชนิศา โสรเนตร
62013022306 นางสาวนฤมล หัวนาค
62013022307 นางสาวนิตยา มาศชาย
62013022308 นางสาวจารวี ดํารงค�กิจการ
62013022309 นายสรณพ จุ%ยพันธุ�
62013022310 นางสาวชนินาถ ขาวแก%ว
62013022311 นายกิตติพงศ� อินทรพัฒน�
62013022312 นางสาวปรางทิพย� จันทร�ศรี
62013022313 นางสาวสรชา ประดิษฐนิยกูล
62013022314 นายสุวัฒน� เมาใจ
62013022315 นางสาวนิศารัตน� ชัยธวัฒ
62013022316 นายพีรพัฒน� เกิดศิริ
62013022317 น.ส.ณัฐชยา ชมภูวงศ�
62013022318 นายณัฐวุฒิ ลิ้มสุขสมบูรณ�
62013022319 นางสาวสินาภรณ� เวียงคํา
62013022320 นางสาวกมลเนตร มุสิกสวัสด์ิ
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62013022321 นายวัชรพงษ� สุรคุปต�
62013022322 นายพงศภัค ทัดทอง
62013022323 นางสาวดวงพร ต๊ิบกันเงิน
62013022324 นางสาวปFญจรัตน� รัตนสุขวิมล
62013022325 นายกัญจน� เลิศสุขีเกษม
62013022326 นายศุภนันท� รอดกระจ5าง
62013022327 นางสาวอรชร ราชกิจ
62013022328 นางสาวดิศรากรณ� จงปFตนา
62013022329 นางสาวปFณฑิตา โคมเปLอย
62013022330 นายสัจพร แสนเขียววงศ�
62013022331 นายสุริยา เปไธสง
62013022332 นายนรุตม�ชัย ตันตยกุล
62013022333 นางสาววลีลักษณ� เทพจันทร�
62013022334 นางสาวสุภาวดี บุญรอด
62013022335 นางสาววรัญญา กลยนีย�
62013022336 นางสาวอมรรัตน� ดรประทุม
62013022337 นางสาวอภิรติ หอมละออ
62013022338 นางสาวนิภาภรณ� บุตรวงษ�
62013022339 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุพรรณี ขุนใหญ5
62013022340 นางสาวอรวรรณ มัญจะกาเภท
62013022341 นายอภิมุข พานทอง
62013022342 นางสาวป@ยาภัสร� ป@ยะจารุวัฒน�
62013022343 นางสาวธนิตา ฤกษธนากฤต
62013022344 นายปฏิปFน นนทสิน
62013022345 นางสาวอาริษา สุ5มทา
62013022346 นางสาวป@ยะธิดา สระทองรัด
62013022347 นางสาวณริสสา เมฆประดับ
62013022348 นายเศรษฐกฤช ธุลี
62013022349 นางสาวศรสวรรค� ดีสวัสด์ิ
62013022350 นางสาววิภาดา ป@Pนสูน
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62013022351 นางเนตรนภา ขําคํา
62013022352 นางสาวซัยนับ ไตรทอง
62013022353 นางสาวชุติรส ชุไชยสงค�
62013022354 นายสิทธิกร เฉลิมพงษ�
62013022355 นายวสันต์ิ ไทรนิ่มนวล
62013022356 นางสาวสุขจิต จิตระกูลณี
62013022357 นางสาวจารุพิชญา โฮมลคร
62013022358 นางสาวชุดาภา พวงแก%ว
62013022359 นางสาวกชกร ลองศิริคง
62013022360 นายณรงค�เดช แซ5ซุ5น
62013022361 นายวรวิทย� พิเศษเมธา
62013022362 นางสาวนุชนาถ กรึกพุดซา
62013022363 นางสาวอริษา จันทร�ทํา
62013022364 นายชุติวัฒน� โชติธนชยภัทร
62013022365 นางสาวสุประภา จังกาญจน�
62013022366 นางสาวอาทิตยาภรณ� ทองไชย
62013022367 นางสาวชนัญนิภา แสนพลเมือง
62013022368 นางสาวลัดดาวัลย� จันทะบาล
62013022369 นางสาวมนัสนันท� สุวรรณฤทธ์ิ
62013022370 นางสาวพรทิพย� หอมหวล
62013022371 นางสาวนุชจิรา ครุฑอ่ํา
62013022372 นางสาวณัฑชา แสงนิล
62013022373 นางสาวภัทรธิดา จํารัสบุญ
62013022374 นางสาววรารัตน� วงษาคํา
62013022375 นางสาวเพียงลักษณ� เพียงแก%ว
62013022376 นายศรัณย� เรืองวงศ�โรจน�
62013022377 ว5าที่ร%อยเอกทวีปราชญ� คนไว
62013022378 นางสาวสุกัญญา คณะทอง
62013022379 นางสาวทิพย�อนงค� ผลพิมาย
62013022380 นางสาวชญานิษฐ� พิชิตรณชัย
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62013022381 นายสุริยา กาเพ็ชร
62013022382 นางสาวพรลภัส สิทธิจาด
62013022383 นายณัฐพนธ์ิ ขุนหนู
62013022384 นางสาวนัฐวรรณ บัวรุ5ง
62013022385 นางสาวสุพิชา รันทกิจ
62013022386 นางสาววัชราภรณ� พูลเชื้อ
62013022387 นายณัฐชนน แสงศรี
62013022388 นางสาวปณิชา ลีลาวัตร
62013022389 นายอมรวัฒน� แสงประสิทธ์ิ
62013022390 นางสาววรนาถ ขวัญไตรรงค�
62013022391 นางสาวกนกพร อ5าวพานิช
62013022392 นางสาวจันทกานต� สุทธิวรากร
62013022393 นางสาวภาวิณี ลิ้มอารีธรรม
62013022394 นางสาววิลาวัลย� อัญญะโพธ์ิ
62013022395 นางสาวซูมัยยะห� เจะโซะ
62013022396 นายหิรัญ เมืองแก%ว
62013022397 นางสาวแสงทิพย� แก%วบัวดี
62013022398 นางดารารัตน� เพ็ชรอําไพ
62013022399 นายพิศุทธ� สุทธะลักษณ�
62013022400 นางสาวเนียงนิตย� น%อยอามาตย�
62013022401 นายทักษา เพชรสมัย
62013022402 นางสาวอธิฏิ วงษ�จินดา
62013022403 นางสาวเมย�วิกา เรืองอยู5
62013022404 นางสาวศศกร สุภาพทรง
62013022405 นางสาวอุบลวรรณ ย่ิงสถาพรอนันต�
62013022406 นางสาวพรรณนิษา บุญปFน
62013022407 นางสาวนิชกานต� เกิดมาลัย
62013022408 นางสาวป@ยาพัชร บุญจําเนียร
62013022409 นางสาวนฤมล ต้ังภควัตกุล
62013022410 นางสาวสิริรัตนา โสภารัตน�
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62013022411 นางสาวขวัญฤทัย เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62013022412 นางสาวพัชรวรรณ ภิรมยาภรณ�
62013022413 นายคมสันต� จันโจ
62013022414 ว5าที่ร.ต.สิรวัช บาทขุนทด
62013022415 นางสาวมลธิชา สวัสด์ิพรไพบูลย�
62013022416 นางสาวนริศร เสนาเจริญ
62013022417 นางสาวรัชนก ภู5เงิน
62013022418 นางสาวพัชนียา แย%มทรัพย�
62013022419 นางสาวณัฐฐา พุ5มโต
62013022420 นางสาวศรัญญา นุชเจริญ
62013022421 นายธนพงษ� สุขแสง
62013022422 นางสาวนันทนา โทวดี
62013022423 นางสาวสรัญญา บู%ช%วน
62013022424 นางสาวเกวลิน โตตาบ
62013022425 นางสาวปFทมาวรรณ� แก%วสาย
62013022426 นางสาวภัทรพร แพงไทสงค�
62013022427 นายกิจการ อินทร�พรม
62013022428 นางสาวแรมจันทร� คํากอง
62013022429 นางสาวนัฏฐธิดา กองสังข�
62013022430 นางสาวเสาวภา คชลัย
62013022431 นายชญานิน กระแสฉัตร
62013022432 นางสาวมาลินี กลิ่นบุหงา
62013022433 นางสาวขวัญชนก ครองคุ%ม
62013022434 นางสาวอรณัญช� แก%วนพกุล
62013022435 นางสาวทิชารัตน� คึมภูเขียว
62013022436 นางสาวจิราภรณ� มาศขาว
62013022437 นางพิมพิไล เปYMยอุUด
62013022438 นายวุฒิชัย จันทร�เรือง
62013022439 นายปกรณ�วัชร� พิมพ�ทอง
62013022440 นางสาวพิมพ�รตา ธัญญาผล
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62013022441 นางสาวรมณพร ป@ยะปานันท�
62013022442 นางสาวทิฆัมพร วันปาน
62013022443 นางสาวนงเยาว� อิ่นมะโน
62013022444 นางสาวศิริพร ขม้ินแก%ว
62013022445 นางสาววิริยา สายกระสุน
62013022446 นางสาวกมลทิพย� แสงไข5
62013022447 นางสาวอริยา คิดการงาน
62013022448 นายวรากร ขอค%า
62013022449 นางสาวถิรชา พวงสมบัติ
62013022450 นางสาวศิริวรรณ กระต5ายทอง
62013022451 นายชุติวัฒน� มะโนรัตน�
62013022452 นางสาวมาธุสร กิจผลิต
62013022453 นางสาวอทิตยาภรณ� พุ5มมณี
62013022454 นางสาวศกุนตลา ฟองเอม
62013022455 นายวศิน พลับน%อย
62013022456 นางสาวศศินา แซ5ใช%
62013022457 นางสาวธิมาพร สืบสุข
62013022458 นายชนภาณุ สุพรรณชนะบุรี
62013022459 นายปกรณ� แซ5พัว
62013022460 นางสาวนัสรีน สืบวงศ�
62013022461 นางสาวจันทรัตน� สีพะเนา
62013022462 นางสาวกุลนิษฐ� เกUาง้ิว
62013022463 นายกรณ�วรรธน� วุฒิกรีเกียรติ
62013022464 นายกฤติน ศิริยะโสภณ
62013022465 นางสาวภัคจิรา คําจันทร�
62013022466 นางสาวปริญา ห5อแก%ว
62013022467 นางสาววจีพรรณ ปานเจริญ
62013022468 นายกิติพันธ� นิลนันท�
62013022469 นายภูมิพัฒฐ� บุรานอก
62013022470 นายธนกร ธัญชวานนท�
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62013022471 นางสาวมณีรัตน� ซ่ือสัตย�
62013022472 นางสาวสวัสกมล ทองอ5อน
62013022473 นางสาววราภรณ� วิไลพันธ�
62013022474 ว5าที่ร%อยตรีพีรสิทธ์ิ โอตตัปปานนท�
62013022475 นางสาวกัญญ�วรา พรหมรัตน�
62013022476 นางสาวอ%อมใจ ออทอง
62013022477 นางสาวธมลวรรณ เศษคง
62013022478 นางสาวศุภาวรรณ พรนภดล
62013022479 นางสาวชวลัย เหวขุนทด
62013022480 นางสาวสุจิตรา นันติภา
62013022481 นางสาวเกศรา ศิลาเกตุ
62013022482 นางสาวภัชภิชา กนกกวินโชติ
62013022483 นางสาววรรธกา ทองสุข
62013022484 นางสาววิไลพร สมหารวงศ�
62013022485 นางสาวฐิติรัตชยา ประพัด
62013022486 นางสาวเมธิณี เทียบแก%ว
62013022487 นางสาวปริณาห� ธัญสม
62013022488 นายธวัชชัย อินรินทร�
62013022489 นางสาวกชกร นิติกิตเจริญวงศ�
62013022490 นายวิริทธ์ิพล จอมใจป;อ
62013022491 นางสาวณัฐวดี แสงสว5าง
62013022492 นางสาวจิดาภา แสนสุข
62013022493 นายภาณุมาศ อุดมโชค
62013022494 นางสาวสิรินภา ทองดี
62013022495 นางสาวสุภานัน สุจิตตารมย�
62013022496 นายพิชญ�ชภัฏฐ� จรัสศศิธร
62013022497 นายปวรุฒ รอดกําเหนิด
62013022498 นางสาวณัฏฐ�ธนัน ภวภัคภิยโยภาพ
62013022499 นางสาวศุภลักษณ� พรมประทีป
62013022500 นางสาวซูมัยยะห� กูนา

หน%า 750 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013022501 นางสาวอาภัสนันท� สุดเจริญ
62013022502 นายศุภสิน เจือจันทร�
62013022503 นางสาวสุจิรา บุญรัตน�
62013022504 นางสาวรัชนี ธุวโสภาพงศ�
62013022505 นางสาวเพชรนันท� สินวิเศษ
62013022506 นางสาวชาลิณี หมาดรา
62013022507 นายอรรถกร บุตรชุมแสง
62013022508 นายปฏิภาณ พิบูลย�วรกิจ
62013022509 นายนิติชัย ยโสธร
62013022510 นางสาวหนึ่งฤทัย ฐานวรานุรักษ�
62013022511 นางสาวยุวดี ภูฆัง
62013022512 นายทวียศ แดงดี
62013022513 นางสาวพิมพา นิรงค�บุตร
62013022514 นางสาวเชษฐ�ธิดา นิภารัตน�
62013022515 นางสาวศศิพร ชัยศิริ
62013022516 นางสาวอเนญชา ป@Pนสุวรรณ
62013022517 นายพัชรพล ทองภักดี
62013022518 นางสาวมัชฌิมา กาใจทราย
62013022519 นายวรวิทย� วิเชียรเขต
62013022520 นางสาวจิระสุดา ทุนประเทือง
62013022521 นางสาวสุวนันท� หมายถมกลาง
62013022522 นางสาวขวัญเรือน สุดสาคร
62013022523 นางสาวชนกนันท� เป[นมิตร
62013022524 นางสาวฐิติญา รุ5งฟ;า
62013022525 นางสาวขวัญชนก มุขแสง
62013022526 นางสาวพิมท�หฤดา มีนบํารุง
62013022527 นายณัฐภัทร พิบูลธรรมศักด์ิ
62013022528 นางสาวลักขณา ชรินทร�
62013022529 นางสาวสุภมาส รุ5งเรือง
62013022530 นางสาวศุภาวิณี ชัยจันทร�

หน%า 751 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013022531 นางสาวสิริมาศ สวนานนท�
62013022532 นางสาวนารีรัตน� ธิน%อมธรรม
62013022533 นายวัชรศรณ� นามบุญมา
62013022534 นางสาวสุรีมาศ ปราบนอก
62013022535 นางสาวนิธิวดี จันทร�พันธ�
62013022536 นางสาวสุชานาฏ มีวรรณี
62013022537 นางสาวจินตนา เจUกอร5าม
62013022538 นางสาวหฤทัย ยาเคน
62013022539 นายอัลอามีน นราอภินนท�
62013022540 นางสาวเพ็ญนภา มณีแผลง
62013022541 นางสาวสุธิรักษ� บุญแสง
62013022542 นางสาวนิตยา เสืออุดม
62013022543 นางสาวจุฑาภรณ� ล%อประกานต�สิทธ์ิ
62013022544 นางสาวพิทยา ม%าจีน
62013022545 นางสาวครีษมา ธีมะสุนทร
62013022546 นางสาวอนุธิดา เวียงศิริ
62013022547 นางสาวปณิชดา บุญศิริ
62013022548 นายไพสรณ� แวนะไล
62013022549 นายจิรายุทธ ศรีปFญจากุล
62013022550 นางสาวอัสมัด จิสา
62013022551 นายสัตยา บัวลา
62013022552 นายเจนณรงค� ผิวจันทร�
62013022553 นายนวล คนมีฉลาด
62013022554 นางสาวอัญชลี โพธิสาร
62013022555 นางสาวชุติกาญจน� ปานมา
62013022556 นายอภิสิทธ์ิ เหมือนเมือง
62013022557 นางสาวสุพัตรา สว5างใจ
62013022558 นางสาวศิรินภา เจริญแก%ว
62013022559 นายอนุรุด ภาษี
62013022560 นางสาวณัฐปภัสร� ใจกล%า

หน%า 752 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013022561 นางสาวอัญชนา นาไชย
62013022562 นายสุรเดช คุรุภัณฑ�
62013022563 นายเผดิมวัฒน� ปล%องมาก
62013022564 นางสาวพิยดา พระสอน
62013022565 นางสาวพรทิพย� เปรมปรี
62013022566 นางสาวสุวรรณี เก็ดรัมย�
62013022567 นางสาวทิพย�รัตน� ฟ;าอํานวยผล
62013022568 นายกิตติพงษ� พวงคํา
62013022569 นายธีรยุทธ วงสอน
62013022570 นางสาวธนพร คุ%มวงศ�เจริญ
62013022571 นางสาวอภิชญา ไชยนวล
62013022572 นางสาวชนิตา สุวรรณ
62013022573 นางสาวปะระมาภรณ� หงษ�แปด
62013022574 นางสาวสุรีย�มาส ถานาจร
62013022575 นายกิตติศักด์ิ มัสการ
62013022576 นายรัชพงศ� รัชตโชติ
62013022577 นางสาวณัฐยาพร พูลสวัสด์ิ
62013022578 นางสาวจุฬานินทร� ศรีสุมังคลังกูร
62013022579 นางสาวคุนันญา เพ็ชร�แสง
62013022580 นางสาวธมนวรรณ บุญพ5วน
62013022581 นายนที สุขสง5า
62013022582 นางสาวจีระนันท� พิมพดี
62013022583 นางสาวปราณี ดาวตรง
62013022584 นางสาววรฎางค� ชุนหโสภณ
62013022585 นางสาวเนตรชนก อุสาจิตร
62013022586 นางสาวทิพย�จุฑา อนาวงศ�
62013022587 นายวีรยุทธ นวลน%อย
62013022588 นายเสฐียรพงษ� คงมี
62013022589 นางสาวศราวดี พุฒสวัสด์ิ
62013022590 นางสาวพรรณวิลัย ปุ^ดคํามา

หน%า 753 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013022591 นางสาวฮาซีลา สุหลง
62013022592 นางสาวเบญจวรรณ แจ5มเพ็ญ
62013022593 นางสาวสิริพร บริบูรณ�
62013022594 นางสาวณัฐพร ฟองเหม
62013022595 นางสาวสุวิมล มาละชั่วโมง
62013022596 นางสาวเบญจศิริ ภักสอนิสิทธ์ิ
62013022597 นายพีรัชชัย อุรพรชัยรัตน�
62013022598 นางสาวมนปริยา แสงวิเชียร
62013022599 นายสาธิต สายสะอาด
62013022600 นางสาวจิราพร จุ%ยคง
62013022601 นางสาวจุฑาทิพย� ฟางคํา
62013022602 นางจีรพร สุวรรณโรจน�
62013022603 นายชัยพล ชีวะพฤกษ�
62013022604 นายกฤษณะ เลิศชูเกียรติ
62013022605 นายธนกฤต จันทร�ขํา
62013022606 นายณฤดล โกศล
62013022607 นายจิตพงศ� แป;นน%อย
62013022608 นายณัฐสิทธ์ิ ฤทธิทักษ�
62013022609 นางสาวสุญานันท� หนูสิน
62013022610 นางสาวเกษกานต� ฐานิตสรณ�
62013022611 นางสาวรุ5งลัดดา นิลผาย
62013022612 นางสาวปริยฉัตร ปFญญาภรณ�ประสาท
62013022613 นายบูดีมาน สามะ
62013022614 นางสาวจิดาภา สําเรืองจิตร
62013022615 นายสุชาครีย� ดีเข่ือนขันธ�
62013022616 นางสาวพุทธชาติ พรชวโรจน�
62013022617 นางสาวธัญญาทิพย� หมาดหมีน
62013022618 นางสาวสุภาณัฐ แซ5แดง
62013022619 นางสาวกนกวรรณ บํารุงราษฎร�
62013022620 นายพีรวัส อมแย%ม

หน%า 754 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013022621 นางสาวอ%อมพร ทองดี
62013022622 นางสาวอังคณา โนจิตร�
62013022623 นางสาวอทิตญา เอี่ยมบุญอิ่ม
62013022624 นายจตุบล บุตรโสภา
62013022625 นางสาวมนต�ทิรา ไชยพันธ�
62013022626 นางสาวชัญญานุช ฉวีนิล
62013022627 นางสาวกิตต์ิวรา แตงเลี่ยน
62013022628 นางยุวลักษณ� บัวศรี
62013022629 นางสาวสุพัตรา ภัคมาน
62013022630 นายจุฑาวัฒน� อสุนี ณ อยุธยา
62013022631 นางสาวธนิฏฐา พุทธรักษา
62013022632 นางสาวเกวรีย� ศรีสวัสด์ิ
62013022633 นายวีรศักด์ิ ปFญจพรผล
62013022634 นางสาวสินีนุช กําเหนิดทอง
62013022635 นางสาวพริมา สายน้ําเย็น
62013022636 นางสุจริตพร ยะโกะ
62013022637 นายชลธี ภัทรหิรัญสกุล
62013022638 นางสาวจิตรรัตน� คําจินดา
62013022639 นางสาวศิรินยา แสงงาม
62013022640 นายนภัส พวงจินดา
62013022641 นายเจนวิทย� บุญช5วย
62013022642 ว5าที่ร.ต.หญิงเกศินี ปFญญาอินทร�
62013022643 นางสาวดวงแก%ว สหัสโชติ
62013022644 สิบตํารวจโทฉัตรชัย แผนจันทร�
62013022645 นางสาวจริยา ปFญญาดี
62013022646 นายวิชญสิษฎ� ปวศฎานันท�
62013022647 นายวิชาญยุทธ เกียรติสกุลพร
62013022648 นายโชดก บรรเลงกลอง
62013022649 นางสาวอรุณศรี ไวยเนตร
62013022650 นางสาววรรณภา เขียวนิล

หน%า 755 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013022651 นางสาวพารดา อยู5พ5วง
62013022652 นางสาวเพชรภรณ� ยืนยง
62013022653 นายสหรัฐ คําคม
62013022654 นางสาวเสาวคนธ� จอมบุญ
62013022655 นางสาวอรรถยา ปราบนุช
62013022656 นางสาวมณีรัตน� แปลนสูญ
62013022657 นายพลวัต พินิจนรชัย
62013022658 นายปุญญฤทธ์ิ ปานทอง
62013022659 นายธเนศ เปาอินทร�
62013022660 ว5าที่ ร.ต.อานนท� บัวหลวง
62013022661 นายฮาริส พงศ�ย่ีหล%า
62013022662 นางสาวรินทร�ลภัส ถิระสิทธิพงศ�
62013022663 นางสาวชนิสรา พรวาปY
62013022664 นายพรหมพันธุ� พรหมวิจิต
62013022665 นางสาวธนัฏฐา หอเจริญ
62013022666 นางรมย�นลิน กมุติรา
62013022667 นางสาวธัญญลักษณ� อยู5แพทย�
62013022668 นางสาวชุณหกาญจน� แซ5ลี้
62013022669 นางสาวปาณิศา อ5อนดอกไม%
62013022670 นางสาวฐิตาภรณ� พลับพลาทอง
62013022671 นายธนาวุฒิ คล%ายอุดม
62013022672 นางสาวประภัสรา บุญช5วย
62013022673 นางสาวป@ยะดา วิริยะ
62013022674 นางสาวธารีรัตน� มากชูชิต
62013022675 นางสาวประภาพร ศรีลัย
62013022676 นายวรภพ ธิสามี
62013022677 นางสาววัตน�ชญาภา ปFกษี
62013022678 นายสุรกานต� ฮกชุน
62013022679 นางสาวนิธิตา ดาลุน
62013022680 นายยุทธการ สายอ5อน

หน%า 756 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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62013022681 นางสาวหทัยรัตน� อุ5มชะอุ%ม
62013022682 นางสาวอัญชนา คงวัฒน�
62013022683 นางสาววิลัดดา ปุยภูงา
62013022684 นางสาวบงกช ทรัพย�เมฆ
62013022685 นางสาวพริม ลีรพันธุ�
62013022686 นางสาวสุภาพร ศรีราช
62013022687 นางสาวโชติกานต� มีจินดา
62013022688 นางสาวสิรินุช แคะจู
62013022689 นางสาวณัชชา กิจยะกานนท�
62013022690 นางสาวรินลดา ชาวนา
62013022691 นายสวิตต� อินทจักร�
62013022692 นายทิวัตถ� จันทพรม
62013022693 นายศิริวัฒน� ศรีโฮง
62013022694 นางสาวพิชชา อุปถัมภกานนท�
62013022695 นางสาวภัทรวดี ศรีทอน
62013022696 นางสาวพฤษชาติ สิทธิประเสริฐ
62013022697 นางสาวจุฑามาศ โชติช5วง
62013022698 นายณัฐภัทร� ทรัพย�สิริไพบูลย�
62013022699 นางสาวอรชพร รอบรู%
62013022700 นางสาวสุทธิณี สังข�สุวรรณ�
62013022701 นายภัทรดนัย สว5างศรี
62013022702 นางสาวชัญญาภัค โทมิตะ
62013022703 นางสาวเพ็ญพิชชา วงษ�สังข�
62013022704 นางสาวนุสรา ชายสมุทร
62013022705 นายพรรณนพ อ5อนแก%ว
62013022706 นางสาวปFทมาสน� ศรีประไพ
62013022707 นางสาวอัมพร จักรกรวย
62013022708 นายเอกพล บุญประเทศ
62013022709 นางสาวชนุภรณ� ศรีเฉลา
62013022710 นางสาวป@ยรัตน� ไตรยวงค�
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62013022711 นางสาวเบญญทิพย� ด%วงแพง
62013022712 นางสาวชมพูนุช สีหราช
62013022713 นางสาวธีรานุช ศรีสําราญ
62013022714 นางสาวเทพพร สีงาม
62013022715 นายชานนท� เปรมปราชญ�ชยันต�
62013022716 นางสาวมะลิวัลย� ดอนทอง
62013022717 นางสาวปFฐญา ตาละกา
62013022718 นางสาวสุพัตรา หล5อนกลาง
62013022719 นางสาววิมล สันรัก
62013022720 นางสาวณฐกา บัวก่ิง
62013022721 นางสาวสุรดี ไวยโอรส
62013022722 นางสาววราพร บุตรเกตุ
62013022723 นางสาวสายไหม บุญชู
62013022724 นางสาวสุพิชญา ฉิมวงศ�
62013022725 นายนฤดม เอี่ยมบัลลังก�
62013022726 นายมีศักด์ิ ศรีนวลเอียด
62013022727 นายวิธวัทย� ต้ังสัมพันธ�
62013022728 นางสาวธัญญาเรศ ศรีชาแอน
62013022729 นางสาวจิราพร มาลีหวล
62013022730 นางสาวณัฐชยา เจริญสุข
62013022731 นางสาวคําหลี ดอยซอ
62013022732 นางสาวฐาปนี ขวัญเลิศ
62013022733 นางสาวอุมาพร จันทร�พุฒ
62013022734 นางสาวอธิจิตร ปFตเนตร
62013022735 นางสาวพัชรีภรณ� ชุมทอง
62013022736 นางสาววราภรณ� จันทิมา
62013022737 นางสาวรัชนีกร แป;นห%วย
62013022738 นางสาวมิจิตตา ลายจําปา
62013022739 นายสุรชัย เปลี่ยนภักดี
62013022740 นายพศุตม� บุญทวีสกุล
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62013022741 นางสาวยุวธิดา กุลชาติ
62013022742 นางน้ําอ%อย แก%วแสนสาย
62013022743 นางสาวกัลยวัณ วิชาญวิทยา
62013022744 นางสาวพิมพ�บงกช แสงมล
62013022745 นางสาวนุชนันท� เกษมสรวล
62013022746 นายกรกฎ ภูวนานนท�
62013022747 นางสาวกิติยา อาป;อง
62013022748 นางสาวจริยาภรณ� มากล้ํา
62013022749 นางสาวยุพา กองเป[ง
62013022750 นางสาววาสนา ซ่ือมาก
62013022751 นางสาวติลลยา เติมสุขวัฒน
62013022752 นางสาวสิรินุช จันทิชัย
62013022753 นางสาววนิดา ป@งน้ําโท%ง
62013022754 นางปFฐยาวดี ฆารเจริญ
62013022755 นางสาวสุชานุช ด5อนคร%าม
62013022756 นางสาวกาญจนา ประทับแก%ว
62013022757 นายวงศ�ธวัช ชื่นชม
62013022758 นางสาวกุลนิษฐ� วัฒถากุล
62013022759 นายธนกร เสง่ียมวงษ�
62013022760 นางสาวดาลัด ฤทธ์ิกล%า
62013022761 นายศุภณัฐ จําปา
62013022762 นางสาวอดามาส ทับทิมทอง
62013022763 นางสาวนุศรา รําไพ
62013022764 นางสาวเกตุสุดาพร โคตรชมภู
62013022765 นางสาวจุฑามาศ ดวงใจ
62013022766 นายพัสกร โกมลฤทธ์ิ
62013022767 นางสาวพิชชากร ก%านกนก
62013022768 นางสาวณุวัชจิรา บุญรงค�
62013022769 นางสาวอมลณัฐ เอมวัฒนะ
62013022770 นางสาวทัศนียา พุ5มไม%ดัด
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62013022771 นางสาวสุภานันท� สายแก%ว
62013022772 นางสาวธันย�ชนก ดวงอุปะ
62013022773 นายสราวุธ ชุ5มผึ้ง
62013022774 นางสาวพิมพ�วิไล ดนุวัศภิญโญ
62013022775 นางสาวหทัยภัทร วรวิเวศ
62013022776 นางสาวรัชนี ชุมแสง
62013022777 นางสาวปาริฉัตร มุลทากุล
62013022778 นายวิษุวัต จันทร�บํารุง
62013022779 นายธนโชติ วงศ�ศรีพิสันต�
62013022780 นางสาวสุภาพร พนาภัทรถาวรกุล
62013022781 นางสาวนัฏฐณิชา งามเลิศชัย
62013022782 นางสาวอริสรา กัณหา
62013022783 นางสาวออฤดี สุขเสริม
62013022784 นางสาวณัฐสุภา เจนเขว%า
62013022785 นางสาวกิตติยา เสนาะวงศ�
62013022786 นางสาวพิสิฎฐา พจนสิทธ์ิ
62013022787 นายกิตติศักด์ิ แสนม่ี
62013022788 นางสาวอมิตา กลัดสุวรรณ
62013022789 นางสาวกฤษณา พรมมา
62013022790 นางสาวสุภาภรณ� นุ5มกําเหนิด
62013022791 นางสาวรวิปรียา เพ่ิมเพียร
62013022792 นางสาวศิริวรรณ อินนาปา
62013022793 นางสาววิลาวัณย� สีดาคุณ
62013022794 นางสาวสุภัชญา ทองรมย�
62013022795 นายสมิทธ์ิ ทองคํา
62013022796 นางสาวนรินทร�ทิพย� อิสระกุล
62013022797 นายเอกพงษ� พงษ�พุฒ
62013022798 นางสาวอาภากร เก็บไว%
62013022799 นางสาวณพักตร� มานิตย�
62013022800 นางสาวขวัญภิชา สังข�สําราญ
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62013022801 นางสาวธันยชนก สีบุญเอียด
62013022802 นางสาวศศิพิมพ� พัฒนประดิษฐ
62013022803 นายทักษ�ดนัย ศรีเกษม
62013022804 นางสาวณิชารีย� พรรณพฤกษ�
62013022805 นางสาวอาทิตยา เครือหงษ�
62013022806 นางสาวบุญธิดา มูลละกัน
62013022807 นางสาวเจนจิรา อินทร�จันทร�
62013022808 นางสาวโรสรินทร� พัฒน�จารุไกรกุล
62013022809 นางสาวฐิติมา วงศ�ถาวร
62013022810 นางสาวธันย�ณิชา ภูวเลิศพร%อมสุข
62013022811 นายสุพจน� เนตรนุช
62013022812 นางสาวจุไรรัตน� กาลเศรณี
62013022813 นางสาวชลินธร อุตส5าห�เพียร
62013022814 นายพงษ�ฐกร กันเกิด
62013022815 นายชลทิศ ธรรมโกลัง
62013022816 นางสาวจารุกัญญ� แปงศรี
62013022817 นางสาวณัฐทิกา มานะชนม�
62013022818 นางสาวชัญญณัท เพชรบํารุง
62013022819 นายสราวุฒิ แสงเลิศล้ํา
62013022820 นางสาวกุลจิรา จีนาภักด์ิ
62013022821 นางสาวอรทัย ปานเพ็ชร
62013022822 นายสุริยา จันมาข%อ
62013022823 นางสาววริศรา แสนนาง
62013022824 นางสาวอมรรัตน� สินยัง
62013022825 นางสาวกุสาวดี ตู%อ%น
62013022826 นางสาวฌานิศา สิทธิศักด์ิ
62013022827 นางสาวรุจิรัตน� หนูทิม
62013022828 นางสาววิภาณี ผาติวิทย�
62013022829 นางสาวศิริพร ลี้โพธ์ิเจริญทรัพย�
62013022830 นางสาวสตางค� ต้ังวีรวรรณ
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62013022831 นางสาวหัทยา สัตยาธร
62013022832 นายวาทยากร เทพสวัสด์ิ
62013022833 นายธนวัฒน� กลิ่นสอน
62013022834 นายชาญณรงค� สร%อยสุวรรณ�
62013022835 นายเอกรินทร� ชาวบ%านไร5
62013022836 นางสาวชนิภรณ� เชียงหว5อง
62013022837 นางสาวขวัญนภา หล%าโพนทัน
62013022838 นางสาวพวงนิกา พุทธวงค�
62013022839 นายสุธาษร พุ5มเล็ก
62013022840 นางสาววันวิสา กลมพลั้ว
62013022841 นายนพกาญจน� ขุนทอง
62013022842 นายธันยา ต5วนชะเอม
62013022843 นางสาวภัทรวดี สุดใจ
62013022844 นางสาววิราวรรณ ชัยระงับ
62013022845 นายธรรม� สายเชื้อ
62013022846 นายวรโชติ เฟLPองบุญ
62013022847 นางสาววิไลลักษณ� อุดมรักษ�
62013022848 นางสาวอภิญญา เตชะธีรปFญญา
62013022849 นางสาวชญาพัฒน� สงเจริญ
62013022850 นางสาวญาณิกาม์ิ เก้ือรักษ�
62013022851 นางสาวธนิษฐา บุญพูล
62013022852 นางสาวสุดารัตน� รักสัตย�
62013022853 นายกรธวัช แววบัณฑิต
62013022854 นางสาววาทินี นงนุช
62013022855 นางสาวมาลินี ขวานทอง
62013022856 นายพิชัย พุกโฉมงาม
62013022857 นางสาวธัญชนก พิทักษ�
62013022858 นางสาวพิชญ�ชาวี แสงเทียน
62013022859 นางสาวธมลวรรณ โอสถศรี
62013022860 นายศุภณัฐ จิตรพงศ�
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62013022861 นางสาวปวีณา กรีเทพ
62013022862 นางสาวนนทพรรณ� วงษ�อัครสกุล
62013022863 นายนัฐวุฒิ ปYนัง
62013022864 นางสาวพันทิวา ภูริธร
62013022865 นายณัฐติกรณ� สอนศรี
62013022866 นายกําพล ฉายประสาท
62013022867 นางสาวธาวิณี ศรีโสภณ
62013022868 นางสาวมัลลิกา มาลารัตน�
62013022869 นางสาวศุภมาศ ทองอยู5
62013022870 นางสาวจริญญา เอดาศัย
62013022871 นางสาววราภรณ� เสนานุช
62013022872 นางสาวจิราพัชร โพธิยอด
62013022873 นางศตพร รัชตานนท�
62013022874 นางสาวจินตนา เจริญวลัยพร
62013022875 นายทีฆทัศน� จับศรทิพย�
62013022876 นายสมุทร คําพีระ
62013022877 นางสาวสุภาวดี เก้ือกาญจน�
62013022878 นางสาวสรัลพร แก%วอําไพ
62013022879 นายมลชัย บัวสกัด
62013022880 นางสาวสุพัตราพร นิลพร%อม
62013022881 นางสาววิจิตตรา หลวงพิทักษ�
62013022882 นายศุภฤกษ� อินทะสร%อย
62013022883 นางสาวดาริญา ขวัญซ%าย
62013022884 นายวีรวุฒิ ย้ิมขาวผ5อง
62013022885 นายธนาธิป หม่ืนยา
62013022886 นายนพวุฒิ เจียมตน
62013022887 นางสาวณัฐธีรา สุวรรณภักดี
62013022888 นายกรกรต สอนอ%อ
62013022889 นางสาวฐิติมา อยู5ชยันตี
62013022890 นางสาวสุชาดา เสมอ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013022891 นางสาวชมพูนุท โถค%า
62013022892 นางสาววารินณฤดี สิงขรณ�
62013022893 นางสาวกมลนัทธ� ภูเลืองเนาะ
62013022894 นางสาวจนิจดา บวบขม
62013022895 นายศราวุฒิ จิตผ5อง
62013022896 นายภูวนัย ทันเก้ือ
62013022897 นายมนตรี โคตุทา
62013022898 นางจิราภรณ� ฮัคกี
62013022899 นางสาวนริศสา ไชยมงคล
62013022900 นางสาวรพีพรรณ ม5วงแสง
62013022901 นางสาวป@ยะพร ศรีภักด์ิ
62013022902 นางสาวจุฑามาศ เดชคําภู
62013022903 นางสาวศริยา ก่ิงกลาง
62013022904 นางสาวสุพัตรา จันทร�โสภา
62013022905 นางสาววีรนุช สุขสวัสด์ิ
62013022906 นางสาวประภัสสร ก5อประภากิจ
62013022907 นางสาวสลิลทิพย� บัวยังตูม
62013022908 นางสาวตรีภัทร อินทิม
62013022909 ส.ต.อ.ปFณณเทพษ� เภตรา
62013022910 นางสาวขนิษฐา ศักด์ิสุวรรณ
62013022911 นางสาวปรารถนา พ5วงบางโพ
62013022912 นางสาวพิมพ�ชนก เชาวนุรัตน�
62013022913 นายกิตติพัฒน� พูลจําปา
62013022914 นางสาวสุจารี จิตพินิจรุ5งเรือง
62013022915 นางสาวเกษราวรินทร� เสนีวรรณ
62013022916 นายจิรพันธ� ตรงดี
62013022917 นางสาวนฤมล ประทุมวงค�
62013022918 นายภาณุพงศ� แย%มพจนา
62013022919 นายวชิรวิชญ� ทวิสุวรรณ
62013022920 นางสาวสภัสฐิตา คงคาธร

หน%า 764 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013022921 นางสาวเหมวดี ตาแก%ว
62013022922 นางสาวศิวนาถ รักษาพล
62013022923 นางสาวจิตราภรณ� น%อยสมบัติ
62013022924 นางสาวปุณยาพร อินทํา
62013022925 นางสาวผกามาศ บุญพลอย
62013022926 นางสาวนารีรัตน� แสงน%อย
62013022927 นางสาวชลพร ขุนทองจันทร�
62013022928 นายเขมินทร� รุ5งกมลพร
62013022929 นางสาวสกลสุภา จินดาวัฒน�
62013022930 นางสาวอาทิตยา สายัณห�
62013022931 นายสมพร ทองพันชั่ง
62013022932 นางสาวลักษณา ชมภูพาน
62013022933 ว5าที่ร%อยตรีหญิงณัฐชา รพิรัตน�ภักดี
62013022934 นางสาวกาญจนา วงค�ษา
62013022935 นางสาวภัทรญา ชินธนานุกูล
62013022936 นางสาวธัญชนก ศรีวิรัตน�
62013022937 นางสาวสุวรรณี เติดประโคน
62013022938 นางสาวสลิลทิพย� ศรีเครือดํา
62013022939 นางสาวยูถิกา สุวรรณธีรกุล
62013022940 นางสาวสุพรรณี พิสฐศาสน�
62013022941 นางสาวยุวธิดา วะสุรีย�
62013022942 นางสาวสุภาวดี แหล5งหล%า
62013022943 นางสาวฐิตินันท� มากกําเหนิด
62013022944 นางสาวนภัส ศรีสงคราม
62013022945 นางสาวมีนา มีชะคะ
62013022946 นายอาทิตย� คันททรัพย�
62013022947 นางสาวณัฐนันท� นิมิตปFญญากุล
62013022948 นางสาวสุพิชชา วงศ�ลือชา
62013022949 นางสาวศิวาภัทร ใหลเจริญ
62013022950 นางสาวทิวาพร สาริพร

หน%า 765 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013022951 นางสาวนารีรัตน� แก%วมัดเจริญ
62013022952 นางสาววิรากร ดวงแก%ว
62013022953 นางสาวมาริสา พูลถาวร
62013022954 นางสาวศิริพร ชัยณรงค�
62013022955 นางสาวสุชานันท� แก%วกัลยา
62013022956 นางสาวศศิกานต� ก่ิงไทรย�
62013022957 นางสาวบุญสิตา มงคลนาม
62013022958 นายอภิวัฒน� พงษ�มาลี
62013022959 นางสาวอัญชลี ศรีทอง
62013022960 นายวิชิต แสงโคกทราย
62013022961 นายพงศกร เพียงจันทร�
62013022962 นางสาวอัญชลีพร เฉียบแหลม
62013022963 นายพรพจน� วิริยสถาพร
62013022964 นายปFญญาทัศน� แก%ววิจิตร
62013022965 นางสาวอรจิรา เพ็งแพ
62013022966 นางสาววิสุดา ไฝทาคํา
62013022967 นางสาวสุภาภรณ� บัวบังศึก
62013022968 นายทศพร แท5นพิทักษ�
62013022969 นางสาววีรนุช พัฒนเศรษฐกร
62013022970 นางสาวก่ิงกาญจน� ม่ันศักด์ิ
62013022971 นายพิเชฐ ธีรพงศ�
62013022972 นายสมชาย สังฆะทิพย�
62013022973 นางสาวสุพรรณี เข่ือนวัง
62013022974 นางสาวฉันทพิชญา ผสมวงศ�
62013022975 นายมนตรี กมลนาวิน
62013022976 นางสาวนริศรา ศักด์ิภู5
62013022977 นายเอกศักด์ิ บุญอ5อน
62013022978 นางสาวปวีณา จันทร�มงคล
62013022979 นางสาววาสินีย� อ5อนมณี
62013022980 นางสาวเมตติยา พิศิษฐ�จริง

หน%า 766 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013022981 นางสาวพิสมัย บุญแก5น
62013022982 นายพงศ�เทพ อิ่มจิตร
62013022983 นางสาวฑิตาพร ผสม
62013022984 นางสาวกัลยา ดาวเรือง
62013022985 นายเตชะวิทย� ดํารงจิตติ
62013022986 นางสาวสุนันทินี รัตนศักด์ิ
62013022987 นางสาวสรารัตน� แสนศรี
62013022988 นายฉัตรชัย พัฒเพ็ง
62013022989 นางสาวอัจจิมา วราภรณ�
62013022990 นางสาวดารณี ดิเรกศิลปQ
62013022991 นางสาวณริศรา นิยมราช
62013022992 นายสุรศร สามารถ
62013022993 นายสรวิชญ� สุขยวง
62013022994 นางสาวซูปYยUะ สะมะแอ
62013022995 นางสาวอัญชลี เพชรพราย
62013022996 นางสาววราภรณ� หอมเนียม
62013022997 นางสาวกุลธิดา อมรไตรศรี
62013022998 นางสาวรัชนา นานช%า
62013022999 นางสาวสวรส นันป@นตา
62013023000 นางสาวเพ็ญศรี ไชยดี
62013023001 นางอุนนดา ชูรัศมี
62013023002 นายคธา รักแผน
62013023003 นายธนธร แก%วอินทร�
62013023004 นางสาวนิลมณี แก5นลา
62013023005 นายนันทวัฒน� ภักดียุด
62013023006 นางสาววจี มาตย�คํามี
62013023007 นางสาววรรณวิภา ผดุงเขตร�
62013023008 นางสาววรัญญา หะวะนิช
62013023009 นายดลยฤทธ์ิ ชูสุวรรณ
62013023010 นางสาวผกามาศ สิทธิสิงห�

หน%า 767 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023011 นางสาวยุรีรัตน� คงดี
62013023012 นางสาวเกศณีย� อนานู
62013023013 นายอรวุฒิ บุญชม
62013023014 นายชิติสรรค� บํารุงนอก
62013023015 นางสาวสุนันทา ลุประสงค�
62013023016 นางสาวกัลยรักษ� อมรวรวิชย�
62013023017 นายพศิน น้ําไหลทุ5ง
62013023018 นางสาวชไมพร แจ%งไธสง
62013023019 นางสาวจิราภรณ� อาบสุวรรณ�
62013023020 นางสาวอัญชลี กันไชย
62013023021 นายสุรกานต� เชาวลิต
62013023022 นางสาวสิทธินี ผลวงษ�
62013023023 นายธิติสรรค� บัณฑิตพิสุทธ์ิ
62013023024 นางสาวรุ%งทิวา คะเรียงรัมย�
62013023025 นายพีรภัทร หวังชม
62013023026 นายมนูญ กมลผาด
62013023027 นางสาวปุณชยาวีร� กฤติปุณพัศม์ิ
62013023028 นายทัตพิชา พูลสวัสด์ิ
62013023029 นางสาวสุจีรา วงษา
62013023030 นายโอภาส แสนทวีสุข
62013023031 นางสาวจุรีพร เทศผ5อง
62013023032 นางสาวทัศนียา นุ5นปาน
62013023033 นางสาวศุรณา คันธกมลมาศ
62013023034 นางสาวธนิศร หนูเดช
62013023035 นางสาวกรองกานต� จันทร�มณี
62013023036 นางสาวกัลยรักษ� วิไลศิริลักษณ�
62013023037 นางสาวดุษดี บุญเก้ือหนุน
62013023038 นางสาวณัฐกานต� ดาแพง
62013023039 นายวิธวินท� เวสส�สุภารัตน�
62013023040 นางสาวชุติพร จําเริญ

หน%า 768 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023041 นายวริษฐ� รัตนพันธ�
62013023042 นางสาวก5อสุข แก%วประภาค
62013023043 นางสาวณัฏฐา เทพมงคล
62013023044 นายสมพร น%อยสําแดง
62013023045 นางสาวฉันทนา อยู5สุภาพ
62013023046 นางสาวพลอยไพลิน เชื้อนุ5น
62013023047 นางสาวประภัสสร หัวใจฉํ่า
62013023048 นางสาวพัชรฉัตร ปFนดวง
62013023049 นางสาวอรญา ปรีชาเวชกุล
62013023050 นางสาวนัฐมล สงพิมพ�
62013023051 นายอภิสิทธ์ิ ตรังค�
62013023052 นางสาวภัทรภร นาคเสวก
62013023053 นางสาวแพร จินดาสงวน
62013023054 นางสาวนภสิกร ชนชี
62013023055 นางสาวสุชานาถ วงค�เกียรติ
62013023056 นางสาวศุภลักษณ� อ่ําเงิน
62013023057 นางสาวดุษฎี จรัสวัฒนาพร
62013023058 นางสาวภัควลัญย� ตันติสกุลเลิศ
62013023059 นางสาวพัชรี วีระแสง
62013023060 นางสาวอัญชลี บุญมีประภา
62013023061 นางสาวนิจจารีย� ปูขาว
62013023062 นางสาวพนิดา วงศ�สง5า
62013023063 นายสรศักด์ิ รุ5งแจ%ง
62013023064 นางสาวกชกร เหล5ากวางโจน
62013023065 นางสาวนุรไอมัน มะแซ
62013023066 นางสาวดวงสมร มาไมตรี
62013023067 นางสาวศิริวรรณ� ราษฎร�พิทักษ�
62013023068 นางสาวกัลยรัตน� ปFนดอนตอง
62013023069 นายพิทักษ�เผ5า ทองคํา
62013023070 นางสาววราภรณ� เมืองหล%า

หน%า 769 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023071 นางสาวกนกพรรณ อุทัยมณี
62013023072 นายวุฒิพงษ� นามศรี
62013023073 นางสาวสุวรรณลักษณ� ขุนพิลึก
62013023074 นายเตชิต อยู5กรุง
62013023075 นางสาวมัลลิกา จากถ่ิน
62013023076 นางสาวชัญญานุช ริมผดี
62013023077 นายสุเมธ เป[นแรง
62013023078 นางสาวลภัสรดา พลายชมภูนุช
62013023079 นายณัฐวุฒิ ม5วงแสง
62013023080 นางสาวปวิตรา รังสิวรากร
62013023081 นายสุรศักด์ิ ปานอยู5
62013023082 นางสุพรรณี รอบคอบ
62013023083 นางสาวอรนิตย� แสงไชยวัน
62013023084 นางสาวเยาวเรศ พ้ืนผัด
62013023085 นางสาวกฤติมา ทองเลี่ยมนาค
62013023086 นายสุรชัย ละราคี
62013023087 นายปฏิพัทธ� ทองจา
62013023088 นางสาวปวริศรา บุญส5ง
62013023089 นางสาวพัชรีภรณ� ริประพันธ�
62013023090 นางสาวฆัสรา งามสิทธิพงศา
62013023091 นางสาวยุพาพร ภาคสุโพธ์ิ
62013023092 นายพัชรพล พริ้งพร%อมสุข
62013023093 นางสาวปาริชาติ เมืองมูล
62013023094 นางสาวกัญญารัตน� งามเหลือ
62013023095 นางสาววิบูรณ�รัตน� เรืองคํา
62013023096 นายกิตติภน วสุธาพิทักษ�
62013023097 นางสาวกรรณิกา สุป@น
62013023098 นางสาววรุณทิพย� นวลนิรันดร�
62013023099 นางสาวรัชดาภรณ� สมงาม
62013023100 นางสาวชณิชา บาลโสง

หน%า 770 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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62013023101 นายภาคิน ไชยะราช
62013023102 นายปนิพนธ� ดรุณพันธ�
62013023103 นางสาวธนพร ภักดีบาง
62013023104 นางสาวสุนันทา รื่นอารมณ�
62013023105 นางสาวจิราภรณ� สร%อยเพชร
62013023106 นายธนาพล กรทองนิมิต
62013023107 นางณรกร วรรณเก้ือ
62013023108 นางสาวพรหมภัสสร อินทร�สันต�
62013023109 นางสาวชุติมา คงวัดใหม5
62013023110 นายจีรวุฒิ เพ่ิมพูล
62013023111 นางสาวนวรัตน� แสงสว5าง
62013023112 นายกิตติเชษฐ� เอกม่ัน
62013023113 นางสาวรัชดาพร ศรีสุข
62013023114 นางสาวพัชรินทร� วิไลปาน
62013023115 นางสาวณิชากาญจน� ศิรกาญจนวาณิช
62013023116 นางสาวกรนิกา ศรีเพชร
62013023117 นางสาวพรธิดา วรเวชวิทยา
62013023118 นางสาวกัลยาณี เมฆจันฉิม
62013023119 นางสาวสุจิตรา เปรียบย่ิง
62013023120 นางสาวพรรณนิภา น%อยพันธ�
62013023121 นางสาวเบญจลักษณ� เจริญขาว
62013023122 นางสาวอรษา อภัยรุญ
62013023123 นางสาวนิศารัตน� เอี๊ยะมณี
62013023124 นายโกมล พลอยพลาย
62013023125 นางสาวสุรีพร ศรีเพ็ชรใส
62013023126 นางสาวนันทนิตย� โตUะปอง
62013023127 นางสาวสุพรรณี เป;งชัยโม
62013023128 นางสาวสาวิตรี รัตนวิทย�
62013023129 นายธนภัทร สุขพันธ�
62013023130 นางสาวมัลลิกา วิชระโภชน�
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62013023131 นายอรรถพล สีธิ
62013023132 นายพงศภัค ซ่ือตรง
62013023133 นายรัฐศาสตร� ภัทรนุธาพร
62013023134 นางสาวเสาวลักษณ� สักลอ
62013023135 นางสาวสุรัตตญา ชิณวงค�
62013023136 นายเบญจรงค� บุญเจริญ
62013023137 นางสาวสุภารัตน� เชาว�ศิวะบุตร
62013023138 นางสาวชญานิษฐ� กว%างขวาง
62013023139 นางสาวสุกัญญา เปYPยมโนรี
62013023140 นายกฤษฎา ขจรฤทธ์ิ
62013023141 นางสาววรัญญา ชูมี
62013023142 นางสาวกนกอร ยอดดําเนิน
62013023143 นายธนิสร ทิพอ%าย
62013023144 นางสาวสุมิตตา รักษาราช
62013023145 นางสาวนภัสธนันท� อมราพิทักษ�
62013023146 นายชาตรี ภูมลี
62013023147 นายชนะวงศ� ทองพูน
62013023148 นางชนิตา เซ็นโส
62013023149 นายสิทธิรักษ� อุตส5าห�ดี
62013023150 นายปวเรศ สายด%วง
62013023151 นางสาวพัทธนันท� อ%นคง
62013023152 นางสาววรรณวลี เบิกวารี
62013023153 นางสาวจุฑาลักษณ� ทองประทุน
62013023154 นายสุรศักด์ิ ศรีพัฒนกําจร
62013023155 นายทัตเทพ สามารถกิจ
62013023156 นายธเนศ อารมย�ชื่น
62013023157 นางสาวประดับศรี ดวงธนู
62013023158 นางสาววิภาดา กลิ่นจันทร�
62013023159 นางสาวกาญจนา ปานง5อม
62013023160 นางสาวรัตนา รัตนเก้ือกูล
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62013023161 นางสาวป@ยธิดา วิลัยรส
62013023162 นางสาวยามีละ มาหะมะ
62013023163 นายอามรรัตฬ� ทิมสุวรรณ
62013023164 นางสาวกาญจนา ยอดอ5อน
62013023165 นางสาวน้ําฝน เต็มสระน%อย
62013023166 นางสาวหนึ่งฤทัย หอยสังข�
62013023167 นางสาววริษฐา มะลิแก%ว
62013023168 นางสาวสุภาพร ชาวสมุทร
62013023169 นางสาวณิชาภา ตึกกว%าง
62013023170 นางสาวกฤติยาภรณ� ประสานสุข
62013023171 ว5าที่ร%อยตรีอมรศักด์ิ ประสมทอง
62013023172 นางสาวพิมลพรรณ ยองใย
62013023173 นายศราวุธ พรมสอาด
62013023174 นายอภินันท� มะกรวัฒนะ
62013023175 นางสาวภัทรวดี เนตรอนงค�
62013023176 นางสาวปุญชรัสม์ิ พรมมา
62013023177 นายพีระ วงษ�มา
62013023178 นางสาววราภรณ� พันไธสงค�
62013023179 นางสาวรุ5งนภา สีเสมอ
62013023180 นางสาวอมรรัตน� สายเสียง
62013023181 นางสาวภาริณี อรุณศิริ
62013023182 นางสาวชญาณัณณ� ธรรมศร
62013023183 นายสิรภพ แสงสุวรรณ
62013023184 นางสาวพัชราภา รอดสีเสน
62013023185 นางสาวกฤตยา ปFนอินแปง
62013023186 นางสาวบุญธิดา ปFดตาเทสัง
62013023187 นายอําพล วงศ�สวัสด์ิ
62013023188 นายสัญชัย เสริฐเมืองปFก
62013023189 นางสาวอุทุมพร ชมโฉม
62013023190 นางสาวกรองแก%ว เล5งอี้
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62013023191 นางสาวจริยา คิดสม
62013023192 นางสาวศุภลักษณ� แพงงา
62013023193 นางสาวทิวาพร เจียรพาณิชย�พงศ�
62013023194 นายมงคล เลขะวรรณ
62013023195 นายวรวุฒิ ศรีภักดี
62013023196 นางสาวอมรรัตน� วัชระแสนยาพงศ�
62013023197 นายกฤตภาส นาคเพชรพูล
62013023198 นางสาวปFทมาสน� พรหมดวง
62013023199 นางสาวพรสวรรค� ชาญศิริรัตนา
62013023200 นางสาวเข็มทอง ทองสง
62013023201 นางสาวศศิพิมล เป[นกล
62013023202 นางสาวดวงกมล โชติวิทะกุล
62013023203 นางสาวจุฑามาศ ฟูเฟLPองสมบัติ
62013023204 นางสาวอรรพินท� อบสุวรรณ
62013023205 นางสาวภัทรวดี สุขลา
62013023206 นายวิวัฒน� ไหลนุกูลวงศ�
62013023207 นายพินิต ชลิตาภานุกุล
62013023208 นางสาวประภาพรรณ ไชโย
62013023209 ว5าที่ร%อยตรีสาริกา ประโยชน�มี
62013023210 นางสาววิไลวัลย� แทบทาน
62013023211 นายอาชวินทร� สุขสัมผัส
62013023212 นางสาวศิริลักษณ� สมมาตย�
62013023213 นางสาวยุพดี มูฮําหมัด
62013023214 นางสาวจิราพร ฉลองธรรม
62013023215 นางสาวขนิษฐา อําไพพันธ�
62013023216 นายพรเทพ กําลดพิศ
62013023217 นางสาวภัทรวดี ศรีอร5าม
62013023218 นางสาวพิภาดา ชมภูทา
62013023219 นางสาววีระวรรณ เจริญรักษา
62013023220 นางสาวสุวรรณษา ปานสมัย
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62013023221 นางสาวกูอารฟะห� พระศรีณวงค�
62013023222 นายอัศนัย โตหอม
62013023223 นางสาวปลื้มฤทัย ขุนสมุทร�
62013023224 นางสาวไหมไทย รัตนะ
62013023225 นายศักด์ิชัย พนักงาน
62013023226 นางสาวอริสา ปสันตา
62013023227 นางสาวจิณห�นิภา ไพรัตน�
62013023228 นางสาวยุวลักษณ� บุญญะจักร�
62013023229 นางสาวกรรณิการ� จอมดวง
62013023230 นายรัชนาท วงศ�อรินทร�
62013023231 นางสาวณัฐธนิน คุณวุฑฒ�
62013023232 นายณัฐวุฒิ จําลอง
62013023233 นายกุณรพณ เฉิดฉาย
62013023234 นางสาวเจนจิรา ใจกล%า
62013023235 นายสิทธิโชค วัชรีฤทัย
62013023236 นางสาวเจนจิรา งอกงาม
62013023237 นางสาวอมรรัตน� ตนดี
62013023238 นายกฤติน ธรรมธีระ
62013023239 นางสาวจงกล เจริญสุข
62013023240 นางสาวกนกวรรณ ทองใบ
62013023241 นางสาววนิดา อินสอน
62013023242 นางสิริวัลย� มีทรัพย�
62013023243 นางสาวอารียา ภูยอด
62013023244 นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิมนตรี
62013023245 นางสาวชุติพร สุขเกิด
62013023246 นางสาวสุรางค�รัตน� นิ่มเนียม
62013023247 นางสาวอภิรมฤดี ปานแดง
62013023248 นางเกศริน ตนภู
62013023249 นางสาวสุพัตรา ศิริยม
62013023250 นางสาวอุบลรัตน� ยันงาม
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62013023251 นางสาวสุพิชญา อยู5รอด
62013023252 นายธิติสรร เทพพิทักษ�
62013023253 นางสาวอาภัสสรา สีดาจิตต�
62013023254 นางสาวกลวัชร ยุติธรรมดํารง
62013023255 นายธนกฤต รามหนู
62013023256 นายชัยวิทย� ลือยศ
62013023257 นางสาวพรสุดา จ่ันมุกดา
62013023258 นายปานเทพ ณ ลําพูน
62013023259 นางสาววรัปสร สมประสงค�
62013023260 นายธนาวุฒิ บุตรวงษ�
62013023261 นางสาวสวิตรา ดวงประทีป
62013023262 นางสาวจิระพร ชาติการุณ
62013023263 นางสาววิลาวัณย� อินทร�ยอด
62013023264 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญสารวัง
62013023265 นายธัชชัย พรอนันต�รัตน�
62013023266 นายนัฐสิทธ์ิ แซ5ลิ้ม
62013023267 นางสาวรัตนา แพงไธสง
62013023268 นางสาวพิมพ�ชนก ทองหยิบ
62013023269 นางสาวกุลิสรา สมพิทักษ�
62013023270 นางสาวอรพิมพ� พันธ�มาลี
62013023271 นายบดินทร� ชัยวัฒนาเจริญ
62013023272 นายพรอนันต� หลักโพน
62013023273 นางสาวกะรัต วิเศษสรรค�
62013023274 นายภัทรพงศ� โอฬารนัฎ
62013023275 นางสาวทิพวรรณ วานิลทิพย�
62013023276 นางสาวเนตรชนก คุ%มสุข
62013023277 นางสาวประภาศรี ป@Pนสุวรรณ
62013023278 นางสาวปุญญาพร กุลวงษ�
62013023279 นายปพนวิช เดชะศิริ
62013023280 นายธนกฤต โฉลกชีพกุล
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62013023281 นางสาวสุภัทรา คนงาม
62013023282 นางสาวกุสุมา วรรณต๊ิบ
62013023283 นางสาวพรประไพร แก%วเปรม
62013023284 นายนวสิทธ์ิ เรืองกิจไพศาล
62013023285 นางสาวธนพร นาคนิล
62013023286 นางสาวรักษิณา หนูกล่ํา
62013023287 นางสาวศิริกัญญา ศรีโพนทอง
62013023288 นางสาวอภิญญา แสนจู
62013023289 นายวิชชุกร ปะทะดวง
62013023290 นางสาววรารัตน� ทุนทรัพย�
62013023291 นางสาวขวัญรดี ธนาพฤกษารัตน�
62013023292 นางสาวพรสุภา แซ5เอ็ง
62013023293 นางสาวกมลวรรณ วงค�พิทักษ�
62013023294 นายณฐสกร ม5วงศรี
62013023295 นางสาวพิชชาภรณ� ศิริโสดา
62013023296 นายภาณุพงศ� สุริยะมณี
62013023297 นางสาวพรณภา ทองแสง
62013023298 นายพลธร ไทยสวัสด์ิ
62013023299 นายพิทวัส แสงอุทัย
62013023300 นางสาววาสนา สุขใส
62013023301 นางสาวพรธวัล โตป@นใจ
62013023302 นายอโนชา สมนิยาม
62013023303 นายชิษณุพงศ� คงแดง
62013023304 นางสาวปนัดดา สาคร
62013023305 นายจักรรัฐ สามะ
62013023306 นางสาวเบญจวรรณ บุญวันท�
62013023307 นายศรัญ\ู โนกุญชร
62013023308 นางสาวภัทรวดี บูรณะ
62013023309 นายคณาธิป ภู5พันธ�ศรี
62013023310 นางสาวจิรนันท� สุวะไกร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023311 นายภูวริศ สันติวราวิทย�
62013023312 นางสาวจุฑามาศ ทิพย�สุมณฑา
62013023313 นางสาวเพ็ญนภา จอมทั่วโลก
62013023314 นายวชิรวิทย� บุญชูช5วย
62013023315 นายกฤษฎา สายแปง
62013023316 นางสาวกิตติยา วงศ�ใหญ5
62013023317 นายอนวัช รุ5งเรือง
62013023318 นายเอลีชา แสงสว5าง
62013023319 นางสาวยุพา ชัญถาวร
62013023320 นายกิตติพงษ� แก5นกล%า
62013023321 นายจิรายุทธ เพ็งจันทร�
62013023322 นายณภัทร อรอังกุล
62013023323 นายอนัส ดีหมัด
62013023324 นางสาวณิชามน นพคุณ
62013023325 นางสาววรวลัญช� เกิดทองคํา
62013023326 นางสาวจิราภา หม่ืนชม
62013023327 นางสาวณัฐรดา สํารวมจิตร
62013023328 นางสาวดวงพร เหลืองเถลิงพงษ�
62013023329 นางสาวณัฐฤดี เอื้อเอกสิทธิ
62013023330 นายทศพล บ5อกลาง
62013023331 นางสาวสุทธสินี เสาโกมุท
62013023332 นางสาวสิริกร รอดพานิช
62013023333 นางสาวพรสุดา คําเหลือง
62013023334 ว5าที่ ร.ต.หญิงปนัดดา แก%วปาน
62013023335 นางสาวฉัตรฑริกา ไชยสวัสด์ิ
62013023336 นางสาวเพทาย สุนทรธรรมกุล
62013023337 นางสาวนิตยา สีคง
62013023338 นางสาวอลิษา สุขีวัชรกุล
62013023339 นางสาวกรกนก หนูรัตน�
62013023340 นางสาวณัฐมน สุวรรณศรี

หน%า 778 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023341 นางสาวประกายแก%ว บานเย็น
62013023342 นางสาวกรรณิการ� สาฤกษ�
62013023343 นางสาววนิดา พุ5มพวง
62013023344 นางสาวกนกพร ทองผ5อง
62013023345 นายสุรนันท� จําปากะนันท�
62013023346 นางสาววิศัลย�ศยา กล%าหาญ
62013023347 นางสาวสุภาพร เจแสง
62013023348 นายเทพนิต แสงมณี
62013023349 นางสาวณิชนันทน� ธรรมสุนทร
62013023350 นางสาวพรธิดา เข็มเพ็ชร�
62013023351 นายอนันตชัย พร%อมสุข
62013023352 นายอิทธิพล อัมพวา
62013023353 นางสาวสุชาดา สังขพันธุ�
62013023354 นางสาวปุญญาพัฒน� เปลี่ยนศรีเพ็ชร
62013023355 นางสาวพิมพ�วิภา อุ5นดี
62013023356 นางสาววิลาศิณี นิลมูล
62013023357 นายฐนพัชญ� แสงเงิน
62013023358 นายสืบสกุล เขียวสด
62013023359 นางสาวชุติมา เถียรหนู
62013023360 นางสาวกฤตยา อยู5เย็น
62013023361 นายศิริชัย เอ็มบุตร
62013023362 นางสาวอศิศา สุภาพ
62013023363 นางสาวพิมพิไลย� ระลึก
62013023364 นางสาวประพินญา ศิริไพบูลย�
62013023365 นายวรากรณ� ยอดคํา
62013023366 นายชวัลวิทย� เมืองสุข
62013023367 นางสาวอุษณี มอนศิลา
62013023368 นางสาวลิตา ละเอียด
62013023369 นางสาวศศินิภา สุขเกษม
62013023370 นางสาวสศินา บุญขุนทด

หน%า 779 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023371 นายกันตพิชญ� อาร%อน
62013023372 นางสาวเกศรินทร� รัศมี
62013023373 นางสาวพิมพ�วิภา กองพงษ�
62013023374 นางสาวธมนวรรณ นาคเสนอินทร�
62013023375 นางสาวไอลดา เชื้อแถว
62013023376 นางสาวรุจิรา กิจเกียรต์ิ
62013023377 นายวรัญ\ู อ%นจําลอง
62013023378 นางสาววลัยภรณ� ปานมน
62013023379 นายณธรรศ ลาสูน
62013023380 นางสาวจันจิรา ผลเกษร
62013023381 นายทิวากร เกษตรผลจํารูญ
62013023382 นายณัฐวุฒิ โอภาสนิพัทธ�
62013023383 นางสาวทัศนีย� สมประสงค�
62013023384 นายฐิติวัชร� วัฒน�บุณย�
62013023385 นายสุภชีพ อนุบุตร
62013023386 นายเทพวิชญ� การธนไพบูลย�
62013023387 นายชัยวัฒน� สุวิชานกุล
62013023388 นางสาวอมราวดี อ5องลา
62013023389 นางสาวนิศานาถ ไตรพรม
62013023390 นางสาวอินทุอร เจียระคงม่ัน
62013023391 นางสาวอุทุมพร กรีสุริยา
62013023392 นางสาวกัญญาณัฐ เชื้อกรุง
62013023393 นางสาวฐิตาพร แตงอิน
62013023394 นางสาวพิชชาพร บางแสงอ5อน
62013023395 นางสาววรรณวิสา แกล%วกสิกรรม
62013023396 นายอภินัทธ� โรจนาธิโมกข�
62013023397 นางสาวทัศนีย� โทวรรณา
62013023398 นายทิวากร มาลาแวจันทร�
62013023399 นายนิวัฒน� ผลอําไพ
62013023400 นางสาวศุประวีณ� วิรุณพันธ�

หน%า 780 จาก 2896            
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023401 นางสาวปภาวดี ยะแสง
62013023402 นางสาวศรัณย�รัชต� วัฒน�ธนาธร
62013023403 นางสาวกรรณิกา แสนปวง
62013023404 นายศุภกร ตันศิริ
62013023405 นางสาวมีนา เศรษฐบุตร
62013023406 นางสาวประกายดาว เดชจินดา
62013023407 นางสาวณัฐภาสรณ� อภิโชติศิริฉัตร
62013023408 นางสาวอมรรัตน� คําน5วม
62013023409 นางสาวณัฐวดี ศรีสว5าง
62013023410 นายทวีศักด์ิ อารีเดช
62013023411 นายปรพล วันรักชาติ
62013023412 นางสาวรําไพ ยุระไพ
62013023413 นางสาวสุภาพร ผ5องแผ%ว
62013023414 นางสาวดลพร จริตรัมย�
62013023415 ว5าที่ร%อยตรีจักรดุลย� สุทธินวล
62013023416 นางสาวสดุดี ขาวนุ%ย
62013023417 นางสาวพุธิตา น%อยหุ5น
62013023418 นางสาวกนิษฐาพร หินภู
62013023419 นางสาววรากร โพธิชัยแสน
62013023420 นางสาวธนิกาญจน� นิยมเดช
62013023421 จ5าสิบตํารวจไพรฑูลย� บุญชู
62013023422 นางสาวศิรัญญา เสือคง
62013023423 นายวสันต�อังคาร จันทสี
62013023424 นางสาวมนต�ฤดี เชื้ออุ5น
62013023425 นางสาวปาลิตา อุ5นเสียม
62013023426 นางสาวจิราภา ครองบุญ
62013023427 นางสาวอัญชลี สมดวงสี
62013023428 นางสาวศุภรัตน� จันทะวงศ�
62013023429 นายวชิรศักด์ิ ช%างหัวหน%า
62013023430 นายวัชระ สุ5มมาตย�

หน%า 781 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013023431 นายสักกรินทร� อ5วมทอง
62013023432 นายชัยวุฒิ ชินชัย
62013023433 นางสาวมนสิช หงษ�ทองมี
62013023434 นางสาวสาวิตรี ถนอมสัตย�
62013023435 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย�มูล
62013023436 นางสาวธัญญณัฐ ด%วงเมือง
62013023437 นางสาวนิมาภรณ� จันทร�อ5อน
62013023438 นางสาวรัตนพร ไชยหงษ�
62013023439 นางสาวเมธากาญจน� ง%อตระกูล
62013023440 นายสุรศักด์ิ ยศสิงห�
62013023441 นางสาวกวิสรา แก%วจันทรา
62013023442 นางสาวนิโลบล คําเต็ม
62013023443 นางสาวอนุสรา เตชะสืบ
62013023444 นางสาวสิริกัญญา พรหมมิจิตร
62013023445 ว5าที่ร%อยตรีวัชรพล ป;องเรือ
62013023446 นางสาวเจนจิรา พูลสุข
62013023447 นางสาวสมฤดี โนจักร
62013023448 นายปFณฑ�ธร อิสรปFญญากุล
62013023449 นางสาวปพิชญา เขตสมุทร
62013023450 นางสาวยูไรดา หะยีสาและ
62013023451 นางสาวปFทมาวดี สมพงษ�
62013023452 นายมูหะหมัด มณวิจิตร
62013023453 นางสาวปณิดา พงษ�ประดิษฐ�
62013023454 นายนันทิภาคย� คําภา
62013023455 นางสาวฐิชารัศม� สายจันทร�ยูร
62013023456 นางสาวชมส�เรศ วงค�ษาพิพัฐ
62013023457 นางจิรันธนิน ตันศรีสวัสด์ิ
62013023458 นางสาวเพชรไพลิน แก%วจรัส
62013023459 นายป@ยะวัฒน� ปFญจาคะ
62013023460 นางสาวสมิตา ชูทรัพย�

หน%า 782 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013023461 นายจักรเรศร� ขวัญทรง
62013023462 นางสาวฤทัยรัตน� คงนาวา
62013023463 นางสาวนิรชา อิ่มอ%วน
62013023464 นายเหนือนภัทร จันทรชาติ
62013023465 นางสาวนัชพร สีคาวี
62013023466 นางสาวสุดารัตน� แป;นศิริ
62013023467 นางสาวภัสธิร�ญา ภัคสิรีธร
62013023468 นายกมล อยู5สมบูรณ�
62013023469 นางสาวปนัดดา ทําจะดี
62013023470 นางสาวเวณิตา พรธีรลานนท�
62013023471 นางสาวกมลพรรณ ยะต๋ัน
62013023472 นายพัชรพงค� บํารุงชัยกุล
62013023473 นายเกียรติศักด์ิ แก%วหาญ
62013023474 นายพิชญะ เกิดสาสน�
62013023475 นายธีรพล ศรีพรหม
62013023476 นายพงศ�ศิริ ศรีโคตร
62013023477 นายสิทธิศักด์ิ กัญญามา
62013023478 นางสาวสาลิณี บุญชัยม่ิง
62013023479 นางสาวกนกวรรณ ย้ิมหิ้น
62013023480 นางสาวปณัฐา ธนะคําดี
62013023481 นางสาวศิริกุล ทองย่ิงสกุล
62013023482 นายรวิศ มีแก%ว
62013023483 นางสาวฟาร�ฏิมา สุยะสินธุ�
62013023484 นางสาวสุภา สิงห�ดี
62013023485 นางสาววัลภา สักจันทร�
62013023486 นางสาววนิดา ศรีแสงทรัพย�
62013023487 นางสาวภัณฑิลา ผาแก%ว
62013023488 นางสาวจุติมา สุขผอม
62013023489 นางสาวญาญ�ณินท� จันทร�วิเชียร
62013023490 นางสาวกมลรัตน� พัฒนาสูนย�
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ระดับปริญญาตรี

62013023491 นางสาวมิตรสินี นานากุล
62013023492 นายเทวัน จันทร�หอม
62013023493 นายธนโชติ ตรีแจ5ม
62013023494 นางสาวชมพูนุช เกาศล
62013023495 นายบุณวัทน� ไชยวิริยะ
62013023496 นางสาวพิกุล ป;องแก%ว
62013023497 นางสาวดวงลดา แสงเพชร
62013023498 นางสาวจิราภรณ� จํานอง
62013023499 นางสาวศรัณย�รัตน� คงวัฒนานนท�
62013023500 นางสาวนุสริน แลซารี
62013023501 นางสาวรัตนา เกิดนาค
62013023502 นางสาวจิรนุช ทะยุปFน
62013023503 นางสาวรัตนาวดี อรไชยสุวรรณ
62013023504 นายพิรุณศักด์ิ คล%ายแสง
62013023505 นางวรรณทา ป;องโส
62013023506 นางสาวมนต�นภา คงจริง
62013023507 นางสาวนลินี แก%วสุกใส
62013023508 นางสาวพิรัลรีย� ผิวเกลี้ยง
62013023509 นายธนพัฒน� พฤกษชาติ
62013023510 นางสาวสุพัตรา หลักทอง
62013023511 นางสาวชมพูนุช คําพานิชย�
62013023512 นายชยากร ทิโน
62013023513 นางสาวเกษร�นภา หูเขียว
62013023514 นายเอกลักษณ� พ่ึงสุรินทร�
62013023515 นางสาวชมภูนุช ต%นธรรม
62013023516 นางสาวจิตรลดา สุขเจริญสมบัติ
62013023517 นางสาวภาวิดา เจริญจินดารัตน�
62013023518 นายอัครวินท� น้ําสมบูรณ�
62013023519 นางสาวสาริณี อาภรณ�รัตนานนท�
62013023520 นายราชัญ มาตแสง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023521 นางสาวศศิธร พิมพา
62013023522 นางสาวปรีญากาญน� เสรีภาพ
62013023523 นายอัครวินท� ขุนพรหม
62013023524 นางสาวแก%ววีณา ปานจันทร�
62013023525 นางสาวกรกมล ประทุมแฝง
62013023526 นางสาวรัตติกาล สายเนตร
62013023527 นายพงศกร สีหาคุณ
62013023528 นางมาลัยพร จันทร�โต
62013023529 นางสาวถาวรีย� พรมบุตร
62013023530 นายสิทธิชัย เลิศไกร
62013023531 นางสาวธนภรณ� เด่ียวตระกูลชัย
62013023532 นางสาวสรินนาถ โพธ์ิเหลือง
62013023533 นางสาวเกศกนก อัศพันธ�
62013023534 นายนําโชค วงศ�จ๋ี
62013023535 นางสาวธัญยฉัตร กลิ่นขจรชินสิริ
62013023536 นายกลชัย อําดวนตาล
62013023537 นางสาวพลอยทิพย� ศรีศักด์ิดา
62013023538 นางสาวฉัตรปวีณ� ธัชสิริรุ5งรวี
62013023539 นางสาวดวงพร มณีนิล
62013023540 นางสาวฐรินดา พรชัย
62013023541 นายธนภูมิ บรรณเกียรติ
62013023542 นางสาวศิริญญา ใจตรง
62013023543 นางสาวสรวงเกล%า สองพิมพ�
62013023544 นางสาวนนทพร เวชพาณิชย�
62013023545 นายประพฤทธ์ิ พรหมเสน
62013023546 นางสาวกาลัญ\ุตา อมรเวชกุล
62013023547 นางสาวเสาวนิตย� เนื้อเขียว
62013023548 นางสาวสุภาพร ทากัน
62013023549 นายกิตตินันท� แสงทอง
62013023550 นางสาวซากีนา ตุสาตู
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023551 นางสาวติญาพร บุญไชยม่ิง
62013023552 นางสาวธนาพร เฮลเกลวาลร�
62013023553 นายบุดดี แสนจันทร�
62013023554 นางสาวรัตนาภรณ� ศุภนรากุล
62013023555 นายปรัชญ� หนูขํา
62013023556 นายรณกฤต ต5างใจ
62013023557 นางสาวจิรประภา เพ็ญศรี
62013023558 นางสาวจิดาภา อินอยู5
62013023559 นางสาวศิริวรรณ นิลม5วง
62013023560 นางสาวกนกพร ไพรสาร
62013023561 นางสาวศิราภรณ� ตันสุวรรณ
62013023562 นายธราธิป กาใจคํา
62013023563 นางสาวธนพร ตุลยนิษก�
62013023564 จ5าอากาศเอกภานุพงษ� ลันวงษา
62013023565 นายศรัทธา วงศ�ราษฎร�
62013023566 นางสาวหทัยพันธน� ศรีคร่ํา
62013023567 นายพิกุล แก%วโชติ
62013023568 นายภาณุวัฒน� ศรีขลา
62013023569 นางสาวญานิการ� สุวรรณพรม
62013023570 นางสาวชลิดา คําลาเลี้ยง
62013023571 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีไชยา
62013023572 ว5าที่ร%อยตรีหญิงชุติณัฐกาญจน� ณัฐจินดาโชค
62013023573 นางสาวพลอยไพลิน บัวบาน
62013023574 นางสาวศุภวรรณ วันไชยเจริญ
62013023575 ว5าที่ร%อยตรีสถาพร ภูสุวรรณ�
62013023576 นางสาวชฎาพร ฮงหลี
62013023577 นางสาวลักษณา บุญเรือง
62013023578 นางสาวสาวิตรี เทียนทอง
62013023579 นางสาวนวพร แก%วคําลา
62013023580 นางสาวธนพร เฉิดสกุลกิจ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023581 นางสาววลัยภัทร สัตยวณิช
62013023582 นางสาวสรารัตน� ย่ีสุ5นทอง
62013023583 นางสาวจุฑามาศ สุขโต
62013023584 นางสาวสิขวัญ แย%มวจี
62013023585 นางสาวอรนลิน ศรีสุขใส
62013023586 นางสาวอรรัตน� โพธ์ิภักดีกูล
62013023587 นางสาวพรชนก หว5างภักดี
62013023588 นายวาทศิลปQ ช5วยเหลือ
62013023589 นางสาวเบญจมาศ รอดวงษ�
62013023590 นางสาวบุญยงค� วิสีปFตย�
62013023591 นายอภิสิทธ์ิ จองตามา
62013023592 นางสาวพัชรีภรณ� มนุษย�รัมย�
62013023593 นายทัศนสิทธ์ิ เพียงแก%ว
62013023594 นางสาวสุชานาฎ อินยันญะ
62013023595 นายเทิดศักด์ิ พราหมชม
62013023596 นางสาวเพ็ญณสิริ ธรรมคงทอง
62013023597 นางสาววารี เมืองแก%ว
62013023598 นายเดชา สุขวุฒิกิจ
62013023599 นางสาวจุฑาทิพย� มาตรบุรมย�
62013023600 นายเจตน� เจริญพานิช
62013023601 นางสาวศิรภัสสร คําตอง
62013023602 นางสาววิมลรัตน� ศรีเมฆ
62013023603 นางสาวนวพร โมรา
62013023604 นางสาวลลิตวดี พุ5มบุญฤทธ์ิ
62013023605 นางสาวศศิธร ภูทองโปXง
62013023606 นางสาวพุทธนาถ สวัสด์ิโยธิน
62013023607 นางสาวทิพย�ปาลิดา อารยาฉัตรคุปต�
62013023608 นายสามารถ บุญวิถี
62013023609 นางสาวพรลภัส สว5างโรจน�
62013023610 นางสาวพัชริดา อ่ําบุญ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023611 นางสาวปวิญญา ศิวะวรพันธ�
62013023612 นางสาวอรพรรณ ย้ิมเรือน
62013023613 นางสาวเพ็ญนภา เกษร
62013023614 นางสาวบัวทิพย� ชมภูศรี
62013023615 นายภาณุพงศ� เข่ือนจนะ
62013023616 นางสาวพิมพ�ชนก ทวีวรรณ�
62013023617 นายก5อเกียรติ ตันสิทธิพันธุ�
62013023618 นางสาวเสาวณีย� ใจไหว
62013023619 นายศุภวุฒิ เหลืองภากร
62013023620 นายภคาธร แจ5มจันทร�
62013023621 นางสาวเบญจมาภรณ� เล็กกระจ5าง
62013023622 นางสาวภาสสุดา หม่ืนถ%อง
62013023623 นายนันทวัฒน� อิงคโชติวรนันท�
62013023624 นางสาววิสรรชนีย� บรรจงศิริ
62013023625 นายวรพงษ� บวงสวง
62013023626 นางวาสนา เจริญลาภ
62013023627 นางสาวจริยา ประชากุล
62013023628 นางสาวศุภรัตน� คฤหัส
62013023629 นางสาววัชรีย� ป@มปา
62013023630 นายสิรวิชญ� แสวงทรัพย�
62013023631 นางสาวจินตนา ฤทธิธรรม
62013023632 นายภาณุ สีตบุตร
62013023633 นางสาวณิชย�การ เรืองศรี
62013023634 นางสาวปรานเปรม มีนยุทธ�
62013023635 นายธวัชชัย เส็งเมือง
62013023636 นางสาวผ5องนภา ชูฉํ่า
62013023637 นายเอื้ออังกูร แปงแก%ว
62013023638 นางสาววันเพ็ญ เอี่ยมศรี
62013023639 นางสาวภัทรพร กูลประสูตร�
62013023640 นางสาวจิดาภา ศรีอักษร
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023641 นางสาวอาทิตติยา วงศ�ผาบุตร
62013023642 นางสาวสินใจ อุไรรัมย�
62013023643 นางสาววรีพร แซ5ลิ้ว
62013023644 นายธิติพัทธ� โปธา
62013023645 นางสาวโสภาพร สายวัน
62013023646 นางสาววิชชุดา ภูติรถยา
62013023647 นางสาวตรีรัตน� ชาติสม
62013023648 นายหิรัณย� เสาวกุล
62013023649 นายนราธิป คลังทอง
62013023650 นางสาวรสธร อัฒจักร
62013023651 นางสาวกิตติยา ขรณีย�
62013023652 นายธนชัย แม%นมรกต
62013023653 นายเมธัส จิตรทหาร
62013023654 นายธนภูมิ ประทานธนวงศ�
62013023655 นายไชยวัฒน� ทองเนื้อแปด
62013023656 นางสาวเปมิกา เล็ดลอด
62013023657 นางสาวสุภวรรณ� ประสิทธ์ิเกตุกรณ�
62013023658 นางสาวนรินท�รัชต� นึกสมหวัง
62013023659 นางสาวปนัดดา ถาน%อย
62013023660 นางสาวจิตตราภรณ� นวลปFนยอง
62013023661 นางสาวเบญจขัณฑ� อินทร�ดํา
62013023662 นางสาวอุไรพร แสงทอง
62013023663 นายจงธรรม อํามฤคขจร
62013023664 นางสาวสุมาลี วงศ�สันติคีรี
62013023665 นางสาววรรณวิมล หล%าชน
62013023666 นางสาวธชาษร สร%อยอุดม
62013023667 นายมาโนช สอดศรี
62013023668 นางสาวอัญวีกา สุวรรณคม
62013023669 นายชนะวรรณ รินชม
62013023670 นางสาวสรวงสุดา คํายันต�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023671 นางสาวจิราภรณ� มนตรีพิทักษ�
62013023672 นางสาวรังสิมา พิมพ�ทอง
62013023673 นางสาวม่ิงขวัญ นิวงษา
62013023674 นางสาวสุธิรักษ� ยุบล
62013023675 นางสาวปFณฑารีย� จันทร�พุ5ม
62013023676 นางสาวตรีรัตน� บุญช5วย
62013023677 นายณัฐพล คุ%มเกตุ
62013023678 นางสาวพัชริดา เมืองจินดา
62013023679 นางสาวรวิสรา นิรมานสกุลพงศ�
62013023680 นางสาวอาทิตยา คุ5ยเจริญ
62013023681 นางสาวนาตยา ละหมัด
62013023682 นางสาววารุณี สุริยัง
62013023683 นางสาววิชชุดา ไชยถาวร
62013023684 นางสาวณัฐิกานต� ทิศลา
62013023685 นายมงคล ถนอมสุข
62013023686 นางสาวเสมอทิพย� ปานเจริญ
62013023687 นางสาวภัสร�สร ทหารไทย
62013023688 นางสาวทัศนีย� รุ5งเรือง
62013023689 นางสาวอังสุมา เล็กสมทรง
62013023690 นางสาวพิมพ�ใจ สุพรรณคง
62013023691 นายยุทธพิชัย สงวนทรัพย�
62013023692 นางสาวจิราภรณ� ปูXย5า
62013023693 นางสาวชณิตา พระคุณรักษ�
62013023694 นางสาวนูรีซา หะยีเจUะหะ
62013023695 นายจารุวัฒน� วัชรนันทพงศ�
62013023696 นางสาวศศิธร สุวรรณไตร
62013023697 นางสาวมนกร จิโรชวรากร
62013023698 นางสาวสุนิสา เปสูงเนิน
62013023699 นางสาวตรีรัตน� ทนานทอง
62013023700 นางสาววีรญา บุญอุปถัมภ�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023701 นางสาวนันทนา อํานวยชัยพร
62013023702 นางสาวโสรญา สุรี
62013023703 นางสาวมานิตา ทองมา
62013023704 นางสาวอาภรณ�ภัทร� ชูเทียน
62013023705 นายสุรเสน เจริญสมสุข
62013023706 นายรัชพล เกียรติคุณรัตน�
62013023707 นางสาวศิริรัตน� เรืองศรี
62013023708 นางสาวสุดารัตน� ฐานผดุง
62013023709 นางสาวสุพรรษา แก5นนาคํา
62013023710 นางสาวยุพาวรรณ อุ5นน%อย
62013023711 นายพชร บุญน%อม
62013023712 นางจัตุพร ศรีวังม5วง
62013023713 นางสาวจิรัชยา กิติโกมลสุข
62013023714 นางสาวมณฑิรา ริ้วเหลือง
62013023715 นายธีระเดช สุขทอง
62013023716 นางสาวกิตติยา ขุนราม
62013023717 นายพิศาล โพธ์ิศรี
62013023718 นางสาวจินตวีร� แดงโชติ
62013023719 นางสาวดาราพร คําบัวโคตร
62013023720 นางสาวบุษยมาศ คงไมตรี
62013023721 นางสาวโสภิกา เทพกัน
62013023722 นางสาวรมิดา เจือวานิช
62013023723 นายพิทักษ� อินหมู
62013023724 นางสาวอังสุดาพร หารกา
62013023725 นางสาวกานต�ธิดา แกประโคน
62013023726 นางสาวกัญญาพัชร หนูศรี
62013023727 นายศิริศักด์ิ ประสมสุข
62013023728 นางสาวณัฐธิดา นิลเพชร
62013023729 นางสาวภาวิณี หาญพุฒ
62013023730 นางสาวศุภสุตา ทรัพย�ส5องแสง

หน%า 791 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023731 นายวันชัย กันทรนวกิจ
62013023732 นางสาวปริชมนณ� นนศิริ
62013023733 นางสาวดาหลา สีสอนการ
62013023734 นางสาวมาลินี ไสว
62013023735 นางสาวนันทิตา จันทร�มณี
62013023736 นางสาวจิตติมา ฉันทะสมบุญเสรี
62013023737 นางสาวฉัตรชญา ชูดวงจันทร�
62013023738 นางสาวพิชาพัทธ� ป@ยเรืองวิทย�
62013023739 นางสาวศิริลักษณ� นพเคราะห�
62013023740 นางสาวศิริพร แก%วเขียว
62013023741 นางสาวศศิภา จันทร�กล%า
62013023742 นางสาวกูอารีนา กูแมเรUาะ
62013023743 นางสาวจันจิรา ยงไธสง
62013023744 นางสาวสกุลรัตน� พรหมสุด
62013023745 นางสาวนุชจรินทร� อินทรีย�
62013023746 นายวีระวุฒิ คําแก%ว
62013023747 นางสาวนันท�นภัส คําใส
62013023748 นางสาวโศภิษฐา สืบศิริวิริยะกุล
62013023749 นางสาวปาลิตา ฉํ่าแสง
62013023750 นางสาวศศิเพ็ญ อรุณทอง
62013023751 นางสาวธนาภรณ� โพโสลี
62013023752 นายประเสริฐ ศรีทา
62013023753 นางสาวกัญญวรรณ ผิวประกายเพชร
62013023754 นายจุลวัชร คําประเสริฐ
62013023755 นางสาววราพร สุขลิ่ม
62013023756 นางสาววิภารัตน� อินทอง
62013023757 นางสาวอรพรรณ นาคสุริยวงษ�
62013023758 นายสิรวิชญ� ศรีวราพันธุ�
62013023759 นางสาวศศิกานต� ชูชะวัด
62013023760 นายณัฐพล สาคร
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62013023761 นางสาวโยษิตา เจียวสามเนตร�
62013023762 นางสาวอริศจิกา สุวรรณ
62013023763 นางสาวสุพรรณี เกิดคล้ํา
62013023764 นางสาวทัศนีย� นามวงค�
62013023765 นายชัชพล พรหมฉิม
62013023766 นางสาวศิริพร ชุมปรางค�
62013023767 นางสาวกนกนิภา ศรีสมบูรณ�
62013023768 นางสาวจิดาภา ศรีสุวรรณ
62013023769 นางสาวพิชชาภัทร� อัคคีสุวรรณ�
62013023770 ว5าที่ร%อยตรีธงชัย นกอยู5
62013023771 นางสาวชุติมา แสงระวี
62013023772 นายทนงศักด์ิ สีสัน
62013023773 นายวรเทพ วีสม
62013023774 นางสาวอภิญญา วงค�ธิดา
62013023775 นางสาวอัสนีย� รายา
62013023776 นายศรัณย� ภมร
62013023777 นางสาวนพลักษณ� บัวสระ
62013023778 นายพีร� สุทธิชาติ
62013023779 นางสาวมณีลิน วงศ�สาย
62013023780 นางสาวอัญชิสา เมฆช%าง
62013023781 นางสาวนันทนี เทียมโคกกรวด
62013023782 นางสาวพัชรินทร� สุมานพ
62013023783 นางสาวพัชราภรณ� จันทร�จวน
62013023784 นางสาวผานิด หลํารอด
62013023785 นางสาวโอบระวี สดศิริ
62013023786 นางสาวทิพย�วิมล ทองใบใหญ5
62013023787 นายอมเรศ ผลลําเจียก
62013023788 นายชัยยันต� อ5อนน%อม
62013023789 นายชัชธร ขันคํา
62013023790 นางสาวชวิศา วงษ�ประเวศน�
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62013023791 นางสาวกนิษฐา เทียมดวงแข
62013023792 นางสาวณัฏฐากุล ภักดีสว5าง
62013023793 นางสาวอัจฉรา สวัสด์ิพิพัฒน�
62013023794 นายปรัญญา เกมาหะยุง
62013023795 นางสาวนวพร แก%วม่ัน
62013023796 นางสาวอัมพร ศิริพรชัยกุล
62013023797 นางสาวสุธัญญา คงวิเศษ
62013023798 นายเมธาศักด์ิ บุญร5ม
62013023799 นายวิทวัส วรรณะอยู5
62013023800 นางสาวเพชรชฎา ชฎาเพชรประเสริฐ
62013023801 นางสาวชณัฎฐ�ฑิตา คําพับ
62013023802 นางสาวศิรินทิพย� สักลอ
62013023803 นางสาวธัญญารัตน� จันทะพันธ�
62013023804 นางสาวรุ5งทิวา ต๊ิบจ๋ี
62013023805 นางภควรรณ เพ็งศิริ
62013023806 นางสาวศิริธนา แก%วแหวน
62013023807 นางภิญญาพัชญ� ฐนันท�วัฒนกุล
62013023808 นายเกรียงศักด์ิ อินศรี
62013023809 นางสาวอรวี เตชะรัตนเดชา
62013023810 นางสาวณัฐธยาน� กุ%งทอง
62013023811 นางสาวสุวิมล หม่ันดี
62013023812 นางสาวปุณญมาศ โพธ์ิทอง
62013023813 นางสาวอารยา สุขลาภ
62013023814 นางสาวฐิตาภา วงศ�นิคม
62013023815 นางสาวณัฎฐิตา กิจสง5า
62013023816 นายปฐมพงษ� ป@ยะพัฒนกุล
62013023817 นายนวพล พงษ�จิตภักด์ิ
62013023818 นางสาวปฐมพร มาลีถาวร
62013023819 นางสาวประภัทสรณ� เหลาเกตุ
62013023820 นางสาวสุพิชญา โพธิปFตชา
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62013023821 นางสาวสุรีย�พร ปานสมัย
62013023822 นางสาวอรวรรณ หล%าตUะ
62013023823 นางสาวสุดสวาท พุทธา
62013023824 นางสาวเกศกนก พุ5มสุวรรณ�
62013023825 นายปณิธาน อยู5โทน
62013023826 นายวรพงษ� เหรียญศิริวรรณ
62013023827 นางสาวธีราพร อินตUะวงศ�
62013023828 นางสาวศันศนีย� ชูจิต
62013023829 นายโกสินธ� อัคพิน
62013023830 นายย่ิงยง ศรีหงส�
62013023831 นายทนงศักด์ิ ฝุXนเงิน
62013023832 นางสาวสุวัลยา อารีรัตน�
62013023833 นายปองพล สุขนิรันดร�
62013023834 นายปรเมศวร� สุระยศ
62013023835 นางสาวศิรประภา ประดิษฐ�
62013023836 นางสาวรื่นฤดี เฟLPองระย%า
62013023837 นางสาวนัฏฐชพรรน แสงจันทร�
62013023838 นางสาวสุนิดา พรหมแสง
62013023839 นายฉัตรชัย ชนะสัตย�
62013023840 นายบรรเจิด โกวิทคณิต
62013023841 นางสาวเกศราภรณ� ก%านใบยา
62013023842 นางสาวสิพัตสา คันธภูมิ
62013023843 นายสาธิต สายัณห�
62013023844 นางสาวกนกภัทร เอี่ยมสกุล
62013023845 นายเลิศเชาว� คงประพันธ�
62013023846 นางสาวนิภาพร วันพิรุณ
62013023847 นายเอกสิทธ์ิ เพ็ญภินันท�
62013023848 นางสาวจริยา จันทร�จาด
62013023849 นางสาวสุวิมล คําสิงห�นอก
62013023850 นางสาวพอฤทัย พานแก%ว
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62013023851 นายธนากานต� รอดภัย
62013023852 นายอนวัช บัวคํา
62013023853 นางสาวนันทวรรณ ตันติสิริมงคล
62013023854 นางสาวจริยา โสบุญ
62013023855 นางสาววรณัน ศิริเพ็ญ
62013023856 นางสาวณัชชา แมตเมือง
62013023857 นางสาวฐานะมาศ ปFญญาไว
62013023858 นางสาวสุวรรณา วัยบุตร
62013023859 นางสาวจิราวรรณ ศรีชัยสันติกุล
62013023860 นางสาวปรียาดา ทองมาก
62013023861 นายชิน ภู5สันติสัมพันธ�
62013023862 นางสาวเพ็ญผกา สัญญากิจ
62013023863 นางสาวนาตยา มีเถ่ือน
62013023864 นางสาวงามวิลาศ ปางจุติ
62013023865 นายชัยสวัสด์ิ อักษรนิติ
62013023866 นางสาวนัฐกานต� แก%วด%วง
62013023867 นางสาวจิตรเลขา ฤกษ�วิสาข�
62013023868 นางสาวชนัญชิดา อารมนต�
62013023869 นางสาวณัฐริดา เศรษฐสถิต
62013023870 นายปกาศิต แก5นม่ัน
62013023871 นายสุรัตน� ขุนรักษ�
62013023872 นางสาวลฎาภา ศรีจรรยา
62013023873 นายสมศักด์ิ แสงดํา
62013023874 นางสาวพิมวัฒนา ทํานาแพง
62013023875 นายสราวุฒิ ล5วงเขตต�
62013023876 นางสาวธัญญลักษณ� แสนลา
62013023877 นางสาวหัทยา ศรีมาลัย
62013023878 นายป@ยศิษฏ� อภิชิตสกุล
62013023879 นางสาวโชติกานต� อ5วมชื่น
62013023880 นางสาวมาสวดี โอแสงธรรมนนท�
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62013023881 นายสัญชัย นิระมล
62013023882 นายมณฑล ปุยอรุณ
62013023883 นางสาวภัสชามญชุ� สมหวัง
62013023884 นางสาวชุติกาญจน� สิงห�ทอง
62013023885 นายณัฐพล พุทธา
62013023886 นางสาวศิริลักษณ� สร%อยเกลียว
62013023887 นางสาวธมนวรรณ ธนะประสพ
62013023888 นางสาววาสินี อารีย�พงษ�
62013023889 นางสาวปรียาภา พิพิธหิรัญการ
62013023890 นางสาวโยธกา อินตUะวิน
62013023891 นางสาวณัฐริกา โพธ์ิน%อย
62013023892 นางสาววราภรณ� สุทธิบุญ
62013023893 นางสาวกุสุมา แสงมณีพร
62013023894 ว5าที่ ร.ต.พิสิฐชัย โพธ์ิตระกูล
62013023895 นางสาววรรณภา มีแก%ว
62013023896 นางสาวเสาวลักษณ� คําผง
62013023897 นางสาวณัฐทนิษฐ� ธรรมนิสนธ์ิ
62013023898 นางสาวชฎาธนพร แสงวิเศษ
62013023899 นางสาวประภัสสร กลิ่นคําหอม
62013023900 นางสาวนิศากร มานะกิจ
62013023901 นางสาววริศรา ตัณธนศุข
62013023902 นางสาวจิราพร ปะละใจ
62013023903 นายกันตวัฒน� ธนาสิริกุล
62013023904 นายนรุพงษ� ทรัพย�ประเสริฐ
62013023905 นางสาวณัฏฐา วิวัชรโกเศศ
62013023906 นางสาวสุพรรณี ฉายย่ิงเชี่ยว
62013023907 นางสาวจันทนา จันทร�วัง
62013023908 นางสาวชนาภัทร เรือนพิมพ�
62013023909 นางสาวชัญญา ทรงศิริ
62013023910 นางสาววนัสนันท� กันทะวงศ�
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62013023911 นางสาวกวิสราพร พงศ�รดาทิพ
62013023912 นางสาวอัจฉรา ใจหาญ
62013023913 นางนงค�นุช ช%างแก%ว
62013023914 นางสาวอธิตา ทองลี่
62013023915 นางปFญจรี กลับชม
62013023916 นางสาวสุพรรณี เกตุชาติ
62013023917 นายสุไลมาน มะซาวา
62013023918 นางสาวกานต�พิชชา แสนสุธา
62013023919 นายณัฐพงศ� เพ็ชรพรหม
62013023920 นางสาวนริสรา เพ็งพาจร
62013023921 นางสาวมณฑิรา สุริยวงษ�
62013023922 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ โชติไพบูลย�พันธุ�
62013023923 นางสาวพรณัชชา ใจวรรณะ
62013023924 นายสุริยา ลีแก%ว
62013023925 นางสาวจุฬารัตน� ชัยดี
62013023926 นางสาวดวงตะวัน บํารุงสุข
62013023927 นายกฤษฎา ลิมปวิบูล
62013023928 นางสาววรรณธร เกตุจํานงค�
62013023929 นางสาวรุ5งศรี สุกชุม
62013023930 นางสาวทัชชญา ป@ติธนภูวเดช
62013023931 นายเนติกรณ� ดUะวี
62013023932 นายเฉลิมพล ปาระพิมพ�
62013023933 นางสาวกมลขวัญ หอมทั่ว
62013023934 นางสาวสรัลนุช ป@ติพร
62013023935 นางสาวสุพัตรา มูลเต้ีย
62013023936 นางสาวจุฑารัตน� ผาสุพันธ�
62013023937 นางสาวป@ยาภรณ� กรุดนาค
62013023938 นางสาวสิรินทรา แสงจันทร�
62013023939 นางสาวเดือนเพ็ญ สิมมาจันทร�
62013023940 นายสัญชัย เสมสฤษด์ิ

หน%า 798 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023941 นางสาววาสนา อ%นป;อม
62013023942 นางสาวสิริพร เสนาเศรษฐ�
62013023943 นางสาวนรมลรัตน� มีแถม
62013023944 นางสาวเบญจวรรณ เกตุงาม
62013023945 นางสาวเมธินี นิลโมตน�
62013023946 พันจ5าอากาศตรีฉัตรชัย เตโพธ์ิ
62013023947 นายนิติพจน� ขุนพินิจ
62013023948 นางสาวรัตนาพร จันทร�อุตส5าห�
62013023949 นายอดิศร เพ่ิมทวี
62013023950 นางสาวนัทวดี เนตรประภัทร�
62013023951 นางสาวภัทรธิรา คชพันธ�
62013023952 นายบุญญฤทธ์ิ กาหลง
62013023953 นางสาวกมลทิพย� สังข�นาค
62013023954 นางสาวจารุณี สามพันตับ
62013023955 นางสาวกันต�กมล พันธุ�มงคล
62013023956 นางสาววราภรณ� โตนน้ําขาว
62013023957 นางสาวเพ็ญนภา อมรวัฒน�
62013023958 นางสาวทิวา เหล็กผา
62013023959 นางสาวสุวิมล ธัญญเจริญ
62013023960 นางสาวเอมิกา เทพนาคิน
62013023961 นางสาวฐป@ตา ติระนนท�
62013023962 นายภูมิวิทย� แก5นกระจ5าง
62013023963 นางสาวณัฏฐ�ชญาดา เกลือมีผล
62013023964 นางสาวนภษร ภัคธนาเดชานนท�
62013023965 นางสาวสมฤดี ทองดําชู
62013023966 นายวรรณกร เดชะวริทธ์ิ
62013023967 นางสาวภูมินทร� สารรัตน�
62013023968 นายศศิศระ ปานเพชร
62013023969 นางสาวขวัญสุดา เจริญศรี
62013023970 นางสาวธัญเรศ วรศานต�

หน%า 799 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013023971 นายสุภัทร ชัยเจริญภัทร
62013023972 นางสาวดวงใจ คําตีด
62013023973 นางสาวกัญญารัตน� เรือนใจ
62013023974 นายสิทธิกร สุรินธรรม
62013023975 นางสาวพัชรี บุตรจันทร�
62013023976 นายธนพันธ� นววงศานันต�
62013023977 นางสาวชมพูนท สังข�พิชัย
62013023978 นางสาวชฎาภรณ� รักขาว
62013023979 นายธีรศักด์ิ ว5องเกษฎา
62013023980 นางสาวพิมพ�พร มาหล%า
62013023981 นางสาวเกษกนก มาตรวงษ�
62013023982 นายวทัญ\ู สังข�ธูป
62013023983 นางสาวกนกพรรณ วิจิตรกูล
62013023984 นายชาติตระการ คําภูเงิน
62013023985 นางสาวฉัตราภรณ� สนธิอ5วม
62013023986 นางสาวปวีณา วงศ�สามารถ
62013023987 นางสาวพรดา จูมสูงเนิน
62013023988 นางสาววริศรา ศรีเสนพิลา
62013023989 นายนนทพัทธ� คุณสาระ
62013023990 นางสาวภัทราภรณ� คงม่ัน
62013023991 นางสาวสุนันทา สายปFMนเหน5ง
62013023992 นางสาวจริยา ทองดี
62013023993 นางสาวภัทรวรรณ สุครีพ
62013023994 นางสาวพรเพชร รัตนเล%ารุ5งเรือง
62013023995 นางสาวเหมือนฝFน นิตยศร
62013023996 นางสาวปาวรีย� พันผักแว5น
62013023997 นางสาวศิริรัตน� ไกรเกตุ
62013023998 นายพชรพล โตมอญ
62013023999 นายอาณัติ อังกุรเศรณี
62013024000 นายสรวิศ วรรณะ

หน%า 800 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024001 นายเกรียงไกร สุภาวรรณ
62013024002 นายศักด์ิชัย คงสระ
62013024003 นายวินัย ต๊ิบสาร
62013024004 นางสาวประภาพร ยอดขํา
62013024005 นางสาววณัชกรณ� นันทศุภกร
62013024006 นางสาวชื่นจิต แสงทอง
62013024007 นายวิศิษฐ� เจริญอึ๊ง
62013024008 นายนราธร โชตม่ันคงสิน
62013024009 นายอัฐวิชญ� เอื้ออนุวงศ�
62013024010 นายจีราพัฒน� พินทรัพย�
62013024011 นางสาวณัฐชยา ดวงจรัส
62013024012 นางสาวปFญญาพร ต้ังกิจกิตติพงศ�
62013024013 นางสาวกรกนก ทับน%อย
62013024014 นางสาวลลิตวดี ใจม่ัน
62013024015 นางสาวธัญยกันต� ขันใจ
62013024016 นายอาฮะมัด ดาโอะ
62013024017 นางสาวนงลักษณ� เติมอาบศรี
62013024018 นางสาวสุวนันท� คงเพ็ชรศักด์ิ
62013024019 นางสาวเพ็ญพิรุณ มาประเทียบ
62013024020 นางสาวกิติยา พรหมรินทร�
62013024021 นางสาวบุษบา โหระโช
62013024022 นางสาวกนกวรรณ เกตุแก%ว
62013024023 นางสาวปFทมา จงดู
62013024024 นางสาวสุวดี เนาว�สุวรรณ
62013024025 นางสาวกมลทิพย� เขียนจอหอ
62013024026 นายประทวน แวงภูลา
62013024027 นางสาวศศิมาภรณ� วีระศักด์ิ
62013024028 นายศุภดา แสนฉลาด
62013024029 นางสาวณัฐนุช สุขแก%ว
62013024030 นางสาววัชรีวรรณ ยลวงศ�

หน%า 801 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024031 นางสาวภาณุพรรณ� ไชยประเทศ
62013024032 นางสาวฉัตรดาว วงค�ชัย
62013024033 นางสาววนิดา สมศรี
62013024034 นางสาวอรอุมา ตีระศรี
62013024035 นางสาวภาชน�ภักด์ิ จารุภาชน�
62013024036 นางสาวจุฑามาศ ธราดล
62013024037 นางสาวพรวิภา ชุ5มชื่น
62013024038 นางวราพรรณ กองเงิน
62013024039 นางสาวสุชาดา ต้ังเพียรวัฒนา
62013024040 นายธีรสิทธ์ิ เฟLPองฟูลอย
62013024041 นางสาวกุลจิรา ใสสุวรรณ
62013024042 นางสาวชนม�ชนก ทองม5วง
62013024043 นางสาวกมลวรรณ โภควัฒน�
62013024044 นายประดิษฐ� ติงสะ
62013024045 นางสาวภัททลักษณ� ชัยวิเศษ
62013024046 นายอานนท� นามวงค�
62013024047 นางสาวกาลเวลา ฤทธิศรธนู
62013024048 นางสาวอรสินี วงศ�สิงห�
62013024049 นางสาวสุภัทรา ศิรินิกร
62013024050 นางสาวณิชารีย� วีระพรชัยกุล
62013024051 นางสาวญาติกา ฉิมวรรณ
62013024052 นายประธาน อุณหะนันทน�
62013024053 นายศราวุธ สมวงค�
62013024054 นางสาวเนติมา บุญประกอบ
62013024055 นางสาววรินทร�ยุพา พิมพ�สะอาด
62013024056 นางสาวนฤมล ศรีสุข
62013024057 นางสาวนันธิดา เอียดราช
62013024058 นางสาวศิริพร ไชยมงคล
62013024059 นางสาวโชติกา โออิน
62013024060 นางสาวอรพิน นิชํานาญ

หน%า 802 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024061 นางสาวปXานรวี เจริญอ%น
62013024062 นางสาวอุไรรัตน� ไชยรัตน�
62013024063 นางสาวศิริพร กลายไพร
62013024064 นางสาวเบญจมาภรณ� แก%วระคน
62013024065 นางสาวธนัทต�ภรณ� ขจรพงศ�ไพศาล
62013024066 นางสาวศิริพร โพธิพฤกษ�
62013024067 นายชัชวาล ยอดคําตัน
62013024068 นางสาวอรธีรา ศรีสวัสด์ิ
62013024069 นางสาวนันทวรรณ กล่ํากลาง
62013024070 นางสาวเสาวภาคย� พิเดช
62013024071 นางสาวกัญญาณัฐ บุญเป[ง
62013024072 นางสาวฐิติรัตน� ธูปอินทร�
62013024073 นางสาวชนิตา บุญญานุพันธ�
62013024074 นางสาวณัฐสุรางค� กล5องเพ็ชร
62013024075 นางกัญญา มีลาภ
62013024076 นายอัษฎาวุธ รัตนะ
62013024077 นางสาวนัยนา ทวีจิตร�
62013024078 ว5าที่ร%อยตรีฑิฆัมพร ฤทธายุวงศ�
62013024079 นางสาววรางคณา จันทพันธ�
62013024080 นางสาววราพร ทองแฉล%ม
62013024081 นางสาวกฤติยา วาปYทํา
62013024082 นายสหรัถ วิเศษรอด
62013024083 นางสาวเทพสุดา ดีแจ%ง
62013024084 นางสาวสุกัญญา ทองดี
62013024085 นายสวณัฐ เมืองแก%ว
62013024086 นางสาวอรอุมา ธรรมเกษา
62013024087 นางสาวประภาพรรณ วงค�สลี
62013024088 นายพัฒนพงค� ดิษสง
62013024089 นางสาวศันศนีย� บุญวงษ�เมือง
62013024090 นางสาวเยาวลักษณ� สวยสอาด

หน%า 803 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024091 นางสาวอรุณทิพย� อุ5นทรัพย�เจริญ
62013024092 นางสาวกฤติยาภรณ� ประยูรหาญ
62013024093 นายเนตินันท� ก%องเสียง
62013024094 นางสาวพัชราวลัย อุดมสินค%า
62013024095 นางสาวจุฬาลักษณ� สาและ
62013024096 นางสาวเกล็ดนที มีเจริญ
62013024097 นายอัครพล ภิรมย�
62013024098 นางสาวชานัณญา สุวรรณมาโจ
62013024099 นางสาวอัญชลี ยาวิชัย
62013024100 นางสาวทวีรัตน� พลายดํา
62013024101 นางสาวนัชชา เนาว�ประดิษฐ�
62013024102 นางสาวกัญฐณา เทศทิม
62013024103 นางสาวสิริยากร ปFญญาสอน
62013024104 นางสาวกฤษณา จินดา
62013024105 นางสาวจุฑาทิพย� พรนาคสอนโกษา
62013024106 นางสาวชุติรัตน� ทับทิมหอม
62013024107 นางสาวสุกัญญา ดิษฐบุตร
62013024108 นางสาวรัตนาวดี เขียวยันต�
62013024109 นางสาวภคพร พงษ�รัตนชัย
62013024110 นางสาวปาริฉัตร หินเมืองเก5า
62013024111 นายวรวุธ เกตุศรีบุรินท�
62013024112 นางสาวเกตุวรินทร� สีม5วง
62013024113 นางสาวลัดดาวัลย� ไพรศรี
62013024114 นายวาทิตย� คณารักษ�
62013024115 นางสาวอภิรุจี โพธ์ิทอง
62013024116 นางสาวเขมจิรา รังกลาง
62013024117 นางสาวธารทิพย� อินทร�ทองมาก
62013024118 นางสาวธันย�ชนก ทับประเสริฐ
62013024119 นางสาวเบญจวรรณ อ5อนพูล
62013024120 นางสาวรุ5งทิพย� คมจริง

หน%า 804 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024121 นางสาวแพรพัก ขุนรอง
62013024122 นางสาวฉลองขวัญ จีบหีด
62013024123 นายวิธวัฒน� นุ5มนวลศรี
62013024124 นางสุนีย� จาริพันธ�
62013024125 นางสาวแก%วใจ พุ5มบานเย็น
62013024126 นายนัฐวุฒิ เพชรแก%ว
62013024127 นางสาวนาตาชา เชาว�ช5าง
62013024128 นางสาวนูรียะ ลาเตะ
62013024129 นายทรงวุฒิ เหลืองอ5อน
62013024130 นางสาวธนวรรณ รุ5งเรือง
62013024131 นางสาวณัฐสุดา อินทร�สิงห�
62013024132 นายชัยวัฒน� วัดเฉลยทอง
62013024133 นางสาวธัญฐิรัตยา วงษ�จันทร�
62013024134 นางสาวพรพิมล ป;องเศร%า
62013024135 นายสุขมีชัย เทียมอัน
62013024136 นางสาวอทิติยา หลักเมือง
62013024137 นางสาวทิชากร เตศรีประเสริฐ
62013024138 นางสาวจิราพร สุวรรณรินทร�
62013024139 นางสาวนพวรรณ รองงาม
62013024140 นางสาวกนกวรรณ คุ%มพะเนียด
62013024141 นางสาววรรณพร ศรีสว5าง
62013024142 นางสาววิไลพร ขันบัลลังค�
62013024143 นางสาวพัฒน�นรี จําปา
62013024144 นายกิตติชัย คุณประดิษฐ�
62013024145 นางสาวกฤติยา สืบสังข�
62013024146 นางสาวนุชสรา พุ5มม5วง
62013024147 นายธีระพันธ� โอชาพงค�
62013024148 นางสาวอรอุมา สอนเครือ
62013024149 นายทวีศักด์ิ นาคม5วง
62013024150 นางสาวกัลยาณี ทําทอง

หน%า 805 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024151 นางสาวมัชฌิมา ตะติยะก%านตง
62013024152 นายสุวิทย� โคตรโสภา
62013024153 นายสรวุฒิ ย้ิมแย%ม
62013024154 นางสาวขวัญนภา สุดแป;น
62013024155 นางสาวอภิญญา เจUะอุเซ็ง
62013024156 นางสาวศิริพร พ5วงแสง
62013024157 ว5าที่ร%อยตรีหญิงผกามาศ ตติยโชคสกุล
62013024158 นายสันติวุฒิ ป@ยะสนธิ
62013024159 นางสาวรัมภากร สอนทะ
62013024160 นายทวีศักด์ิ เกตุอรุณ
62013024161 นางสาวป@ยนุช กรุงศรี
62013024162 นางสาวพัทธ�ธีรา บุญใบ
62013024163 นางสาวพิชญาภา โปซิว
62013024164 นางสาวแพรพลอย สุทิน
62013024165 นางสาวปรีญารัตน� ฤทธ์ิหมุน
62013024166 นายปFณณพัฒน� เรืองธนยศ
62013024167 ว5าที่ร%อยตรีวีระ อัญทะปFญญา
62013024168 นายจักรกฤษ จันทะโพธ์ิ
62013024169 นายพลกฤษณะ พ้ืนแสน
62013024170 นางสาวพรทิพย� อีสา
62013024171 นายรอโซUะ เจUะแว
62013024172 นางสาวภิญญา อนันตนากรกุล
62013024173 นางสาวณัฏฐณิชา อะนันเต5า
62013024174 นายวีรยุทธ ศรีงาม
62013024175 นางสาวอธิกานต� อินตUะแสน
62013024176 นางสาวลภัสรินทร� ทองงาม
62013024177 นางสาวจุฬาภา ไกรเกษ
62013024178 นางสาวพัชรี แสนกล%า
62013024179 นางสาวรวิภา เครือแสง
62013024180 นายอนันต� ทองพิลา

หน%า 806 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024181 นางสาวเฉลิมพร ธรรมโชติ
62013024182 นายธนสิทธ์ิ ดีโหมด
62013024183 นางสาวธนภรณ� ศิลปศร
62013024184 นางสาวพราวรุ%ง เรืองวราหะ
62013024185 นางสาวขวัญหทัย สุขลิ่ม
62013024186 นางสาวกุลภาภร บริสุทธ์ิ
62013024187 นางสาวสุริสา ราชบาสี
62013024188 นางสาวสุภิตรา ไกยสิทธ์ิ
62013024189 นางสาวณัฐกฤตตา ศรีสวัสด์ิ
62013024190 นางสาวจีรนันท� จังหาร
62013024191 นายอรรถชัย อินทรทรัพย�
62013024192 นายสิทธิศักด์ิ ป@นแก%ว
62013024193 นางสาวณัฐวดี ชัยสิทธ์ิ
62013024194 นางสาวสุรีพร ใจชุ5ม
62013024195 นายธานินทร� รัตนไพบูลย�
62013024196 นางสาวรุ5งทิพย� ชิตุภา
62013024197 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุพนิต เทียมถม
62013024198 นางสาวพัชราภรณ� มุขทอง
62013024199 นางสาวธิดารัตน� นาคงาม
62013024200 นายสมศักด์ิ อิทธิภิญโญภาพ
62013024201 นายจรูญ แก%วนาง
62013024202 นางสาวฮายาตี เบ็ญนา
62013024203 นายปุริม ขุนพรม
62013024204 นางสาวตวงสวรรย� ปานกุล
62013024205 นางสาวศิริพร โพธ์ิจันทะ
62013024206 นายอุกฤษฏ� เจนวิทย�การ
62013024207 นางสาวณัฐธิกา แฝงเพ็ชร
62013024208 นางสาวณัฏฐณิชาภรณ� นวนคํา
62013024209 นางสาวจิรพร สิริมงคลนิวัติ
62013024210 นางสาวพัชรินทร� เจริญวงศ�

หน%า 807 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024211 นางสาวศุภสุตา เจ้ียนเซ5ง
62013024212 นางสาววีร�ณัชชา จันทรมัสการ
62013024213 นายกิตบดี ลับสวัสด์ิ
62013024214 นางสาวสกลทิพย� มะยิ
62013024215 นางสาวพิมพ�พัฒน� เมืองนิล
62013024216 นางสาวอาทิตญา อนุชน
62013024217 นายสุทธจิต วิบูลย�ธนสาร
62013024218 นางสาวธันยชนก จันพรม
62013024219 นางสาวป@ยธิดา กาลาสี
62013024220 นางสาวสุนิสา เสือสอาด
62013024221 นางสาวธิติรัตน� ศรีประดิษฐ�
62013024222 นางสาวชนาธิป แสงทอง
62013024223 นายนคร มาชาตรี
62013024224 นายประณต จ%อยนิล
62013024225 นางสาวพรพิมล นิลสนธิ
62013024226 นายทินกร ไขลี
62013024227 นางสาวพิกุลทอง ไวกยี
62013024228 นางสาวภิญฐิกา พิมพ�มณี
62013024229 นางสาวสุชาดา เขม%นเขตรการ
62013024230 นายวีรพรรณ เรือนปานแก%ว
62013024231 นางสาววนิดา ปรีชาวุฒิคุณ
62013024232 นางสาวจิตวรินทร� พงษ�ไทย
62013024233 นางสาวจินดารัตน� คําฟู
62013024234 นางสาวศุจิตาพร จันทร�แสง
62013024235 นายฟาโรห� บุญเทียม
62013024236 นางสาวนุชรดี ลาวงศ�
62013024237 นางสาวสกุลตลา อุปบุตร
62013024238 นางสาววริศรา ดงชา
62013024239 นายจิตติพัฒน� น5าเย่ียม
62013024240 นายพิศัลย� ยวงใย

หน%า 808 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024241 นางสาวศรินทร� หงษ�สุวงศ�
62013024242 นายธนาธิป ภู5อารีย�
62013024243 นายมงคล แพทย�วงษ�
62013024244 นางสาวอรุณี ชาญรบ
62013024245 นางสาวจิรารัชช� สติคํา
62013024246 นางสาวฑิตฐิตา วงศ�สว5างศิริ
62013024247 นางสาวยุวรินทร� อินตUะแก%ว
62013024248 นางสาววาทินี กอกเชียงแสน
62013024249 นายดิเรกรัตน� โรจนพาณิชย�วงศ�
62013024250 นายอภิชาติ อินทรเศียร
62013024251 นางสาวจุฑามาศ ขวัญวงศ�
62013024252 นางสาวมารียา บาเหะ
62013024253 นายหาญณรงค� พิมสวัสด์ิ
62013024254 นางสาววรรณนิภา โลUะซอ
62013024255 นางสาวชุตินันทน� นิราศภัย
62013024256 นางสาววิชุตา จันทะสีลา
62013024257 นายซาพารี สาแหละ
62013024258 นางสาวณฐพรรณ ชาญธัญกรรม
62013024259 นางสาวชุติมา จิตรลดา
62013024260 นางสาวอังคณา อ5อนสลุง
62013024261 นางสาวชนิฎา ช5วยนะ
62013024262 นายภีมะ วันแรก
62013024263 นายจักรกฤษณ� สิทธิกรกุลชัย
62013024264 นายภาณุวัฒน� ผลกลัด
62013024265 นางสาวชัญญา พิทักษ�กิจเลขา
62013024266 นางสาวกมลวรรณ จันทร�ประอบ
62013024267 นางสาวชาณิดา วุฒิศักด์ิ
62013024268 นางสาวอรพรรณ ประมัย
62013024269 นายนิติธร มูลมองทรัพย�
62013024270 นางสาวยุภา มีสุข

หน%า 809 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024271 นางสาวกุลธิดา คําแสน
62013024272 นางสาวจุฑารัตน� ชารี
62013024273 นางสาวปวรรรัตน� เหรียญประยูร
62013024274 นางสาวบุษยวรรณ ศรีหาตา
62013024275 นายภาณุพงษ� หาสวนขวัญ
62013024276 นางสาวปFณฑารีย� เกตุกําเนิด
62013024277 นางสาวจันจิรา เพียวอยู5
62013024278 นางสาวนภาพร แหวนเพ็ชร
62013024279 นายกิตติศักด์ิ ลาโพธ์ิ
62013024280 นางสาวรักษมล วิเศษสิงห�
62013024281 สิบโทศิวกร อู5ศิลา
62013024282 นายภูมิพัฒน� บัวเข็มทอง
62013024283 นางสาวหฤทัย ทองขาว
62013024284 นางสาวพัชราภา หอมชื่น
62013024285 นางสาวกัญฑิมา นุ%ยมาก
62013024286 นางสาวณัฐณิชา คําสิงห�
62013024287 นางสาววาสุกาญจน� ประจง
62013024288 นางสาววาสนา ชัยธวัช
62013024289 นางสาวพรไพลิน แสนยะ
62013024290 นางสาวเบญจมาศ คุ%มแจ%ง
62013024291 นางสาวศิริวรรณ ทองแสง
62013024292 นางสาวอภิรุจี สีแดง
62013024293 นางสาวเจนจิรา ขอสุข
62013024294 นายวรายุทธ แจ5มศรี
62013024295 นางสาววรินดา เฟLPองชูนุช
62013024296 นายศิโรรัตน� อินทฤทธ์ิ
62013024297 นางสาวรอซีดUะห� เป^าะซา
62013024298 นางสาวศุภาภัทร ไพลดํา
62013024299 นางสาวสุกัญญา ศรีวิลัย
62013024300 นางสาวบัณฑิตา เอี๊ยะมณี

หน%า 810 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024301 นางสาวโชติกา ธรรมสุวรรณ
62013024302 นางสาวเจมจิ สิทธี
62013024303 นางสาวจันญาพร ราชาเดช
62013024304 นางสาวนัฐทิญา ทองปาน
62013024305 นางสาวนันทวรรณ เชาว�ม่ัน
62013024306 ว5าที่ ร.ต.หญิงพัชรา คําโคตรสูน
62013024307 นายสุกฤษฏ์ิ วัฒนลออสมบุญ
62013024308 นางสาวณัฐกานต� อ5อนพันธ�
62013024309 นายธนากร ศิรินัย
62013024310 นางสาวกุสุมา เทือกคําซาว
62013024311 นายณัฐพล นาคสุวรรณ
62013024312 นางสาวศศิธร อินทราภา
62013024313 นางสาวสุพัต แสงสว5าง
62013024314 นายอลงกรณ� ปรีเปรม
62013024315 นางสาวฐิติยาพร สุขคง
62013024316 นางสาวธีราพร เสรีพงศ�
62013024317 นายเอกชัย สิงหศิริ
62013024318 นางสาววรรณนิสา เพชรประไพ
62013024319 นางสาวอรทัย กระวานชัย
62013024320 นางสาวอัชลี คําวงศ�
62013024321 นางสาวมลธิกา ไชยะ
62013024322 นางสาวรัศมี สืบมี
62013024323 นายวันจักรี เนียมพุ5มพวง
62013024324 นายณัฐวุฒิ เกษรา
62013024325 นายธันยธรณ� วัลไพจิตร
62013024326 นางสาวเบญจภรณ� เชิดโฉม
62013024327 นายจักรกฤษณ� จันทาพร
62013024328 นายอนุสรณ� บ5องาม
62013024329 นางสาวจิตอนุวัณ ชูชมชื่น
62013024330 นางสาวจารุวรรณ มีเคน

หน%า 811 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024331 นางสาวณิชชามน สิมาหลวง
62013024332 นางสาวสุรัสวดี พ5วงสมบัติ
62013024333 นางสาวพิราวัลย� เดิมหลิ่ม
62013024334 นางสาววิชุดา พลี
62013024335 นางสาวปวีณา ลางสาดทอง
62013024336 นางสาวรัตติกาล วงค�ษา
62013024337 นางสาววาสนา ป@งเมือง
62013024338 นางสาวทิพย�วาที กกรัมย�
62013024339 นายบัญชา เทียมศรี
62013024340 นายปรีดา กลําภากร
62013024341 นายสุเนตร สนิทชอบ
62013024342 นางสาวธัญญา ภู5รอด
62013024343 นางสาวจิรภัทร� โชติสุวรรณ
62013024344 นางสาวอาริษา วิจะสิกะ
62013024345 นางสาวณัฐกานต� ใจเด็ด
62013024346 นางสาวสุวิมล แสงบึง
62013024347 นางสาวยุวนิตย� นุชสําอางค�
62013024348 นางสาวรัตนาภรณ� ไชย่ี
62013024349 นายวุฒิชัย ตันติวุฒิ
62013024350 นายดนตร� เยาว�วิวัฒน�
62013024351 นางสุทิศา รักขาว
62013024352 นางสาวพิชญ�สินี ภู5ศิลปQ
62013024353 นายพชร ดอกชะเอม
62013024354 นางสาวอฐิติญา เทพศาสตรา
62013024355 นายณัฐพล แสงสว5าง
62013024356 นางสาววารุณี จิตตคาม
62013024357 นางสาวขนิษฐา พุฒิเอก
62013024358 นางสาวปรียานุช ฤทธิจอม
62013024359 นางสาวอารียา ศิริเกษร
62013024360 นางสาววนิดา อําไพริน
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62013024361 นายติณณภพ หม่ืนจักร�
62013024362 นางสาววิภาวี โซUะมณี
62013024363 นายพรนารายณ� ลําภา
62013024364 นางสาวกัญญารักษ� บุญเกิด
62013024365 นางสาวกาญจนา สิงห�หาญ
62013024366 นางสาววรัทยา รอดสินธุ�
62013024367 นางสาวนิโรบล ชํานาญกิจ
62013024368 นางสาวศศิธร เสาเปรีย
62013024369 นางสาวศจิตตรา ทองพรม
62013024370 นางสาวสุดารัตน� เมืองมา
62013024371 นางสาวภาพิมล นามไพร
62013024372 นายคธาวุฒิ ค%าข%าว
62013024373 นางสาวปFฐมาพร อยู5ศิริ
62013024374 นายธงทอง ใจหวัง
62013024375 นางสาวภิรญา โคมจันทร�
62013024376 นายชวัลวัฒน� โกศิน
62013024377 นางสาวชลธิชา เกิดแก%วทอง
62013024378 นางสาวนิตยา เชื้อกูลชาติ
62013024379 นางสาวสุรางคณา ไชยศิลปQ
62013024380 นางสาวณัฐนรี โพธิหิรัญ
62013024381 นางสาวณิชกานต� ลี้ตระกูล
62013024382 นางสาวกานต�พิชชา มาตรา
62013024383 นางสาวกมลชนก สหะวิเศษไชยชาญ
62013024384 นางสาวมาริษา ผมงาม
62013024385 นางสาวมนสิชา ศรีปานเงิน
62013024386 นางสาวจิรัชญา หล5ายสอง
62013024387 นายกรวิชญ� เฮ%ามงคล
62013024388 นายบวรเอก จันทรกระวี
62013024389 นางสาวชลธิชา ศิริกุล
62013024390 นางสาวนูรอาซีกีน นิคง
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62013024391 นางสาวพัณลดา วิกรมาภิรมย�
62013024392 นางสาวเบญจวรรณ นําทรัพย�รุ5งโรจน�
62013024393 นางสาวสุพิชญ�ชญา พงศวัชร�รังษี
62013024394 นายกันตวิชญ� วงศาสุวรรณ
62013024395 นางสาวธัญยธรณ� เปYPยมเจียก
62013024396 นางสาวเขมนันท� อัญชัน
62013024397 นางสาวกาญจนา ประสมทอง
62013024398 นางสาววิไลวรรณ สร%อยวัน
62013024399 นายศุภกร ฤทธิเมธีกุล
62013024400 นายจิตติพัฒน� พัชรภากรกุล
62013024401 นางสาวน้ําฝน ก่ิงจันทร�
62013024402 นายธานินทร� ชัยสงคราม
62013024403 นายวิษณุศักด์ิ ทรงศรี
62013024404 นางสาวเกศมณี พิมมะศรี
62013024405 นางสาวรชยา นทีบดี
62013024406 นางสาวเพชรรัตน� รักษาทรัพย�
62013024407 นางสาวณัฎฐา โอภาสธนธร
62013024408 นายอิสรากรณ� ผู%กฤตยาคามี
62013024409 นางสาวอนินทิตา ทองสิงห�
62013024410 นายวันเฉลิม เอี่ยมจํารัส
62013024411 นางสาวณัฐชา ยศปุณโณ
62013024412 นางสาวอรดี สมบัติมล
62013024413 นางสาวปรีญา แก%วศรีงาม
62013024414 นางสาวศุภลักษณ� ผ5องแผ%ว
62013024415 นายจรินทร� แทบธรรม
62013024416 นายขจรวัฒน� เหมวิมล
62013024417 นางสาววีระนันท� วงษ�พันธุ�
62013024418 นายปอนด� พวงพยอม
62013024419 นายชญานนท� ปุXนวัฒน�
62013024420 นางสาวญาติกา โชติชัชวาลกุล
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62013024421 นางสาวสุชาดา คําแก%ว
62013024422 นายณัชกฤษณ� วงศ�ทองเหลือ
62013024423 นางสาวสุกัญญา เครือแก%ว
62013024424 นางสาวสุพิน สูงปานเขา
62013024425 นางสาวสิราวรรณ กรสุรัตน�
62013024426 นางสาววชิรญาณ� โฉมเฉลา
62013024427 นายอัฐภูมิ จอประยูร
62013024428 นายพิชญา เย็นประเสริฐ
62013024429 นางสาวสุวนันท� สงสุแก
62013024430 นางสาวอมิตตา สุ5มทิพย�
62013024431 นายเมธาสิทธ์ิ ร5วมชาติ
62013024432 นางสาวจอมแก%ว สุภาพ
62013024433 นางสาวกานต�ชนก ยอดดําเนิน
62013024434 นางสาวพลอยภัทร�ชา ทรัพย�พันแสน
62013024435 นางสาวเพ็ญประภา ลิ้มหยัด
62013024436 นางสาวพิณพิโส เสียงดัง
62013024437 นางสาวเสาวลักษณ� โพธ์ิปFMน
62013024438 นางสาวชฎาภรณ� เอี่ยมสะอาด
62013024439 นายสุขประเสริฐ สิริมงคลไชย
62013024440 นางสาวปFทมา ทองขํา
62013024441 นางสาวศศิธร พิญญารักษ�
62013024442 นางสาววรัชยา สนองบุญ
62013024443 นายวิชชา คุระจอก
62013024444 นางสาวเกษฎาภรณ� บุญทิน
62013024445 นายวรวุฒิ มาตรไตร
62013024446 นายฤทธ์ิติเกต ดวงเกิด
62013024447 นางสาวชิตชบา ราชสินธ�
62013024448 นางสาวรัตนาพร พวกกระโทก
62013024449 นางสาววรรณวิมล มงคลธง
62013024450 นางสาวบุษรินทร� ดิษฐมา
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62013024451 นางสาวโสภิตา แก%วสว5าง
62013024452 นางสาวกันตยา วรรณรัตน�
62013024453 นางสาวรัตติยา สงสาร
62013024454 นางสาวพรมณี อึ้งตระกูลดี
62013024455 นางสาวปรียานุช กะตุดเงิน
62013024456 นางสาวจิราภรณ� สุขอินทร�
62013024457 นางสาวอรุณี กลัดแก%ว
62013024458 นายจักรพงษ� ใจดี
62013024459 นางสาวสุนารี ตันทองดี
62013024460 นายณัฐสิทธ์ิ สุขด%วง
62013024461 นางสาววรางคณา บ5อคํา
62013024462 นางสาวดาลัด หงสชาติ
62013024463 นางสาวมุขรินทร� กวนหลวง
62013024464 นายสุทธิพงศ� ผ5องใส
62013024465 นางสาวนัฏวรรณ รุจิณรงค�
62013024466 นายเอกชัย จุ%ยคลัง
62013024467 นายสุรกิจธนันท� ธัญญะ
62013024468 นางสาวชลาลัย แก%วสว5าง
62013024469 นางสาวขวัญใจ สิงห�บุบผา
62013024470 นายภาณุเมศวร� โสนาคา
62013024471 นางสาววันวิสา เขียวไสว
62013024472 นางสาวฐิติรัตน� เรืองศรี
62013024473 นายอิทธิโชติ ลิ้มไกลท5า
62013024474 นายณัชพล ศรีรัตน�
62013024475 นางอรกัญญา ทองเปราะ
62013024476 นางสาวมัลลิกา คงอักษร
62013024477 นางสาววรรณวิสา คําพับ
62013024478 นายธนบดินทร� กาญจนนิมมาน
62013024479 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุรัญญา บัวซุย
62013024480 นางสาวศิริรัตน� ดีขํา

หน%า 816 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024481 นางสาวชนิสรา เพชร�แก%วณา
62013024482 นางสาวปานเนตร เงินทอง
62013024483 นายประชา ป@Pนทอง
62013024484 นางสาวฐิติมา ไชยเลิศ
62013024485 นางสาวทัศนีย� ทองกลึง
62013024486 นางสาวเนตรชนก ชูศรี
62013024487 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอาภาพร ปFญญาดิบวงศ�
62013024488 นางสาวกรรวี เลขากุลพร
62013024489 นางสาวขนิษฐา ใหม5ผึ้ง
62013024490 นางสาวชณากานต� รอดเทไภย
62013024491 นายพิลิปดา สุทธิพิบูลย�
62013024492 นางสาวกชกร บุตรพรม
62013024493 นางสาวรสมาลิน บูหมิ
62013024494 นายเสกสม เครือแก%ว
62013024495 นางสาวจีรประภา ลาสุดี
62013024496 นางสาวเบญจพร กิจผ5องใส
62013024497 นางนิยดา วิไลกิจวัฒน�
62013024498 นางสาวศุภชา ปานขลิบ
62013024499 นายนลธวัช ใจชื่น
62013024500 นางสาวรุ5งเรือง นนทะสาร
62013024501 นายณัฎฐวุฒิ วัชรสิงห�
62013024502 นางสาวพัชราภรณ� เสียงสาว
62013024503 นางสาวสิริยากร โฮมปXา
62013024504 นางสาวเขมวรรณ วานิช
62013024505 นายปฏิภาณ พุ5มพวง
62013024506 นางสาวอภิษฎา จันทาพูน
62013024507 นายภูวนัย ภู5ทอง
62013024508 นางสาวญาดา นาคมนต�
62013024509 นางสาวศิลาพร แซ5ซ้ิม
62013024510 นางสาวนุชธิตา แท5งทอง
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62013024511 นางสาวอัจฉรา บุญศรี
62013024512 นางสาวกมลพัชร คะใจ
62013024513 นางสาวสาวิตรี บัวประดิษฐ�
62013024514 นางสาววันวิสา สอาดเอี่ยม
62013024515 นางสาวกัญญารัตน� ใจสมุทร
62013024516 นางสาวนราพร อินทรวงส�สักด์ิ
62013024517 นางสาวกัลยา บุญอบ
62013024518 นางสาวกานต�ธิดา เจริญลาภรุ5งเรือง
62013024519 นางสาวปFณณพร สายบุญยืน
62013024520 นางสาวอาภาดา พิมเงิน
62013024521 นายธนภพ ศิริพร
62013024522 นางนวรัตน� ชาวบางรัก
62013024523 ร%อยตรีรัฐโยธิน โคตรชุม ตันติจิระประทีปต�
62013024524 นายวุฒิชัย สุทธิภู
62013024525 นางสาวสุจินดา ธีรธารา
62013024526 นางสาวเนตรนภา หลําสะ
62013024527 นางสาวกุหลาบ จุไร
62013024528 นายอนุวัฒน� รดารงค�
62013024529 นางสาววสุกัลยา ณ ศฤงคราญ
62013024530 นางสาวภิญทวี นิติอาภรณ�
62013024531 นางสาวกัลยกร มุ5งวิชา
62013024532 นายกิตติชาติ วงค�อุดทา
62013024533 นางสาวอังควิภา เข่ือนคําป;อ
62013024534 นางสาวสรัญญา ปFญญาศิริ
62013024535 นางสาวพีรยา ยอดทอง
62013024536 นางสาวชุติกาญจน� คนึงหมาย
62013024537 นางสาวภัทรา กาญจนวรางกูร
62013024538 นายธีระพัทธ� วงษ�แก%วสุวรรณ
62013024539 นางสาวธัญลักษณ� ทองสุข
62013024540 นางสาวมาริษา กล่ําดิษฐ�
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62013024541 นายพิชิตพงษ� ชาญสําโรง
62013024542 นางสาวศุภรัตน� สลางสิงห�
62013024543 นางสาวศิริวรรณ วิรุณพันธ�
62013024544 นางสาวสุจรรยา อรัญวาส
62013024545 นายพิพัฒนพงษ� สงเอียด
62013024546 นายสหวัฏ วรพงศธร
62013024547 นางสาวสุดารัตน� ผ5องใส
62013024548 นายสรัณพล รุจิณรงค�
62013024549 นางสาวมธุรส ชํานาญจุ%ย
62013024550 นางสาวจิดาภา นิลมณี
62013024551 นางสาวทิพยรัตน� ไพศาล
62013024552 นายอนุสรณ� น%อยพันธ�
62013024553 นางสาวกฤติยา เที่ยงธรรม
62013024554 นางสาวณัฎฐ�นรี กันทา
62013024555 นางสาวพิชญ�ชฎานันท� บัวบาน
62013024556 นางสาวพิชชาอร แก%วสวัสด์ิลาภ
62013024557 นายธนพล เชื้อเพชร
62013024558 นางสาวชุติมา จันทร�มาศ
62013024559 นายพัฒน�พล โพธ์ิเกษม
62013024560 นางสาวสุรัสวดี ดลโสภณ
62013024561 นายอัจฉริยา สาธุชาติ
62013024562 นางสาวกุลวดี ชูพันธ�
62013024563 นางสาวณิชมล ฤทธ์ิดี
62013024564 นางสาวพัชรนันท� พัสนัยกุลวรรณ
62013024565 นางสาวจิตตินันท� ทองน%อย
62013024566 นายอภิชาติ ไทยกรณ�
62013024567 นางอารยา จันทร�กระจ5าง
62013024568 นางสาวศิริมันตรา โยธราช
62013024569 นางสาวสุธีรา สุวรรณศิริสิน
62013024570 นายกิตติพงษ� บุตรวัง

หน%า 819 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62013024571 นางสาวจิรัชญา เสถียรรังสฤษด์ิ
62013024572 นายธนวิชญ� เทพประดิษฐ�
62013024573 นางสาวนัสราเวียะ สวัสดิวงศ�
62013024574 นางสาวสาลินี วาระสุข
62013024575 นางสาวพัชรพร คํายวง
62013024576 นางสาวหทัยรัตน� บุญเย่ียม
62013024577 นางสาวนภารัตน� นาวี
62013024578 นางสาวสุภาพร แก%วสว5าง
62013024579 นางสาวจิรภัทร� แก%วบุญเรือง
62013024580 นางสาวแสงอรุณ รัตนรุจ
62013024581 นางสาวนารีรัตน� จันบัติ
62013024582 นายธนวัฒน� บุญยะบุตร
62013024583 นางสาวธัญรดา รักษ�รตนากร
62013024584 นางสาวบุษยมาส มากพูน
62013024585 นางสาวธารนภา ศิลปภักดี
62013024586 นางสาวบงกช ฉายากุล
62013024587 นางสาวณัฐชนก รวดพวง
62013024588 นางสาวกนกกาญจน� เก้ือกูล
62013024589 นางสาวสุวภัทร ฐานสันโดษ
62013024590 นางสาวนิตยา ปFตพี
62013024591 นางสาวพรทิพย� ศักด์ิเรืองเดช
62013024592 นางสาวผกามาศ แสงเย็น
62013024593 นางสาวบุษราคัม สุธรรมมา
62013024594 นายณัฐพงศ� จันทร�อ5อน
62013024595 นางสาวชลิกา แก%วมะลิวงค�
62013024596 นางสาวอภิญญา อุ5นแก%ว
62013024597 นางสาวปารีนา คําดีวัน
62013024598 นางสาวศิริกัญญา ช5วยแก%ว
62013024599 นางสาวญาณี พากเพียร
62013024600 นายสรายุทธ กิจปาโล

หน%า 820 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024601 นางสาวรับขวัญ เกตุสุริวงค�
62013024602 นายคมสัน บุญมิรัตน�
62013024603 นายสิทธิชัย ลิ่มพนาพิทักษ�กุล
62013024604 นายสมบูรณ� เป[งมอย
62013024605 นางสาวสุนิสา มงคลวิริยะกุล
62013024606 นายพอพล กล%าผจญ
62013024607 นางสาวณัฐธิกา ชุมอักษร
62013024608 นางสาววิไลวรรณ แสงอาวุธ
62013024609 นางสาวมณีรัตน� ชัยแขม
62013024610 นางสาวเนตรนภา อุ5นเรือน
62013024611 นางสาวกิตติญารักษ� มีวงษ�
62013024612 นางสาวอุทัยวรรณ ค5ายบุรี
62013024613 นางสาวธิษณิน บุญชูวิทย�
62013024614 นายพิชญ�พิช\ุตม� พิมลวรรณ
62013024615 นายภัชรพงศ� ทวีธรรมถาวร
62013024616 นายเมธาวี ปFMนแตง
62013024617 นางสาวชลธิชา ใจฮวบ
62013024618 นางสาวกนกวรรณ เดชาศุภโกศล
62013024619 นางสาวธัญรัตน� คร่ําดี
62013024620 นายศักด์ิพล จรูญไธสง
62013024621 นางสาวปารณีย� กรับฉ่ิง
62013024622 นางสาวอาทิตรา ยอดเพชร
62013024623 นางสาวอุไรรัตน� สายจันดี
62013024624 นางสาวกรณัฏฐ� สมสุข
62013024625 นางสาวจันธิมา เดชสุวรรณ�
62013024626 นางสาวสิวนาถ ชุมภูรัตน�
62013024627 นายสุนทร ชาธิพา
62013024628 นางสุพรรษา กุลศรี
62013024629 นางสาวกาญจนา มีล5าม
62013024630 นายนันทวุฒิ รอดกสิกรรม

หน%า 821 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024631 นางสาวธนัญญา ทองคํา
62013024632 นางสาวธันย�ชนก ป@งเมือง
62013024633 นางสาวสารภี คงชู
62013024634 นางสาวศิริกาญจน� ทิมดี
62013024635 นางสาวชุติมณฑน� มณีฉาย
62013024636 นายสมประสงค� ป@Pนแก%ว
62013024637 นางสาวรุ5งทิวา ไพรบึง
62013024638 นายกรพชร� แสงพายัพ
62013024639 นายวาทิต อักษรแก%ว
62013024640 นายณัฐพล สมบูรณ�
62013024641 นางสาวจรรยพร ควรเรียน
62013024642 นางสาวเบญยาภา อินทมาตย�
62013024643 นายจรัญ อภินันท�อวยพร
62013024644 นางสาวชัญญานุช นพสรอมรกิจ
62013024645 นางสาวปภาดา คุณพรม
62013024646 นางสาววิภาดา โพนทอง
62013024647 นายกุลสิฎฐ� รอดลอยทุกข�
62013024648 นายกรวิชญ� นาสินเพ่ิม
62013024649 นางสาวเขมกร ทับทิมจันทร�
62013024650 นางสาวฉัตรทิพย� ทนุดํารงค�
62013024651 นางสาววรภา บรรณการ
62013024652 นางสาวชากีร5า นุ5งอาหลี
62013024653 นางสาวสุลีรัตน� ปลั่งกลาง
62013024654 นางสาวแก%วใจ ณ วิชา
62013024655 นางสาวกุลรัตน� ประดับจันทร�
62013024656 นางสาววราภรณ� รอดเจริญ
62013024657 นายศุภวิชญ� สีจันทร�ดํา
62013024658 นายธนพงศ� สุขทรัพย�ศรี
62013024659 นายบุญชู กิจพฤกษ�
62013024660 นางสาวกชกร ไชยมะโน

หน%า 822 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013024661 นางสาวพัชรินทร� ทําของดี
62013024662 นางสาวปวีณา ตรีสุคนธ�
62013024663 นางสาวรจนา รุจิพิชชาพร
62013024664 นายภูวดล ต้ังปFญญาสกุล
62013024665 นายศักดินนท� กิจสมัย
62013024666 นางสาวสุไฮลา มายิ
62013024667 นายกฤษฏา ณ นคร
62013024668 นางสาวพนิดา นิตย�ภักดี
62013024669 นายอุเทนราษฎร� สุภาโขง
62013024670 นางสาวสุพิชฌาย� หวังศรี
62013024671 นางสาวพัชริดา วาติ
62013024672 นางสาวจิราภรณ� ยาสมุทร
62013024673 นางสาวทัชชา แสงมาน
62013024674 นายสุพจน� เผ5าผาง
62013024675 นางสาวภัครดา นิธิวรรณกุล
62013024676 นางสาววรรณภา ใจปทุม
62013024677 นางสาววรรณชลีพร วิชัยดิษฐ
62013024678 นายสุรบถ บุญล%อม
62013024679 นางสาวพรพิมล อินทรรุจิกุล
62013024680 นายพัฐวิศ รักษ�ศิริ
62013024681 นางสาวพัชริดา วรรณวนิช
62013024682 นางสาววันวิสา สุพร
62013024683 นายธีระพล โปรยเงิน
62013024684 นางสาวจิราภรณ� สืบเพ็ง
62013024685 นางสาวกชกร คําศิริ
62013024686 นางสาวนันท�นภัส ฉํ่าช%าง
62013024687 นางสาววิวิศนา โชติศักด์ิ
62013024688 นางสาวภคกุล สุดสวาสด์ิ
62013024689 นางสาวจีรภา ค%าคุ%ม
62013024690 นายวรสิทธ์ิ สุกสีเหลือง

หน%า 823 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013024691 นางสาวจีรนันท� คําชมภู
62013024692 นางสาวจิราวรรณ เกตุมุต
62013024693 นางสาวขวัญศิริ เต5ากล่ํา
62013024694 นางสาวสุภาพร ชรินทร�
62013024695 นางสาววรรณดี คงจันทร�
62013024696 นางสาวสิรินพร เหล5าเพชรสกุลชัย
62013024697 นางสาวณัฐชานันท� พงษ�พันธ�
62013024698 นางสาวอภิณห�พร ต้ังพีระสิทธ์ิ
62013024699 นางสาวกัลวิกา วงศ�ดี
62013024700 นางสาวธัชวรรณ แจ5มใส
62013024701 นางสาวปวันรัตน� ทรงนวน
62013024702 นายประสิทธ์ิ อยู5สุข
62013024703 นางสาววนิษฐา สุภาแก%ว
62013024704 นางสาวน้ําผึ้ง สุเทวี
62013024705 นางสาวนาตาชา หวังโซUะ
62013024706 นางสาวจิดาภา รํามณี
62013024707 นางสาวปภาวรินทร� ศรีโสภา
62013024708 นางสาวกนกกานต� สาตจีนพงษ�
62013024709 นางสาววราภรณ� ประณิธานวิทยา
62013024710 นายโรจน� มีศุข
62013024711 นางสาวประทุมเงิน พรมเกตุจันทร�
62013024712 นายวุฒินันท� ส5งประเสริฐ
62013024713 นายพานิช อิสลามชาติไทย
62013024714 นายอภิสิทธ์ิ ฉัญฉาย
62013024715 นางสาวปุณยวีร� คําขัติ
62013024716 นางอารีรัตน� ชาววิวัฒน�
62013024717 นางสาวนิมลพรรณ โชติพ5วง
62013024718 นางสาวสวิตตา สาครเจริญ
62013024719 นางสาวปFณฑารีย� ลิ้มศุภรัตน�
62013024720 สอจตุพล อ5อนสุข

หน%า 824 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013024721 นางสาวจิราวรรณ บ%านหมู5
62013024722 นางสาวแพรววนิต ใจชุ5ม
62013024723 นายศุภณัฐ ผลตระกูล
62013024724 นางสาวอารียา คล%ายกรูด
62013024725 นางสาววาสนา หวังนพ
62013024726 นางสาวพรรณารัตน� สมภักดี
62013024727 นางสาวอาจรีย� ใจอินทร�
62013024728 นางสาวอทิตา อิ่มทอง
62013024729 นางสาวชนันภรณ� พรานกวาง
62013024730 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� น%อยน้ําคํา
62013024731 นางสาวแสงนภา ทองสันต�
62013024732 นายอนุสรณ� หุ5นประดิษฐ�
62013024733 นางสาวภัสวรรณ จันทร�สว5าง
62013024734 นายภัคพล ไตรวรรณ
62013024735 นางสาวอรุณรัตน� ศรีโสดา
62013024736 นางสาววัชโรทัย เสวตวงษ�
62013024737 นายปFณฑณัฐ อรรถธรรมสุนทร
62013024738 นางสาวศิริขวัญ นําหาร
62013024739 นางสาวรอกีเยาะห� ยูโซUะ
62013024740 นางสาวกนกพร งอยภูธร
62013024741 นางสาวสุภารัตน� จันทร�สร
62013024742 นายณัฐพงษ� แก%วจําปา
62013024743 นางสาวชวัลรัตน� คงศิริถาวร
62013024744 นายนิวัฒน� ศรีสมโภช
62013024745 นางสาวภัทรภรณ� พหุโล
62013024746 นางสาวธิดามาศ ปรีชา
62013024747 นางสาวนิสารัตน� เจริญมณี
62013024748 นายนพนรินทร� พรประพันธ�
62013024749 นายเฉลิมเกียรติ บุตรประเสริฐ
62013024750 นายวรินทร เลิศพิสิฐไพศาล
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62013024751 นางสาวฐิติรัตน� รัตนประพันธ�
62013024752 นางสาววิริยา เหลือนาง
62013024753 นายสุชัจจ� รุ5งชมคํา
62013024754 นางสาวจิรภิญญา ธรรมกาศ
62013024755 นางสาวประไพพิศ ทองประภา
62013024756 นางสาวพรกมลต� งามสม
62013024757 นางสาวลลิตา จาดฤทธ์ิ
62013024758 นายป@ติพงษ� สายรัตน�
62013024759 นางสาวอุบลรัตน� เตชะตา
62013024760 นายกร ศิริฤกษ�รัตนา
62013024761 นายอัมรินทร� อ5วมนุช
62013024762 นายเดโช พรหมวิหาร
62013024763 นายกิตติพงษ� เหมือนเส็น
62013024764 นางสาวกรรณิการ� กิลาโส
62013024765 ว5าที่ ร.ต.กฤษณะ บุญมี
62013024766 นายอนวัช พบโชค
62013024767 นายธีร�ศิลปQ การสมดี
62013024768 นางสาวสุนันทา มารศรี
62013024769 นายนวธันย� สุขชัย
62013024770 นางสาวปาริสา นิ่มฟFก
62013024771 นายลําเทียน พรมวิชัย
62013024772 นายภาสกร โพธ์ิชัยยา
62013024773 นางสาวพิชญาพร พิมพ�ต%น
62013024774 นางสาวหทัยพร บัวทอง
62013024775 นายวนากานต� ใจยินดี
62013024776 นางสาวนันทิดา พระโพธ์ิ
62013024777 นางสาวกิตติมา เวธน�ชยกุล
62013024778 นายปองภพ นาฉิม
62013024779 นางสาวสายจุฬา เพ็ชรพันธ�
62013024780 นายนัจลุดดีน ฮัสบุลเลาะฮ�

หน%า 826 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024781 นายโชคทวี บุตรจันทร�
62013024782 นายณัฐดนัย ทิพากรเสาวภาคย�
62013024783 นางชัญญานุช กันหล%า
62013024784 นางสาววิไลพร เตียตรีศักด์ิ
62013024785 นางสาววรางคณา เขียวเสน
62013024786 นายกฤติน สีมานาถ
62013024787 นายพลลภัตร� ชัยยา
62013024788 นางสมาพร จันทะฟอง
62013024789 นางสาวสุวิสา คําฉอ%อน
62013024790 นางสาวสุวารี ยอดทอง
62013024791 นายตุลา หน5องพงษ�
62013024792 นางสาวพรรวินท� อินทิตา
62013024793 นางสาวรดีวรรธน� บูรศิริรักษ�
62013024794 นายธนพนธ� วันวาน
62013024795 นายวฤธ เข็มทอง
62013024796 นางสาวสุพรรณษา สุขสุทธิ
62013024797 นางสาวภาวรินทร� ทองโสม
62013024798 นายจักรกฤษ เจริญพร
62013024799 นายวัชระ แตงนารา
62013024800 นางสาวกัญวรา ยาประจัน
62013024801 นายอภิชาติ พันธ�ปาน
62013024802 นายศักด์ิชัย พิลาลัย
62013024803 นางสาวโศรยา ป@มแปง
62013024804 นางสาวชยาภรณ� แก%วกระจ5าง
62013024805 นางสาวผกามาศ เพ็ชรฉวาง
62013024806 ว5าที่ ร.ต.ศักดิเดช จรัสตระกูล
62013024807 นางสาวจริยา ยุทธพงศ�
62013024808 นายประวิทย� วิชริน
62013024809 นายอิงครัต โปสรักขกะ
62013024810 นายหัสพล สิงห�จันทร�

หน%า 827 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024811 นางสาวกมลวรรณ กาญจนไพศาสตร�
62013024812 นางสาววนิดา เชิดชูสกุล
62013024813 นางกาญจนา ชวดโต
62013024814 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีสิริ
62013024815 นางสาวจิราวรรณ เนติบุญ
62013024816 นายศิวกร บุญย่ิง
62013024817 นางสาวอรัญรัตน� แซ5เจ็ง
62013024818 นางสาวกฤษณา บุญญฤทธ์ิ
62013024819 นางสาวณัฐิดา อุทาพงศ�
62013024820 นางสาววิไล หอมเย็น
62013024821 นายเกียรติศักด์ิ บัวขํา
62013024822 นางสาวกนกวรรณ แก%วอุทัย
62013024823 นางสาวปาลิตา ปลุกใจเสือ
62013024824 นางสาวพิมพ�วีนัส หลิน
62013024825 นายอิลยัส สะอุ
62013024826 นางสาวภัสรานันท� พงศ�วัชร�
62013024827 นายนิติพงษ� แก%วปา
62013024828 นางสาวกิติยา ศารทประภา
62013024829 นางสาวเปรมกมล ขจรจตุพร
62013024830 นางสาวจุฬารัตน� สุขศรี
62013024831 นางสาวสิดารัตน� บุญทรง
62013024832 นายปFญญาวุฒิ ชนะกุล
62013024833 นางสาวอรุณี บุญเกิด
62013024834 นางสาวธันย�ชนก เนื่องมัจฉา
62013024835 นางสาวสุภาภรณ� มนต�ทอง
62013024836 นางสาวพันธ�นิภา สุวรรณพันธ�
62013024837 นายเอกพันธ� ปราการสมบัติ
62013024838 นางสาวอุ5นเรือน ศรีสิงห�
62013024839 นางสาวณัฐสุดา สักลอ
62013024840 นายจิรายุส เจนใจ

หน%า 828 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024841 นายมาโนช เอี่ยนเล5ง
62013024842 นางสาวนภชล บุตรรักษ�
62013024843 นางสาวฐิติภัส ศรีฉํ่าพันธ�
62013024844 นายชนกชนม� เลี่ยวปรีชา
62013024845 นางสาวนิลุบล ศรีประเสริฐ
62013024846 นายบุญฤทธ์ิ งามเงินวรรณ
62013024847 นางสาวอําพิกา นพเกียรติ
62013024848 นางสาวกาญจนา ชัยพัฒนาวรรณ
62013024849 นางสาวอมรรัตน� ป@Pนสุวรรณ
62013024850 นางสาวสไบทิพย� ศักดาณรงค�
62013024851 นางสาวกรรณิการ� โพธิรินทร�
62013024852 นางสาวสุจิตรา แสงสุริยา
62013024853 นางสาวสุภัสสรา มัลลิกะมาลย�
62013024854 นายวาสุกรี อยู5เย็น
62013024855 นายวนนท� บากี
62013024856 นายรอซีดีน มาลินี
62013024857 นางสาวสุทิษา จรีทรัพย�
62013024858 นางสาวฐิติมา สวยสด
62013024859 นางสาวชุลีพร สุขขี
62013024860 นางสาวพิทยาภรณ� คงสิบ
62013024861 นายศุภศรณ� สาลีกุล
62013024862 นายอภินันท� แย%มนิล
62013024863 นางสาวลักขณา โชคพรมากสกุล
62013024864 นางสาวจารุพร ผูกพันธุ�
62013024865 นายศักด์ิบุรุษ ฉิมพาลี
62013024866 นางสาวธนวรรณ สุนทรวิกรานต�
62013024867 นายจตุรงค� ศรีประทุม
62013024868 นางสาวปรินดา ศรีสุข
62013024869 นางไพลิน มุงคุณแสน
62013024870 นางสาววรรณภา กองอรรถ

หน%า 829 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024871 นายศิริพงษ� ธาราสุข
62013024872 นางสาวทัศนีย� บุญฤทธ์ิ
62013024873 นางสาววริสสาห� ไข5มุกด�
62013024874 นายเอกวรวีย� ชัยตามล
62013024875 นายคมกฤช เท5งเจียว
62013024876 นางสาวสุนิษา มานะที
62013024877 นางสาวฉัตรารีย� สุวรรณรัตน�
62013024878 นายจิตติ คําแดง
62013024879 นางสาวจิราพัชร พุ5มภักดี
62013024880 นางสาวอภิญญา หม%อกรอง
62013024881 จ5าสิบตรีกฤตภาส พรชัยนพกรณ�
62013024882 นางสาวณัทชนก แซ5เบ%
62013024883 นายธีรนาท อภิชาติสกุล
62013024884 นายธนาวุฒิ นาคสังข�
62013024885 นางสาวลดามณี ตําเผือก
62013024886 นางสาววีณา จันทร�ขุนพัฒน�
62013024887 นางสาวอารียา ทิ้งปากถํ้า
62013024888 นางสาวขนิษฐา แสงย้ิม
62013024889 นายสมคิด พลทา
62013024890 นางสาวพรสวรรค� ศิริจําปา
62013024891 นางสาวปวีณ�สุดา ขีปนวัฒนา
62013024892 นางสาวพชรมน พิณกาญจน�
62013024893 นายกฤชญา มุกข�ดาลอย
62013024894 นางสาวพรสุดา สุระมาศ
62013024895 นางสาววิรัลพัชร� เกียรติสาโรจน�
62013024896 นางสาวศันสนีย� เจริญบุญ
62013024897 นางกนกอร ชาติวงศ�
62013024898 นายณัฐวุฒิ ชูมี
62013024899 นายกนต�วิสุทธ์ิ บุญเวโรจน�กุล
62013024900 นางชุตินันท� เก5าพิมาย

หน%า 830 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

62013024901 นางสาวกัลยาณี พุ5มดารา
62013024902 นางสาวจิรนนท� เชื้อทิน
62013024903 นางสาวภัทรพร เกตุลักษณ�
62013024904 นางสาวอวัสดา กิมฮง
62013024905 นางสาวปรีดานันต� มณีวงศ�
62013024906 นางสาวสิริเนตร เทศนํา
62013024907 นางสาวพาขวัญ เทียนมหาชัย
62013024908 นายอนุวัฒน� อินคําน%อย
62013024909 จ.ส.อ.พชร อัครโชคดํารง
62013024910 นางสาวน้ําผึ้ง ชุมหาญ
62013024911 นายณัฐวุฒิ อินตUะนัย
62013024912 นายอรรถพล ช5วยพันธ�
62013024913 นางสาวสิรินญา ด5านเดิม
62013024914 นางสาวฟ;างาม ระวิงทอง
62013024915 นางสาวบัณฑิตา ตรีทานนท�
62013024916 นายยุทธศักด์ิ เชื้อสีนนตรี
62013024917 นางสาวศศิธร วุฒิกรณ�
62013024918 นางสาวอัจฉรา พันธุ�แสน
62013024919 นางสาวธมลวรรณ ยศโต
62013024920 นางสาวนิสา ช5างประเสริฐ
62013024921 นางสาวชิดชนก รอดแก%ว
62013024922 นายสิทธิพร ปราโมช ณ อยุธยา
62013024923 นายสุวรรณ ควินรัมย�
62013024924 นายธนากร อาหวัง
62013024925 นางสาวสุภาวดี นิลประกาศ
62013024926 นายธนัย สวนอินทร�
62013024927 นางสาวสุชาดา เกษียร
62013024928 นายนฤสรณ� เสมอเหมือน
62013024929 นางสาวมลฤดี เพียงงาม
62013024930 นางสาวเพียงเพ็ญ เฟLPองฟุ;ง

หน%า 831 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

62013024931 นางสาวกนกพร ภิรมย�รักษ�
62013024932 นางสาวพรรษชล พ่ึงพิบูลย�
62013024933 นางสาวนวพร พรมตู%
62013024934 นางสาวกานติกร บุญกว%าง
62013024935 นายปฐวี ดัดผดุง
62013024936 นายปกศิวัฒน� ตู%จินดา
62013024937 นายพงศธร นิรัติศัยโสภิญ
62013024938 นางสาวชลนิภา ทองสาม
62013024939 นางสาวสุรินทรา หัดขุนทด
62013024940 นายไชโย รักษาสัตย�
62013024941 นางสาวเณรัญญา จันทร�ขํา
62013024942 นางสาวชนัญชิดา ธรรมธวัช
62013024943 นายธนกร ศรีใจป;อ
62013024944 นายทศพล ธนะปFด
62013024945 นางสาวนีรนาถ จินพละ
62013024946 นางสาวพิมพ�ผกา โกลาเพ็ง
62013024947 นายพชร คณะวรรณ�
62013024948 นางสาววิจิตรา ทันตะคุ
62013024949 นายณรงค�ศักด์ิ โพธ์ิโสภา
62013024950 นางสาวชุติพร ทรัพย�อร5าม
62013024951 นางสาวรุ5งนภา สกลคฤหเดช
62013024952 นายกิตติ สุวรรณระ
62013024953 นายศิวัจน� พีระอุดมพัชญ�
62013024954 นางสาวอรนุช ลัภนะวิวรรธน�
62013024955 นางสาวฐิติพร แก%วทอง
62013024956 นางสาวกมลวรรณ สุดใจ
62013024957 นายเจตธัช เอมอ5อง
62013024958 นางสาวชมนารถ ช%างอาจหาญ
62013024959 นางสาวอณงลักษณ� งามจิต
62013024960 นางสาวนิชกุล แซ5ฉี

หน%า 832 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013024961 นางสาวรัชณีกร ไชยชนะ
62013024962 นายปFณณวัฒน� คุณดิลกรังสี
62013024963 นายพงศ�ภัค เอี่ยมสุข
62013024964 นางสาวพรรณวรท กองมนต�
62013024965 นางสาวกาญจนา สุขขะ
62013024966 นางสาวพิลัมภา รุ5งเรือง
62013024967 นางสาวนันทรัตน� ทองมา
62013024968 นางสาวศศิกานต� หาญพัฒนากิจ
62013024969 นางสาวศิริขวัญ โลมาแจ5ม
62013024970 นายวรายุทธ พิทักษ�วงศ�
62013024971 นายวารินทร� มังคะรัตน�
62013024972 นางสาวสุภาวดี กันพุ5ม
62013024973 นางสาวสุรีมาตร แสงวนิชย�
62013024974 นายรชต พิทักษ�ธรรมกุล
62013024975 นายสิงหราช ธนาวุฒิ
62013024976 นางสาววันวิสาข� ไพรทอง
62013024977 นางสาวพลอยขวัญ ไชยเมืองชื่น
62013024978 นางสาวชลธิชา ฉุนมี
62013024979 นางสาวกุลธิดา แซ5หม่ี
62013024980 นายวรโชติ ธนาโรจน�
62013024981 นางสาวกัลย�สุดา ไชยยศ
62013024982 นายวรุฒ สุวรรณรัตน�
62013024983 นางสาวกาญจนาพร เมฆอากาศ
62013024984 นางสาวทิพย�มณี จันทะแสง
62013024985 นางสาวสกุลณา น%องแก%ว
62013024986 นายพีระศักด์ิ จีนันตะ
62013024987 นางสาวอัจฉรา สุขนา
62013024988 นางสาวฮามีดะห� หะแวบือเจาะ
62013024989 นางสาวปองทอง พิลึก
62013024990 นางสาวหฤทัย คําภา

หน%า 833 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013024991 นางสาวชรัตน�ดา ศิรินิกร
62013024992 นางสาวสุทธิดา พุ5มกําพล
62013024993 นางสาวชนิศา กาไรภูมิ
62013024994 นางสาวณภาภัช นันทะน%อย
62013024995 นางสาวศุภาพิชญ� พานิชการ
62013024996 นางสาวนันทิชา โนนกะยอม
62013024997 นางสาวเบญจมาศ สิขิวัฒน�
62013024998 นางสาวเนตรกมล ศรีมันตะ
62013024999 นางสาวนภาพันธ� ใจคําปFน
62013025000 นายสรวิศ ศรทอง
62013025001 นางสาวธัญลักษณ� เดชโชติ
62013025002 นายพรพิทักษ� มณีโชติ
62013025003 นายรัตชภักดี เกลี้ยงทวี
62013025004 นางสาวชุลี จันทรโอทาน
62013025005 นางสาวนริศรา อ5อนสําอางค�
62013025006 นางสาวทิพวัลย� สกุณา
62013025007 นายเทอดพงศ� ธรรมเสนา
62013025008 นางสาววิมลรัตน� เนาวพนานนท�
62013025009 นางสาวหัทยา สิงหะอุดม
62013025010 นางสาวกาญฏิมา จันปFญญา
62013025011 นางสาวฐิดาทิพย� วงศ�น%อย
62013025012 นายสิริชัย สมิตะสิริ
62013025013 นางสาวจุฑามาศ หลักรัตน�
62013025014 นางสาวไพลิน พระพลศรี
62013025015 นายพีรพัฒน� นิวรณ�
62013025016 นายกานต� พินิจการ
62013025017 นางสาวกาญจนา ปรีแย%ม
62013025018 นางสาวธัญทิพย� วีระพันธุ�
62013025019 นางสาวบุปผารัตน� กลีบประทุม
62013025020 นางสาววรัญญา เกิดเพ่ิม

หน%า 834 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025021 นางสาวนุษบา สักลอ
62013025022 นางสาวเกตศิรินทร� เพ็ชรดีคาย
62013025023 นางสาวธัญญลักษณ� เคหะสถาน
62013025024 นางสาวพิชญา บุญทรัพย�
62013025025 นางสาวปวีณา ประวัติวิไล
62013025026 นางสาวบุษยมาส วัยวัฒน�
62013025027 นายณภัทร นุชประเสริฐ
62013025028 นางสาวนิภาพร ชัยธนะภิญโญ
62013025029 นางสาวสมาพร บุญช5วย
62013025030 นางสาวอนงค�นาฏ ศรีสุวรรณ
62013025031 นายวีรวัฒน� จันทร�ไทย
62013025032 นางสาวกาญจน�มณี เตชะภัทร
62013025033 นางสาวศิริพร ชัยมี
62013025034 นายชลากร เกาประโคน
62013025035 นางสาวสุกัญญา อ5อนจันทร�
62013025036 นายพงษ�ศิริ สําราญสม
62013025037 นางสาวทิพย�อักษร มีสี
62013025038 นางสาวเบญจพร สําเภาแก%ว
62013025039 นายชัยมงคล นิธิกันทรากร
62013025040 นางสาวภาพรักษ� ไชยช5วย
62013025041 นายเอกราช ชูความสุข
62013025042 นางสาวดารณี เตUะ
62013025043 นางสาวรสสุคนธ� ผุยสาธรรม
62013025044 นายศุภวุฒิ ภูยาทิพย�
62013025045 นางสาวจรรยา ศิริประกอบ
62013025046 นายภทรชัย นันทชารักษ�
62013025047 นางสาวละอองดาว อินทร�ปอง
62013025048 นางสาวเบญจมาศ กุณฑา
62013025049 นางสาวกัญจน�ณภัสร� สุขคล%าย
62013025050 นางสาววริศรา ทองกระจ5าง

หน%า 835 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025051 นายวัชรพงศ� สายบุตร
62013025052 นางสาวมณี สรหงษ�
62013025053 นางสาวพัทธียา มัดฮาซัน
62013025054 นางสาวธนัญญา การะเกตุ
62013025055 ว5าที่ ร.ต.สุรดิษ ภูสุมาศ
62013025056 นายพชรพล ย่ิงเจริญ
62013025057 นายอภินันท� ขวัญกลับ
62013025058 นางสาวรัตติกาล จันทะคาร
62013025059 นางสาวธิดารัตน� น5าชม
62013025060 นางสาวศิริรัตน� วิบุลศิลปQ
62013025061 นางสาวฐิติวรรณ ตันยุชน
62013025062 นางสาวกมลรวี วงศ�สมบูรณ�
62013025063 นางสาวก่ิงกมล หงษ�ใหญ5
62013025064 นายรุ5งเพชร ป;องศรี
62013025065 นายพลรบ อาจหาญ
62013025066 นายประสิทธ์ิ แก%วขจรสิริกุล
62013025067 นางสาววิไลวรรณ ศรีแย%ม
62013025068 นางสาวสุทธิดา บุดดาคํา
62013025069 นางสาวอรุณรัศมี โกดี
62013025070 นางสาวสปริ้นท� พรหมเกษ
62013025071 นางสาวป@ยะวาส แก5นเชื้อชัย
62013025072 นายชาย ชื่นชม
62013025073 นางสาวรัตนาภรณ� แตงผึ้ง
62013025074 นางสาวฐิติรัตน� ยศอินทร�
62013025075 นางสาวปFทมา พิกุลทอง
62013025076 นางสาวลัดดาวัลย� แก%วช5วย
62013025077 นางสาววิภาวรรณ คุ%มคง
62013025078 นางสาวสุภาพรรณ สาลี
62013025079 นายอัมมUาร ผ5องโสภา
62013025080 นางสาวศกลวรรณ พันธุ�ภู

หน%า 836 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025081 นางสาวปวีณา ทองเดช
62013025082 นางสาวนิชนันท� ปฏิทัศน�
62013025083 นายสุวิณ เริงธรรม
62013025084 นางสาวภาวิดา จันเทพหฤทัย
62013025085 นายคณาพิชญ� ปลอดภัย
62013025086 นางสาววัฒนภรณ� พลดี
62013025087 นางสาวทวีพร รัตนพฤกษ�
62013025088 นางสาวพินทอง จิตรรักษ�
62013025089 นายชินดิษฐ� ครองศิริกุล
62013025090 นายวสุ บุญมณี
62013025091 นายชัชธร อนงค�จรรยา
62013025092 นายผดุงศักด์ิ แสนแก%ว
62013025093 นายธนกร อนุกูล
62013025094 นางสาวจรินทร วงศ�ปFญญา
62013025095 นายวิโรจน� ชุมรอด
62013025096 นางสาวเนตรชนก จันทร�แดง
62013025097 นางสาวเพชรรัตน� แซ5โล%
62013025098 นางสาวสุวิมล อนาวัน
62013025099 นายนัฐพล หลวงศรี
62013025100 นางสาวชฎาธร พัฒทวี
62013025101 นางสาวซูรายา อูมา
62013025102 นางสาววรัชยา เขียนศิริ
62013025103 นางสาวพิจิตรา พิชัย
62013025104 นายพงษ�ดนัย ภักด์ิวิสัย
62013025105 นางสาวชนกพร แสนเงิน
62013025106 นายนักรบ ขําแสง
62013025107 นางสาวธิดามาศ บุญถม
62013025108 นางสาวนฤมล สุขกา
62013025109 นางสาวมารศรี ทิพย�ทอง
62013025110 นางสาวซันวา จันหลง

หน%า 837 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025111 นางสาวเบญญาภรณ� สุภาไชยกิจ
62013025112 นางสาวขนิษฐา อรรถมงคล
62013025113 นางสาวอัสรีนา วานิ
62013025114 นางสาวฑิวาพัชร� เพ็ชรสงฆ�
62013025115 นางสาวพิมพ�พิลาส ใจม่ัน
62013025116 นายราชัน รักษาพล
62013025117 นางสาวศิริวรรษา อ5วมทอน
62013025118 นางสาวสุหัชชา รักษ�สังข�
62013025119 นางสาวภัทรวดี เจริญวิรกิจ
62013025120 ส.ต.จิตติภัทร� ชัยยันต�
62013025121 นางสาวบุษราคัม สร%อยเสม
62013025122 นางสาวสร%อยประดับ เล็กศรี
62013025123 นางสาวจันทิมา ปล%องยาง
62013025124 นายวัชรพงษ� จําปาเทศ
62013025125 นายธีรภัทร ศรีหิรัญ
62013025126 นายชัชประวิชช� ม่ิงชัยสวัสด์ิ
62013025127 นางสาวชณินัญ ชาวกรุงเก5า
62013025128 นายชัญญา วงศ�ษา
62013025129 นางสาวสุหัทยา รักสนิท
62013025130 นายนครินทร� พลพิทักษ�
62013025131 นายณัฐวุฒิ รุ5งทอง
62013025132 นางสาววัลล�เวฬา สายสูง
62013025133 นางสาวสิรธีร� เสนานุช
62013025134 ว5าที่ร%อยตรีหญิงปทิตตา ป@ติภูวสกล
62013025135 นางสาวจิรัฐติกาล คํานุ
62013025136 นางสาววัลภา มูณี
62013025137 นางสาวยุวรี สุวรรณ�
62013025138 นางสาวธนัญญา ศรีฤาชา
62013025139 นางสาวพนิดา ผาสุข
62013025140 นางสาวนิตยา โตกรานต�

หน%า 838 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025141 นางสาวหงส�ศญา วรภักดี
62013025142 นายศุภวิชญ� ชีช%าง
62013025143 นางสาวจุฑารัตน� สังข�ภิรมย�
62013025144 นางสาวดวงนภา จันทร�หอมกูล
62013025145 นายปริญญา บุญอรุณรักษา
62013025146 นายพงษกร โตเนตร
62013025147 นางสาวอุทุมพร เอียดวุ5น
62013025148 นางสาวบุณยาพร เปรมปรี
62013025149 นางสาวณัฐมล ธีรภาพชน
62013025150 นางสาวมนันยา เสียงใส
62013025151 ว5าที่ร.ต.จีรเดช อภิชนสาคเรศ
62013025152 นางสาวชนิดาพร ลุนสําโรง
62013025153 นายชวนากร อัครกฤดาวงศ�
62013025154 นางสาวเยาวเรศ ชูนครพัฒน�
62013025155 นางสาวจุฬารัตน� บุตรบุญ
62013025156 นางสาวรจนา สมบุญจันทร�
62013025157 นางสาวอรนุช เอสันเทียะ
62013025158 นางสาวมณีรัตน� แก5นทอง
62013025159 นายคอลิด ชุมชวด
62013025160 นางสาวพัชระ ศรีสุข
62013025161 นางสาวศิริพร ใยบัณฑิตย�
62013025162 นางสาวชนัญชิดา หวังไชยะ
62013025163 นางสาวรัตนา ปานเครือ
62013025164 นายธนทัต ดําคลองตัน
62013025165 นางสาวดวงใจ ดวงวงค�
62013025166 นางสาวฐาปนี บุ5งหวาย
62013025167 นางสาวชลิตา ละม่ังทอง
62013025168 นางสาวพุทธชาติ เซ็กสูน
62013025169 นางสาวกัญรพี บุญชูชีพ
62013025170 นางสาวพิชญะรัชต� เกษมสุข

หน%า 839 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025171 นางสาวสุนิศา ผ5อนผัน
62013025172 นางสาวธัญมาส ศรีสะอาด
62013025173 นายธีระเชษฐ� เกิดขุมทอง
62013025174 นางสาวศศิธร กลัดดิษฐ
62013025175 นายธนากร สะโมทาน
62013025176 นางสาวเกวลิน ฮุยเป;า
62013025177 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�เทพ
62013025178 นางสาวแพรวไพลิน มณีขัติย�
62013025179 นายป@ยเดช ทองกะไลย
62013025180 นางสาวชนัญชิดา วิมลโสภารัตน�
62013025181 นางสาวปรีชญา โชติขันธ�
62013025182 นางสาวสุกัญญา สินน้ําคํา
62013025183 นางสาวก่ิงแก%ว ศรีโยหะ
62013025184 นางสาวธนารีย� ลิน
62013025185 นายอภิสิทธ์ิ สุยะเวช
62013025186 นางสาวกฤติยา คําตา
62013025187 นางสาวน้ําเพชร วชิรพันธ�วิชาญ
62013025188 นางสาวกรพรรณ พิษณุวัฒนา
62013025189 นางสาวดวงกมล แขวงเมฆ
62013025190 นายชัชวาล ศิริสังข�ไชย
62013025191 นางสาวกัญจน�กนก เอี่ยมสมบูรณ�
62013025192 นางสาวอัจฉรา พุ5มใจดี
62013025193 นางสาวฟ;าฝน แสงทอง
62013025194 นายศุภกิจ สิทธิรัตนวัฒน�
62013025195 นายอรรถพล ลําพุทธา
62013025196 นางสาวภัทราวดี จันทร�น%อย
62013025197 นางสาวจันทร�จิรา รุ5งเรือง
62013025198 นายดนุพร ชารี
62013025199 นายทศพล หลิมประเสริฐ
62013025200 นายพิรุณ ภูภักด์ิ
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62013025201 นายธนพล ศาสตร�สูงเนิน
62013025202 นางสาวอิษฎา อธิยศ
62013025203 นางสาวสมฤดี นุ5มพูล
62013025204 นายอรรณพ เชื้อดี
62013025205 นางสาวอรมณี ชาคําสัย
62013025206 นางสาวศิริลักษณ� ตู%ดํา
62013025207 นายรังสรรค� โสพ่ึงไทย
62013025208 นางสาวฉัตรชนก ดอกไธสง
62013025209 นางสาวบุศรินทร� วงษ�แก%ว
62013025210 นางสาวนันทพร ฤทธ์ิอิ่ม
62013025211 ว5าที่ร%อยตรีหญิงจีรวัสส� ขําวอน
62013025212 นางสาวชลิตา ผลบุญ
62013025213 นางสาวศิริรัตน� จันทศร
62013025214 นางสาวประภัสสร เหมะสถล
62013025215 นางสาวทิพวรรณ สุขีรัตน�
62013025216 นางสาวธัญญารัตน� ราชรักษ�
62013025217 นายทศพล หลุ5งเป;า
62013025218 นางสาววรกานต� มาดา
62013025219 นางสาวปรีณาพรรณ ปFญญา
62013025220 นายเจตพล หม่ืนแกว%น
62013025221 นางสาวณัฏฐา เมฆหมอก
62013025222 นายบูชา จุ%ยม5วงศรี
62013025223 นางสาวยุพิน คิดสม
62013025224 นางสาวณิชกุล กล่ําดิษฐ
62013025225 นางสาวสิริพร มุสิกา
62013025226 นางสาวพรรณนิภา ทองบุญมา
62013025227 นางสาวหนึ่งฤดี บุญโช
62013025228 นางสาวอาริญา เขียวแก%ว
62013025229 นายฐาปนะพงศ� ครุฑรัมย�
62013025230 นางสาวณัฐสุดา เรืองรุ5ง
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62013025231 นางสาวสิริพร นิ่มอนงค�
62013025232 นางสาวเบญจมาภรณ� ทูนขุนทด
62013025233 นายชัยชนะ อัชวราพร
62013025234 นางสาวจิรนันท� ช5างต5อ
62013025235 นางสาวอริศรา จับใจ
62013025236 นางสาวนะวรรณ แปลงงาม
62013025237 นายสมเกียรติ สาระธรรม
62013025238 นางสาวศินีนาถ ขอยวนกลาง
62013025239 นางสาวจันทร�เพ็ญ พูลทอง
62013025240 นางสาวโชติรส คนองมาตย�
62013025241 นางสาวกิตต์ิธัญญา ธนันต�นิธิศ
62013025242 นางสาวผุสดี เรืองบูชา
62013025243 นางสาวจรรจิรา บุญเสริม
62013025244 นางสาวสาวิตรี รุ5งเรือง
62013025245 นางสาวสุรัตนา หลวงนวน
62013025246 นางสาวยลรดี อ5วมสําฤทธ์ิ
62013025247 นายธีรยุทธ รักชาติ
62013025248 นายวิชาญ จันทราษี
62013025249 นางสาวสุดาวรรณ มานะชัย
62013025250 นางสาวพรรณทิพย� วชีรสุต
62013025251 นางสาวจันทกานต์ิ บุตรเขียว
62013025252 นางสาววริศรา เส%นคราม
62013025253 นางสาวกัญฐมาศ หาญเลิศสิริกุล
62013025254 นายสราวุฒิ น้ํากลั่น
62013025255 นางสาวชไมพร ใจมอย
62013025256 นางสาวซากีเราะ นิมะ
62013025257 นางสาวศุภกานต� แก%วภิรา
62013025258 นางสาวจันทร�เพ็ญ จามจุรี
62013025259 นางสาวทิวาพร ชายะกูล
62013025260 นายชิษณุพงศ� เจียมตน
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62013025261 นางสาวณัฏฐวิพัชน� พุ5มเทศ
62013025262 นางสาวรัชชา ศรีตะวัน
62013025263 นางสาวอัจฉราภรณ� จักก5าออ
62013025264 นางสาวกัญญารัตน� ตาลแก%ว
62013025265 นางสาววนัสนัณฐ� ตันศรี
62013025266 นายโอภากุญช� บุญนิธิสม
62013025267 นางสาวขนิษฐา อัคพัฒน�
62013025268 นายณัฐภูมิ เย็นทรวง
62013025269 นายธีรพล โหมฮึก
62013025270 นางสาววาทินี รุ5งแสง
62013025271 นางสาวโชติกา อนุจร
62013025272 นายพงษ�วิศิษฎ� สารีรัตน�
62013025273 นายศุภนัฐฏ� โตUะหวัง
62013025274 นายธนคม ใจซ่ือกุล
62013025275 นางสาวปนิดา บุญเรืองฤทธ์ิ
62013025276 นายป@ยพันธ� วงษ�กวน
62013025277 นางสาวสุธิดา สุวรรณมงคล
62013025278 นางสาวสกุลทิพย� เก5งประดิษฐ�
62013025279 นายสุมะนัส โคมเปLอย
62013025280 นางสาววัลยา น%อยเภา
62013025281 นางสาวสมใจ จ่ันเพ็ช
62013025282 นางสาวณัฏฐิญา ฉัตรศุภกุล
62013025283 นางสาวชธาดา มาบางครุ
62013025284 นางสาวพรทิวา กิจผดุง
62013025285 นางสาวเบญญาภา กEองศิลา
62013025286 นางดวงกมล โพธ์ิจินดา
62013025287 นายอรรถพล แหยมเกิด
62013025288 นางสาววรุณยพันธ� พันทา
62013025289 นางสาวสุพิชชา จารุภูมิ
62013025290 นางสาวอรอุมา คําภา
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62013025291 นางสาวอาภากรณ� เทียนเรียว
62013025292 นายนพคุณ บังค5าย
62013025293 นายชัชพร ชูชัยมังคลา
62013025294 นางสาวกาญจนา โคมลอย
62013025295 นายนันทิพัฒน� เครือผือ
62013025296 นางสาวอนุสราวดี มฤคศิรมาส
62013025297 นางสาวสิริพร ยุทธกิจ
62013025298 นางสาวศศิภา สิทธิชัย
62013025299 นางสาวกฤติมา คงชูช5วย
62013025300 นางสาวพรรณราย วรสมุทรปราการ
62013025301 นายชัชวาล การุญบริรักษ�
62013025302 นางสาวเขมิกา เรืองศรี
62013025303 นางสาวพรจิตรา ปXาธนู
62013025304 นางสาวจริยา ขุมทอง
62013025305 นางสาววริศรา จันทรเสนา
62013025306 นางวิภาวรรณ โพธ์ิเกตุ
62013025307 นางสาวนริศรา แก%วศรี
62013025308 นางสาวรัชนีกร วรรณสังข�
62013025309 นางสาวเนตรนภา ภูก่ิงเงิน
62013025310 นางสาวอภิญญา ภูคา
62013025311 นางสาววรรณนิศา อุตมาด
62013025312 นายนินนาท แจ5มเล็ก
62013025313 นายศรัญย� แก5นเมือง
62013025314 นางสาวภัทรฤทัย ร5มโพธ์ิ
62013025315 นายขจร กองแก%ว
62013025316 นางสาวเจนจิรา อดุลรัมย�
62013025317 นางสาวชนิตา เซ5งสม
62013025318 นางสาวมัชฌิมา อุทธสิงห�
62013025319 นางสาวนงนาฎ ภูมิธิ
62013025320 นางสาวพิชาภรณ� แก%วขาว
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62013025321 นายอัษฎาวุฒิ พ5วงธานี
62013025322 นางสาวสวรรยา ปากจันทร�
62013025323 นายสมศักด์ิ เหมือนชอบ
62013025324 นายพิช\ุตม� เจริญฤทธ์ิ
62013025325 นางสาวไข5มุก นิมิบุตร
62013025326 นางสาวธมนวรรณ พงษ�เสถียรศักด์ิ
62013025327 นางสาวนลินี บุญกระสินธุ�
62013025328 นางสาวธัญวรัตน� สุวรรโณ
62013025329 นางสาวศิริลักษณ� วันกลาง
62013025330 นางสาวพนิตา หม่ืนสวัสด์ิ
62013025331 นางสาวชญานิน พิทักษ�ชัยธรรม
62013025332 นางสาวสุธิดา ประสานศักด์ิ
62013025333 นางสาวสาวิตรี สุภาพโรจน�
62013025334 นางสาวเกศนี พรามนัส
62013025335 นายคณวัฒน� ศรีสุวรรณ�
62013025336 นายมงคล จันทร�รุ5ง
62013025337 นางสาวพรรณี นิพิฐวงศ�
62013025338 นายเกียรติศักด์ิ พุ5มเพ็ชร�
62013025339 นางสาวพัณณิตา น%อยสาย
62013025340 นางสาวเสาวลักษณ� จันฤาชัย
62013025341 นางสาวมลพิสุทธ์ิ แสนสุข
62013025342 นางสาวทัพวรรณ สุระเสน
62013025343 นางสาวศิริวรรณ ไทยสกุล
62013025344 นายปริญญา ดาระสุวรรณ�
62013025345 นายวรวัตร พานรินทร�
62013025346 นายสุรศักด์ิ สงเคราะห�ชาติ
62013025347 นายสิรวิชญ� วิริยะปFญญากร
62013025348 นางสาวเสาวนีย� สาตตะหัส
62013025349 นางสาวหนึ่งฤทัย ดีพลงาม
62013025350 นางสาวภัคนันท� ท5านัทธี
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62013025351 นายสถาพร อร5ามเรือง
62013025352 นางสาวละอองฟ;า ธนะโคตร
62013025353 นางสาวนวลวรรณ วิไลลักษณ�
62013025354 ว5าที่ร.ต.มนูญ แก%วสมนึก
62013025355 นายฐากูร แสงหิรัญ
62013025356 นางสาวอริสรา เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62013025357 นายสรวิช กันพยา
62013025358 นางสาวสุชาวดี เสพสุข
62013025359 นายศรณัฐ ชโลดม
62013025360 นายวิทวัส อุดใจ
62013025361 นางสาวชนม�นิภา พันตะกรุด
62013025362 นางสาวจารุวรรณ บุญคล%อย
62013025363 นางสาวสุพัฒนา สุขสถิตย�
62013025364 นางสาวนันทพร สุวรรณผ5อง
62013025365 นายป@ยังกูร นิลเหม
62013025366 นางสาวศริญาภรณ� พุทธจรรยา
62013025367 นายไตรสรณ� แถมมีทรัพย�
62013025368 นางสาวอลิษา ก่ิงจันทร�
62013025369 นางสาววรรชฎา เครือจันทร�
62013025370 นายธนกฤต พุ5มไพจิตร
62013025371 นางสาวอารยา สมสามาลย�
62013025372 นางสาวกนกพร พุทธรักษา
62013025373 นางสาวชนากานต� ไชยวงค�
62013025374 นายธนพรรษ ศิลา
62013025375 นายยุทธพงษ� ขําคม
62013025376 นายรัตน�นริศ เพ็ญโรจน�
62013025377 นายไกรสร อํามรึก
62013025378 นางสาวบุญตา พันธุ�ภู5หม่ืนชิต
62013025379 นางสาวชุลีพร พนมวงศ�
62013025380 นางสาวภัทรภร ภูมิภัทร

หน%า 846 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025381 นายพลาธิป วงค�สุวรรณ
62013025382 นายรัชชานนท� แซ5ลิ่ม
62013025383 นางสาวนิศากร พันธุ�ทหาร
62013025384 นางสาวพรพิรุณ คําบุญเรือง
62013025385 นายวัฒนา ยกน%อย
62013025386 นางสาวอัจฉพร ทองสุข
62013025387 นางสาวปวีณา เพลงน%อย
62013025388 นางสาวสุภาวดี ทัพเจริญ
62013025389 นายสุรเชษฐ� เรืองศรี
62013025390 นายวีระชัย สุขขวัญ
62013025391 นายวรภัทร จิรจามร
62013025392 นางสาวแพรววนิช อิ่มเอิบ
62013025393 นางสาวฐิติกาญจน� จารุชาต
62013025394 นางสาวเหมือนฝFน ชนะชัยรุ5งโรจน�
62013025395 นางสาวสุภาณี ครูวรรณะ
62013025396 นายสุรเศรษฐ แก%วนิคม
62013025397 นายทศพล ภูบาล
62013025398 นายวัชรพงษ� หวังนุกูล
62013025399 นางสาวสรรสิริ ภรินทนันท�
62013025400 นางสาวจีรพรรณ พริ้งเพราะ
62013025401 นางสาวมณฑิรา แก%วรุ5งเรือง
62013025402 นางสาวอุมาพร ณ ทองก%อน
62013025403 นางสาวรังสิมา ทุมโนน%อย
62013025404 นางสาวณัฏฐธิดา สีกา
62013025405 นางสาวขนิษฐา สามารถวาที
62013025406 นางสาวมัฌฌิมา นุกาศรัมย�
62013025407 นายเกริกชัย กฤตวงศ�วิมาน
62013025408 นางสาวธนาภรณ� บัวเผื่อน
62013025409 นายกิตติกร บุญมาตย�
62013025410 นางสาววรชา สิงห�สมบุญ

หน%า 847 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025411 นางสาวเบญจมาศ แจ5มมณี
62013025412 นางสาวลัดดาวัลย� หนูจบ
62013025413 นายสุวิทย� สาเรียง
62013025414 นางสาวณัฐสุดา หินสูงเนิน
62013025415 นายภานุ โรจนพิทยากุล
62013025416 นางสาววรัชยา อธิกิจเรืองชัย
62013025417 นางสาวสุจิตรา รําไพ
62013025418 นางสุพรรณี สุนทรพรเจริญ
62013025419 นางสาวมีนา บัวลอยเลิศ
62013025420 นายพนธกร บุตรพรม
62013025421 นางสาวณิกษา พรชัย
62013025422 นางสาวกุลวดี ต้ิงฉ่ิน
62013025423 นางสาวละไม สินโพธ์ิ
62013025424 นางสาวศศิพิมพ� ครุธเกตุ
62013025425 นางสาวคณิตตา นันทวาทิต
62013025426 นายต5อพงศ� วิริยะเสถียรกุล
62013025427 นางสาวกฤตติกา บุญสุข
62013025428 นายชนาธิป ชัยสังฆะ
62013025429 นางสาวหรรษลักษณ� ทองเชื้อ
62013025430 นางสาวประภาพร ชูเวช
62013025431 นางสายฝน รัตนอาสา
62013025432 นางสาวกนกวรรณ วงค�เงิน
62013025433 นายศรายุธ เหมือนโพธ์ิ
62013025434 นางสาวจริยาภรณ� พงษ�รื่น
62013025435 นายณัฐพล แก%วมาดีงาม
62013025436 นางสาวจิตญาดา เครือปลูก
62013025437 นางสาวมีนตรา ชาญอุไร
62013025438 นางสาวเบญจมาศ สุนนทะนาม
62013025439 นายธีมนต� เดชอุฬาร
62013025440 นางสาวศิริพร เวียงคํา

หน%า 848 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025441 นางสาวภูษณิศา พ5วงพงษ�
62013025442 นายชมชาย ศิวะโกเศศ
62013025443 นายธนบดี ต้ังเลิศปFญญา
62013025444 นางสาวธิดารัตน� พวงธนสาร
62013025445 นางสาวอัยรินทร� เบญจอิทธิพงศ�
62013025446 นางสาวสิริพร อาจมาก
62013025447 นายคุปต� กะลาสี
62013025448 นางสาวกัลยรัตน� ดาดไธสง
62013025449 นางสาวนูรมา สะมาแอ
62013025450 นางสาวปรียานุช ทองจันทร�แก%ว
62013025451 นางสาวเมธินี พรมบุญ
62013025452 นางสาวบุณยาพร พงษ�เก5า
62013025453 นางสาวณัฐยา กิมเซียะ
62013025454 นางสาวภัทราภรณ� อนันตสกุลโรจน�
62013025455 นางสาวทวิตา เอกกิตติบวร
62013025456 นางสาววัลภา ฉายาประดิษฐ�
62013025457 นางสาวจาฏdพัจน� นุหนุนจันทร�
62013025458 นางสาวนันทิยา ขําใจดี
62013025459 นางสาวฐาปนี ขวัญนาคม
62013025460 นางสาวญาลิณี นวลย5อง
62013025461 นางสาวกนกวรรณ ธรรมชาติ
62013025462 นายอภิชาติ ใจนวล
62013025463 นางสาวยุสรี หมีดหรน
62013025464 นางสาวนันท�นภัส มันตเสวี
62013025465 นายจรัสรวี หอมสมบัติ
62013025466 นางสาวพรไพลิน คลอวุฒิวัฒน�
62013025467 นางสาวพนิดา มณีฉาย
62013025468 นายอรรถพล บังไพร
62013025469 นายทรงพล ปFญจสิริ
62013025470 นางสาวจิราวรรณ ขวัญตา

หน%า 849 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025471 นางสาวปพิชญา จารุภูมิ
62013025472 นางสาวลัดดาวัลย� ด%วงคํา
62013025473 นางสาวณหทัย จันทร�มาศ
62013025474 นายณัฐพล พรหมจันทร�
62013025475 นางสาวศรีวรินทร� สิงห�ไทยสงค�
62013025476 นางสาวกาญจนา ขันโท
62013025477 นายหิรัญ ซ้ือเห็น
62013025478 นางสาววริษฐา นาดี
62013025479 นางสาวจิรัญญา สุโรพันธ�
62013025480 นางสาววันวิสาข� นิ่มนวล
62013025481 ว5าที่ร%อยตรีหญิงมาสยา คงรอด
62013025482 นายชาญวิทย� แก%วงาม
62013025483 นางสาวหัทยา อินทร�จันทร�
62013025484 นายปกรณ� ผาแก%ว
62013025485 นางสาวจุฑามาศ แก%วดวงใหญ5
62013025486 นางสาวกนกวรรณ บุญศรี
62013025487 นายพัสกร ทองพันธ�
62013025488 นางสาวจตุรพร แสนศึก
62013025489 นางสาววัลลภา นาคจําแลง
62013025490 นายธนดล มางาม
62013025491 นายอรรถศักด์ิ สุดดีพงษ�
62013025492 นางสาวพัชรา ลัมวุฒิ
62013025493 นายรัชชานนท� วิเชียรวัฒนาการ
62013025494 นายวีระ วงษ�สันต�
62013025495 นางสาวอินทุอร แพ5งยัง
62013025496 นางสาวทักษพร ศิริยงค�
62013025497 นางสาวนันทินี วงษ�จันทร�
62013025498 นางสาวศศิประภา โพธ์ิขวาน%อย
62013025499 นายปกรณ� สุนทรสวัสด์ิ
62013025500 นางสาวฉัตรกมล วงศ�รัฐธนา

หน%า 850 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025501 นางกัลยา ผดุงผล
62013025502 นางสาวกานต�ธีรา ภูริวิกรัย
62013025503 นางสาวธนภรณ� พัวพรทิพย�รัตน�
62013025504 นางสาวเพชรรัตน� สุดวัน
62013025505 นางสาวณัฐนันท� จันทร�วิรัช
62013025506 นางสาวสิริประภา นิสาภัย
62013025507 นางสาวธัญวรัตน� อิ่มกําเหนิด
62013025508 นายโชคอนันต� ทับทั่ง
62013025509 นางสาวจรวยพร ต้ังกิจโอฬาร
62013025510 นางสาวศิริลักษณ� วงศ�ชาลี
62013025511 นางสาวปาริฉัตร ธรรมกิจ
62013025512 นางสาวสินีนาฎ ม่ันคง
62013025513 นางสาวอังศิณา ธีรรัตนสถิต
62013025514 นางสาวนันทิยา คนคล5อง
62013025515 นางสาวธัญชนก ฟองตุ5น
62013025516 นายอานนท� มะลิสุ5น
62013025517 นางสาวอรวรรณ โทนะพันธ�
62013025518 นางสาวจุฑามาศ อุทกะเสน
62013025519 นางสาวจิตราภรณ� ดีหมีน
62013025520 นางสาวอารีรัตน� เตชะวงค�
62013025521 นายศุภณัฐ เทิดเกียรติขจร
62013025522 นางสาวชนัญชิดา กองแก%ว
62013025523 นางสาวธัญวรัตน� พิทักษ�วงษ�
62013025524 นายสิทธิชัย วาสุเทพรังสรรค�
62013025525 นางสาวปวีณ�นุช สืบพลาย
62013025526 นางสาวโศภิษฐา มณีวรสิทธ์ิ
62013025527 นางสาวฐาปณีรัตน� นามคํา
62013025528 นางสาวขวัญมณฑน� สารัตน�
62013025529 นางสาวจุฑามณี จันทรทรัพย�
62013025530 นางสาวณัฐธิดา อยู5คร%าม

หน%า 851 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025531 นางสาวศศิธร ภู5ระย%า
62013025532 นางสาวบุญเนียน ณ ถลาง
62013025533 นางสาวเบญญา โรจน�ทอง
62013025534 นางสาวสิริกาญจน� นาจรัส
62013025535 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณฤทธ์ิ
62013025536 นางสาวสิรินดา ขอจิตต�เมตต�
62013025537 นายปณัชช� ยาตรา
62013025538 นายภาคิน สิทธิเดชาภัทร
62013025539 นางสาวกฤษณา บุตรประชา
62013025540 นางสาวโสภิตา เกิดประดับ
62013025541 นางสาวกิตติยา คมแก%ว
62013025542 นางสาวณิชากร เดชแก%ว
62013025543 นางสาวปติญญา นุกูลกิจ
62013025544 นางสาวกมลวรรณ เมืองอู5
62013025545 นางสาวจิราวรรณ ณ บางช%าง
62013025546 นางสาวเบญจพร ยศวิชัย
62013025547 นางสาวนุสรัตน� กอบัว
62013025548 นางสาวเบญจวรรณ เจียมจิตร�กุล
62013025549 นายปราบ นาวาเจริญ
62013025550 นางสาวกัณฑพร อัมระปาล
62013025551 นางสาวนัตติมา ชนันทวารี
62013025552 นางสาวพรรณทิพย� ขุยขํา
62013025553 นางสาวละอองดาว บุญคุ%มอยู5
62013025554 นางสาวแพรวพราว บุผานัน
62013025555 นางสาวตวงทอง พัทบุรี
62013025556 นายเตมีย� ช5วยชูวงศ�
62013025557 นางสาวจุฑามาศ ศุภดิษฐ�
62013025558 นายอดิพงษ� บุปผาโท
62013025559 นายศิริศักด์ิ รัตตสนธิกุล
62013025560 นายณัฐพงศ� เทวสิทธ์ิ

หน%า 852 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025561 นางสาวปรียาภรณ� มูสิกะ
62013025562 นางสาวปFทมา ศรีพุฒ
62013025563 นางสาววิมล กาวิราช
62013025564 นางสาวภัสราภรณ� สมบูรณ�พันธ�
62013025565 นางสาวรัตนาภรณ� อักษรศรี
62013025566 สิบตํารวจโทสุเมธ ยศอินทร�
62013025567 นางสาวอศัลยา สําเภา
62013025568 นางสาววันดี เขียวน%อย
62013025569 นายอธิธัช ทองเมือง
62013025570 นางสาววิภาวดี มาตุเวส
62013025571 นางสาวนภาพร เทิ้งก่ิม
62013025572 นางสาวประภัสสร มะลิทอง
62013025573 นางสาวมลรดา เพ่ิมศิริทรัพย�
62013025574 นางสาวอิสราภรณ� ธรรมคุณ
62013025575 นางสาวญาณิศา ขวัญดํา
62013025576 นางสาวป@ยะนันท� เปลี่ยนวงศ�เช%า
62013025577 นางสาวอภิสรา ศรีพานิช
62013025578 ว5าที่ร%อยตรีนครชัย พุ5มขจร
62013025579 นางสาวรุ5งนภา พรมเวียง
62013025580 นางสาวฐิติมาพร ระดาเขต
62013025581 นายสถาพร ถาวรสวัสด์ิ
62013025582 นายจิรายุทธ์ิ ชูผุด
62013025583 นางสาวกมลทิพย� การุณ
62013025584 นางสาวอรวรรณ ปรีชา
62013025585 นางสาวสุวนันท� วรรณภักด์ิ
62013025586 นายศาสตร�ศิลปQ ถ่ินชีลอง
62013025587 นางสาวมนัสนันท� กัลปQวรดิษฐ�
62013025588 นางสาวรัตนา กลัดเพชร
62013025589 นางสาวพิมพ�วลัญช� พัฒนผล
62013025590 นายวิทยา ทรัพย�จิตต�

หน%า 853 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025591 นายวิษณุ อินนา
62013025592 นางสาวเจนจิรา แก%วประสิทธ์ิ
62013025593 นางสาวสิริลักษณ� วรกะโทก
62013025594 นายพงษ�วิวัฒน� ปานพฤกษา
62013025595 นางสาวสุภาวิดา เจริญชาศรี
62013025596 นายทวิช บางเหลือง
62013025597 นางสาววิลาสินี เที่ยงตรง
62013025598 นางสาวนุจรินทร� กางแก%ว
62013025599 นางสาวณษมา อัศวชยาภา
62013025600 นางสาวสกุลทิพย� ธนนท�วงศ�วรา
62013025601 นายวรพรต ลือชาเกียรติศักด์ิ
62013025602 นางสาวนารีรัตน� วรรณม5วง
62013025603 นางสาวธัญลักษณ� แซ5จึง
62013025604 นายฉัตรชัย พรหมทอง
62013025605 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรน%อย
62013025606 นางสาวปภัสรา แสงน%อย
62013025607 นายกิตติชัย มูลฐี
62013025608 นางสาวชญานิศ เตียงต้ัง
62013025609 นางสาวสุนิตา ป;านสวาสด์ิ
62013025610 นายธนชาติ ศรีเพ็ง
62013025611 นางสาวนราพร บุญมาก
62013025612 นายดํารงฤทธ์ิ ศรีเลิศ
62013025613 นายธนดล นันทเมฆ
62013025614 นางสาวดวงกมล ไพรศรี
62013025615 นางสาวณัฐณิชา เอี่ยมสวัสด์ิ
62013025616 นางสาวศรุตา พรหมเมืองคุก
62013025617 นางสาวธนัชพร ชัยนนถี
62013025618 นางสาวเบญจพร สะอ%อนกลาง
62013025619 นางสาววรัญญา สมฤทธ์ิ
62013025620 นางสาวนิศมน ดาบเหล็ก
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62013025621 นายพิทักษ� นาคขาว
62013025622 นางสาวอัจฉรา ทิพยโสตถิ
62013025623 นางสาวสุพินดา ฟFกแฟง
62013025624 สิบเอกนรินทร� ฉลอง
62013025625 นางสาววิราวรรณ ไข5มุก
62013025626 นางสาวประภัสสร อรุณภาส
62013025627 นางสาวสุภาภรณ� จันทร�ด%วง
62013025628 นางสาวธัญลักษณ� เพชรชาติชั้น
62013025629 นางสาวยุพาวรรณ มาตุเวส
62013025630 นางสาวกนิษฐา หาญสูงเนิน
62013025631 นางสาวศุภสิน ลิมปQสภาพกสิผล
62013025632 นางสาวนลินี แสงทอง
62013025633 นางสาวญาสุมินทร� วงษ�ธิ
62013025634 นายกัณฑ�กนิฏฐ� คิดควร
62013025635 นางสาวสุกัญญา รอดเพ็งสังคหะ
62013025636 นางสาวณชนก สุขโชติ
62013025637 นางสาววารีรัตน� เสาสําราญ
62013025638 นางสาวภรัณยา จูจันทร�
62013025639 นายจิรศักด์ิ นุยเมิน
62013025640 นางสาวชลิดา อุทรักษ�
62013025641 นางสาวอาทิตยา โตUะสมัน
62013025642 นางสาวสุภาพร ศิลปะ
62013025643 นางสาวพิมพิไล การร%อย
62013025644 นายอาทร ศรีสุวรรณ
62013025645 นางสาวภรภัทร สาหร5ายทอง
62013025646 นายภูริวัฒ วัฒนวิเศษ
62013025647 นางสาวปาริชาติ ผดุงกิจ
62013025648 นางสาวทิพย�ธารี ธวัชวะชุม
62013025649 นางสาวมัลลิกา สุป@นนะ
62013025650 นางสาวอัญวีณ� ภัทรพิบูลย�วุฒิ
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62013025651 นางสาวแพรวพรรณ หิรัญ
62013025652 นางสาวนุชนาฏ บัวคง
62013025653 นายชัชวาล ชาจิตตะ
62013025654 นายจาฏdพัจน� คงวัฒน�
62013025655 นางสาวอรยา บัวพ่ึงพันธุ�
62013025656 ว5าที่ร%อยตรีสุรพันธ� น%อยหิรัญ
62013025657 นางสาวชนนิกานต� ผาศุข
62013025658 นายทศพล ขําเพ็ง
62013025659 นางสาวกนกวรรณ ต้ังอรุณรัศมี
62013025660 นางสาวกนกกร อีหว่ัน
62013025661 นางสาวขวัญฤดี บรรดิษฐ
62013025662 นางสาววราภรณ� ทองเสรี
62013025663 นางสาวธนินทรา แก%วคําแสน
62013025664 นายธีรวีร� สุทธนะ
62013025665 นางสาวภัทราภรณ� จงวิเศษโชค
62013025666 นางสาววรัทยา ศรีจงใจ
62013025667 นางสาวชลธิชา ทองสวี
62013025668 นางสาวพัชราวดี จิตต�พิทักษ�
62013025669 นางสาวธัญพิมล กระเสาร�
62013025670 นายธนบดี เชื้ออ5อน
62013025671 นายอดิเทพ ศรีลาคํา
62013025672 นายวรวัฒน� คันหาดี
62013025673 นายป@ยะ ชุมแสง
62013025674 นางสาวสุดาทิพย� ประจวบสุข
62013025675 นางสาวอัจฉรา ชมภูทัน
62013025676 นางสาวปวีณา แช5มช%อย
62013025677 นายณัฐพงศ� สุวรรณะ
62013025678 นางสาวเพชรสุรินทร� หวนจิตร
62013025679 นายธีรพัฒน� สิงห�ทอง
62013025680 นายนราฤทธ์ิ หัสสะ
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62013025681 นางสาวกมลเนตร ดวงอรุณ
62013025682 นางสาวณัฐกานต� ภูริเดชธนวันต�
62013025683 นางสาววีรวรรณ ติงสะ
62013025684 นางสาวเยาวภา สุภาภรณ�
62013025685 นางสาวนารีรัตน� นานช%า
62013025686 นางสาวอรวรรณ สุขใส
62013025687 นายจักรกฤษ เนตรยอง
62013025688 นางสาววนิดา จิช5อง
62013025689 นางสาวเกวลิน เล%าเจริญพานิชย�
62013025690 นางสาวธิดารัตน� ศรีระยับ
62013025691 ว5าที่ร%อยตรีธวัชชัย อินทริง
62013025692 นายสุทธิชัย ลายทิพย�
62013025693 นางสาววิไลรัตน� พงษ�ประยูร
62013025694 นางสาวรัตนา วันทา
62013025695 นางสาวพาณิช วงค�โสมะ
62013025696 นางสาวบุญญนิสภ� ค%าผล
62013025697 นางสาวปรียานุช เด่ือคํา
62013025698 นางสาวสุพิชฌาย� อังคะวานิช
62013025699 นายฐิตรัช จนิลรัตนะพงษ�
62013025700 นางสาวบุษกร สุนทร
62013025701 นางสาวจิระประภา ทาตะภิรมย�
62013025702 นายทศพล ก่ิงแก%ว
62013025703 นายอัฑฒ�พล อาทิจจวงศ�
62013025704 นายชวภณ สืบนุสนธ์ิ
62013025705 นางสาวถิรนันท� ชัยวัฒน�
62013025706 นายนิธิศ อุเทศบุญญโชติ
62013025707 นางสาวไพริน มุ5งหามกลาง
62013025708 นางสาวธัญชนิตา วงศ�ถาวร
62013025709 นางสาวอรอนงค� นวลสนิท
62013025710 นายกาญจน� ธนตระกูล
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62013025711 นางสาวฤดีวรรณ คําพยา
62013025712 นายธีร�ดนัย เขียวพลอย
62013025713 นายชนาธิป เข็มเงิน
62013025714 นายชนันทน� พันธุ�พิทย�แพทย�
62013025715 นายเอนก อู5อรุณ
62013025716 นางสาวสิริกัญญา ดีนาง
62013025717 นางสาวมุฑิตา ธรรมเจริญ
62013025718 นางสาวอวยพร โพธิสาร
62013025719 นางสาววิภารัตน� ศรีน%อย
62013025720 นางสาววรรณนิศา อินขุน
62013025721 นางสาววัลลิยา มลทา
62013025722 นางสาวธรรมพร นาครินทร�
62013025723 นายฉัตรชัย บัวง้ิวใหญ5
62013025724 นางสาวรัชนก ณ ลําพูน
62013025725 นางสาวกนกวรรณ ตาโม5ง
62013025726 นายทนงศักด์ิ แก%วสุวรรณ
62013025727 นายสุเมธ อรรถพันธ�พจน�
62013025728 นางสาววรรณกมล ทองนวล
62013025729 นางสาวกาญจนา บัวเผียน
62013025730 นางสาวปรีดารัตน� อุบลสุวรรณ
62013025731 นายธนภัทร ชุมวรฐายี
62013025732 นายกิตติภัฏ เทียบรัตน�
62013025733 นางสาวณิชาภัทร อรุณโรจน�
62013025734 นางสาวปริฉัตร สุรียพรรณ
62013025735 นางสาวอลิสา บุญขนาน
62013025736 นางสาวจรัสศรี เตจันทร�
62013025737 นางสาวอาภารัศม์ิ โภคาแสง
62013025738 นางสาวกรกนก พานทอง
62013025739 นางสาวชุติมา ไชยวงค�ษา
62013025740 นางสาวกมลชนก ศรีเจริญ
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62013025741 นายณัฐพล เหลือสาคร
62013025742 นางสาวประกายแก%ว เกิดแสง
62013025743 นางสาวรัตนาวดี ลุนพงค�
62013025744 นายศตวรรษ แฝงมนต�
62013025745 นางสาวรัตนาภรณ� สุวิมุตกิจโต
62013025746 นายกันต�ดนัย ศิริสาห�
62013025747 นายธิติกร เทพวงศ�
62013025748 นางสาวพบพร ผดุงพล
62013025749 นางสาวพรทิพย� แซ5งลิท
62013025750 นางสาวชนมน บุญประเสริฐ
62013025751 นางสาวพรรณจิรา แสงงาม
62013025752 นายอนุรักษ� เจียมประสูตร�
62013025753 นายจิรวัฒน� ศรีสวัสด์ิ
62013025754 นางสาวศิรินทิพย� ไชยสิทธ์ิ
62013025755 นางสาวสมเพชร สัตนาโค
62013025756 นางสาวพรพรรณ รักอักษร
62013025757 นางสาวจันทร�เพ็ญ อัมภรัตน�
62013025758 นางสาวเกศทิพย� ล้ําเลิศ
62013025759 นางสาวพรรณี ด5านบางภูมิ
62013025760 นายธนัท สุนทรเมธานนท�
62013025761 นางสาวนิภาพร มูลลา
62013025762 ว5าที่ร%อยตรีหญิงณิชากร เจะแม
62013025763 นายปพนวิช เข็มพิลา
62013025764 นางสาวสุกัญญา อารีการ
62013025765 นางสาวภคพร หทัยกาญจนรัตน�
62013025766 นายมงคลศักด์ิ ปาละกุล
62013025767 นายสรณ บุนนาค
62013025768 นางสาวณัฐชยา เชิดชู
62013025769 นางสาวสุริวรรณ� ไพฑูรย�
62013025770 นายวทัญ\ู ผิวแก%ว
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62013025771 นางสาววรางค�ศิริ ศิริเย็น
62013025772 นางสาวธัญชนก เอมอิ่ม
62013025773 นางสาวนาฏธวัช เชื้อสมุทร
62013025774 นายกฤษฎา เกษีสัง
62013025775 นางสาวภรภัทร จิตรอาจ
62013025776 นางสาวภัทรา จ๋ิวโคราช
62013025777 นางสาวเสาวลักษณ� วสุธารีย�
62013025778 นางสาวมุกดารัตน� จันทร�อินทร�
62013025779 นางสาวดลภัทร จูสวย
62013025780 นางสาวมะลิเพ็ญ ป@นะกาโส
62013025781 นางสาววิมลวรรณ คงเฟLPอง
62013025782 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีเภา
62013025783 นางสาววราภรณ� พรมเมฆ
62013025784 นางสาวกฤษณี หาญชนะสิทธ์ิ
62013025785 นายกฤตมุข แสนสําแดง
62013025786 นางสาวฑิดาเพชร คําสุขสวัสด์ิ
62013025787 นางสาววิภาวรรณ เจียมทรัพย�
62013025788 นางสาวจริญญา ปFญจาคะ
62013025789 นางสาวจิตติมา พรหมหาญ
62013025790 นางสาวกัญญาณัฐ ปานแย%ม
62013025791 นายชรภาส ทองกลั่น
62013025792 นายสันติศักด์ิ สวนอภัย
62013025793 นางสาวธารทิพย� วงศ�เวียน
62013025794 นางสาวอริยาพร คะชาสินธ�
62013025795 ว5าที่ร%อยตรีหณิงจรณินทร� อ%วนหินกอง
62013025796 นายวุฒิชัย วงศ�กล%า
62013025797 นางสาวพัชรี แสงอุ5น
62013025798 นางสาวมาศสุภา บุตรทา
62013025799 นางสาวมนฤดี แก%วคง
62013025800 นายณัชพล อยู5กลัด
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62013025801 นายณภัทร ศิริสานนท�
62013025802 นายธนัฐ เอี่ยมตุ%มรัตน�
62013025803 นายชํานาญ หนุนโชค
62013025804 นางสาวเบญจลักษณ� ปฐวีกิจจานุกูล
62013025805 นางสาวอัญชนา หมู5ยา
62013025806 นางสาวธนาภรณ� ทองมาก
62013025807 นางสาววรัญญา รักษาภัย
62013025808 นางสาวศิลีนาถ เจริญกิจ
62013025809 นายจตุรงค� วงษ�จิรากร
62013025810 นายธนกร ตาลพันธุ�
62013025811 นางสาวพรรษา สุดเจริญ
62013025812 นางสาวณิชารีย� สุทธิธรรม
62013025813 นางสาวณัฐริกา มูลเมือง
62013025814 นางสาวธนิษฐา หว5างภักดี
62013025815 นายกมุท ขวัญข%าว
62013025816 นางสาวณัฐริกา หิรัญสุข
62013025817 นางสาวธันยาภรณ� สืบสายเผ5าพันธุ�
62013025818 นางสาวพัณธาวรรณ เกษสกุล
62013025819 นางสาวกนกณฐหิรัญ บางกุล
62013025820 นางสาวพัชญ�ธนัทท� เก%าพรพงศ�
62013025821 นางสาวนราพร ชาติพุก
62013025822 นางสาวสิรินาถ มาช5วย
62013025823 นายพลากร ปรานพรม
62013025824 นายปฏิยุทธ� เปลี่ยนเดชา
62013025825 นางสาวสุทธาสินี จํานงค�เวช
62013025826 นางสาวสุพรรษา ฉายจิตร
62013025827 นายเนติพงษ� คัมภิรานนท�
62013025828 นางสาวภัทรวดี สุกใส
62013025829 นางสาวปองกานต� จันวิสา
62013025830 นางสาวฤดีมาศ ขันทอง
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62013025831 นางสาวนวรัตน� สรรพพิชย�
62013025832 นางสาวพัชรินทร� ใครอินทร�
62013025833 นางสาวศศิวิช รัตนสมบูรณ�
62013025834 นางสาวพิลาศลักษณ� นันทะบัน
62013025835 นางสาวรดากมล นวลฉวี
62013025836 นางสาวสุพรรษา ฟFกสังข�
62013025837 นางสาวธัญรดี คําก%อน
62013025838 นางสาววจรี ฉัตรทอง
62013025839 นายบรรหาร สว5างวัล
62013025840 นางสาวชุติมา โชคชัยเจริญสิน
62013025841 นางสาวธัญพรรณ บัวบุญนาค
62013025842 นายอภินนท� จิตจันทร�
62013025843 นางสาวชฎาภา กาญจนจันทร�
62013025844 นางสาวนภาวรรณ เพ็ชรรักษ�
62013025845 นางสาวศิริญญา กุลปาน
62013025846 นางสาวชุติมา ดวงสิน
62013025847 นางสาวอรพรรณ หารณรงค�
62013025848 นางสาวพนิตพิชา ธนากิตติวิบูลย�
62013025849 นางสาวกนกพร แก%วพรหมทอง
62013025850 นางสาววิไลพร นาครมย�
62013025851 นางสาวภัทรกร จิรโชคถาวร
62013025852 นางสาวภูษิตา คอระอุด
62013025853 นางสาวจุฑามาศ หม่ืนจ้ี
62013025854 นายชาญชัย ชาญตระกูลทวี
62013025855 นางสาววารุณี สิงห�ชา
62013025856 นางสาวพัชรศิริธร เจริญดง
62013025857 นางสาวศศิภา สุริยา
62013025858 นายกิตติพงศ� ชยุติรัตน�
62013025859 นางสาวกิติยา นิสรา
62013025860 นางสาวช5อลดา บัวชุม
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62013025861 ว5าที่ร%อยตรีธนพัฒน� อุไรรัตน�
62013025862 นายธนพัฒน� ธนรรฆากร
62013025863 นางสาวนิตญา พาหุพันธ�
62013025864 นางสาววสุวิมล เจริญถ่ิน
62013025865 นางสาววรางคณา ธิบดี
62013025866 นางสาวจันทภา ศรีสุข
62013025867 นางสาวอนงค�รัตน� ยับ
62013025868 นางสาวสุภาภรณ� จําปาชัย
62013025869 นางสาวโสรยา สุวรรณธนชัย
62013025870 นายภาณุวัฒน� ทวีศักด์ิ
62013025871 นางสาวภัสสร สุขมอญ
62013025872 นายสุเมธี แซ5ยับ
62013025873 นายอลงกรณ� อิ่มเอิบ
62013025874 นางสาวนงลักษณ� ชัยชะนะ
62013025875 นางสาวเรวดี รอดถนอม
62013025876 นางสาวธนารัตน� สุมณฑา
62013025877 นางสาวอรวรรณ ปFตถานัง
62013025878 นายจิรายุทธ� ยุทธศรี
62013025879 นางสาวรติกร มณีรัตน�
62013025880 นายณฤชนก ภักดีภิรมรักษ�
62013025881 นางสาวโสภา ทมธิแสง
62013025882 นางสาวดวงทิพย� อาจหินกอง
62013025883 นางสาวกนกวรรณ นามสุโพ
62013025884 นางสาวปวีณ�ณัฏฐ� อินทาเล็ก
62013025885 นายพุทธพล ชะโกทอง
62013025886 นางสาวพรนิภา อินทร�กํ่า
62013025887 นางสาวจันจิรา ดวนลี
62013025888 นางสาวสุชาลินี เหล็กสูงเนิน
62013025889 นายพีรพงษ� สอนสําโรง
62013025890 นายยศธร โชติชัย
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62013025891 นางสาวแก%วตา กรมเหลี่ยมสาระ
62013025892 นางสาวป@ยมาศ แสงสุข
62013025893 นางสาวแสงดาว นวลจันทร�
62013025894 นางสาวณัฐฑิตา สุขพงษ�ไทย
62013025895 นางสาวกนกวรรณ ปรีชา
62013025896 นางสาวสวิตตา พ5วงแผน
62013025897 นางสาวเชษฐ�ธิดา กมลภา
62013025898 นางสาวพรรนิดา ทานุชิต
62013025899 นางสาวเกศินี สวัสด์ิทัศน�
62013025900 นายสุทธิพงศ� โพธ์ิเงิน
62013025901 นางสาวสมฤดี หลักทอง
62013025902 นางสาวอมรรัตน� ต%นดึง
62013025903 นายต%นไผ5 กองสุข
62013025904 นางสาวฐิติพร ภมรสูตร
62013025905 นางสาวสุชาดา ปFตตะแวว
62013025906 นางสาวปวีณา กิเวิน
62013025907 นางสาวกชกร สายบรรดาศักด์ิ
62013025908 นายญาณิน เรืองฤทธิศักด์ิ
62013025909 นางสาวอนุสรา เที่ยงตรง
62013025910 นางสาวอารีญา อยู5ญาติมาก
62013025911 นางสาวนุชนาถ เก้ือกูล
62013025912 นางสาวสุชาดา ลาวัง
62013025913 นางสาววิมลศรี ศรีอ5อน
62013025914 นางสาวสุรีรัตน� ไทยราช
62013025915 นายเสนีย� เพ็ชรนิล
62013025916 นางสาวพรพิมล มงคล
62013025917 นางสาวอริศรา ขวัญขํา
62013025918 นางสาวจันทร�ศรีลดา ประดิษฐ�ลดา
62013025919 นางสาวสิริวิภา เสนานันท�
62013025920 นางสาวรวิภา แป;นนางรอง

หน%า 864 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013025921 นายวีรภัทร เอมปรากฎ
62013025922 นายศุภฤกษ� ธนกิจนิรันดร�
62013025923 นางสาวเจฏศินีย� งามสนิท
62013025924 นางสาววิชุรา หล%าประเสริฐ
62013025925 นางสาวบุปผา นพรัตน�
62013025926 นางสาวณัฐสุภา ปFทมพันธุ�
62013025927 นางสาวรุ5งรัตน� สุขแก%ว
62013025928 นางสาววรัฐิตา อําพันทอง
62013025929 นางสาวสุรพิชญา กิติราช
62013025930 นายวีระพงศ� คงนาม
62013025931 นายสุภาพ เนติทวีทรัพย�
62013025932 นางสาวพรสุวรรณ สันทัด
62013025933 นายคมชาญ นวลสําลี
62013025934 นางสาวปริณา เข่ือนคํา
62013025935 นายวเรศ แก%วสี
62013025936 นางสาวป@Pนป@นัทธ� พงศ�พิชทองชัย
62013025937 นายเสฏฐวุฒิ จันทร�กรณ�
62013025938 นางสาววริศรา วงษ�ขันธ�
62013025939 นางสาวอภิญญา พรหมบุตร
62013025940 นางสาวอภิญญา ศรีมงคล
62013025941 นางสาวพิชญา บริสุทธ์ิ
62013025942 นายประจักษ� รัศมี
62013025943 นายอาทิตย� ร5องเสอียบ
62013025944 นายชวกฤช มิตรโกสุม
62013025945 นางพัชรินทร� พัฒนะพงศ�พันธุ�
62013025946 นางสาวพิลาสลักษณ� ศรีสุวรรณกุล
62013025947 นางสาวดวงรัตน� วงษ�จินดา
62013025948 นางสาวพกนก ชุมทอง
62013025949 ว5าที่รตสุรพงษ� พินขาว
62013025950 นางสาวศิขรี เนตรสว5าง
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62013025951 นางสาวสุชาดา คล%ายพงษ�
62013025952 นางสาวกาญจนา ทองด%วง
62013025953 นางสาวเจษฎาพร ช5วยเจริญ
62013025954 นางอมรรัตน� กิจโสภณไพศาล
62013025955 นางสาวกมลวรรณ มุลเมืองแสน
62013025956 นายวิรุธ ศรีบัว
62013025957 นางสาวพัชราพร เนตรสูงเนิน
62013025958 นางสาวพัชราภา เทาดี
62013025959 นางสาวพัสวี ไตรยะพานิช
62013025960 นายอัครวินญ� เขียนบัณฑิตย�
62013025961 นางสาวจันทร�ทิมา สีหราช
62013025962 นายวรินทร ม5วงงาม
62013025963 นางสาวอัจฉรา เอี่ยมกลั่น
62013025964 นางสาวรุ5งนภา ปFMนทอง
62013025965 นางสาวศิริรัตน� คัชมุข
62013025966 นางสาวนันทิวา ศรีเขียว
62013025967 นายสายัณห� บุตรหมาน
62013025968 นายทวีศักด์ิ จิรัฎฐิติกาล
62013025969 นายธนเกียรติ มาตสะอาด
62013025970 นางสาวดวงดาว พยัคฆโยธี
62013025971 ว5าที่ร%อยตรีวัชระ จันศิริ
62013025972 นางสาวอัจฉราพร พัฒนพีระศิลปQ
62013025973 นางสาวนัชช�พรลักษณ� โคตรอาษา
62013025974 จ.ต.ทรงยศ น%อยอาษา
62013025975 นางสาวพัชร�ชิรา พสุมาตร
62013025976 นางสาวรุ5งนภา สุขคุณา
62013025977 นางสาวอรุณี พ5อค%า
62013025978 นางสาววรินทร บุญย่ิง
62013025979 นายจิรภัทร ทุมวัน
62013025980 นางสาวเจนจิรา แสนใหญ5
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62013025981 นางสาวกัลยรัตน� โสภาคยัง
62013025982 นางสาวภาณุมาศ คําชุม
62013025983 นางสาวเอมฤดี ชูสุวรรณ�
62013025984 นายสหรัฐ อากาศสุภา
62013025985 นางสาวเสาวลักษณ� บรรณาการ
62013025986 นายอัตนัย อุทธิยัง
62013025987 นายขจรรัตน� วัฒนานิมิตสกุล
62013025988 นางสาวขนิษฐา จัดนอก
62013025989 นายธรรมไพบูลย� พรวัฒนา
62013025990 นางสาวอาเลีย วาหะ
62013025991 นางสาวเมธาวี ซิงห�
62013025992 นางสาววริษฐา พรหมมา
62013025993 นายเอกอินทร� โยธารินทร�
62013025994 นางสาวอริศรา ช5วยอุปการ
62013025995 นางสาวณทภัค จิตผ5อง
62013025996 นางสาวแพรพรรณ อินทรพลัญ
62013025997 นางสาวสริษา ดาบทอง
62013025998 นายอโนชา ส5งศรี
62013025999 นางสาวสุนันทา จันทร�สม
62013026000 นางสาววิชุตา เหลี่ยมเคลือบ
62013026001 นายจักรพันธ� สุดสวยวนา
62013026002 ว5าที่ร%อยตรีหญิงบงกช ข%องดี
62013026003 นางสาวอรทัย แสนคําปFน
62013026004 นางสาวอุณาโลม พันธุ�โชติ
62013026005 นางสาวนราภรณ� มณีจันทร�
62013026006 นางสาวธนวรรณ คล%ายเครือญาติ
62013026007 นางสาวพิสมร หิมพานต�
62013026008 นางสาวชิดชนก สวัสด์ิภักดี
62013026009 นายศักด์ิอนันต� บุระวงศ�
62013026010 นางสาวเฌอริลิณณ� ศศิธนกรรักษ�
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62013026011 นางสาวจันทรา สุขมา
62013026012 นางสาวชลธิชา อัศวภูมิ
62013026013 นางสาวอามีเนUาะ อับดุลลี
62013026014 นางสาวธีริศรา เทพจันตา
62013026015 นางสาวชุลีวัน ลิมป@ติ
62013026016 นายจักรกฤช แก%วกาญจน�
62013026017 นางสาวกนกมณฑ� ภูประไพ
62013026018 นางสาวศุภมาศ กัญญาภัคโภคิน
62013026019 นางสาวชนกนาถ พาเหมาะ
62013026020 นายปฐพงศ� บุญสนอง
62013026021 นางแสงโสม อินธิแสง
62013026022 นางสาวรมิดา ไชยคําวัง
62013026023 นางสาวหทัยชนก วันอ%น
62013026024 นายวิศรุต สุวพิศ
62013026025 นางสาวรอกีเยาะ สนิ
62013026026 นางสาวภัทรมน ลีละตานนท�
62013026027 นางสาวอังศณา นิยมราษฎร�
62013026028 นางสาววาสนา ทองนํา
62013026029 นางสาวดลนภา ทําทอง
62013026030 นายคุณวุฒิ เพ็ญศรี
62013026031 นางสาวอรปรียา ชมภู
62013026032 นางสาวนิลตา สุขมา
62013026033 นายอานนท� ทองอินทร�
62013026034 นางสาวสุรีย�รัตน� วงศ�อินแสง
62013026035 นางสาวพัฒน�ณรี ศรีรัตนกาญจน�
62013026036 นางสาวขวัญฤดี กลีบแก%ว
62013026037 นางสาวจุฑามาศ กุลสุวรรณ�
62013026038 นางสาวภาวิณี แม%นเพชร
62013026039 นายวรัญ\ู เพ่ิมรักษ�
62013026040 นางสาวสุจิตตรา ประพันธ�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013026041 นางสาวศิริวรรณ สาคร
62013026042 นางสาวภัทรชนก นิธังกร
62013026043 นางสาวกรกช พุทธพิทักษ�กุล
62013026044 นางสาวสุดารัตน� นิลคํา
62013026045 นางสาวปภาวรินทร� เครือแปง
62013026046 นายภาคภูมิ วรรณทอง
62013026047 นางสาวพรณิชา เผ5าพันธ�
62013026048 นายสมโภชน� พุกขํา
62013026049 นายเอกพันธ� ช%างแดง
62013026050 นายป@ยะพงษ� ลีลาสวยสุด
62013026051 นางสาวชนิสรา รักดี
62013026052 นางสาวชุติมา คําศรีเมือง
62013026053 นายธนวิทย� กังวาลนรากุล
62013026054 นางสาววรารัตน� บุตะไมย�
62013026055 นายณัฐวุฒิ กระถินทอง
62013026056 นางสาวสตรีรัตน� พิทักษ�ฉนวน
62013026057 นางสาวป@ยาภรณ� สิงหาด
62013026058 นายเจนวิทย� ชอบทํากิจ
62013026059 นางป@ติยา บุณยการ
62013026060 นางสาวมารียะฮ� สาหลี
62013026061 นางสาวธัญญาเรศ กระสินธ�
62013026062 นางสาวอรอุมา จาดพิมาย
62013026063 ว5าที่ร%อยตรีหญิงป@ยะชาติ ทุรินไธสง
62013026064 นางสาวศวามิน ตันติมังกร
62013026065 นางสาวศิริกมล ชราจันทร�
62013026066 นายธีรินทร� กันผึ้ง
62013026067 นางสาววาสนา เกิดศักด์ิ
62013026068 ส.ต.ต.จารุวัฒน� ชาลีบุตร
62013026069 นางสาวอาจารี กรมสุริยศักด์ิ
62013026070 นางสาวนิราวรรณ รุ5งหัวไผ5
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ระดับปริญญาตรี

62013026071 นางสาวจันทร�ดา สุมาลี
62013026072 นางสาวยศวดี ชูเลิศ
62013026073 นางนิชกานต� กาญจนกุล
62013026074 นางสาวนิลาวัณย� เงาะสนาม
62013026075 นางสาวจิรนันท� เพียรอุสาหะ
62013026076 นางสาวสมจิตร บุญจันทร�
62013026077 นางสาววิภา เกิดสวัสด์ิ
62013026078 นางสาวรวีกาญจน� ชะอุ5มศรี
62013026079 นายจักรพันธ� จันทร�พุ5ม
62013026080 นางสาวพัชรี วิระษร
62013026081 นายพงศ�ภฤต พิมพ�หนู
62013026082 นางสาวดุจฤดี จงรัตน�
62013026083 นางสาวรุ5งทิพย� เนตรกุลชร
62013026084 นางสาวปFทมา ฉายารัตน�
62013026085 นางสาวสรัญญา กิตติวุฒิเจริญชัย
62013026086 นายธนภณ เพ่ิมชาติ
62013026087 นางสาวอุไรรัตน� ดิษฐเอม
62013026088 นายบัณฑิต พัฒนจันทร�
62013026089 นางสาวชนัญกาญจน� จันไชยยศ
62013026090 นางธัญภัทร ปวงคํา
62013026091 นายสมเกียรติ เซ5งซ้ิว
62013026092 นายภวัต นิธิโชติภาคิน
62013026093 นางสาวภัทราวดี กูลแผ5น
62013026094 นางสาววรางคณา กษมาเมธีพงศ�
62013026095 นางสาวสุทธิดา สาครเจริญ
62013026096 นางสาวสุชาลักษณ� สิงห�สิทธิ
62013026097 นางสาวขวัญฤทัย ลีสี
62013026098 นางสาวสิริขวัญ จรอนันต�
62013026099 นางสาวชนาพร แสงเงิน
62013026100 นางสาวลัดดาวัลย� อ5อนหวาน

หน%า 870 จาก 2896            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62013026101 นายวิทยา ปะนามะกา
62013026102 นางสาวอัญชราภรณ� ไทยทอง
62013026103 นางสาวรัญชนา ทองเชื่อม
62013026104 นายปฏิภาณ นามะยอม
62013026105 นายภัทรพล พูนสมบัติ
62013026106 นางสาวภัทรภร แก%วรอด
62013026107 นายธนกฤต ชูเวชะ
62013026108 นายสุวิจักขณ� สมจินดา
62013026109 นายนัฐพล สุขผล
62013026110 นางสาวกมลพรรณ จันทร�นาค
62013026111 นางสาวศรัญญา จันทาม5วง
62013026112 นางสาวจรรยาศิริ วงศ�ธนเศรษฐ
62013026113 นางสาวชลลดา โสอินทร�
62013026114 นางสาวจิรัชญา สุขยวง
62013026115 นายกิตติพงศ� หนูทิพย�
62013026116 นายธนภณริทธ์ิ ธนภัทร�เศวตโชติ
62013026117 นายสิทธิชัย วังหิน
62013026118 นางสาวภัทรานิษฐ� ชูกลิ่น
62013026119 นางสาวณัฐฑิรา แสงจํานงค�
62013026120 นางสาวนฤษา คชสาร
62013026121 นางปFทมาภรณ� รัตนโชติ
62013026122 นางสาวสิริพรรณ หงษา
62013026123 นางสาวหทัย ทองใส
62013026124 นายกันต�เอนก ม่ิงประยูร
62013026125 นางสาวชฎาพร ศรีวะอุไร
62013026126 นางสาวสาวิตรี ขําฉา
62013026127 นายธัชกร คงสมใจ
62013026128 นางสาวเปรมวดี พลงาม
62013026129 นายสุชาครีย� อันอามาตย�
62013026130 นายภัทรพล ศรีสุนนท�
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ระดับปริญญาตรี

62013026131 นางสาวเกษสุดา ชูเส%ง
62013026132 นางสาวพันธ�นิดา แสงสว5าง
62013026133 นางสาวณัฐฑิตาพร แสงชํานิ
62013026134 นายเมธี วิทยกิจ
62013026135 นางสาวภัทรภร วงษ�ศรี
62013026136 นางสาวน้ําทิพย� มีชัย
62013026137 นายภาณุวัฒน� โพธ์ิทอง
62013026138 นางสาวกาญจนา เจจือ
62013026139 นางสาววันทนาพร ผลพิกุล
62013026140 นางสาวเจษวดี พันธุ�ธนชัย
62013026141 นางสาวสรชา สําเภายนต�
62013026142 นายภูวิศ ทองแสง
62013026143 นางสาวสกุลรัตน� ชาลีรักษ�
62013026144 นางสาวสุรีย�วัลย� บัวคํา
62013026145 นางสาวณัฐริดา แสงจารุ
62013026146 นายกรวิชญ�พงศ� วิเศษศรี
62013026147 นายฉันทวัฒน� วงค�แก%ว
62013026148 นางสาวพัชรินทร� กองบุญ
62013026149 นางวันทนีย� ธาดาชนะบวร
62013026150 นางสาวจิราพันธ� คํายันต�
62013026151 นายธีรณัฏฐ� ภู5แก%ว
62013026152 นางสาวลีลาวดี วุ5นบัว
62013026153 นายวิชพล ช5วยพิทักษ�
62013026154 นายธีรพล สุธงษา
62013026155 นางสาวฉัฏฐ�ภษรณ� เนียมกําเนิด
62013026156 นางสาวธิติลดา บุพศิริ
62013026157 นางสาวภัสรา เดือนแร5รัมย�
62013026158 นายอํานาจ สุ5มทอง
62013026159 นางสาวธันย�ชนก พันธ�ไกร
62013026160 นางสาวกชกร ทรัพย�บัว
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ระดับปริญญาตรี

62013026161 นายติรานนท� ทิพยมงคลกุล
62013026162 นางสาวสโรชา ภู5หลํา
62013026163 นางสาวกรวิกา ใจสมุทร�
62013026164 นายโสภณ รอดทับ
62013026165 นางสาวสุกัญญา คําเบิก
62013026166 นางสาววาสินี เฟLPองเมธี
62013026167 นางสาววัชราภรณ� อนันตกุล
62013026168 นางสาวอรอนงค� สิทธิคง
62013026169 นางสาวฐณิฐาพัณณ� สมทรัพย�
62013026170 นางสาวนีรชา บุญเพ็ชร�
62013026171 นางอําภาพร รอดรัตน�
62013026172 นายถวิล เจริญรัตน�
62013026173 นายอมเรศ ศากยวงศ�
62013026174 นางสาวสาลินี ราชสีห�สุข
62013026175 นางสาวสุพิชชา พัฒนกุล
62013026176 นายยุทธนาพร หุ5นวงษ�เกษม
62013026177 นายวัชรพงศ� เงางาม
62013026178 นางสาวชนิตนันท� แคววัง
62013026179 นายสุรินทร� ชาวสวน
62013026180 นายสกุลชัย เวชกูล
62013026181 นางสาวธัญญาลักษณ� พลเตมา
62013026182 นางสาวชนาภา แพรวิจิตร
62013026183 นายนรัณยู ไชยประสิทธ์ิ
62013026184 นายสิทธิพันธ� ยังชู
62013026185 นายธนากานต� ไคร%อุดม
62013026186 นายเอนกพงษ� สุวีโร
62013026187 นางสาวธัญลักษณ� สรรพา
62013026188 นายธณพล ศรสงวน
62013026189 นางสาววศิรา คงสวี
62013026190 นางสาวสุทธิพรรณ ธารสุวรรณ�
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ระดับปริญญาตรี

62013026191 นางสาวภรณ�ทิพย� แดงสุด
62013026192 นางสาวธนภรณ� บัวช5วย
62013026193 นางสาววันทนีย� สืบขําเพชร
62013026194 นางสาวพรรณพัชร คงปรีชา
62013026195 นางสาวณัฐพร วิเศษเกรียงไกร
62013026196 นางสาวกาญจนา สวยงาม
62013026197 นายจตุรงค� แสนดี
62013026198 นายพลรัตน� สิมารัตน�
62013026199 นายวุฒิชัย กลิ่นอุบล
62013026200 นางสาวน้ําทิพย� เรื่องลือ
62013026201 นางสาวอภิชญา สื่อฐิติรัตนกุล
62013026202 นางสาวนราทิพย� แวหะมะ
62013026203 นางสาวสิรินันท� วงศ�ขันธ�
62013026204 นางสาวมนัสชนก โยชน�ชัยสาร
62013026205 นายธเนศ สิทธิกาย
62013026206 นางสาวอรอุมา ทองปุก
62013026207 นายภานุวัฒน� ศรีสง5า
62013026208 นางสาวสิทธิณี มีเจริญ
62013026209 นางสาวนิสาลักษณ� ไทยเล็ก
62013026210 นางสาวปภาวรรณ ศรีเกษม
62013026211 นางสาวฐิตินันท� โกมิน
62013026212 นางสาวสุรีย�พร รูปตํ่า
62013026213 นางสาวธัญลักษณ� ศรีจันทร�
62013026214 นางสาวจุฑามาศ พานทอง
62013026215 นางสาวสุภัคธินี ทองดี
62013026216 นางสาวภัสนันท� เกตุจรัล
62013026217 นางสาวรักษ�สุดา เหมกุล
62013026218 นางสาวจินดา มาชอบ
62013026219 นางสาวอรุณนี ธุระนา
62013026220 นายทวีทอง ทองทวี
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62013026221 นางสาวนัฏฐ�วรินทร� จําปาหล5า
62013026222 นางสาวปรีญาพร ปFญจมณี
62013026223 นางสาวสุธาสินี เขียวรัมย�
62013026224 นายนนทวัฒน� กาลปFกษ�
62013026225 นางสาวศิริประภา แผ5นหิน
62013026226 นายพิสิทธ์ิ สดวิลัย
62013026227 นายวรกุล ปลื้มศรี
62013026228 นายอธิเมศร� สาระวิบูลย�สุข
62013026229 นางสาวหทัยรัตน� เปรมสมบูรณ�
62013026230 ว5าที่ร%อยตรีมรุเชษฐ� มานะมุติ
62013026231 นายวิเชียร แก%วใส
62013026232 นางสาวผกายมาศ มีมาก
62013026233 นางสาวปวีณ�สุดา มาลีหอม
62013026234 นายสถาปFตย� กลมสอาด
62013026235 นางสาวจันทนิภา คําจันทร�
62013026236 นางสาวจารุวรรณ ขาวภา
62013026237 นางสาวนันทวรรณ สองสีใส
62013026238 นางสาวสิริมาศ อินทร�ไทยวงษ�
62013026239 นางสาวพิชญา เก%าพรพงศ�
62013026240 นายทักขิญ แป^ะม่ันคง
62013026241 นางสาวชมพูนุช นวลประแสง
62013026242 นางสาวมุจลินทร� หมูสีโทน
62013026243 นางสาวอรสา ภักดีเมือง
62013026244 นายสุรพล เกษร
62013026245 นายจักรพันธ� คําหารพล
62013026246 นางสาวจิตรลดา พาแก%ว
62013026247 นางสาวอาธิชาร� อิ่มเจริญ
62013026248 นางสาวอัญมณี ศิริพจนากุล
62013026249 นางสาวประภาพรรณ เอี่ยมละออ
62013026250 นางสาวแพรพลอย คลี่ฉายา
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62013026251 นางสาววรรณกานต� กล่ําเอม
62013026252 นางสาวโสฬส สอนวัน
62013026253 นายศุภชาติ หาไชย
62013026254 นายพันธุ�ชัย อุตรชน
62013026255 นายพรรษวุฒิ แก%วเพ็ชรพลาย
62013026256 นางสาวปรางค�ทิพย� คงหอม
62013026257 นางสาวธิดารัตน� ศรีพรมมินทร�
62013026258 นางสาวศุภวัลย� เปYPยมรอด
62013026259 นางสาวสุวิตา เกิดเล็ก
62013026260 นายศุภวิชญ� ซุ5ยวงษ�
62013026261 นางสาวอิสรา สุวรรณรัตน�
62013026262 นายเมธาสิทธ์ิ คชอาจ
62013026263 นายนิภัทร วานิชวัฒนรําลึก
62013026264 นางสาวบุศราภรณ� เหลืองศรีสุข
62013026265 นายธนาวัฒน� อุดมบัว
62013026266 นางสาวฐิติพร แดงเดช
62013026267 นางสาววิไลลักษณ� แสงศรี
62013026268 นางสาวนิตยา ชาวนาใต%
62013026269 นายปรวิชญ� ชื่นชีพ
62013026270 นางสาวนุชจเรศ สิงห�สี
62013026271 นายธนาวิน พูลสุวรรณ
62013026272 นายสมบูรณ� วัดอ5อน
62013026273 นางสาวสรารักษ� ชิดดี
62013026274 นางสาวกิตติยาภรณ� อุทธารนิช
62013026275 นายณัฐพงษ� เนตรแสงศรี
62013026276 นางสาวอรณิชา แก%วสังข�
62013026277 นางสาวอาภาภรณ� สังข�สูตร
62013026278 นายภูวดล สาทะโพน
62013026279 นางสาวกุลธิดา ศรีสมุทรนาค
62013026280 นางสาวสุดารัตน� เสียงชิต
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62013026281 นางสาวชญานิศ โห%ไทย
62013026282 นางสาวเฟLPอง ทองนาคอารักษ�
62013026283 นางสาวศิริพร หลวงฤทธ์ิ
62013026284 นางสาววรารัตน� ไวเกษตรกรณ�
62013026285 นายวิโรจน� ฉิมวัน
62013026286 นางสาวอุราลักษณ� หลวงจันทร�
62013026287 นางสาวอาทิตยา นามเดช
62013026288 นางสาวธันย�ชนก พันธวงศาโรจน�
62013026289 นางสาวนภาพร บัวซ%อน
62013026290 นางสาววันวิสาข� นุตาคม
62013026291 นางสาวศุจินทราพร สาสุข
62013026292 นายกมลธรรม มาลัยแดง
62013026293 นางสาวชไมพร รัตนพันธ�
62013026294 นางสาวกรกนก ประวงษ�
62013026295 นางสาวเขมลิตา จรูญแสง
62013026296 นางสาวธนภรณ� กู%กีรติกุล
62013026297 นายธีรวัฒน� สุวรรณหงษ�
62013026298 นางสาวกัญชุกร อักษรถึง
62013026299 นางสาวนันทกาญจน� เหมือนเพ็ชร
62013026300 นางสาวลักขณา จิตติพันธ�
62013026301 นายคุณากร จํานงกิจ
62013026302 นางสาวอัจฉรา ไชยวงษา
62013026303 นายชัชชน ปล%องอ5อน
62013026304 นางสาวชนม�นิภา เที่ยงธรรม
62013026305 นางสาวชญาภา ปFกษี
62013026306 นางสาวกนกวรรณ ทองใบ
62013026307 นางสาววราภรณ� ธงศิริ
62013026308 นายศุภชัย บางหรง
62013026309 นายวชระ นิกะพิมพ�
62013026310 นางสาวกัจชามาศ รัตนกมลชัย
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62013026311 นายวรวุธร� หวังสมาแอล
62013026312 นายสิรภพ เจียมสกุล
62013026313 นางสาวจิราภรณ� บุญจวง
62013026314 นายพรชัย มะลิเผือก
62013026315 นางสาววรรณนิภา อาจสามารถ
62013026316 นางสาวปกฉัตร นพพันธ�
62013026317 นางสาวกรกนก คําภูธร
62013026318 นายประกาศิต ถิรวัฒนโยธิน
62013026319 นางสาวภัทราวดี สีตลาภินันท�
62013026320 นางสาวจิรพัชร สิงห�แก%ว
62013026321 นายรุจิระ มหาพรหม
62013026322 นางสาวธัญวรัตม� สุขสถิตย�
62013026323 นายวีรภัทร ธนันทา
62013026324 นางสาววัชราภรณ� สมคิด
62013026325 นางสาวอธิปสุมนต� เรืองรัตน�สุนทร
62013026326 นายวีระศิษฏ� แก%วปXอง
62013026327 นางสาวยุภาพร เดชครอบ
62013026328 นางสาวชิตาภา จิตรเพ็ชร
62013026329 นางสาวขนิษฐา ปFญญาไว
62013026330 นายราชันย� มงคลทิพย�
62013026331 นางสาวสุกัญญา รัตนะ
62013026332 นายณัฏฐ�พงศ� วิศลดิลกพันธ�
62013026333 นางสาวลดาวัลย� จิตขาว
62013026334 นางสาวกาญจนา อ5อนเจริญ
62013026335 นางสาวสุวิชญาน� ต่ิงดา
62013026336 นางสาววราภรณ� อําภา
62013026337 นายณภัทร สอนพรหม
62013026338 นายธนวัฒน� อภิสกุลรัตน�
62013026339 นายณัฐวรา เจริญพล
62013026340 นายอัสมีน บาเหะ
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62013026341 นางสาวไอรดา เผือกโสภา
62013026342 นางสาวจิรัฐติกาล ณ สุวรรณ
62013026343 นางสาวก่ิงกาญจน� แสนแก%วกาศ
62013026344 นางสาวแพรวพัชร ภิญโญ
62013026345 นางสาวสุดารัตน� มุจรินทร�
62013026346 นางสาวจุรีย�พร อ่ําอ5วม
62013026347 นางสาวจารุณี แสงสุกดี
62013026348 นางสาวศิริลักษณ� ศรีปานเงิน
62013026349 นางสาวอาฟYนี ซอเฮาะ
62013026350 นางสาวอนัญญา มูลเพ็ญ
62013026351 นางสาวสุพิชชา สุขช5วย
62013026352 นางสาวภรสุภา วิลาศวรยศ
62013026353 นายชิตณรงค� ภูชนะ
62013026354 นายกนกพล โกมรัตน�
62013026355 นางสาวนลินนิภา อินทร�ขาว
62013026356 นางสาวสุนิสา ปานสอาด
62013026357 นายณภัทร รอดแตง
62013026358 นางสาวธัญพิมล คิดอ5าน
62013026359 ว5าที่ ร.ต.หญิงอรอุมา พันธ�สวัสด์ิ
62013026360 นายธีรพงศ� ผูกภู5
62013026361 นางสาวรัชดาพร แวววงษ�
62013026362 นายกรภัทร� คุ%มขัง
62013026363 นายทินวัฒน� ศรีทัดจันทา
62013026364 นางสาวณัฐกานต� คําลือ
62013026365 นายณัษฐกรณ� คงหนู
62013026366 นายอาชวิน เฉลิมชัย
62013026367 นายพิทักษ� จุ%ยวิเศษ
62013026368 นางสาวสุวิมล เมืองเสือ
62013026369 นายวิษณุ สิมาจารย�
62013026370 นายภาณุวัฒน� พลเพชร
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62013026371 นางสาวกรกนก เนียมนวล
62013026372 นายอธิวัฒน� อรัญภูมิ
62013026373 นางสาวสุพัสสา สุ5ยลา
62013026374 นางสาวสุภาวดี อนันทนุพงศ�
62013026375 นายกษิด์ิเดช ต้ังศิริเสถียร
62013026376 นางสาววริดา ธํารงค�รัตน�
62013026377 นางสาวธนัชชา เหลืองธุวปราณีต
62013026378 นายรณชัย หล%าคอม
62013026379 นางสาวนภาพร จงหม่ัน
62013026380 นางสาวป@ยวรรณ แซ5หลี
62013026381 นางสาวธิดารัตน� หินยศ
62013026382 นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน�
62013026383 นายวันฉัตร รูปวิเชตร
62013026384 นางสาวปณิตา ชูแสง
62013026385 นางดวงพร ชัยแสนยากร
62013026386 นางสาวณัฐนันท� ศิลปศาสตร�
62013026387 นางสาวฤดีรัตน� ย้ิมแย%ม
62013026388 นางสาวเสาวลักษณ� อาจกมล
62013026389 นายสมหวัง สุดหอม
62013026390 นางสาวสุรางค� สรราช
62013026391 นายเตชิษฐ บัวคง
62013026392 นางสาวสุรชนา อินทร�จ่ัน
62013026393 นายศักด์ิดา โพธ์ิขาว
62013026394 นางสาวจุฑามาศ ประดับ
62013026395 นายอลังการ ตันติยาภรณ�
62013026396 นางสาวปภัสรา มะโนวงค�
62013026397 นางสาวบุษยมาส จันทรโชติ
62013026398 นางสาวภัทรวดี ทั่งทอง
62013026399 นางสาวอัญชลีพร เฮียะหลง
62013026400 นางสาวกูดารีนี มณีกามัน
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62013026401 นางสาวสาวิตรี กลิ่นถือศิล
62013026402 นางสาวกนกวรรณ หมอยา
62013026403 นางสาวขวัญใจ แตงฉํ่า
62013026404 นายจาฤกษ� เครือวัลย�
62013026405 นางสาวภัทริณี เจริญธรรม
62013026406 นางสาวทวิดา มาลัยทอง
62013026407 นางสาวรุ5งทิวา นงนุช
62013026408 นางสาวรุ5งนภา พบหิรัญ
62013026409 นางสาวรุ5งนภา ศรีดาว
62013026410 นางสาวณัชณิกา ปานปรีดา
62013026411 นายวทัญ\ู อิ่มอําไภย
62013026412 นางสาวรุ%งนภา ทองปาน
62013026413 นางสาวณัฐธิดา ยอดแก%ว
62013026414 นางสาวมุทิตา ทบพวก
62013026415 นางสาวมนันยา มีไชย
62013026416 นายดํารงค� โสภามาตร
62013026417 นางสาวจิรัชญา นวนสาลี
62013026418 นางสาวศลิษา รัตนาวลีกุล
62013026419 นางสาวเสริมศิริ ไพรินทร�
62013026420 นางสาวชนากานต� ศิริจรัสตระกูล
62013026421 นายศุภวิชญ� ต้ังจิตถนอม
62013026422 นายสงกรานต� คงสมพจน�
62013026423 นางสาวนราภรณ� ทนทาน
62013026424 นายพรภวิษย� อินทะชัย
62013026425 นางสาวปวีณ�นุช สัพบุรุษ
62013026426 นางสาวศุภรดา สุดสายกรวด
62013026427 นายนพรัตน� สุทธิศักด์ิศรี
62013026428 นายฐาปกรณ� พาติกบุตร
62013026429 นายสุธินันท� ชัยประเสริฐ
62013026430 นายธนชาต สัตตพิธรัตน�
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62013026431 นางสาวธารารัตน� หอมนาน
62013026432 นายภูรินทร� กันทะเตียน
62013026433 นางสาวอัจฉริยา เมืองแป;น
62013026434 นางสาวจิตรประไพ ผันผล
62013026435 นางสาวประภัสสรา ทนงศักด์ิมนตรี
62013026436 นางสาววีรวรรณ การถาง
62013026437 นายศิริพงศ� หวานใจ
62013026438 นางสาวชุติกาญจน� นาคขาว
62013026439 นางสาวปราณี พุฒิพัฒน�พาณิชย�
62013026440 นางสาวธนพร พิมสาร
62013026441 นางสาวเบญจพรรณ บุญตัน
62013026442 นายธีรพันธุ� ธรรมไชยางกูร
62013026443 นายพงศธร ปFงศรีวงษ�
62013026444 ว5าที่ ร.ต.หญิงธัชณีย� กาศวิเศษ
62013026445 นางสาวชีวรัตน� ยาชูรมณ�
62013026446 นายเนติธร รุ5งสวัสด์ิ
62013026447 ว5าที่ร.ต.จิรายุ วิจิตรจันทร�
62013026448 นางสาววิชุดา สุขสําราญ
62013026449 นางสาวพรรณทิภา แซ5ลิ้ม
62013026450 นายอนุวัฒน� วงศ�จําปา
62013026451 นางสาววราภรณ� ดีชะโชติ
62013026452 นางสาวเมธาวี บัวซ%อน
62013026453 นางสาวชุติกาญจน� เย่ียมเวช
62013026454 นางสาวชุตาพร สีสุข
62013026455 นายจักรพันธ� โยธารักษ�
62013026456 นางสาวชุติกาญจน� เงินใบอ5อน
62013026457 นายธีรศานต� พองพรหม
62013026458 นางสาวภาวิตา แจ5มจํารัส
62013026459 นางสาวสุทธิดา ยนต�ชัยไทรงาม
62013026460 นางสาวปุญญิษา วงษ�มณี
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62013026461 นางสาวมนติยา หยีหาสัน
62013026462 นางสาวลักขณา แท5นแก%ว
62013026463 นายศักด์ิณรงค� นาครอด
62013026464 นางสาวป@ยาภรณ� จําเริญสุข
62013026465 นางสาวชลดา รัตนรัตน�
62013026466 นางสาวอารียา วงษ�วิโรจน�
62013026467 ว5าที่ร%อยตรีหญิงจุฑาภรณ� อินสว5าง
62013026468 นางสาววิภาวดี คําป^อก
62013026469 นางสาวอุมาพร กระโจมทอง
62013026470 นางสาวณัฐพร เพ็ชรทอง
62013026471 นางสาวพิมพ�สุชา ธนารุจิเกียรติ
62013026472 นางสาวปวีนันท� บุตรทุมพันธ�
62013026473 นายพรรษพล วังสนตระกูล
62013026474 นายนภัทร�ศกร คําสุนทร
62013026475 นางสาวชโลธร เจริญศิลปQ
62013026476 นายเทพพนม กิตติสุนทโรภาศ
62013026477 นางสาวยุวดี เทพพันธ�
62013026478 นางสาวสุพิชชา ก่ิงเพชร
62013026479 นางสาวเตือนใจ ละวู%
62013026480 นายเทวามิตร มีเพียร
62013026481 นางสาวศิริยา เกษียร
62013026482 นางสาวศิริลักษณ� รสหอม
62013026483 นางสาวศิรภัสสร ธูปหอม
62013026484 นางสาวจิราวรรณ โหตรภวานนท�
62013026485 นางสาวปารถนา ปFกษีเลิศ
62013026486 นางสาวเรณู นิลศิริ
62013026487 นายฐาปนันท� การผลดี
62013026488 นายสุเดชชาญ มีชูบท
62013026489 นางสาววริษฐา พินิจบุษราคัม
62013026490 นางสาวธัญญรัศม� รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
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62013026491 นางสาวแคทลียา ขันใจ
62013026492 นายกิตติศักด์ิ ม่ันคง
62013026493 นายฐิภูสรณ� บัวขาว
62013026494 นางสาวธนิสร สุทธหลวง
62013026495 นางสาวอัญชัน อยู5ดี
62013026496 นางสาวนฤมล ภูระอินทร�
62013026497 นางสาวสิริกาญจน� วันเจริญ
62013026498 นางสาวจีรนันท� ผินนารี
62013026499 นางสาวนภัสวรรณ พงษ�กลอย
62013026500 นางสาวอนิฐศรา ทองไชย
62013026501 นางสาวรัชดา พงษ�คะเชน
62013026502 นางสาววรรณพร นิลวัชรมณี
62013026503 นางสาววลีรัตน� เขาแก%ว
62013026504 นายสงคราม ชาริกา
62013026505 นายพิธนันท� เอียดใหญ5
62013026506 นางสาวป@ยธิดา แวงสุข
62013026507 นางสาววัชรภรณ� แก%วมงคล
62013026508 นางสาวธัญชนก เณรน%อย
62013026509 นางสาวออยพิวรรณ ภูพวง
62013026510 นางสาวซาวีน5า สัตย�สุข
62013026511 นางสาวธัญญาพร จันทร�ผล
62013026512 นายอลงกรณ� รัมมะบุตร
62013026513 นางสาวรสสุคนธ� ประสมสุข
62013026514 นางสาวสุทธิดา กิจกวินโรจน�
62013026515 นางสาวดวงกมล โภชน�หม่ืน
62013026516 นางสาวเบญจวรรณ ฟFกทิม
62013026517 นางสาวสุรีย�ลักษณ� ทาสี
62013026518 นางสาวรินรดา พ่ึงบารมี
62013026519 นายอารยชาติ ไชยกูล
62013026520 นายเขมชาติ เหมทอง
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62013026521 นางสาวสายธาร จันทร�คล%าย
62013026522 นางสาวจุฬาลักษณ� จินาคํา
62013026523 นางสาวบัณฑิตา ใจกล%า
62013026524 นางสาวรัฐพร วรรธนะสุชาติ
62013026525 นางสาวคณิดา เว%าสูงเนิน
62013026526 นางสาวอนุธิดา กEาอินตา
62013026527 นางสาวพานิชย� ชํานิยันต�
62013026528 นางสาวนุชชิรา สมุทรประภูต
62013026529 นางสาวรัตนา พลศิริ
62013026530 นายปกรณ�ยศ ลาภกาญจนา
62013026531 นางสาวพัชรียา ทองนุช
62013026532 นางสาวชลธิชา ใจภักดี
62013026533 นางสาววิภาพรรณ เทพารักษ�
62013026534 นางสาวกายวรรณ แก%วเมือง
62013026535 นางสาวนิชาภา สุคนธา
62013026536 นางสาววิภาวี คําครุฑ
62013026537 นายวรพงษ� คงประเสริฐ
62013026538 นางสาวเขมิกา สอนสมนึก
62013026539 นายสุริยา ก5อสินวัฒนา
62013026540 นางสาวละมัย โคตรสมบัติ
62013026541 นางสาวนัสริน ราตรีพฤกษ�
62013026542 นางสาวสุรีรัตน� โพธ์ิศรี
62013026543 นางสาวพิมลอร อิ่มอาดูร
62013026544 นางสาวศรินญา บุญลี
62013026545 นางสาวธนพร ภิรมย�
62013026546 นางสาวชงโค วงศ�ใหญ5
62013026547 นางสาวณัฐปภัสร� ดํานอก
62013026548 นายธนพนธ� แสงสมเรือง
62013026549 นายศรายุทธ คงจันทร�
62013026550 นางสาวนิภาพร ไชยสอง
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62013026551 นายวรสิทธ์ิ ภู5ทอง
62013026552 นางสาวณิชากร พยอม
62013026553 นางสาวซาวีน5า เสวกวิหารี
62013026554 นางสาวพิธุวรรณ คันทะพันธ�
62013026555 นางสาวมริสสา เก้ือกอบ
62013026556 นางสาวศุภศรี คุ%มภัย
62013026557 นางสาวอรณส เขียวแก%ว
62013026558 นางสาวปFทมาวรรณ วรกาญจนา
62013026559 นางสาวชนิดาภา นุชดํารงค�
62013026560 นายปุณณวิช แพทยานันท�
62013026561 นางสาวศิวพร อUอกเอี่ยม
62013026562 นางสาวกัญธฐิพัส แสงวาสุวรรณ
62013026563 นางสาวภัณฑิรา นาคทอง
62013026564 นายสยาม เจริญธรรม
62013026565 นางสาวพรรณี หน5อแสง
62013026566 นางสาวขวัญฤดี กองแก%ว
62013026567 นางสาวเนติมา ท%าวหม่ืน
62013026568 นายวุฒินันท� ปFญญาสุ
62013026569 นางสาววันวิสา เลิศถมสุวรรณ
62013026570 นางสาวอาริสา ตีมุง
62013026571 นายวิชิต ป@Pนบุตร
62013026572 นางสาวมณีรัตน� ทํานานอก
62013026573 นางสาวปาริชาต อุมาลี
62013026574 นายดุสิต ด5านจงรักษ�
62013026575 นางสาวณัฐณิชาช� เอื้อเฟLMอสุข
62013026576 นายศักด์ิดา คุณารักษ�
62013026577 นางสาวพิมพ�ชญา ยศอิสราศักด์ิ
62013026578 นางสาวศรัณย�รัชต� บุญญ�ทองอุษา
62013026579 นายสมรักษ� จันทวงศ�
62013026580 นางสาวสุกัญญา มาตย�แก%ว
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62013026581 นางสาวเสาวลักษณ� บุญเทียม
62013026582 นางสาวเปมิกา แดงประเสริฐ
62013026583 นายธีระยุทธ ศรีมาดี
62013026584 นางดนุชา อุดมศิลปQ
62013026585 นายณรงค�ชัย สกุลรัตนธรรม
62013026586 นางสาวอัครยา แสงนรินทร�
62013026587 นางสาวมนพร ไอยโรจนพลกุล
62013026588 นางสาวยุวดี บุญวิบูลย�
62013026589 นางสาวดวงฤทัย แก%วแป;น
62013026590 นางสาววันวิสาข� อ5องกลิ่น
62013026591 นางสาวศรัญญา มลิวรรณ
62013026592 นายณัฏฐ�ชนนจ� ภูจอมจิตร
62013026593 นางสาวจิรวรรณ ช5างต5อ
62013026594 นางสาวจาริกา เจนจัด
62013026595 นางสาวพัชริยา เอมดิษฐ�
62013026596 นางสาวป@Pนมนัส มีดํา
62013026597 นางสาวเจนจิรา ทองงาม
62013026598 นางสาวกนิษฐา เปYPยมสัตยา
62013026599 นางสาวมูนา สุวรรณ
62013026600 นางสาวธัญญลักษณ� เพ็งเวียง
62013026601 นางสาวสุพัตรา ขันแก%ว
62013026602 นางสาวณัฐกรานต� หอมสุวรรณ�
62013026603 นางสาวอรุณรัตน� สร%อยเงิน
62013026604 นางสาวขวัญดาว น%อยบ%านปXา
62013026605 นางสาวกชพร ราชนิยม
62013026606 นางสาวพรนภัส กุลประดิษฐ�
62013026607 นางสาวอภิญญา อินปา
62013026608 นายสระหวาง จันทะสาน
62013026609 นางสาวบุษยา กลาทอง
62013026610 นางสาวหทัยชนก กองแก%ว
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62013026611 นางสาวชุติมา ผาสุข
62013026612 นางสาวนลินี ศิลปธนะ
62013026613 นายนัทธพงษ� พรมเพรา
62013026614 นางสาวอิสระ ศรีสนไชย
62013026615 นายพลพจน� ผิวเจริญ
62013026616 นายจรัญ ซ่ือสัตย�
62013026617 นายจตุพร บุตะเคียน
62013026618 นางสาวเอื้อพรรณ จรเข%น%อย
62013026619 นายชูศักด์ิ เฮงเจริญ
62013026620 นางสาวสุลาวัลย� แก%วภักดี
62013026621 นายธีรดนย� ยามา
62013026622 นางสาวพิมพาภรณ� วสันตกรณ�
62013026623 นางสาวนิลดา จันทนากร
62013026624 นางสาวเบญจพร พวงรังสาด
62013026625 นายกฤตพรต ทองคํา
62013026626 นางสาวนิรัญญา หัสนันท�
62013026627 นางสาวกรณิกานต� สีสิ้ว
62013026628 นางสาวนริสา พันธ�กาฬสินธุ�
62013026629 นายอรรถชัย ภูฆัง
62013026630 นางสาวชนัดดา บุญชูดํา
62013026631 นายประวิทย� โพธ์ิวินารถ
62013026632 นางสาวมณีรัตน� จันลาภา
62013026633 นางสาวแจ5มนภา เมินดี
62013026634 นางสาวลัลน�ณภัทร ศรีสังวรณ�
62013026635 นางสาวอภิญญา บํารุงศรี
62013026636 นางสาวกมลชนก คงเกตุ
62013026637 นางสาวนริศรา พุทธรักษา
62013026638 นางสาวกัลยรัตน� อ5อนพฤกษ�ภูมิ
62013026639 นางสาวนพรัตน� บุญสําเร็จ
62013026640 นางสาวปFณณรัตน� วรวัชรีพันธ�
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62013026641 นายนนทวิทย� นิลานุช
62013026642 นางสาวกมลรัตน� สุธารัตน�
62013026643 นางสาวฐิตาภา กิจเกิดไพบูลย�
62013026644 นางสาวดวงกมล ชาญยุทธ
62013026645 นางสาวพัชราภรณ� เพ็ชรไทย
62013026646 นายขวัญชัย สวยงาม
62013026647 นางสาวณัฐนิชา จีระบุตร
62013026648 นายภัทรพล แพร5พุทธิพันธุ�
62013026649 นายไพฑูรย� ดํารงสิริรัช
62013026650 นายสมศักด์ิ มูสิกะ
62013026651 นางสาวศิรพร ภูต5างแดน
62013026652 นางสาวสรณีย� ตินานพ
62013026653 นางสาวแสงนภา ร5มเย็น
62013026654 นายภิรมย� โตด%วง
62013026655 นางสาวกชนุช สุติรัตนชัย
62013026656 นางสาวกิตติยาภรณ� หลักตา
62013026657 นางปรียาดา ทิพย�ประวัติกุล
62013026658 นายพสธร จินตนาสิรินุรักษ�
62013026659 นางสาวนัชชา ธนเกริกกวิน
62013026660 นายวรวุฒิ ผาทา
62013026661 นางสาวนิชกานต� จิตรเมตตาชน
62013026662 นางสาวทาริกา ก%อนทอง
62013026663 นายวริทธ์ิ เสนาวัตร
62013026664 นางสาวพิมพ�กัญจน� ยศปFญญา
62013026665 นายชยพัชร� แสงอ5อน
62013026666 นางสาวชลาลัย แก%วทรัพย�
62013026667 นางสาวรัชยา ป@ยวนิชพงษ�
62013026668 นางสาวมนัสพร พันธรักษ�
62013026669 นางสาวปวีณา วงศ�เสง่ียม
62013026670 นางสาวไอริณ บัวเผือก
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013026671 นางสาวจิรกานต� คําวังจันทร�
62013026672 นางสาวณัฐธิดา โป;ศรีกุล
62013026673 นายยุทธนา โนรีสมบัติ
62013026674 นายสุรศักด์ิ จิตยม
62013026675 นางสาวพิมพ�บุษยา แสนธนรักษ�
62013026676 นางสาวศุภางค� มันเสาร�
62013026677 นางสาวสมปรารถนา สายวานนท�
62013026678 นางสาวนุชจนาถ บัวเพ่ิม
62013026679 นางสาวนวรัตน� จันทร�เพ็ง
62013026680 นางสาวกมลวรรณ ศรีมาลัย
62013026681 นางสาวกฤษสลินณ� ทรัพย�อมรพันธุ�
62013026682 นางสาววิภาลักษณ� กวนคําอุ%ย
62013026683 นางสาวอัจฉรา พูลสวัสด์ิ
62013026684 นายอานนท� แซ5จู
62013026685 นางสาวธิติยา วงษ�เตชะ
62013026686 นางสาวปริศนา ศรีสว5าง
62013026687 นางสาวพรสุดา กอแก%ว
62013026688 นางสาวพวงผกา ปFญญาแก%ว
62013026689 นางสาวผกามาศ วรพัฒนพิบูลย�
62013026690 นางสาวอมราลักษณ� เพ็ชรสุ5ม
62013026691 นางสาวกุสุมา ฉิมทับ
62013026692 นางสาวนิภากร ชูรัตน�
62013026693 นายนพดล นาคมุสิก
62013026694 นายพงศกร ประภาชื่นชม
62013026695 นายวิศรุต สิงห�แก%ว
62013026696 นางสาวเดือนเพ็ญ อEองสกุล
62013026697 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพจนีย� สิทธิขํา
62013026698 นายธนัยปพน มักย้ิม
62013026699 นายวันชัย ช5างทองคํา
62013026700 นางสาวสุมิตรา ศิริชัย
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013026701 นางสาวพูนทรัพย� กันชนะ
62013026702 นายธนกาญจน� บุญอุ%ม
62013026703 นายศุภกฤต อินสองใจ
62013026704 นายอําพล ช5อเซ5ง
62013026705 นายณัฐพล นนทธิ
62013026706 นางสาวฐานิต ศักด์ิวิภาสกุล
62013026707 นายวรวุฒิ แซ5เฮ%ง
62013026708 นายจิระ ธรรมาจารย�จรัส
62013026709 นายอนุสรณ� บุญฉํ่า
62013026710 นางสาวจิรพา ศิริศรีทวีทรัพย�
62013026711 นางสาวจตุพร ศิริรักษ�
62013026712 นายณัฐพงษ เริ่มยินดี
62013026713 นางสาวสุภาวดี สมนาม
62013026714 นายสรรเพชร ปลอดภัย
62013026715 นางสาวสุภัตตา ชัยชนะ
62013026716 นางสาวประมณฑ�อางค� แย%มอินทร�
62013026717 นางสาวพิชามญชุ� พัตวเปลี่ยน
62013026718 นางสาวสิริลักษณ� นิมิตรสุข
62013026719 นางสาวสิริพร ช%างน%อย
62013026720 นางสาวปทุมมาศ ก้ันหย่ันทอง
62013026721 นายชนกชนม ธรรมชาติ
62013026722 นายอนุรักษ� พงศ�ทองเมือง
62013026723 นางสาวสาณีญUะ แตบาตู
62013026724 นางสาวสุพรรณี โพธ์ิดก
62013026725 นางสาวธิติกาญจน� จิรฐิติสิทธ์ิ
62013026726 นางสาวพิมพ�ชนก กู%เมือง
62013026727 นางสาวปาลิตา คชสงคราม
62013026728 นางสาววรรณทิณี แสนแพน
62013026729 นางสาวศุภักษร ลิ้มอ5อง
62013026730 นางสาวสาวิตรี ระวิพงษ�
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ระดับปริญญาตรี

62013026731 นางสาวนภัสนันท� เปรมสุริยา
62013026732 นางสาวสิรภัทร นุ%ยแดง
62013026733 นางสาวรัชโยธิน ย่ิงนอก
62013026734 นางสาวปวริศา บุญจันทร�
62013026735 นายเกรียงไกร ศรีรอบรู%
62013026736 นายภานุพงศ� ว5องไวพาณิชย�
62013026737 นายสงวนพงษ� สัตนาโค
62013026738 นายธนวัฒน� คล%ายเมือง
62013026739 นายธีรพันธุ� ปFญจศิริ
62013026740 นายพงษ�ศักด์ิ ผิวรักษา
62013026741 นายอดิศักด์ิ อภิวงศ�ษา
62013026742 นายวุฒิชัย เก้ือสุข
62013026743 นางสาวสุภารัตน� พานทวีป
62013026744 นางสาวศิรินทิพย� อรุณวงศ�
62013026745 นายภวิศ แก%วส5องแสง
62013026746 นางสาวพิชชานันท� ฮวดลิ้ม
62013026747 ว5าที่ร%อยตรีประเสริฐศักด์ิ คําสอน
62013026748 นางสาวลักขณา มะแป;น
62013026749 นางสาวลัดดาวัลย� แซ5ลิ่ม
62013026750 นางสาวเพชรา นุชแดง
62013026751 นางสาวปFณฑิตา นวลละออง
62013026752 นางสาวกัญธิญา สาหินกอง
62013026753 ว5าที่ร%อยตรีสุบิน บุญตา
62013026754 นางสาวรัชนี พรหมพันธุ�ใจ
62013026755 นายซูรฮัน สาแม็ง
62013026756 นางสาวอมรรัตน� ส5วยสม
62013026757 นางสาวภาวิดา ปาลฤทธ์ิ
62013026758 นางสาวณภัคฐา มากโฉม
62013026759 นางสาวมณฑิรา ประดิษฐ�อารีกุล
62013026760 นางสาวธิดารัตน� เต5าเล็ก
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ระดับปริญญาตรี

62013026761 นางสาวพินาภรณ� ศันติวิชยะ
62013026762 นายชาญณรงค� การสุวรรณ�
62013026763 นายฐิติพงศ� แสงรักษ�
62013026764 นางสาวบุณยนุช ตุ%มท5าไม%
62013026765 นางสาวณัฐนารี จิตรไพศาล
62013026766 นางสาวณัฐชา มีสุข
62013026767 นางสาวไข5มุก ศรีเก้ือกูล
62013026768 นายธนโชติ รองรัตน�
62013026769 นางสาวนภัสวรรณ พรายแก%ว
62013026770 นางสาวธนัชพร พิทยากรศิลปQ
62013026771 นางสาวศิวิมล นาคทอง
62013026772 นางสาวณัฐภลัฏฐ� เดเช
62013026773 นายธราวิทย� สุนทรพจน�
62013026774 นายสุเมฆ ว5องกิจเจริญ
62013026775 นางสาวเจกิตาน� วรรณธนัง
62013026776 นางสาวอรอนงค� ลิน
62013026777 นางสาวพิรญาณ� สอนเขียว
62013026778 ว5าที่ร%อยตรีจักรพงศ� ป@Pนสวัสด์ิ
62013026779 นางสาวกรพินท� ทองสุข
62013026780 นางสาวตันหยง แสงชูด
62013026781 นายสุรชัย เอี่ยมสุนทร
62013026782 นางสาวจันทิมา ขจรศรีวีรวงศ�
62013026783 นางสาวเมทิกา มณีรัตน�
62013026784 นางสาวศามนัชร หัสนันท�
62013026785 นายชัชชัย พัดมงคล
62013026786 นายเลิศพงศ� สุวรรณเลิศ
62013026787 นางสาวรุ5งทิพย� เติมทรัพย�
62013026788 นางสาววรินทร� จันทร�ใจดี
62013026789 นางสาวนิตยา ทุ5งเย็น
62013026790 นายอิศรา กาญจนานุรักษ�
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62013026791 นางสาวพิชามญชุ� ต้ังคํา
62013026792 นางสาวณัฐพัชร ตUะชมภู
62013026793 นางสาวธัญพร มัทวานุกูล
62013026794 นางสาวมลฑกานต� หงษา
62013026795 นางสาวกาญจนา แสนพล
62013026796 นางสาวกนกกร วงษา
62013026797 นายสัมพันธ� อินปาน
62013026798 นางสาวนพรัตน� ฐานธรรม
62013026799 นางสาวเจนจิรา ด%วงฟู
62013026800 นายสกล มาลัย
62013026801 นายสุชาครีย� นุ5นแก%ว
62013026802 นางสาวสุกัญญา ภูจ5าพล
62013026803 นางสาวอนุสรา จันทะคุณ
62013026804 นางสาวลักษณา ริพลชัย
62013026805 นางสาวปFทมา มาตาเอ
62013026806 นางสาวปภาวรินท� จําปาพงษ�
62013026807 นางสาวรัตน�ติญา ศิริประเสริฐ
62013026808 นายจาตุรนต� มานันตพงศ�
62013026809 นางสาวรุ5งทิวา นาคเสวีวงศ�
62013026810 นายสุรศักด์ิ ถํ้าทอง
62013026811 นางสาววราภรณ� ปราโมช ณ อยุธยา
62013026812 นายยงยุทธ ฤกษ�ชัย
62013026813 นางสาวจันทร�จิรา ศิรานนท�
62013026814 นางสาวศิริลักษณ� พันธุ�เดิมวงษ�
62013026815 นางสาวศุภธิดา กล%าวิกย�กรรม
62013026816 นายภาคภูมิ ตีไชยรัมย�
62013026817 นางสาวพิมพ�นิภา สงเคราะห�
62013026818 นางสาววรัณยา ย้ิมโสภา
62013026819 นางสาวจริยา จันทร�แฟง
62013026820 นางสาววิจิตรา นาคลี
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62013026821 นายเอกรินทร� สมสกุล
62013026822 นายอภิวัฒน� สิงห�สถิตย�
62013026823 นางสาวปวีณา พรหมมุณี
62013026824 ว5าที่ร%อยตรีหญิงขวัญเรือน พานแก%ว
62013026825 นางสาวศิริวรรณ มารัตน�
62013026826 นางสาวธาริดา คําชูวัฒน�
62013026827 นางสาวพนิดา ก%อมมณี
62013026828 นางสาวธันย�วรัชญ� ธรรมขันธ�
62013026829 นางสาวสลักจิตร ทองหล5อ
62013026830 นางสาววาทินี กูลหกูล
62013026831 นายกรีฑา เทียมทัน
62013026832 นายอดิพัชร พาสุนันท�
62013026833 นายธีระยุทธ ปFญญาลัย
62013026834 นางสาวณัฐกมล กลิ่นสมิทธ์ิ
62013026835 นายณัฐนันท� ตังคณารักษ�กุล
62013026836 นางสาววิลัยพร ขันวิสิทธ์ิ
62013026837 นางสาวตัสนีม อัซซอมาดีย�
62013026838 นางสาวมัชฌิมา ถิรธรรมสาร
62013026839 นางสาวสุวรรณี หม่ืนสุกแสง
62013026840 นางสาวนราภรณ� บุญสม
62013026841 นางสาวอารีรัตน� ฤทธิพันธ�
62013026842 นางสาวสุทธิสา ยอดจําปY
62013026843 นายจิระพงศ� คลอวุฒินันท�
62013026844 นางสาวอรนุช เทียมแสง
62013026845 นางสาวจีราภรณ� นิที
62013026846 นางสาวกุลนิษฐ� บัวหลวง
62013026847 นางสาวกานต�ธีรา วงศ�ใหญ5
62013026848 นางสาวจามจุรี รักแสง
62013026849 นางฑิคัมภรณ� เจียมอยู5
62013026850 นางสาวณัฐรดา บินสุไกมี
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62013026851 นางสาวเนตรนภา ทองโปรด
62013026852 นายคมพัฒน� สุขดํา
62013026853 นางสาวพงษ�ละดา พรมแพน
62013026854 นายฐิติกร ชมจันทร�
62013026855 นายอนุวัฒน� แซ5กUวย
62013026856 นางสาวชมพูนุช แก%วฉนวน
62013026857 นางสาววิมล ต%นพิกุล
62013026858 นายจักรกฤษณ� ศรบริสุทธ์ิ
62013026859 นายวีระ หลักหาญ
62013026860 นายธนาวุฒิ เผ5าเพ็ง
62013026861 นางสาวสุนิตา ก%านอินทร�
62013026862 นายอรุณ พันอินทร�
62013026863 นางสาวชนิกาณต� ม่ันประสงค�
62013026864 นางสาวกัญญา ดัชถุยาวัตร
62013026865 นางสาวปาริชาติ ไพเราะ
62013026866 นางสาวณัฐธิยา วิมูล
62013026867 นางสาวซุรอยยา ชลเจริญ
62013026868 นางสาวชมพูนุช ชุมพล
62013026869 นางสาวกัญจนพร สมศักด์ิ
62013026870 นางสาวอรรัตน� เวชกุล
62013026871 นายธนาคม สร%อยสิงห�
62013026872 นางสาวอภิชญา ดิษยนันทน�
62013026873 นายณัฐ กลิ่นแสง
62013026874 นางสาวกฤตพร ชํานาญธุระกิจ
62013026875 นายบาฮารี มะเห
62013026876 นายฟ;าสว5าง ฟองจํา
62013026877 นายประนพ เอี่ยมโสต
62013026878 นางสาวดุษณี มีมูซอ
62013026879 นางสาวพศินกฤตบุญ นันทชัย
62013026880 นางสาวพัชรินทร� เขียวแก%ว

หน%า 896 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013026881 นางสาวรัชฎาภรณ� สารกาล
62013026882 นายจักรพันธุ� นันท�โพธิเดช
62013026883 นางสาวจุฑาทิพย� จบศรี
62013026884 นางสาวนันทนา สมฤกษ�
62013026885 นางสาวสุภาพร ฉาบเพ็ชร
62013026886 นางสาวดรุณี ชูเมือง
62013026887 นางสาวพิไลลักษณ� แย%มอยู5
62013026888 นายปภพ ใจกิจสุวรรณ
62013026889 นางสาวเบญจมาภรณ� น%อยน้ําคํา
62013026890 นายรัตนชัย ยุตตานนท�
62013026891 นางสาวปภัสรา คํามูลมาตย�
62013026892 นางสาวรุจิภา ยะวัง
62013026893 นายพงศธร ใบยา
62013026894 นายพรพินิต ภักดีสุวรรณ�
62013026895 นางสาวนารินทร� มังกรแก%ว
62013026896 นางสาวอมรรัตน� ชาตรี
62013026897 นางสาวบุษบา ชื่นเพ็ง
62013026898 นางสาวพิระชา บุษบา
62013026899 นางสาวไอยดา กาเซ็ม
62013026900 นายปกป;อง กิริยะ
62013026901 นางสาววรรณิกา ตรึกตราครบุรี
62013026902 นายอภิวัฒน� ประกอบสุข
62013026903 นายประกฤษฏ์ิ สายแก%ว
62013026904 นางสาวอังคณา เกลากลาง
62013026905 นางสาวพิชชานันท� ควรหาญ
62013026906 นายศุภกฤต ยานะ
62013026907 นายคณิศร เพ็ชรสิน
62013026908 นายธนศักด์ิ เทพเสถียร
62013026909 นายกาญจน� พันธุรัตน�
62013026910 นางสาวชฎาภรณ� ประนันโต

หน%า 897 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013026911 นางสาวสุพรรณษา จันทะโยธา
62013026912 นางสาววรัญญา ศรีธิเลข
62013026913 นางสาววลิตา ทองมี
62013026914 นางสาวธิดารัตน� ผางดวงดี
62013026915 นางสาววินิตตา ขาวดี
62013026916 นายธนากร ติง
62013026917 นางสาวชื่นกมล สุระพันธุ�
62013026918 นายณัฐสิชฌ� พินยะสิน
62013026919 นางสาวรัตนาภรณ� อึ่งน%อย
62013026920 นางสาวกัญญ�นัชชา ฐานทอง
62013026921 นายวันชนะ นวลเขียว
62013026922 นางสาวชนัญชิดา ยังชู
62013026923 นางสาววารุณี วงศ�งาม
62013026924 นางสาวสุวิมล จันทร�น%อย
62013026925 นางสาวรัตนาภรณ� ฟูสายมา
62013026926 นางสาวตติภา นิติฐิติกร
62013026927 นายรชต วัฒนกุล
62013026928 นางสาวประณิตา ก่ิมนอก
62013026929 นางสาวนิศารัตน� ขัดมัน
62013026930 นางสาวจารุกุล ยินดี
62013026931 นางสาวอลิษา ฉายปุก
62013026932 นางสาวอิศราภรณ� ศรีพงษ�ย่ิง
62013026933 นางสาวปรางค�แก%ว อัยราคม
62013026934 นางสาวรุจิรา ท%าวฮ%าย
62013026935 นางสาวกาญจนา ยาตรา
62013026936 นายวัชรินทร� กลับทับลังค�
62013026937 นายเกรียงไกร ดวงดี
62013026938 นางสาวนันทรัตน� พันธเมธี
62013026939 นางสาวสุรัสวดี วงค�ป@นตา
62013026940 นางสาวนิศารัตน� เพ็ญเกตกร

หน%า 898 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013026941 นางสาวสุภาพร มลิวัลย�
62013026942 นางสาวกนกวรรณ แสนทรัพย�
62013026943 นางสาวเบญจรัตน� กรรณิการ�
62013026944 นางสาวสุพัตรา วงค�ไข5
62013026945 นายเมธี สุวรรณมาลัย
62013026946 นางสาวสายสุนีย� ยันต�วิเศษ
62013026947 นางสาวมณฑาทิพย� ท%อสุวรรณ
62013026948 นางสาวจีรวรรณ ยอดผัน
62013026949 นางสาวอัจฉราภรณ� ขลิบเงิน
62013026950 นางสาวภัสสร สอดกระโทก
62013026951 นายธวัชชัย สินเธาว�
62013026952 นางสาวอรกช ตุงใย
62013026953 นายกิตติพศ แผ5นทอง
62013026954 ว5าที่ ร.ต. หญิงชิดชนก กองสุวรรณ
62013026955 ว5าที่ร%อยตรีวีรยุทธ มุกเกษมกุล
62013026956 นางสาวธัญรินทร� สัตตวงศา
62013026957 นางสาวจุฑาภรณ� พูลพิพัฒน�
62013026958 นางสาวโชติรส สังข�อนันต�
62013026959 นางสาวกิฑาทิพย� ตันสิน
62013026960 นางสาวขวัญฤดี มีผิว
62013026961 นางสาวธนพร สุวรรณอัตถ�
62013026962 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองสาลี
62013026963 นางสาวปุญชรัสม์ิ โปแก%ว
62013026964 นางสาวณัฐปภัสร� ศิริจารุวงศ�
62013026965 นางสาวจรรฤดี อินทร�ช5วย
62013026966 นางสาวกนกพร คงชัย
62013026967 นางสาววริศรา อักษรกาญจน�
62013026968 นางสาวลัลน�ลลิต พุทธเจริญทอง
62013026969 นายอรรถพล นิลไพโรจน�
62013026970 นายวิรัตน� ศิริขวัญ

หน%า 899 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013026971 นางสาวธัญวลัย ตรีสิริธนโชติ
62013026972 นางสาววิจิตรา ไฝเอ%ย
62013026973 นายศราวุธ แดงงาม
62013026974 นายคุณากร กลิ่นบ%านหม%อ
62013026975 นางสาวอันธิกา บุญเปล5ง
62013026976 นายอภิสิทธ์ิ คําเอี่ยม
62013026977 นายวารุธ วัลลา
62013026978 นางสาวอินทุอร คงเกิด
62013026979 นางสาวขวัญฤทัย ใยแก%ว
62013026980 นายณัฏฐพล ไสยโสภณ
62013026981 นางสาวภัคชมาศ ศิริกันทา
62013026982 นางสาวปาริชาติ สีดางาม
62013026983 นางสาวสุกัญญา มิตรผักแว5น
62013026984 นายปุณณัตถ� สัพพัญ\ูวิทย�
62013026985 นางสุธิดา ต้ังวงศ�ชูเกตุ
62013026986 นายวัชระ ทองดี
62013026987 นางสาวสุภาพร บุนนาค
62013026988 นายชยางกูร ชัยสุข
62013026989 นางสาวเกศราภรณ� หมันหลี
62013026990 นางสาวจินตนา โทวะดี
62013026991 นายสุชาโณ บุญรอด
62013026992 นางสาวนรินธร บุญสม
62013026993 นางสาวอรวี สาวัน
62013026994 นางสาวสุชานันท� กันทะสอน
62013026995 นางสาวพรกมล ภิรมย�น%อย
62013026996 นางสาวกนกกร พรรังสี
62013026997 นายพลณรงค� บุญญฤทธ์ิ
62013026998 นางสาวลภัสนันท� ลภัสมนต�ชัย
62013026999 นางสาวอรวรรณ ศรีระวรรณ
62013027000 นายย่ิงศักด์ิ ย่ิงถาวรสุข

หน%า 900 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027001 นางสาวปภัสสร ทรงศิริ
62013027002 นายกรภัทร ดอกจันทร�
62013027003 นางสาวกนกรักษ� บุญชอบ
62013027004 นางสาวนพาพร อุทโท
62013027005 นางสาวนิพาวรรณ บุญเรือง
62013027006 นางสาวณัชชา หมวดสง
62013027007 นายฉัตรชัย วารีดํา
62013027008 นายอภิวุฒิ อุดมธนชัย
62013027009 นายอรรถกร ยาสกุล
62013027010 นางสาวภัทรพร บุญสะเดา
62013027011 นางสาวชุติกาญจน� อังคะชัยวนิชสกุล
62013027012 นางสาวจิดาภา ลิมประภานุกูลกิจ
62013027013 นางสาวบังอร ภูจอมทอง
62013027014 นางสาวณัฐปภา สิทธิธนาวรกุล
62013027015 นางสาวศิรัสพิมญชุ� เจริญเตชสุนทร
62013027016 นางสาวไตรมิน เทพทิพย�
62013027017 นายพีระนันท� จันทร�เพ็ชร
62013027018 นางสาวกันธิชา โตอินทร�
62013027019 นางสาวลักษณ�ชญา พรธนรัศม์ิ
62013027020 นายป@ยะวัฒน� มาพงษ�
62013027021 นางสาวนริสรา แข็งแรง
62013027022 นางสาวรุสนีย� ดือเรUะ
62013027023 นายสุพรชัย โพธากุล
62013027024 นายสุเมธ นิลงาม
62013027025 นางสาวสุณีนุช อินนุช
62013027026 นางสาวณภัทร โพธ์ิทอง
62013027027 นางสาวอนุสสรา วีระชวนะศักด์ิ
62013027028 นางสาวสุธาทิพย� ทองอ5อน
62013027029 นายวีรภัทร โพธ์ิทอง
62013027030 นายอวิรุทธ� ทองม่ัน

หน%า 901 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027031 นายอภิสิทธ์ิ แสงสุวรรณ
62013027032 นางสาวชลาศัย ชัยรัตน�
62013027033 นางสาววราภรณ� ชวดพันธ�
62013027034 นายธีระวัฒน� ทองพีรพันธุ�
62013027035 นายเกรียงไกร ศิริวาสนคุณ
62013027036 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�เด่ียว
62013027037 นางสาวชลลดา ศรีสังข�
62013027038 นางสาวนริศรา วงศ�ยาฤทธ์ิ
62013027039 นางสาวอัสมะห� สามะ
62013027040 นายนิพัฒน� ตาวตา
62013027041 นางสาวพิมชนก กมล
62013027042 นางสาวศุภิสรา เอี่ยมเอิบ
62013027043 นางสาวสิริวรรณ สวนจันทร�
62013027044 นางสาวสุภัทรา น%อยตุลัง
62013027045 นางสาวลภัสรดา ถิระโยธิน
62013027046 นางสาวนุชณาภรณ� สมญาติ
62013027047 นางสาวณิชกานต� จันทร�เดช
62013027048 นายนนทวุฒิ อิ่มแก%ว
62013027049 นายพิศาล มากเอี่ยม
62013027050 นายเทวฤทธ์ิ ปลื้มสําราญ
62013027051 นางสาวสุวพิชชา ถนอมพุทรา
62013027052 นางสาวนพรัตน� บุญรักษ�
62013027053 นายอาจหาญ นันทศรี
62013027054 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญเรืองศรี
62013027055 นางสาวศิริพร คีรีทศ
62013027056 นายอุกฤษฎ� รามศิริ
62013027057 นางสาวสุมินตรา หินดํา
62013027058 นางสาวปริยาภรณ� ทวีกิจจินดา
62013027059 นางสาวยศวดี คงบริรักษ�
62013027060 นายฤทธิเกียรติ ภูสิงห�

หน%า 902 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027061 นางสาวมณีรัตน� สงมูลนาค
62013027062 นางสาวฐิติกานต� อันทะสีดา
62013027063 นางสาวอารีรัตน� ชุษณศานต�
62013027064 นางสาวศรีฟ;ารุ5ง สีแก%วน้ําใส
62013027065 นายรัฐธนินท� พรสันเทียะ
62013027066 นางสาวภัททิยา เดชชนินทร�
62013027067 นางสาวอริศรา ทิมสุวรรณ�
62013027068 นางสาวลลิตา หยุมพุทธะ
62013027069 นางสาวปทุมรัตน� สิงห�อุบล
62013027070 นางสาวซัลวาห� วัฒนะ
62013027071 นางสาววนิดา วงศ�สวรรค�
62013027072 นางสาวชมพูนุช องอาจ
62013027073 นางสาวป@ยพร สิงห�คํา
62013027074 นางสาววิริยามน ลิ่มสงวน
62013027075 นางสาวทิพสุคนธ� ช%างชาวนา
62013027076 นางสาวยุตินันท� ไชยรังษี
62013027077 นางสาวปุณยวีร� อนนตพันธ�
62013027078 นางสาววิภาลักษณ� แดงใจ
62013027079 นางสาวทัดดาว เนื่องวัง
62013027080 นางสาววิไลพร เตียวสกุล
62013027081 นางสาวสุพัตรา ศรสงวน
62013027082 นางกันธิชา ขลุกเอียด
62013027083 นางสาวชัญญา คําเจริญ
62013027084 นางสาวธิดารัตน� ข%อวรรณา
62013027085 นางสาววิภาวรรณ บุญจันทร�
62013027086 นายธนากร เม5งพัด
62013027087 นายวัชระ สุวรรณมงคล
62013027088 นายสมรักษ� พรมอ5อน
62013027089 นางสาวณัฐริกา ขุนศรี
62013027090 นายดาเนียล มะแซ

หน%า 903 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027091 นายศิริวัฒน� จิตรบุตร
62013027092 นางสาวประกายแก%ว จันทะนาม
62013027093 นายปวริศร ถึงถ่ิน
62013027094 นางสาวกราณ�ศินีร� เทียนจํารัส
62013027095 นางสาวสุพัตรา ลาอุ5น
62013027096 นางสาวเมทินี สุทธิธรรม
62013027097 นางสาวโชติรส คงผล
62013027098 นายกนก ภัทรสิริวงศ�
62013027099 นางสาวภิรมย�ญา วรินทรา
62013027100 นางสาวจิราภรณ� อนุศิริ
62013027101 นางสาวทรรศนพร ระหงษ�
62013027102 นางสาวสุพรรณี สุขเกษม
62013027103 นางสาวนภัสวรรณ อังศุวัฒกกุล
62013027104 นางสาวจารุวรรณ ปFตวงศ�
62013027105 นางสาวณัฐฐา ชูวงศ�วุฒิ
62013027106 นางสาวสกาวรัตน� อัครสุวรรณกุล
62013027107 นางสาวมณีวัลย� ทองบ%านเกาะ
62013027108 นางสาวสุชาดา พราหมเล็ก
62013027109 นางสาวนพวรรณ เปลี่ยนชุ5ม
62013027110 นางสาวอันตรา วุฒิยาสาร
62013027111 นางสาวอภิญญา แสงอ5อน
62013027112 นางสาววิภาวรรณ รักเงิน
62013027113 นางสาวกัญญ�วรัญญา ดิษฐแย%ม
62013027114 นางสาวจุฑามาศ อาทิตย�ต้ัง
62013027115 นางสาววลิยา เทอดเกียรติกุล
62013027116 นางสาวนภัทร วิษณุติพล
62013027117 นางสาวนฤมล อ5อนวงค�
62013027118 นางสาวนิตยา หน5อวัน
62013027119 นายทิวัตถ� ที่พึ่ง
62013027120 นางสาวชุติกาญจน� ทองมอญ

หน%า 904 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027121 นายณัฐพล เกทิพย�
62013027122 นางสาวรพีพัฒน� ศรีศิลารักษ�
62013027123 นางสาวสมฤทัย อาจปาสา
62013027124 นายเกรียงศักด์ิ สุน%อง
62013027125 นางสาววรรณนิสา ดวงตาไท%
62013027126 นางสาวปามีลา ฮามุ
62013027127 นางอานันท� พรหมเสนา
62013027128 นายรัตนพล แป;นย้ิม
62013027129 นางสาวกษมาพร ขจรบุญ
62013027130 นางสาวสายสุดา มาแสง
62013027131 นางสาวจารุวรรณ น%อยพิทักษ�
62013027132 นายประกร เนมินทร�
62013027133 นายเกียรติขจร ก่ิงพุทธพงษ�
62013027134 นางสาวสุพัตรา คําบุญเรือง
62013027135 นายกวีชพัฒน� ภัทรอัศวไพศาล
62013027136 นางสาวจารุวรรณ ปลื้มญาติ
62013027137 นางสาวกุญนัดดา สาลีกุล
62013027138 นางสาวธนัชชา วงค�จิตราทร
62013027139 นางสาวภัทรียา หม่ืนหาญ
62013027140 นางสาวอาริตา วิชชุกรจิรภัค
62013027141 นายป@โยรส ลิ่มสกุล
62013027142 นางสาวจันทรรัตน� ชิดชม
62013027143 นายเลิศศักด์ิ พุทธวงษ�
62013027144 นางสาวรัตนาภรณ� ชุมจินดา
62013027145 นายอวิรุทธ� ใยไหม
62013027146 นายธีรวัฒน� ศิลาวงศ�
62013027147 นายพงศกร บุญส5ง
62013027148 นางสาวจันทร�ทิวา ต%นกันยา
62013027149 นางสาววรางคณา เล็กใหญ5
62013027150 นางสาวภวิกา พงษ�ทวีชัยวัฒนา

หน%า 905 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027151 นายมานิต ภูครองนาค
62013027152 นางสาวพัชนี บุญชูศรี
62013027153 นางสาวอรุณรัตน� สุดาจันทร�
62013027154 นายชาญเดช หีบแก%ว
62013027155 นายจิรวัฒน� วารีรักษ�
62013027156 นางสาวรุสนา โตะกีเล
62013027157 นางสาวสิรินาถ แย%มโกมล
62013027158 นางสาวณิชากร ภูธรศรี
62013027159 นางสาวอมิตตา พันนาสี
62013027160 นางสาวสุวรรณี ขันเพชร
62013027161 นายปฐมพงศ� ชูคํา
62013027162 นางสาวศุภนิดา สุวินิจจิต
62013027163 นางสาวสุพัตรา จีระนันตสิน
62013027164 นายสมภพ หว5างปFญญา
62013027165 นางสาวสุภาภรณ� แซ5เอี้ยว
62013027166 นางสาวนลินนาสน� แสงคําไพ
62013027167 นางสาวนริสรา ต%นโพธ์ิ
62013027168 นางชนิตดา ปราบพาล
62013027169 นางศิริวรรณ โนนดงกลาง
62013027170 นางสาวจอมขวัญ จันทมาศ
62013027171 นายวัฒนา ตันติธนสุข
62013027172 นางสาวเพชรณาลักษณ� อนันต�เดชะกุลกร
62013027173 จ5าสิบเอกชัยรัตน� สนธิเณร
62013027174 นางสาวฑิตฐ�ณยาพร ปFทมะทัตต�
62013027175 จ5าสิบเอกหญิงอุมาภรณ� หินอ5อน
62013027176 นางสาวสิรินภา ตาธิ
62013027177 นายวสันต� น%อยรักษา
62013027178 นายวิทวัส ลุงปวน
62013027179 นายชาญชัย ไชยบัวแดง
62013027180 นางสาวธีรตา สุขเจริญ

หน%า 906 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027181 นายปริญญา ภิรมย�เอม
62013027182 นางสาวพรพิมล สุขถนอม
62013027183 นางสาววิภาวรรณ หาญมานพ
62013027184 นางสาวราตรี สกุลทรัพย�วัฒนา
62013027185 นางสาวชนิสรา จันทร�อยู5
62013027186 นายณัชพัชร� ประจันนวล
62013027187 นายจิระศักด์ิ ศิริเอี่ยม
62013027188 นายวีระชาติ สมเที่ยง
62013027189 นางสาวดวงกมล พงษ�เพชร
62013027190 นายนันทนัช เดชมิตร
62013027191 นายศุภสิทธ์ิ เดชาสิทธ์ิ
62013027192 นางสาวณัฐรดา วิชานุชิต
62013027193 นางสาวพิมพ�นิภา ต๋ันต๊ิบ
62013027194 นางสาวเสาวลักษณ� ชุ5มนวล
62013027195 นายสิรวิชญ� โอนสูงเนิน
62013027196 นายยุทธนา ธานุ
62013027197 นางสาวรัชชินี พรพิสุทธ์ินิติชัย
62013027198 นายกิตติกร เจริญสุข
62013027199 นายสุภณัฐ มงคลนาม
62013027200 นางสาวสุธาสินี เพชรบรรจบ
62013027201 นางสาวอภิญญา สุเมธะ
62013027202 นายชนวีร� ชัยแก%ว
62013027203 นางสาวพิชญา นาคย5านยาว
62013027204 นางสาวสุพัตรา สัทธรรมพงศา
62013027205 นางสาวจีรนุช ตันติ
62013027206 นางสาวนิตยา โพธ์ิขาว
62013027207 นางสาวภารดี จึงสง5าสม
62013027208 นายรวิพล แต%เฮง
62013027209 นางสาวศรีชบา หยูทอง
62013027210 นางสาวพิมพิไล สุขใจ

หน%า 907 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027211 นางสาวศิรินทรา เที่ยงธรรม
62013027212 นางสาวสุธัญญา คชเสน
62013027213 นางสาวนันทัชพร ผาหลัก
62013027214 นางสาวนุชนารถ เวยยาวัจมัย
62013027215 นายเอกพิสิฐ ทองโคตร
62013027216 นางสาววิชุดา โตสวัสด์ิ
62013027217 นางสาวธัญญ�รวี บวรฉัตร�ณัฐกุล
62013027218 นายศักด์ิชัย เรือศรีจันทร�
62013027219 นางสาวปรินดา จันลาเศษ
62013027220 นางสาวภัทรพร พุ5มพวง
62013027221 นางสาวระวิวรรณ แสงสุขธรรมรัช
62013027222 นางสาวกาญจนา ชินภักดี
62013027223 นางสาวนันทิยา เมฆอุดม
62013027224 นางสาวชนิกานต� สิทธิคง
62013027225 นายจุลเทพ ไชยเสนา
62013027226 นางสาวนุชจรินทร� เหลาแหลม
62013027227 นายฐานพัฒน� ภูธิวุฒิ
62013027228 นางสาวนุสบา เที่ยงทัศน�
62013027229 นางสาวเกษมศรี บุญญพันธุ�
62013027230 นางสาววาลุณี สงวนเพชรจินดา
62013027231 นางสาวดิษยา เปรมบุตร
62013027232 นางสาวพิมพ�ประไพ มงคลบรรจง
62013027233 นางสาวณิชชา ธนะภัควัฒนา
62013027234 นายกฤติพงศ� คําซ่ือตรง
62013027235 นางสาวอภิรติ ชินสิทธ์ิ
62013027236 นางสาวนภัชชา เสรีสุข
62013027237 นายธีระภัทร� สิวะสุธรรม
62013027238 นางสาววราภรณ� สอนสุนทร
62013027239 นางสาวกุลธิดา พานิชย�ดี
62013027240 นางสาวเรวดี สุดเอียด

หน%า 908 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027241 นางสาวหฤทัย เก%าเอี้ยน
62013027242 นางสาวเชาวณีย� พูลเพ่ิม
62013027243 นางสาวปFทมา บุญต้ัง
62013027244 นางสาวอรวรรณ เย่ียมรัมย�
62013027245 นางสาวอารียา อุบลรัตน�
62013027246 นางสาวจริยา คีรีรักษ�
62013027247 นางสาวรสรินทร� วิเศษปFสสา
62013027248 นายอลงกฎ เอี่ยมสําอางค�
62013027249 นางสาวปริญญารัตน� เกษมณี
62013027250 นางอัญชลี สําลี
62013027251 นายโกวิท ไชยช5วย
62013027252 นางสาวยุภารัตน� พรมศาลา
62013027253 นางสาวชนกภัตวีร� ศรีจันทร�
62013027254 นางสาวฐาปนี จันทะ
62013027255 นายธฤต นามเมือง
62013027256 นางสาวทิพย�สุดา เกตุแก%ว
62013027257 นางสาวเสาวภา คงเจริญ
62013027258 นายปฏิภาณ ละน%อย
62013027259 นายวรพงศ� ต้ือยศ
62013027260 นางสาวจุฑามาศ สวนสมจิตร
62013027261 นางสาวมาเรีย อรุณบรรพต
62013027262 นางสาวพรทิพย� อ%นชนะ
62013027263 นายตรีชัย บวบขม
62013027264 นางสาวสุทาพร คุ%มทรัพย�
62013027265 นางสาวศิราณี เดชศรี
62013027266 นายพลเทพ พวงไพโรจน�
62013027267 นางสาวภาณุมาศ โศจิธรรมพร
62013027268 นางสาวญาณิศา เชียงทา
62013027269 นางสาวลักษณา แก%วหนองสังข�
62013027270 นางสาวเบญจวรรณ วรรณสังข�

หน%า 909 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027271 นางสาวพรนภา สุคันธชาติ
62013027272 นายธนุตม� ฟุ;งตระกูล
62013027273 นางสาวกัญณภัทร สมโน
62013027274 นางสาวนิชธาวัลย� เจริญสุข
62013027275 นายจิรวุฒิ ทวีโภคทรัพย�
62013027276 นางสาวนิศากรณ� ขันรักษา
62013027277 นางสาวปารีณา ผลขําทอง
62013027278 นางสาวสุนันทา อ5อนสําอาง
62013027279 นางสาวสรัญญา รุ5งขวัญจิตต�
62013027280 นางสาวพัชราภรณ� อินทรพานิชย�
62013027281 นางสาวไพลิน เพชรไทย
62013027282 นายไพโรจน� บุระทอน
62013027283 นายฐิติวัสส� ณ ลําปาง
62013027284 นางสาวจารุนันท� บุญรักษ�
62013027285 นายชรินทร� สีดํา
62013027286 นางสาวเจติยา สวยน%อย
62013027287 นางสาวปFทมาวดี อุบลบาน
62013027288 นายทวีศักด์ิ วิบูลย�เขต
62013027289 นางสาวกฤษณา รามมณี
62013027290 นายอาซีส หลีแจ%
62013027291 นางนริศรา อิ่มโดด
62013027292 นางสาวคนึงนิจ ศรทรง
62013027293 นางสาวอรพินท� จันทร�สูงเนิน
62013027294 นางสาวสุภาพัฒน� บัวระพา
62013027295 นางสาวสุภัสสร พรหมบุตร
62013027296 นางสาวนูรอานีตา ไทย
62013027297 นางสาวก่ิงกาญจน� สังฆมณี
62013027298 นางสาววิจิตรา แสงแดง
62013027299 นางสาวสุภาพ พิศเพ็ง
62013027300 นางสาวปรีดาภรณ� ต%นพุ5ม

หน%า 910 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027301 นางสาวรติกร กีรติบูรณะ
62013027302 นางสาวสุภาดา บุญมาตุ5น
62013027303 นางสาวณัฐชยา สาระเพ็ชร�
62013027304 นางสาววรัญญา ธนาภักดีพัน
62013027305 นางสาวภัทรวดี ศิริวิโรจน�
62013027306 นายเฉลิมจิต พูลเล็ก
62013027307 นายนวพณ เทศน�ธรรม
62013027308 นายชัยมงคล อุระทัย
62013027309 นางสาวศศิภา พลภักตร�
62013027310 นางวิภา สันประยูร
62013027311 นายวงศ�ธวัช ชมฉํ่า
62013027312 นายกฤติน ประเสริฐศรี
62013027313 นางสาวนุศรา เพชรเลิศ
62013027314 นางสาวมลฤดี รัตนาสกุล
62013027315 นายอนพัทย� เขียววรรณะ
62013027316 ส.ต.ท.นัทธพงศ� พวงบานเย็น
62013027317 นางสาวศุภานันท� พันธุ�เทศ
62013027318 นายสิทธิชัย เชื้อนุช
62013027319 นางสาวฤทัยรัตน� เมืองกฤษณะ
62013027320 นางสาวณฐิกา ชนะสงคราม
62013027321 นางสาวรสรินทร� ภิญโญ
62013027322 นายกิตติศักด์ิ รายสันเทียะ
62013027323 นางสาวเคียงเดือน ธรรมสิทธ์ิ
62013027324 นายกิตติศักด์ิ จําปาสด
62013027325 นายวัชระ สุวรรณไตรย�
62013027326 นางสาวสาลินี นาคละมัย
62013027327 นายกรณ�นันท�พิพัฒน� ชมภูคํา
62013027328 นางสาวรจนา ณ เรืองศรี
62013027329 นายต%น บุญศรี
62013027330 นางสาวฌัลลิกา ยอดกันหา

หน%า 911 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027331 นางสาววรรณฬยา บับพาน
62013027332 นายสมพร ยืนสุข
62013027333 นายชินณพัฒน� น้ําแก%ว
62013027334 นางสาวธัญญาภรณ� กาญจนประกิจ
62013027335 นางสาวป@ยะพร กลั่นความดี
62013027336 นางสาววิภาภรณ� จันทร�ด5อน
62013027337 นางสาวสุพัตตรา ทองช%อน
62013027338 นางสาวพัชนีกร พงศ�พันธ�จิรายุ
62013027339 นายพิศุทธ์ิ ซําเผือก
62013027340 นางสาวเปรียบแก%ว คล%ายมณี
62013027341 นางสาวณัฐฐินันท� มรกตศรีวรรณ
62013027342 นางสาวรนินันท� จันทวงษ�
62013027343 ว5าที่ร%อยตรีหญิงตวงรัตน� ลูกรัก
62013027344 นางสาวปFญพัฒน� ป@Pนมี
62013027345 นางสาวปรียนุช ราชจําปY
62013027346 นางสาวเบญจรัตน� สุวรรณธาดา
62013027347 นางสาวกชณัช สิงห�ครุ
62013027348 นางสาววิภาวี คงเจริญ
62013027349 นายหาญณรงค� ทองรอด
62013027350 นางสาวนูรีชัน มาหิเละ
62013027351 นางสาวประภัสสร นิโครธา
62013027352 นางสาวอจิรวดี ดําแก%ว
62013027353 นางสาวพัชรพร คุ%มเพ่ือน
62013027354 นางสาวสุชาดา จามจุรีย�
62013027355 นางสาวศรีสกุล ลี้วิจิตรศิลปQ
62013027356 นางสาวกุลิสรา อ%มเถ่ือน
62013027357 นางสาวจิรนุช ต%อยปาน
62013027358 นางสาวปารียา บุญชิ
62013027359 นางสาวมินตรา นารถก%านตง
62013027360 นางสาวจันทร�ธิรา ดัชถุยาวัตร

หน%า 912 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027361 นายไตรภูมิ ชํานาญ
62013027362 นายกิจจานุพงษ� นิยม
62013027363 นางสาวณภัชฐ�ศริน กะโห%ทอง
62013027364 นายสุไลมาน โตUะเจUะ
62013027365 นายเอกชัย ผาสุข
62013027366 นายจีรายุทธ แสวงผล
62013027367 นางสาวณัฐมล เลือกถือ
62013027368 นางสาวศศิวรรณ นันทิรังรอง
62013027369 นางสาวรัตน�วรา เถ่ือนทับ
62013027370 นางสาวบุศรินทร� ใจเร็ว
62013027371 นางสาวนิศากานต� พันปY
62013027372 นางสาวอัญติมา ทาใจ
62013027373 นางสาวอาภา ทองเนียม
62013027374 นางสาวฐิตารีย� วิเศษสิงห�
62013027375 นางสาววานิตย� สายบัว
62013027376 นางสาวกันต�ฤทัย สุยาว
62013027377 นางสาวศิลปQกวี หรับหลี
62013027378 นายปริญญา อ5อนพลับ
62013027379 นางสาวพิมพ�วลัญช� อยู5ดี
62013027380 นางสาวกมลพรรณ เกตุอู5ทอง
62013027381 นางสาวนปภา โพธ์ิพ5วง
62013027382 นางสาวธมลวรรณ อยู5นัด
62013027383 นางสาวพิมพกานต� ศิริกุล
62013027384 นางสาวสุชาดา ขันติวงษ�
62013027385 นางสาวภาณุพันธ� ศรีดําเกิงศักด์ิ
62013027386 นางสาวพุทธรักษ� ห%วยลึก
62013027387 นางสาวประภัสสร ลอยเอี่ยม
62013027388 นางสาวสุนันทา ชูลม
62013027389 นายพชระ เพชรแก%ว
62013027390 นางสาวสินีนาฎ โนทะ

หน%า 913 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027391 นางสาวอริสรา เลขาตระกูล
62013027392 นายทศพร พรหมศิริกุล
62013027393 นางสาวฐาปณี โตประโคน
62013027394 นางสาวสิริพร โสมณะ
62013027395 นางเรวดี มีหม่ืนพล
62013027396 นางสาวเวธกา อยู5สําลี
62013027397 นางสาวพิชญ�สินี นาคะพงศ�
62013027398 นางสาวทิพวรรณ บุญสาง
62013027399 นายศุภกร ศรีมุกดา
62013027400 นายภาณุวัฒน� วัฒนพนม
62013027401 นางสาวกชมล พรหมมา
62013027402 นางสาวสวรส กลิ่นเกตุ
62013027403 นางสาวกษนรรณ ตูบซอง
62013027404 นางสาวสุทธิดา ขาวงาม
62013027405 นางสาวอัญรัตน� ดําแดง
62013027406 นางสาวเกศกนก บุญรอด
62013027407 นางสาวลัดดาวัลย� ถนอมงาม
62013027408 นางสาวกชกร วัฒนธรรม
62013027409 นางปฐมา รื่นรมย�
62013027410 นางสาวเสาวลักษณ� ภักดีผล
62013027411 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�เรือง
62013027412 นางสาวเพราพิลาส คัธโส
62013027413 นางศรีบังอร สุขสบาย
62013027414 นายคณิต แก%วอินทร�
62013027415 นายณภัทร ศรีทอน
62013027416 นางสาวนวพร แป;นภู
62013027417 นายศุภณัฐ ปรีชามาตร�
62013027418 นายอธิวัฒน� สวัสด์ิผล
62013027419 นางสาวจีรนันท� วรรณยศ
62013027420 นางสาวชัชวรรณ อุณหเลขจิตร

หน%า 914 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027421 นางอินธิดา ผกาพันธ�
62013027422 นางนพวรรณ โพธ์ิพร%อม
62013027423 นางสาวมยุรี ขุมทอง
62013027424 นายชานนท� หิรัญนุเคราะห�
62013027425 นางสาวป@ยธิดา เรือนมูล
62013027426 นางสาวนัดดา ศิริปะชะนะ
62013027427 นางสาวกมลวรรณ จันทร�พิทาร
62013027428 นางสาวอภิชญา ทุ5งสงค�
62013027429 นายอิศรา เหมือนพิมพ�ทอง
62013027430 นางสาวธัญญ�นรี เจริญพานิชย�
62013027431 นางสาวอัญชลี บางพันธ�
62013027432 นายกฤษฎา พ่ึงระยอง
62013027433 นางสาวนพมาศ สันติมณีรัตน�
62013027434 นายวสุ นภาวรรณ
62013027435 นางสาวเจนจิรา ปณฤทธ์ิ
62013027436 นางสาวมุกดารัตน� วงษ�แก%ว
62013027437 นายวินัย พรหมเสน
62013027438 นางสาวนินนาท อรอินทร�
62013027439 นางสาวนวลพรรณ กาญจนนันทวงศ�
62013027440 นางสาวปภัสรา ภระมรทัต
62013027441 นายณัฐวุฒิ แสงสีแก%ว
62013027442 นางสาวณิชาปวีณ� พรรุจีลักษณ�
62013027443 นางสาวป@ยะนันท� วิริยานุภาพพงศ�
62013027444 นางสาวฐาปนีย� มณีโชติ
62013027445 นางสาวจารุวรรณ แจ5มวิถีเลิศ
62013027446 นางสาวจิรพร กาหลง
62013027447 นายธีรดนย� ตันติศักด์ิ
62013027448 นางสาวจันทร�จิรา คําแปง
62013027449 นายไกรวัลย� ศรีสวัสด์ิ
62013027450 นายพิสิทธ์ิ รอดย%อย

หน%า 915 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027451 นางสาวลลิตา พิมพ�สุวรรณ
62013027452 นางสาวญาณิศา ไมตรีจิตต�
62013027453 นางสาวสิริยาภรณ� แสนต๊ิบ
62013027454 นางสาวนงลักษณ� ศรีบุศย�ดี
62013027455 นางสาวเรณุกา ปานสี
62013027456 นายสิทธิพงษ� ไกรลาศ
62013027457 นางสาวแก%วตา สมพงษ�
62013027458 นางสาวกรวรรณ พรมจักร�
62013027459 นายจิรวัฒน� พลภูธิชย�
62013027460 นางจริญญา ศรีชะนนท�
62013027461 นายภักดี ลําดวน
62013027462 นายกลยุทธ สายกระสุน
62013027463 นางสุภาพรรณ โฉมเฉลา
62013027464 นางสาวลัดดาวัลย� คํากองแก%ว
62013027465 นางสาวสิริพร ม5วงขาว
62013027466 นางสาวกัญญาภัค เสนางาม
62013027467 นางสาวกนกรัตน� เอื้อไพบูลย�
62013027468 นางสาวอุมาพร อินวงค�
62013027469 นางสาวพัชรินทร� พงคําผาย
62013027470 นายพิษณุ ป@ตะบุตร
62013027471 นายธีรพงศ� ทะนัน
62013027472 นางสาววราวรรณ วิมูลชาติ
62013027473 นางสาวอุไรพร แจ5มย่ิง
62013027474 นางสาวพิทย�รดา เพ็ชร�สุวรรณ�
62013027475 นางสาวรัตติกาล ไชยวงค�
62013027476 นางสาวธิดารัตน� เงินฉาย
62013027477 นางสาวอนงค�นารถ สุพรมอินทร�
62013027478 นางสาวนิศารัตน� ปFญญา
62013027479 นางสาวนุชจารี หินแปง
62013027480 นางสาวบุญฑริกา แสนทอง

หน%า 916 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027481 นายวรดล ปลอดใจดี
62013027482 นางสาวนพรัตน� สุดดี
62013027483 นางสาวสรัญญา อินตาหามแห
62013027484 นางสาวรัตติยากร โสภาพล
62013027485 นางสาวสุวรรณา เพ็งเต็ม
62013027486 นางสาวสุวัจณี ทองไสย
62013027487 นางสาวจิรานันท� ลอยไสว
62013027488 นายอานนท� ฉัตรทอง
62013027489 นางสาววนุสรา สุขเลิศ
62013027490 นางสาวฝนทิพย� มุสิกภูตานนท�
62013027491 นางสาวพรทิพย� ซ่ือตรง
62013027492 นางสาวอธิษฐาน สิริสุทธิ
62013027493 นางสาวศศิชา ศรีวะรมย�
62013027494 นางสาวมนัสชนก เพ็งขาเม
62013027495 นายวัชระ คําไข5สอน
62013027496 นางสาวพิชญาภัค เทพรักษ�
62013027497 นางสาวกุณฑิกา อินเรือน
62013027498 นางสาวชนิดา ศิริกุลพิทักษ�
62013027499 นางสาววิลาวัณย� ศรีใส
62013027500 นางสาวนิตยาภรณ� โง5นลุน
62013027501 นางสาวปาณิศา อักษรดี
62013027502 นางสาวกัญญา รุ5งเรือง
62013027503 นางสาวจุฑามาศ เวียงนนท�
62013027504 นางสาวปวรา ชูสกุลสุวรรณ
62013027505 นางสาวจีราภรณ� พรมฉิม
62013027506 นางกรรณิการ� ไฉนงุ%น
62013027507 นางสาวธนัชชา บุญเรือง
62013027508 นางสาวจุทามาศ โจรสา
62013027509 นายวัชรพล วงษ�ประเสริฐ
62013027510 นางสาวกัญญาภัทร วงษ�ถา

หน%า 917 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027511 นายวีรภัทร เงินกร
62013027512 นายภูริพล ต้ังวิบูลรัชต�
62013027513 นายกฤษฎา ธรรมสิทธ์ิ
62013027514 นางสาวพรทิพย� มีวังแดง
62013027515 นางสาวอรุณี เจริญวานิช
62013027516 นางสาวจรีภรณ� หวังประสพกลาง
62013027517 นางสาวปวีณา โรจน�สุวิชัย
62013027518 นางสาวรัตนา สิงห�โต
62013027519 นายภัทรเมธาสิทธ์ิ โกยวานิช
62013027520 นางสาวกิติญา ไตรรัตน�
62013027521 นางสาวนิภาพร ภูอุภัย
62013027522 นางสาวชนมน วาโยพัตร
62013027523 นายธนภัทร แก%วบุญเรือง
62013027524 นางสาวเนทิกาญจน� ปรังเจะ
62013027525 นางสาวรุ5งนภา วิเชียรสรรค�
62013027526 นางสาวสุพัตรา กําธร
62013027527 นายสถาพร ท%วมเจริญ
62013027528 นางสาวโสรยา สันโดษ
62013027529 นายปริญญา เกิดสุวรรณ�
62013027530 นายจิรวัฒน� ฟูทองรอด
62013027531 นางสาวพัชรินทร� เจริญย่ิง
62013027532 นางสาวภัทรวดี พรหมอารักษ�
62013027533 นายนพรัตน� พฤษกรรม
62013027534 นางสาวเสาวลักษณ� ไพสิทธิพงษ�
62013027535 นางสาวสมัชญา จันทาสี
62013027536 นางสาวกานต�ธิดา ไทยราช
62013027537 นางสาวรัตนันน� ฉายารักษ�
62013027538 นางสาวณัฐณิชา ประทีปลัดดา
62013027539 นายสหภัคค� หยกเล็ก
62013027540 นางสาวศิรภัสสร ขวาเมืองพาน

หน%า 918 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027541 นางสาวจริยา แสงศรีจันทร�
62013027542 นางสาวป@ยรัตน� ไชยถาวร
62013027543 นายกฤษดา พาพบโชค
62013027544 นางสาวดารารัตน� ชื่นชอบ
62013027545 นางสาวญาณภัทร แซ5ตัง
62013027546 นางสาวเสาวลักษณ� หอมแพงไว%
62013027547 นายพงศกร วรจันทร�
62013027548 นายกัมปนาท พรหมศร
62013027549 นายธนากร บุญม่ัง
62013027550 นางสาวชนิสร เจียมเจือจันทร�
62013027551 นางสาววิไลวรรณ นวลศรี
62013027552 นายกัณณพงศ� จงสุขสันติกุล
62013027553 นางสาวณัชชา ทับทาบ
62013027554 นางสาวหทัยภัทร ธรรมจักร�
62013027555 นายอรรถพล ขาบจันทึก
62013027556 นายชัยมงคล พ่ึงเสมา
62013027557 นางสาวศิรประภา อธิวาส
62013027558 นางสาวจารุวรรณ ป@Pนเงิน
62013027559 นายเจษฎา จีนสุนทร
62013027560 นางสาวสุจินดา แก%วมูล
62013027561 นางสาวพัฒน�จีรัช วิลามาศ
62013027562 นางสาวอติญากร วงศ�เบาะ
62013027563 นายจิรายุส คําพวงเพชร
62013027564 นางสาวนฤมล ชัยปFน
62013027565 นายจักราวุธ หลวงข%าเจ%า
62013027566 นางสาวทฤฒมน เชื้อนุช
62013027567 นางสาวไอริณ ศรีสุข
62013027568 นายธนาวัต อยู5ศิริ
62013027569 นางสาวณัฐริกา นิยมศิลปQ
62013027570 นางสาวมณิศรา ปาพ%นภัย

หน%า 919 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027571 นายธีรพงษ� บุญราชแขวง
62013027572 นายจักรี ลิ้มเจริญกิจไพศาล
62013027573 นางสาวปภาภรณ� ปานประภากร
62013027574 นางสาวสโรชา รอดเรือง
62013027575 นางสาวฮุสนา วานิ
62013027576 นางสาวสุนิภา โพธ์ิจันทร�
62013027577 นายนิวัฒน� ใสทองรัก
62013027578 นางสาวศิริรักษ� จักรเสน
62013027579 ว5าที่รตหญิงทับทิม วงค�ษา
62013027580 นางสาวอรนิจ ทองจีน
62013027581 นางสาวพัชรินทร� ต้ังใจ
62013027582 นางสาวกนกวรรณ อินพรหม
62013027583 นางสาวพิมพ�ชนก ไตรรัตน�
62013027584 นางสาวนงลักษณ� พ5วงเพ็ง
62013027585 นายกันตพัฒน� อาหมัด
62013027586 นายพิทวัส ลิ่มจู%หมึง
62013027587 นายสรายุทธ แก%วเสน
62013027588 นายยรรยง ศิริอินทร�
62013027589 นางสาวชนิตตา อินทร�เขาย%อย
62013027590 นายอดิศร พงษ�เจริญ
62013027591 นายกฤษณะ ศรีบัวทอง
62013027592 นางสาวจุฑารัตน� เดชชิต
62013027593 นางสาวณัฐธิดา แซ5ด5าน
62013027594 นางเอวิกา สุดเสียง
62013027595 นางสาวสุนทราภรณ� เจริญสุข
62013027596 นางสาวกมลรส เชื้อวงศ�
62013027597 นางสาวณิชกมล สุริยะ
62013027598 นางสาวขวัญชนก ชิณบุตร
62013027599 นางสาวปทิตตา จันทร�ฉาย
62013027600 นางสาวศศิธร จันทร�ทอง

หน%า 920 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027601 นางสาวสุชาวดี ชาวนา
62013027602 นายวริทธ์ิธร ตันม่ิง
62013027603 นางสาวกนกวรรณ อิรชน
62013027604 นายสุวัฒน� ผุยอุทา
62013027605 นางสาวนรีรัตน� ตุ%มหนู
62013027606 นางสาวขนิษฐา เพชรสุข
62013027607 นางสุชานาถ เฮ5าสกุล
62013027608 นางสาวปุณฑริก วสุวัต
62013027609 นางสาวณัฐสิมา นิลอาชา
62013027610 นางสาวมนัสนันท� กองสัมฤทธ์ิ
62013027611 นางสาวณัฏฐ�สินี เจริญศักด์ิ
62013027612 นางสาววนาพร นวลศรี
62013027613 นายธรากร เถียรสูงเนิน
62013027614 นางสาวธวรรณ�ญรัษฐ� กิจศิลป
62013027615 นางสาวจินตหรา นาเมือง
62013027616 นางสาวนันทวัน ยุติธรรม
62013027617 นางสาวรัตติกาล สมประชา
62013027618 นางสาวนฤมล ดาโม%
62013027619 นางสาวชุติมา ภู5สุวรรณ
62013027620 นางสาวนันทวัน พวงทอง
62013027621 นายนิติชัย สาธิตวงศ�กุล
62013027622 นางสาวปพิชญา เปYPยมอยู5สุข
62013027623 นางสาวกมลภักด์ิ จันทร�ประเสริฐ
62013027624 นายอนุรักษ� ศรีสุข
62013027625 นางสาวอําไพพรรณ� ทองบุตร
62013027626 นางสาวผกามาศ ศรีอ5อน
62013027627 นางสาวมณีผล ราชกระโทก
62013027628 นางสาวสุดาวัลย� จันทร�สุริยะ
62013027629 นางสาวปริชมน อุทัยรัตน�
62013027630 นายพงศธร ทองแท%

หน%า 921 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027631 นายทวีสุข บุตรฉํ่า
62013027632 นางสาวจันทร�สุดา สัตถาผล
62013027633 นายวิชิตพงศ� เก้ือกูล
62013027634 นางสาวจุฑามาศ เทพรักษา
62013027635 นายอรรถพล ยอดจิตร�
62013027636 นายอุดมทรัพย� ชาญธเนศ
62013027637 นางสาวศศิวิมล เผือกเทศ
62013027638 นางสาวพัชนี ช%างอ%น
62013027639 นางสาวมยุรี เรือนปFญญา
62013027640 นายสุพัฒ เจริญกิตติกุล
62013027641 นายเอกชัย ชัยทอง
62013027642 นายไกรสร โกสุม
62013027643 นายพงศกร ช5วยชูหนู
62013027644 นางสาวฐิติมน ปFทมารังกูล
62013027645 นางสาวณัฐธิดา บุญชุ5ม
62013027646 นางสาวณัฎฐาพร อุทกูล
62013027647 นายป@ยพัชร เพ็ชรจันทร�
62013027648 นางสาวปFทมา คงกลิ่น
62013027649 นายกิตติศักด์ิ แพงพงา
62013027650 นางสาวกัณฐิกา สอนดี
62013027651 นางสาวจารวี หงษ�เฉิดฉันท�
62013027652 นางสาวสภัสสร สาครสินธุ�
62013027653 นางสาวลัดดาวัลย� แก%วเก้ือ
62013027654 นางสาวศิริขวัญ อินทอ5อน
62013027655 นางสาวสุกัญญา ประสพ
62013027656 นางสาวศิริรัตน� ม่ิงขวัญ
62013027657 นางสาวพรรณวดี ย้ิมด%วง
62013027658 นางสาวนลัทพร ศรีบุญเรือง
62013027659 นายณัฐวุฒิ พรสัจจะ
62013027660 นางสาวลักษณ�ณา หล%าใต%

หน%า 922 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027661 นายธนากร ก%อนแก%ว
62013027662 นางสาววิปFศยา พิทักษ�ด5านธรรม
62013027663 นายวิศว รวีวรรณสุนทร
62013027664 นางสาวอภิญญาพร ศรีจักร�
62013027665 ว5าที่ร.ต.ชรินทร� เนียมกลิ่น
62013027666 นายภูธเนศ สิริโชติชัย
62013027667  5ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุพิชา ฤกษ�นิรันดร
62013027668 นายปวินท�ณัฐ สุไลมาน
62013027669 นางสาวทิชารี ปFญญโชติกุล
62013027670 นางสาวอัจฉรา บุญเกิด
62013027671 นางสาวยุวธิดา วงค�สายา
62013027672 นางสาวสุพัสตา นนกระโทก
62013027673 นางสาวขนิษฐา บุญงาม
62013027674 นายสุวสันต� ป@ตตาระโพ
62013027675 นางสาวนุชณี จันสุตะ
62013027676 นางภิญญาพัชญ� บินตํามะหงง
62013027677 นางสาวแพรวรุ5ง บุญประสิทธ์ิ
62013027678 นางสาวกรกมล สว5างเนตร
62013027679 นายอนุพงษ� เชษฐสิงห�
62013027680 นางสาวจริยา บุญนิ่ม
62013027681 นางสาวมัฌชิมา นุ5มสุข
62013027682 นายปวริศร� มานะเปรม
62013027683 นางสาววิภาดา ตรีสุคนธ�พงศ�
62013027684 นางสาวทิพย�สุดา วงษ�ที
62013027685 นางสาวเนตรนภา ขัตติยะวงศ�
62013027686 นางสาวภาวิณี คําแสง
62013027687 นายอภิเชษฐ� กออําไพ
62013027688 นางสาวขวัญหทัย สกุลสันติธรรม
62013027689 นางสาวณัฐปภัสร� ภารพงษ�
62013027690 นายศุภกิจ ทรัพย�วิลาวรรณ

หน%า 923 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027691 นางสาวศุภาวรรณ จันโสดา
62013027692 นางสาวโสภิต ชํานาญกิจ
62013027693 นางสาวเต็มฟ;า ทวีทอง
62013027694 นายสุวิทย� ลําพุทธา
62013027695 นางสาวม่ิงโกมุท ชนะกุล
62013027696 นางสาวรสิการ� ศักด์ิอนุวัฒน�
62013027697 นางสาวสุธามาศ ม่ันหลง
62013027698 นางสาวธนพร รักคํามี
62013027699 นางสาวภัสสร พรมเอี้ยง
62013027700 นายเอนก จารุนิเวศน�
62013027701 นางสาววรัญญา พลนิกรณ�
62013027702 นางสาวกนกอร พันหล5อมโส
62013027703 นางสาวณัฐสุดา เพชรนุ%ย
62013027704 นางสาวแคทลียา เนาว�พิมาย
62013027705 นายเจนวิชญ� เดชนวม
62013027706 นายอนุพงศ� เพ็งเจริญ
62013027707 นายอัครพงศ� พรหมสวัสด์ิ
62013027708 นางสาวพิรญาณ� สุขสนาน
62013027709 นางสาวสุภาษิณี ต๋ึงโต
62013027710 นางสาวจุรีฉาย หวายเครือ
62013027711 นายณัฐชัย บุญกิจ
62013027712 นางสาวอภิชญา โกบุตร
62013027713 นายกิตติภูมิ อนันตกุล
62013027714 นางสาวกัณฐิกา โกสิต
62013027715 นางสาวกรกนก สดชื่น
62013027716 นางสาวแสงทิพย� ปานตระกูล
62013027717 นายวัชระ อ%วนพรมมา
62013027718 นายธนวัฒน� เวลาดี
62013027719 นางสาวจุฑารัตน� แก%วคํา
62013027720 นางสาวจารุภา บุญมาหล%า

หน%า 924 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027721 นายจักรพรรด์ิ แตงแย%ม
62013027722 นางสาวชรัญธิดา คนซ่ือ
62013027723 นายพงศ�ปกรณ� อยู5ยา
62013027724 นางสาวมัชฌิมา ผาสุขภักด์ิ
62013027725 นางสาวจารญา นามนาเมือง
62013027726 นางสาวพีรยา รัศมีธรรมโชติ
62013027727 นางสาวมาริษา บัวผัน
62013027728 นางสาวทิพย�วารี พลีสมุทร�
62013027729 นางสาวรัตนกานต� หลวงขัน
62013027730 นางสาวสิตานันท� ส5งเสริม
62013027731 นางสาวนภัสนันท� สัตนันท�
62013027732 นายจักรกฤษณ� เรือนอรุณ
62013027733 นางสาวอารีเพ็ญ ดวนใหญ5
62013027734 นางสาวอุไรวรรณ เกษโกวิท
62013027735 นางสาวกนกวรรณ สอนราษี
62013027736 นางสาวณัฐธิดา พ่ึงสุข
62013027737 นางสาวสุภาภรณ� พิลาทอง
62013027738 นางสาวจิตราพรรณ บุณยเรือง
62013027739 นางสาวสีไพร โสพันพิม
62013027740 นางสาวนริศร ขาวบริสุทธ์ิ
62013027741 นางสาวสุดารัตน� สุจริต
62013027742 นางสาวธมลวรรณ หงษ�ปาน
62013027743 นางสาวสุนิสา บานชื่น
62013027744 นางสาวนิภาพร แสงประทุม
62013027745 นายกรกมล ทีปรักษพันธ�
62013027746 นางสาวกนกวรรณ กังแฮ
62013027747 นางสาวขวัญชุมา เพชรนุ%ย
62013027748 นายณเรศ หน%างาม
62013027749 นางสาวหทัยรัตน� คชพลาย
62013027750 นางสาววนิดา พรหมมนัส

หน%า 925 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027751 นายพิริยพงศ� บุญส5ง
62013027752 นางสาวฟYรเดาส� แมะ
62013027753 นางสาวชุติมณฑน� ช%างเผือก
62013027754 นางสาวปานทิพย� เทพแปง
62013027755 นางสาวจิดาภา คล5องดี
62013027756 นายสุรเกียรติ โสมภีร�
62013027757 นางสาวทาริกา สุภาพร
62013027758 นางสาวนิษฐเนตร� ภู5ยาโต
62013027759 นางสาวเกศินี ทองถวิล
62013027760 นายยุทธนา ปFญญาสุภาตระกูล
62013027761 นายสุวภัทร รัตนโกศล
62013027762 นางสาวนภาทิพย� พรหมเสน
62013027763 นางสาววนิดา บุตรโคตร
62013027764 นางสาวสุรีรัตน� ชะนะมาร
62013027765 นางสาวศิริกาญจน� ชลพิทักษ�วงศ�
62013027766 นางสาวสุญัญตา อภิชาติ
62013027767 นางสาวธิดารัตน� อินทรักษ�
62013027768 นางสาวอภิชญา สุวรรณนิตย�
62013027769 นางสาวดวงจิตร เทพชมภู
62013027770 นายเปรมอนันต� โพธ์ิที
62013027771 นางสาวฉัตรแก%ว นาดี
62013027772 นางสาวพันทิวา คําสุทธ์ิ
62013027773 นางสาวศรัณย�รัตน� พลสังข�
62013027774 นางสาวมณีพรรณ แซ5ต๋ัน
62013027775 นางสาวณัณช�ธฉัตร สุพัฒน�
62013027776 นางสาวแพรวพรรณ ถนอมจิตต�
62013027777 นายพาวุธ เพชรรัตน�
62013027778 นายโรจรินทร� พังเกิด
62013027779 นางสาวสุธาทิพย� กุลธีรโชติ
62013027780 นางสาวพัชรานี ประทุมสูตร

หน%า 926 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027781 นายอภิสิทธ์ิ พินิจผล
62013027782 นางสาวสโรชา ไกรแก%ว
62013027783 นางสาวจิราพร สีหราช
62013027784 นางสาวเจนรตชา แสงจันทร�
62013027785 นายศศิณ พิมพ�ศิริ
62013027786 นางสาววิชญาดา เอียดบุญ
62013027787 นายสิทธิชัย กากุมภีร�
62013027788 นางสาวพรรณทอง ม5วงอ5อน
62013027789 นางสาวเสาวนีย� สายใจ
62013027790 นายชัยณโรจน� วีขํา
62013027791 นางสาวนันท�นภัส อังกินันท�
62013027792 นายพิทยา พงค�แสง
62013027793 นายกฤต ศิริฤกษ�รัตนา
62013027794 นางสาวสมลักษณ� กลิ่นพงษ�
62013027795 นายศุภลักษณ� เนื่องเอม
62013027796 นายณัฐ ค%าสุวรรณ
62013027797 นายอดิศัย พรมลี้
62013027798 นางสาวพรสุดา ภูนิลามัย
62013027799 นางสาวพัณณาภรณ� สบู5หอม
62013027800 นางสาวสุพรรษา นราบัว
62013027801 นางสาวชไมพร ใจภิภักด์ิ
62013027802 นางสาวมทินา บุญปราโมทย�
62013027803 นางสาวพนิดา วรรธนันท�ชัย
62013027804 นางสาวสิริขวัญ รอดเทศ
62013027805 นายศุภณัฐข� ประสาทเกษการณ�
62013027806 นางสาวโฆสิต�วรรณ� บุญผุด
62013027807 นางสาวกานต�ทิตา รัตนพรสุวรรณ
62013027808 นางสาวสุมิตรา เมืองจันทรา
62013027809 นางสาวปริยาภรณ� ตลึงจิตต�
62013027810 นายวรเมธ กาญจนพัฒนา

หน%า 927 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027811 นางสาวก่ิงกมล ชํานาญกิจ
62013027812 นางสาวศิริลักษณ� กลางพระเนตร
62013027813 นางสาวฤดีชนก แสงภู5
62013027814 นางสาวณราวดี วงศ�ต5อม
62013027815 นายศิลาวัฒน� ศรีพลอย
62013027816 นางสาวป@ยวรรณ ขวัญสง
62013027817 นายทศยุทธ� วีระสัย
62013027818 นางสาวจิราภรณ� สังวราภิรมย�
62013027819 นางสาววรรณพร สุขทวี
62013027820 นางสาววาสินี อินทร�แก%ว
62013027821 นางสาวนูรฮัน หะยีมูมิง
62013027822 นางสาวณัฏฐา สีทอง
62013027823 นางสาวอนันตรา ผิวผาด
62013027824 นางสาวอารีรัตน� แสงจันทร�
62013027825 นายเทพประสิทธ์ิ ยศเมฆ
62013027826 นางสาวภิญญาพัชญ� รอบแคว%น
62013027827 นางสาวอลิสา หวังแก%ว
62013027828 นางสาวสุรัสวดี แคนยุกต�
62013027829 นายอรรณพ คําศิริ
62013027830 นางสาวชัญญานุช พงศ�เจริญพิทย�
62013027831 นายภูมิ โพธ์ิเจริญ
62013027832 นางสาวเสาวณิต ชาญณรงค�
62013027833 นายเชาวนนท� เจียมใจ
62013027834 นางสาวณัฐนรี ทรงเจริญ
62013027835 นางสาวมธุรส อ5อนรู%ที่
62013027836 นางสาวจุฑานันท� บัวคํา
62013027837 นายโรจน�โยธิน เทียมไสย�
62013027838 นางสาวนงคราญ คูณศรี
62013027839 นางสาวอรริสา กระต5ายทอง
62013027840 นางสาวเกศินี หลักทอง

หน%า 928 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027841 นางสาวยุวดี ถึงการ
62013027842 นางสาวสิตา จินดานิธิวัชร�
62013027843 นางสาวสุทธิดา สุขสมัย
62013027844 นางสาววรรณิศา มีบุญ
62013027845 นายณัฐพล ธรรมวงค�
62013027846 นางสาวรัตนา โอดเชย
62013027847 นางสาวกุลภัสสร� กีปทอง
62013027848 นางสาวเพชรรัตน� ธนาวัฒน�วิบูลย�
62013027849 นางสาวณัฐณิชา ภูสุรินทร�
62013027850 นายนราธิป ชวลี
62013027851 นางสาวปุณณภา โชติชินเชาว�
62013027852 นายสิทธิชัย อํานวยศิลปQ
62013027853 นายวิวัฒนา บุตรอากาศ
62013027854 นางสาวรัชภรณ� คําภีระ
62013027855 นางสาววิศินี เส%งโสด
62013027856 นางสาววิชชุนีย� เต็มสงสัย
62013027857 นายอัครินทร� อินทร�สุวรรณ
62013027858 นางสาวอมรรัตน� บางศุข
62013027859 นางสาวเมทินี ภคพงศ�พันธุ�
62013027860 นางสาวธนัชพร ทินอยู5วงษ�
62013027861 นายวรัญ\ู สัตยานิคม
62013027862 นางสาวพรรณพิลาศ จิตใจ
62013027863 นางสาววนิดา ตงสาลี
62013027864 นายวีรภัทร ขาวเสน
62013027865 นางกัลยารัตน� จักษุรัตน�
62013027866 นางสาวสุภัสสรา คําแหง
62013027867 นางสาวชนากานต� จันทร�ประสิทธ์ิ
62013027868 นางสาวชนากานต� ทองทิพย�
62013027869 นางสาวกัญณพัชร� ญาติดอน
62013027870 นางสาวพรพิมล ชอบสอน

หน%า 929 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027871 นายเอกชัย อยู5ม่ันธรรมา
62013027872 นางสาวนิวัฒนา วันที
62013027873 นางสาววริศรา คงทอง
62013027874 นายสุชัจจ� สงเอียด
62013027875 นางสาวมุทิตา ญาดาสกุล
62013027876 นายจันณรงค� สําเนียงนวล
62013027877 นายชินวัตร นาคพิน
62013027878 นายยุทธพรชัย พะนาภัย
62013027879 นางสาวอรจิรา หม่ืนจง
62013027880 นางสาวสุพรรณิการ� ฑีฆะกุล
62013027881 นางสาวภัคจิรา แฉ5งละมัยกุล
62013027882 นายเจษฎา ดารุนิกร
62013027883 นายรัตน� หิรัณย�กูล
62013027884 นางสาววรพรรณ สุนทรห%าว
62013027885 นางสาวมาริสา จูแนบ
62013027886 นางสาวกนกนันท� สุวัฒนคุปต�
62013027887 นางสาวสุวนันท� สง5างาม
62013027888 นางสาวจริญญา คําเขียว
62013027889 นางสาวพรรษ�สินี ถาวรวงศ�
62013027890 นางสาวกชพร พงษ�สิน
62013027891 นางสาวจุฑารัตน� เฮงจํารัส
62013027892 นายรักเกียรต์ิ มาละวรรณ
62013027893 นายอรรถพล ก%อมมังกร
62013027894 นางสาวพิมพิกา แสนนิทา
62013027895 นายณัฐวุฒิ เหมือนแก%ว
62013027896 นางสาวชญานี รุ5งวรรณ
62013027897 นางสาวปวีณา กวางไพร
62013027898 นางสาวภัทรปภา เสถียรคุณากร
62013027899 นายศตายุ ร5มเย็น
62013027900 นางสาวนวรัตน� นิติธรรมชวลิต

หน%า 930 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027901 นายกันตธัช ปทุมนุกูลศรี
62013027902 นางสาวนฤภร วิวัฒนกุลกิจ
62013027903 นางสาวปุณณดา บุณยายน
62013027904 นางสาวชนกพร อารีย�
62013027905 นางสาวนงลักษณ� ดันนอก
62013027906 นายธรรมนูญ จันทร�ลอย
62013027907 นางสาวพิราวรรณ ศิริพจนากุล
62013027908 นางสาวนันท�นภัส พิทักษ�วงษ�
62013027909 นางสาวจรัสศรี คงทอง
62013027910 นางสาวภัสสร มาลี
62013027911 นางสาวรัตนา กองจันดี
62013027912 นางกนกพร เชาวน�สมบูรณ�
62013027913 นางสาววราภรณ� ปากหวาน
62013027914 นางสาวนัชชา โตสกุลชัย
62013027915 ว5าที่ ร.ต.ภควัต ลักษมัน
62013027916 นายปรีดา พงษ�อิ่ม
62013027917 นายกานตพงศ� สุทธิประภา
62013027918 นางสาวนพรัตน� นาคสอาด
62013027919 นายไทยธชา เพชร�ทองบุญ
62013027920 นายอรรถสิทธ์ิ แก%วกลม
62013027921 นายธีรพล พัดทอง
62013027922 นางสาวชญานิศ ใจแก%ว
62013027923 นางสาวยีสมานี เจUะหะ
62013027924 นางสาวศุทธนุช โตจริง
62013027925 นายณัฐพงศ� ยินดีพจน�
62013027926 ส.อ.พิสิฐเกียรติ ภู5รัตนโอภา
62013027927 นางสาวรดีนุช แก%วโมรา
62013027928 นายยุทธพิชัย หลีหลาย
62013027929 นางสาวกนกอร นิติสิทธ์ิ
62013027930 นางสาวกมลวรรณ ตรีชุม

หน%า 931 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027931 นางสาวกิรติกานต� ชื่นแช5ม
62013027932 นางสาวสันศนีย� ประภาเวชกุล
62013027933 นางสาวปริยฉัตร แสงเนตร
62013027934 นางสาวธัญญารัตน� คิดสําเร็จ
62013027935 นางสาวพัณนิดา ขวัญอ5อน
62013027936 นางสาวจิตราพร แก%วฝXาย
62013027937 นางสาวอรพินท� นามเสถียร
62013027938 นางสาวรินรดา ศรีนารอด
62013027939 นางสาววิภาวี รัศมีแก%ว
62013027940 นางสาวสิริวรรณ บุษรา
62013027941 นายนิติพัฒน� บุญส5ง
62013027942 นางสาวธนภรณ� เผือกสวัสด์ิ
62013027943 นางสาววันทนา บุญคล่ํา
62013027944 นายกันตภณ เนาวบุตร
62013027945 นางสาวพณธิดา พุ5มพวง
62013027946 นางสาวพิมพ�ณัฐชยา นุชสิริ
62013027947 นางสาวศรัญญ�ภัค พอจัตุรัสวงศกร
62013027948 นายวรวุฒิ แก%วตา
62013027949 นางสาวกมลวรรณ แก%วเจริญ
62013027950 นางสาวเกตน�ปรียา ทองท%วม
62013027951 นางสาวอริสรา จันทรังศรี
62013027952 นายศตคุณ นามะณีวรรณ
62013027953 นางสาวจิรนันท� ทองแก%ว
62013027954 นางสาวจิราภรณ� พลขันธ�
62013027955 นายวเรศ ศรลัมพ�
62013027956 นางสาวลัดดา จิตแม%น
62013027957 นางสาวรัตน�ติยา ชัยวรรณ
62013027958 นางสาวโสรญา แก%วนรินทร�
62013027959 นายฉัตรชนันท� ทองชื่น
62013027960 นางสาวทิพวดี ศรีคร%าม

หน%า 932 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027961 นายจักรกฤษณ� ภู5เกิด
62013027962 นางสาวปริสุทธ์ิ แพงศรี
62013027963 นางสาวภัทราภรณ� อEองสุทธ์ิ
62013027964 นางสาวจุฑามาศ ปากอุตสาห�
62013027965 นายณัฐภูมิ บรรดาจันทร�
62013027966 นางสาวนุสซัยนี สาโรจน�
62013027967 นายชวิศ แก%วสลับศรี
62013027968 นางสาวกัญญารัตน� บุญม่ัน
62013027969 นางสาวมณีรุ%ง สุทธเขต
62013027970 นางสาวอรทัย แก%วใส
62013027971 นายวัชรินทร� อินเกตุ
62013027972 นายบดีพล วรรณธนโชติ
62013027973 นายพชรภัทร นครจินดา
62013027974 นางสาววิชญาภรณ� วงษ�บําหรุ
62013027975 นางสาวประวีณา แผนปFMน
62013027976 นางสาวเสาวลักษณ� สีสืบ
62013027977 นางสาวนิศานาถ มงคลเจริญ
62013027978 นายวรรณนพ เหลี่ยมศรีจัน
62013027979 นางสาวเบญญาภา ธานีวรรณ
62013027980 นางสาวสุริวัสสา ธัญญาณัฐวิทย�
62013027981 นางสาวหยาดรุ%ง สันเพ็ชร
62013027982 นายจิรพงษ� วงศ�สวัสด์ิ
62013027983 นางสาวตัซนีม ฮินนะ
62013027984 นางสาวพรวิมล ไกยะฝXาย
62013027985 นายอัคระ รุ5งเรือง
62013027986 นายณัฐพงค� คงสง
62013027987 นายกิตติพศ สิริมณีวรรณ
62013027988 นางสาวสุพัตรา จันทร�ทัย
62013027989 นางสาวอาซีลา บินยะปา
62013027990 นางสาวสุชาวดี สีแก%วคง

หน%า 933 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013027991 นางสาวศิริภัฏ ฦาชา
62013027992 นางสาวธิดารัตน� เจริญศรี
62013027993 นางสาวณิชญา พรมวงษา
62013027994 นางสาวชัญญกร ลามาลี
62013027995 นางสาวอาภัสรา ประเดิม
62013027996 นางสาววนิดา เสนาะดนตรี
62013027997 นางสาวปราริศา กาละกุล
62013027998 นางสาวสุจิตรา บุตตะวงษ�
62013027999 นางสาวปนิดา เกตุดี
62013028000 นางสาวพรวิภา ลาภประเสริฐ
62013028001 นายณรงค�ศักด์ิ เทียนฝFด
62013028002 นางสาวนุจรี สังข�โกมล
62013028003 นางสาวพิชญานิน กาวิน
62013028004 นางสาวนิตยา จําใบรัตน�
62013028005 นางสาววารุณี นรสิงห�
62013028006 นายปวีณ แซ5เลี่ยง
62013028007 นางสาวทิพธิดา เจริญวิลาศพงษ�
62013028008 นางสาวสิริกานต� ไกรวิลาศ
62013028009 นางสาวสิรีธร ดํารงรัตนพล
62013028010 นางสาวลัดดา บํารุงโชค
62013028011 นางสาวอรอนงค� ศรีงามขํา
62013028012 นายสุทธรัตน� บุญปลื้ม
62013028013 นางสาวกุลปริยา คงระวะ
62013028014 นางสาวเจตน�สุภา บุญแก%ว
62013028015 นางสาวหรรษา สิมมา
62013028016 นางสาวรลินรัศม์ิ เอี่ยมสะอาด
62013028017 นายสิทธินนท� มีประมูล
62013028018 นางสาวพรพรรณ สกุลหงษ�
62013028019 นางสาววิมาเรือง เกลียวบุญทอง
62013028020 นางสาวกรรณิการ� อําไพรัตน�

หน%า 934 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028021 นายกมล แก%วพลน%อย
62013028022 นางสาวนฤมล พลท%าว
62013028023 นางสาวกนกลักษณ� ป@นตากุล
62013028024 นางสาวณัฐฎา สงประสพ
62013028025 นายธนพัฒน� สวาคฆพรรณ
62013028026 นางสาวกานต�ธิดา ทวีคูณ
62013028027 นายเกียรติพงษ� จงวิริยะสันติ
62013028028 นางสาวกรรณิการ� กองแก%ว
62013028029 นางสาวกมลทิพย� คําภู
62013028030 นางสาวพัฒน�ธนันทน� นนท�ศิริ
62013028031 นางสาวสิริจรรยา ตาไฝ
62013028032 นางสาวสุชาดา หาญองอาจ
62013028033 นางสาวศิรินทรา ก%ออิสละ
62013028034 นางสาวรุจิราพร บุญเกิด
62013028035 นางสาวอรอนงค� ทุมสวัสด์ิ
62013028036 นางสาวนฤชล ฤทธิรงค�
62013028037 นางสาวสุวภา คงสอน
62013028038 นางสาวจุฑารัตน� ช5างเจรจา
62013028039 นางสาวดาลฉัตร วัฒนวันยู
62013028040 นายพีรพล แสนจําหน5าย
62013028041 นายอํานาจ ใยมะลิ
62013028042 นางสาวแพรวตา ใจจม
62013028043 นางสาวภคพร ตริณตระกูล
62013028044 นางเปมิกา ขุนพิลึก
62013028045 นางสาวเจนจิรา แสนพันธ�
62013028046 นางสาวสุพรรษา วงศ�เมธา
62013028047 นางสาวดวงฤทัย ภูคา
62013028048 นางสาวรังสิมา เดชศิริ
62013028049 นายสุรพัศ บุญมาตย�
62013028050 นายชวานนท� สุคันโธ

หน%า 935 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028051 นายศิริพงษ� ใจแก%ว
62013028052 นางสาววลัยลักษณ� คงพระจันทร�
62013028053 นางสาวรุ5งอรุณ คนพรหม
62013028054 นางสาวอุไร ทองดอนตัน
62013028055 นายเชษฐ�ชยุต วิเศษศรี
62013028056 ว5าที่ร.ต. หญิงจารุนันท� ธัญญเจริญ
62013028057 นางสาวพนาลี โชติชัยอตินนท�
62013028058 นางสาวปาริฉัตร ซุ5นสั้น
62013028059 นางสาวพิชญนันท� ชํานาญ
62013028060 นางสาวเมธิรา เกตุดี
62013028061 นางสาวสุรีย�รัตน� บุตดา
62013028062 นางสาวนรัฐภรณ� ทองหา
62013028063 นางสาวป@ยะรัตน� หิรัญวดี
62013028064 นายรัชต�ชานนท� อําพันทองปภากุล
62013028065 นางสาวตะวัน ดวงสุพรรณ
62013028066 นายคมสัน สงวนวงศ�วิจิตร
62013028067 นายศักด์ิชัย ศิริทศพร
62013028068 นายชนัตพล อาภาภิวัฒน� 
62013028069 นายทัศน�เทพ ปลั่งวัฒนะ
62013028070 นางอริสา ตันม่ิง
62013028071 นางสาวนันทิชา กสิผล
62013028072 นางสาวหทัยชนก สุขสมทัศน�
62013028073 นางสาวอนุสสรา อนุเคราะห�
62013028074 นายธนพล อุ5นแก%ว
62013028075 นางสาววาสนา ทิมานนท�
62013028076 นางสาวภาวิณี เรียนสันเทียะ
62013028077 นายพัฒน�ติพล อลงกรณ�ประดับ
62013028078 นายวันเฉลิม วัฒนาคม
62013028079 นางสาวนพรัตน� พวงจําปY
62013028080 นายประมวล งามเนตร

หน%า 936 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028081 นางสาวนุจรี จงบริบูรณ�
62013028082 นางสาวชนัญญา คชรัตน�
62013028083 นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริรัตน�
62013028084 นางสาวจามจุรี สีสุจารย�
62013028085 นายพีระ สมานตระกูลชัย
62013028086 นางสาวสุกัณฑา รุ5งรัตน�
62013028087 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพนิดาพร เกตุสุวรรณ
62013028088 นางสาวณัฏณิชา ผลเกิด
62013028089 นางสาววรัมพร แจ%งประจักษ�
62013028090 นางสาววัชราภรณ� คัชมาตย�
62013028091 นายกาญบดินทร� โพธ์ิธัญญา
62013028092 นางสาวพรรษกร วิมานรัตน�
62013028093 นางสาวสุไลดา มะสาแม
62013028094 นางสาวพัทธนันท� รุจินพทองสุทธิ
62013028095 นางสาวสุกัญณัฐา สุขทวีไพบูลย�
62013028096 นางสาวศิริรัตน� สายหยุด
62013028097 นายวัชระ ด%วงเอี่ยม
62013028098 นางสาวภัทรวรรณ โพธิเวชกุล
62013028099 นางสาวพรรณี โพธ์ิสาจันทร�
62013028100 นางสาวชลธิชา นุ5นชูผล
62013028101 นายสุรพงศ� ฤกษ�เกษม
62013028102 นางสาวจุรีพร พวกกลาง
62013028103 นายจักรภัทร ภักดีสว5าง
62013028104 นางสุพัตรา อยู5สุข
62013028105 นางสาวเปรมสุภา เหลือพงค�
62013028106 นายพิรุณโรจน� ดอนจันทร�
62013028107 นางสาวรติภรณ� เที่ยงบัว
62013028108 นางสาวสุรีย�วัลย� วงศ�มา
62013028109 นายอนุรักษ� พิมพ�ไชย
62013028110 นางสาวสุพัตรา ชินานนท�
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62013028111 นางสาวจิตราภัทรณ� สาขุนทด
62013028112 นายกฤษกร กาอง
62013028113 นางสาวจิรภัทร� สมบูรณ�ผล
62013028114 นางสาวบุญญิสา ป;อมเมือง
62013028115 นางสาวชนิตา ปานเพชร
62013028116 นางสาวภาวิดา ทิพย�สังข�
62013028117 นางสาวหยกแก%ว ไกรเทพ
62013028118 นางสาวกุลยา พลเสน
62013028119 นางสาวโชติกา จินดาสวัสด์ิ
62013028120 นางสาวมาณี คําบุญมา
62013028121 นางสาวกมลณฐพร สง5าศักด์ิ
62013028122 นางสาวชนิสรา ธุวะคํา
62013028123 นางสาววาสิณี ชูนวลศรี
62013028124 นางสาววิกาญจน�ดา เกตุใหม5
62013028125 นายภาณุวัฒน� จันทร�สมพงษ�
62013028126 นายวินัย หัตถกิจ
62013028127 นางสาวอนุสรา สร%อยตุ%ม
62013028128 นางสาวหทัยภัทร วันทอง
62013028129 นางสาวสุวภัทร พรายพรรณ
62013028130 นางสาวสาริณีย� งามขํา
62013028131 นางสาวโสมวรรณ สุขมหันต�
62013028132 นายอนุศิษฏ� พิชัย
62013028133 นายรัชรุจ ชุมนุช
62013028134 นายธนบดี อุรพนม
62013028135 นางสาวรสิตา วันเวช
62013028136 นางสาวปาริฉัตร เสียงล้ํา
62013028137 นางสาวเขมจิรา มะโนศรี
62013028138 นางสาวเอื้อมพร ประภาสโนบล
62013028139 นางสาวชนกนันท� วิมูลชาติ
62013028140 นายธีรศักด์ิ เคารพ
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62013028141 นางสาวสุรัฉชา สุผล
62013028142 นางสาวธนธร โกศลโชติชโลธร
62013028143 นายศิวนันทร� พรพงศ�พิณ
62013028144 นางสาวมรกต ผาสุพรรณ�
62013028145 นายคฑาวุฒิ บุญรัตน�
62013028146 นางสาวอัจฉราพร พลายรักษา
62013028147 นางสาววรกมล ดอนดีไพร
62013028148 นายสุทธิรักษ� โรจนวิภาต
62013028149 นายณัฐวุฒิ ทันดี
62013028150 นางสาวอรอุมา จันบัว
62013028151 นางสาวปรียาภรณ� อารินทร�
62013028152 นายจิรายุทธ คงสบาย
62013028153 นางสาวรุจิรา เศรษฐสุข
62013028154 นางสาวนริสรา โชติ
62013028155 นางสาวพิมพ�พรรณ วรรณสุทธะ
62013028156 นางสาวเรณู เหมทานนท�
62013028157 นายสุฤทธ์ิ อาสิงสมานันท�
62013028158 นางสาววนิดา เคหะธรรม
62013028159 นางสาวมนปริยา ทวีพัฒนะพงศ�
62013028160 นางสาวพีรดากรณ� โพธ์ิเกิด
62013028161 นางสาวอนงค�ลักษณ� สันทอง
62013028162 นางสาวดวงรัตน� นุ5มตูม
62013028163 นางสาวฤทัยวรรณ จิตรานนท�
62013028164 นางสาวธมลวรรณ กลิ่นทับ
62013028165 นางทิพวรรณ นิภาภรณ�
62013028166 นายศักราวุธ ปริเทศาโน
62013028167 นางสาวพิริยา เหลือหลาย
62013028168 นายนพเก%า โปยทอง
62013028169 นางสาวมนัชญา ตรงสาลี
62013028170 นางสาวฉัฐสรวง ปbงไพบูลย�
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62013028171 นางสาวสิริกร เลิศชัยตระกูล
62013028172 นางสาวเมธิญา ใจตรง
62013028173 นางสาวจตุพร โสภากุล
62013028174 นางสาวอารีย� แสนแพงดี
62013028175 นางสาวทอฝFน จรเสถียร
62013028176 นางสาวธนพร รอดอินทร�
62013028177 นางสาวเจนจิรา ปราบภัย
62013028178 นางสาวจิราพร สุพุทธยางกูร
62013028179 นางสาวอรวดี ลีละเกียรติ
62013028180 นางสาวอัลธิกา ภักดีชาติ
62013028181 นายวีรไทย สุวรรณเดชา
62013028182 นางสาวศวิตา ประไพรัตน�
62013028183 นายกฤตภาส กาญจนะโภคิน
62013028184 นายเอกชัย ต้ังคํา
62013028185 นายพัฒนพงษ� สุวรรณดํารงผล
62013028186 นางสาวอรทัย สุวรรณม่ังมี
62013028187 นายสุทธวิชญ� แพเรือง
62013028188 นางสาวสุวรรณี พิมูลชาติ
62013028189 นางสาวอภิชญา นาคมรกฎ
62013028190 นางสาวนันทิกานต� ส5งละออง
62013028191 นายเอกพงศ� กองแก%ว
62013028192 นางสาวสุภัสษา สังข�สม
62013028193 นางสาวกมลรัตน� ทองลา
62013028194 นายจิรบุญ ทับวงษ�
62013028195 นายสุพิชญกรณ� จันทร�ใจ
62013028196 นายนพวิชญ� เปาอินทร�
62013028197 นางสาวนัตยา ต้ังศิริกุล
62013028198 นายกิตติคุณ เริ่มตระกูล
62013028199 นายสมศักด์ิ สุระเสียง
62013028200 นายมารุต สีแสง
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62013028201 นางสาวนิภาพร ไชยสีมา
62013028202 นางสาวอภิชญา ปรคุณหนูพึ่ง
62013028203 นายธีระพงศ� นนตะสี
62013028204 นายปฐมพงษ� มหาแสง
62013028205 ว5าที่ ร.ต.หญิงศิรินทร�ทิพย� ทองอินทร�ศรี
62013028206 นายธนวัฒน� กิจเจริญค%า
62013028207 นายลลิต�ภัทร ประยงค�
62013028208 นางสาวลัดดา แก%วกัณหา
62013028209 นางสาวชฎาภรณ� สุขใส
62013028210 นางสาววริศรา เรือกิจ
62013028211 นางสาวรมณรัตน� เลขะวิวัฒน�
62013028212 นายสุรัตน� กลัดสมบูรณ�
62013028213 นางสาวสุลาวัล ศรีเพ็ง
62013028214 นางสาวสิริพร โพธ์ิงาม
62013028215 นางสาวพรทิวา คําสุกใส
62013028216 นายพลกฤษณ� กลมเกลา
62013028217 นางสาวพรประภา ทองแก%ว
62013028218 นางสาวรสรินทร� ภัทรผดุงภาพ
62013028219 นางสาวดวงหทัย ดําเดิม
62013028220 นายสิทธินาถ โคตรภูเขียว
62013028221 นางสาวญาดา สมบูรณ�
62013028222 นายณัฐพล สิงห�คา
62013028223 นายกฤชณรงค� แก5นทรัพย�
62013028224 นางสาวณัฐริกา เลิศนันทวิเชียร
62013028225 นางสาวโบว� วิวัฒนวรสิทธ์ิ
62013028226 นายวัชรพงษ� วิทยาประภากร
62013028227 นางสาวสุจิตรา วชิรศิริกุล
62013028228 นางสาววรินทร คงภิวัฒนา
62013028229 นางสาวสุพัตรา โยวผุย
62013028230 นางสาวอําพร โตชัยภูมิ
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62013028231 นางสาววัลภา วัฒฐานะ
62013028232 นางสาวพีรดา สุขเงิน
62013028233 นางสาวจินต�จุฑา สังข�ต%อง
62013028234 นางสาวอัญญารัตน� มงคลวีระพันธ�
62013028235 นางสาวซูไฮณีย� ยาญอ
62013028236 นายเตวิช พินธุกนก
62013028237 นางสาวปFทมนันท� อ5อนคํา
62013028238 นางสาวสุภรัตน� กรุตนิด
62013028239 นางสาววรินทร�ทิพย� ลักขณาชมย่ิง
62013028240 นายคงเดช ภุมมาจะ
62013028241 นายธนกร จงใจรักษ�
62013028242 นางสาวภราดา คชบริรักษ�
62013028243 นางสาววิภาวดี บีพิมาย
62013028244 นายย่ิงยศ ทองสุข
62013028245 นางสาวจิตติมณฑน� ปริยดํากล
62013028246 นายวรรธนะ อําไพสุวรรณ
62013028247 นายกนกพล นิกรเพสย�
62013028248 นางสาววราภรณ� เกิดกิจ
62013028249 นายสุเมธ ยอดวัลลภ
62013028250 นางสาวบงกช ทะสะโส
62013028251 นายธนพนธ� เสือใหญ5
62013028252 นางสาวสุภาพร วังมูล
62013028253 นางศิริรัตน� กิจจําเนียร
62013028254 นางสาวชนนิกานต� มาสิงบุญ
62013028255 นายวัชระพงษ� พงค�ถ่ิน
62013028256 นางสาววีณา คงอยู5
62013028257 นายสมบูรณ� เกิดเจริญ
62013028258 นายปFณณ�พัฒน� สีตะวัน
62013028259 นางสาวคัทรียา รัตนชูศรี
62013028260 นายกรกช สุวรรณวงค�
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62013028261 นางสาวสูฮัยนี สนิแว
62013028262 นางสาวอังสมา อรัญถิตย�
62013028263 นายสุรศักด์ิ ลิ่มศรีพุทธ์ิ
62013028264 นางสาวพิรธิดา มงคลการ
62013028265 นางสาวศุภดา อุทุมมาลา
62013028266 นางสาวพัชรา อินงาม
62013028267 นางสาวปาริชาต ประมวลผล
62013028268 นางสาวปูริดา ไขขุนทด
62013028269 นางสาวสุพนิดา พิมพ�สะอาด
62013028270 นางสาวภรทิพย� เดชอัมพร
62013028271 นางสาวนิภาพร เหมือนทอง
62013028272 นายฉัตรธสิทธ์ิ ภัทร�วศิน
62013028273 นางศุภณิช เดชอายุมนตรี
62013028274 นางสาวปรัชญานันท� แย%มสรวล
62013028275 นางสาวสุริวัสสา จําปาเทศ
62013028276 นายสันธิราช จักร�น%อย
62013028277 นางสาวพรทิพย� รัตนะจิตร
62013028278 นายสุรสิทธ์ิ สิขิวัฒน�
62013028279 นายบุคคอรี ชูเล็ก
62013028280 นายอรรถชัย อินติยะ
62013028281 นางสาวพัชทรา ชัยพร
62013028282 นายธีรนัย ชุมภูชนะ
62013028283 นางสาวรชตปวีญาณัฏฐ� รัตนะวัน
62013028284 นายณัฐวัชร บุญเกิด
62013028285 นายนัททินันท� หน5อคําฟอง
62013028286 นายจิรายุ อินทรพงษ�
62013028287 นางสาวนุชนารถ ดําอ5อน
62013028288 นางสาวจรี การ�พงษ�ศรี
62013028289 นายฉลองชัย มีสง5า
62013028290 นางสาวมนชยา ซุ5นเซ5ง
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62013028291 นางสาวณัฐวิการ� ศรีทรัพย�
62013028292 นางสาวสุนิสา ลาภินี
62013028293 นายธนันท� พัฒเพ็ง
62013028294 นางสาวศิริลักษณ� แก5นสา
62013028295 นางสาวฝFนดี แสนมหา
62013028296 นางสาวสุวนันท� เขียวมณี
62013028297 นางสาวภัชรพรรณ ธนามี
62013028298 นางสาวมลฤดี พิลาคํา
62013028299 นายวรรษิษฐ� จงจิตร
62013028300 นางสาวปวีณา สมมีทรัพย�
62013028301 นายปรัชญานนท� สุเภากิจ
62013028302 นางสาวอัญชลี บัวเมืองเก5า
62013028303 นางสาวสิริพิชชา หริหระรัศม์ิ
62013028304 นางสาวเยาวลักษณ� อรรคฮาต
62013028305 นายอธิป นพรัตน�
62013028306 นางสาวสุปรียา ป@ติสม
62013028307 นางสาวสุวจี อังศุมาดิศร
62013028308 นางสาวพาอีซUะ สาและ
62013028309 นางสาวสิริกมล น้ําแก%ว
62013028310 นายจิรเมธ เจียงตระกูล
62013028311 นางสาวกาญจนา อินทรแพทย�
62013028312 นางสาวพิมพ�วัฒชนก ตรังคสัญชัย
62013028313 นางศิราณี ไมทอง
62013028314 นายวัชรพงษ� พันสูงเนิน
62013028315 นางสาวกิตติยาพร ทองสุก
62013028316 นางสาวนิตยา สะโสม
62013028317 นายอานันท� กิตตินิรนาท
62013028318 นางสาวปารีณา อาศิรนันต�
62013028319 นางสาวภัทราภา รัตนมโนธรรม
62013028320 นายเกียรติศักด์ิ สินการทรัพย�

หน%า 944 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028321 นายเสมาชัย กาวัลย�
62013028322 นายณัฐพนธ� หวังมี
62013028323 ว5าที่ ร.ต.สัญญา เหล็มโสUะ
62013028324 นางสาวปพิชญา นวลศรี
62013028325 นางสาวภัทรวดี นาคพงษ�
62013028326 นางสาวธัญชนก ชูย่ิงสกุลทิพย�
62013028327 นายคุณานนท� จูสนิท
62013028328 นายพงศ�พล โชควิทยานุกูล
62013028329 นางสาววรรณกวี สีขํา
62013028330 นายอรรณพ แดงสี
62013028331 นางสาวสุภาพร มลิวัลย�
62013028332 นางสาวณิชญารัตน� ก5อทรัพย�
62013028333 นางสาวภัคพิชา สวนจ่ัน
62013028334 นางสาวปวีณา บุญปวง
62013028335 นางสาวฐิติพร ภู5อ่ํา
62013028336 นางสาวเนตรสุรีย� ยังกระโทก
62013028337 ว5าที่รตหญิงสุธาสินี แก%วสองศรี
62013028338 นางสาวนาบีลาห� โตUะลง
62013028339 นางสาวนูซีลา หะยีสะมะแอ
62013028340 นางสาวพิชชานันท� ศรีน%อยพรม
62013028341 นายญาณวโรตม� ดวงดาว
62013028342 นายมนูญ คุสิตา
62013028343 นางสาวระพีพรรณ ปFนมงคล
62013028344 นางสาวเสาวลักษณ� แสงแก%ว
62013028345 นางสาวนิภาภรณ� บัวพุ5ม
62013028346 นางสาวเหมือนฝFน หลายชูไทย
62013028347 นางสาวสุจิตราภา กาวิโจง
62013028348 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� มาตรโคกสูง
62013028349 นางสาวศุภิสรา พิทักษ�เทพสมบัติ
62013028350 นายปFณณวิชญ� ศรีลูกวัฒน�

หน%า 945 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028351 นางสาวอัญฑิกาญจน� อําภัยฤทธ์ิ
62013028352 นายนิธิคุณ กาศสมบูรณ�
62013028353 นายพลสวัสด์ิ ลิ้มวิวัฒน�กุล
62013028354 นายคุณากร โหตรภวานนท�
62013028355 นายนพรัตน� กิจรัตนกาญจน�
62013028356 นางสาวสวรส จันทนู
62013028357 นางสาวปนิตา แสงหล%า
62013028358 นางสาวปกเกศ ฉันทะนา
62013028359 นางสาวดวงใจ ชาวสวน
62013028360 นางสาวอัมพิกา ขุนไพ
62013028361 นางสาวสุทธิพร ยุคันธร ณ อยุธยา
62013028362 นายพรพิพัฒน� เกตุสะอาด
62013028363 นางสาวภัสสร จ%อยเจริญ
62013028364 นางสาวกมลชนก เสนากูล
62013028365 นางสาวกัลยกร มณีวงษ�
62013028366 นางสาวสุภาวดี คงวัฒนา
62013028367 นายธนกร ร5มเย็น
62013028368 นางสาววิภาวรรณ แจ5มจํารัส
62013028369 นางสาวศศิธร ศิลธร
62013028370 นางสาวภารดี เพ็ชรเย็น
62013028371 นางสาวอังสุมาลี บุญสูง
62013028372 นางสาวเกตุนภา ปฐมาภินันท�
62013028373 นางสาวจิราลักษณ� อนุกูล
62013028374 นางสาวพิมวิไล เกษียร
62013028375 นางสาววรรณภา ทุมธรรมมา
62013028376 นายสันติ บุญกาญจนพานิชย�
62013028377 นางสาวสุภานาถ กาญจนสมบัติ
62013028378 นางสาวประณิตา บัวกลาง
62013028379 นายจิตตภัทร โปษกานนท�
62013028380 นางสาววาสนา เมืองสุข

หน%า 946 จาก 2896            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028381 นายภควัจน� แก%วเกตุ
62013028382 นางสาวธัญพิชชา สุวรรณ
62013028383 นายวิศรุต ศรีแจ5มแจ%ง
62013028384 นางสาวธนพร ผลอนันต�
62013028385 นายภานุวัส ซ้ิมสกุล
62013028386 นางสาววราภรณ� รองงาม
62013028387 นางสาวเหมวดี จุณศิริ
62013028388 นางสาวอานีลUะ ฮามะ
62013028389 นางสาวณัฐณิชา หาใจดี
62013028390 นางสาววริศรา สอนจันทร�
62013028391 นายธนสิษฐ� ศรีฉัตรทันนิเทศ
62013028392 นางสาวรัชนีกร พันธุพล
62013028393 นางสาวนุชจรี ตลับทอง
62013028394 นางสาวศศิโสม วิลัยวรรณ
62013028395 นายอภิรัฐ วันทอง
62013028396 นางสาวอรุณวรรณ เรืองศรี
62013028397 นางสาวธิดารัตน� รัตนพงษ�
62013028398 นายจักรภัทร ไดนา
62013028399 นางสาวนันศิริ ศรีสุภาพ
62013028400 นางสาวจารุวรรณ ไกยะล้ํา
62013028401 นางสาวสุวิมล แสนพยุหะ
62013028402 นางสาวสุขวรรณเพ็ญ รอดวรรณ
62013028403 นางสาวชนัญชิดา รัตรสาร
62013028404 นายคุณนิธัช อบเชย
62013028405 นางสาวปวริศา อุคํา
62013028406 นายธีรพล สมัคร
62013028407 นางสาวกมลมาศ สิทธิโชค
62013028408 นายพิสิษฐ� เฟLPองฟู
62013028409 นางสาวศดานันท� แซ5ตัน
62013028410 นายเดชวัต จันทร�ชัยภูมิ

หน%า 947 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028411 นางสาววิชชนันท� จันทนปุXม
62013028412 นายธนเทพ สภากร
62013028413 นางสาวปภัสรา กุEยเกง
62013028414 นางสาววริยา ทองดี
62013028415 นางสาวญาณิน พยุงพันธุ�
62013028416 นางสาวพิณทิพย� ธนาวัฒนกุล
62013028417 นายคงพัฒน� พันธาธิก
62013028418 นางสาวญาณิศา บัวแย%ม
62013028419 นายภานุมาศ เพ็ชรคง
62013028420 นางสาวบุษญมาศ พงษ�พิทักษ�
62013028421 นางสาวภาณุมาส รอดภัย
62013028422 ว5าที่ ร.ต.ภานุมาศ รัตนวรดิลก
62013028423 นายสานิต คลังทอง
62013028424 นางสาวสุทธิดา เมืองพระฝาง
62013028425 นางสาวพิชามญชุ� เขียวอรุณ
62013028426 นายอนิรุต วงศ�คํา
62013028427 นางสาวกัลยาณี ธนานนท�
62013028428 นางสาวณัฏฐนันท� จิรรัชชกิจ
62013028429 นายสุวิจักขณ� ศิริอุดมพงศ�
62013028430 นางสาวอลิษา เต็มภาชนะ
62013028431 นายนฤภัทร ฆารพันธุ�
62013028432 นางสาวสุพัตรา แน5นอุดร
62013028433 นางสาววรรณวิษา ผ5องน%อย
62013028434 นางสาวกรกช วิทยเบ็ญจางค�
62013028435 นางสาวนริศรา อินธิราช
62013028436 นายวิรัตน� เศษสิงห�
62013028437 นางสาวดริญญา บัวใหญ5
62013028438 นางสาวอรินรดา เกตุเทศ
62013028439 นางสาวจุฑามาศ คนดี
62013028440 นางสาวรัญชิดา อ5าวลึกน%อย

หน%า 948 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028441 นายอัจฐพนธ� ทองทิพย�
62013028442 นางสาวกมลชนก คําทิพย�
62013028443 นางสาวณัฐริการ� หลีสุข
62013028444 นางสาวปรัศนี ปFญญานวล
62013028445 นางสาวจิรัชญา มาเนตร�
62013028446 นางสาววิจิตรา พรมนาม
62013028447 นางสาวทิวาพร ชื่นชม
62013028448 นางสาวมาริสา ไตรทิพย�
62013028449 นางสาวชุตินันท� แตงจุด
62013028450 นายวัจน�กร แสนป;อ
62013028451 นางสาวนฤมล อินทานนท�
62013028452 นางสาวสุจิตรา จําปา
62013028453 นายภูวดล เผ5าเพ็ง
62013028454 นายวิชัย คําดอน
62013028455 นางสาวธิติมา ขวัญอยู5
62013028456 ว5าที่ร%อยตรีไกรสร ไชยดวง
62013028457 นางสาวโศจิรัชต� ฉํ่านิตย�
62013028458 นางสาวฉัตรสุรางค� ไวยกัญหา
62013028459 นายธีรวัฒน� ศรีทวีกูล
62013028460 นางสาวณหทัย พลเพชร
62013028461 นางสาวกมลวรรณ ผิวโชติ
62013028462 นางสาวอภิสรา จันทร�วชิรเสวี
62013028463 นางสาวณัฐณิชา โหมดแจ5ม
62013028464 นายจันทร�เลง วิทย�เวทย�
62013028465 นายสนธยา หลีกันชะ
62013028466 นางสาวสุวรรณา ฮดคํา
62013028467 นางสาวนิรมล ฟFกเทศ
62013028468 นางสาวรุ5งนภา คําปา
62013028469 นางสาวจิรนันท� รักษ�พันธ�
62013028470 นางสาวอัจฉรา สีหะวงษ�

หน%า 949 จาก 2896            
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028471 นางสาวอรทัย ปFญญาสูง
62013028472 นางสาวนิตยาภรณ� สมเพ็ชร
62013028473 นางสาวศศิชา พูลละเอียด
62013028474 นางสาวภูษณิศา วังชัย
62013028475 นายจําลอง อินทะไชย
62013028476 นางสาวยามีละ เจUะหลง
62013028477 นางสาวภัชษร ทองแย%ม
62013028478 นางสาวฐิติมาภรณ� สังคง
62013028479 นางสาวญาดา อุสาหะ
62013028480 นางสาวปทิดา ทําพิทักษ�
62013028481 นายวณัฐชัย เรืองศรี
62013028482 นายธีรยุทธ เทียนเงิน
62013028483 นางสาววรรณสิตา จันทร�เส็ง
62013028484 นายพัสกร คล%ายแก%ว
62013028485 นายไกรทิศ เพ็ชรไส
62013028486 นายวรวัฒน� อยู5รอด
62013028487 นางสาววรรณภา สุวรรณี
62013028488 นางสาวปานตะวัน นามแสน
62013028489 นางสาววรปภา ตนะทิพย�
62013028490 นางสาวภัสรา ทาทองดี
62013028491 นางวาสนา แก%วบุตรตา
62013028492 นายพศวัต แซมสนธ์ิ
62013028493 นายณกรณ� กรณ�วิชยา
62013028494 นางสาวภณมณ เพ็งถาวร
62013028495 นางสาวณัฐวดี สุธีรากุล
62013028496 นายณัฐชนน ภู5อ่ํา
62013028497 นายจตุภูมิ เพชรรัตน�
62013028498 นางสาววีรยาภัทร ศิริเวช
62013028499 นายวรุตตม� พวงสมบัติ
62013028500 นายณัฐวุฒิ ตUะม5าน

หน%า 950 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013028501 นางสาววาสิตา จันทรานุสรณ�
62013028502 นางสาวทัศน�ลักษณ� ป;อมหลักทอง
62013028503 นายกิษไนย อุตสาหบําเพ็ญ
62013028504 นายธีรวุฒิ คํามงคล
62013028505 นางสาวจรรยพร ริดใย
62013028506 นางสาวเขมจิรา ทองนํา
62013028507 นางสาวพัชริดา แป;นคง
62013028508 นายพีระพล เกตุประสิทธ์ิ
62013028509 นางสาวปนัดดา เจิมภักดี
62013028510 นางสาวชุลีพร คอวนิช
62013028511 นางสาวนิภาดา นิโกรถะ
62013028512 นางสาวอภิชญา ทองคงใหม5
62013028513 นางสาววิภาวี โชติเสน
62013028514 นางสาวกมลชนก คําฟอง
62013028515 นางสาวจิราพัชร� ภักตร�ผ5อง
62013028516 นางสาววาสนา เจริญศักด์ิ
62013028517 นายสุรพัศ พัฒบุบผา
62013028518 นายธนกร ทองดี
62013028519 นางสาวสาวิตรี จิระมหาโภคา
62013028520 นางสาววรัญสิตา ใบเด
62013028521 นางสาวมัชฌิมา แสงพรม
62013028522 นางสาวรัตติกานต� สระแก%ว
62013028523 นางสาวกาญจนภรณ� นามเมือง
62013028524 นางสาวจิราภรณ� คงขวัญเมือง
62013028525 นายธีรภัทร ไพเมือง
62013028526 นางสาวฐิติวรรณ โชติพานิช
62013028527 นางสาวกนกวรรณ หอมเกษร
62013028528 นางสาวปานฤทัย ลือชัย
62013028529 นางสาวรุ5งรัตน�ดา ศรีประโค
62013028530 นางสาวจิตตมาส แก5นพลูหยก

หน%า 951 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028531 นางสาวย่ิงขวัญ บัวสุข
62013028532 นางสาวสุวิรัญญา สาละวัน
62013028533 นางสาวสุภาวรรณ ใจดี
62013028534 นายไตรวิชญ� กีรตินิธิวรโชติ
62013028535 นายปารเมศ เกินสอน
62013028536 นายพีรณัฐ ลิ่มประสิทธ์ิ
62013028537 นางสาวพิมพร อ5อนคํา
62013028538 นางสาวพงศ�พัชรา จิตบริบูรณ�
62013028539 นางสาวกีรติ บินซัน
62013028540 นายนิธิกร วิสูตรธนาวิทย�
62013028541 นางสาวสราลี ดิษฐ�บรรจง
62013028542 นางสาวนิชาภา จันทร�พรหม
62013028543 นายอรรคพล เหรียญตระกูล
62013028544 นางสาวพิชญา กุวลัยรัตน�
62013028545 นางสาวณัฎฐ�นรีย� คําจันทร�
62013028546 นายณัฐพล พิมพ�มหาทรัพย�
62013028547 นางสาวศศิกานต� หงษ�สัมฤทธ์ิ
62013028548 นางสาวธนัชชา หลีแคล%ว
62013028549 นางสาวดวงฤทัย นาคมาส
62013028550 นางสาวจินต�กัญญา เขมวงค�
62013028551 นางสาวอุชุตา จิตสะอาด
62013028552 นายศุภกิตต์ิ แก%ววิทย�
62013028553 นางสาวโสภาลักษณ� เหมสุทธิ
62013028554 นายกีรติ กอแก%ว
62013028555 นางสาวศุภิสรา ยงค�เจริญชัย
62013028556 นางสาวมัตติกา หนันแก%ว
62013028557 นางสาวณัฐณิชา ศิริเวช
62013028558 นางสาววิลาวัณย� นามเสนา
62013028559 นางสาวทิตยา ครีบผา
62013028560 นางสาวกนกรดา หวังกลุ5มกลาง

หน%า 952 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028561 นางสาวศิวิมล สาตสิน
62013028562 นายวีระวุธ ย้ิมย5อง
62013028563 นางสาวมานิดา แสนสุมา
62013028564 นางสาวรุจิรา สุทธหลวง
62013028565 นายกิตติพิชญ� เกตุกรรม
62013028566 นางสาวจีรวัฒน� ทิวเชียง
62013028567 นางสาวหัทยา ตระกูลมัยผล
62013028568 นางสาวทิพยฉัตร นพวงศ�
62013028569 นายยศกร นัคราเรือง
62013028570 นายกฤษณะ ศรีโท%
62013028571 นายวีระวัฒน� ชายสวัสด์ิ
62013028572 นางสาวทิพภาภรณ� สุดมุ%ย
62013028573 นางสาวบงกช เจริญชีพ
62013028574 นายคีนวัฒน� เลิศวิลัย
62013028575 นางสาวชฎาภา ดีวงษา
62013028576 นางสาวพิชชาพร สวาสนา
62013028577 นายปรเมศ คงแก%ว
62013028578 นางสาวศิริรัตน� ขาวงาม
62013028579 นางสาวจิราวดี ศรีงาม
62013028580 นายประภาส อิฎฐมนากูล
62013028581 นางสาวเยาวเรศ สุวรรณภาพ
62013028582 นางสาวสุมลฑา เลทุม
62013028583 นายมงคล เม่ียกขุนทด
62013028584 นางสาวสุภาวดี เรืองสังข�
62013028585 นางสาวศิริพร โพธ์ิเงิน
62013028586 นางสาวเจนจิรา มูลสาร
62013028587 นายณัฐวัฒน� บํารุงศักด์ิ
62013028588 นางสาวชวนากร สมบัติวงษ�
62013028589 นางสาวนารินทร� กาสา
62013028590 นายเกษมศักด์ิ พรหมด%าว

หน%า 953 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028591 นางสาวกมลศรี บุผาชาติ
62013028592 นางสาวกนกกรณ� สถาพรพิริยพงศ�
62013028593 นางสาวเพ็ชชรัช ส%มเกลี้ยง
62013028594 นางกัลยารัตน� เพ็งจันทร�
62013028595 นางสาวฐิติญา สังข�แตร
62013028596 นางสาวนาฎลดา วงศ�รัมย�
62013028597 นางสาวสุพัตรา ทองสุข
62013028598 นายธนาสิทธ์ิ พิพิธพรรณพงศ�
62013028599 นางสาวพัชระ บุญพรม
62013028600 นางสาวปานทิพย� พิมพ�ขารี
62013028601 นางสาวอนัญญา ประพฤติ
62013028602 นางสาวณัฐชา พุกกะนะสุต
62013028603 นายณัฐวุฒิ หาญใจ
62013028604 นางสาวพรสิณี ป@Pนมะณี
62013028605 นางสาวภัทรินทร� สันตะพันธ�
62013028606 นางสาวธนาภรณ� อ5อนทอง
62013028607 นายวิรุฬห� สุขเง5า
62013028608 นางสาวอุบลวรรณ พูนศิริ
62013028609 นางสาวสุพรรษา ทองหาญ
62013028610 นายสุริยา ท5าดีสม
62013028611 นางสาวกิติวรรณ ธรรมนิยาย
62013028612 นายเพทาย ทิพย�วรรณา
62013028613 นางสาวสุมาลี ดีดวงพันธ�
62013028614 นางสาวสมใจ จินตะนา
62013028615 นายศราทิต ศรีวัฒนา
62013028616 นางสาวชฎารัตน� บุญแสน
62013028617 นายศิริวัฒน� สงวนทรัพย�
62013028618 นางมยุรี บุตรอําภัย
62013028619 นางสาวศริษา เล็กโสภี
62013028620 นายชรัญญ�ชัย ไทยบัณฑิตย�

หน%า 954 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028621 นายธนพัฒน� บุญยัง
62013028622 นางสาวป@ยะพัฒน� ทองเกตุ
62013028623 นางสาวกชพรรณ รอดใหญ5
62013028624 นางสาวกนิกนันต� ตรีถึก
62013028625 นางสาวรสรินทร� ชิดพังเทียม
62013028626 นางสาวกมลมาลย� เสวตวงษ�
62013028627 นายอัครชัย บูสิมานนท�
62013028628 นางสาวอนันต�ธารา อัศวศุภโภคิน
62013028629 นายวันอับดุลเลาะ มามะ
62013028630 นางสาวรุจิรา ศรีแก%ว
62013028631 นางสาวศรัณยา โสบรรเทา
62013028632 นายอนันต� จันทะนา
62013028633 นางสาวณัฐวรรณ แก%วมณี
62013028634 นายพีรวัส โสภณอดิศัย
62013028635 นางสาวแพรสวรรค� ใส%เพ้ีย
62013028636 นายนพดล ฤาชรัตน�เดชากุล
62013028637 นายวรุฒ สายอุบล
62013028638 นายอลงกรณ� พันธ�ถา
62013028639 นางสาววิลาวัลย� ทองน%อย
62013028640 นางสาวขวัญชนก พันธ�ประดิษฐ�
62013028641 นางจิราพร บุษบา
62013028642 นางสาวลักษมณ วงษ�สุจริต
62013028643 นายวิรุฬห�กิจ โรจนประดิษฐ
62013028644 นายวรวุฒิ ปะทัง
62013028645 นางสาวพัชรพร คามะนา
62013028646 นางสาวสุพิชฌาย� คงไพรสันต�
62013028647 นางสาวพุธิตา สาวทรัพย�
62013028648 นางสาวณัฐธิดา บุญช5วยพิศาล
62013028649 นายอมรเทพ น%อยระแหง
62013028650 นางสาวมณดานันท� สุขวิญญา

หน%า 955 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028651 นางสาวนวลอนงค� วรบุตร
62013028652 นางสาวป@ยนุช เวชประสิทธ์ิ
62013028653 นางสาววัลญาพร รัตนา
62013028654 นายอาสาฬห� ปFทมาสวรรค�
62013028655 นายธนภัทร หล่ําสาย
62013028656 นายกฤษกร เปYPยมจาด
62013028657 นางสาวซารีนาห� อาดัน
62013028658 นายสมภพ พูลสวัสด์ิ
62013028659 นางสาวรุ%งลาวัลย� สีสมุทร�
62013028660 นางสาวภัทรชรี เชื้อทอง
62013028661 นายวีรยุทธ ป;อมสา
62013028662 นางอมลณัฐ ลอยบรรดิษฐ
62013028663 นางสาวพิมพ�วิภา ชูสุวรรณ
62013028664 นายนิวัฒน� คงเปYPยม
62013028665 นางสาวอุบลรัตน� แซ5เจียม
62013028666 นางสาวอภิสรา มณีโชติ
62013028667 นางสาวเบญจพร ไพรศร
62013028668 นางสาวธาวินี หนูน%อย
62013028669 นางสาวป@ยมาส แซ5โง%ว
62013028670 นางภักวดี เทพกอม
62013028671 นางสาวเมธิญา พลอยรักษา
62013028672 นางสาวจินตนาภรณ� สุคติ
62013028673 นายวงศกร ขัดทะเสมา
62013028674 นางสาวริษา เจียง
62013028675 นางสาวพรรณนิภา ภาคสินธ�
62013028676 ว5าที่ร%อยตรีศราวุธ ภูจอมขํา
62013028677 นางสาวกัณฐลดา กงถัน
62013028678 นายจิระวัฒน� วัฒนะกูลอิทธิ
62013028679 นางสาวกาญจนา ผิวงาม
62013028680 นายรุจเวศม� ตรีสิริอวยชัย

หน%า 956 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028681 นางสาวจิราวรรณ ไตรโชค
62013028682 นายภาณุพงศ� ศรีมงคล
62013028683 นางสาวอรกานต� โลหิตานนท�
62013028684 นางสาวนาซีเราะห� เย็งกาเนะ
62013028685 นางสาวกฤษณา เรืองสุข
62013028686 นายวุฒิชัย พัดปุย
62013028687 นางสาวธันย�ชนก ช%างกลาง
62013028688 นางสาวพิมพ�พรรณ จันทรหิรัณย�
62013028689 นางสาวปานทิพย� ทองสิงห�
62013028690 นางสาวพัณนิดา กิตติวัฒนพล
62013028691 นายวิษธร ลีศิรเกียรติกุล
62013028692 นายสูไหดี เจUะเตUะ
62013028693 นายจิรพัฒน� รัตนาพรวดี
62013028694 นายศุกรีย� สุขจิตร
62013028695 นายศุภกฤต ชูโชติ
62013028696 นายภาสกร จํารัสเรืองรอง
62013028697 นางสาววรรณิภา ลาอ5อน
62013028698 นางสาวบัวแก%ว ธีรพจน�โสภณ
62013028699 นางสาวฐิตินันทินา ก%องวิวัฒน�พงศ�
62013028700 นางสาวศิยา แสงเดือนฉาย
62013028701 นางสาวยูถิกา ศรีเมฆ
62013028702 นางสาวณิชกมล ธนวัฒวิบูล
62013028703 นางสาววันวิสา ศรีคําพันธ�
62013028704 สิบตํารวจโทหญิงปรียาพร หนูคํา
62013028705 นางสาวหนึ่งฤทัย ภูกาบหิน
62013028706 นางสาววัชรินทร� พงษ�สว5าง
62013028707 นางสาวณภัทร อินทรีย�
62013028708 นางสาวอนัญญา ขันคํา
62013028709 นางสาวมยุรา กล5อมเจริญ
62013028710 นางสาวภัทรา มณีฉาย
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028711 นางนิโลบล ฝXายจัตุรัส
62013028712 นางสาวป@ยวรรณ น%อยสําลี
62013028713 นางสาวเบญจมาศ ยามปลอด
62013028714 นายณัฐพงษ� วรราช
62013028715 นายธณกร คชรักษ�
62013028716 นางสาวพิมพ�ปวีณ� คําบุญเรือง
62013028717 นางสาวธิดารัตน� คันทะกูล
62013028718 นายณัฐดนัย แย%มงาม
62013028719 นางสาววารี ศรีชาวนา
62013028720 นางสาววนิดา วงษ�เปYPยม
62013028721 นายอธิสรรค� บุญศิริจิรพงษ�
62013028722 นางนฤมล สีกาหลง
62013028723 นางสาวธัญญาเรศ โชกะตะ
62013028724 นางสาวทรรษยา เขตนคร
62013028725 นางสาววิชชุดา ว5นเครือ
62013028726 นางสาวกาญจนา แสงคํา
62013028727 นายกัปตัน ภูผา
62013028728 นางสาวรุ5งนภา ลั่นอรัญ
62013028729 นางสาวศศิธร นครสุข
62013028730 นางสาวลัดดาวัลย� ขันสัมฤทธ์ิ
62013028731 นางสาวณัฐณิชา บุญรอด
62013028732 นายกุลธร จันทอง
62013028733 นางสาวนูรไอนี มะลี
62013028734 นายสาคร มณีสาร
62013028735 นางสาวซูเรียนา หะวอ
62013028736 นางสาวสุกันยา สีกาลิ้นทอง
62013028737 ว5าที่ร%อยตรีอมรเทพ เถ่ือนถํ้า
62013028738 นางสาวศิลปQสุภา เสกรัมย�
62013028739 นางสาวภาวิณี ปYPแก%ว
62013028740 นางสาวณัฐริกา พิสูตรเสียง
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62013028741 นางสาวศิรดา ตาดต5าย
62013028742 นายสิทธิชัย นันทกิจโกศล
62013028743 นายจิรายุส พุทธาภิบาลกุล
62013028744 นางสาวมลธิตา ฉิมเครือวัลย�
62013028745 นายสุทัศน� เล็บวงศ�
62013028746 นางสาววิรัญชนา ปรีชา
62013028747 นางสาวสลิลธร แก%วกาญจนา
62013028748 นางสาวจินดา เขียวขํา
62013028749 นางสาวธนะบุตร เจริญสุข
62013028750 นางสาวรัชนี สุคนธรส
62013028751 นางสาวธัญชนก คําป;อง
62013028752 นางสาวธนัชชา นิลวรรณ�
62013028753 นายวุฒิชัย หม่ันทํา
62013028754 นางสาวณัฏฐธิดา ขุนเจริญ
62013028755 นางสาวธีร�วรา ธาตุทะนะ
62013028756 นางสาวโรสมีต%า ลาเตะ
62013028757 นางสาวภัทราวรรณ พิมน%อย
62013028758 นางสาวสุวิสา ลารังสิทธ์ิ
62013028759 นางสาวเจนจิรา บัวต๊ิบ
62013028760 นางสาวพรนภา สงแจ%ง
62013028761 นายบุรัสกร สิมะสกุล
62013028762 นางสาววิชุดา สังโสมา
62013028763 นายกฤติน ป@ยพิทยากร
62013028764 นางสาวลําดวน การนิตย�
62013028765 นายศิริพล ปFญญาธิโป
62013028766 นางสาวกรวรรณ อินนุ5ม
62013028767 นายนราพงค� มุกดาประวัติ
62013028768 นายอนุชัย ขันตี
62013028769 นางสาวจันทนีย� ทาประดิษฐ�
62013028770 นางสาวรอฟYดUะห� ดาหะตา
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62013028771 นางสาวปารวดี ทับทิมอ5อน
62013028772 นางสาวพรทิพย� แดงแก%วเพชร
62013028773 นางสาวจันทิมา เขียวเจริญ
62013028774 นางสาวณัฐฐินันท� รอบแคว%น
62013028775 นางสาวจุฑารัตน� เจตน�กสิกิจ
62013028776 นางสาวนาวิยา ด%วงเงิน
62013028777 นางสาววรรณนิษา ทองดํา
62013028778 นางสาวลูกแก%ว ทองโชติ
62013028779 นางสาวศรัณย�กานต� พระสลัก
62013028780 นางสาวกมลลักษณ� สกลคณาพงษ�
62013028781 นายวรเมธ ไวยเจริญ
62013028782 นายก%องภพ ไทยศิลปQ
62013028783 นางสาวเฟLPองลดา บุนนาค
62013028784 นายอัษฎา เกิดลําเจียก
62013028785 นายธีรศักด์ิ ชูปFน
62013028786 นายกฤษดาพัณ เสริฐศรี
62013028787 นางสาวประภาพร ขํามณี
62013028788 นางสาวชนัดดา ธนะไสย
62013028789 นางสาวศิราณี เกษตรสุนทร
62013028790 นางสาวนินารีตาร� มานะ
62013028791 นายธีร�รัฐ จารุโชคธิติพงศ�
62013028792 นางสาวนุดี ศุภสมิต
62013028793 นางสาวโยธกา ใจแก%ว
62013028794 นางสาวณัฐฐาพร อยู5สุข
62013028795 นายเจนภพ ทองผา
62013028796 นายอนพัทย� เนียมสุข
62013028797 นายพงศ�พิสุทธ์ิ เครื่องกัณฑ�
62013028798 นายภคพร โคเจริญ
62013028799 นางสาวอัมพร กิจการจรัส
62013028800 นางสาวธิติมา ออสันเทียะ
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62013028801 นายณัฐนันท� ปานประเสริฐ
62013028802 นางสาวปรีดาภรณ� สร%อยศรี
62013028803 นายธันวา ทองรักษ�
62013028804 นางสาวณัฐวิตรา วงษ�สวัสด์ิ
62013028805 นายรุ5งโรจน� สายอิ่นแก%ว
62013028806 นางสาวไอรินทร�ดา ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา
62013028807 นางสาวมาลินี ใหญ5ไล%บาง
62013028808 นายพรเทพ อภิรักษ�ลี้พล
62013028809 นางสาวเกศรา ผัดแปง
62013028810 นายณัฐพล การะเกษ
62013028811 นางสาวสรัญญา พลจันทึก
62013028812 นางสาวกัญชรส โจงจาบ
62013028813 นางสาวสมฤทัย ไกรกราย
62013028814 นางสาวเกตน�สิรี เรี่ยวแรง
62013028815 นายณชพล ศิริชัย
62013028816 นางสาวชลิตา วรรณย่ิง
62013028817 นางสาวลักษณา ดัดถุยาวัตร
62013028818 นางสาวณัตตินา พลนิกร
62013028819 นางสาวญาณิศา แก5นจันทร�
62013028820 นายธีระวัฒน� สุวรรณรัตน�
62013028821 ว5าที่ร%อยตรีหญิงรุ5งนภา แพงมูล
62013028822 นายเด5นภูมิ ศรชัย
62013028823 นางสาวพรวิมล จงป@ยะโชติ
62013028824 นางสาววรรณนิษา ขุนชุม
62013028825 นายคมสัน สอิ้งทอง
62013028826 นางสาววาเศรษฐี ศรีสังวาลย�
62013028827 นางสาวอาซานา แอสะ
62013028828 นางสาวริสา เจกะโพธ์ิ
62013028829 นายสุธี เจียรทิพย�วิไล
62013028830 นายพิชิต ขันสัมฤทธ์ิ
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62013028831 นางสาวสุนิษา อักษรสุวรรณ
62013028832 นางสาวเบ็ญจวรรณ มูลจิโน
62013028833 นางสาวจันทพร อยู5เต็มสุข
62013028834 นางสาวสุวรรณา กิตติสกุลกิจ
62013028835 นางสาวศุภัชฌา นิราราช
62013028836 นายพลัฏฐ� วรรณพิธุเสรี
62013028837 นางสาวภิญญาพัชญ� เอกนิธิอัครภูดล
62013028838 นายอภิวัฒน� สุขรักขา
62013028839 นางสาวพรทิวา วามะลุน
62013028840 นางสาววิมาดา ดุษิยามี
62013028841 นายทนงศักด์ิ ต้ังอุทัยกูล
62013028842 นางสาวชฏาพร วังคะฮาด
62013028843 นางสาวชมภูนุช ลดสีดา
62013028844 นางสาวนัฐกานต� คงรักษา
62013028845 นางสาวมนัสดา ชุมวรเดช
62013028846 นางสาวเปรมกมุท เหมือนละม%าย
62013028847 นางสาวโรสนะห� ยูโซะ
62013028848 นางสาวนิลยา สุกรินทร�
62013028849 นายณัฐชานนท� บุญมา
62013028850 นางสาวจีรภรณ� บรรทึก
62013028851 นางสาวกัณชริชฌาย� ยะเสนจรัสกุล
62013028852 นางสาวนพรัตน� สุริยศ
62013028853 นางสาวสุป@ศา แย%มสวัสด์ิ
62013028854 นางสาวนราภร ลาภสนิท
62013028855 นางสาวณัฏฐธิดา ยะสืบ
62013028856 นายรัฐธนินท� ตันติธนาพันธ�
62013028857 นางสาวป@ยะมาศ ป@Pนทอง
62013028858 นายพงศ�อินทร� ตันติเกษตรกิจ
62013028859 นางอรสิริน เอนก
62013028860 นางสาววิภาวรรณ อุ5นคงทอง
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62013028861 นางสาวเรวดี ขําเกิด
62013028862 นางสาวรชพร ปฏิบัติ
62013028863 นางสาวเพชรรัตน� เรืองราย
62013028864 นางสาวเสาวลักษณ� พรมนุ5น
62013028865 นายณัชพล สีนา
62013028866 นางสาวเบญจพร ทองสงฆ�
62013028867 นางสาวลัดดาวัลย� วารินทรา
62013028868 นางสาวสาริศา ศรีมันตะ
62013028869 นายชุติพันธุ� สุดเดือน
62013028870 นางสาวชุติมา ยงเกียรติพานิช
62013028871 นางสาวพุทธชาด อินทร�ขุนจิต
62013028872 นางสาวชิวาพร กาญจนคช
62013028873 นางสาวพิมลดา ตรีไวย
62013028874 นายธีรรัฐ กลิ่นเมฆ
62013028875 นางสาวพัทธ�ธีรา หิรัญเลิศพงษ�
62013028876 นายอุดมศักด์ิ สุขอนันต�
62013028877 นายกวิน สงวนสุข
62013028878 นายวิสูจน� สุพงษ�
62013028879 นางสาวณัฐชยา ภูวเดชชัยบัญชา
62013028880 นายหฤทธ์ิ พินิจ
62013028881 นางสาวนภัสวรรณ พุ5มจันทร�
62013028882 นางสาวอารีรัตน� นามหงษา
62013028883 นางสาวดารารัตน� แก%วรส
62013028884 นางสาวรวิวรรณ อมรธาดาเสถียร
62013028885 นางสาวชริตา จิตรสุข
62013028886 นางสาวปณิตตรา เรืองคํา
62013028887 นายธนาวัต จินดาย%อย
62013028888 นางสาวศศิธร อาจเอื้อม
62013028889 นางสาวอุษณีย� เกษร
62013028890 นางสาวนัฏการ บุญภา

หน%า 963 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013028891 นางสาวพิมพ�สุภา งามบุญฤทธ์ิ
62013028892 นางสาวจุฬาลักษณ� สุทธิภิญโญกุล
62013028893 นางสาวธิดารัตน� ศรประสิทธ์ิ
62013028894 นางสาวชนามาศ แก%วเสถียร
62013028895 นางสาวทิพาพร พรมคําบุตร
62013028896 นายเอกลักษณ� เอี่ยมวิลัย
62013028897 นายรณชิต ต้ังพรประเสริฐ
62013028898 นายมงคล ปราบชมพู
62013028899 นางสาวประณัฎฐา ตลอดไธสง
62013028900 นางสาวจรัสสร วิริยสถาพร
62013028901 นางสาวสุธารัตน แก%วกอง
62013028902 นายกันต� ต้ังขจรโกศล
62013028903 นางสาวอรอนงค� ธรรมลา
62013028904 นางสาวกุลสตรี สุภเพียร
62013028905 นายธนเดช มุสิแก%ว
62013028906 นางสาวปFทมา ชาติปXาสัก
62013028907 นางสาวกุลชา วังทะพันธ�
62013028908 นายนพรัตน� ศิริวงษ�
62013028909 นางสาวสุธาทิพย� เนตรปฐมพร
62013028910 นางสาวพิศมัย วงโขนง
62013028911 นางสาวณัฐวรรณ เชื้อเทียม
62013028912 นางสาวเกษร ดุลนะราย
62013028913 นายธวัชชัย เพ็ชรไส
62013028914 นางสาวชาลิดา รักเจริญ
62013028915 นางสาวอัจฉรา กฐินทอง
62013028916 นางสาวขจี แสงสรทวีศักด์ิ
62013028917 นายธีภพ ตะนัยศรี
62013028918 นางสาวญัสมิน เมาะบูลา
62013028919 นางสาวนพวรรณ เพ่ิมพูล
62013028920 นางสาวผ5องสุภัค โสดามรรค
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62013028921 นางสาวชวาลินี ดีมาก
62013028922 นายสุวิทย� เพ็งพินิจ
62013028923 นางสาวนพวรรณ ธนาสารพูนผล
62013028924 นางสาวพิชามญชุ� ระเจริญ
62013028925 นายเกษม ลาแพงดี
62013028926 นางสาวญาณิศา ช%างม่ัง
62013028927 นายวรรณุ ช5างประดิษฐ�
62013028928 นางสาวพวงชมพู ศรีวิเชียร
62013028929 นางสาวสิวากร เถาทอง
62013028930 นายปางพุฒิพงษ� เหมมณี
62013028931 นางสาวอมลวรรณ กิจพัฒนโรจน�
62013028932 นางสาวบุณฑริกา ชูรอด
62013028933 นางสาวน้ําทิพย� ริมแจ5ม
62013028934 นางสาวธันยพร นิภัสตรา
62013028935 นางสาวณธญา กีรติรุจนาเวท
62013028936 นายจิรายุ แสนโท
62013028937 นางสาวพัชรา เปรมเพชร
62013028938 นางสาวสุกัญญา วงศ�คําจันทร�
62013028939 นายชัยชาญ ก%อนจินดา
62013028940 นางสาววริษฐา เตชะสาย
62013028941 นายปFญญาวุฒิ เกษไชย
62013028942 นางสาวนงลักษณ� เอี่ยมรอด
62013028943 นางสาวประภัสสร บุญสืบ
62013028944 นางสาวทัศนีย� เงินสุข
62013028945 นางสาวป@ยะนุช แสงอ5อน
62013028946 นายอับบัส ช%างน้ํา
62013028947 นางสาวรวิกานต� บุณยะประดับ
62013028948 นางสาวปFทมาพร ปะวะทัง
62013028949 นางสาวรัชดา พิลึก
62013028950 นางสาวกนกวรรณ รุ5งเรือง
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62013028951 นายซามรี เจUะแต
62013028952 นางสาวจิดาภา พรมโลก
62013028953 นางสาวอริสรา แพนไธสง
62013028954 นางสาวอภิญญา สุนาวงศ�
62013028955 นางสาวสุวรรณา เตะ
62013028956 นางสาวจุฑารัตน� ศรีน%อย
62013028957 นายทรงโสภณ ธารา
62013028958 นายกรัณยกร วันโพนทอง
62013028959 นางสาววรากุล พุ5มมาก
62013028960 นายภูริณัฐ ดีลิ่น
62013028961 นางสาวไพลิน ยะชะระ
62013028962 นางสาวสุพรรษา คิสาลัง
62013028963 นางสาวผกาวรรณ คีรีสุวรรณกุล
62013028964 นางสาวณิชากมล แซ5ลิ้ม
62013028965 นางสาวฮาลีเมาะ ดอเลาะ
62013028966 นายปองพล เก้ือสกุล
62013028967 นายวิศรุต อินลา
62013028968 นางสาวสุนิสา ภู5เขียว
62013028969 นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ
62013028970 นางสาววรรณภาพร โพธ์ิษาจันทร�
62013028971 นายชินวัฒน� ศิริสมพันธ�
62013028972 นายพรภวิษย� ศิริวงศ�มงคล
62013028973 นางสาวกรรณพร โตพูล
62013028974 นางสาวขวัญจิรา จีนแปง
62013028975 นางสาวมีนาพร พลอยคีรี
62013028976 นางสาวกนิฐา น้ําจันทร�
62013028977 นางสาววิมลรัตน� กรงรัมย�
62013028978 นางสาวษมาพร อิงคสิทธ์ิ
62013028979 นางสาวกชภัส พันต5าย
62013028980 นางสาวอภิญญา วราห�คํา
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62013028981 นางสาวศิริรัตช� อยู5เย็น
62013028982 นางสาวลภัสรดา มาคล%าย
62013028983 นางสาวณัฐชยา งามอยู5
62013028984 นางสาววราลี เชยบาล
62013028985 นางสาวอชิรญาณ� แก%วศรีนวล
62013028986 นางสาวกิติยา ชํานาญ
62013028987 นางสาวอักษราภัค นวลละออง
62013028988 นางสาวรักษ�สุดา แคนมา
62013028989 นางสาวอารยา สุขสําราญ
62013028990 นายธานินทร� ดําเนินงาม
62013028991 นายราชราม ศักด์ิเกิด
62013028992 นางสาวมุกดา เผือดจันทึก
62013028993 นางสาวณัชฌา ไทยเขียว
62013028994 นางสาวณัฐติกานต� ศักด์ิเทวิน
62013028995 นางณณณณิณ สุนทร
62013028996 นางสาวสุธาพร ปFญญาไชย
62013028997 นายพีรายุ หลิมศิริวงษ�
62013028998 นางสาวนิตยา ประภาวิชา
62013028999 นางสาวนริศษา ป@Pนกาญจน�
62013029000 นางสาวอุทุมพร นรเศรษฐ�สิงห�
62013029001 นางสาวจิตรลดา ทรัพย�อัประไมย
62013029002 นางสาวจิรัชญา บุรุษพัฒน�
62013029003 นางสาวกานดา ลักษณะขํามาก
62013029004 นางสาวธิดาพร พิมพ�ทอง
62013029005 นายพิทยา พลเมฆ
62013029006 นางสาวณัฐชดา เชื้อหงษ�
62013029007 นางสาวจตุพร แสงสุข
62013029008 นางสาวพรทิพย� เผชิญมหาโยธิน
62013029009 นางสาวจุฑาทิพย� ลิ้มเจริญ
62013029010 นางสาวสุวรรณา ช5างปรุง
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62013029011 นางสาวสิรานรี ภูหัดสวน
62013029012 นางสาวจิราภรณ� บุญจันทร�
62013029013 นางสาวอลิสา กาต๊ิบ
62013029014 นายณัฐดนัย ศรีสวัสด์ิพงศ�
62013029015 นางสาวมณีนุช แสงน้ํา
62013029016 นางสาวศิริณัชดาฐ� รักกลิ่น
62013029017 นางสาวภัสรียา สดแสงสุก
62013029018 นางสาวสุชาดา อยู5หนุน
62013029019 นางสาวสุนันทา จันทร�บุตราช
62013029020 นางสาวนรรษมณ ศรีสุวรรณ
62013029021 นายตรีฉัตร ลินิฐฎา
62013029022 นางสาวธิดารัตน� แก%วธิวงค�
62013029023 นายธิบดี ทองอร5าม
62013029024 นายไพรัช แสงวิเชียร
62013029025 นางสาวนวลฉวี ศรียุทธ
62013029026 นายสุรเชษฐ พิทักษ�สุธีพงศ�
62013029027 นางสาวกัลยาณี ต%นเพชร
62013029028 นางสาวอําภา เทศผ5องใส
62013029029 นางสาวสุธิดา แก%วแดง
62013029030 นายสันติกร สุวรรณพุ5ม
62013029031 นางสาวณัฐฑริสา ขวัญสกุล
62013029032 นางสาวสรัญญา จันทร�พา
62013029033 นางสาวดุษฎีพร กลิ่นวิชิต
62013029034 นางสาวสุธีรา ขุนภักดี
62013029035 นางสาวจารุวรรณ ไปวันหน%า
62013029036 นายไชยพงษ� สกลวัฒนานนท�
62013029037 นางสาวจุฬาลักษณ� ชุมสาย ณ อยุธยา
62013029038 นายกรวิศว� อินเคล%า
62013029039 นางสาวอัญชัน หม่ันบรรจง
62013029040 นางสาวป@ยดา แขวงโสภา
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62013029041 นางสาวดุจปรารถนา ชิวค%า
62013029042 นางสาวจุฬาลักษณ� สําโรงพล
62013029043 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณพิมล
62013029044 นางสาวปวีณา ม่ันคง
62013029045 นางสาวฐิตินันท� ไชยแสง
62013029046 นายณัฐวีร� ปานลีลาโสภณ
62013029047 นายศุภฤกษ� เรืองคง
62013029048 นางสาวสุภาวดี รักจันทร�
62013029049 นายวิโรจน� ทองแพง
62013029050 นางสาวพีรพัส บุญพันธ�
62013029051 นางสาวจุฑามาศ จันทนะ
62013029052 นายพลเชษฐ� ครุธวัฒนา
62013029053 นางสาวสุทัตตา เจริญมี
62013029054 นางสาวขนิษฐา มัชฉิม
62013029055 นายปรัชญา เกินกลาง
62013029056 นายสุรศักด์ิ ดําอุดม
62013029057 นางสาวนงลักษณ� ใหม5เจริญ
62013029058 นายภาคภูมิ ชุ5มใจE
62013029059 นางสาวอังคณา สัญวงษ�
62013029060 นายวัชระ มะคะวรรณ�
62013029061 นางสาวปรัชญาพร ลิมปรังษี
62013029062 นายอภิสร สิงห�พันธุ�
62013029063 นางสาวจิตรลดา สาริพันธ�
62013029064 นางสาวศิริกมล ฉุนกลิ่น
62013029065 นางสาวเนรัญชรี ใจดี
62013029066 นายชนาธิป บุญทาทอง
62013029067 นายเปรมพงษ� โกสีนาม
62013029068 นางสาวจุฑามาศ ฮีมซัน
62013029069 นางสาวสโรชา แสงสุวรรณ
62013029070 นางสาวเกศรินทร� ขํารัก
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62013029071 นางสาวอวิทยา วัฒนชัยนันท�
62013029072 นางสาววัชพร อิศรภักดี
62013029073 นางสาวจุฑามาศ รักแก%ว
62013029074 นายชาญณรงค� ศิริแสน
62013029075 นายอดิศร สุวรรณวงศ�
62013029076 นางสาวสุมาลี สอนนอก
62013029077 นางสาวนนธิชา สุทธิเจษฎาโรจน�
62013029078 นางสาวพงศ�จันทร� มัยรัตน�
62013029079 นางสาวกรองกนก ยูประพัฒน�
62013029080 นายโชติ กองมะณี
62013029081 นางสาวอิสริยา ประสมศักด์ิ
62013029082 นางสุพัตรา พรปFญจะ
62013029083 นางสาวชลธิชา ละอองทอง
62013029084 นางสาวปภัสรา พลยศ
62013029085 นายบัญชา นามเขตต�
62013029086 นางสาวสุธาสินี ภูอ5อน
62013029087 นายรัชนาท ตะบูนพงษ�
62013029088 นายกานต� จงปFตนา
62013029089 นางสาวดอกอ%อ แสงมณี
62013029090 นางสาวมณีรัตน� มุลทา
62013029091 นางสาวจุฑารัตน� เสนแสง
62013029092 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ�สิรสวัสด์ิ
62013029093 นางสาวอติพร หอมชื่น
62013029094 นางสาวพรศิริ บุญมี
62013029095 นางสาวสุธิดา ทองรับแก%ว
62013029096 นางสาวภะริฎากุญส� บุญบรรลุ
62013029097 นายวรวุธ ฟFกนวล
62013029098 นางสาวภัทราภรณ� นุชกระแส
62013029099 นางสาวณิชารีย� บุญช5วย
62013029100 นายประจักษ�จิตร ชุ5มเขียว
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62013029101 นายธนกร ธรรมขันธ�
62013029102 นางสาวรชตพรพรรณ ยาสมุทร
62013029103 นายทศพล คล%ายขํา
62013029104 นายเกษมศักด์ิ ทัศนเสถียร
62013029105 นายสถาวร น้ํารักษ�
62013029106 นางสาวฉันทนา บุญผล
62013029107 นายอธิป สุวรรณลิขิต
62013029108 นางสาวสุจิรา จันทร�ชูกลิ่น
62013029109 นางสาวณัฏฐา พาณิชยกิจกุล
62013029110 นางสาวณัฐกาญจน� โมราเรือง
62013029111 นางสาววิภาษณีย� พงศ�หิรัญถาวร
62013029112 นางสาวณัฐณิชา พันธนู
62013029113 นายอภิสิทธ์ิ ป@ยะสุนะ
62013029114 นางสาวสัลมา ยามูยีมะ
62013029115 นางสาวน้ําทิพย� จีนจันทร�
62013029116 นางสาวณิชาบูล นิลทัพ
62013029117 นางสาวธวัลหทัย นิยมสุข
62013029118 นางสาวมณีวรรณ ติรวุฒิชัย
62013029119 นางสาวชุติมา จันทร�ลอย
62013029120 นางสาวมุกรินทร� โพธ์ิทอง
62013029121 นายจักริน ศรีลา
62013029122 นางสาวณฐพร สุราศรี
62013029123 นางสาวกชกร ใจน%อย
62013029124 นางสาวต5วนนัสริน ต5วนบือซา
62013029125 นางสาวตรีรัก เสนพงศ�
62013029126 นางสาวบุญฑิกา ปFญญามา
62013029127 นางสาวบุญญรัตน� บุญแท%
62013029128 นางสาวพัทธนันท� สิงคิวิบูลย�
62013029129 นางสาวสุธารินทร� บัวเร5งเทียนทอง
62013029130 นางสาวเมษา วรกลั่น
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62013029131 นายสักกเดช นฤวรวงศ�
62013029132 นางสาวณัฐธิดา สกุลจันทร�
62013029133 นายพีรณัฐ แสงยอด
62013029134 นางสาวปาลิตา เชื้อทอง
62013029135 นายพัฒนะ ศิรินคร
62013029136 นางสาวนภาพร เกรียบกลาง
62013029137 นายวสันต� คุ%มเขต
62013029138 นายอานพ ศรีสุข
62013029139 นางสาวอินทิรา ตรีเวช
62013029140 นางสาวณัฐนันท� บุญชื่น
62013029141 นางสาวมินตรา พวงพิลา
62013029142 นายพรชัย สีฟ;าเลื่อน
62013029143 นายไกลาส วิริยพงษ�
62013029144 นางสาวมณฑกานต� ทศไพสนธ์ิ
62013029145 นางสาวคณิศร เกิดสมัย
62013029146 นายคนัสนัณท� กองแก%ว
62013029147 นางสาววิภาวดี เพลิดขุนทด
62013029148 นางสาวจุฑาภัทร� สงวนสุข
62013029149 นางสาวธมกร ทรงเจริญ
62013029150 นางสาวพรพรรณ หยัดน้ํา
62013029151 นางสาวณัฐนรี ไพสิฐสกุลนาท
62013029152 นางสาวจุฑามาศ ทวิชสังข�
62013029153 นางสาววรรณพร ด5านอรัญ
62013029154 นายสุรเดช สังข�ขาว
62013029155 นายป@ยชาติ จันทร�มา
62013029156 นางสาวสุณิสา เชื้อนุ5น
62013029157 นางสาวป@ยวรรณ ทิพย�ประชาบาล
62013029158 นางสาวธัญญรัตน� ชารีศรี
62013029159 นางสาวตรีทิพย�นภา ทิพย�พยอม
62013029160 นางสาวอรจิรา ทิมทอง

หน%า 972 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62013029161 นายชัยธวัช เจริญสุข
62013029162 นางสาววลีรัตน� อักษรดี
62013029163 นางสาวฟาตีมาห� เจUะยูโซUะ
62013029164 นางสาวเสาวรัตน� พุ5มระชัฏร�
62013029165 นางสาวอัญชลี กมลรัตน�
62013029166 นางสาวมุทจรินทร� สุระสังข�
62013029167 นางสาวไอลดา เสือแดง
62013029168 นายฤทธิเกียรติ ทองเหมือน
62013029169 นางสาวปาณิสรา สิงหเสนี
62013029170 นางสาวสมหญิง น%อยเมือง
62013029171 นายเกรียงศักด์ิ ทองชาติ
62013029172 นางสาววริฐา สังข�ทองงาม
62013029173 นางสาววิจิตรา ผดุงโอษฐ
62013029174 นางสาวพัชชา บัวสุวรรณ
62013029175 นายอรรถวิทย� ปุณยถิรปรีดา
62013029176 นายรัฐพล อุดดี
62013029177 นายอรรถชัย ใจตรง
62013029178 นางศุภาภัค เตียงพิทยากร
62013029179 นางสาวสุนิฐสา มณฑา
62013029180 นางสาวสิรภัทร เขตต�กลาง
62013029181 นางสาวจริยา นาคเล็ก
62013029182 นางสาวณัฐพร ชนาธิปกุล
62013029183 นางสาวรัสรินทร� ธนาพงษ�ทิพย�
62013029184 นางสาวอิสญาภา สินฝาด
62013029185 นางสาวณัฐธิดา สมใจ
62013029186 นายรัฐวุฒิ ถาณะราช
62013029187 นางสาวชญาฐิตา ก%อนศรี
62013029188 นางสาววรศรี กําลังเลิศ
62013029189 นางสาวขวัญใจ โฉมจังหรีด
62013029190 นายสิรวุฒิ ไชยโชติ
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ระดับปริญญาตรี

62013029191 นายนิติธร เหมือนเงิน
62013029192 นางสาวศศิธร ไชยกาลศิลปQ
62013029193 นายพงศ�เทพ ภักดี
62013029194 นางสาวอัญชลี โคฮุด
62013029195 นางสาวคุณนาม เจริญกุล
62013029196 นางสาวอังศุมาลิน แท5นเครือ
62013029197 นางสาวลักษสุภา สมสกุล
62013029198 นางสาวธันยพร กุลกานต�สวัสด์ิ
62013029199 นางสาวนิลาวรรณ แซ5อุ%ย
62013029200 นางสาวจุฑาทิพย� สุภัคหิรัญ
62013029201 นางสาวภัททิยา ปFกกลาง
62013029202 นางสาวคณิศรา รัฐกิจวิจารณ� ณ นคร
62013029203 นายนฤปนาถ กัณฐสุทธ์ิ
62013029204 นางสาวนาตยา สมหมาย
62013029205 นางสาวชญาภา คําถา
62013029206 นางสาววิสุดา ศรีทองเจือ
62013029207 นางสาวนวนุช เกตุพุก
62013029208 นางสาวพัชราภรณ� นครภักดี
62013029209 นางสาวปFชญา รัตนะ
62013029210 นางสาวศิริวรรณ ธนะชัยขันธ�
62013029211 นายภาสกร ผากากอง
62013029212 นางสาววิรินทร�วิตรา เหมทานนท�
62013029213 นายพุฒินันท� สุวรรณวิจิตร
62013029214 นางสาววนิดา เจียรนัยเพชรกุล
62013029215 นางสาวปนัดดา หล%าแปง
62013029216 นายไพจิตร ทรงประทุม
62013029217 นางสาวชุติกาญจน� เสวียน
62013029218 นางสาวชนธิชา หอมระรื่น
62013029219 นางสาวจิรัญญา สุภาพ
62013029220 นางสาวกัญญารัตน� ต5อมภักด์ิ

หน%า 974 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013029221 นายอภิวัฒน� ชาลี
62013029222 นางสาวรุ5งรวี อ่ําผูก
62013029223 นายพงศธร พุ5มมณี
62013029224 นางสาวธาราภรณ� ม5วงสอน
62013029225 นางสาวพนิดา ช5วยม่ัง
62013029226 นางสาวปานกมล โปรดปราน
62013029227 นางสาวหัสยา มีบุญ
62013029228 นายนรา มีโพธ์ิ
62013029229 นางสาวเบญจวรรณ สุมหิรัญ 

62013029230 นางสาวอรพรรณ สุภาษิต
62013029231 นางสาวฐิติมา บุญลอย
62013029232 นางสาวธิระวดี โฆสิตวัน
62013029233 นางสาวนิภารัตน� พาสอน
62013029234 นายภูวนัย เนติธรรมกุล
62013029235 นางสาวนิอร เนตรสกาว
62013029236 นางสาวฐิตา พันธ�จันทร�
62013029237 นางสาวสุภาพร รัตนบุตรา
62013029238 นางสาวณณัฐฐ� สว5างแจ%ง
62013029239 นางสาวปFทจิรา สุขบัว
62013029240 นางสาวฮัจยะห� กอแต
62013029241 นางสาวเบญญาภา ปFญจะศรี
62013029242 นางสาวพิชยา ฤทธ์ิแดง
62013029243 นางสาวกรรณิการ� จ5ารัตน�
62013029244 นางสาวกาญจนา ขาวมาก
62013029245 นางสาวกานสุดา โวลา
62013029246 นางสาวฉัตรชนก มาละวัลย�
62013029247 นางสาวเสาวลักษณ� เฉลาภักตร�
62013029248 นางสาวตัซนีม ปาโหUะ
62013029249 นายสุรเสกข� เวชประสิทธ์ิ
62013029250 นางสาวศดานันท� แก%วปราณี
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013029251 นางสาวกานต�พิชชา เดชสุวรรณนิธิ
62013029252 นางสาวนาตาชา กล่ําฮุ%ย
62013029253 นางสาวอุมาพร แก%วลาด
62013029254 นางสาวชนิตา สายัณห�กุล
62013029255 นายพีระพัฒน� วัฒนศิลปQ
62013029256 นางสาวฐิติธัญญ� รัตนไชยสีมา
62013029257 นายมงคล ศรีอวยพรชัย
62013029258 นายจีรวัฒน� ไชยจันทร�
62013029259 นายจิราวัฒน� ศรีดี
62013029260 นางสาวณัฎฐนิช เหมือนมาลัย
62013029261 นางสาวสโรชา สุวรรณเก้ือ
62013029262 นางสาวพรพิมล คําภูมี
62013029263 นางสาวปวรปรัชญ� แสงจันทร�
62013029264 นางสาวธัญญาลักษณ� พลพิชัย
62013029265 นางสาวรุ5งนภา สมนึก
62013029266 นายณัฎฐากร ทรงลักษณ�
62013029267 นางสาวจารุวรรณ ทองรุ5ง
62013029268 นางสาวศิริรัตน� อ5องสัมฤทธ์ิ
62013029269 นางสาวยุภาพร เข5าผักแว5น
62013029270 นางสาวอภิชญา คุปตะวาณิช
62013029271 นางสาวธนพร ชูรัตน�
62013029272 นายประดิษฐ� สร%อยจิตร
62013029273 นายนฤเบศ เนตรทิพย�
62013029274 นางสาวปFทมา เกตุพุฒ
62013029275 นายเพชรเทวัญ วันทาแก%ว
62013029276 นางสาวรัตนาภรณ� ฟาหลี
62013029277 นางสาวศศิประภา ขอกลาง
62013029278 นางสาววิชานาถ เจริญเมืองมูล
62013029279 นางสาวศีตภา จิตรโชติธารา
62013029280 นางสาวกตัญชลี ทองแก%ว
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ระดับปริญญาตรี

62013029281 นางเยาวภา ศิริมิรินทร�
62013029282 นางสาวสุพาสนา แย%มศรีบัว
62013029283 นายศุภชัย สุพรรณ
62013029284 นางสาวมณทกานต� พวงทอง
62013029285 นางสาวพิมพ�ชนก สําเภา
62013029286 นายณรงค�เกียรติ จํากัดสิน
62013029287 นายนิวัฒ เหขุนทด
62013029288 นางสาวกนกทิพ จอประเสริฐกุล
62013029289 นายธีระภัทร� พีระพงษ�
62013029290 นางสาวดวงใจ ด%วงเจริญ
62013029291 นางสาวช5อผกา มูลเพ็ญ
62013029292 นางสาวยลดา สระแก%ว
62013029293 นางสาวจุฑารัตน� ชาญกว%าง
62013029294 นางสาวบุญตา หม%อทอง
62013029295 นายญาณวัฒน� ป@Pนแก%ว
62013029296 นางสาวณัฐกานต� พัชรประสิทธ์ิ
62013029297 นายศุภฤกษ� บุญคอย
62013029298 นางสาวอรอนงค� ช5วยมิตร
62013029299 นายสายสัมพันธ� อรรถเนติกุล
62013029300 นางสาวธนาภรณ� กุชโร
62013029301 นางสาวพรพิมล พิมจุฬา
62013029302 นางสาวปรีณาพรรณ สารกิจ
62013029303 นางสาวจันทรัสม� จ้ินสุริวงษ�
62013029304 นายศุภฤกษ� จีบกระโทก
62013029305 นางสาวกนธิชา รอดเชื้อ
62013029306 นายสุรบถ วัชรโกศลสุข
62013029307 นายผดุงวิทย� ทับสี
62013029308 นางสาวชนิดา พลแสน
62013029309 นายนันทวัฒน� นันทพงศกร
62013029310 นางสาวรัตนาภรณ� แก%วอักษร
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ระดับปริญญาตรี

62013029311 นายอัฐพนธ� พูลสวัสด์ิ
62013029312 นางสาวนดา บอเตUาะ
62013029313 นางสาวสุธิดา แดงทองใส
62013029314 นางสาวชลธิชา พลท5ากลาง
62013029315 นางสาววิสสุตา เหมไพบูลย�
62013029316 นายอภิวัฒน� รุ5งสาคร
62013029317 นายอนุรักษ� ศรีเหรา
62013029318 นางสาววนารี โกสมศรี
62013029319 นายธนกฤต โสภณลัคนา
62013029320 นางสาวณัฏฐณิชา ทองลิ่ม
62013029321 นางสาวกัลปQปภัส นิธิสุระพลธัญ
62013029322 นางสาวสาธิตา สาธุการ
62013029323 นางสาวณิชากมล หอมไกล
62013029324 นางสาววิภาดา ปานสมุทร
62013029325 นางสาวกุลธิดา พารุ5ง
62013029326 นางสาวมานิตา โลหะสุวรรณ
62013029327 นางสาวประภาพร ช5วยละมัย
62013029328 นายอภิชาต ศรีป@Pนแก%ว
62013029329 นางสาวภคพร แสนคุณ
62013029330 นายสิทธิชัย ศิริบัญชากิจ
62013029331 นางสาวอัญชลิกา ดวงสุวรรณ
62013029332 นายชเนสฐ สมบูรณ�
62013029333 นายอนันตชัย ขันโมลี
62013029334 นางสาวนิสา เลิศรัตนโมลี
62013029335 นางสาวอรพรรณ กันอินทร�
62013029336 นางสาวอธิตา จํานงค�รัตน�
62013029337 นางสาวณัฏฐ�วรัตถ� พันเสนา
62013029338 นางสาวนิภาพร เป[งดิบ
62013029339 นางสาววรุณศิริ ตามบุญ
62013029340 นายวรวิช ผดุงศิลปQไพโรจน�

หน%า 978 จาก 2896            
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62013029341 นายไพบูลย� พัฒนพวงสิทธ์ิ
62013029342 นางสาวอุษณี นามคํา
62013029343 นางสาวนุชวรา วิเชยละ
62013029344 นางสาวเพ็ญศรี หอมสุวรรณ
62013029345 นายปรีติบุตร ต้ังวัฒนสุนทร
62013029346 นางสาวสุพรรณิการ� อินทรแพทย�
62013029347 นางสาวนิภาวรรณ เอสันเทียะ
62013029348 นางสาวฐิตากร ช5วยจวน
62013029349 นางสาวจริยาพร อ5อนพิมพ�
62013029350 นางสาวทวินันท� ชัยศิริ
62013029351 นางสาววราภรณ� โด5งดัง
62013029352 ว5าที่ร%อยตรีสุรวัตร บุญพบพิเคราะห�
62013029353 นายพีระ เปYPยมพอดี
62013029354 นางสาวปทุมมาฬีส� เลิศไตรรักษ�
62013029355 นายวัศพล ดอนศรี
62013029356 นางสาวณัฐวิภา จิตอารีย�
62013029357 นางสาวกรองกาญจน� ทวีพงษ�
62013029358 นายประมวล สิงห�สําราญ
62013029359 นางสาวบุษบา นิราศภัย
62013029360 นางสาวปFณฑิตา มูฮําหมัด
62013029361 นายเมษา ปงเทพ
62013029362 นางสาวกุลวดี พัฒนสิงห�
62013029363 นางนฤมล ประสารแสง
62013029364 นายอรรคพล บุญสม
62013029365 นายธรรมภัทร� เขียวไปล5
62013029366 นายคําไพ มุละนะ
62013029367 นายพิศิษฏ� คํามุลตรี
62013029368 นางสาวกชพร พฤกษา
62013029369 นางสาวปาริชาติ จิตมณีธรรม
62013029370 นางสาวชลลดา ชูนพรัตน�
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62013029371 นายฉัตรชัย พันธ�นุ5ม
62013029372 นายชัชพล จิรพรเกษมสุข
62013029373 นางสาวสุฑาทิพย� ทองอ5วมใหญ5
62013029374 นางสาวจิตรลดา จันทรกุล
62013029375 นางสาวอิสราพร อนันตสุข
62013029376 นางสาวม่ิงกมล แก%วใหม5
62013029377 นายธนาวุฒิ ส5งเสริม
62013029378 นางสาวกชกร แพร5หลวง
62013029379 นางสาววริศา กลิ่นศรีสุข
62013029380 นายปรีชา สุนทรา
62013029381 นางสาวศศิประภา เจริญพันธุ�
62013029382 นางสาวนัฏฐิกา ขุนนุ%ย
62013029383 นางสาวจุฑามาศ วรนุช
62013029384 นายสหรัฐ ขาวงาม
62013029385 นางสาวมลจิรา ชูเพชร
62013029386 นางสาวนิศานาถ โพธิป^อ
62013029387 นายภูมิพัชร� ภู5อิ่ม
62013029388 นางสาวเพ็ญประภา ทําดี
62013029389 นายณัฐภัทร ตันฑพงศ�
62013029390 นางสาวอรอนงค� เมืองเกิด
62013029391 นางสาวเพ็ญพร ปานพรหมมาศ
62013029392 นางสาวจิดาภา ลอยลม
62013029393 นายเจษฎา พิสุทธิวงษ�
62013029394 นางสาวมณฑาวัลย� เครือนาค
62013029395 นางนงนุช ศรีวารี
62013029396 นางสาวอุไรวรรณ พันธ�กว%าง
62013029397 นายปวริศ ถนอมสุข
62013029398 นายอรรถกร ทวีรัตน�
62013029399 นายมารวณ เตะ
62013029400 นางสาวอาภาภรณ� อรุณ
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62013029401 นางสาวกานต�สิรี จงไกรจักร
62013029402 นางสาวพัชรธิดา สุขสาร
62013029403 นางสาวอรวรรณ สุขสาลี
62013029404 นางสาวผกามาศ ทองเอี่ยม
62013029405 นางสาวป@ยนุช แสนจักร�
62013029406 นางสาวจิราวรรณ ชาลี
62013029407 นายเอกเดชา ปFทมธนาวุฒิ
62013029408 นายภาณุพงศ� พุ5มคล%าย
62013029409 นางสาวจิรานันท� พลฤทธ์ิ
62013029410 นางสาวเพลินพิศ เลาหะพิพัฒน�ชัย
62013029411 นายรังสิมันต� แจ5มกระจ5าง
62013029412 นางสาววิไล เนตรแสงศรี
62013029413 นางสาวนิลาวัลย� บรรทอน
62013029414 นายอับดุลฮาดีย� โรมินทร�
62013029415 นางสาวพิมพ�ชนก ชาติดา
62013029416 นายกรินทร�ธวัฒน� เตชะธรารัตน�
62013029417 นางสาวนันท�พนิตา ธนสมบัติม่ันคง
62013029418 นางสาวสุภาวดี งามเลิศ
62013029419 นางสาวฐิติชญาน� เมืองอินทร�
62013029420 นางสาวปFทมา อินทพงษ�
62013029421 นายวรากร จีวัฒนา
62013029422 ว5าที่ร%อยตรีอนุชา กรรมแต5ง
62013029423 นายธีระพจน� ยีเอาะ
62013029424 นางสาวปFทมวรรณ ลิมปนเวทยานนท�
62013029425 นางสาวจิณห�วรา สมจิตต�
62013029426 นายศุภวัฒน� ชูจันทร�
62013029427 นางสาวอนุธิดา หลวงพุทธา
62013029428 นางสาวนุสรา ดาราสม
62013029429 นางสาวกิรณา คงกล5อม
62013029430 นางสาวจิรชยา สินธุชัย
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62013029431 นางสาวจิตรลดา ประสพดี
62013029432 นางสาววันดี เทพวงษ�
62013029433 นายอธินันท� แสงประเสริฐ
62013029434 ว5าที่ร%อยตรีหญิงชนัญชิดา เงินสุข
62013029435 นางสาวขวัญฤทัย นุ5มอ5อน
62013029436 นายสุระสิทธ์ิ สุภะเดช
62013029437 นางสาวกิตติยา พริกบางเข็ม
62013029438 นางสาวภัทรวดี ขาวจันทร�
62013029439 นางสาวจุฑารัตน� บัวชูก%าน
62013029440 นายนภสินธุ� ทวีสิน
62013029441 นายวีระศักด์ิ โลกนุเคราะห�
62013029442 นางสาวศรีสุดา พรมสมบัติ
62013029443 นางสาวชลธชา พลีสิงห�
62013029444 นางสาวสุวนันท� ชัยสงคราม
62013029445 นางสาวธนาภรณ� พรมมา
62013029446 นางสาวขวัญใจ กลิ่นเกลี้ยง
62013029447 นางสาวสุธารัตน� คําปลิว
62013029448 นายณัฐวุฒ ศรีนวลจันทร�
62013029449 นางสาวอิสรียา มรรคาเขตต�
62013029450 นางสาวณัชชา ช5วยราย
62013029451 นายจักรพงษ� เจริญชาศรี
62013029452 นางสาวสุดารัตน� สมานบุตร�
62013029453 นางสาวปริศรา อ่ํามาลี
62013029454 นางสาวเกษวารี บุตรศรี
62013029455 นางปวีณา ทวี
62013029456 นางสาวรติรัตน� หมู5ทองหลาง
62013029457 นางสาววิไลพร ยศธสาร
62013029458 นางสาวณัฐสินี อนันทตรีโรจน�
62013029459 นายเฉลิมวุฒิ สวัสดีมงคล
62013029460 นางสาวสุทธิวา มูลขุนทด
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62013029461 นางสาวฤทัยรัตน� ศิลอยู5
62013029462 นางสาวศุภกร ฐานุตระกูล
62013029463 นางสาวสุดารัตน� สุขีลักษณ�
62013029464 นางสาวนุชรี สังข�ทอง
62013029465 นางสาวธัญญา อณะสุวรรณ
62013029466 นางสาวปนัดดา แซ5เบU
62013029467 นายชัยกานต� ขันติศิริ
62013029468 นางสาวปวันรัตน� ตันพานิชย�
62013029469 นางสาวป@ยากร อ5อนละออ
62013029470 นายอัษฎาวุธ ไกรสิทธ์ิ
62013029471 นางสาวจัสมิน บุญรอด
62013029472 นายวรุฒ โพธ์ิมาก
62013029473 นายณัฐวัฒน� ถ่ินหัวเตย
62013029474 นางสาวศิริลักษณ� ใจแก%ว
62013029475 นางสาววริศรา ขําศรี
62013029476 นางสาวนุชนาธ กลางพระเนตร
62013029477 นายธีระภัทร นิลนิตย�
62013029478 นายวีรชัย แซ5ต้ัง
62013029479 นางสาวสกาวเดือน ไชยเรือนสูง
62013029480 นางสาวสุวภัทร จิตรพีระ
62013029481 นางสาววรรณนภัส ต้ิงสมชัยศิลปQ
62013029482 นางสาวจีรนันท� วังขวา
62013029483 นางสาวนิษวรรณ ไกรยา
62013029484 นางสาวปุณิกา โยป@นตา
62013029485 นางสาวณิชชา โคประโคน
62013029486 นางสาวเจนจิรา ลาภจิต
62013029487 นางสาวธนวรรณ เมฆบริบูรณ�
62013029488 นางสาวสุพรรณี เกลือมีผล
62013029489 นางสาวอภิญญา ผจญภัย
62013029490 นายธีระพงษ� ใจกล%า
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62013029491 นางสาวอรวรรณ บางทอง
62013029492 นายกรวิชญ� ช5างทุ5งใหญ5
62013029493 นางสาวพจณีย� ยอดสง5า
62013029494 นางสาวศิริพร บุญมี
62013029495 นางสาวณัฏฐพัชร� นาคนิลพงศ�
62013029496 นางสาวอรอนงค� ชาสุวรรณ
62013029497 นางสาวอนันตรา บัวศรี
62013029498 นางสาวรัชนก จันทนา
62013029499 นางสาวเรณุกา คุณเจต
62013029500 นางสาวฉวีวรรณ จันทอง
62013029501 นายกิตติคุณ ภู5สุวรรณ
62013029502 นางสาวชุติมา นุราภักด์ิ
62013029503 นางสาววรกาญจน� เรืองชัยวุฒิคุณ
62013029504 นางสาวป@Pนเจ%า ทันศรี
62013029505 นายธนากร พงษ�ไพศาล
62013029506 นางสาวนอรีซา ปะจูศาลา
62013029507 นางสาวภัทร�ปรียา จันทร�เดชรัตน�
62013029508 นางสาวอิศราณี ฝุXนทอง
62013029509 นางสาวเทพสุริญา มุสะกะ
62013029510 นางสาวพรรณมาลี พานทวีป
62013029511 นางสาวพรประภา อยู5นิ่ม
62013029512 นางสาวมาลีวัลย� มะนาวหวาน
62013029513 นางสาวสุรภา กาวิน
62013029514 นางสาวอรอุษา แช5กลาง
62013029515 นายชลันธร จันทร�สุข
62013029516 นางสาวมณัสนันท� นิลพันธุ�
62013029517 นางสาวผกากรอง เลาล้ํา
62013029518 นางสาวอัญชิษฐา คําวิเศษ
62013029519 นายศรราม บุญศรี
62013029520 นางสาวณัชชา หรรษนันท�
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62013029521 นางสาวบัณฑิตา คงไชย
62013029522 นางสาวศิรินทิพย� ภูวยานนท�
62013029523 นางสาวพจนีย� อริยา
62013029524 นางสาวณัฐวดี ดากระบุตร
62013029525 นายจิรเมธ พูลสวัสด์ิ
62013029526 นางสาวนายิกา มานะจรรยาพงศ�
62013029527 นางสาววิมลกานต� ปานอ5วม
62013029528 นางสาวดรัลรัตน� มณีโรจน�
62013029529 นายสิรวิชญ� อารยะตระกูลลิขิต
62013029530 นางสาวณัฐนภา สารถี
62013029531 นางสาววลักษณา ณ น5าน
62013029532 นางสาวณัชนันท� สอนใจ
62013029533 นางสาวสุวลักษณ� สุทธิ
62013029534 นางจิราพร ทรัพย�คง
62013029535 นางสาวศิริรัตนา เจริญผล
62013029536 นายศรีสุทัด เกิดแก%ว
62013029537 นางสาวภักสร หงษา
62013029538 นางสาวสิริญญา ทาพิทักษ�
62013029539 นางสาวปFญญพัฒน� ศิริวาจา
62013029540 นางสาวกัลยาภัสร� บุหงา
62013029541 นายวิทูรย� อ5อนสา
62013029542 นายนฤพัชร ศรีผดุง
62013029543 นายฮ5อซันหลี ทิ้งผอม
62013029544 นางสาวจรรยารักษ� โพธ์ิพิจารณ�
62013029545 นางสาวสุพัตรา ท5างาม
62013029546 นางสาวสรารัตน� แก%วนาเหนือ
62013029547 นางสาวณัฐฐา บุญงาม
62013029548 นางสาวธนาพรรณ แก%วรักษา
62013029549 นางสาวอาภัสรา หล5อจิต
62013029550 นางสาวสุธิดา โมราเจริญ
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62013029551 นางสาวนพวรรณ มงคลกาย
62013029552 นายพิริยะ วิริยะสถาพร
62013029553 นายเอกพล ธรรมโร
62013029554 นางสาวปาลิตา บุรมโคตร
62013029555 นายนัฐพล หาญขว%าง
62013029556 นางสาวพัทธานันท� บุญถือ
62013029557 นางสาวพิชญ�สินี อินพาเพียร
62013029558 นายนินท�นลิน เลขานุกิจ
62013029559 นายฐิติพงศ� ขุนพิทักษ�
62013029560 นางสาวสุภาพร คําจริง
62013029561 นางสาวอภิรดี ประภายภัก
62013029562 นางสาวณัฐริกา ลิ่มวัน
62013029563 นายพิษณุ ศรีสมใจ
62013029564 นายสมพร ช5วยเมืองปFก
62013029565 นางสาวอังคณา วงศ�กา
62013029566 นางสาวศิริพรรณ� นามแก%ว
62013029567 นางสาวสุดารัตน� ไกล5กลาง
62013029568 นางสาวนวธีรา ย่ีรงค�
62013029569 นางสาวเบญวลี หนูประดิษฐ
62013029570 นางสาวศิชล นันตาเครือ
62013029571 นางสาวนราพร เสาร�สูง
62013029572 นายอุณหภูมิ อุดมการเกษตร
62013029573 นางสาวจุฑาพร สอนทุ5ง
62013029574 นายยุทธพงษ� พุกอาษา
62013029575 นายสิทธิพร อนุเผ5า
62013029576 นางสาวปภัสวรรณ สุนทรเกตุ
62013029577 นายกวี สิทธิชัย
62013029578 นางสาวสุชัญญา วงษ�มา
62013029579 นางสาวจริยาภรณ� บริบาล
62013029580 นางสาวทาริณีย� รอดกุมกรรณ�
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62013029581 นางสาวนิจจารีย� กิตติศักด์ิพร
62013029582 นายกล%าณรงค� วงศ�วาร
62013029583 นางสาวภารวี มหาพันธ�
62013029584 นางสาวอภิญญา มากแสง
62013029585 นางสาววิภาภรณ� อินแตง
62013029586 นางสาวญาณิดา ตฤษณานนท�
62013029587 นางสาวยุวันดา ขวาด%าน
62013029588 นางสาวจุรีรัตน� ฉางวางปราง
62013029589 นางสาวพรรณวิกา โพธิอามาตย�
62013029590 นายเจษฎา ทองแก%ว
62013029591 นางสาวรวิวรรณ สงนอก
62013029592 นางสาวปราณปริยา รัศมีแข
62013029593 นางสาวทิพย�สุดา แดงบํารุง
62013029594 นายณัฐพล ฤทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิ
62013029595 นางสาววรรณา สีนวล
62013029596 นางสาววริศรา นาคํา
62013029597 นางสาวปริยาภรณ� เวชประเสริฐ
62013029598 นายไพฑูรย� ลีทา
62013029599 นางสาวแพทรียา คําไล%
62013029600 นางสาวสุขวสา นาครัชตะอมร
62013029601 นางสาวสิรีธร วินทะไชย
62013029602 นางสาวประภาพรรณ ย5งก่ี
62013029603 นางสาวบุสยา แสงขาว
62013029604 นางสาวธันย�ชนก บุญช5วย
62013029605 นางสุภาภรณ� อินกอง
62013029606 นางสาวหิรัญกุล พลรักษ�
62013029607 นางสาวนิธิวดี ชาวส%าน
62013029608 นางสาวพันธิวา วงษ�ธรรม
62013029609 นางสาวลลิตา ข5วงบุญ
62013029610 นางสาวอรุณรัตน� ดิษฐประศักด์ิ
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62013029611 นางสาวฌานิสา เสนาะ
62013029612 นายตวงสิทธ์ิ บุญกอบ
62013029613 นายพรเทพ เรืองสุวรรณ
62013029614 นางสาวนุดมีซา หรับจัน
62013029615 นางสาวเกษศรินทร� เกษมุติ
62013029616 นางสาวธนัชชา จันทร�ฉาย
62013029617 นายวรรณฉัตร บุญโญปกรณ�
62013029618 นางสาวฐานิตา เนกขํา
62013029619 นางสาวจุฑามาศ มากอยู5
62013029620 นางสาวนันทารัตน� ทองคํา
62013029621 นางสาวจิตติมา จําปาเงิน
62013029622 นางสาวอิงครัตน� พวงสวัสด์ิ
62013029623 นางสาวศศิธร บุญประถัมภ�
62013029624 นายจรูญ กิติกรเศรษฐ�
62013029625 นางสาวผกาวรรณ พิมจันทร�
62013029626 นายพงศกร แสงศรี
62013029627 นางอังศุมาลิน ไชยมงคล
62013029628 นางสาวกชพร สืบศรี
62013029629 นายเทอดทูล เพ็ชรแก%ว
62013029630 นางสาวสกาวเดือน กามินี
62013029631 นางสาวสุทธิดา ศรีภูวงษ�
62013029632 นางสาวจิรภา เพ็งเวลุน
62013029633 นายสันติ แก5นเกษ
62013029634 นายนฤทธ์ิ แก%วบัวทอง
62013029635 นางสาวกาญจนาภา ขุนเสนาะ
62013029636 นายอนวัช มินสุวรรณ
62013029637 นายฌัลลกัณฐ� โยธะกา
62013029638 นางสาวฉัษฐิมา วรกิตติ
62013029639 นางสาวอังคณา สุวรรณประกาย
62013029640 นางสาวณรินญา โสดาสร%อย
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62013029641 นางสาวโสวนันท� นาคนาวา
62013029642 นางสาวอรณิชา สถานะพล
62013029643 นายกฤษฎา เพ็ชรกลับ
62013029644 นายลีนวัตร ด5านพิชิตชล
62013029645 นางสาวอุมาพร ฉิมจ๋ิว
62013029646 นางสาวกาญจนาพร ก%านแก%ว
62013029647 นายกิตติ แนวชัยภูมิ
62013029648 นางสาวฐิตารีย� ธีระฤทธิพันธ�
62013029649 นางสาวสิริกานต� แซ5โค%ว
62013029650 นางสาวนลพรรณ ท5าทราย
62013029651 นายศราวุฒิ อินพวง
62013029652 นายณัฐวุฒิ หานาม
62013029653 นางสาวกุลริศา สุวรรณดี
62013029654 นางสาวดวงพร อ5อนใจ
62013029655 นางสาวปนัสยา เนาวพันธ�
62013029656 นายไตรรัตน� อ5วมศิริ
62013029657 นางสาวสิริกาญจนา ตาแก%ว
62013029658 นางสาวปาริชาต กลิ่นจันทร�หอม
62013029659 นางสาวพนาวรรณ พุ5มร5มไทร
62013029660 นางสาวสิริพร เหมือนมณี
62013029661 นางสาวป@ยะฉัตร ย้ิมแก%ว
62013029662 นายอานนท� นนทสุนทร
62013029663 นางสาวพันธุ�ทิพย� โกโสภา
62013029664 นางสาวกัญญาภัทร อินทรวรรณ
62013029665 นางสาววรรณศิริ ศรลัมภ�
62013029666 นางสาวป@ยวรรณ คําแท%
62013029667 นางสาวป@Pนดารา นุ5นสุวรรณ�
62013029668 นางสาวจุราภรณ� ย่ิงบุรุษ
62013029669 นางสาวศิวพร พันธ�ทา
62013029670 นายภัทรไพบูลย� มีชนะ
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62013029671 นางสาวอัจฉราพร รวมเงิน
62013029672 นายสมภพ ชุ5มมณีกูล
62013029673 นางสาววราภรณ� สร%อยยอดทอง
62013029674 นายชลกิจ ธนชิตชัยกุล
62013029675 นางสาวเกษศิรินทร� ทองภูบาล
62013029676 นายศิริพงษ� ใหม5เอี่ยม
62013029677 นายวีระยุทธ คชวรรณ
62013029678 นายอําพัน เสือผึ้ง
62013029679 นายวัชรพล ปฏิสังข�
62013029680 นายรณภพ พลอินทร�
62013029681 นายพงศกร ดิษเทศ
62013029682 นายปฐวีณัฐ จันทร�ดําเนินพงศ�
62013029683 นางสาวพรรณธีรา สกุลโต
62013029684 นางสาวสุจิตรา รอดแก%ว
62013029685 นายพิทักษ� เสาร�วงษ�
62013029686 นางสาวศรารัตน� พงษ�พิทักษ�วิเศษ
62013029687 นางสาวรัตติกา พัฒยา
62013029688 นางสาวสุริชา หวังใจสุข
62013029689 นางสาวเมวดี ศรีโมรา
62013029690 นายนิลวัฒน� ไทรจําปา
62013029691 นางสาววชิราภรณ� วรฤทธ์ิ
62013029692 นางสาวกัณฐิกา เมฆา
62013029693 นางสาวอาลิษา ภักดี
62013029694 นางสาวสุปรียา ธรรมวรีย�
62013029695 นางสาวศรุตา นุชเทียน
62013029696 นายบัณฑิตย� กองดิน
62013029697 นางสาวธัญญารัตน� ชาวเชียงขวาง
62013029698 นางสาววิภาณี ประดิษฐธีระ
62013029699 นางสาวปกชนนี เชื้อชา
62013029700 นายสุรินทร� เมฆศรี
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62013029701 นางสาวณัฐยาภรณ� คงคํา
62013029702 นางสาวกุลสตรี แก%วศรีนวม
62013029703 นายจิรัฏฐ� ผดุงศิริกุล
62013029704 นางสาวมาลิณี สําลีม5วง
62013029705 นายสุรัตน� หวังเจริญกุลชัย
62013029706 นางสาวกานต�รวี กาลเพชร
62013029707 นางสาววันทกานต� โยย่ิง
62013029708 นางสาวภัสสร ใจอินทร�
62013029709 นางสาวผึ้งน%อย ทองจันทร�
62013029710 นางพรทิพย� เทียนศรี
62013029711 นางสาวกรรณิกา ผลเกิด
62013029712 นางสาวบรรจง ปราบภัย
62013029713 นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ
62013029714 นายสมชาย น้ําใจธาร
62013029715 นายป@ยะ ปFชชาพงษ�
62013029716 นางสาวนิตย�กมล ไชยแสนท%าว
62013029717 นางสาวธีรกานต� จับปรั่ง
62013029718 นางสาวจุฑารัตน� ทองละมัย
62013029719 นางสาวสุดาวดี พฤกษมาศ
62013029720 นางภัคนิจ ดุมกลาง
62013029721 นายนรนนท� ศรีเมือง
62013029722 นางสาวรวิสรา ชัยชนะ
62013029723 นางสาวนภสร แก%วแกมทอง
62013029724 นายนพวินท� เทียมสนิท
62013029725 นางสาวเยาวลักษณ� พรมลี
62013029726 นายกิตติศักด์ิ แก%วเปYMย
62013029727 นางสาวชลินญาดา สักขาไม%
62013029728 นางอัญชิษฐา ลามคํา
62013029729 นางสาวทิพวรรณ แสงสร%อย
62013029730 นางสาวณิชารีย� ชิตสกุล
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62013029731 นางสาวจินิพร สุขสวัสด์ิ
62013029732 นางสาวกชพร จันทรมะลัง
62013029733 นายสุทธิชาติ ใสสา
62013029734 นางสาวปFณฑา ชนะชู
62013029735 นางสาวดวงฤทัย แซ5อึ๋ง
62013029736 นายเอกลักษณ� จันทร�สุข
62013029737 นางสาวดวงเนตร อาลี
62013029738 นายเดชา ท5าสิมมา
62013029739 นายเดชชาติ พุ5มกลิ่น
62013029740 นายเก5งกาจ ชูศรี
62013029741 นายรัฐชกร ดาราพันธุ�
62013029742 นายศุภวัฒน� ไชยงค�
62013029743 นายวัชระ มีอาษา
62013029744 นางสาวสุภัทรดา ไชยชะนะ
62013029745 นางสาวประภัสรา แก%วนา
62013029746 นางสาวจุฑาภรณ� ม่ันศิริ
62013029747 นายศรัณย� เรืองเกตุ
62013029748 นางสาวจารุณี วังสว5าง
62013029749 นายอิทธิชัย วงษ�อินทร�จันทร�
62013029750 นายประไพ บุญล้ํา
62013029751 นางสาวณัฐพร ขําดี
62013029752 นางสาวศศิพิมพ� ถํ้ากลาง
62013029753 นางสาวเกวลิน รัตนธนนนท�
62013029754 นายพัฒพงษ� วันโย
62013029755 นายไกรศักด์ิ ร5วงราม
62013029756 นางสาวแพรวพลอย จันทนาประเสริฐ
62013029757 นางสาวภานุมาศ คําหลู5
62013029758 นางสาวพิมพ�เสน5ห� สงวรรณา
62013029759 นางสาวนริศรา หวังวิบูลย�กิจ
62013029760 นางสาวธัญวรัตม� เจียรประดิษฐ�
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62013029761 นายวันเฉลิม คงผึ้ง
62013029762 นายประชาทร ปราโมทย�
62013029763 นางสาวศรญา มณีสังข�
62013029764 นางสาวนงลักษณ� สังขพิไล
62013029765 นางสาวอธิชา อินตUะแสน
62013029766 นางสาวมุทิตา พานิช
62013029767 นางสาวกุลทวี หน5วยแก%ว
62013029768 นางสาวจุฑารัตน� หุมอาจ
62013029769 นายอนุพล วงค�สอ
62013029770 นางสาวชนัญญา พลไชย
62013029771 นายนพรุจ อินอยู5
62013029772 นางสาวหทัยกาญจน� รักบ%านเกิด
62013029773 นางสาวธฤษวรรณ แซ5เจียง
62013029774 นายศักด์ิสิทธ์ิ สันโดษ
62013029775 นางสาวกาญจนา เชิญผึ้ง
62013029776 นางสาวณัฏฐชนก มานพ
62013029777 นางสาวสุวรรณี สีลาดเลา
62013029778 นายพชร ล%วนวิจิตร
62013029779 นางสาวภัทรวดี สุริยะ
62013029780 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพัชรินทร� วรกระโทก
62013029781 นางสาวอรพรรณ หนูทอง
62013029782 นายปกรณ�เกียรติชัย จันทร�ทองอ5อน
62013029783 นางสาวสาริณี ชุนดี
62013029784 นางสาวศศิภา จันทร�ทิม
62013029785 นางสาวญาณพันธุ� ประยูรวงศ�
62013029786 นางสาวรุจิรา สุภาพ
62013029787 นางสาวณฐพร นันทิวัฒน�
62013029788 นายยุทธพงค� ใจดี
62013029789 นายศุภณัฐ หอมสุวรรณ�
62013029790 นางสาวพรทิพย� ด%วงพูล
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62013029791 นางสาวจินตนา พิลา
62013029792 นางสาววิภารัตน� ฉิมทับ
62013029793 นางสาวกุลธิดา สุพรรณภูวงษ�
62013029794 นายอรรถพล เชื้อบ%านเกาะ
62013029795 นางสาวอาภารัตน� สมศรี
62013029796 นายปFฏฐพงษ� สิงห�ทอง
62013029797 นางสาวชนากานต� รอดรัศมี
62013029798 นางสาวเมลดา ฐิโณทัย
62013029799 นางสาวกรพินธุ� โสภาพล
62013029800 นางสาวกมลรัตน� อรรถนิตย�
62013029801 นางสาวปนิตา แดงเพชร
62013029802 นางสาวอนัญญา มุขดี
62013029803 นายธนวินท� อินดนตรี
62013029804 นายณัฐพงษ� ละมุลมอญ
62013029805 นางสาวเบญจมาศ อินทรสุวรรณ
62013029806 นายฐาปนพงศ� กุลกรินีธรรม
62013029807 นางสาวนิภาพร ไหมนารี
62013029808 นางสาวกัญญาภัค มีบุญ
62013029809 นายชัยรัตน� แสงตรง
62013029810 จ5าสิบเอกรัฐชิต มิตรรวมเสรี
62013029811 นางสาวทิพย�สุคนธ� จันทร
62013029812 นางสาวณัฐิดา อุไรรัตน�
62013029813 นายสุชาติ บุญเชิด
62013029814 นายธนรักษ� สันติทวีฤกษ�
62013029815 นางสาวธนาภรณ� ทองสม
62013029816 นางสาวกชกร ประสพ
62013029817 นางสาวกัลยพัฐ ทวีโคตร
62013029818 นางสาวอารียา ถ่ินวงษ�ม5อม
62013029819 นางสาวสุมิตรา นนยะโส
62013029820 นายพงษ�สิทธ์ิ เทียงขัน
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62013029821 นางสาวพรพรรณ กุลสอนนาน
62013029822 นางสาวดวงพร สว5างเมฆ
62013029823 นายนําโชค พูลเขตนคร
62013029824 นายจีระพล ผาเจริญ
62013029825 นางสาวนิภาพร พิมพ�ศรี
62013029826 นางสาวอมีนา อาเหม็ด
62013029827 นายเกรียงไกร อยู5เย็น
62013029828 นางสาวราตรี นินละเอียด
62013029829 นางสาวปทิตตา ดุจดา
62013029830 นางสาวสุทธินันท� ป;องศรี
62013029831 นายสรวิชญ� เทียนเงิน
62013029832 นางสาวลัดดาวัลย� สุขงาม
62013029833 นายสรศักด์ิ สนุ5นดี
62013029834 นายพรวชิรา เสาะสนธ์ิ
62013029835 นางสาวสโรชา พงษ�ธรรม
62013029836 นางสาวพจนีย� โคกทมชัย
62013029837 นางสาวภาวดี เหมือนพรรณราย
62013029838 นางสาวกรชวรรณ จันทองพูน
62013029839 นางสาวศิรประภา อักษรศรี
62013029840 นางสาวโสภิดา วรรณะ
62013029841 นางสาวพรทิพา ป@นตาคํา
62013029842 นายพงษ�พิพัฒน� สาลี
62013029843 นางสาวอุบลรัตน� รัตนา
62013029844 นางสาวสุชาดา ชูยัง
62013029845 นางสาวรินณา กมลศุภโชค
62013029846 นางสาวธรชญาน� วันทา
62013029847 นางสาวศศิภา ไชยชนะ
62013029848 นายภัคพล พงษ�เจริญธรรม
62013029849 นางสาวมณีรัตน� จอมแปง
62013029850 นางสาวปพิชญา อินพินิจ
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62013029851 นายกีรติ ราชจําปY
62013029852 นายเอกสิทธ์ิ วัฒนะ
62013029853 นางนภาพร โมราศิลปQ
62013029854 นางสาวบุษกร อุเทน
62013029855 นางสาวสโรชา โพธ์ิกระจ5าง
62013029856 นางสาวณัฐกฤตา ทองอร5าม
62013029857 นางสาววลัยภรณ� ทองจูด
62013029858 นางสาวศิรินทิพย� สุขประเสริฐ
62013029859 นางสาวนิศาชล ตะนุลานนท�
62013029860 นายภานุวัฒน� ผุดผ5อง
62013029861 นายพฤทธ์ิ ทิมะพันธ�
62013029862 นางสาวนทีกานต� สิงห�สกุล
62013029863 นายนคเรศ ปทุมล5องทอง
62013029864 นางสาวภัทราวรรณ นุ%ยมาก
62013029865 นางสาวธัญลักษณ� จันทร�ประเสริฐ
62013029866 นางสาวสุรางคนา ยงสุวรรณ
62013029867 นางสาวหทัยชนก พุ5มไสล
62013029868 นายศักด์ิดา ปรีดาธวัช
62013029869 นางสาวจิรธิดา สหัสยุคนธ�
62013029870 นางสาวเบญจมา ตรีธนจิตต�
62013029871 นายภูธน ศรีเกรียง
62013029872 นางสาวเสาวลักษณ� น้ําจันทร�
62013029873 นางสาวปFญจพร ประสงค�สําเร็จ
62013029874 นางสาวรัชสุดา เวกระโทก
62013029875 นางสาวจิราภรณ� คําสุข
62013029876 นายอัศนันท� เดชพงษ�
62013029877 นางสาวธัญกร บํารุงบ%าน
62013029878 นายภาณุพงศ� สิทธิมาลัยรัตน�
62013029879 นางสาวสุจินันท� นนธิจันทร�
62013029880 นางสาวธิดารัตน� จินโน

หน%า 996 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013029881 นางสาวเกศรา ปรียงค�
62013029882 นางสาวดวงแก%ว ศิลปรุ
62013029883 นางสาวนิชาภา ธานีรัตน�
62013029884 นางสาววริศรา สิขิวัฒน�
62013029885 นายชัยพร จุ%ยประเสริฐ
62013029886 นางสาวกวีณา วรรณภูมิ
62013029887 นางสาวนวภัสร� ธีรศักด์ิศรี
62013029888 นายวชิรวิทย� ทองเงิน
62013029889 นางสาวสริยา วงศ�ชัยพานิชย�
62013029890 นางสาวนมิดา มวยดี
62013029891 นางสาวศุภกานต� ไชยวงศ�
62013029892 นางสาวนนทินี ภัทรธัญญา
62013029893 นางสาวถนอมนวล คําใจ
62013029894 นางสาววนิสา แก5นจันทร�
62013029895 นางสาววณิชชา กําแพงดี
62013029896 นางสาวจิราภรณ� ธีระมงคลชัย
62013029897 นายธนดล ทิพย�รัตน�
62013029898 นายนัฐพงศ� ประจวบสุข
62013029899 นายภีรยุทธ ดิษฐบรรจง
62013029900 นางสาวนิภาตรา วงศรีดา
62013029901 นางสาวพุธิตา หาญลํายวง
62013029902 นายสันติ วงษ�เดือน
62013029903 นางสาวทัศนา พันธ�พืช
62013029904 นางสาวนภสร คําเพ็ญ
62013029905 นายสรรชัย ศรีเต็ม
62013029906 นางสาวกมลรัตน� สานา
62013029907 นายสุภชัย สว5างคํา
62013029908 นางสาวศมพวรรณ ซ5อนกลิ่น
62013029909 นางสาวธนาภรณ� พันธุ�บ%านแหลม
62013029910 นางสาววราภรณ� ศรีวงษา
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62013029911 นายเอกภพ ขันชะนะ
62013029912 นางสาวปภาณิน ดีประเสริฐเพ็ญนาถ
62013029913 นายพลวัฒน� พรมเดช
62013029914 นางสาวเอมิกา รําพรรณ�รัก
62013029915 นางสาววิราชินี จันทร�ลือชัย
62013029916 นางสาวพรวดี มีบ%านเก้ิง
62013029917 นายคมสันต� มะเล็งลอย
62013029918 นางสาวอัจฉราวดี รัชตเศรษฐ�
62013029919 นางสาวสุรางค� นพวิเศษ
62013029920 นางสาวรพีพร ฤทธิแผลง
62013029921 นางสาวพิมพ�ชนก ภักดีกิจ
62013029922 นางสาวเจนจิรา อรุณินทร�
62013029923 นายอลงกรณ� คงสถิตย�
62013029924 นายนันทชัย หนูคง
62013029925 นายภาณุพงศ� ดวงจิตร�
62013029926 นายธันยภัทร� ศรีสุระ
62013029927 นายศราวุฒิ นิลมณี
62013029928 นางจินตนา ปานเพ็ง
62013029929 นางสาวพรพรรณ วงศ�กะโซ5
62013029930 นางสาวอรอุมา ทุริยานนท�
62013029931 นางสาวเบญจวรรณ ภู5พะเนียด
62013029932 นางสาวพิชามญชุ� ราวิชัย
62013029933 นางสาวมาลีรัตน� ฑีฆายุพรรค
62013029934 นายธีระพงษ� กลับมาก
62013029935 นายชัยวัฒน� นิธากรณ�
62013029936 นายอภิรัฐ บัวม5วง
62013029937 นายอภิวัชร� มรกฎ
62013029938 นายพงศกร ดีประเสริฐ
62013029939 นายสถิรพัฒน� คูหาเรืองรอง
62013029940 นางสาวจุฑาลักษณ� พงศ�ศรีเจริญ
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62013029941 นางสาวกรพันธุ� เชื่อมสุข
62013029942 นางสาวยุพาวรรณ บุญทะลา
62013029943 นายลิขิต จันทร�ลุน
62013029944 นางสาวจําปY ตาใส
62013029945 นางสาวพัชลีวรรณ ปFญญากรเขมะกุล
62013029946 นางสาวกมลชนก จิณะไชย
62013029947 นายสมพล เพ่ิมพัธน�
62013029948 นางสาวชนิสรา อินทรักษ�
62013029949 นางสาวทิพวรรณ ปาลสุทธ์ิ
62013029950 นางสาวเทียนศรี นาคสุข
62013029951 นายซัมสูดิง เด็งระกินา
62013029952 นางสาวศศิภรณ� อาญาเมือง
62013029953 นายชัยยุทธ ไหลงาม
62013029954 นางสาวดรุณทิพย� จันทร�ปวน
62013029955 นายธีรวัฒน� ชูวา
62013029956 นางสาวเมวดี จําปามูล
62013029957 นายมนัส บวรกมล
62013029958 นางสาวกฤษวรรณ ทองทา
62013029959 นางสาวนฤภร ทองม่ิง
62013029960 นายชัชวาลย� น%อยบัวทิพย�
62013029961 นางสาวกุลรัตน� มานเมาะ
62013029962 นางสาวรัตนาวลี ทิพยมณฑล
62013029963 นางสาวอรภัสสร� พันธุ�นิยม
62013029964 นายธนพัฒน� พันธุ�ศุภถาวร
62013029965 นางสาวนัทธมล กระจ5างแจ5ม
62013029966 นางสาวณัฐชยาภรณ� เกรียงศรี
62013029967 นางสาวณิชารีย� ศรีเกษมวัชรกุล
62013029968 นางสาวศิริรักษ� ทรัพย�ประวัติ
62013029969 นางสาวมณีรินทร� อ5อนโชติ
62013029970 นางสาวกนกพร ขันจันแสง
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62013029971 นางสาววรารัตน� นิลนาม
62013029972 นางสาวณัฐวรา พุ5มเรือง
62013029973 นางสาวประกายทิพย� เชิญอักษร
62013029974 นางพัชรีย� อวยพรส5ง
62013029975 นางสาวนฤมล พงษ�วัฒนสมพร
62013029976 นางสาวอารยา มนต�ดี
62013029977 นางสาวอภิญญา ป@ตานุสร
62013029978 นางสาววริษฐา ยินดีรัมย�
62013029979 นางสาวสุภัตรา เหิกขุนทด
62013029980 นางสาวจิตติมา แสงตา
62013029981 นางสาวจุฬาลักษณ� กสิณศักด์ิ
62013029982 นางสาวศิรดา คุ%มสุข
62013029983 นางสาวสรัญธร สาตวงษ�
62013029984 นางสาวณัทฐ�นลีฐ� มริภัณณฎี
62013029985 นายประเวศ น%อยขํา
62013029986 นายฐิติพงศ� ไชยมงคล
62013029987 นางสาวธนัญญา สายเชื้อ
62013029988 นางสาววิชชุนี หมอยาดี
62013029989 นายกิตติศักด์ิ เพิงรัตน�
62013029990 นางสาวกรวรีย� ทรงประกอบ
62013029991 นางสาวศรัญญา นาคคชฤทธ์ิ
62013029992 นางสาวมณีรัตน� มีขุนทด
62013029993 นางสาวพิมผกา มูลเสนา
62013029994 นางสาวปรียาภรณ� ตรากูล
62013029995 นางสาวกมลพรรณ พูละคร
62013029996 นางสาวณิชาภา เฉลิมเกียรติ
62013029997 นางสาวนันทพร เดชวัน
62013029998 นางสาวเบญจวรรณ ประเสริฐศรี
62013029999 นางสาวอมรรัตน� จันทร�แก%ว
62013030000 นางสาวจุฬาวรรณ� สิงห�ทุย

หน%า 1000 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030001 นางสาวขวัญนภา แก%วพวง
62013030002 นางสาวนิภาพร คําเกษ
62013030003 นางสาวปFทมพร ไชยเดช
62013030004 นายรณกร จีนนะบุตร
62013030005 นางปFทมา รอดพูล
62013030006 นางสาวเมธาวี จัตุรัส
62013030007 นายอภินันท� รวบรัด
62013030008 นายไอสวรรค� สุภาราษฎร�
62013030009 จ5าสิบโทพรเทพ ทับโชติ
62013030010 นางสาวพัชราพรรณ ใจต้ัง
62013030011 นางนฤมล สิงห�โนนตาด
62013030012 นายกัญจน�พงศ� สันตินฤมิตร
62013030013 นางสาวจารุดา ฟFกสุวรรณ
62013030014 นางสาวประวีณ�นุช พิมพ�แก%ว
62013030015 นางสาวสุธารัตน� คัดทะจันทร�
62013030016 นางสาวศิริวรรณ คงเมฆา
62013030017 นางสาวปารุดา พนาราม
62013030018 นางสาวดรุณี วิชัยวงษ�
62013030019 นางสาวพัชรธิดา วิศรียา
62013030020 นางสาววรวีร� สิงหะรักษ�
62013030021 นางสาวทิมาพร อุ5นสิงหา
62013030022 นายชยพัทธ� วงศ�ชูวรรณ
62013030023 นางสาวสุธาทิพย� ยินดีวงษ�
62013030024 ว5าที่ร.ต.หญิงพิไลวรรณ ผาสิงห�
62013030025 นางสาวนุชชลีพร โอพันธ�
62013030026 นางสาววรัญยา อินทรอ่ํา
62013030027 นางสาวศรัญญา กลางประพันธ�
62013030028 นางวิภาวรรณ วิรัตนชัยวรรณ
62013030029 นางสาววรานิษฐ� เอกศิริธนพงศ�
62013030030 นางสาวปาริฉัตร โพธ์ิทะเล

หน%า 1001 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030031 นางสาวสิราวรรณ ทิพย�รัตน�
62013030032 นายชินวัฒน� หงษาคํา
62013030033 นางสาวนัจญ�วา เลิศอริยะพงษ�กุล
62013030034 นางสาวพสิตา สุวรรณพงษ�
62013030035 ว5าที่ ร.ต.กัมปนาท ทับมณี
62013030036 นางสาวปภากร ขําดี
62013030037 นางสาวกรรณิการ� ฮะบุญมี
62013030038 นางสาวจามจุรี บุญมี
62013030039 นายธีรศักด์ิ กันดูวงศ�
62013030040 นายจารุกิตต์ิ อับดุลรอมัน
62013030041 นางสาวชุติมา อินทรวงศ�ศักด์ิ
62013030042 นางสาวอุไรรัตน� บุญประสานต์ิ
62013030043 นางสาววรัชยา โฉมโสธร
62013030044 นางสาวอาภาภรณ� วิจิตร
62013030045 นางสาวธันยพร จินดาไทย
62013030046 นางสาวนารีมUะ ลาเตUะ
62013030047 นางสาวรินทร�ธนัน ศิษฐกูลพงศ�
62013030048 นายชัชวาล ตรงดี
62013030049 นางสาวเบญจพร เจียมจิตร�กุล
62013030050 นายสัภยา แช5มทิม
62013030051 นายธีระวัฒน� อนันตเดชศักด์ิ
62013030052 นางสาวอุณากุล อภิวนัสบดี
62013030053 นางสาวกาญจนาพร ชมภูนุช
62013030054 นางสาวสิริกาญจน� ศะศินิล
62013030055 นางสาวไพพรรณ วาสนาวิไล
62013030056 นางสาวพชรพร ถมรุ5ง
62013030057 นางสาวอังคณา กกก5อเส%ง
62013030058 นางสาวศศิตา เมฆสุข
62013030059 นางสาวลําไพร วงศ�แก%ว
62013030060 นางสาวพิชามญชุ� ขันธวิทย�

หน%า 1002 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030061 นายนันทศิลปQ นันทพิสิฐ
62013030062 นางสาวณภัทร มนมิตร
62013030063 นายชัยรัตน� เจียมจริต
62013030064 นายบัณฑิต ตามบุญ
62013030065 นางสาวสิริกาญจน� สีน%อย
62013030066 นางสาวศุภิสรา แววบุตร
62013030067 นายวิธาน แสงวัชรมรกต
62013030068 นางสาวเมธาวี ภู5ระย%า
62013030069 นายอนิวัฒน� ตาลพรศรี
62013030070 ว5าที่ ร.ต.นรินทร� อินทรส
62013030071 นายรัฐภูมิ แจ5มสุกใส
62013030072 นางสาวนลินี สุขสุขวัญ
62013030073 นางสาวศิรดา บุญมี
62013030074 นายสุรศักด์ิ ปานเพ็ชร
62013030075 นายทิฆัมพร ปานทอง
62013030076 ว5าที่ร%อยตรีณัฐวัตร สถิตย�ถวิลวงศ�
62013030077 นายภัทรพงศ� ช5วยคล%าย
62013030078 ว5าที่ร%อยตรี.ญ.วรรณฤดี พรมวาส
62013030079 นางสาววรางคณา สันติธํารงพันธ�
62013030080 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพิมพ�ชนก เพ็ชรประสมกูล
62013030081 นางสาวเนตรประไพ กิตติสลิล
62013030082 นางสาวดวงสุดา รินจ5อ
62013030083 นางสาววรินธร อินทรักษ�
62013030084 นางสาวแทมมารีน สั่นสท%าน
62013030085 นายทรงฤทธ์ิ สุรินทราโช
62013030086 นายศตวรรษ ไหวดี
62013030087 นางสาวกาญจนา นาแซง
62013030088 นางสาวสุธิดา วิทยาศิริกุล
62013030089 นางม่ิงขวัญ วันยอด
62013030090 นางสาวมินตรา สานิง

หน%า 1003 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030091 นางสาวนนทิชา มูลลี
62013030092 นายวิชัย เพ่ิมทรัพย�ทวีผล
62013030093 นางสาวเสาวลักษณ� นรานุภาพ
62013030094 นางสาวสุพรรณนิภา เย่ือใย
62013030095 นางสาวภัสชา ป@นตาโมงค�
62013030096 นางสาวอาภัสรา เกษการ
62013030097 นางสาวจิราภรณ� ขาวละออ
62013030098 นางสาวมนัสชนก วรรณศิริ
62013030099 นางสาวพิตติภรณ� หัสภาค
62013030100 นายสามารถ อัศวมานะ
62013030101 ว5าที่ร%อยโทสมชัย ว5องกาญจนรุ5ง
62013030102 นางสาวแจ5มนภา อินทรเดช
62013030103 นางสาวเพรชธิภา วังทัน
62013030104 นายพงศธร อรุณมิตร�
62013030105 นายทวีภัทร เลขยันต�
62013030106 นางสาวรรินทร�มาศ กรีเทพ
62013030107 นายสกล บุญชัย
62013030108 นางสาวช5อชบา รุ5งสว5าง
62013030109 นางสาวอรรถวรรณ ชูแผ%ว
62013030110 นางสาวสุวิษา สุดชะวา
62013030111 นายภัทรดนัย วงศ�ศิริ
62013030112 นางสาวเพียงนรี ลาภหลาย
62013030113 นางสาวธนันพร มนตรีปรีชาชัย
62013030114 นางสาวสลีวัลย� จันทะวงษ�
62013030115 นางสาวสโรชา นิตยนันทรัชต�
62013030116 นางสาวสุรีภรณ� คุ%มเขต
62013030117 นายประวิทย� เหมือนนึก
62013030118 นางสาวสุนารี เวชพฤติ
62013030119 นางสาวมินตรา ดีจริง
62013030120 นางสาวหยาดพิรุณ เจริญดง

หน%า 1004 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030121 นางสาวพิชญา สุขรัศมี
62013030122 นางสาวรัชดาภรณ� บุญเสริม
62013030123 นางสาวบัณฑิตา ขาวเงิน
62013030124 นายวีรพงศ� ดวงประภา
62013030125 นางสาวจันทร�เพ็ญ คูนาดี
62013030126 นางสาวศุภนิดา แสงเผือก
62013030127 นางสาวญาณิศา ลิ้มกุลวราภิวัฒน�
62013030128 นายนัฐพล ศรีชัยวงค�
62013030129 นายสุทธิศักด์ิ กาญจนกูล
62013030130 นางสาวสุรางคนา เวทยาวงศ�
62013030131 นางสาวธนภรณ� โชติฐานิดา
62013030132 นายณัฏฐ� ดิลกรัตนไพรศาล
62013030133 นายรณชัย ทองสมบัติ
62013030134 นางสาวชาลิดา ตัวสระเกษ
62013030135 นางสาวสุวนินทร� ดวงบุบผา
62013030136 นางสาวกาญจนา ปาบุ
62013030137 นางสาวอรอนงค� ปูXแก%ว
62013030138 นางสาวกาญจนา ย่ิงสุข
62013030139 นายปริญญา ยอดเกตุ
62013030140 นางสาวจันทราวรรณ ศรีจันทร�อ5อน
62013030141 นางสาวแวรุสนี แวหลง
62013030142 นายอมรชัย เลิศไพศาลวรกุล
62013030143 นางสาวสุภาภรณ� สงวน
62013030144 นางสาวอิสริยาภรณ� พ่ึงจิตร
62013030145 นางสาวชลกานต� ผดุงสิน
62013030146 นางสาวกรรณิการ� กะทง
62013030147 นางสาวปรียาพร ซ่ือประสิทธิผล
62013030148 นางสาวศศิชา จันทร�แดง
62013030149 นางสาวธมลวรรณ คงไชย
62013030150 นางสาวไวษณวี จอกสถิตย�

หน%า 1005 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030151 นางสาวชนาภา เดละ
62013030152 นายฐณพบ หอมสมบัติ
62013030153 นางสาวก่ิงดาว คําภูเขียว
62013030154 นายพัฒนพงษ� จุลชีพ
62013030155 นางสาวเศรษฐี จันทร�เหมือน
62013030156 นายชานัช บุญโจม
62013030157 นางสาวกาญจนา ตาทอง
62013030158 นางวราพร เพชรัตน�
62013030159 นายภูธเนศ ทองหนู
62013030160 นางสาวชมน�ศมนต� กาญจนาพัชร�
62013030161 นายวงศธร บุญเปYPยม
62013030162 นายสุรพัศ อติยศพงศ�
62013030163 นางสาวจริยา พรมท%าว
62013030164 นางสาวพรหมชนก จูเปYย
62013030165 นางสาวพัชรา ระยับศรี
62013030166 นายรวินันท� สุวรรณสถิตย�
62013030167 นางสาวสุดาพร ศรีผุย
62013030168 นางสาวสุภัตรา วรรณุลัย
62013030169 นางสาวจันทรัตน� เรืองสวัสด์ิ
62013030170 นางสาวทิพย�ประภา สินสวัสด์ิ
62013030171 นายธีรัตน� กูลเก็ต
62013030172 นายประพันธ� ลําภา
62013030173 นายนิสสรณ� ทองอร5าม
62013030174 นางสาวศิริขวัญ ขันตะเภา
62013030175 นางสาวกุลธิดา คําเปลว
62013030176 นายจักรพันธ� นกศรีแก%ว
62013030177 นางสาวถาวรีย� พลเย่ียม
62013030178 นางสาวศดานันท� แทนสกุล
62013030179 นางสาวมณีรัตน� วัฒนา
62013030180 นายพีรยศ มณีโชติ

หน%า 1006 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030181 นางสาวฐิติชญาน� ป@ยะจรูญสิทธ์ิ
62013030182 นางสาวสุวนันท� ปFญญาแก%ว
62013030183 นางสาวภัสส�ณิชา แสงภักดี
62013030184 นายเตวิช ไตรนาค
62013030185 นางสาวพันธ�วิรา น%อยสุวรรณ�
62013030186 นางสาวณฐมน มิตรอุดม
62013030187 นายสุพัฒน� พลทองมาก
62013030188 นายนิรันดร� ป@ยพาณิชยกุล
62013030189 นายธนวัฒน� ศิริพจนากุล
62013030190 นางสาวธิดารัตน� คงศิริ
62013030191 นางสาวกวีพร สุขสมบัติไพบูลย�
62013030192 นายภูริวัฒน� แก%วนิล
62013030193 นางสาวฉัตรฑริกา สิงห�ป;อง
62013030194 นางสาวนาลินี สมศรี
62013030195 นายธงไชย วิชัด
62013030196 นายฮาลีม สารีปา
62013030197 นายประสิทธ์ิ กุฎิน้ํา
62013030198 นางสาวจุฬารัตน� แพเพ็ชร
62013030199 นางสาวธิดารัตน� สมบูรณ�
62013030200 นางสาวฐิติรัตน� ธนโชติวราธิษณ�
62013030201 นางสาวศิรดา แสนสุข
62013030202 นางสาวจันทร�ทิพย� เผือกร5มโพธ์ิ
62013030203 นางสาวภัทรวดี ปลัดสงคราม
62013030204 นายปรัชญา ก%านอินทร�
62013030205 นายนิติพงษ� กุลพันธ�
62013030206 นางสาววันวิสาข� คํามุลคร
62013030207 นางสาวรุ5งอรุณ เลิศวิเศษกุล
62013030208 นางสาวกรณิการ� ยอดโสภา
62013030209 นางสาวมารียา มุหมีน
62013030210 นายณฤธร สุขคุ%ม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030211 นางสาวฐิตาพร เอี่ยมฉัยยา
62013030212 นางสาวสุทธิดา ผลอินทร�
62013030213 นางสาวศิริพร ประสวนศรี
62013030214 นางสาวบุศรินทร� ทนันชัยบุตร
62013030215 นางสาวชลลดา พันธ�การ
62013030216 นายณัฐพล สูญปะเก
62013030217 นางสาวสุวดี ระวีวรรณ�
62013030218 นางสาวนภาพัฒน� ฐิติชัยธนาภัทร�
62013030219 นางสาวอังศุมา พรมบังเกิด
62013030220 นางสาวจิตต�ศิริ เย็นเสมอ
62013030221 นางสาวเพียงตรา ไตรพรม
62013030222 นางสาวจุฑามาศ อุ5นกุดเชือก
62013030223 นางสาวจิดาภา สุวรรณหงส�
62013030224 นางสาวธนัญญา แก%วน%อย
62013030225 นางสาวบุษรินทร� สุวรรณโณ
62013030226 นางสาวญาณินี โตทรัพย�
62013030227 นายภูริ บัวประดิษฐ�
62013030228 นายเอกพล ศิริพรประสาร
62013030229 นายสาธิต ชาบุดศรี
62013030230 นางสาวศิรประภาพร อาภัสรา
62013030231 นางสาวสายธารา ศาลาสุข
62013030232 นางสาวสุพรรษา มีสันเทียะ
62013030233 นายจิรวัฒน� จักแก%ว
62013030234 นางสาวจตุพร แก%วคําจันทร�
62013030235 นางสาวพิชญ�สินี กอสุจริตสิริกุล
62013030236 นายจิราวุฒิ จียะมาภา
62013030237 นายชานนท� กมลดิลก
62013030238 นางสาวพิมพรรณ วีระวงษ�
62013030239 นางสาวกชกร คร%ามปFPน
62013030240 นางสาววรัญญา เมืองสนาม
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ระดับปริญญาตรี

62013030241 นางพรรณนิภา บุญวงศ�
62013030242 นางสาวนิรชา เตียสนอง
62013030243 นางสาวกนกภรณ� ดวงดัน
62013030244 นางสาวสุภาภรณ� ทองคํา
62013030245 นางสาวฉัตรวิไล ศิลาโภชน�
62013030246 นางสาวสุวลัยลักษณ� ณรงค�วรากูล
62013030247 นางสาวขวัญกมล ประเสริฐ
62013030248 นางสาวทรรศนีย� กันเพรียง
62013030249 นางสาวณฐมน พุ5มพวง
62013030250 นายสุรศักด์ิ ภู5ตระกูล
62013030251 นางสาวกมลวรรณ จันทร�หอม
62013030252 นางสาวธนัชชา จันสินธุ�
62013030253 นางสาวพิริยาภรณ� บุญเก้ือ
62013030254 นางสาวภัทรสุดา ตามสี
62013030255 นางสาวทิพย�ทิวา คนซ่ือ
62013030256 นางสาวปาลิตา ศรีวงษ�ชัย
62013030257 นางสาวพรรษา วงษ�ใหญ5
62013030258 นางสาวสิรีธร กรัดกระยาง
62013030259 นางสาวนันท�นภัส สืบเล็ก
62013030260 นายนที สินเสมอ
62013030261 นางสาวเบญจวรรณ สมชัย
62013030262 นางสาวสุธิดา วงศ�หาญ
62013030263 นางสาวศิริพร ประดิษฐบุญ
62013030264 นางสาวนวรัตน� โพธ์ิคีรี
62013030265 นางสาวนงลักษณ� มีสมบัติ
62013030266 นายไชยโย หลายแห5ง
62013030267 นางสาววิจิตร เตชะไตรภพ
62013030268 นางสาวบัณฑิตา ภูพวก
62013030269 นางสาวณัฐญา บุญญพันธ�โสภณ
62013030270 นางสาวดาปนีย� อนันตพัฒนพงศ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030271 นายขจรเกียรติ ถ่ินลิพอน
62013030272 นางสาวชนาพร อุดโหล
62013030273 นางสาวป@ยฉัตร สิงห�ทองคํา
62013030274 นางสาวณัฐริกา อาทิเวช
62013030275 นายณัฐพล ศรีสุโน
62013030276 นางสาวทัศน�วรรณ สําลีแก%ว
62013030277 นายลิขิต ไวยโภชน�
62013030278 นายธภัทร คุ%มครอง
62013030279 นางสาวจีรวรรณ คลังชํานาญ
62013030280 นางสาวธนิตา ถวิลวิสาร
62013030281 นางสาวปFทมาพร เข็มทอง
62013030282 นางสาวพัชราพัชร� เบี้ยวทุ5งน%อย
62013030283 นางสาวสาธินี ธีระไชยกุล
62013030284 นายธนอรรถ สุขียามานนท�
62013030285 นางสาวพรวดี เพ็ชราวรรณ
62013030286 นางสาวชญาภา ผัดวัน
62013030287 นางสาวพิลาวรรณ� หอมจิตร
62013030288 นางสาวธัญชนก แนววรรณ
62013030289 นางสาวภิชยาภรณ� บุญเกลี้ยง
62013030290 นางสาวนภาพร เพชรวิสิทธ์ิ
62013030291 นางสาววรรณดี ดอนคําไพร
62013030292 นางสาวจุฑามาศ เสาะสูญ
62013030293 นางสาวปนิตา ศรีวิศรุตชน
62013030294 นายพุฒิพล เลิศปรีชาภักดี
62013030295 นายพศุตม� หลายพัฒน�
62013030296 นายธนัช ตันติมณี
62013030297 นางสาวภูษณี ปFญญฤทธ์ิ
62013030298 นางสาวมนัญยา วงษ�ปFญญา
62013030299 นางสาวชนินทร�พร พจน�จิราภรณ�
62013030300 นางสาวยัสมิน ปาทาน
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ระดับปริญญาตรี

62013030301 นางสาวสุปราณี ศรีสมบัติ
62013030302 นางสาวธิติมา หงคําเมือง
62013030303 นางสาวพรพรรณ มะณีวรรณ�
62013030304 นางสาวภัทราพร จูเมฆา
62013030305 นางจิราภรณ� เส%นเกษ
62013030306 นางสาวนภัสรา นิจจํารูญ
62013030307 นางสาวรสยา เกตุคง
62013030308 นางเบญญาภา สีม5วง
62013030309 นางสาวปฏิมา สําราญจิต
62013030310 นายชัยอนันต� คงผึ้ง
62013030311 นายธนบดินทร� รสโหมด
62013030312 นางสาวจุตินันท� รัตนไพบูลย�วงศ�
62013030313 นางสาวจุฑารัตน� อิ่มเจริญ
62013030314 นางสาวณัฐนันท� จําปาทอง
62013030315 นางสาวกัญญารัตน� ราชเล็ก
62013030316 นายธนโชติ จุดาบุตร
62013030317 นางสาวสุชานุช บริสุทธิพงศากุล
62013030318 สิบตํารวจโทบัณฑิต รัตนาวิบูลย�
62013030319 นางสาวบุญญาภรณ� บุญสนอง
62013030320 นางสาววริษฐา บุณยัษเฐียร
62013030321 นายกฤษฎา ณัฐสุทธ์ิ
62013030322 นางสาวสิริปณัฐฐา โนวิรัมย�
62013030323 นายจักรกฤษณ� สุรัสวดี
62013030324 นางสาวพรภัทรา พีระสันติธรรม
62013030325 นางสาวนิสา บุญธรรม
62013030326 นางสาวรัตนาภรณ� อุดรลาย
62013030327 นางสาวณัฏฐินี เอี่ยมรัศมีโชติ
62013030328 นายชาญณรงค� จันขุนทด
62013030329 นางสาวพัชรินทร� วงทนชัย
62013030330 นางสาวอธิชา วังคีรี
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ระดับปริญญาตรี

62013030331 นางสาวสุนันทา คําสอน
62013030332 นางสาวชาลิสา คําสวัสด์ิ
62013030333 นางนิตยา จารุพินทุโสภณ
62013030334 นางสาวป@ยพร สาธุเสน
62013030335 นางสาวสุนทรี ถ่ินชีลอง
62013030336 นางสาวนทิตา ต5อรัตนวัฒนา
62013030337 นางสาวธิดาพันธ� ซุ%นหิรัญ
62013030338 นางสาวฝนแก%ว ราชวงศ�
62013030339 นางสาวนาฎณารีย� วังงาม
62013030340 นางสาวชณิกา ราชนิภา
62013030341 นางสาวจุฑามาศ สุทธิแสน
62013030342 นางสาวป@ยธิดา พรพิมลศาสตร�
62013030343 นางสาวจริยา นันทะสาร
62013030344 นางสาววิรัลพัชร ไชยตาจักร�
62013030345 นางสาวนรีภัทร อัตตะพันธ�
62013030346 นายอนุกูล สุขปFญญา
62013030347 นายอชิร ใจตรึก
62013030348 นางสาวโศภิต ดอกไม%หอม
62013030349 นางสาวธัญชนก ป;อมมาก
62013030350 นายอนันตภรณ� โชติวิชญ�พิพัฒน�
62013030351 นายสุริยะ จันทโสม
62013030352 นายอรรถชัย พันธะราช
62013030353 นายสุรเชษฐ� พัฒน�แก%ว
62013030354 นางสาวศุภรัตน� บัวสกุล
62013030355 นายอภิชาติ อุทิศวัฒนะ
62013030356 นางสาวธัญภสร งามวิริยะวงศ�
62013030357 นางสาวพรสิริ จํานงค�บุญ
62013030358 นางสาวปานีรัตน� ดลรัศมี
62013030359 นางสาวณัฐธิดา แสงสิงห�
62013030360 ว5าที่ร%อยตรีสัณห�พล ธาตุทอง
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62013030361 นางสาวธันย�ชนก เงินงาม
62013030362 นางสาวจุฑามาศ ศรีวัฒนา
62013030363 นายศิริชัย ย้ิมสวัสด์ิ
62013030364 นายณัฐพงศ� สุรัตนเมธากุล
62013030365 นางสาวสายชล ใยบัว
62013030366 นางสาวกชกร เสถียรวิริยคุณ
62013030367 นายณัฐดนัย ใจม่ัน
62013030368 นางสาวพรทิพย� พงษ�สีดา
62013030369 นางสาวกฤติยา คําใส
62013030370 นางสาวอภิญญา พรมชัย
62013030371 นางสาวอภิชญา อุทะโย
62013030372 นายวันรัตน� สิริวิวัฒน�ธน
62013030373 นางสาวเพ็ญพิชชา ณ นคร
62013030374 นายชาญณรงค� นิลอนันต�
62013030375 นายชัยวัฒน� กําลังวัฒน�
62013030376 นายพัชรพงศ� ศิลปแก5น
62013030377 นางสาวหัทยาพร ป;องจันลา
62013030378 นางสาวธัญสินี เพ็งนาค
62013030379 นางสาวนัณธณาวีย� สระแก%ว
62013030380 นายนัสรี อุสมา
62013030381 นางสาวโศรดา สวัสดี
62013030382 นางสาวชัญญาภรณ� เรื่อศรีจันทร�
62013030383 นายวรเชษฐ� บุญเกิด
62013030384 นายจิรายุส สุริยวงศ�กุลการ
62013030385 นางสาวชนานันทน� พุดลบ
62013030386 นางสาวกวินนา ฮุมเปLอย
62013030387 นายกิตติภพ จันทร�ภูญา
62013030388 นางสาวอรวรรณ กุมภาว�
62013030389 นางสาวนิโลบล เจียวย่ี
62013030390 นายศราวุธ พูลสวัสด์ิ

หน%า 1013 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62013030391 นายวัชระพงศ� ธนไชยเต็มวงศ�
62013030392 นายอนันต� ลิ้มสุวรรณ
62013030393 นางสาวเกวลี โสภิกุล
62013030394 นางสาวธัณย�สิตา กุลศิริเมธานนท�
62013030395 นางสาวสาลิกา สีโพธ์ิ
62013030396 นายศตวรรษ สุทธิวารินทร�
62013030397 นายปฏิพล ฤกษ�วิไล
62013030398 นางสาววรัญญา สีกัน
62013030399 นางสาวมูรยาตี เจUะสะแลแม
62013030400 นางสาวยุภาวรรณ พันธ�สุวรรณ
62013030401 นางสาววิภาวี สืบประสิทธ์ิ
62013030402 นางสาวนิชาดา ศรีสว5าง
62013030403 นายธนวัฒน� คําแพ
62013030404 นายป@ยวัฒน� บรมบรรเจิด
62013030405 นางสาวนภัสรา สอนบุญชู
62013030406 นายสราวุฒิ อ5อนทรัพย�
62013030407 นางสาวสุพรรณษา นนทะพัฒน�
62013030408 นางสาวพัชราภรณ� เร็วรุด
62013030409 นางสาวภัคภิณญา บุญทรัพย�
62013030410 นางสาวภัทราภรณ� สุวรรณเขตต�
62013030411 นางสาวนริศรา ชนิวงค�
62013030412 นางสาวธัญญารัตน� บุญยรัตพันธ�
62013030413 นายชยกร ศรีเขียว
62013030414 นางสาวภัทรวรรณ ดาษถนิม
62013030415 นางสาววราภรณ� ตะกุดเดิม
62013030416 นางสาวพิมพ�พิศา เกริกไกรสีห�
62013030417 นางมัทนา พิงคะสัน
62013030418 นายศราวุฒิ อนุกูลนารี
62013030419 นางสาวนาฎลดา ภิรมย�ศิริพรรณ�
62013030420 นางสาวธัญญลักษณ� เภรีภาศ

หน%า 1014 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030421 นางสาวสิริพร รุ5งทอง
62013030422 นางสาวบุญส5ง แผ5นผา
62013030423 นายวัชรวนัน แซ5ต้ัง
62013030424 นางสาววราพร ศรีจักรวาล
62013030425 นางรูสฟารีซา เบ็ญมคตาร�
62013030426 นางสาววราภรณ� ภูบาลกระแส
62013030427 นางสาวเกตน�นิภา หนองปกติ
62013030428 นางสาววชิราภรณ� ภูจอมดาว
62013030429 นายรังสรรค� บัวชุม
62013030430 นางสาววิกานต�ดา ศรีเพ็ชร
62013030431 นางสาวฐิติกานต� บัวรอด
62013030432 นางสาวขนิษฐา จันดาเขียว
62013030433 นางสาวลิรารัตน� บุญเจริญ
62013030434 นายพงศธร สุขสว5างจิต
62013030435 นายเฉลิมเดช กิจวาศน�
62013030436 นายธนเดช เจือจารย�
62013030437 นางสาวกรรณิการ� มาลาวัยจันทร�
62013030438 นางสาวอัณณ�ชญา ชัยเวศ
62013030439 นางสาวธนารัตน� งามฤทธ์ิ
62013030440 นางสาวศศิธร กุลกรม
62013030441 นายเจนณรงค� ศรียวง
62013030442 นายภานุวัฒน� สุขใส
62013030443 นางสาวภัททิรา จอเอียด
62013030444 นายรชต กEาเมืองลือ
62013030445 นางสาวกรรณาภรณ� ผดุงธรรม
62013030446 นางสาวกาญจนา เกิดเรือง
62013030447 นายเกริกพล แสงใส
62013030448 นางสาวปรียาภรณ� มหาวรรณแจม
62013030449 นายป@ยังกูร มหาจักษุ�
62013030450 นายนันทชัย สรรเจริญเผ5าไทย

หน%า 1015 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030451 นางสาวสุภัทรานิษฐ� นันชัยวงศ�
62013030452 นางสาวสุวภา ยืนลิบ
62013030453 นายฐิติเทพ ชาวนาดอน
62013030454 นางสาวณิชากานต� สงขวัญ
62013030455 นายณัฐพงศ� คําดา
62013030456 นางสาวอธีตา ศรีสุวรรณ�
62013030457 นางสาวอมรรัตน� นาคะหะ
62013030458 นางสาวสุชาฎา ทรัพย�แก%ว
62013030459 นางสาวกาญจนา สรรพคุณานนท�
62013030460 นางสาวสุวิมล มูลทองชุน
62013030461 นางสาวชนิดา คงด%วง
62013030462 นายวุฒิไกร หน5อแก%ว
62013030463 นางสาวณัฏฐลักษณ� สุขศรี
62013030464 นางสาวขนิษฐา อิสระโชติ
62013030465 นางสาวรติพร พุกเมืองกรุง
62013030466 นางสาวปวีณา อยู5สงค�
62013030467 นางสาวเกสินี บุญรักษ�
62013030468 นายนุพงษ� คงทอง
62013030469 นายสมคิด ภักดีโชติ
62013030470 นายสุจริต แก%วจินดา
62013030471 นางสาวพัชรี จุฬารัตน�
62013030472 นางสาวปราณี หวันสะมะแอ
62013030473 นายรัฐธนนท� เฮงโชคภูวิรัชต�
62013030474 นางสาวกรรณิการ� งอนกลาง
62013030475 นายชาญเดช โคบํารุง
62013030476 นางสาวจิตราภรณ� เอิบบุญ
62013030477 นางสาวอันนา บุญศิริ
62013030478 นายกิตติพงษ� ป;อมทะเล
62013030479 นางสาวนุธิดา นันบุญ
62013030480 นางสาวกมลวรรณ พูลเขตกิจ

หน%า 1016 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030481 นางสาวธีรานุช สิงห�แก%ว
62013030482 นายพีรพงษ� แย%มประยูร
62013030483 นางสาวกนกพร ตันทอง
62013030484 นางสาวนวลนภา คู5กระโทก
62013030485 นายบุญยภู สู%ทุกทิศ
62013030486 นางสาวสุพันธ�ษา พงษ�อุบล
62013030487 นางสาวอภิชญา แน5งน%อย
62013030488 นายพิทักษ� กําพล
62013030489 นางสาวเบญจรัตน� กระแสฉัตร
62013030490 นางสาวสาลามียUะ สํามะเนี๊ยะ
62013030491 นางสาวชุติมณฑน� ชัยมงคล
62013030492 นางสาวศุภานัน จันทร�ตรี
62013030493 นางสาวสุมลรัตน� เปYยสุวรรณ
62013030494 นางสาวเมธาวี ซ%ายคล%าย
62013030495 นายธีรภูมิ ใสสอาด
62013030496 นางสาววัลยา แซ5เอี๊ยว
62013030497 นางสาวจิรภิญญา จันสงเคราะห�
62013030498 นางสาวสาวิตตรี มีศิลปQ
62013030499 นางสาววิภาวรรณ สังข�กรด
62013030500 นางสาวจิรวรรณ เจริญสมัย
62013030501 นางสาวชนกเนตร เมืองกลิ่น
62013030502 นายศุภกฤษ แก%วประสาท
62013030503 นางสาวพิชญา ชูเรืองสุข
62013030504 นายสุทธิพันธ� เรืองผล
62013030505 นางสาวณัฐรุจา อิ่มเงิน
62013030506 นายธณัจศิลปQ จันทโชติ
62013030507 นางสาวพิมพ�สิริ นาคฉวี
62013030508 นางสาวธันยพร นุ%ยพิน
62013030509 นางสาวจุฑารัตน� หมอกมีชัย
62013030510 นางสาวทัศวรรณ วัชระ

หน%า 1017 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030511 นางสาวพรนภา บวกหาร
62013030512 นางสาวอิสราภรณ� สุวรรณคํา
62013030513 นายทิวากร หลาบนอก
62013030514 นางสาวโยธิกา คงยาง
62013030515 นางสาวนันท�นภัส ขําคง
62013030516 นางสาวชลิดา ยอดอุดม
62013030517 นายสุพรรณสิทธ์ิ กล5อมเกลี้ยง
62013030518 นางสาววันวิสา ทองสงค�
62013030519 นางสาวธมลพรรณ ทองศรี
62013030520 นางสาวสุนทรี แสงแก%ว
62013030521 นางสาวธันยพร บ5อสิน
62013030522 นางสาวรัชดา ทรัพย�บุญมี
62013030523 นางสาวแพรวผกามาศ สมบุญทรัพย�
62013030524 นางสาวพร จ%อยจ๊ิด
62013030525 นางสาววรรณิศา เก5งธีระพัฒน�
62013030526 นางสาวณัฏฐิดา ทองน5วม
62013030527 นางสาวอรุณญา นุ5นขาว
62013030528 นางสาวพิชญา ลิ่มทองน%อย
62013030529 นางสาวอัฐภิญญา อวนอ5อน
62013030530 นายสุรชัย เย็นใจ
62013030531 นางสาววรัญญา นามวงศ�
62013030532 นางสาวพรพิไล นวกิจเจริญย่ิง
62013030533 นายชวัลวิทย� บุรกสิกร
62013030534 นายพิชญ� ยอดแก%ว
62013030535 นางสาวบุษยมาส แก%วเจริญ
62013030536 นางสาวสุกัลยา อ%นอยู5
62013030537 นายณัฐพล ปานนิล
62013030538 นางสาวใหม5 ศรีช5วย
62013030539 นางสาวสายธาร ติรแสงอรุณ
62013030540 นายชนาธิป คงเมฆ

หน%า 1018 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030541 นางสาวศศิธร ศิริวัฒน�
62013030542 นางสาวนิตยา ศรีจันทร�
62013030543 นางสาวเบนลิน เพ็งหนู
62013030544 นางสาวศิริวรรณ ศรีสวัสด์ิ
62013030545 นายณัฐสันต� โชติจรูญ
62013030546 นายธนิศร เหลาสิงห�
62013030547 ว5าที่ร%อยตรีธนาวุฒิ กลิ่นหอม
62013030548 นางสาวสิริมนต�มาศ สืบสิงห�
62013030549 นางสาววิชชุดา วรวัฒน�
62013030550 นายศักด์ิดา สามา
62013030551 นายไกรสิทธิ เลี่ยวสมบูรณ�
62013030552 นายศรายุทธ สุวรรณอาจ
62013030553 นางสาวขวัญชนก กาสา
62013030554 นางสาวอติพร สระวาสี
62013030555 นางสาวพรวิสาข� อัครพงศ�ปFญญา
62013030556 นางสาวภัทราภรณ� นาบํารุง
62013030557 นางสาวสุพพัตรา รัตนะโช
62013030558 นายณัฏฐวิต จิยะจันทน�
62013030559 นางสาวกรองกาญจน� วงษ�ไม5น%อย
62013030560 นายจตุพล นามหานวล
62013030561 นางสาวธันยนันท� วิไลรัตน�
62013030562 นายจิระศักด์ิ จิวะวัฒนาวนิช
62013030563 นายจิรภพ พวงจิตร
62013030564 นางสาวอนุสรา มิตรสันเทียะ
62013030565 นางสาวอรุณรัตน� เลิศสกุล
62013030566 นางสาวกรกานต� รักบ%านเกิด
62013030567 นางสาวศิริพร เวียงสมุทร
62013030568 นางสาวสายทิพย� คุ%มผิวดํา
62013030569 นางสาวฐิติวรรณ วิชัยโย
62013030570 นางสาวศิริพร แสงหิ่งห%อย

หน%า 1019 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030571 นางสาวชญาณริญ รื่นสุนทร
62013030572 นางสาวธรรมพร อาจสําอาง
62013030573 นายประสิทธิพร คงศรีวิลัย
62013030574 นางสาวนันทวัน ใจมา
62013030575 นางสาวชมพูนุช ดีจ๋ิว
62013030576 นายราเชนทร� จันทร�แดง
62013030577 นายอดิศร พรไกรเนตร
62013030578 นางสาวจิตรลัดดา เขียวแก%ว
62013030579 นายอนุชา กําแหงหาญ
62013030580 นางสาวฐิติสิริ อนันต�ประเสริฐ
62013030581 นางสาวนิภาดา ฉลาดแย%ม
62013030582 นางสาวสุดารักษ� หอมจําปา
62013030583 นางสาววรัญพัชร แสงสัมฤทธ์ิ
62013030584 นายกิตติพงษ� ศิริโพธ์ิ
62013030585 นางสาวจุฑาทิพย� สุภาพ
62013030586 นายวุฒิชัย กล%าเกิด
62013030587 นางสาวภัสสร สืบเนือง
62013030588 นางสาวณัฏฐญา ศรีศิริ
62013030589 นางสาวฐิตา แต5งสวน
62013030590 นางสาวสันต�ฤทัย คงสําราญ
62013030591 นางสาววรรณกานต� บัวอาจ
62013030592 นายอภิโชค เลิศบุญมี
62013030593 นางสาวชวิศา สําเภาแก%ว
62013030594 นางสาวอรยา แสงทะดา
62013030595 นางสาวธารีรัตน� ผดุงธรรม
62013030596 นางสาววิภาวดี สลัดใด
62013030597 นางสาววลัยภัทร� ใจห%าว
62013030598 นายนภัสกร แซ5หาง
62013030599 นายศิรายุธร แสงนิ่ม
62013030600 นางสาวเรือนแก%ว เสนภูงา

หน%า 1020 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013030601 นางสาววรรณสิริ ทองเลิศ
62013030602 นางสาวพัชฑริกา พุทธิสังข�
62013030603 นางสาววันวลิต กวยกือ
62013030604 นายศิโรจน� คําภู5
62013030605 นางสาวปาลิตา ปวงแก%ว
62013030606 นางสาวณิชาภา คุ%มครอง
62013030607 นางสาวจันทิพย� คําเกิด
62013030608 นางสาวอารีนาฎ เครือหลายนวล
62013030609 นางสาววรรณวิศา เปYยอรุณ
62013030610 นางสาวอรุณรัตน� อุทโท
62013030611 นางสาวประภาพร ประทุมพร
62013030612 นางสาวปFทมภัส เหล5าเจริญ
62013030613 นางสาวเพ็ญประภา ภูริผล
62013030614 นางสาวณภัทรสกาญณ� เจริญลา
62013030615 นางสาวฐาปนี เย่ียมต%น
62013030616 นางสาวสุดารัตน� ประเสริฐไทย
62013030617 นางสาวญาดา วิชัยดิษฐ
62013030618 นางสาววีร�หัสยา จิตเลิศขจร
62013030619 นางสาวสุนิสา ดอกไม%เทศ
62013030620 นายเอกภพ ชัยรัตน�
62013030621 นางสาวบุณณดา วาณิชย�จรรยา
62013030622 นางสาวจิตลดา ว5องการ
62013030623 นางสาวสุรีย�รัตน� บุญประคม
62013030624 นางสาวชุติมา ผลตระกูล
62013030625 นางสาวจิราพร ทองศรี
62013030626 นายประสงค� นวลมาก
62013030627 นางสาวศสิวิมล สมพงษ�
62013030628 นายไพโรจน� หมวกเมือง
62013030629 นางสาวสุณัฐชา เอียดแก%ว
62013030630 นางสาวเดือนฉาย โหมนอก
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62013030631 นายนฤนาท เสริงกลาง
62013030632 นางสาวสุภาภรณ� คําสุข
62013030633 นางสาวทรงฉัตร ชาติเผือก
62013030634 นางสาวศรัญวรัต กันต5าย
62013030635 นายพงศ�กิตติ แสงเพชร
62013030636 นางสาวณัชชา ยินขุนทด
62013030637 นายณัฐวุฒิ ลําพูน
62013030638 นางสาวศตพร ประจักษ�จิต
62013030639 นางสาวกาญจนา ชาติเจริญ
62013030640 นางสาวจอมขวัญ จู%อี้
62013030641 นางสาวณัฐธยาน� ลิ้มสกุล
62013030642 นางสาวศิริลักษณ� งานสัมพันธฤทธ์ิ
62013030643 นางสาวพัชรินทร� ย่ิงกําแหง
62013030644 นางสาวกรกนก ภู5ศิริวัฒน�
62013030645 นางสาวดวงกมล แหวนชัย
62013030646 นางสาวขวัญเรือน มีพรหม
62013030647 นางสาวรจนาพร ชีณพันธ�
62013030648 นางสาวลลิดา พรหมกายา
62013030649 นางสาวกาญจนา ปุณะตุง
62013030650 นางสาวขวัญจิรา พลศักด์ิ
62013030651 นางสาวสตรีรัตน� เพชรชู
62013030652 นางสาวตาลตะวัน ศิลาอํา
62013030653 นางสาวกันยารัตน� เจตดิลกวรากร
62013030654 นายวัชระ เป[นสุข
62013030655 นางสาวนภัสรพี อาสาสนา
62013030656 นางสาวกฤติกา เกตุสวัสด์ิ
62013030657 นายวันเฉลิม ชวดนุช
62013030658 นางสาวชลฤดี ชัยณรงค�ศิริพร
62013030659 นางสาวภรปภัช ปFญโญจิรโชติ
62013030660 นางสาววรรณิศา ใหม5ก่ิม
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62013030661 นางสาวกาลติมา ศิริจันทร�
62013030662 นางสาวรัตนา สาทรสวัสด์ิ
62013030663 นายวรพงษ� ดวงบุญ
62013030664 นางสาววาลิณี ศรีทอง
62013030665 นายปวริศร จิตต�รัว
62013030666 นายวีรสาร อภิชนาพงศ�
62013030667 นางศุภภร ศรีชะอุ5ม
62013030668 นางสาวสุนิสา พิทักษ�ธรรม
62013030669 นางสาวพรพรรณ อักโข
62013030670 นางสาวธัญญารัตน� พงษ�เรื่อง
62013030671 นางสาวดารุณี ค%าไหมคํา
62013030672 นางสาวพิชญา ธรรมร5มดี
62013030673 นางสาวฐิตานันท� ศรีเผ5าเอี่ยม
62013030674 นางสาวศิวพร สัมมาวัน
62013030675 นายเกียรติยศ จักษุพา
62013030676 นายเกียรติศักด์ิ ลบลาย
62013030677 นางสาวเบญจพร แก%วพวง
62013030678 นางสาวณัฎฐินี ภาคสุโพธ์ิ
62013030679 นางสาวอรุณรัตน� วันเห5า
62013030680 นางสาวเบญจวรรณ โพธ์ิเกตุ
62013030681 นางสาวศิริขวัญ กรอบเพ็ชร
62013030682 นายอัชรพงษ� พิมพา
62013030683 นางสาวพัฒน�มาศ สุริยชัยชวรัฐ
62013030684 นางสาวป@ยลักษณ� อยู5สบาย
62013030685 นางสาวอัจฉราวรรณ คงเหมียน
62013030686 นางสาวมะลิสา ทานุมา
62013030687 นางสาวธนัตฐา เสนีย�ศิริกุล
62013030688 นางสาววิชิตา บุญทรง
62013030689 นางสาวกัลยาณี โอ5เรือง
62013030690 นางสาวพิทยารัตน� ดุลยเสนี
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62013030691 นางสาวเสาวลักษณ� ธรรมสาร
62013030692 นางสาวเมรานนท� หมวกสา
62013030693 นางสาววธูสิริ ปานงาม
62013030694 นางสาวพรฑิตา ไตรยสุทธ์ิ
62013030695 นายณัฎฐปวีร� ศรีใจวงศ�
62013030696 นางสาวชโลธร เงาปFดชา
62013030697 นางสาวมัณฑนา เมียนเกิด
62013030698 นายปริญญา โคยามา
62013030699 นางสาวสิรินรัตน� ฤทธ์ิธนสุเมธ
62013030700 นางสาวณัฐชยา หมวดสิงห�
62013030701 นายคุณานนท� เสมอใจ
62013030702 นางสาวเสาวรส แหม5งปFง
62013030703 นายธนัช เนตรตา
62013030704 นางสาวสุธีธิดา สร%อยพวง
62013030705 นายณัฐพล บุญยืน
62013030706 นางสาวกมลทิพย� วาดโคกสูง
62013030707 นายณัฐพงค� จันทร�ขุน
62013030708 นางสาวจิราภรณ� วงค�ไชย
62013030709 นางสาวพรพิมล พฤกษาไพศาลศิลปQ
62013030710 นายโผนไทย วงษ�สาธิต
62013030711 นางสาวหัทยา เขียวขํา
62013030712 นายฉัตรชัย พิมพ�พิจิตต�
62013030713 นางสาวมิรันตี ศรีน้ําเงิน
62013030714 นายปริญญา เมืองสุย
62013030715 นางสาวพิชามญชุ� สําเนียงเสนาะ
62013030716 นางสาวมนต�ศิริ จินตรัตน�
62013030717 นางสาวชนิกานต� บุญสนอง
62013030718 นางสาวธนวรรณ ปลอดโปร5ง
62013030719 นางสาวเฟLPองมณีมาศ หนูอ%น
62013030720 นางสาวอรัชพร เทพณรงค�
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62013030721 นางสาวณิชาภัทร ตนะทิพย�
62013030722 นางสาวอภิญญา สมีพันธ�
62013030723 นางสาวพิมพ�ณดา รวมลําภา
62013030724 นายมกุฎทวิ ฉัตรเจริญวัยวุฒิ
62013030725 นางสาวกฤติยาภรณ� พ่ึงไพศาล
62013030726 นางสาวปาริชาติ กันสิงห�
62013030727 นางสาวกนกวรรณ สุนทรวุฒิคุณ
62013030728 นายฐานทัพ ไพรินทร�รัตน�
62013030729 นางสาววนิดา ตุ5ยสติ
62013030730 นางสาวลักขณา ดิษกร
62013030731 นางสาวปวริศา ชัยวิชิต
62013030732 นางสาวป@ยะพรรณ อาจประจันทร�
62013030733 นางสาวกมลฉัตร ทองผอม
62013030734 นางสาวศิวพร เพชรวิลัย
62013030735 นางสาวณัฐิดา นิ่มขํา
62013030736 นางสาวศิริรัตน� เนตรหาญ
62013030737 นางสาวทิพย�สุคนธ� อนุสุริยา
62013030738 นางสาวชไมพร กล%วยนิจ
62013030739 นางสาวจิดาภา คงภักดี
62013030740 นายวีรกร ชุติอนุสรณ�ชัย
62013030741 นางสาวปาริชาติ สังข�หน5วง
62013030742 นางสาวนันทิยา เผือกสาลีวงศ�
62013030743 นางสาวรัตนาภรณ� ขวาไชวี
62013030744 นายไกรวิชญ� มีแสง
62013030745 นายอธิป สระทองคํา
62013030746 นางสาววิลาวัลย� เพชรทวีสิน
62013030747 นางสาวพจนา เศษฐนันท�
62013030748 นางสาวกมลชนก พลอยงาม
62013030749 นางสาววันทนา จันทร�แก%ว
62013030750 นางสาวกุลนันท� โป^ะเงิน
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62013030751 ว5าที่ ร.ต.หญิงออรณี ศรีหาตา
62013030752 นางสาวภาวิดา ตันเส็ง
62013030753 นางสาวเบญจมัยพร เกิดมี
62013030754 นายณธีร� ศิลาลาส
62013030755 นายรัชชานนท� ทิพย�วงศ�
62013030756 นางสาวกรกช สีเจริญวัฒนา
62013030757 นางสาวสาวิตรี การหม่ัน
62013030758 นางสาววิพาวี เต5าเล็ก
62013030759 นางสาวกนกวรรณ พิมหนู
62013030760 นายอัสลัม หวังแอ
62013030761 นางสาววัลลิภา ปูXสังข�
62013030762 นายสักกพงศ� ตันมงคล
62013030763 นายเดชวิทธ� รัศมี
62013030764 นางสาวพาณิภัค ดนตรี
62013030765 นางสาวดลพร กิจปราชญ�
62013030766 นายณัฐสิทธ์ิ ต้ังเดชาวุฒิ
62013030767 นางสาววริสสรา มลิวัลย�
62013030768 นางสาวลักษณา ช5างหล5อ
62013030769 นางสาววรวรรณ เหลืองชั่งทอง
62013030770 นางสาวศิริลักษณ� ประสาร
62013030771 นายอรรถพล จรรยพงษ�
62013030772 สิบเอกมหัสวี บุรีรักษ�
62013030773 นางสาวอรอุมา พรายด%วง
62013030774 นางสาวกรกนก ริยาพันธ�
62013030775 นางสาวภัทรา มานะกิจ
62013030776 นางสาวศิริลักษณ� กองศิริ
62013030777 นางสาวนภาพร ถวัลย�สิริพันธ�
62013030778 นายธนกฤช ชูหมุน
62013030779 นางสาวปทิดา กรพิพัฒน�
62013030780 นางสาวจินตนา เอี่ยมสําอางค�
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62013030781 นางสาวทวิพร ประวิง
62013030782 นางสาวอริษา อักษรเนียม
62013030783 นางสาวสุภาภรณ� ลอยสุวรรณ�
62013030784 นางสาวโสภาวรรณ สอาด
62013030785 นายจตุรงค� เรียบสกุล
62013030786 นางสาวศุภาภร สารใจ
62013030787 นางสาวสุจิตตรา เอี่ยมสําอางค�
62013030788 นางสาวจรรยา รินทรามี
62013030789 นางสาวอัญญาทิพย� ทองแสง
62013030790 นางสาวลัลลดา ประทุมทอง
62013030791 นายอดิศักด์ิ บัวศรี
62013030792 นางสาวซอลีฮะ โตะคะ
62013030793 นางสาวเวฬุรีย� สัญชัยวรนันท�
62013030794 นางสาวพัชรพร ชนะชัย
62013030795 นางสาวชุติมา สิริโสม
62013030796 นางสาวอภิญญา สุขเกษม
62013030797 นางสาวรัดเกล%า บวรจิตอดุลย�
62013030798 นางสาวพิชญ�สินี โกศลานันท�
62013030799 นางสาวเกศกมล สมมาตย�
62013030800 นายธนทร ใต%ร5มบุญ
62013030801 นายชัชวาล เจริญภักดี
62013030802 นายศุภชาติ ป@ยไพร
62013030803 นางสาวพิชชาภา เมืองมาหล%า
62013030804 นางนฤมล สมทรง
62013030805 นางสาวนิสา สุริยะคําวงศ�
62013030806 นางสาวชญาน�ภักด์ิ สุพรรณ�
62013030807 นางสาวนฤมล เจียระธรรม
62013030808 นายดัสกร น%อยถนอม
62013030809 นางสาววิจิตรา อุประ
62013030810 นางสาวเพียงฟ;า วุฒิประดิษฐกุล
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62013030811 นางสาวพรรณี พาพะหม
62013030812 นางสาวมณฑกาญจน� พันธุ�สวัสด์ิ
62013030813 นางเสาวลักษ� ไทยสงค�
62013030814 นางสาวบชกร เทพคําอ%าย
62013030815 นายอภิสิทธ์ิ เบิกบานดี
62013030816 นางสาวไอลดา เปล5งผิว
62013030817 นางสาววิลาสินี รัตนพันธุ�
62013030818 นางสาวสกาวศิถี ทองแท5ง
62013030819 นางสาววนัชพร สายส5อ
62013030820 นางสาวทิฆัมพร ทองเกลี้ยง
62013030821 นางสาวปรียานุช ศรีเทพ
62013030822 นางสาวอรประภา พิมพ�ต%น
62013030823 นางสาวชุติรดา ณ พัทลุง
62013030824 นางสาวลลิตา สายน้ําเขียว
62013030825 นางสาวกอนีตะห� สะแลแม
62013030826 นายสิรภพ เสรีวัตตนะ
62013030827 นางสาวจารุณี อินทรัตน�
62013030828 นางสาวภัทราวดี ภักดีณรงค�
62013030829 นางสาวจิราพร วิบูลสิริกุล
62013030830 นายจิรพัทธ� เก5งธัญการ
62013030831 นางสาวพลอย กรุดม5วง
62013030832 นายกษม อินสว5าง
62013030833 นางสาวจุฑาภรณ� แก5นภักดี
62013030834 นางสาวสุนา ศิริบุญ
62013030835 ว5าที่ ร.ต.กิตติพงศ� สาธุจรัญ
62013030836 นายศรีพงษ� สิริเสรีกุล
62013030837 นางสาวอภิชญา เครือวงค�
62013030838 นางสาวณฐมน หิรัญ
62013030839 นายปรัตถกร ลิขิตตระกูลวงศ�
62013030840 นางสาวพรปวีณ� ธีรโชตินวนันท�
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ระดับปริญญาตรี

62013030841 นายชัยณรงค� ฉัตรแก%ว
62013030842 นางสาวนิภาวรรณ แป;นสุวรรณ
62013030843 นายศุภมงคล อิศรางกูร ณ อยุธยา
62013030844 นางสาวชญานิศ เต็นภูษา
62013030845 นายยงยุทธ สุขจิตร
62013030846 นางสาวปFทมา ฤทธิมหันต�
62013030847 นางสาวปวรรณรัตน� เจUะสแม
62013030848 นางสาวอาริญา เภาโพธ์ิ
62013030849 นายศรันยู อริยะวงค�
62013030850 นางสาวชุติมา รอดบุญเกิด
62013030851 นางสาวฐิติยา อัครบวรรัศม์ิ
62013030852 นายวราวัจน� ราวินศรีรัตน�
62013030853 นางสาวพุชิตา พ่ึงฉิม
62013030854 นางสาวพิรดา กลมกล5อม
62013030855 นางสาวเนตรนภา กุลสิงห�
62013030856 นางสาวปลายฟ;า พูลสวัสด์ิ
62013030857 นางสาวมณฑารัตน� หันตุลา
62013030858 นายวรวิทย� สุวรรณศรี
62013030859 นางสาวพัชราพร ทรัพย�มาก
62013030860 นางสาวจริยา เจียนสันเทียะ
62013030861 นายวีรพันธ� สายพิณชัย
62013030862 นางสาวกมลรส ศักด์ิจิรพาพงษ�
62013030863 นางสาวศุภิสรา ศรีภูมิ
62013030864 นางสาวณัฐกฤตา สุเมฌานนท�
62013030865 นางสาวอภัสรา อัจฉริยกุล
62013030866 นายนัฐพงศ� แก%วแสงสุข
62013030867 นายวรธรรม จันทฤก
62013030868 นางสาวสายสมร นิลสลับ
62013030869 นางสาวเนตรชนก จุ%ยเจริญ
62013030870 นางสาวณัฐญา ฟูแสง
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62013030871 นางสาวเสาวลักษณ� พุ5มแจ5ม
62013030872 นางสาวธนัชชา บุตรสุวรรณ
62013030873 นางสาววีรภัทรา ม5วงศิริธรรม
62013030874 นายธีระเดช อํานวยพร
62013030875 นางสาวนริศรา ทะวงษ�
62013030876 นายพิษณุ เปรมปรีด์ิ
62013030877 นางสาวสกุลเกศ พวงสวัสด์ิ
62013030878 นางสาวปติญา ลุกโม
62013030879 นางสาวโสพิศ ทุยเวียง
62013030880 นางสาวสุชาดา อร5ามเรือง
62013030881 นางสาวรวิพร พัชรวงศ�ศักดา
62013030882 นางสาวปทิตตา กล%าหาญ
62013030883 นางสาววันวิสาห� ศรีเครือ
62013030884 นายโชติวัฒน� แสงศรี
62013030885 นายสิทธิพันธ� กาบคํา
62013030886 นายกําธร เฉิดไธสง
62013030887 นางสาวป@ญชาน� ภักดีใหม5
62013030888 นางสาวนูรไอนิง สาแมบากอ
62013030889 นางสาววิไลพร ทานา
62013030890 นางสาวสุพิณดา โสณมัย
62013030891 นางสาววราพร ประหา
62013030892 นางสาวจุฑาทิพ พวงมาลา
62013030893 นางสาวธิดารัตน� พรมเมือง
62013030894 นางสาววรรณจิรา เจริญเขต
62013030895 นายวิกรม ศรีวิลัย
62013030896 นางสาวรัชนี ธนะบริหาร
62013030897 นางสาวฐานิดา แดงจ๋ิว
62013030898 นางสาวสุนิสา ป@ตายัง
62013030899 นางสาวชิดชนก ขวัญพรม
62013030900 นางสาวนุสรา วาเลาะ
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ระดับปริญญาตรี

62013030901 นายกฤษ สุรินทร�
62013030902 นางสาวกชกร ป@นตานนท�
62013030903 นางสาวทักษพร สุขสนั่น
62013030904 นางสาวดวงพร ภูสมตา
62013030905 นางสาวกนกศรี แสงทอง
62013030906 นางสาวปรียนันท� เพ็ชรวิเศษ
62013030907 นางสาวชไมพร ช5างเจริญ
62013030908 นางสาวสุวรรณี อุดมแก%ว
62013030909 นางสาวอรวรรณ ประสารวุฒิ
62013030910 นางสาวอามีเนาะ เลาะมิง
62013030911 นางสาวธนกานต� ศรีอุทธา
62013030912 นางสาวจุฑามณี เอี้ยงปาน
62013030913 นายคริสตชน สุขสุมิตร
62013030914 นางสาวเกษิณี สามารถ
62013030915 นางสาวรติพร วงศ�ชุมภู
62013030916 นางสาวณัฐภัสสร ทองราช
62013030917 นายธีระ ทองสุวรรณ
62013030918 นางสาวลลิดา พ่ึงน%อย
62013030919 นางสาวญาณาธิป ครุธทิน
62013030920 นายสิรภพ สมบัติพิบูลย�
62013030921 นางสาวประภัสสร วิวรรธมงคล
62013030922 นายจาตุรงค� อินธิมา
62013030923 นางสาวกนกวรรณ เย็นวัฒนา
62013030924 นายกฤษนันท� ธรรมโร
62013030925 นางสาวอลิสา เหมือนนนท�
62013030926 นายโชคอนันต� ประสานพิมพ�
62013030927 นายธนะวัฒน� ม5วงแก%ว
62013030928 นายธนัญชัย เส็งเจริญสุข
62013030929 นางสาววรรณภา ควรสุข
62013030930 นางสาวศิริพร พรหมสวัสด์ิ
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ระดับปริญญาตรี

62013030931 นางสาวกัญญารัตน� นกแย%ม
62013030932 นางสาวอมรรัตน� มีลาน
62013030933 นางสาวปภัสรา พิรุณเจริญพร
62013030934 นายอธิภัทร ตราโชติ
62013030935 นายชานนท� ลามคํา
62013030936 นางสาววรารักษ� ศรีสุขสมบูรณ�
62013030937 นายศุภอรรถ กัณฑ�แก%ว
62013030938 นางสาวทัศนีย� จิตรโวทาน
62013030939 นางสาวแอนจิรา เปรมสุข
62013030940 นางสาวภัททิยา แสงเดือน
62013030941 นางสาววรรณิษา รุ5งเรือง
62013030942 นางสาวศลิษา จานันโท
62013030943 นางสาวสุรีย�รัตน� เลพล
62013030944 นางสาวสุนิษา เพ็ชรโยธา
62013030945 นางสาวเพลินพิศ คูเมือง
62013030946 นางสาวจารุวรรณ นิลสมัคร
62013030947 นางสาวรัตติยากรณ� พิลาแดง
62013030948 นายกิตติธัช ม่ังนุ%ย
62013030949 นางสาวป@ยะภา พุกทอง
62013030950 นายปริญญา พลจันทร�
62013030951 นางสาวนิตยา พุทธบุรี
62013030952 นางสาวศรัญญา กิจเรืองศรี
62013030953 นางสาวอาทิตยา เชิดดอก
62013030954 นางสาวรวิพร หม5อมคช
62013030955 นางสาวสิริกร หาธรรมมี
62013030956 นางสาวพนิดา ศรีขัดเค%า
62013030957 นายสุขุม ชมภูลาว
62013030958 นายอติศักด์ิ อติอานนท�
62013030959 นายกฤติน ประไพวรรณ
62013030960 นางสาวขนิษฐา ขําวิลัย
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ระดับปริญญาตรี

62013030961 นางสาวเฟLPองฟ;า ยืนยงคีรีมาศ
62013030962 นางสาวจารียา ตาลพัด
62013030963 นางสาวจิราพร เป[งใจ
62013030964 นางสาวทิวานันท� ภิรมย�พล
62013030965 นางสาวจิดาภา วรรณะลี
62013030966 นายชนะพัฒน� พ่ึงพา
62013030967 นางสาวกฤชณัท บุญญาภินิหาร
62013030968 นางสาวฟ@ตรี ศรีตุลาการ
62013030969 นายธีรกานต� แก%วมาก
62013030970 นายติณณ� วิฬุริยะกุล
62013030971 นางสาวบุญฑริกา สุทธิกิจพิพัฒน�
62013030972 นายจินดา ไสว
62013030973 นางสาวสุทธินันท� ดวงปFญญา
62013030974 นางสาววินัย แสนปรางค�
62013030975 นางสาวปาริฉัตร ขาวนวล
62013030976 นางสาวจิตชฎา ปุราถานัง
62013030977 นางสาวนูรีซะ แสมงยี
62013030978 นางสาวปริณาห� สีหาวัฒน�
62013030979 นางสาวนิตยา สิรประภากานนท�
62013030980 นางสาวอคิราภ� หวังสวัสด์ิ
62013030981 นายณัฐพล ง้ิวพรม
62013030982 นางสาวป@ยะมาตร� บ5อพิมพ�
62013030983 นางสาวธนกร บุตรทะยักษ�
62013030984 นายประถม บรรดิษฐ�
62013030985 นางสาวกัลยรัตน� เมธาธีวสุกุล
62013030986 นายรชต แจ%งใจ
62013030987 นางสาวนวพร คงดี
62013030988 นางสาวจินดารัตน� กาบจันทร�
62013030989 นายบัณฑิต วิชัยรัตนกุล
62013030990 นายพงศธร ปงศรีชัย
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62013030991 นางสาวศิริกัญญา ดิษฐวิบูลย�
62013030992 นายพิชเญศ คําเพชร
62013030993 นางสาวศิริรัตน� แซ5จาง
62013030994 นางสาวณัฐติกา เปลี่ยนสมัย
62013030995 นางสาวศิรินญา สีของทอง
62013030996 นางสาวรัมภ�รดา สารอูป
62013030997 นางสาวอภิญญา จิตคํารพ
62013030998 นายพงศ�ปณต ศักดา
62013030999 นางสาวจํานงค� ลานประโคน
62013031000 นางสาวอรดา ราชนิยม
62013031001 ว5าที่ร%อยตรีวิศรุต งามวัน
62013031002 นางสาวสุกัญญา วุฒิไธสง
62013031003 นางสาวนฤมล เชยพิมพ�
62013031004 นางสาวชมภูนุช โกมล
62013031005 นางสาวโสภิดา ทรวดทรง
62013031006 นายศรัณย� ปFญญาศรีวินิจ
62013031007 นางสาวพุทธรักษา สถาวรสมิต
62013031008 นางสาวสุดารัตน� ทองศิริ
62013031009 นางสาวสุรียา มูลเมือง
62013031010 นางสาวรัชยาวีญ� เทียนวงค�
62013031011 นางสาวจิรศรี ศรีโตกลิ่น
62013031012 นางสาวยุวรัตน� อินทร�เชื้อ
62013031013 นางสาวญาณิศา ศรีวิชัย
62013031014 นางสาวย่ิงลักษณ� มัธยมบุรุษ
62013031015 นางสาวกฤตลักษณ� ช%างรบ
62013031016 นางสาวศิริรัตน� ทองนิล
62013031017 นางสาวสุภาพร ช5วยเจริญ
62013031018 นางสาวสมิตา ชาวโพธ์ิเอน
62013031019 นางสาวป@ยดา เอกศิริ
62013031020 นางสาวมัณฑนา ชนะรัชชรักษ�
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62013031021 นางสาวปรีญานนท� พงษ�ปราโมทย�
62013031022 นางสาววิภากร นามไธสง
62013031023 นางสาวญาณัฎฐา อักษรนํา
62013031024 นางสาวมัณฑนา เพชรเรือง
62013031025 นายจักรพันธ� สุทธะโททน
62013031026 นางสาววรรณทิวา พุ5มเขียว
62013031027 นางสาวดวงพร เขมนันท�โสภณ
62013031028 นางสาวศิริกาญจน� ฝาเงิน
62013031029 นายสรายุทธ ไหมดํา
62013031030 นายคณิต ทาระกาล
62013031031 นางสาวนันทะวัน พลพวก
62013031032 นางสาวนิธิพร สาขากิจ
62013031033 นางสาวพรรษชล ไกรสุวรรณ�
62013031034 นางสาววาสิตา ตุลธรธรรม
62013031035 นางสาวเจนจิรา มะอินทร�
62013031036 นางสาวนรีกานต� อินทร�ศิริ
62013031037 นางสาวรูซัยมี ซะอิ
62013031038 นายสุริยา อินทจันท
62013031039 นางสาวพรทิพย� เงินชุ5ม
62013031040 นางสาวชุติมา ไกรวงศ�
62013031041 นายทิชานนท� ท5าประทับ
62013031042 นายรัฐพล พุทธรุณ
62013031043 นางสาวจิตรานุช โสตถิกําแหง
62013031044 นางสาวมิลัลตี ทองแก%ว
62013031045 นางสาวปุณยาพร อาจพินิจ
62013031046 นางสาวธิติรัตน� สุภาฉิม
62013031047 นายการุณ ต้ังเจริญกิจสกุล
62013031048 นางสาวสายพิน ภักดี
62013031049 นางสาวปนิดา เจริญผล
62013031050 นางสาวพรสวรรค� แสนโคตร
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62013031051 นางสาวศศธร โพธ์ิสาร
62013031052 นายธนิษฐ� ขจิตวรพันธ�
62013031053 นางสาวรพีพร โรจนธรรมกุล
62013031054 นางสาวป@ยณัฏฐ� หนูในนา
62013031055 นางสาวประภัสรา ภู5ทอง
62013031056 นางสาวอรชร จารัตน�
62013031057 นางสาววราพร งามดี
62013031058 นายเมธวัจน� หิรัญโชคอนันต�
62013031059 นางสาวณัฏฐ�ภัค วิสุทธิสุรพูล
62013031060 นายวรวัฒน� ศิริศักด์ิ
62013031061 นางสาวภโวทัย เอียดแก%ว
62013031062 นางสาวอรยา เนียมสวย
62013031063 นางสาวอมรานันท� จอนคํา
62013031064 นางสาวปุณยาวีร� คําภิลัง
62013031065 นางสาวดวงฤทัย แสงเรืองรอง
62013031066 นางสาวเจนจิรา ฟุ;งเฟLPอง
62013031067 นายสุรพัศ เจิมจิตรผ5อง
62013031068 นางสาวชนิดา สุพันธ�พงษ�
62013031069 นางสาวปริชญา วัชรพันธุ�
62013031070 นางสาวรัชนี ชูเอน
62013031071 นายยาลาลูดิง ยีตูวา
62013031072 นางสาวธัญลักษณ� จิตรม่ัน
62013031073 นายวิชญ� ภิระบรรณ�
62013031074 นางสาวเกษสุดา บูรณศักด์ิสถิตย�
62013031075 นางสาวมาลิณี ปFนปา
62013031076 นางสาวรัสญา ภิญญภาพ
62013031077 นางสาวนพณัสม�ฉัตร จงสุขวรกุล
62013031078 นางสาวศศิวิมล ประทุมแก%ว
62013031079 นางสาวป@ยะวรรณ ศักดิกุล
62013031080 นายปราญชล รอดเผื่อน
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62013031081 นางสาวณัฐธิดา เพ็งสุข
62013031082 นางปนัดดา วงษ�พิทักษ�โรจน�
62013031083 นายฟาเดย� มาเละ
62013031084 นางสาวสุพัฒตรา บุญเรือง
62013031085 นางสาวชนิษฐา พินิจพุทธพงศ�
62013031086 นางสาวศรีญดา ธนชลนันท�
62013031087 นายมณฑล ประทุมวงค�
62013031088 นายศิริชัย จันทร�เหลือง
62013031089 นางสาวรจนาถ เล5งอี้
62013031090 นายณัชพล หิรัญวงษ�
62013031091 นายธนากร เนียมทอง
62013031092 นายกุลธน เชื้อทอง
62013031093 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีแก%วกูล
62013031094 นางสาวนลาภรณ� เฟLPองอักษร
62013031095 นางสาวภัทรสุดา สิงห�โตทอง
62013031096 นายป@ยะวัฒน� นพอมรไพศาล
62013031097 นายวีระพงศ� เกียรติไพรยศ
62013031098 นางสาวพิชชาอร สืบมาก
62013031099 นางสาวภาวิณี พุ5มจันทร�
62013031100 นางสาวณัฏฐ� เดชสุภา
62013031101 นางสาวสุวิมล สุขลิ้ม
62013031102 นายพีรณัฐ อินทร�บุหรั่น
62013031103 นายนพดล ณ นิมิต
62013031104 นางสาวปฐมวดี เทียมใบใหญ5
62013031105 นายพีรพงศ� ทองมา
62013031106 นายธนกิจ พิมพ�โยวงษ�
62013031107 นายสุทธิพงศ� จิตติศักด์ิ
62013031108 นางสาวก่ิงกาญจน� ปFญญาเศรษฐกุล
62013031109 นางสาวปรียาธร ม่ันคง
62013031110 นางสาวเบญจภา ทรัพย�ศิริผล
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62013031111 นายปรวิทย� ศรีสินธุ�
62013031112 นางสาวณฐิกา เบี่ยงกลาง
62013031113 นางสาวจิราพร อํามะรึก
62013031114 นายทชภณ นุ5มประสิทธ์ิ
62013031115 นางสาวดวงใจ ตามแก%ว
62013031116 นางสาวอัจฉราภรณ� อุประ
62013031117 นางสาวกมลวรรณ จิวธนานุพงษ�
62013031118 นางสาวอติพร ตรีรักษ�พิทักษ�กุล
62013031119 นางสาววรวรรณ มัคสุวรรณ
62013031120 นางสาวธนิดา วณิชชาวาชัย
62013031121 นางสาวปวริศา บุญมาแย%ม
62013031122 นางสาวฉัตรธิดา ช5างทองเก5ง
62013031123 นางสาวจิตรลดา แก%วศรี
62013031124 นางสาวปนัดดา ศรีวิโรจน�
62013031125 นางสาววันวิสา ม่ันเข็มทอง
62013031126 นายกันตพัชร เชื้อสาวะถี
62013031127 นางสาวรมิตา มัชเรศ
62013031128 นางสาวทัศนีย� วรพรรณ�
62013031129 นางสาวมัทนา เอกพงษ�
62013031130 นายอภิญญ� พวงลําใย
62013031131 นายนราวุฒิ ประยูรวงค�
62013031132 นางสาวชวารินทร� ฉิมแป;น
62013031133 นางสาวบุณยาพร รวิพลภากร
62013031134 นางสาวภัทรีพันธุ� รัตนบุษยาพร
62013031135 นางสาวกัญญารัตน� ฟFกนุช
62013031136 นายรัฐพล โสดาบัน
62013031137 นายอาทิพงศ� รัชฎานนท�
62013031138 นางสาวศศิวิมล เขมพิมุก
62013031139 นายศุนัทธพัจน� ฟูทะนันชัย
62013031140 นายเนติพงศ� ฉัตรไทย
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62013031141 นายธนวัฒน� เที่ยงธรรม
62013031142 นายธนวัฒน� พงศ�โชติวัฒน�
62013031143 นายณัชพล รามนาถ�
62013031144 นางสาวสายฝน ม่ิงโอโล
62013031145 นางสาวปาริชาต ยอดทอง
62013031146 นางสาวจริยา ครุธบุตร�
62013031147 นางสาวอมรรัตน� เก5งสาคร
62013031148 นางสาวกรรณิการ� คชหาร
62013031149 นายสิทธิพร แสงขาว
62013031150 นางสาวภูวารี ตาเบอะ
62013031151 นางสาวชวัลนุช ดูเบย�
62013031152 นางสาวบุญนภา คงศิริรัตน�
62013031153 นายณฐภัทร ถาดจอหอ
62013031154 นางสาวศุจินธรา บุตรเอก
62013031155 นายวีรยุทธ แซ5ลี่
62013031156 นางสาวสุชญา กิจหว5าง
62013031157 นางสาวภัทรา ประมูลสิน
62013031158 นายพิเชษฐ ชาญไชยภัทร
62013031159 นางสาวณัฐชยา ปFญญาใจ
62013031160 นางสาวณฐมน นาคเสนา
62013031161 นายศักการียา หมัดอะดํ้า
62013031162 นางสาวณัฐชณัญ ผลจันทร�
62013031163 นายพิษณุ ลีลาธร
62013031164 นางสาวจริยาภรณ� โททะมัน
62013031165 นางสาวสาวิตรี อยู5สบาย
62013031166 นางสาวอาภาพร เทียนทอง
62013031167 นางสาวสิริพร สิทธิไกร
62013031168 นายดํารงค�ศักด์ิ ศรีเมือง
62013031169 นายบัณฑิต ทองสร%อย
62013031170 นางสาวนิรินดา เนตรสุวรรณ
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62013031171 นางสาวนิชาภา ขุนทองจันทร�
62013031172 นางสาวมัณฑนา วนสันเทียะ
62013031173 นางสาวอันชณา เลาะวิถี
62013031174 นายอนุสิทธ์ิ ราชบัณฑิต
62013031175 นางสาวจุติพร บุญเรือง
62013031176 นายกรกช เหลืองระลึก
62013031177 นายไพโรจน� ทวีโชควานิชย�
62013031178 นายรัฐการ ส5งสุข
62013031179 นางสาวอริสา จิตปรีชาญ
62013031180 นางสาวนุชสรา พุ5มสุข
62013031181 นายทัชชกร รัชตบัญชาสุข
62013031182 นายสมเกียรติ แจ%งสว5าง
62013031183 นายธเนศ เภสัชมาลา
62013031184 นางสาวกาญจนา ไชยถาวร
62013031185 นางสาวภัคญาดา ขําขาว
62013031186 นางสาวรดา กันแสน
62013031187 นางสาวแพรพรรณราย พุฒศิริ
62013031188 นายธวัชชัย เขียวทอง
62013031189 นางสาวอาริสา สาเสน
62013031190 นายสิรวิชญ� พิมพ�อักษร
62013031191 นางสาวพจมาน พรประดับ
62013031192 นายธนวัต ขันตUะ
62013031193 นางสาวทิพย�ประภา อาริยะดิษฐ�
62013031194 นายเทพรัตน� พรหมณะ
62013031195 นายวุฒิศักด์ิ นาชัยธง
62013031196 นายพงศกร คงเดชธนาภิวัฒน�
62013031197 นางสาวจันทร�จิรา ยางคํา
62013031198 นางสาวพิมพกานต� บุญญรักษ�
62013031199 นางสาวลลิตา เสนาวัง
62013031200 นางสาวศรวณีย� สรสวัสด์ิ
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62013031201 นายเอกณัฐ รีเรืองชัย
62013031202 นายฉลาด เถยสูงเนิน
62013031203 นางสาวกาญจนา ศิริประเสริฐ
62013031204 นายคมสัณห� โทสูงเนิน
62013031205 นางสาวกชกร รัชนานุสรณ�
62013031206 นางสาวนีรนุช คําชวด
62013031207 นางสาวกชมน ลิ้มกระจ5างวงศ�
62013031208 นางสาวอัษฎาพร แรกรุ5น
62013031209 นางสาวสิริภัทร มีพร%า
62013031210 นางสาวโสรยา โลจนานน
62013031211 นางสาววราภรณ� ธรรมสุข
62013031212 นางสาวศรสวรรค� แก5นเพชร
62013031213 นางสาววิริญญา ณ ลําพูน
62013031214 นางสาวสุกัญญา คําปลิว
62013031215 นางสาวสุชานาถ ชัยชโลทรกุล
62013031216 นางสาวพลอยปภัส พุ5มพวง
62013031217 นางสาวสุรางคณา สุริยคํา
62013031218 นางสาวประกาย พุ5มไพร
62013031219 นายสกล ทาหอม
62013031220 นายกิตติศักด์ิ ชอบลิ้ม
62013031221 นางสาววนาลี วรพรม
62013031222 นางสาวอสมาภรณ� สุทธิพงษ�
62013031223 นางสาวสุวรรณี ทองใบ
62013031224 นางสาวกนกนุช เผ%าอาจ
62013031225 นางสาวปยุดา สีหานาม
62013031226 นางสาวสุทธิดา วงศ�พนาไพร
62013031227 นางสาวขวัญประภา อินสา
62013031228 นายคเชนทร� หนูสะอาด
62013031229 นางสาวกิตติยาภรณ� ผ5องผึ้ง
62013031230 นางสาวเกตุศรา กุกแก%ว
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62013031231 นางสาวอารียา คุ%มกุมาร
62013031232 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกนกพร ทะกัน
62013031233 นางสาวณัฐมนต� ทองปาน
62013031234 นายจิรกานต� วัชรพันธ�
62013031235 นางสาวนิติพร สะอาดม5วง
62013031236 นางสาวศรัญยพัตร� มาทา
62013031237 นายภควัต เอิบกิตติสวัสด์ิ
62013031238 นางสาวฉวีวรรณ เทียงดีฤทธ์ิ
62013031239 นางสาวอัจฉราภรณ� ไชยรักษ�
62013031240 นายธรรมรักษ� ยะนันโต
62013031241 นางสาวจิรนันท� ไชยวารี
62013031242 นายจิรศักด์ิ พิมพวง
62013031243 นายภคพัฒน� อักษรเนียม
62013031244 นางสาวชลิดา แก%วรากมุข
62013031245 นายพิษณุ จรชื่น
62013031246 นายพีรณัฐ ผอมจีน
62013031247 นางสาวปFญญภัส จึงก%อนทอง
62013031248 นางสาวทวีพร จาดบรรเทิง
62013031249 นายณรงค�วิท ผิวเกลี้ยง
62013031250 นางสาวรัมภา คงขํา
62013031251 นางสาวสุธัญญา กล%าขยัน
62013031252 นางสาวพรทิพย� เตศิริ
62013031253 นายสุขสันต� วงษาศรี
62013031254 นางสาวอัจฉรา ผันอากาศ
62013031255 นางสาวปFณฑารีย� เรี่ยวแรง
62013031256 นางสาวพจนาภรณ� พิทักษ�
62013031257 นางสาวพิมพร ศรีหนุ%น
62013031258 นางสาวสุภานัน มณีวงศ�
62013031259 นางขนิษฐา รักขาว
62013031260 นายพงศกร ตะติ

หน%า 1042 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013031261 นางสาวมินตรา นิยมศรี
62013031262 นางสาวพัชราวรรณ ทรายอ5อน
62013031263 นางสาวขนิษฐา อินผล
62013031264 นางสาวดวงกมล วชิรเดชาพล
62013031265 นางสาวจิรารัตน� จําปา
62013031266 นางสาววณิชยา วงศ�บุญมา
62013031267 นางสาวก่ิงแก%ว คําเรือง
62013031268 นางสาวมัทนา ประภาเมือง
62013031269 นางสาวกาญจนา ลําส5ง
62013031270 นางสาวสุวนันท� ชูเล็ก
62013031271 นายพงศ�พิพัฒน� อ5อนเชียง
62013031272 นายพิชญวัฒน� ปรุงศักด์ิ
62013031273 นางสาววีรดา เอี๋ยวพานิช
62013031274 นายวสันต� คีรีนิล
62013031275 นางสาวสุชาดา แซ5ฮู%
62013031276 นางสาวสุนิตา อิสระโชติ
62013031277 นางสาวมนัสมนต� สาลีผล
62013031278 นางสาวอภิชาภา เพ็งสุวรรณ
62013031279 นายชาลี สรนันท�
62013031280 นายฐิติพัชร� เลาหะชัยศิลปQ
62013031281 นายจักรพันธ� อัมรนันท�
62013031282 นางสาวลาวัลย� พะลายะสุต
62013031283 นางสาวนูรอัยน� บินสะนิ
62013031284 นางสาวหนึ่งฤทัย แก%วสุโข
62013031285 นางสาวอัญยมณี ขัตติยะ
62013031286 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีอภัย
62013031287 นางสาวปFทมา สุคนธา
62013031288 นางสาวทรงพร ด%วงนุ5ม
62013031289 นางสาวศศิธร แสงลี
62013031290 นางสาวพรลภัส เข%าะหมาน

หน%า 1043 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013031291 นางสาวคัทลียา จิตรัตน�
62013031292 นายนราวิชญ� แปงแก%ว
62013031293 นางสาวพรชายา ลือเดชวุฒิไกร
62013031294 นางสาวนภัสสร ผลคิด
62013031295 นางสาวสุภิญญา อัครเมธีนนท�
62013031296 นางสาวปริชมน สงวนชาติ
62013031297 นางสาวชาลี พิชัยโรจน�รุ5ง
62013031298 นางสาวสุชาดา มาต๊ิบ
62013031299 นายธีรพล ศรีหมอก
62013031300 นางสาวพิมลพรรณ พ5วงพร
62013031301 นายกิตติภพ ทับบุรี
62013031302 นางสาวสาวิณี นาคขวัญ
62013031303 นางสาวปรียนันท� จันทร�ห%วย
62013031304 นายสิทธิชัย พรมอ5อน
62013031305 นายศักรินทร� พุ5มศรีเพ็ชร�
62013031306 นายวรานนท� ศรีสุข
62013031307 นางสาวณัฐธยาน� อรบุตร
62013031308 นายฐิติกร เอื้อสมิทธ�
62013031309 นางสาวต5วนมูรณีย� ตอแก
62013031310 นางสาวกมลพรรณ เครือวาระ
62013031311 นางสาวฐิรชญา ผดุงเจริญ
62013031312 นายณัฐวร จันทร�สุเทพ
62013031313 นายกิตตินันท� บัวสาย
62013031314 นายณัฐชนน มัจฉากล่ํา
62013031315 นางสาวแพรวดาว แสงสว5าง
62013031316 นางสาวธนิกา พัฒโนทัย
62013031317 นางสาวพรเพ็ญ ประทุมทอด
62013031318 นางสาวศศิธร โชติอ่ํา
62013031319 นางสาวศุภานัน เศลาอนันต�
62013031320 นางสาวมณีรัตน� สระคูพันธ�

หน%า 1044 จาก 2896            
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013031321 นายกฤษฎา ศรีเปารยะ
62013031322 นางสาวกาญจนา คงดอน
62013031323 นางสาวเบญจพร แสนสวาท
62013031324 ว5าที่ร%อยตรีหญิงชลธิชา จันปุXม
62013031325 นางสาวณัฐวรา แจ5มหล%า
62013031326 นางสาวฐิติมา แจ%งขํา
62013031327 นายอาทิตย� จันทร�ศรี
62013031328 นางสาวสาวิตรี เตมียะ
62013031329 นางสาวสุภาพร สุขโพธ์ิ
62013031330 นางสาววัชราภรณ� สุขสร%อย
62013031331 นางสาวมลชนก ฉัตรสิริม่ันคง
62013031332 นายสมรัก สุขพิลาภ
62013031333 นายพิทักษ� ปFPนแก%ว
62013031334 นายธนพงษ� วาริชา
62013031335 นางสาวธัญญลักษณ� เพชรมณี
62013031336 นายสุกฤต เหรียญทอง
62013031337 นางสาวปาจรีย� ลี้ประเสริฐ
62013031338 นางสาวมนัญชญา กริสประจันทร�
62013031339 นางสาวศรัลพร วจนรจนา
62013031340 นางสาวณัฐชา แซ5พู
62013031341 นางสาววรรณพร รัตนะ
62013031342 นางสาวรัตนาพร กิมสุวรรณ�
62013031343 นายกฤษฎา สินธุยา
62013031344 นายอิกรอม สือแต
62013031345 นายทินกร ขุนประดิษฐ�
62013031346 นางสาวธมลวรรณ สาผิว
62013031347 นางสาวจิตตวีร� เชาวนศิลปQ
62013031348 นางสาวพิสชา ศรีวิจิตรปภรณ�
62013031349 นางสาวณัฐกฤตา เพชรสุข
62013031350 นางสาวสัณฐิตา ธนเศรษฐ

หน%า 1045 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013031351 นายณัฐกานต� เอมเจริญ
62013031352 นายไวกูณฐ� วงษ�ขํา
62013031353 นางสาวภัทรวรรณ ปางแก%ว
62013031354 นางสาวนริศรา ปFMนทอง
62013031355 นางสาววรอร แก%วสนิทจินดา
62013031356 นางสาวจุฑารัตน� จันละมา
62013031357 นางสาวปาริฉัตร ใจแสน
62013031358 นางสาวยานี ลิ้มเลิศ
62013031359 นางสาวนัฐติกาล จําปาอ5อน
62013031360 นางสาวแก%วกมล เกตุแก%ว
62013031361 นางสาวสุธาทิพย� จันทร�นวล
62013031362 นางสาวศิโรรัตน� สนแดง
62013031363 นางสาวมินตรา ตราเมือง
62013031364 นางสาวกาญจนาพร พุ5มพันธุ�
62013031365 นางสาวอรชา รักการงาน
62013031366 นางสาวกนกวรรณ ขําเจริญ
62013031367 นายชาครีย� สินมงคลรักษา
62013031368 นางสาวมัลลิกา กลีบบัว
62013031369 นางสาวปFญญารัตน� อ5วมเจริญ
62013031370 นางสาวญาณี บุญพันธ�
62013031371 นายกําพล ทรัพย�อุดม
62013031372 นายฮานาปY เซ็งโตUะ
62013031373 นายพงศ�เจษฎา พลหล%า
62013031374 นางสาวสุพรรษา ธะนาคํา
62013031375 นางสาวธิตยา ขุขันธิน
62013031376 นางสาวประภาภรณ� รัตนรุจ
62013031377 นางสาวศรีสุราง เทพอาษา
62013031378 นางสาวธัญมน ตนสกุลเดช
62013031379 นายฮาลีมิน นาเงาะ
62013031380 นางสาวภัทรภร ตระกูลรังสิ

หน%า 1046 จาก 2896            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013031381 นางสาวระวีวรรณ ศรีพล
62013031382 นายสุระพงษ� จีนสง5า
62013031383 นายจามิกร พรมจันทา
62013031384 นางสาวสิริพร ช5วงโพธ์ิ
62013031385 นางสาวบุษยมาศ โกรพิมาย
62013031386 นางพรเพ็ญ ผิวขํา
62013031387 นางสาวสุพัตรา เหมมหาลาภ
62013031388 นางสาวเพชรรัตน� บุญสาร
62013031389 นางสาวธาริณี อาจปลิว
62013031390 นายทัพพ�รวินทร� กล5อมภิรมย�
62013031391 นายประเสริฐ สะรีมัด
62013031392 นายวีรวุฒิ ชังอิน
62013031393 นายพรภวิษย� เอ5งฉ%วน
62013031394 นางสาวจันทร�จิรา ชนะสุข
62013031395 นางสาวอภิญญา เจนชัย
62013031396 นายกวีพจน� สุ5มศิริ
62013031397 นางสาวศุภนิดา ปFญญายอง
62013031398 นายกฤษกร ภู5พลอย
62013031399 นางสาวจุฑามาศ รัตนคํา
62013031400 นางสาวสุภาวดี ตรุณานนท�
62013031401 นางสาวเบญจณี กังเจริญ
62013031402 นางสาวพิมพ�พร อนัคฆมนตรี
62013031403 นางสาวปาริชาติ โพธ์ิทอง
62013031404 นางสาวณัฏฐิยา แผนสมบูรณ�
62013031405 นายพีระนันท� คุ%มฤทธ์ิ
62013031406 นางสาวรุ5งทิวา ศรีอินแก%ว
62013031407 นางสาวธัญญารัตน� วงพิเดช
62013031408 นางสาวปพิชญา บุญญาผลา
62013031409 นางสาวพรรณอร แก%วเรือง
62013031410 นางสาวรจนา ไผ5ตง

หน%า 1047 จาก 2896            
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013031411 นายอดิศักด์ิ สัตรีวงค�
62013031412 นายรัฐศักด์ิ โสมคํา
62013031413 นายชิโนรส อุปFญญ�
62013031414 นายฌาณวิทย� คงคาเขตร
62013031415 นายณัฐธีร� จิรหิรัณยภัทร�
62013031416 นางสาวศิรินภา หวังพิทักษ�
62013031417 นางสาวสาวิตรี ศรีสอน
62013031418 นายทศพล กอป@ติเกษมสุข
62013031419 นางสาวอภิชญา ต่ันวัฒนะ
62013031420 นางสาวเจษฎาภรณ� พุทธิมา
62013031421 นายเสรี คูสีฤทธ์ิ
62013031422 นางชนิดาภา ณ ระนอง
62013031423 นางสาวจันจิรา ฟFกเหลือง
62013031424 นางสาวชญาณุตม� เย็นธงชัย
62013031425 นางสาวชุติมณฑน� จันทร�ตรี
62013031426 นางสาวสุรีพร คําศรี
62013031427 นางสาวพรนภา ฟองนวล
62013031428 นางสาวเอกวี แช5มจันทร�
62013031429 นางสาวกัญญาภัทร คงคีรี
62013031430 นายสุรเดช แก%วฤาชา
62013031431 นางสาวสุธาทิพย� พันธ�จันทร�
62013031432 นายกรณ�ชัยวัจน� แสงเพชร
62013031433 นายวีรภัทร เรืองจันทร�
62013031434 นางสาวอริตา สมัตถะ
62013031435 นางสาวนภาลัย สําโรงแสง
62013031436 นางสาวประภา แข็งแรง
62013031437 นายเกียรติศักด์ิ เม5งซ5าน
62013031438 นางสาวธัญญลักษณ� พรพฤฒิพงศ�
62013031439 นางสาวกนกวรรณ ตุ%ยแพร5
62013031440 นางสาวพิณโพยม รัตนสุภา
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ระดับปริญญาตรี

62013031441 นางสาวชมนภัส เสมีภัทรภร
62013031442 นางรัตนา นุตโร
62013031443 นางสาวนิติกาญลณ� เกตุแก%ว
62013031444 นางสาวณัฎฐธิดา ต่ันป@น
62013031445 นางสาวนัทธิดา นาคมา
62013031446 นายประภพ หาญผจญ
62013031447 นางสาววิจิตราภรณ� ยังสี
62013031448 นางสาววิรุณรัตน� เหล5าสาย
62013031449 นางสาวจุฑามาศ พัฒนศิริ
62013031450 นางสาวชนัญชิตา หงษ�ดําเนิน
62013031451 นายสมรักษ� กลั่นประเสริฐ
62013031452 นางสาวพิมพ�ชนก กันทะวงษ�
62013031453 นายชลวิทย� จิตหม่ัน
62013031454 นางสาวนภาลัย พงษ�กาญจนะ
62013031455 นางสาวนฤภร พูลภิรมย�
62013031456 นางสาววิไลลักษณ� ชูพงศ�
62013031457 ว5าที่ร%อยตรีทวีศักด์ิ ภูวดลพิพัฒน�
62013031458 นางสาวนิภาภรณ� พงศ�กระทุง
62013031459 นายภัทรกร ศิริฟองนุกูล
62013031460 นายทศพร ไทยวิวัฒนะวงศ�
62013031461 นางสาวปภิชญา สายสวาสด์ิ
62013031462 นายอนุวรรตน� พลรัตน�
62013031463 นางสาวขวัญมนัส พัดทอง
62013031464 นายพลธนา สินพล
62013031465 นางสาวธนารีย� ธัญธนาวุฒิ
62013031466 นางสาวฤทัยรัตน� บุญเข็ม
62013031467 นางสาวกมลชนก ป@Pนประสงค�
62013031468 นายภานุพงศ� นันตาวัง
62013031469 นางสาวพิสชา ทองดี
62013031470 นางสาวศิริลักษณ� แปXมจํานัก

หน%า 1049 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013031471 ว5าที่ร%อยตรีปรีชา วานิชดิลกรัตน�
62013031472 นายลีนวัฒน� วรสาร
62013031473 นายฮาริส สุขสง5า
62013031474 นายธนพัชร ใจบางยาง
62013031475 นายธงชัย กิจสําอางค�
62013031476 นางสาววิมลวรรณ ไหมทอง
62013031477 นายอนุกูล เจือจันทร�
62013031478 นางสาวพัชรินทร� คําปา
62013031479 นางสาวอโณทัย แก%วคุ%มภัย
62013031480 นายอิบรอเฮม สะดียามู
62013031481 นางสาววรัญญา น%อยพลี
62013031482 นางสาวนริศรา ริอุบล
62013031483 นางสาวภัทรภร ทําประโยชน�
62013031484 นางสาวชิดชนก ชูสอน
62013031485 นางสาวภัทรภร ชีวนรสุชากุล
62013031486 นางสาวเกตุสุดา เจญวิถี
62013031487 นายพงษ�พิพัฒน� เที่ยงทัศน�
62013031488 นางสาวอารีรัตน� มณีสว5าง
62013031489 นายป@ยปาณ เต5งตระกูล
62013031490 นางสาวมินตรา รินอ%าย
62013031491 นายวรานนท� อ5อนอุระ
62013031492 นายมนตรี ยืนสา
62013031493 นางสาวศุภรัตน� บัวบาน
62013031494 นายอัสวิน จันทร�อินทร�
62013031495 นายภาณุพันธ� คําวังสง5า
62013031496 นางสาวพิชญา แดงพยนต�
62013031497 นายสิทธิพร ปรีรอด
62013031498 นางสาวจารุภา อ5อนละมูล
62013031499 นางสาวเอื้อรัตน� เรืองวังสรรค�
62013031500 นางสาวนฤมล วิไลเลิศ

หน%า 1050 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013031501 นางสาวกิติยา นิลรักษ�
62013031502 นางสาวสุกัญญา จันทร�สุนะ
62013031503 นางสาวกาญจนา บรรจงใจรักษ�
62013031504 นางสาวชโลทร เย่ียมญาติ
62013031505 นายพิศิษฐ� คอยเกษม
62013031506 นางวิไลวรรณ สุพรรณชาติ
62013031507 นางสาวสาริณี อินทสะโร
62013031508 นางสาวทัศนีย� ฝXายวงค�
62013031509 นายจตุรนต� นาคจรุง
62013031510 นางสาววศินี อินทนิล
62013031511 นางสาวอุมาพร จ๋ิวเจริญ
62013031512 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทร�เอียด
62013031513 นางสาวธัญชนก กายทอง
62013031514 นางสาวช5อผกา มณีโชติ
62013031515 นางสาวเมธินี สินประเสริฐ
62013031516 นางสาวป@ยะพันธ� พันธุเทพ
62013031517 นายสุริกานต� วานิชย�สถาพร
62013031518 นางสาวธัญชนก ธาตุทองคํา
62013031519 นายณัฐพงศ� ศรีเมือง
62013031520 นางสาวลัดดารัตน� ทองแผ5น
62013031521 นายสราวุฒิ แน5นหนา
62013031522 นางสาวกุญชนาถ คนึงศิริ
62013031523 นายอนุวัตร บุญจันทึก
62013031524 ว5าที่ ร.ต.ธนฉัตร หอมไชยแก%ว
62013031525 นางสาวสุรัมภา ทิพรักษ�
62013031526 นายธนวัฒน� สุจริตตานันท�
62013031527 นางสาวคนึง แตพันดุง
62013031528 นายศักดา เหมาะหมาย
62013031529 นางสาวศิริวิมล โพธ์ิไพร
62013031530 นางสาวสุภาพรรณ บุนนาค

หน%า 1051 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013031531 นายนาถวัฒน� สินเจริญพร
62013031532 นายณัฐนันท� อําม�พรพันธ�
62013031533 นางสาวสุชาดา กอนปFMน
62013031534 นายเฉกฉัตร อันไชยศรี
62013031535 ว5าที่ ร.ต.หญิงสุธีรัตน� พนัส
62013031536 นางสาวสุไนสะห� หะระตี
62013031537 นางสาวพัชรียา ดวงกํา
62013031538 นายอิมรอน ดาโอะ
62013031539 นายวีระศักด์ิ รักษาวงศ�
62013031540 นางสาวณัฐพัชร� สุวรรณรัตน�
62013031541 นายอภิชัจ จักหงษ�สุวรรณ
62013031542 นายผดุงเกียรติ ปFนดี
62013031543 นางสาวกนกวรรณ หมวดอินทอง
62013031544 นางชลดา เวหา
62013031545 นางสาวกัณห�ชรี เอื้อจิตถาวร
62013031546 นางสาวภรัณญ�ธฉัตร เดชกล%า
62013031547 นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณโณ
62013031548 นางสาวภัสราภรณ� เสนานุช
62013031549 นางสาวอรวรรณ แก%วสีดํา
62013031550 นายอนุกูล สีสวนแก%ว
62013031551 นางสาวณัฐพร เอื้อกฤดาธิการ
62013031552 นางสาววลัยพร วงศ�ปราโมทย�
62013031553 นายอรรถวิทย� คุณสิงห�
62013031554 นางสาวอลีนา แฝกสมุทร
62013031555 นายสินชัย รอดนุช
62013031556 นายนเรศน� พรมจันทร�
62013031557 นางสาวอภิญญา ละหุ5ง
62013031558 นางสาวจิรภิญญา ปFญจมหาพร
62013031559 นางสาวกุลภัทรา สรวิสูตร
62013031560 นางสาวสุวิสา ตุดด%วง

หน%า 1052 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013031561 นางสาวพิมพ�พา ไข5มุก
62013031562 นางสาวสุพัตรา ชั้นเจริญ
62013031563 นางสาวกิตติการ หวันแก%ว
62013031564 นายภูริพัฒน� ปานอุทัย
62013031565 นายณัฐภัทร เกิดแก%ว
62013031566 นางสาวปวีณา โอบอ%วน
62013031567 นางสาวธนาภรณ� กิจพรพาณิชย�
62013031568 นางสาวสไบทิพย� สุขป;อง
62013031569 นายกันตพงศ� ใจเก้ือ
62013031570 นางสาวฐิติธนา บุญเหาะ
62013031571 นางสาวนันทภัค ผิวผ5อง
62013031572 นายชูชนะ จันทร�นวล
62013031573 นางสาวปาริฉัตร นิ่มรัตน�
62013031574 นางสาวสุดารัตน� เทียมจันศร
62013031575 นางสาวชญารวี ภูมิศิริไพบูลย�
62013031576 นางสาวสุมาลี ยุพา
62013031577 นางสาวอุบลรัก สุดใจ
62013031578 นางสาวเรวดี ทองมณี
62013031579 นายธนากร จันคะณา
62013031580 นายเสกสรร นิสโลก
62013031581 นางสาวชลลดา แหล5งสนาม
62013031582 นางสาวอารียา ยังมี
62013031583 นายญาณภัทร วังบุญคง
62013031584 นายวสันต� วรรณพัฒน�
62013031585 นายชยพล วิชญโอฬารกุล
62013031586 นางสาวเขมภัทร รอดพันธุ�
62013031587 นายพงษ�พิทักษ� คุณลุน
62013031588 นางสาวฐานิสา สายจําปา
62013031589 นางสาวกวิสรา เจนการ
62013031590 นางเกสรา ภู5แดง

หน%า 1053 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013031591 นายฉัตรดนัย ไกรแก%ว
62013031592 นายพีระพงศ� วงษาเลิศ
62013031593 นายพัทธพล กันนิ่ม
62013031594 นางสาวกนกวรรณ เทวะสัตย�
62013031595 นางสาววารุณี กิจรักษา
62013031596 นางสาวพิมลวรรณ บาตรโพธ์ิ
62013031597 นางสาวแพรวรุ5งณภัส ชาน%อย
62013031598 นางสาววิจิตรา แซ5เจีย
62013031599 นางสาวเฉลิมขวัญ ยังพิมาย
62013031600 นายฤทธิไกร บุญเพ่ิมพูล
62013031601 นางสาวสุภิญญา ธรฤทธ์ิ
62013031602 นางสาวประนอม คงพิษ
62013031603 นายพิเชษฐ� ทรายเผื่อน
62013031604 นางสาวธิดา เฮงตระกูล
62013031605 นายสุวัชชัย สร%อยตา
62013031606 นางสาวโสภิชา เรืองผึ้ง
62013031607 นางสาวกมลทิพย� ขันชะลี
62013031608 นางสาวเขมินทรา สังสัพพันธ�
62013031609 นางสาวรังสิมา สงสุวรรณ
62013031610 นางสาวพัชราภรณ� สวัสด์ินาที
62013031611 นายอุเทน ทาปFญญา
62013031612 นางสาวกีรติ ป@Pนเพ็ชร
62013031613 นางสาวปาริฉัตต� พรหมสุวรรณ�
62013031614 นายฉัตรเงิน ศรีสาโรช
62013031615 นางสาวไพรจิตร� เทศแก%ว
62013031616 นายนัฐพล แสงสว5าง
62013031617 นายอุกฤษณ� กัณธะคํา
62013031618 นายเรืองเดช ศรีจันทร�
62013031619 นางสาวรุ5งทิวา ฟFPนทา
62013031620 นายอามีน รีเป[ง

หน%า 1054 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013031621 นายธนา ศรีประวัติ
62013031622 นายกวิน พลเดช
62013031623 นางสาวอมลธิรา ธัมมาคุณาพร
62013031624 นางสาวกนกภรณ� ดิลกคุณธรรม
62013031625 นางสาวกนกพร คิวฝอ
62013031626 นางสาวสนุชตรา อาธิเวช
62013031627 นางสาวรัชนีกร เกษศิริ
62013031628 นางสาวอาภาพันธ� เด่ียวสุวรรณสุข
62013031629 นางสาวธนัญชนก บวรธรรมจักร
62013031630 นางสาวศิริพร โชติพนาวัฒน�
62013031631 นางสาวชญาภา จันทร�บุญ
62013031632 นางสาวแพรวไพริน พิมพ�อักษร
62013031633 นางสาวนุชตยา ฆังคะมะโน
62013031634 นางสาวเพ็ญจันทร� สุขตลอด
62013031635 นางสาวลาวัณย� ประไพลศาล
62013031636 นางสาวป@ยนุช ไชยบุญ
62013031637 นายณัฐวุฒิ มีทรัพย�
62013031638 นางสาวพัชรี มุณีเพชรรัตน�
62013031639 นายทศพร ขุมทอง
62013031640 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุภัทรา อายุวงษ�
62013031641 นางสาวสุภาณี คําจิตร
62013031642 นายวีรพล จินดาวงค�
62013031643 นายคมสัน ยงเขตร�การณ�
62013031644 นางสาวปุณยนุช พรหมนิมิตร
62013031645 นางสาวสุนิสา แสงคํา
62013031646 นางสาวณัฐวดี นิลรัตน�
62013031647 นางสาววรรณภา รุ5งฟ;า
62013031648 นางสาวมาลี สุขประเสริฐ
62013031649 นางสาววนิดา ละครไทย
62013031650 นางสาวศิริรัตน� โพธ์ิพันธ�กุล

หน%า 1055 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013031651 นางสาวหัสยา วีระสมวงศ�
62013031652 นางสาววิภาวี นุโรจน�
62013031653 นางสาวพัชรา มหายศ
62013031654 นางสาวลลิตา ละอองอ5อน
62013031655 นางสาวนิตยา กล่ําชัย
62013031656 นายวิสุทธิชาติ ประทับทอง
62013031657 นางสาวกุลิสรา พูลธัญญะ
62013031658 นายฐาปนพงศ� มีสุวรรณ
62013031659 นายภาณุวัฒน� ขวัญสุข
62013031660 นางสาวจินห�จุฑา ยอดชล
62013031661 นางสาวอัญชลี ชํานาญกุล
62013031662 นางสาวรจรินทร� อินไผ5
62013031663 นายธีรพงศ� จันทร�พงษ�
62013031664 นางสาวรื่นฤดี ปลื้มจิตร
62013031665 นายณัฐพันธุ� คงเอียง
62013031666 นางสาวทิพยวัลย� ขอบขํา
62013031667 นางสาวอิงอร สิตตา
62013031668 นางสาวศุทธินี วงศ�เรือง
62013031669 นางสาวจิรนันท� ขําวงษ�
62013031670 นางสาวจุฑามาศ ฝูงชมเชย
62013031671 นายอนุศิษฐ� สิงห�นิกร
62013031672 นายเอกกฤษ สมาทอง
62013031673 นายตะวัน จันทร�เพ็ชร
62013031674 นายชญานิน ศรีดารณพ
62013031675 นางสาวจิตา บุญเกิด
62013031676 นายนวุติ ไทยแท%
62013031677 นางสาวณัฐธิดา ทองเจียว
62013031678 นางสาวฐาปณีย� ศรศาสตร�
62013031679 นางสาวนุชณีย� แซะอารี
62013031680 นางสาวภควดี หัสจรรย�
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62013031681 นางสาวจุฑามาศ เพ็งรักษา
62013031682 นางสาวคฎาพร รัตนสุวรรณ�
62013031683 นายป@ยะโชติ วัชระสุภัทร
62013031684 นางสาวณัฐวดี ทองผา
62013031685 นางสาวสุป@ยา ไพบูลย�วรรณ
62013031686 นายอานันท� เหมะธุลิน
62013031687 นายศุภกร ธีรพงศ�สุชาติ
62013031688 นายกฤษณะ เฉลิมกิจ
62013031689 นายสุธินันท� เรืองยศ
62013031690 นางสาวสุนันทา อ%วนแก%ว
62013031691 นางสาวชุติมน แฝงพงษ�
62013031692 นางสาวภัทราวรรณ เชื้อหงษ�
62013031693 นางสาววิมลมาศ ภิรมย�สุทธิพงศ�
62013031694 นางสาวพัชรพร แดงแม5พูล
62013031695 นางสาวหนึ่งฤทัย คําเติม
62013031696 นายปุณภิลาศ นรากรพิพัฒน�
62013031697 นางสาวณัชชา สงวนสิงห�
62013031698 นายอดุลย� แก%วแสงแจ5ม
62013031699 นางสาวพัชริดา นิลแสง
62013031700 นางสาวปFฐมาพร ใยฤทธ์ิ
62013031701 นางสาวจันทร�นิภา เผือกจีน
62013031702 นางสาวพัชมณ บุญพร%อม
62013031703 นางสาวศศิธร อภัยพันธ�
62013031704 นางสาวกุลสตรี ศรีบรรเทา
62013031705 นางสาวศศิประภา โคตะมี
62013031706 นางสาวจิระนันท� วงษ�ม่ัน
62013031707 นางสาวลําพันธ� วิชัย
62013031708 นางสาวสุพรรณนิการ� สาระกูล
62013031709 นางสาวปวัณรัตน� เอียงชัยภูมิ
62013031710 นางสาวภาวิณี ประยูรหงษ�
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62013031711 นางสาวเปรมจิต ราชคมน�
62013031712 นางสาวอรอุมา จวนสว5าง
62013031713 นางสาวภัทรภร รอดกําเนิด
62013031714 นายทินภัทร โกวาปY
62013031715 นายธนวัฒน� นึกม่ัน
62013031716 นางสาวพรพรรณ สังเกตุการณ�
62013031717 นางสาวจิรนันท� นิสัยหาญ
62013031718 นายศรัณยู อบลัดดา
62013031719 นางสาวเจUะสารา มานูนดาหวี
62013031720 นายสุรเดช สงวนสิทธ์ิ
62013031721 นางสาวนภัสสร กล5อมบรรจง
62013031722 นางสาวณัฎฐกานต� ฉัตรวิไล
62013031723 นางสาวปุณณมาส โรจนสุพจน�
62013031724 นายมนตรี ละอองเภา
62013031725 นางสาวกันต�ฤทัย บุญมี
62013031726 ว5าที่ ร.ต.ฑีณวุฒิ พิจิตร
62013031727 นางสาวนิตยา เกิดศิริ
62013031728 นายสุรวิชญ� พุ5มเถ่ือน
62013031729 นายวุฒินันท� อันทะหวา
62013031730 นางสาวลลิตา ตันเจริญ
62013031731 นายวรชัย สนั่นสุข
62013031732 ว5าที่ ร.ต.อาทิตย� มังกรเสถียร
62013031733 นางสาวรุ5งนภา แก%วศิริ
62013031734 นายวรพงศ� กิจพานิชย�ไพศาล
62013031735 นางสาวพิจิตรา รูปเลขา
62013031736 นางสาวจิราภรณ� พิพัฒน�ศาสตร�
62013031737 นายนนท�มนัส ฉิมพลี
62013031738 นายมหิธร กันทะวงษ�
62013031739 นางสาวปFณฑ�ชนิต คงเสฐียร
62013031740 นางสาวศรัญญา เสภาแดง
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62013031741 นายสิริวุฒิ วงษาพล
62013031742 นางสาวศิริพร ทับแห
62013031743 นางสาวณีรนุช เพ็ญพันนาค
62013031744 นางสาวปณิดา ทองใบ
62013031745 นายพีรภัค เพ็งงาน
62013031746 นางสาวมณฑิรา เหล5ไม%
62013031747 นางสาวณัฐปภัสร� มีสกุลทิพยานนท�
62013031748 นางสาววาสนา ชัยปFญหา
62013031749 นางสาวสุนันทา สิงห�นันท�
62013031750 นายภาณุพงศ� จันทร�เขียว
62013031751 นางสาวน5านป@ง เรียงโหน5ง
62013031752 นางสาวทิพวรรณ แดงเดช
62013031753 นางสาวพณณกร แก%วดก
62013031754 นางสาวธัญชนก ไข5จันทร�
62013031755 นางสาวยุวรรณดี เหมือนพิทักษ�
62013031756 นายศราวุฒิ เงินขาว
62013031757 นางวรินทร�ญาภา เมืองไทย
62013031758 นางสาวบัณฑิตา เกตุมณี
62013031759 นางสาวธนพัชร� วงษ�โพธ์ิผล
62013031760 นางอุษา คงวัฒนกุล
62013031761 นางสาวปรมาภรณ� ยินดีวงษ�
62013031762 นายเอกชัย คํายนต�
62013031763 นางสาวมีนา พินิจศักด์ิกุล
62013031764 นางสาวปาริชาต ชรากาหมุด
62013031765 นางสาวศิรินภา สิทธิผล
62013031766 นายกิตติศักด์ิ นรนารถ
62013031767 นางสาวแพรวรวี คําอาจ
62013031768 นายวรชาติ ขลากระโทก
62013031769 นางสาวชลธิชา กํามะณี
62013031770 นายภัทรรัฐ ยืนวงส�
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62013031771 นายปวีณ แซ5แต%
62013031772 นางสาวพัชราภรณ� ต5างใจ
62013031773 นางสาวจิรัชยา เรือนน%อย
62013031774 นางสาวมาราตรี ไกรรักษ�
62013031775 นางสาวคุณิตา แก%วเกิด
62013031776 นางสาวศุภรัตน� กองคํา
62013031777 นางภาณี พิมพาทอง
62013031778 นายภาสกร รัตนสุวรรณ
62013031779 นางสาวนิษฐา เขียวจู
62013031780 นางสาวจิราลักษณ� หนูฤกษ�
62013031781 นายนนท� พินิจ
62013031782 นางสาวรุ5งทิพย� ดวงละม%าย
62013031783 นางสาวศศิธร หวังแก%ว
62013031784 นางสาวศิรินทร�ทิพย� ไพศาลสุขเงิน
62013031785 นางสาวกุสุมาภรณ� ส5งเสริม
62013031786 นางสาวเสาวนี บุดดา
62013031787 นางสาวรัตนาภรณ� ส5องศรี
62013031788 นางสาวเสียงพิณ เพชรชู
62013031789 นางสาวป@ติวรรณ ตันติชัยนุสรณ�
62013031790 นางสาวเวลาดี ก่ิงกาญจน�
62013031791 นางสาวนิราวรรณ� จันทร�เกิด
62013031792 นายกษิด์ิเดช เตติวัฒน�
62013031793 นายยุทธศักด์ิ ทับผา
62013031794 นางสาวจารุวรรณ การรัตน�
62013031795 นางสาวธัญลักษณ� รักขาว
62013031796 นางสาวปFฐวินันท� บัวสา
62013031797 นายณภัทร พิสัยพันธ�
62013031798 นางสาวภศิชา พัฒนจันทร�
62013031799 นางสาววิกานดา อาจจันทร�
62013031800 นางสาวทิชา แก%วกันใจ
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62013031801 นายพิศณุ นัยแสน
62013031802 นายภูวดล บุญโต
62013031803 นายอภิชาติ จิตรพัฒนพงศ�
62013031804 นายอรรถพล ครุฑมณี
62013031805 นายกิตติพนธ� ฐนันท�วัฒนกุล
62013031806 นายสิทธิกร เทียมปโยธร
62013031807 นายอัครพงศ� มาลีหวน
62013031808 นางสาวอมิตา ทองมนต�
62013031809 นายสุทัศน� ยอดศรีวรรณ
62013031810 นางสาวนฤมล สงแสวง
62013031811 นายเดชาพล อ%วนภักดี
62013031812 นางสาวปFณฑิตา เนาวพันธ�
62013031813 นายโชติวรรณ ทนทาน
62013031814 นางนิชชา บัวขวัญ
62013031815 นางสาวตรีรัตน� กันธิยะ
62013031816 นางสาวปภัสสร แก5นคํา
62013031817 นางสาวอิงค�พิตรา โยกมา
62013031818 นางสาวธณัฐอร ทวีรัตนพันธ�
62013031819 นายปุรเชษฐ� จันทร�สุนทร
62013031820 นางสาวเพียรโฉม ธรรมวิชัย
62013031821 นางสาวอรวรรยา เปลี่ยนวงศ�
62013031822 นายกรกฎ ยะเสน
62013031823 นายณรงค�ศักด์ิ จันสีมุ5ย
62013031824 นางสาวปนัดดา ทวยไธสง
62013031825 นางสาวชลธิชา จันทร�แก%ว
62013031826 นายธนโชติ ประสบพิชัย
62013031827 นางสาวดวงจันทร� ขําคม
62013031828 นางสาวหัสญาณี รุ5งวิชญเกษม
62013031829 นายรวิณ ยังประดับ
62013031830 นางสาวนุชจรี อุทตรี

หน%า 1061 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013031831 นายธีรพงษ� คําน%อย
62013031832 นายนุติ ย่ีแพร
62013031833 นางสาวคีรียา ชัยสุนทร
62013031834 นางสาวพัชราภรณ� ทองดี
62013031835 นางสาวภาวิณี แสงป@Pน
62013031836 นางสาวณัฐพัชร� พงษ�ธนินท�ธร
62013031837 นายฐปณต รสานนท�
62013031838 ว5าที่ร.ต.หญิงศรัญญา บุญฮวด
62013031839 นายรัฐศาสตร� กุตัน
62013031840 นางสาวมณฑิรา อุปถัมภ�
62013031841 นายทวิช บัวภา
62013031842 นางสาวรัตนา พรมบุตร
62013031843 นางสาวสลิตา พานคํา
62013031844 นายทศพร สกุลทรัพย�วัฒนา
62013031845 นางสาวกมลชนก กันทะแก%ว
62013031846 นางสาวกัญญาภัค สุขด%วง
62013031847 นายศศิพงษ� วงศ�ธนวัฒน
62013031848 นางสาวสุริย�วิภา บุนนาค
62013031849 นายชูชีพ อยู5แบน
62013031850 นายกีรติ อรุณโอษฐ�
62013031851 นางสาวชญานิน วาณิกบุตร
62013031852 นางสาวมนต�นภา แสวงแก%ว
62013031853 นางสาวชนิดา ปFนกองงาม
62013031854 นายกฤติพัฒน� อนันทกุล
62013031855 นางสาวสุขพิสุทธ์ิ สุขจันทร�
62013031856 นายอรรถชัย โสภา
62013031857 นางสาวพรพิรุฬ เจริญวชิรศักด์ิ
62013031858 นายโรจน�ทนง แสนแสน
62013031859 นางสาวศศิภา ฤทธ์ิมาก
62013031860 นางสุวิมล โพธ์ิวงษ�
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62013031861 นางสาวนุงยาตี ยีกะจิ
62013031862 นางสาวเสาวลักษณ� เหลือสุข
62013031863 นายสินชัย สมกุล
62013031864 นางสาวภัสสร ถิระนันทการต�
62013031865 นางสาวรัตติกาล ศรีกอนติ
62013031866 นางสาวพัสวี สถิตอยู5คู5ไทย
62013031867 นางสาวธิวัลย� พิบูลย�ชนะชัย
62013031868 นางสาวนัทมล ยาชะรัด
62013031869 นางสาวเรณู บุญทองขาว
62013031870 นางสาวอรวรรณ อรชุน
62013031871 นางสาวมณฑิรา พานทอง
62013031872 นางสาวนภวรรณ ภูยุง
62013031873 นางสาวปรารถนา โตทัยยะ
62013031874 นายธวัชชัย แข็งสง5า
62013031875 นางสาวนภารัตน� จันทร�ศรี
62013031876 นางสาวโสภิดา อินทร�อักษร
62013031877 นางสาวกิติยาพร รอบรู%
62013031878 นางสาวประภาพร อาจวิชัย
62013031879 นางสาววิมลทิพย� สมัญญามาตุเรศ
62013031880 นางสาวเยาวภาพันธุ� ดวงแพงมาตร
62013031881 นางสาวพิชญาภัค ศรีสละ
62013031882 นายวิโรจน� เก้ือมี
62013031883 นางสาววิภารัตน� ธิศรี
62013031884 นางสาวณัฐณิชา สวัสดิสรรพ�
62013031885 นายประพันธ� บ5นหา
62013031886 นายอภินัทธ� เชาว�หม่ืนไวย
62013031887 นางสาวขวัญใจ สู5ขวัญ
62013031888 นายภานุมาศ อิติพันธ�
62013031889 นายธีระยุทธ แก%วเรืองฤทธ์ิ
62013031890 นางชนิสา ทองทิพยรัตน�
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62013031891 นางสาวศิริประภา ดอนไพร
62013031892 นางสาวสิณัฐริญา วงศ�แก%ว
62013031893 นางสาวโศภิษฐ� แซ5เตียว
62013031894 นางสาวรัชนก แกล%วทนงค�
62013031895 นางสาวอมรา ทุยหุ5น
62013031896 นางสาวกัญญาลักษณ� ดอกไม%หอม
62013031897 นางสาวปFทมา มหันพลามัย
62013031898 นางสาวผกาวดี โท%หลํา
62013031899 นายกรกฎ แสงสว5าง
62013031900 นางสาวฮิลมาน ยูโน
62013031901 นางสาวนัฐฐาภรณ� บังเกิง
62013031902 นางสาวศิริลักษณ� จํารัสศรี
62013031903 นางสาววันเพ็ญ ทิพย�โสตร
62013031904 นางสาวหทัย จันทํา
62013031905 นายปรินทร คําไทรแก%ว
62013031906 นางสาวรติมา กุหลาบแก%ว
62013031907 นางสาวนภาพร เข่ือนคํา
62013031908 นางสาวมณิสร ตุ%มจ%อย
62013031909 นางสาวจุฑามาศ ล%อมไธสง
62013031910 นางสาววนัทส�ทยา เสือประเสริฐ
62013031911 นางสาวกมลชนก แก%วหย5อง
62013031912 นางสาวธัญชนก บุญจันทร�
62013031913 นางสาวสุนิตา วงศ�เครือศร
62013031914 นางสาวนัยน�ปพร สุขสีพันธ�
62013031915 นางสาวลักขณา อ5อนจันทร�
62013031916 นางสาวกุลธิดา เมฆมนต�
62013031917 นายทศพร ประทุมขัน
62013031918 นายปฏิญญา รูปขาว
62013031919 นางสาวเพ็ชรรัตน� ภูวรัตนกุล
62013031920 นายจักรพันธ� บรรณสาร
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62013031921 นายชัยณรงค� สุกันทา
62013031922 นางสาวฐานิยา ทิพย�รัตน�
62013031923 นางสาวศุภาจิณ พูนพัฒนาชัย
62013031924 นายสนธยา สิทธิศิริ
62013031925 นางสาวตอยีบะห� ชายตุ
62013031926 นางสาวสุณิสา วิวาสุข
62013031927 นายนันทวัฒน� ตUะติ
62013031928 นางสาวฐาณิกา พฤกษ�สําเริง
62013031929 ว5าที่ ร.ต.รุ5งโรจน� วัฒนศิริ
62013031930 นางสาวพชรมน สันธนะวิทย�
62013031931 นายปฐวี แสงศรี
62013031932 นางสาวกวินดา เสถียรกานนท�
62013031933 นายสุรศักด์ิ ยินดี
62013031934 นางสาวประภาพร ภูนิเทศ
62013031935 นางสาวธนิตา คุ%มจินดา
62013031936 นางสาวหทัยรัตน� เหลืองผดุง
62013031937 นางสาวพ่ึงบุญ แสงสมี
62013031938 นางสาวปรางทิพย� ตลาดเงิน
62013031939 นางสาววิลาสินี คําเอี่ยม
62013031940 นายกสิวิทย� รอดเกลี้ยง
62013031941 นายจตุรงค� ตามสอน
62013031942 นางสาวบุษกร บุดดี
62013031943 นางสาวอรรญติมา มีเดชา
62013031944 นางสาววาริณี สืบวงษ�
62013031945 นายอภิชัย ทองจันทร�
62013031946 นายมนตรี อินทโสม
62013031947 นายพงษ�พันธ� ทองคํา
62013031948 นายวสันต� กลิ่นหอม
62013031949 นางสาวป@ยะมาศ ใจขอด
62013031950 นายอภิวิชญ� นิลสาริกา
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62013031951 นายทศพร แสงโสภณ
62013031952 นางสาวอมรารัตน� วิเศษธัญโรจน�
62013031953 นางสาวมุขสุดา ศรสังข�ทอง
62013031954 นายเกียรติศักด์ิ บัวแก%ว
62013031955 นางสาวพลอยนภัส บุญสูง
62013031956 นางสาวพณิยชสุฎาก� ชาตรีนันท�
62013031957 นางสาวแพรวพรรณ กUอกแก%ว
62013031958 ว5าที่ ร.ต.พิทักษ� ดาวัน
62013031959 นางสาวพรรณพนัช แช5ม
62013031960 นายณัฐกฤต ชัยะโสตถิ
62013031961 นายสมชาย ใจกล%า
62013031962 นางสาวบุษราคัม รัตนสูรย�
62013031963 นายภานุพงษ� ทนงใจ
62013031964 นางสาวณภัสสร กงมะณี
62013031965 นางสาวจุฑามาศ สิริกุล
62013031966 นางสาวจิตาภา ภักดีศุภผล
62013031967 นางสาวโชติกา กะปุระ
62013031968 นางสาวศรินทิพย� เรือนใจหลัก
62013031969 นางสาววรรณนิศา ศรีเลอจันทร�
62013031970 นายนันทชัย แท5นทอง
62013031971 นางสาวจิราภา ตรีสัตย�
62013031972 นายจุลเดช ทองคําชุม
62013031973 นางสาวนิธิศา เกิดผล
62013031974 นายกําชัย โยโพธ์ิ
62013031975 นางสาวกมลพร ทองนุช
62013031976 นายอิทธิกร ป@ตินานนท�
62013031977 นางสาวรัตนาภรณ� อมรชาติ
62013031978 นางสาวศิริพร คําหล%า
62013031979 นางสาวพันธิตรา จําปY
62013031980 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนัยนา ตาวงศ�
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62013031981 นางสาววนิดา สารวรรณ
62013031982 นายเกียรติยศ กิระวงศ�เกษม
62013031983 นางสาวฌฎาภิลิญช� ทองพุ5ม
62013031984 นางสาวฉันธนา อินทะจันทร�
62013031985 นายจิระศักด์ิ ดวงสะเก็ด
62013031986 นางสาวอนงค�คาร เวชกามา
62013031987 นางสาวลัดดาวัลย� เศรษฐปราโมทย�
62013031988 นางสาวป@ยฉัตร สีเหลือง
62013031989 นางสาวกาญจนา มาตบรรดิฐ
62013031990 นายณรงค�ไพร ข5าขันมะลี
62013031991 นางสาวณิชานันท� ขันสู%การ
62013031992 นางสาวสุนิสา แสนดา
62013031993 นางสาวสุภาภรณ� เตชะไพศาลกุล
62013031994 นายพิทยา วัชระสีมานันท�
62013031995 นางสาววันวิสาข� เขียวขุนศรี
62013031996 นางสาวอินทุอร หงส�รัตนากร
62013031997 นายอภิสิทธ์ิ ฟFกมีทอง
62013031998 นางสาวธัญวรัตน� ทับธานี
62013031999 นางสาวธนพร ชูชื่น
62013032000 นางสาวสุพัตรา ขําสกุล
62013032001 นางสาวกชกร นาคนุช
62013032002 นางสาวลัดดาวัลย� รอดจนา
62013032003 นางสาวกฤษณาพร แสงสาย
62013032004 นางสาวณิชชารีย� พลประสิทธ์ิ
62013032005 นางสาวกิติญาพา รักษาผล
62013032006 นางสาวขนิษฐา เพชร�รัตน�
62013032007 นางสาวกัญญาพัชร นันสัง
62013032008 นางสาวดารา จันทะล5าม
62013032009 นายวิทยา อัมพะวา
62013032010 นายอานนท� วงค�ไชยา
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62013032011 นางสาวนัทรียา บุญมา
62013032012 นางสาวธัญญาพร กระจ5างศรี
62013032013 นางสาวฐิติพร ตวนกูเปYย
62013032014 นายไพศาล พุฒนวล
62013032015 นางสาวประภาศรี ทรงงาม
62013032016 นางสาวกานต�รวี ทิโน
62013032017 นางสาวธัญรัตน� กําเกตุ
62013032018 นายวิศวะ เพ็ชรหิน
62013032019 นางสาวอินทุกานดา มาฬมงคล
62013032020 นางสาวชมมณี จําปาทุม
62013032021 นางสาวมิสกมาลย� ศิริเศรษฐวงศ�
62013032022 นางสาวฐิตินันท� พันธ�เศรษฐ
62013032023 นางสาวพัชรวลัย วิโรจนะ
62013032024 นายชาญณรงค� นพดลกนก
62013032025 นางสาวปรียากร กาบขิง
62013032026 นางสาวสุวิมน บุญทรัพย�
62013032027 นายอภิสิทธ์ิ ตุ%มน%อย
62013032028 นางสาวศิวภรณ� อนุเกรียงไกร
62013032029 นางสาวกาญจนา ชายคํา
62013032030 นางสาวปรารถนา ดาวทอง
62013032031 นายกฤษณุ สภานุชาต
62013032032 นางสาวลัทธวรรณ ผันผล
62013032033 นายศราวุธ ศิลตระกูล
62013032034 นางสาวเสาวนีย� ขาวผิว
62013032035 นางสาววิภาวี มีเสน
62013032036 นายไกร เพ็ชรรัตน�
62013032037 นางสาวภัทรฤทัย โฉมศรี
62013032038 นางสาวสุภาพร บุตรศิริ
62013032039 นางสาวสุพรรณี ทับทอง
62013032040 นางสาวซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ
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62013032041 นางสาวชุติมา งามเสง่ียม
62013032042 จ5าอากาศโทจักรพงศ� รัชนีกร
62013032043 นางสาวเจนจิรา ฝFMนแบน
62013032044 นายพีระวิทย� สิงห�สูง
62013032045 นางสาวรัตนา ผันผาย
62013032046 นางสาวสุรัญญา กําแพงแก%ว
62013032047 นางสาวสุนิดา ละอองทอง
62013032048 นางสาวอุบลวรรณ เพ็งเพ5งพิศ
62013032049 นางสาวนภัสสร โสมา
62013032050 นางสาวสายชล ห%อยโหน
62013032051 นายสุรธีร� คงคารักษ�
62013032052 นางสาวลลิตา วงศ�ม่ัน
62013032053 นางสาวธัญญาพร หนุนภักดี
62013032054 นางสาวสุดารัตน� เล็งเนตร
62013032055 นายสุรเชษฐ� ทองประเทือง
62013032056 นายอํานาจ เห็นวงศ�ประเสริฐ
62013032057 นางสาวฉัตรแก%ว โกลากิจ
62013032058 นางสุกัญญา คุรุเดโชชัย
62013032059 นางสาวรัตนา ทักษ�อรุณกุล
62013032060 นางสาวมานัสนันท� มีอินทร�
62013032061 นางสาวณัฐพร คําเวช
62013032062 นางอรพันธ� เจริญศรี
62013032063 นางสาววราภรณ� สีเหมือนทอง
62013032064 นางสาวนภัสวรรณ ทัดแก%ว
62013032065 นางสาวอมลรดา กองเกิด
62013032066 นายระพีพัฒน� หาญจิตต�
62013032067 นายภูมิรพี จําปาหอม
62013032068 นางสาวปาริชาติ สุขะ
62013032069 นายนันทวัฒน� ภู5กิตติธนเศรษฐ�
62013032070 นางสาวทิพวรรณ� พลหาญ
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62013032071 นายสืบพงค� สรรสัจจะนนท�
62013032072 นางสาวจุฬาพร สรวงนอก
62013032073 นางสาวโสรยา ปFญญาดี
62013032074 นางสาวเรวดี จุ%ยคลัง
62013032075 นายคชาพัฒน� ขวัญแก%ว
62013032076 นายนพรัตน� มีฉายี
62013032077 นายปFญญา แสงรัชฎากุล
62013032078 นางสาวจีระนันท� สวัสดี
62013032079 นายฐานุวิชญ� ไชยเพ็ชร
62013032080 นายพนัชกร ป@ยวัชรวิจิตร
62013032081 นางสาวดวงพร วงค�ทอง
62013032082 นายธีรภัทร เพ็งจันทร�
62013032083 นางสาวฉวีวรรณ ฤทธ์ิรุ5ง
62013032084 นางสาวพลอยรวี คุดคา
62013032085 นางสาวปานวาด ตันติวัฒน�
62013032086 นายอดิศักด์ิ บุญมา
62013032087 นางสาวจิรภัทรา ปานเหม
62013032088 นางสาวแคทรียา จอมมี
62013032089 นางสาวพัชรินทร� บุตรโพธ์ิ
62013032090 นางสาวมนัสวี ภู5เผ5าพันธ�
62013032091 นางสาวฝนทิพย� ผาจวง
62013032092 นายกิติศักด์ิ สุกร
62013032093 นายกิตติภณ เหล5าสูง
62013032094 นายจิราวัฒน� อิงควระ
62013032095 นางสาวภัทรวดี แก%วพลอย
62013032096 นางสาวภัคจิรา ถึงเก้ือ
62013032097 นายสุเมธ ทองดอนอ่ํา
62013032098 นางสาวสุดารัตน� แสงลพ
62013032099 นายสุรศักด์ิ สอนเสาร�
62013032100 นางสาวทิพย�วิมล สุกศักด์ิ
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62013032101 นายเผ5าพันธุ� แย5งคุณเชาว�
62013032102 นางสาววัทนวิภา เหล็กเพ็ชร
62013032103 นายชัยทัต บํารุงศรี
62013032104 นายปฏิวัติ โมรานอก
62013032105 นางสาวศิรินาถ มาดี
62013032106 นางสาวสุธิตา หงษ�กลาย
62013032107 นายสิทธินนท� ไตรรัตน�
62013032108 นางสาวสุธาวัลย� ศักด์ิสิน
62013032109 นางสาวชัญญาภัค สารพานิช
62013032110 นางสาวศิระดา จัยธรรม
62013032111 นางสาวกุลรัตน� สายเล็ก
62013032112 นางสาวแสงเทียน เผ5าเผือก
62013032113 นายวีระศิษฐ� เหมือนแก%ว
62013032114 นางสาวปรียารัตน� ประเสริฐสุข
62013032115 นางสาวชลิตา แทนเกษม
62013032116 นายพูลสวัสด์ิ กองอาสา
62013032117 นางสาวกนกวรรณ ภูลําแก%ว
62013032118 นางสาวนันทนา สุวะรักษ�
62013032119 นางสาวทินมณี พิมพ�ศรี
62013032120 นางสาวอัมพิรา แซ5เตีย
62013032121 นางสาวสมพร ชัชวาลโลชา
62013032122 นางสาวสุพัตรา ประจุลลา
62013032123 นายณัฐภัทร ยุกติวัฒนเมธ
62013032124 นางสาวจิราพร พุ5มเจริญ
62013032125 นายวิธวัช สุภานันท�
62013032126 นางสาวกุลปริญา กังวล
62013032127 นายธีรพันธ� อังสโวทัย
62013032128 นางสาววรัญญา ช5างสี
62013032129 นางสาวปฐมรัตน� สุขชาญ
62013032130 นางสาวอาจรีย� สีสาเร
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62013032131 นางสาวปาตีหมUะ หะยีการ�
62013032132 นางสาวธวชินี ฝนทั่ง
62013032133 นางสาวปรีชญา ศรีแสงอ5อน
62013032134 นางสาววันทนา ทองเพ็ชร
62013032135 นางสาววริศรา ประไพ
62013032136 นางสาวสรินธร พงษ�สมุทร
62013032137 นายกิตติวัฒน� ไชยภักดี
62013032138 นางสาวภูริชญา กุลนาฝาย
62013032139 นางสาวศิวัชญา ศิริไทย
62013032140 นางสาวสุรพิน คงอ%าย
62013032141 นางสาวสุพัชชา บัวเรียน
62013032142 นายสุเมษ ทํานาเมือง
62013032143 นางสาวอัจฉรา รองพล
62013032144 นางสาวพัดชา สิมตะมะ
62013032145 นายป@ยราษฎร� สุขราษฎร�
62013032146 นางสาวธนาภรณ� กระแสโสม
62013032147 นายปฐวี เที่ยงธรรม
62013032148 นายกัปตัน อยู5เครือ
62013032149 นางสาวพิริยา เกตุคง
62013032150 นางสาวทาริกา จันทวงษ�
62013032151 นายกิตติพัทธ� คชศิลา
62013032152 นางสาวจิตติมา ชูรัตน�
62013032153 นางสาววราภรณ� ย่ีโตUะ
62013032154 นางสาวนภัสสรา แสนรัก
62013032155 นางสาวมนัตฐา ท%าวด5าน
62013032156 นายตรีทเศศ นิยะโมสถ
62013032157 นางสาวกัลยรัตน� หวังธนสุนทร
62013032158 นางสาวอังคนาง หงษาพล
62013032159 นางสาวอุมาพร พรมจันทร�
62013032160 นางสาวทัศนีย� จันทร�ศรี
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62013032161 นางสาวปุณยภัค พรมอ5อน
62013032162 นางสาวนฤมล พัฒนศิลปQ
62013032163 นางสาวบงกชกร ชาญชัยประเสริฐ
62013032164 นางสาววาสนา เจริญพร
62013032165 นายปฐมพงศ� ช5วยแดง
62013032166 นางสาวศิริจันทร� เพ่ิมทอง
62013032167 นายดิเรกรัตน� พลพงษ�
62013032168 นางสาวพภัสสรณ� สุทธิจารจิตร�
62013032169 ส.ต.ต.กิตติโชค จิตต�วิชัย
62013032170 นางสาวรุ5งนภา สุภเดช
62013032171 นางสาวเพ็ญนภา จันทบุรี
62013032172 นายศรัณย�พร ทองฉิม
62013032173 นางสาวอุษณีย� พานทอง
62013032174 นางสาวอนงค� สอนหนูน%อย
62013032175 นายปริญญา จันทร�หม่ืน
62013032176 นายตุลา จอนเจUก
62013032177 นายพิรเวช ต5างใจ
62013032178 นางสาวสาวิณี จันยัง
62013032179 นางสาวป@ยนุช วงษ�ดี
62013032180 นายฤทธิไกร ใจแก%วแดง
62013032181 นายปFณณวัฒน� ศรีวะรมย�
62013032182 นางสาวสุรีรัตน� ดึกด5าน
62013032183 นางสาวสุชาดา บุญปก
62013032184 นายวุฒิธร ลาภทวี
62013032185 นายธเนศ คงธนสุนทร
62013032186 นางสาวธัญพร จันทร�คุ%ม
62013032187 นางสาวจริยา วงค�กEองคํา
62013032188 นางสาวเลอลักษมี อรุณะกสิกร
62013032189 นางสาวเพ็ญนะภา ดอกลําเจียก
62013032190 นางสาวมยุรฉัตร สุวรรณคาม
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62013032191 นางสาวชลิดา ศรีสวัสด์ิชัย
62013032192 นางสาวณัฎฐิกาญจน� พวงสายใจ
62013032193 นางสาวจริยา ศรีสารคราม
62013032194 นายณัฐพล รัตนรัตน�
62013032195 นางสาวพชร วุฒิพงษ�
62013032196 นางสาวศุจินธรา แจ5มกมล
62013032197 นางสาวมะลิ นิลาลาด 
62013032198 นางสาวนิชชกร เผ5าพันธ�
62013032199 นางสาวโชติมา จําปางาม
62013032200 นางสาวปรวรรณ เฉลิมราษฎร�
62013032201 นางสาวเกศกนก เสมานารถ
62013032202 นายดุรงฤทธ์ิ ดุลคนิต
62013032203 นายพีรพล ฮ5อบุตร
62013032204 นางสาวยุพาพร พิมพ�รัตน�
62013032205 นางสาวนันทกา หรัญรัตน�
62013032206 นางสาวศิรินันท� ขัติยนนท�
62013032207 นางสาวอภิษฐา ผอมนะ
62013032208 นางสาวเสาวนี มาผาบ
62013032209 นางสาวน้ําทิพย� ศรีสัสจัง
62013032210 นางสาวมณีรัตน� อินรอด
62013032211 นางสาวนิธิมา พิโสรมย�
62013032212 นางสาววิภาวรรณ ศรีอินทร�จันทร�
62013032213 นางสาวสาธิดา วราศิลปQ
62013032214 นางสาวนภาพร รอดเชื้อจีน
62013032215 นางสาวธัญชนก ยะมงคล
62013032216 นางสาวภัชชา สวัสดี
62013032217 นางสาวณัฐธยา อินสูง
62013032218 นางสาวเสาวภา อินทรพาณิชย�
62013032219 นางสาวนิภารัตน� ธิธรรมมา
62013032220 นางสาวศรัณพร พิริยานุพงษ�
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62013032221 นางสาวปรีมาภรณ� ศรีสุข
62013032222 นางสาวอัญชลี ราชพิบูลย�
62013032223 นางสาวชมพูนุท คชโส
62013032224 นางสาวปณัฏฐ�ชา นิยม
62013032225 นางสาวอัมพวัน บัวปาน
62013032226 นางสาวชญาณิศา จิตภิบาล
62013032227 นางสาวลูกน้ํา พุกงาม
62013032228 นางสาวโชติรส โชติคุต
62013032229 นางสาวปรียนันท� สาธุชน
62013032230 นางสาวมณีรัตน� ชัยยะ
62013032231 นางสาวจุฑาทิพย� เสนจันทร�
62013032232 นางสาวอรวรรณ โสภณชื่นสุวรรณ
62013032233 นางสาวนันทพร อินทร�อร5าม
62013032234 นางกรกมล นิมมาลัยแก%ว
62013032235 นางสาวผกากรอง ผาแสน
62013032236 นางสาวศุภรดา ทับเส็ง
62013032237 นางสาวชลธิชา เพ็ชร�สุข
62013032238 นางสาวศศิญาภรณ� จอมคํา
62013032239 นางสาวปาริฉัตร พันธ�ดวง
62013032240 นางสาววารุณี กลัดคํา
62013032241 นางสาวพรพิชา รัตนพงศ�เจริญ
62013032242 นางสาวนิติพร แจ%งขํา
62013032243 นายกรกฎ กลั่นสกุล
62013032244 นายบูกอรี เด็ง
62013032245 นางสาวมาริสา จักรใจวงค�
62013032246 นายภาสกร ตระกูลไพศาล
62013032247 นายจักรีวัฒน� ชัยชนะ
62013032248 นางสาวสุภาพร สะอาด
62013032249 นางสาวจันทร�จิรา กาพรัด
62013032250 นางสาวดวงนภา นันตาแสง
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62013032251 นางนลินี โกวฤทธ์ิ
62013032252 นางสาวอนัญพร คําหวาน
62013032253 นางสาวจิราภรณ� แสงกํ่า
62013032254 นางสาวกิติลดา สิทธิกรณ�ไกร
62013032255 นางสาวเบญจศิริ จารึกสถิตย�วงศ�
62013032256 นางสาวกานต�วรัทย� ผลสินธ�
62013032257 นายธนภณ เชื้อชาวนา
62013032258 นางสาววรุณพร อโศกพรชัย
62013032259 นางสาวพิจิตรา นิกรบัว
62013032260 ว5าที่ร%อยตรีกฤดพิพัฒน� รักสัตย�
62013032261 นางสาวศิวาพร มณีรัตนดําเกิง
62013032262 นายวันเลิศ บูรณ�โภคา
62013032263 นางสาวชมพูนุท เนินพรหม
62013032264 นายชินธิป ตันสุวัฒน�
62013032265 นางสาวมุธิตา อ5อนคํา
62013032266 นางสาวพัชรินทร� เรือนขํา
62013032267 นางสาวจุฑามาศ ชูคันหอม
62013032268 นางสาวปาณิสรา แสนทวี
62013032269 นายวัชระชัย แซ5ลิ้ม
62013032270 นางสาวไอลดา ขยัน
62013032271 นางสาวสุภาพร จันทิชัย
62013032272 นางสาววิชชุตา จินดาวงศ�
62013032273 นายสิริพันธุ� จักรแตE
62013032274 นายปภิณวิช อินทร�ใหญ5
62013032275 นางนรินทร�สินี พูลเพ่ิม
62013032276 นางสาวณัฐพร มณีศรี
62013032277 นางสาวภัทราพร นพภาพันธ�
62013032278 นางสาวกิติญา เฉียงเหนือ
62013032279 นายวีระยุทธ ภูแท5งแก%ว
62013032280 นางสาวกนกพรรณ สวนสันต�
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62013032281 นางสาวนิภากานต� พลงาม
62013032282 นางสาวศิริพร ภิรมวาด
62013032283 นางสาวสาธุตา แซ5ต้ัง
62013032284 นางสาวสุรีรัตน� บรรจงใจรักษ�
62013032285 นางสาวชีรีน นิภารัตน�
62013032286 นายปฎิพัทธ� พงศ�พันธ�
62013032287 นางสาวกชพร นิยมศรี
62013032288 นางสาวสุดาทิพย� เลี้ยงวชิรานนท�
62013032289 นางสาวพรทิพย� จันทร�คณา
62013032290 นางสาวกัณฐิกา เปลยพลอย
62013032291 นายจักรกฤษณ� จิระไอย�
62013032292 นายสุวิจักขณ� คําฟู
62013032293 นางสาวสุวิมล โค%วจันทร�
62013032294 นางสาวอิสสริยาภรณ� แสงฉาย
62013032295 นายบันเทิง อรุณมาศ
62013032296 นายสามารถ ปรีสันต�
62013032297 นายธนกฤต นวลเจริญ
62013032298 นางสาวอริสา ใจอารีย�
62013032299 นางสาววรกมล ภูมี
62013032300 นายพิพัฒน� พูนะกูล
62013032301 นางสาวจิตติมา ทองศิริ
62013032302 นางสาวธวัลรัตน� จุไรสินธุ�
62013032303 นางสาวสุรัมภา เวียงอินทร�
62013032304 นางสาวชนภัส ฉลาดธัญญกิจ
62013032305 นางสาวมิตราธร เทศจันทึก
62013032306 นางสาวเสาวลักษณ� สุภาพัฒน�
62013032307 นางสาววรารัตน� คํากลั่น
62013032308 นางสาวกรแก%ว ม5วงสมัย
62013032309 นายจักรกฤษ นามมะณี
62013032310 นายศรศิลปQ จันทร�แดง
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62013032311 นายนพณัฐ พระโสภา
62013032312 นางสาวชนกพร คําพระ
62013032313 นางสาวนิศาชล พรินทรากุล
62013032314 นายเอกพศุตม� วงษ�วาลจันทร�
62013032315 นางสาวมุทิตา เจียมไพเราะ
62013032316 นางสาวชมัยพร แก%วคง
62013032317 นางสาวน้ําฝน อนุพันธ�
62013032318 นางสาวพัชรา การิยา
62013032319 นายอภินัทธ� นิลสุข
62013032320 นางสาวรัตนาภรณ� พงศ�จันทรเสถียร
62013032321 นางสาวพิรญาณ� ลงยันต�
62013032322 นายกฤตานนท� ท%าววัฒนากุล
62013032323 นางสาวสัณห�สิรี อมรศรีจริยากุล
62013032324 นายอัมพร ภูสาลี
62013032325 นางสาวณัฐนรี ไวมาตย�
62013032326 นางธนภัสสร� สวัสดี
62013032327 นางสาวอาตรีรัตน� ทนงค�แผง
62013032328 นายชลันธร ศิริกระจ5าง
62013032329 นายปฏิวัติ สิทธิวรชาติ
62013032330 นางสาววรัชยา วัฒนะประทาย
62013032331 นายศุภกร หม่ันดี
62013032332 นางสาวอริศรา เปรมกมลวิจิตร
62013032333 นายประพล ทองดอนอ่ํา
62013032334 นางสาวจินตนา พลซา
62013032335 นางสาวจิรานันท� สุขสําราญ
62013032336 นางสาวสุภัสสร ม่ิงสุข
62013032337 นางสาวมุกวลินทร� จิระดล
62013032338 นางสาวอิสยา แซ5ซ้ิม
62013032339 นางสาวกุลชญา เหมือนแจ5ม
62013032340 นางสาวกมลวรรณ สวยสุขวิชา
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62013032341 นางสาวชนิดาภา ดัดใจงาม
62013032342 นางสาวอภิญญา นาเมือง
62013032343 นายชานนท� ทิพย�มาศ
62013032344 นายอานันท� พันธ�ดี
62013032345 นายกมล บางย่ีขัน
62013032346 นายสุทธิพร สุดอุปถัมภ�
62013032347 นางสาวดวงชนก เสน5ห�วงศ�สกุล
62013032348 นายเอกพงษ� พุ5มทอง
62013032349 นางสาวปวิตรา นาเหล็ก
62013032350 นางสาวศุภิสรา จันทร�ประพันธ�
62013032351 นางสาวสิริพันธุ� เกิดสุทธ์ิ
62013032352 นายชินโชติ คําเฟLองฟู
62013032353 นางสาวชลิยา โสวภาค
62013032354 นางสาววรัญญา เหลื่อมกลาง
62013032355 นางสาวนราภรณ� ชาวเมือง
62013032356 นายมาริษ เตธวัช
62013032357 นางสาวนภาวรรณ หมอประเสริฐ
62013032358 นายชินวัตร โกเมศ
62013032359 นายกิตติชัย ศิริอักษร
62013032360 นางสาววนันญา วิชาพรหม
62013032361 นางสาวสุกัญญา เทพวิญญากิจ
62013032362 นางสาวชณันภัสร� จิรวิชัยวิชญ�
62013032363 นางสาวกชณัท ธานี
62013032364 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิทอง
62013032365 นางสาวสุรัตนา สว5างเวียง
62013032366 นายราชวัตร เกษมเรืองสกุล
62013032367 นางสาวเพชรัตน� ดีบุกคํา
62013032368 นายกฤษกร ลือชาติเมธิกุล
62013032369 นางสาวนุสรา เชื้อชาติ
62013032370 นายจรัสรวี ศรีสว5าง
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62013032371 นายกฤษณะ ศรีอาจ
62013032372 นายคณิตชา ค%าธัญญะ
62013032373 นายญาณวุฒิ ศรีสุข
62013032374 นายนันทพฤฒ วรินทรเวช
62013032375 นางสาวปริณดา ธิติวรณะ
62013032376 นางสาวถิรญา สรมหาจันทร�
62013032377 นางสาวสุชาดา ขัติยะราช
62013032378 นางสาวสิริรัตน� นิยมญาติ
62013032379 นางสาวสุภาวรรณ ภาโสม
62013032380 นายกฤษฎา จันทร�เพชร
62013032381 นางสาวกันยาภรณ� ชาวนา
62013032382 นายณัฐพร ปานมณี
62013032383 นายวิศว ท%วมจู
62013032384 นางสาวเกษสราพร ฟFกฟูทอง
62013032385 นายคณพศ เพชรล%อม
62013032386 นายณัฐศรัณย� เลี่ยวสมบูรณ�
62013032387 นางสาวธัญภา สว5างเมฆฤทธ์ิ
62013032388 นางสาวใจกาญจน� แสงอรุณ
62013032389 นายอาจหาญ เกิดวรรณชัย
62013032390 นางสาวปาริชาติ ทองแท%
62013032391 นางสาวบชกร อ่ําโกเมนทร�
62013032392 นางยุวดี รักษาศิล
62013032393 นายประวันวิทย� ประทุมวงศ�
62013032394 นางสาวทิวาวรรณ คําเวียง
62013032395 นางสาวสุทาธิณี วิมูลชาติ
62013032396 นางสาวกรกนก ดีทา
62013032397 นางสาวสิริโสภาวรรณ รัตนสูรย�
62013032398 นางสาวกรรณิการ� วงศ�ษา
62013032399 นางสาวสุไลลักษณ� แก%วเปYย
62013032400 นางสาวสุภาพร เบ%าเที่ยง
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62013032401 นางสาวธวัลรัตน� ศรีนิธิพรกุล
62013032402 นายชนวีร� โอมนิธิบวร
62013032403 นายณัฐ เผือกแสง
62013032404 นางสาวอุรัสยา กุลวงษ�
62013032405 นางสาวปุญณิสา บุญเรืองลือ
62013032406 นายฉัตรชัย เพ็งเอม
62013032407 นางสาวศิรดา จิระธนานันต�
62013032408 นายทรงกรต มาลีเศษ
62013032409 นางสาววรารัตน� มานะ
62013032410 นางสาวประภาพร วรรณคํา
62013032411 นางสาวกัญญารัตน� เสาวภาพิพัฒน�
62013032412 นางสาววิลาสินี อุบลแฉล%ม
62013032413 นางสาวสุชาดา ศรีสมาน
62013032414 นางสาวโชติกา โตนิล
62013032415 นายคฑาเทพ สุขเสริม
62013032416 นางสาวชนัดดา แหลมเพ็ชร�
62013032417 นางสาวอเนกา แสงเจริญ
62013032418 นางสาวอโณทัย โลมพันธ�
62013032419 นางสาวสุดารัตน� ย่ีแก5น
62013032420 นางสาวนัทณัญ การสุวรรณ�
62013032421 นางสาวปาริชาติ เอี่ยมสกุล
62013032422 นายณัฐพล ชูหิรัญ
62013032423 นายศิริเกียรติ ต้ังใจสมสุข
62013032424 นางสาววิภาพร จ๋ิวกาวี
62013032425 นายชนาธิป มูลมิตร�
62013032426 นายทักษ�ดนัย หงิมห5วง
62013032427 นางสาวศุภาพิชญ� วงศ�ม5าน
62013032428 นายกฤษณชัย ศรีประเสริฐศักด์ิ
62013032429 นางสาวอังคณา ภู5จันทร�
62013032430 นางสาวธนวรรณ เตชะวรงค�
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62013032431 นางสาวจารุรินทร� รัตนเก้ือ
62013032432 นางสาวอริสา ธนานุรักษ�
62013032433 นางสาวมลชนก ศรีอ5อน
62013032434 นายธีรพล สุวรรณชาติ
62013032435 นางสาวนันทิยา วาลตะคุ
62013032436 นายณภัทร พงษ�สวัสด์ิ
62013032437 นางสาวกัลล�ลลิน บุญกัน
62013032438 นางสาวกมลวรรณ คูหามุข
62013032439 นายวรวิชญ� วงศ�วศวัฒน�
62013032440 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสร%อยทอง อิ่มปาด
62013032441 นางสาวฑาวิณา กิตติยังกุล
62013032442 นางสาวยลธิดา ตาแสง
62013032443 นายชัชพล ผาสุข
62013032444 นางสาวอภิชญา มะโนการ
62013032445 นายปริญญา กุลจันทึก
62013032446 นายพงศธร ศรีสวัสด์ิ
62013032447 นางสาวภคมน ส5องแก%ว
62013032448 นางสาวหทัยวรรณ วันทา
62013032449 นางสาวสมฤดี ชินสร%อย
62013032450 นางสาวภัทรวดี พันแสน
62013032451 นางสาวรักชนก ตลึงจิตร
62013032452 นางสาวญาณี อมรวิสุทธ์ิ
62013032453 นางสาวเพชรรัตน� วงค�เรือนคํา
62013032454 นางอรสา เลาวะยานนท�
62013032455 นางสาวเจนจิรา อินทร�ประสิทธ์ิ
62013032456 นางสาวภัควลัญชน� ภูสนิท
62013032457 นางสาวณัฐรวี อรรคเศรษฐัง
62013032458 นายนรวิชญ� มีชัย
62013032459 นางสาวเกตุวดี บุญศรี
62013032460 นางสาวชุติกาญจน� ผลดี
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62013032461 นางสาวรุ5งทิวา รามมะเริง
62013032462 นายบุรินทร� พูลพิพัฒน�
62013032463 นายอัฑฒ�สรัช บวรวงษ�อิศเรศ
62013032464 นายกร พรชัยชนะกิจ
62013032465 นางสาววราภรณ� สุขประเสริฐศรี
62013032466 นายชยานันต� อรุณศิริ
62013032467 นางสาวชฎาพร กานอินทร�
62013032468 นางสาวนันทิดา ยืนทน
62013032469 นางสาวโสภิดา จันทร�สุข
62013032470 นางเสาวลักษณ� บุตรงาม
62013032471 นางสาวสุภาพร เรืองสุวรรณ
62013032472 นางสาวกรวรรณ อุดมสรรพ�
62013032473 นายชาญณรงค� โปทา
62013032474 นางสาวพัชรินทร� สุระขันธ�
62013032475 นางสาวศิริลักษณ� วินทไชย
62013032476 นางสาวลภัสรดา มาแก%ว
62013032477 นายวัฒนพงศ� พรหมสถิตย�
62013032478 นางสาวทัศมา แก%วผูกนาค
62013032479 นางสาวแก%วมณี หาญห%าว
62013032480 นางสาวอาริยา วิจิตรอมรเลิศ
62013032481 นางสาวณัฐกานต� อ5อนฉาย
62013032482 นางสาวปุณยวีร� ศิลประเสริฐ
62013032483 นางสาวดูไรยา ล5านุ%ย
62013032484 นางสาวคอรีเยาะห� เจUะซีตี
62013032485 นางสาวพัณณิตา พวงศรี
62013032486 นางสาวมุกดาพรรณ เถลิงศรีสกุล
62013032487 นางสาวอนุสรา ผิวพรรณ�
62013032488 นายนวศิลปQ อินทวงษ�
62013032489 นางสาวนุชจรี อนิสงค�
62013032490 นางสาวสุดารัตน� โชติวัชระกุล
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62013032491 นางสาววรรณฤดี หลักซุม
62013032492 นายกฤตศตพร ทรัพย�ขํา
62013032493 นายอริยอังกูร โกวิทหิรัณย�กุล
62013032494 นางสาวชื่นสุมล ชัยสงคราม
62013032495 นางสาวภัทรวดี งามประดิษฐ�
62013032496 นายเพ่ิมบุญ จันทร�สว5าง
62013032497 นางสาวประภัสสร กางแก%ว
62013032498 นางสาวภัทราพรรณ บุตะภักด์ิ
62013032499 นายปฐวี ภูเก%าล%วน
62013032500 นางสาวชนิตา เชื้อวังคํา
62013032501 นางสาวกาญจนา ไชยผล
62013032502 นายเอกสิทธ์ิ แสงสีนิล
62013032503 นางสาวโสรญา ทินาเทศ
62013032504 นางสาววสุพัชร� วัฒนดิษฐจันทร�
62013032505 นางสาวธันย�ชนก สันทัด
62013032506 นางสาวศิริรัตน� วันเสาร�
62013032507 นางสาวรสสุคนธ� ไชยเสน
62013032508 นางสาวณัฐ พูลเพ่ิม
62013032509 นางสาวหอมหวน การะยศ
62013032510 นายภูวนนท� กาญจนสุวรรณ�
62013032511 นางสาวสุชาดา ชื่นสุนทร
62013032512 นางสาวชมภูนุช วังแก%ว
62013032513 นางสาววันวิสาข� บุตะเดช
62013032514 นางสาวกุลปรียา ก่ีศิริ
62013032515 นางสาวสุภารัตน� ชาเหลา
62013032516 นายบุญฤทธ์ิ โพธ์ิดี
62013032517 นางสาวเจนจิรา ทองนิตย�
62013032518 นางสาวอริศรา สกุลสมบัติ
62013032519 นายภัทรพล ลิ้นจ่ี
62013032520 นางสาวอาภัสรา โฉมยา
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62013032521 นางสาวเกษราภรณ� พันธ�งาม
62013032522 นายสุมลชัย พุมเรช
62013032523 นางสาวกรกนก โกตระกูล
62013032524 นายวิศิษฏ� ศรีโชติสานนท�
62013032525 นางสาวอนงค�นาถ อุปเสน
62013032526 นางสาวพรรณรมณ ทิพย�ตึก
62013032527 นายสุริยะ ฝFงใจ
62013032528 นางสาวศิริพร แอประเสริฐ
62013032529 นางสาวธัญธนา นาคสุทธิ
62013032530 นางสาวศิริพร สิทธิเกษร
62013032531 นางสาวสุทธิตา ชนะภัย
62013032532 นางสาวมลธิตา ลุนะหา
62013032533 นายภุชนันท� พันธุ�ชื่น
62013032534 นางสาวศรสวรรค� นาคชุ5ม
62013032535 นายมธุชา ขุมทอง
62013032536 นายสันติภาพ แก%วทอง
62013032537 นางสาวนภิสา ล่ํา
62013032538 นางสาวนันทพร ทองสังข�
62013032539 นายภัทรศักด์ิ พลังสิริเจริญ
62013032540 นายนัฐวุฒิ แสงภา
62013032541 นางสาวนุชนารถ หุมอาจ
62013032542 นางสาวทัตพิชา ลิมปQประเสริฐกุล
62013032543 นายปราโมทย� สุภาพ
62013032544 นายภาณุพงษ� พงษ�อรพาณิชย�
62013032545 นางสาวพรพิมล ราชนิยม
62013032546 นางสาวชลธิชา กมลกลาง
62013032547 นางสาวคนางค� ผิวขํา
62013032548 นายเป[นหนึ่ง นิมิตรสมพร
62013032549 นางสาวณรรฐวรรณ� ทองอ5อน
62013032550 นายบูรภัทร� แสวงพันธ�
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62013032551 นางสาวปนัสยา จ%อยรุ5ง
62013032552 นายศุภกิตต์ิ สกุณี
62013032553 นางสาวกานต�ธีรา เสมาเมือง
62013032554 นางสาวศิริลักษณ� ยังเพ็ง
62013032555 นางสาวฟ;า ศรีเมือง
62013032556 นางสาวสุภิดา หะขุนทด
62013032557 นางสาวบุศรินทร� นาคสมบูรณ�ชัย
62013032558 นายณัฐพงศ� เผยพจน�
62013032559 นายสุธีรักษ� ชัยสงค�
62013032560 นางสาวกวิสรา ชอบสูงเนิน
62013032561 นางสาวขวัญจิรา จิระพงศ�ศักด์ิ
62013032562 นางสาววัชรพรรณ�นัสก� สุทธาวาศ
62013032563 นายวิษณุกรณ� กวยลี
62013032564 นายวุฒินันท� จันทะข้ึน
62013032565 นางสาวรัชชภรณ� กองอาสา
62013032566 นางสาวรัชนีกร ชารีพร
62013032567 นายบัญชา ไชยนา
62013032568 นางสาวเบญญา คํานวณศิลปQ
62013032569 นางสาววริศรา เมตตาประสพกิจ
62013032570 นายวุตธิพงษ� เพ็ชรนิล
62013032571 นายณัฐปคัลภ� วิจิตรสกุลไทย
62013032572 นางสาวณัฐชา ยินดี
62013032573 นายหกธันวา วิเชียรขู%
62013032574 นางสาวธนิสร รุ5งฤทธ์ิ
62013032575 นางสาวกัทลี แซ5ลี้
62013032576 นายอภินันท� ฮึกหาญ
62013032577 นางสาวอังคณา อุษณะอําไพวิทยา
62013032578 นายชัยรัตน� ทองเขียว
62013032579 นางสาวกษิรา จันทะคีรี
62013032580 นางสาวกาญจนา พิชนนาค
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62013032581 นางสาวอรวรรณ ขาวขํา
62013032582 นางสาวจุฑารัตน� สายพฤกษ�
62013032583 นางสาววิไลรัตน� บันหาร
62013032584 นายอนุสรณ� ปFญญาวงค�
62013032585 นางสาวสิตานันท� คงเวียง
62013032586 นางสาวสุภาพร สายสุด
62013032587 นางสาวนันทิดา ทองอาด
62013032588 นายชลันธร ศรีประสาร
62013032589 นายอนันต�สิทธ์ิ ทองคํา
62013032590 นางสาวณัฐฐา ภาจันทรา
62013032591 นางสาวลลิตา จินตประชา
62013032592 นางสาวอนุสสรา สุขประเสริฐ
62013032593 นายเดชาธร ปริปุญญพาสน�
62013032594 นายอธิป ทาบทองเรือง
62013032595 นายภาณุวิชญ� บุญประสิทธ์ิ
62013032596 นางสาวพลอยไพลิน ศิริกุล
62013032597 นางสาวธิดารัตน� แก%ววงศ�แสง
62013032598 นางสาวภัทรานิษฐ� ทองศิริวรรณ
62013032599 นายณัฐดนัย เนียมกลิ่น
62013032600 นายนิกร เอี่ยมมี
62013032601 นางสาวอรทัย เครืออ%าย
62013032602 นายไชยเชษฐ นิลดวงกลยุทธ
62013032603 นางสาวณัฐสุภา ฉํ่าชื่น
62013032604 นางสาวธนัตตา หม่ืนชัย
62013032605 นางสาวกนกวรรณ เอ5งฉ%วน
62013032606 นายสิทธิไชย อัตรศรี
62013032607 นายศราวุฒิ ขวัญดี
62013032608 นางสาวปFณฑารีย� วิไลอัญชลี
62013032609 นางสาวรัตนาพร ชานุ
62013032610 นางสาวณัฐวดี ศรีสุจินต�
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62013032611 นางสาวพัณณิตา บุญประสิทธ์ิ
62013032612 นางสาวคงภัค ศรีมาก
62013032613 นางสาวหนึ่งฤดี มีเครือ
62013032614 นางสาวสุธาทิพย� อิ้มทับ
62013032615 สิบตํารวจโทปFญญา แสนปFดชา
62013032616 นางสาวปุณยภา คงศักด์ิตระกูล
62013032617 นายเอกชัย สมบูรณ�
62013032618 นางสาวดวงพร พุ5มทรัพย�
62013032619 นางสาวธิติยา ภักดีสม
62013032620 นางสาวธารารัตน� อภัยรุณ
62013032621 นางสาวพนิดา คําศรี
62013032622 นางสาวลลิตวดี เบิกบาน
62013032623 นางสาวป@ยวรรณ จันทร�เพชร
62013032624 นางสาวสุธามาส สีสวย
62013032625 นางสาวกนกอร เล็กนิคม
62013032626 นายสรวิชญ� เปรมปรี
62013032627 นางสาวปริตตา เหมาะเจริญ
62013032628 นางสาวกัญญาณัฐ ทรัพย�อินทร�
62013032629 นายศิริศักด์ิ ศรีเพชร
62013032630 นายรุสกี หมุดแหลUะ
62013032631 นางสาวจิราภรณ� ผลาไชย
62013032632 นางสาวราตรี กุลสังขาล
62013032633 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม
62013032634 นางสาวกรกนก สมาชิกธรรมคุณ
62013032635 นางสาวเมทินี สิทธิอภิเดช
62013032636 นายมาโนช ไชยรัตน�
62013032637 นางสาวขวัญจิรา ประทีปเมธากุล
62013032638 นางสาวจิราภา บุญทันเสน
62013032639 นางสาวพิชญา เกษม
62013032640 นางสาวภัชรินทร� สีหลวงเพชร
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62013032641 นางสาวเปรมกมล บุญทูล
62013032642 นางสาวปริญาพร ศรีแก%ว
62013032643 นางสาวกนกวรรณ จารุมาศ
62013032644 นางสาวอาภารัตน� ก่ิงบุตรโคตร
62013032645 นายอะฮ�มัด ไตรทอง
62013032646 นางสาวจุติพร ดําสงค�
62013032647 นายอภินัทธ� ทันสมัย
62013032648 นางสาวณัฏฐนรี พัฒนไพศาล
62013032649 นางสาวสุภาพร พรมทอง
62013032650 นางสาวอรจิรา บุญโกย
62013032651 นายรติรุทธ์ิ บุญโสม
62013032652 นางสาวกัญญาณัฐ คําภิรมย�
62013032653 นางสาวอัญชลี นิจกรรม
62013032654 นางสาวชุติมา โซUะรัมย�
62013032655 นายณัฐพล ศรีสําราญรุ5งเรือง
62013032656 นางสาวอภิญญา อัศวสันติ
62013032657 นายกรกช แป;นงาม
62013032658 นางสาวนวพร แตงชุ5ม
62013032659 นางสาวณัฐกาญจน� เกาะโพธ์ิ
62013032660 นายชัยวิวัฒน� ผสม
62013032661 นางสาวสุวิมล ขวัญทอง
62013032662 นางชนิดา ไหมสุข
62013032663 นางสาวอินธิรา ศรีหนองฮ%าง
62013032664 นายนัสวัฒน� แตงผึ้ง
62013032665 นายกิตติพงษ� โพธ์ินอก
62013032666 นางสาวธารารัตน� พิทยาพล
62013032667 นางสาวเบญญาดา กาวีวน
62013032668 นางสาวอุทัยวรรณ สีงาม
62013032669 นางสาวชาลิสา ท%วมสมบุญ
62013032670 นายวิษณุ จันทะสอน
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62013032671 นายอาคม พันธุมสุต
62013032672 นางสาวพนิดา อ5อมแก%ว
62013032673 นางสาวเพชราภรณ� เพชรที่วัง
62013032674 นายสหรัฐ ฝFMนมงคล
62013032675 นายป@ยวัฒน� เพียรชนะ
62013032676 นางสาวบงกช พิริยะวิทยะ
62013032677 นายณัฐวัฒน� แป;นวงศ�
62013032678 นางสาวธันยา อรุณจินดาวรรณ
62013032679 นางสาวณัฏฐธิดา ทองสาม
62013032680 นางสาวอรอุมา ไชยราชา
62013032681 นางสาวธนิษฐา ทองมาก
62013032682 นางสาวโสมสุภา สิงหเมธา
62013032683 นางสาวเขมจิรา แซ5เตียว
62013032684 นายวิสิฐ แสนสุข
62013032685 นายธารินทร� เส็งสมาน
62013032686 นางสาววัลลี เรืองศรี
62013032687 นางสาวพรสุดา เชื้อโนนแดง
62013032688 นางสาวหัสยา รักสันติธรรม
62013032689 นางสาวเบญจวรรณ รอดโรคะ
62013032690 นางสาวอัญมณี ทองคํา
62013032691 นางสาวสิริลักษณ� มาเขียว
62013032692 นายพันธวัฒน� แตงฉาย
62013032693 นายปกรณ� แก%วนพรัตน�
62013032694 นางสาวสวรินทร� ฉิมมี
62013032695 นางพลอยไพลิน อัศวเศรณี
62013032696 นายจิรัฐชานนท� จันทร�พล
62013032697 นายณัฐชนน กาสา
62013032698 นายสุพพัต วิภาภรณ�พรรณ
62013032699 นายนัฏพงศ� เก้ือก5อคง
62013032700 นางสาวศานต�ฤทัย เหรียญขํา
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62013032701 นางสาวอินทิรา ทองหมัน
62013032702 นางสาวพิมพ�ใจ คูจ%อย
62013032703 นางสาวกุลนาถ เศรษฐกุลวดี
62013032704 นายวุตตินันท� ศรีวัฒนวรัญ\ู
62013032705 นางสาวซัมซูเรีย อิสสภาพ
62013032706 นายกษิณัฏฐ� สิริฉัตรครเกษม
62013032707 นางสาวภัศศาราลักษณ� สุขประเสริฐ
62013032708 นายเกียรติศักด์ิ ชาวดอน
62013032709 นางสาวเกศรินทร� ขานวน
62013032710 นางสาวเกวลี หนูสิทธ์ิ
62013032711 นายอุดร ยอดแก%ว
62013032712 นางสาวกัลยรัตน� บุญคงทอง
62013032713 นางสาวปนัดดา ปะระทัง
62013032714 นางสาววิมล พงษ�สุทัศน�
62013032715 นายคุณานนท� ฤทธาคณานนท�
62013032716 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพัชรียา ใจจง
62013032717 นางสาวนารีรัตน� นกทรัพย�
62013032718 นางสาวจิตราภรณ� สงเคราะห�
62013032719 นางสาวปุริมปรัชญ� คําวงศา
62013032720 นายเอกภพ ประทุมวงษ�
62013032721 นางสาวสถาพร วงศ�ราชสีห�
62013032722 นายกฤติน เงิมสันเทียะ
62013032723 นางสาวชญาน�นันท� ศรีอินทร�
62013032724 นางพิมพ�ธัญญา ตระกูลแพทย�
62013032725 นางสาวนิรมล เส็งสมวงศ�
62013032726 นางสาวศิริมล สาระบุตร
62013032727 นางสาววรารัตน� พงษ�เสน5ห�
62013032728 นางสาวสุขใจ อินทโชติ
62013032729 นางสาวฤทัยรัตน� วงษาเนาว�
62013032730 นางสาวกนกวรรณ แก%วมา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013032731 นายชนสิษฎ� ใจผ5อง
62013032732 นายนวดล ทาสีเพชร
62013032733 นางสาวปุณญาณัช ยืนย่ิง
62013032734 นายสมชาย กิจกนกศร
62013032735 นายศรัณย� วงศ�วิลาสนุรักษ�
62013032736 นางสาวชัญญาภัค สวัสดี
62013032737 นางสาวสุมารี จะเรียมพันธ�
62013032738 นายนันทศักด์ิ สุพรรณกาญจน�
62013032739 นางสาวปFญญาวีร� พาโพธ์ิ
62013032740 นางคณาทิพย� พวงมาเทศ
62013032741 นางสาววีนัส ทวีวัฒนกิจกุล
62013032742 นายณัฐธนนท� วณิชย�ศิริภัทร
62013032743 ว5าที่ ร%อยตรี หญิงอนัญพร ช%างสี
62013032744 นางสาวสุนิสา วงคําจันทร�
62013032745 นายธานัท ธนะเตชะสนิท
62013032746 นางเสาวภา สัจดา
62013032747 นางสาวมาราดา น้ําขาว
62013032748 นางสาวขจาริน พงษ�สวัสด์ิ
62013032749 นางสาวกมลวรรณ รัตนประดิษฐ�
62013032750 นายธนพล สุวรรณ
62013032751 นางสาวอุบลวรรณ เนตรรัตนะ
62013032752 นางสาวจุฑามาศ สําราญเริงจิตต�
62013032753 นายกมลพล จันทร�ดี
62013032754 นางสาวจินดา พรวีรกุล
62013032755 นางสาวภัคจิรา ตันติกุล
62013032756 นางสาวบัวทิพย� รอเสนา
62013032757 นางสาวชนิสรา สินธนู
62013032758 นางสาววันชุลี ถ่ินใหญ5
62013032759 นายทักษ�ดนัย ทองอินทร�
62013032760 นางสาวจุฑาทิพย� นามอุตวงศ�
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ระดับปริญญาตรี

62013032761 นางสาวรุ5งทิวา จินารักษ�
62013032762 นางสาวชลธิชา สุพลจิตร�
62013032763 นางสาวชนิตตา จันทร�โท
62013032764 นายนิฮานีฟ ดือราแม
62013032765 นายเกียรติคุณ เจUะมะ
62013032766 สตทวีรชัย มงคลไทร
62013032767 นางสาวกมลวรรณ ปานสิทธ์ิ
62013032768 นางสาวณัฐกานต� สายเพ็ชร�
62013032769 นางสาวณัชชา เกียรติวิชัยงาม
62013032770 นางสาวสกุลรัตน� จันทร�เพ็งสุริยา
62013032771 นางสาวจรรยานุช บุตรวงค�
62013032772 นางสาวหฤทชนัน สรรพคุณ
62013032773 นางสาวนัชชา ศุภฤกษ�โอฬาร
62013032774 นางสาวทิชากร เผ5าผม
62013032775 นางวัลยา อภัยสุวรรณ
62013032776 นายวรายุทธ พิชยวัฒน�
62013032777 นายวุฒิพงษ� ดีสร%อย
62013032778 ส.อ.หญิงอมรรัตน� บุตรศิริ
62013032779 นางสาวลลิตา สนธิ
62013032780 นายณัฐทนัน สายต้ังใจ
62013032781 นางสาวมะยุรี สีคํามา
62013032782 นางสาวนุจรี ลู5รุ5งเจริญ
62013032783 นางสาวสราลี วงษ�เหล็ก
62013032784 นางสาวนภสร เผ5าภูรี
62013032785 นางสาวเกศศิรินทร� ทุมแถว
62013032786 นายณภัทร ภูริกุลธัญญา
62013032787 นายวสุวัฒน� วสุพรพัฒน�
62013032788 นางสาวฤทัยภัทร ศุกระศร
62013032789 นายชวินวิชญ� พรหมดํา
62013032790 นายณัฏฐพงศ� พงศ�วัชร�
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ระดับปริญญาตรี

62013032791 นางสาวสาวิตรี นิมะ
62013032792 นายสกลการ เสริมทรัพย�
62013032793 นางสาววรรณพร จันทร�หอม
62013032794 นางสาวจุฑามาศ เดชภูวนาถ
62013032795 นางสาวดนิตา อยู5สุขวรกุล
62013032796 นางสาวธารารัตน� บุญนาค
62013032797 นายสาคร คล5องดี
62013032798 นางสาวยัสมีย� เจUะโวะ
62013032799 นางสาวสุดารัตน� เจริญสมานธรรม
62013032800 นางสาวอภิญญา แซ5ลี้
62013032801 นางสาวธัญฐพร เวทย�ประสิทธ์ิ
62013032802 นางสาวยุพาภรณ� ย5อมไธสง
62013032803 นางสาววจีวัลย� ยะสาร
62013032804 นางสาวผกามาศ สมาคม
62013032805 นางสาวสุภาวดี สวัสด์ิมงคล
62013032806 นางสาวณัฎฐธิดา คชฤทธ์ิ
62013032807 นายกฤษดา โพธ์ิมีผล
62013032808 นายธัญนุกรณ� แสนนาม
62013032809 นางสาวณัฎฐิกาญจน� เพ็งใย
62013032810 นางสาวลาภิศา เนื่องรอด
62013032811 นางสาววรรณนภา เกิดทอง
62013032812 นางสาวยิมวลักษณ� องอาจ
62013032813 จ5าอากาศเอกกิตติศักด์ิ แดงแท%
62013032814 นางสาวพิมพิชชา สุมา
62013032815 นางสาวกรชนก โลวะกิจ
62013032816 นางสาวนิรันตรี สาเสียง
62013032817 นางสาวเกษวดี วงษ�ดี
62013032818 นางสาวภิญญาพัชญ� แสงป@น
62013032819 นางสาวกัลยรัตน� รวงผึ้ง
62013032820 นางสาวพัณณิตา จันทร�หอม
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ระดับปริญญาตรี

62013032821 นางสาวนงลักษณ� ฮะบุญมี
62013032822 นางสาวศิริภัทร ตุลยกุล
62013032823 นางสาวพิลาสลักษณ� หนูช5วย
62013032824 นางสาวอาภาศิริ กิตติบุญเกศ
62013032825 นางสาวธนัชชา ขุนชํานาญ
62013032826 นางสาวบุญสิริ งามเมือง
62013032827 นางจินตนา ปFตภี
62013032828 นางสาววัจนา ยมศรีเคน
62013032829 นางสาวลลิตา ลาสอน
62013032830 นางสาวอลิษา แจ5มกระจ5าง
62013032831 นางสาวชนาพร แววสง5า
62013032832 นางสาววาสนา บุญปFญญา
62013032833 นางสาวอรวรรณ ลุนไธสง
62013032834 นางจิราพร กลิ่นโสภณ
62013032835 นางสาวจิราภา ไหมสมบุญ
62013032836 นางสาวจุฑามาศ ชุ5มชวย
62013032837 นายวีรวัช กัลปนารถ
62013032838 นายวรัญญ� สุริยกานต�
62013032839 นางสาวอัญมณีญา อ5อนแก%ว
62013032840 นางสาวพรชนก สืบศรีวิชัย
62013032841 นางสาวกนกวรรณ ลิภา
62013032842 นางสาวณิชารีย� พิรุณเจริญพร
62013032843 นางสาวจันทนิภา ราชเจริญ
62013032844 นายเอกณรงค� พิลา
62013032845 นางสาวศิรินันท� พือสันเทียะ
62013032846 นางสาวกชกร ยงค�ประดิษฐ�
62013032847 นางสาวกนกวรรณ ทองคํา
62013032848 นายอิสรธรรม เนื้อนุ%ย
62013032849 นางสาววิภารัตน� วงศ�ขาว
62013032850 นางสาวศิระวดี สถาพรชัยวัฒน�
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ระดับปริญญาตรี

62013032851 นางสาวจุฑาทิพ สมานธารณ�
62013032852 นางสาวจุฑาพร แกวขุนทด
62013032853 นางสาวจุฑา ยอดศิลป
62013032854 นางสาวอัญชิสา ชาญสัมพันธ�
62013032855 นายอารัณย� เจริญชนม�
62013032856 นางสาวป@ยะวรรณ แยบกระโทก
62013032857 นางสาวเพ็ญนภา เทพธรานนท�
62013032858 นายชาคร แก%วหาญ
62013032859 นายมณฑล กะระกล
62013032860 นางสาวสายฝน แก%วพลงาม
62013032861 นางสาวจุฑามาศ ดอกกลอย
62013032862 นางสาวอรกัญญา น%อยโฮม
62013032863 นางสาวพรพิมล นรังสิทธ์ิ
62013032864 นางลินนา มาหะมะ
62013032865 นายรัฐธรรมนูญ อินโน
62013032866 นายบรรณวัฒน� ย่ิงสกุลการกิจ
62013032867 นายณัฐวุฒิ รอดทุกข�
62013032868 นายนรวิชญ� ดํารงค�ธวัช
62013032869 นางสาววรรณนิภา เลิศรู%
62013032870 นางสาวพรรังษี ราชวงษ�
62013032871 นางสาวภาสินี สร%อยทอง
62013032872 นายพัฒนชัย กําเพ็ชร
62013032873 นางสาวกนกพร ทศศิลา
62013032874 นางสาวสุรัชนา ป@ลกศิริ
62013032875 นางสาวภิญญาพัชญ� อัครบดีชยานันท�
62013032876 นายภาคภูมิ ปFญญะ
62013032877 นางสาววรรณวิสาข� หน5อแดง
62013032878 นางสาวศิริยาภรณ� มูลเพ็ญ
62013032879 นายณัฐพนธ� ช5วงฉํ่า
62013032880 นางสาวอมรรัตน� คงสมบัติ
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ระดับปริญญาตรี

62013032881 นางสาวสุวรรณา อนันทสุข
62013032882 นางสาวนิรันตรี ชัยศร
62013032883 นางสาวเกสรา ทองจํานงค�
62013032884 นายชยุตพงศ� พรหมพันธ�
62013032885 นายกิตติโชติ ยานะชัย
62013032886 นางสาวรติพร เสริมมา
62013032887 นางสาวจีรพิมพ�พร แซ5เจีย
62013032888 นางสาวเมธิดา กัลโยธิน
62013032889 นางสาวเบญตาทิพย� ปฏิภาณาภรณ�
62013032890 นางสาวจันทร�จิรา ขัตติยะ
62013032891 นางสาวกนกนิภา หวันแลบ
62013032892 นางสาวรจิต ด%วงแก%ว
62013032893 นางสาวนวนันท� ขัตินนท�
62013032894 นายจิรายุ ยอดเสรนี
62013032895 นางสาวสุนิสา คงสามหมอ
62013032896 นายอภิศักด์ิ พลายด%วง
62013032897 นางสาวกนกพร อิตุพร
62013032898 นางสาวอัจฉรา หม5องแก%ว
62013032899 นางสาวพิมพ�ดารา มีสุวรรณ
62013032900 นางสาวทิพวรรณ� นกงาม
62013032901 นายภูมิภัทร กล%าหาญ
62013032902 นางสาววนิดา ประเสริฐท5าไม%
62013032903 นายอดิศร เพ็งเกลา
62013032904 นายจิรภัทร บุระภักด์ิ
62013032905 นายสรศักด์ิ มาแก%ว
62013032906 นางสาวสุนทรี จุ%ยชู
62013032907 นางสาวชัญญา พงศ�ศรี
62013032908 นางสาวปุณิกา สกุลคํามาสุข
62013032909 นายขจรศักด์ิ ธงชัย
62013032910 นายนิรุตต� มีภักดี
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ระดับปริญญาตรี

62013032911 นางสาวชนัญชิดา หวานชะเอม
62013032912 นายวีรวัฒน� อึ้งชัยพงษ�
62013032913 นางสาวปฏิญญา นวลรักษา
62013032914 นายอภินันท� วงศ�ประสิทธ์ิ
62013032915 นายปริญญา คล%ายดวง
62013032916 นายวรรณพงษ� รัศมีประเสริฐสุข
62013032917 นางสาวกนกอร กิจเจริญ
62013032918 นายศิวกร เนื่องอุบล
62013032919 นางสาวธิชาพร ท%าวหลวง
62013032920 นายวันชาติ สมพันธ�แพ
62013032921 นางสาวศิรินุช หอมชง
62013032922 นางสาวแสงระวี วิริยะ
62013032923 นางสาวรุจิราภรณ� ตUะยาง
62013032924 นางสาวกนกวรรณ บางบ5อ
62013032925 นางสาวพรธีรา อภิพุทธิกุล
62013032926 นางสาวมัณทกา จําปาคํา
62013032927 นางสาวณัฐมนฑกานต� จิตจํานงค�
62013032928 นายพงษ�นิวัฒน� ขันธ�ถม
62013032929 นางสาวจิรัฐิกาญจน� เต็งน%อย
62013032930 นางสาวอุษณีย� อินทสะอาด
62013032931 นางสาวทวีพร ป;องชํานาญ
62013032932 นางสาวสุธิดา ราชภักดี
62013032933 นางสาวจันทมณี เกรียนโคกกรวด
62013032934 นายศุภณัฐ คงเมือง
62013032935 นายศรีฟ;า ทองเจือ
62013032936 นางสาวณยดา อ5อนหิรัญ
62013032937 นางสาวจุฬามณี แสงสุวรรณนุกุล
62013032938 นางสาวสันต�หทัย สิทธิไพศาล
62013032939 นางสาวศุภกานต�ญาณ� ทองเจือ
62013032940 นายนิตินันท� สกุลพิชัย

หน%า 1098 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013032941 นางสาวนีระนุช หมายยอดกลาง
62013032942 นางสาวรัตนา วิจิตรสมบัติ
62013032943 นางสาวเสาวรส แก%วนาเคียน
62013032944 นางสาวศิริพร มาซิว
62013032945 นางสาวขวัญชนก นวนสีใส
62013032946 นายนภนต� นกแก%ว
62013032947 นางสาวธัญวรัตม� จ%ายหนองบัว
62013032948 นางสาวกชพรรณ แสงสน
62013032949 นายพงศ�ศิริ รัชฎาวรรณพงษ�
62013032950 ว5าที่ร%อยตรีกฤชฐา สีหบัณฑ�
62013032951 นางสาวสุภามาศ สุขกาย
62013032952 นายทักษ�ดนัย ดนัยวรานนท�
62013032953 นางสาวขนิษฐา ทิพย�โลหิต
62013032954 นางสาวรัชนีพร นันทคุณากร
62013032955 นางสาวเบญญาทิพย� คํามี
62013032956 นางสาวณภัคมน พร%อมพูล
62013032957 นางสาวจุรีรัตน� มีคํา
62013032958 นางสาวอุ5นใจ เสมาพิทักษ�
62013032959 นางสาวสิริกุล เลขานุกิจ
62013032960 นางสาวเกศกนก สีสด
62013032961 นางสาวจุฑาทิพย� พุ5มอยู5
62013032962 นางสาววัชรา แซ5ลิ้ม
62013032963 นางสาวสุภาภรณ� ชํานาญดี
62013032964 นางสาวดลชนก ดีชัยยะ
62013032965 นายผดุงเดช อเนกธนโรจน�กุล
62013032966 นางสาวอารีย�ญา ชาติพจน�
62013032967 นายนิพนธ์ิ ใจสุทธ์ิ
62013032968 นางสาวชาลินี เพ5งจินดา
62013032969 นางสาวภัฑรภา ผูกพันธ�
62013032970 นายสุกานต� อ5อนชื่นจิตร

หน%า 1099 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013032971 นางสาวสุกัญญา นากลาง
62013032972 นางสาวณัฐกานต� สุขสําราญ
62013032973 นางสาวจันจิรา สัลลวิทย�
62013032974 นางสาวเปมิกา พ5วงโพธ์ิทอง
62013032975 นางสาวอุไรวรรณ นามลีลา
62013032976 นางสาวพิมพ�สิมา บริบูรณ�
62013032977 นางสาวสายสิริ ศรีบานเย็น
62013032978 นายอาภากร ศรีสุดดี
62013032979 นางสาวธนัชญา มากพงษ�
62013032980 นางสาวนฤมล ศรีผ5องใส
62013032981 นางสาววิภากมล เหลืองทรัพย�ทวี
62013032982 นางสาวศัณชลี มากนาดอน
62013032983 นางสาวปาริชาติ รักญาติ
62013032984 นางพิมพ�ชนก เลี่ยมสมบูรณ�
62013032985 นางสาวสุกัญธร กวางทอง
62013032986 นางสาวกาญจนา ศรีวงษ�
62013032987 นายพิทยา ตาลสิทธ์ิ
62013032988 นางสาวสุดาลักษณ� แส%ทอง
62013032989 นายภาณุพงศ� แซ5โจว
62013032990 นางสาวบุญตา เฟLPองกฤษฎา
62013032991 นางสาวกฤตพร ดวงสิรินุสรณ�
62013032992 นางสาวพวงแข เจือจันทร�
62013032993 นางสาวศุภสุตา ใจสืบจร
62013032994 นางสาวศรสวรรค� เชิญรัมย�
62013032995 นางสาวรุ5งธิวา ทนฤทธ์ิ
62013032996 นายภูวดล เพ็งภิรมย�
62013032997 นางสาวป@ยนุช ศรีใหม5
62013032998 นางสาวสุวภรณ� น%อยสังข�
62013032999 นางสาววนิดา จันทร�เจียม
62013033000 นางสาวนันทพร อึ้งวณิชยพันธ�

หน%า 1100 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033001 นางสาวชุติกาญจน� ทะเจริญ
62013033002 นางสาวพิมพ�พิชชา สมมนุษย�
62013033003 นางสาวมินธญา นันตาวงศ�
62013033004 นางสาวนิติลักษณ� พูนศิริ
62013033005 นายพลวัฒน� แก%วนุช
62013033006 นางสาวภิรดา ขุนหลํา
62013033007 นางสาวธันย�ธิชา สุภาพร
62013033008 นายณัฐพนธ� โหมดเทศ
62013033009 นางสาวนิภารัตน� ศรีสุทธ์ิ
62013033010 นางสาววงค�ผกา เลี้ยงประเสริฐ
62013033011 นางสาวณภัค เศวตฤทธิดํารง
62013033012 นายสุรเชษฐ� นาคทองอินทร�
62013033013 นางสาวอรพิณ บุญยอ
62013033014 นางสาวธาริณี ผ5องจําปา
62013033015 นางสาวบุญธิดา อินทกาศ
62013033016 นายอวิรุทธ� ซีบังเกิด
62013033017 นายอานนท� สุขถาวร
62013033018 นางสาวบุษบา จันทราช
62013033019 นางสาวอภัสนันท� ชายแก%ว
62013033020 นางสาวกุศลิน ม่ิงขวัญ
62013033021 นางสาวทรรศนพร ใจชอบ
62013033022 นางสาวญาณิสา เป[นสุข
62013033023 นางสาวสิริกร โตกล่ํา
62013033024 นางสาวสุรีพร กาฬภักดี
62013033025 นางสาวเกศินี แซ5อึ้ง
62013033026 นางสาวมนทิรา เอกะกุลานันต�
62013033027 นางสาวสุณิสา พระยาคํา
62013033028 นายกาจมนัส จรเสมอ
62013033029 นางสาวณิชภัทร แสงจันทร�ฉาย
62013033030 นางสาวธันย�ชนก รุ5งโรจน�

หน%า 1101 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033031 นางสาวสมฤทัย ด5านกลาง
62013033032 นางสาวสิริพัฒน� เพ็งสุคนธ�
62013033033 นางสาวนวรัตน� ผิรังคะเปาระ
62013033034 นางสาววนิดา พรจันทึก
62013033035 นางสาวจันทิรา สังข�แก%ว
62013033036 นางสาวกฤษณา ลิ้มสุวรรณ
62013033037 นางสาวมัสสุรีย� ยะภา
62013033038 นายณัฐพงศ� เสนานันท�
62013033039 นางสาวมาริษา หอมชวน
62013033040 นางจุฑามาศ ตุ5นหนิ้ว
62013033041 นางสาวณัฎฐนิช ลีมี
62013033042 นางสาวสุชัญญา เลิศชัยวรกุล
62013033043 นางสาวนัฐกาน โตUะมิ
62013033044 นางสาววิรัญดา เสนานิคม
62013033045 นายพงศกร เรืองปราชญ�
62013033046 นายณัฏฐภิภพ เพียรสวรรค�
62013033047 นางสาวอชิรญา เจียมวิจักษณ�
62013033048 นายสุธากร อัจนารัศมี
62013033049 นางสาวศรีประภา นาน%อม
62013033050 นางสาวเบญจวรรณ อ5อนเนตร
62013033051 นางสาวชนพร ร5าหมาน
62013033052 นางสาวกฤษณา จันทรัตน�
62013033053 นางสาวพัชวากูล ราชมณี
62013033054 นางสาวมณฑ�สิริ แซ5จู
62013033055 นางสาวสุพัตรา สมัยศรี
62013033056 นางสาววิรัตน� มาหาญ
62013033057 นายอธิคุณ งามเมือง
62013033058 นายเอกกฤษณ� ขุนศรี
62013033059 นางสาวณัฐธยาน� ทิพย�มณเฑียร
62013033060 นายอนุชา เข็มศร

หน%า 1102 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033061 นางสาวเพ็ญโสภา จิตมะกล่ํา
62013033062 นายธเนศ พานิชชา
62013033063 นางสาวนุชนี จําเริญ
62013033064 นางสาวจิราพัชร รัตนกุญชร
62013033065 นายจิรเมธ มีทรัพย�ยอดสุข
62013033066 นางสาวอรพรรณ โนนทนวงษ�
62013033067 นางสาวสุภารัตน� ศันเสนีย�กุล
62013033068 นายอิสระ เลิศนันทกิจ
62013033069 นางสาวสุมิมาพรภ� เพ็งแจ5ม
62013033070 นางสาวรังสินาฏ นิลดํา
62013033071 นายเวคิน วุฒิ
62013033072 นางสาวธัญญาพร ทองเรือง
62013033073 นายอดิศักด์ิ บือทอง
62013033074 นางสาวเพ็ญพร อุณวงค�
62013033075 นายภูริภัทร วณีสอน
62013033076 นายกฤษกร สุขไสว
62013033077 นางสาวสโรชา ไทรชมภู
62013033078 นายมุมินทร� บินเจะมุ
62013033079 นายญาณพงศ� ปFทมชูติ
62013033080 นางสาวบุญญวี แผ5วัฒนโรจน�
62013033081 นางสาวชมพู มีเจริญ
62013033082 นางสาวลลิตพรรณ หม่ันจิตร�
62013033083 นายกัมปนาท เอี่ยมโอษฐ�
62013033084 นางสาวสุธิตา วอนเผื่อน
62013033085 นายธวัชชัย นนทบุตร
62013033086 นางสาวสุพญา สิงหรา
62013033087 นางสุมาณี ว5องไววิทยากุล
62013033088 นายปรัชญา จักรพรรด์ิแก%ว
62013033089 นางสาววนิพา หมุนอุดม
62013033090 นางสาวอรทัย ศรีจําปา

หน%า 1103 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033091 นางสาวนิภาพร ชูมณี
62013033092 นางสาวอนุชสรา สังขาว
62013033093 นางสาวนุชจรินทร� พูลศรี
62013033094 นายปฏิภาณ แย%มเพียร
62013033095 นางสาวธมลวรรณ มงคลชัยชนะ
62013033096 นางสาวสุนิสา สุดใจ
62013033097 นางสาวสุธาสินี จิรังคสกุลเดช
62013033098 นางสาวรัตติกาล เดชพรม
62013033099 นายปองพล สุทธิเดช
62013033100 นายจตุชัย ฮามวงค�
62013033101 นางสาวลัดดาวัลย� คํามูล
62013033102 นางสาวจิราภรณ� สุวรรณ�นาม
62013033103 นายพงศธร ตันอารมณ�
62013033104 นายฤทธิชัย จําจิตค�
62013033105 นายต%นตระการ ฟาโรสถิตณภานนท�
62013033106 นางสาวสุมิตตา ขุนอาสา
62013033107 นางสาวสุนิสา กลับมิตร
62013033108 นางสาวสมพร ป;อมคํา
62013033109 นางสาวชนานันท� สองชัย
62013033110 นายวิริยะ วงศ�สุภาพ
62013033111 นายกฤษฎา อ%อยกาม
62013033112 นางสาวเนตรชนก พุทธสารวงค�
62013033113 นายจตุรพิธ เทพกุล
62013033114 นางสาวเมทิดา สถิรเศรษฐ
62013033115 นางสาวภานาวดี ราชอุไร
62013033116 นางสาวสุภรัตน� ชนะศรี
62013033117 นางสาวพิมพ�ชยาน� ธนศิระกุล
62013033118 นายธีระศักด์ิ กองสุข
62013033119 นายนัฐวุฒิ ลุกยี
62013033120 นางสาวแสนสุข คุมพานนท�

หน%า 1104 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033121 นางสาวอรอุมา จันทร�คล%อย
62013033122 นายวิวัฒน� พรเฉลิมชัย
62013033123 นางสาวอัจฉราภรณ� คําตะนิตย�
62013033124 นางสาวอัยนูร ยูโซะ
62013033125 นางสาวศิริพันธ� จันทเขต
62013033126 นายอนุสรณ� ลาอ5อน
62013033127 นายเจตธวัช ทัพวาที
62013033128 นายสยาม สักลอ
62013033129 นางสาวณัฐชญา อนุภาพ
62013033130 นายธุวานนท� ปรีดา
62013033131 นางสาวจิตรลดา เผือกกันศรี
62013033132 นางสาวธนิตา แก%วกัน
62013033133 นายธีรัฐ จันลอง
62013033134 นายปFณณวิชญ� พงศ�วิจิตรคุณ
62013033135 นางสาวสุภัทศจี จันทรกําเนิด
62013033136 นางสาววินิธา กันทะสีมา
62013033137 นางสาวปนภรณ� สีคําดอน
62013033138 นางวิไลลักษณ� พฤทธิพันธุ�
62013033139 นางสาวพัชราภรณ� มาที
62013033140 นางสาวฐานิต อ5อนสมเพ็ชร
62013033141 นางสาวเกษมศรี สาคเรศ
62013033142 นางสาวณัฏฐณิชา คล%ายเณร
62013033143 นางสาวนิออน ไชยคํา
62013033144 นางสาวนัสริน กาเดย�
62013033145 นางสาวสุกัญญา ภารา
62013033146 นายอดิศร รู%เพียร
62013033147 นายธัชชัย หอมเกษร
62013033148 นางสาวเฉิดฉันท� ท%าวครุฑ
62013033149 นายอดิเทพ คงแก%ว
62013033150 นางสาวปFทมาพร ใคลยะนนท�

หน%า 1105 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033151 นายปรวิทย� จันทร�ลอย
62013033152 นายภคพงษ� ใจมาลา
62013033153 นายสิทธิชัย มณีเทศ
62013033154 นางสาวจินตนา ประทุมรุ5ง
62013033155 นางสาวจุลีพร ไชยมณี
62013033156 นางสาวอนุธิดา เนิดน%อย
62013033157 นางสาวนิตยา ป;องศรี
62013033158 นายอิทธินันท� เขษมพันธุ�
62013033159 นางสาวปนัดดา มงคลศร
62013033160 นางสาวกัณฑ�ภิรมย� พันสารคาม
62013033161 นายกมลภพ ม่ิงขวัญ
62013033162 นางสาวสุจิตตรา มาพร
62013033163 นางสาวณัฐชยา พลังฤทธ์ิ
62013033164 นางสาวชลธิชา เข็มดี
62013033165 นางสาววันวิสา กินจิม
62013033166 ว5าที่ร%อยตรีกฤตนนท� สุนทร
62013033167 นายธนะพล ประสพสม
62013033168 นางสาวอริสา บุญคุ%ม
62013033169 นางสาวกัลยารัตน� ชนนคล%ายจินดา
62013033170 นางสาวมลิวรรณ อุดทะยอด
62013033171 นางสาวกาญนิภา ขาวกอด
62013033172 นายภูษณ ชั่งโต
62013033173 นางสาวอรุณวดี ด%วงสุข
62013033174 นางสาวแพรพลอย แสงทอง
62013033175 นายวิสิฎฐ� วงศ�ชัยอนุกูล
62013033176 นายประพัฒน� เมฆขลา
62013033177 นายจตุรงค� เกตุทิม
62013033178 นายนันทวุฒิ เหลาแหลม
62013033179 นางสาวพัชรินทร� สีแก%ว
62013033180 นางสาวฐิตาพร ดอนอินผล

หน%า 1106 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033181 นางสาวสุดาวรัตน� วิริยะเวรุจน�
62013033182 นางสาวชลลดา พูมลา
62013033183 นางสาวศุภมาส ไชยอินทร�
62013033184 นายพลชัย บุญศรีดา
62013033185 นางสาวหทัยกาญจน� อินฉ%วน
62013033186 นายฉัตรชัย กีรติจารุพงศ�กุล
62013033187 นางสาวแพรวพลับพลา พรมฟ;า
62013033188 นางสาวมิลตรา โมทอง
62013033189 นางสาวธัญญลักษณ� ป;อมลอย
62013033190 นางสาวพรชนก พรรษายุต
62013033191 นางสาวณัฐณิชา ชีวะเศรษฐธรรม
62013033192 นายอภิศักด์ิ คงเยิน
62013033193 นายสาธิต ภู5ระหงษ�
62013033194 นายชนทัช กลิ่นเจริญ
62013033195 นางสาวศศิวิมล พันธุ�บัว
62013033196 นางสาวภัทรนันท� เอกอุรุ
62013033197 นางสาวสุธิดา ทองศิริ
62013033198 นางสาวศิรพันธ�กรณ� ภูลายดอก
62013033199 นางสาวณัฐพร ถูกหมาย
62013033200 นางสาวณิชา ทับแป;น
62013033201 นายก5อเกียรติ วชิรเลอพันธุ�
62013033202 นางสาวรัชนี ฉิมหัวร%อง
62013033203 นางสาววันทนี เจิมกลิ่น
62013033204 นางสมิตา บวรภัทรโสภณ
62013033205 นายณัฐปพน รัตนตรัย
62013033206 นายภูมิวัฒน� ป;อมสุวรรณ�
62013033207 นายทรงกลด ธรรมชาติ
62013033208 นางสาวรวิสรา คงไทย
62013033209 นางสาวฐิติมา คุ%มสุวรรณ
62013033210 นางสาวณัฐษร เฮ็งใต%

หน%า 1107 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033211 นางสาวอัจจิมา มุสิกะรัตน�
62013033212 นางสาวจิราพร จิตรักสินธ�
62013033213 นางสาวมนฑาทิพย� เทพโภชน�
62013033214 นายจีรวัฒน� คงธรรมถาวร
62013033215 ว5าที่ ร.ต.ธนารัฐ แก%วพฤกษ�
62013033216 นางสาวทัศน�กรณ� อมรวรพักตร�
62013033217 นางสาววิภา รักไทย
62013033218 นางสาววิจิตรา หล%าคําเปYยง
62013033219 นางสาวอังจิมา บัวทอง
62013033220 นายพีรวัส สายทอง
62013033221 นางสาวอรสินี อินทร�ดี
62013033222 นายเพ่ิมสิทธ์ิ ชาติกุลวัฒน�
62013033223 นายพิทักษ�พงศ� ป@Pนสุข
62013033224 นางสาววารีพรรณ ว5องวัฒนวิบูลย�
62013033225 นางสาวประกายมาศ กล5อมกมล
62013033226 นางสาวสาวิตรี ศิริพงษ�
62013033227 นางสาวอริสรา เกรียงเกร็ด
62013033228 นางสาวจิรัฎฐ� ชาญกล
62013033229 นายหัสดิชัย จีรัตน�
62013033230 นางสาววัลลภาพร บวรพิริยวงศ�
62013033231 นางสาวครองขวัญ วรางค�รัตน�
62013033232 นางสาวทัศนีวรรณ� เกตุเพ็ชร
62013033233 นางสาวปวีณา ชารีรมณ�
62013033234 นางสาวสุดารัตน� เตระพันธ�
62013033235 นางสาวฑิฆัมพร ศรีบูรณะ
62013033236 นางสาวสุพรรษา แสงไสว
62013033237 นางสาวทัชชา มณีแก%ว
62013033238 นางสาวสาวิตรี ทับสวัสด์ิ
62013033239 นางสาวนัชชา มีทรัพย�วัฒนา
62013033240 นางสาวนัฐวรรณ ทิพย�เนตร�

หน%า 1108 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033241 นายประพนท� เจริญสุข
62013033242 นายพงศกร สถาผล
62013033243 นายวรรณฤทธ์ิ เอี่ยมสะอาด
62013033244 นายแสงชัย โพธ์ิปริสุทธ์ิ
62013033245 นายยสินทร ไทยนิยม
62013033246 นายรชต วรจารุพงค�
62013033247 นางสาววรรณพร คงแก%ว
62013033248 นางสาวธัญญพัทธ� มีสมกลิ่น
62013033249 นางสาวปราณี ใจคําลือ
62013033250 นายอธิคม เสียงกลม
62013033251 นางมะลิวัลย� พิมพ�โยยาง
62013033252 นางสาวประวิณา สีมาทรัพย�
62013033253 นายถนอมศักด์ิ พรหมเพชร
62013033254 นางสาวนันทิยา บุญยปรารภชัย
62013033255 นายธิติชัย เหลืองธรรมโชติ
62013033256 นางสาวเมทินี วงศ�ชมภู
62013033257 นางสาวปริญญา อรุณพงษ�
62013033258 นางสาวศตพร ฤกษ�พิชัย
62013033259 นางสาวถิราพร เชาวลิต
62013033260 นางสาวภาณุพร หงษ�ทอง
62013033261 นางสาวญาณ�สุพิชญ� วชิรกิจโกศล
62013033262 นายวรนาท แฝงโพนทอง
62013033263 นางสาวสิริพร พ5วงจีน
62013033264 นางสาวเบญจมาศ เข%งนุเคราะห�
62013033265 นายป@ยพง ศรีน้ําเงิน
62013033266 นายชัยวัฒน� จรหนู
62013033267 นางสาวอัญทริกา จ๋ิววิเศษ
62013033268 นางสาวศศิรดา ช%างแรงการ
62013033269 นางสาวเกศรินทร� เพ็ชรถาวร
62013033270 นางสาวปวีณา คุ%มภัย

หน%า 1109 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033271 นายสิทธิพงศ� มุงคุล
62013033272 นางสาวหทัยกุล ลุนทอ
62013033273 นางสาวณัฐณิชา อินดี
62013033274 นางสาวปภาวี ด%วงขาว
62013033275 นางสาวอัญชลีพร ขุนรักษ�
62013033276 นางสาวยุวดี ชมภพ
62013033277 นางสาววันวิสา เขาหา
62013033278 นายถิรายุ ปงกาวงค�
62013033279 นางสาวพัฐชญาน� เพชรพิพัฒน�
62013033280 นางสาวชมพูนุท เรืองกอบการ
62013033281 นางสาวปาวีณา เนียมนิล
62013033282 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอรอุมา มีเพียร
62013033283 นางสาวชณิกษฎาภา พิกุลนี
62013033284 นางสาวมศธร เชื้ออ5อน
62013033285 นางสาวฐิตาภา สมเสาร�
62013033286 นายสมคิด จันตรี
62013033287 นายภูมรินทร� ผาคํา
62013033288 นางสาวเจนจิรา วงษ�อนันต�
62013033289 นางสาวสวรส จันท�ครบ
62013033290 นางสาวธนธรณ� บูชา
62013033291 นางสาววรกานต� ดีเพ็ง
62013033292 นางสาวกมลมาศ แก%วสุข
62013033293 นางสาวณัฐกาญจน� วงศ�ฟู
62013033294 นายภัทรกุล กุลทา
62013033295 นางสาวจุฑามาศ ทําเพียร
62013033296 นางสาวสุภาพรรณ ปานรักษา
62013033297 ว5าที่ร%อยตรีหญิงจุฑามาศ ภูนวลน%อย
62013033298 นายกรกฎ สรวลใจชื่น
62013033299 นายศุภชัย เลี้ยงไกรลาศ
62013033300 นางสาวสลิตา เพชรศิริ

หน%า 1110 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033301 นางสาวจุฬาลักษ� อูบทอง
62013033302 นายธีระพงศ� เนตรเจริญ
62013033303 นายจิรกฤต ป@ฎกรัชต�
62013033304 นางสาวณัฐณิชา รัดแรง
62013033305 นายอรรถวุฒิ เหมืองใจ
62013033306 นางสาวศิรินยา สู%เหิม
62013033307 นายชินดนัย วรมณีรัตน�
62013033308 นางสาวสุพัตรา พิมพ�สมาน
62013033309 นางสาวชลธิชา ตางาม
62013033310 นางสาวภัทรวดี โตUะยะเล
62013033311 นางสาวป@ยาภัสร� ชลศิริ
62013033312 นางสาวนภารัตน� เฉลียวรัมย�
62013033313 นางสาวอริยา เรือนจันทร�
62013033314 นางสาวธิติสุดา ชมทอง
62013033315 นางสาวอรนภา ปFทมสถาพร
62013033316 นางสาวรุ%งไพรรินทร� อินมณี
62013033317 นางสาวนภัสสร สิมเชื้อ
62013033318 นางสาวจันทรรัตน� รัชชพงศ�รักษ�
62013033319 นางสาวณัฐวดี กรณีย�
62013033320 นางรัชดา บุญเลี้ยง
62013033321 ว5าที่ร.ต.ธิติ หยกสุวรรณกุล
62013033322 นางสาวชลธิชา เชาวรักษ�
62013033323 นายสุปรีดา คัมภีรภาพ
62013033324 นางสาวชลดา ยาวิละ
62013033325 นางสาวจิดาภา ป^อกคําอูE
62013033326 นางสาวมณิการ� สติปFญญา
62013033327 นางสาวศกลวรรณ จงฤาชา
62013033328 นางสาวเจนจิรา แสนประสิทธ์ิ
62013033329 นายวีรยุทธ ธะนะวงศ�
62013033330 นางสาวอุมาภรณ� ศรีเพชร

หน%า 1111 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033331 นางสาวสุรีรัตน� เติมทวีทรัพย�
62013033332 นางสาวสุพัตรา สืบแสน
62013033333 นางสาวอร ศรีหาภาค
62013033334 นางสาวปFญญพัฒน� ตําเมือง
62013033335 นางสาวชนากานต� สมบัติใหม5
62013033336 นางสาวกาญจนา ทองไสว
62013033337 นางสาวโสภา ภูอะกิจ
62013033338 นายณัฐวุฒิ ว5องวิกย�การ
62013033339 นางสาวอังศณา ชิตวรนันท�
62013033340 นางสาวปวริศา เวชกามา
62013033341 นายจักรกฤช ชูชีพ
62013033342 นางสาวปรารถนา ถินกํามะถัน
62013033343 นายอํานาจ เนติเจียม
62013033344 นางสาวอุไรพร อ5อนขจร
62013033345 นางสาวอรพรรณ สุขเรือง
62013033346 นายณัฐพล ศักดา
62013033347 นางสาวมูนีเรUาะ กามียอ
62013033348 นายสุทธิพงษ� วิทยามณีกุล
62013033349 นางสาวกานต�สินี รุ5งวิชาประเสริฐ
62013033350 นายปาณท แสงทอง
62013033351 นางสาวจิราวรรณ สาคร
62013033352 นายศักด์ิชัย เพ็ชรบัว
62013033353 นางสาวน้ําแพร ชูเส%ง
62013033354 ว5าที่ร.ต.พงษ�ณภัทร กรดมาก
62013033355 นางวัลภา มณีพงษ�
62013033356 นายเตวิช ทองตรี
62013033357 นางสาวชลลดา ส5งพูลทรัพย�
62013033358 นางสาวศิริลักษณ� อภิเดช
62013033359 นายไตรรัตน� นรเศรษฐกานนท�
62013033360 นางสาวปาณิสรา ณ พล
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62013033361 นายพิสิษฐ� เครือจินลิ
62013033362 นางสาวศิมิลัน อรบุตร
62013033363 นางสาวจุฬารัตน� กวางทะวาย
62013033364 นายเกริกไกวัลย� กงไกรราช
62013033365 นายกฤตธน ส5องใส
62013033366 นางสาวจิราภรณ� หาญพิทักษ�
62013033367 นางสาวกมลชนก นันตาวงค�
62013033368 นายเศกศักด์ิ ทรายขาว
62013033369 นางสาวพบพร โพธ์ิเรือง
62013033370 นางสาววรรณฤดี จารุฑีฆัมพร
62013033371 นางสาวสุดารัตน� คําจันทรา
62013033372 นายวุฒิชัย พูลศิลปQ
62013033373 นายศราวุธ นุกูลกิจ
62013033374 นางสาวเบญจรัตน� จังสันเทียะ
62013033375 นายศรัณย� หาญบุญเศรษฐ
62013033376 นายอนุตร เยาว�ขันธ�
62013033377 นางสาวศุภวัลย� อังคณานนท�
62013033378 นางสาวนัสริน ยีด5อเหลUาะ
62013033379 นางสาวธัญราณินทร� วีระณรงค�
62013033380 นางสาวอรุณทิพย� ชมภูบุตร
62013033381 นางสาวศุภนุช สินหิรัญวิวัฒน�
62013033382 นายวรายุทธ บุญรักษา
62013033383 นางสาวรัตนาวดี เจริญผล
62013033384 นางสาวอนุชษรา นกศรีแก%ว
62013033385 นายกิตติกันต� วิเศษ
62013033386 นายเลปกร โก%เครือ
62013033387 นางสาวสิริกัญญา หนูบัว
62013033388 นางสาวธีมาพร รักษดี
62013033389 นางสาวสุปราณี มีสวรรค�
62013033390 นางสาวพิชญ�สินี ศรีกันชัย
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62013033391 นายพีรณัฐ วิชชุกุล
62013033392 นางสาวกมลรักษ� ชัยประทานพร
62013033393 นางสาวอภิชญา ศรีสังข�
62013033394 นางสาวจิราภรณ� น%อยประเสริฐ
62013033395 นายสุภัทภณ เหลียงพานิช
62013033396 นางสาวมัญชิษฐา หลักทรัพย�
62013033397 นายอมรเทพ ทาใจ
62013033398 นางสาววจีวรรณ ทองแม%น
62013033399 นายกิตติคุณ จิตรม่ันคง
62013033400 นางสาวสุวรรณี กล5าวสุข
62013033401 นางสาวลภัสรดา กันเกตุ
62013033402 นายณัฐพงษ� ทิวันทา
62013033403 นายณัฐพงศ� เทพกุญชร
62013033404 ว5าที่ร%อยตรีชาญชัย คําเบ็ง
62013033405 นางสาวจีราพร จันทร�วงศ�
62013033406 นางสาวกนิษฐ�นิตา อ5อนละมัย
62013033407 นางสาวสุกานดา ดวงคํา
62013033408 นางสาวป@ยะฉัตร หนองหาร
62013033409 นางสาวภิญญดา เลิศวิลัย
62013033410 นายณัฐพล บุญครุฑ
62013033411 นางสาวชลธิชา ไทยแท%
62013033412 นางสาวอาเซีย กสิวรรณ�
62013033413 นางสาวหาสะนUะ สาเหล็ม
62013033414 นายอัครวินท� ว5องไววาณิชย�
62013033415 นางสาวสุนทรี ม่ันอ่ํา
62013033416 นางสาวดวงกมล เนื่องสกล
62013033417 นางสาวมาลินี แข็งบุญ
62013033418 นางสาวมณีรัตน� รักษาราช
62013033419 นางสาวอามิลิ พันธรี
62013033420 นายณัฐพล ปFMนงาม
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62013033421 นางสาวนัทธ�หทัย กันทพงษ�
62013033422 นางสาวธัญลักษณ� นามโคตร
62013033423 นางสาวพรมนัส ชมภูกูล
62013033424 นางสาวธิดารัตน� สุ5มอุดม
62013033425 นางสาวนุชนารถ กรุงวงศ�
62013033426 นางสาวพิชญา สกุลประดิษฐ�
62013033427 นายสุพจน� นาลัย
62013033428 นางสาวปรางค�อุษา เชษฐศิริ
62013033429 นางสาวณีรนุช รักย่ิง
62013033430 นางสาวนิลพร ทางทอง
62013033431 นางสาวภัทราพร ส5งช5วย
62013033432 นางสาวอรทัย วสะยางกูร
62013033433 นางสาวกุสุมา ตะเคียนศก
62013033434 นายอนุวัฒน� บุตรโสภา
62013033435 นางสาวภัทฉรานิษฐ� จันทร
62013033436 นางสาววลัยลักษณ� ว5องเจริญ
62013033437 นายศรัณยู เสน5ห�นุกูล
62013033438 นางสาววรรณกร ทําเลนา
62013033439 นายทินภัทร ห%วยใหญ5
62013033440 นายพัฒนคุณ บุญเรือง
62013033441 นางสาวปุญภา ผลศิริ
62013033442 นายณภัทร ยอดสุรางค�
62013033443 นายจิรายุทธ� ฤทธ์ิทรงเมือง
62013033444 นายพัชรมัย สุพรรณวงศ�
62013033445 นางสาวน้ําเพ็ญ ดวงจินดา
62013033446 นางสาวเสาวภา ปรากฏดี
62013033447 นางสาวกาญจนา รุ5มรวย
62013033448 นายจารุวัตร� ปราณีโชติรส
62013033449 นางจุฑามาศ ทับทิม
62013033450 นางสาววัลลาพร วงศ�หาญ
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62013033451 นางสาวธิดารัตน� ศรีอินทร�เก้ือ
62013033452 นางสาวพรพรรณ ศรีสุวรรณ�
62013033453 นางสาวพรกนก พวงแก%ว
62013033454 นางสาวอัมรารัตน� ยกเส%ง
62013033455 นางสาวจิตรา ชุมคง
62013033456 นางสาวขวัญฤดี อินทร�แก%ว
62013033457 นายธนวันต� ยอดนิล
62013033458 นางรัตนาภรณ� พัธนกิจไพศาล
62013033459 นายนพพล นามจันทร�
62013033460 นางสาวชิดชนก กิตติสิทโธ
62013033461 นายณัฐดนัย เพ็ชรหึง
62013033462 นางสาวแพรวณภา พิจจรา
62013033463 นางสาวอาจรีย� วิเศษสิงห�
62013033464 นางสาวนรพร อหันทริก
62013033465 นางสาวช5อมาลา มานะ
62013033466 นางสาวมณฑรินทร� ศรีเพ็ชร�
62013033467 นางสาวกนกลดา อ5วมประเสริฐ
62013033468 นางสาวโชติกาญจน� เรืองขํา
62013033469 นางสาวทิพย�สุคนธ� ใจใหญ5
62013033470 นายกวิน สุวรรณรัต
62013033471 นางสาวรตวร ช5วยครุฑ
62013033472 นางสาวดุจฤดี กุลพัฒ
62013033473 นางสาวเจริญขวัญ กกฝ;าย
62013033474 นางสาวเจนจิราภรณ� ศรีสุมาตย�
62013033475 นายพงศธร โง%วกาญจนนาค
62013033476 นางสาวพิชามญชุ� นิลพงษ�
62013033477 นางสาวอัจฉราพร หาญสุทธิชัย
62013033478 นางสาวธนาภรณ� โภชนะคง
62013033479 นายประดิษธรย� แก%วสารพัดนึก
62013033480 นายวิชนันท� ทัศจันทร�
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62013033481 นายภูชงค� ต้ังเจริญ
62013033482 นางสาววานิถี ศรีสุธรรม
62013033483 นายอธิการ โพธ์ิอินทร�
62013033484 นายศิริชัย รักษ�ทอง
62013033485 นางสาวณิชา อุรัมภากรณ�
62013033486 นางสาวชัชฎาพร ชิตเชิด
62013033487 นางสาวจุฑารัตน� การิกาญจน�
62013033488 นางสาววรรณกานต� ลานทอง
62013033489 นางสาวมนัญยา ธาระมัต
62013033490 นางสาวจิดาภา พักตร�จันทร�
62013033491 นางสาวจุฑามาศ เถ่ือนใย
62013033492 นางสาวธิดารัตน� บุญทะระ
62013033493 นางสาวหทัยชนก เรียงสันเทียะ
62013033494 นางสาววีณา แก%วเรือง
62013033495 นางสาวจามจุรี ปรีเปรม
62013033496 นางสาวพิชชาภรณ� ชูรัตน�
62013033497 นางสาวพิกุลฉัตรแก%ว จิตติปFญญากุล
62013033498 นางสาวธนวรรณ โพธ์ิศรี
62013033499 นางสาวทิพย�วรรณ สติมานนท�
62013033500 นางสาวศุภกานต� ศรีนวล
62013033501 นางสาวสุจิตรา ศรีลาฤทธ์ิ
62013033502 นางสาวอรทัย บุดดี
62013033503 นางสาวนงนภัส ทับทอง
62013033504 ว5าที่ ร.ต.เทพทัต หลิวพาณิช
62013033505 นางสาวกัลยรัตน� นูมหันต�
62013033506 นางสาวเจษฎาพร รินไชย
62013033507 นางสาวพิมพ�รัมภา เฮงมี
62013033508 นางสาวสุกัญญา โภคะทวี
62013033509 นางสาวพัชมณ อิ่นคํา
62013033510 นางสาวปาริชาติ แสนกาวิน
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62013033511 นางสาวรุ5งนภา สงค�เคราะห�
62013033512 นางสาวก่ิงกมล ชิดเชื้อ
62013033513 นางสาวอริศรา เทินชัยภูมิ
62013033514 นายอดิศักด์ิ ปานทับ
62013033515 นางสาวฉัตทริกา หยังหลัง
62013033516 นางสาวสุมาริน อุทัยบุรมย�
62013033517 นางอาระดา ทองน%อย
62013033518 นายธีรวัตร ไชยคําวัง
62013033519 นางสาวศิริรัตน� มีแต%ม
62013033520 นางสาวภัควิภา กาหลิบ
62013033521 นายเอเซีย หยุ5นจิตต�
62013033522 นายธนวุฒิ คําปาเครือ
62013033523 นายธเนตร วรรณรังษี
62013033524 นายชัชวาลย� พันสนิท
62013033525 นางสาวหทัยรัตน� เส็งนา
62013033526 นางสาวทิชา สว5างศรี
62013033527 นายวินัย พันธุรัตน�
62013033528 นางสาวนิภาพร บุญเลิศรภ
62013033529 นางสาวรัตน�ธญาพร บุญวัฒน�
62013033530 นางสาวกมลพักตร� เชียงหนุ%น
62013033531 นางสาวชาลิสา เขียวแก%ว
62013033532 นางสาวอริยาภรณ� คงบุรี
62013033533 นายพงษ�พัฒน� สาระผล
62013033534 นางสาววริศรา สมแพง
62013033535 นางสาวพัสราพร นาเม็ง
62013033536 นางสาวสิรินภา เพ่ิมสกุลสิน
62013033537 นางสาวพิมพ�ชนก สวงขันธ�
62013033538 นางสาวนิรมล ปานเมือง
62013033539 นายณรงค�ชัย สอนทอง
62013033540 นางสาวมนัสนันท� โรจนธรรมเจริญ
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033541 นางสาวพัชรี แซ5เตียว
62013033542 นางสาววัลฤดี เสียงล้ํา
62013033543 นางสาวอังคณา เข่ือนแก%ว
62013033544 นางสาวกนกอร หอมตลบ
62013033545 นายสิทธิชัย ศรีอินทร�
62013033546 นายมังคลา หัสเสนะ
62013033547 นางสาวอารีนา แวดอเลาะ
62013033548 นางสาววิชชุนีย� อังกินัน
62013033549 นางสาวลัดดา เอี่ยมแดง
62013033550 นางสาวสุวิสาข� เทพานวล
62013033551 นางสาวธนิกาญจน� พูลวิวัฒนา
62013033552 นางสาวกรกนก ศรีเทพ
62013033553 นางสาวกิติยา กรพันธ�
62013033554 นางสาวปารวี ย้ิมละมัย
62013033555 นางสาวเบญจา ม5วงช%าง
62013033556 นายนนทกานต� บุญยงค�
62013033557 นางสาวปวิชญา พ่ึงโคกสูง
62013033558 นางสาวสุขฤดี ไทยสม
62013033559 นางสาวจิตรลดา แสนสุข
62013033560 นางสาวพิมพ�ผกา หล5อโสภาลักษ�
62013033561 นางสาวกรกมล ศรีทอง
62013033562 นางสาวอารยา นิยมชม
62013033563 นางสาวเนตรประวีร� เอี่ยมสอาด
62013033564 นางสาววิลัยลักษณ� ยะปFญญา
62013033565 นางสาวพิจิตรา ระดมวงษ�
62013033566 นางสาวณัฏฐา ชาญเลิศสกุล
62013033567 นางสาวศิริรัตน� ศรีโยวัย
62013033568 นายศะรัณย� ใจน%อม
62013033569 นางสาวณัฐพร ประกับสิน
62013033570 นายอิสลา แดงเดช

หน%า 1119 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033571 นางสาวอลิษา พิมพ�ทอง
62013033572 นางสาวสุพิชญา ป@Pนทอง
62013033573 นายณรงค� อยู5เส็ง
62013033574 นายกิตติชัย เขียวทิพย�
62013033575 นางสาวกรรณิกา คุณสมบัติ
62013033576 นางสาวปวีณนันท� แก%วเปรมกุศล
62013033577 นายชวิวัฒน� งามสวัสด์ิ
62013033578 นายธีระวัช ขันสิทธ์ิ
62013033579 นายจิรายุ สัมฤทธ์ิ
62013033580 นางสาวเพ็ญทิพย� ผ%าลายทอง
62013033581 นางสาวประดิษฐา เนื้อแก%ว
62013033582 นายจักรกฤษณ� ขวัญสกุล
62013033583 นางสาวชนิดาพร ย่ีหอม
62013033584 นางสาวป@ยาภรณ� วิภาสธวัช
62013033585 นางสาวป@Pนธิดา เอี่ยมท%วม
62013033586 นางสาววรพินธุ� กาญจนภูมิ
62013033587 นางสาวณัฐฑิฌา ตู%ภูมิ
62013033588 นายศรัณยู จันทร�คง
62013033589 นายกวีวัฒน� วาดวิจิตร
62013033590 นายธนินท�รัฐ ลีลาอภิพัฒน�
62013033591 นางสาวปณิตาภรณ� นาทันคิด
62013033592 นายพชร จะตุเทน
62013033593 นางสาวสุดารัตน� ผลศัพท�
62013033594 พันจ5าตรีธวัชชัย อุตรา
62013033595 นางสาวธารทิพย� สังข�ทอง
62013033596 ส.ต.ต.ขจรศักด์ิ เขตดอน
62013033597 นางสาวจิราพรรณ วงษ�อามาตย�
62013033598 นายภาณุเดช อุตมะมุณีย�
62013033599 นางสาวพัตราภรณ� เจริญสุข
62013033600 นางสาวจารุวรรณ ชวนขุนทด

หน%า 1120 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033601 นางสาวนุชวรา สุขใจมา
62013033602 นางสาวอรัญญา ภู5ฉิม
62013033603 นางสาววิภาดา แสงคํา
62013033604 นางสาวธิราภรณ� นาคแจ5ม
62013033605 นางสาวนิธิพร ยาวิราช
62013033606 นางสาวอรสา แพทย�นิรนาม
62013033607 นางสาวสุจิตรา ศิริวรรณ
62013033608 นางสาวสุวิมล แก%วคํา
62013033609 นางสาวชุลีกร พิเนตร
62013033610 นายธงชัย ทะนะเป^ก
62013033611 นางสาวหฤทัย วุฒิวิชาภรณ�
62013033612 นางสาวมาริษา กองสู
62013033613 นางสาวกิจติยา ก%อนทอง
62013033614 นางสาวรุ5งนภา ทะสะโส
62013033615 นายณัฐวุฒิ พรมอ%น
62013033616 นายณัฏฐพล โพธ์ิไพจิตร
62013033617 นางสาวมาริษา ป;องกา
62013033618 นายจิรายุทธ จองคําอาง
62013033619 นายธวัชชัย มะกล่ําทอง
62013033620 นางสาวนิสาชล กัณฐโรจน�
62013033621 นางสาวดาวสวรรค� ตระกูลศรี
62013033622 นางสาวสุณัฎฐา ดูดด่ืม
62013033623 นายปFญญา ด%วงโท%
62013033624 นางสาวอิสรียา วัชรวงศ�วัฒนา
62013033625 นางสาวปวิชญา จักษา
62013033626 นางสาวพิมพ�วิภา มัยวิสัย
62013033627 นางสาวสุดาพร ตามสายสุด
62013033628 นายเสาวเทพ อ5อนสาร
62013033629 นางสาวญาดา พุ5มโกสุม
62013033630 นางสาวประภาสิริ ทองมีลา

หน%า 1121 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033631 นายวรวัฒน� พันธเสน
62013033632 นางสาวพลอย เพชรอุบล
62013033633 นางสาวพรรณี นิ่มพลับ
62013033634 นางสาวซาฟYนนะห� แวลาเตะ
62013033635 นายณัฐภิพัฒน� นาแหลม
62013033636 นางสาวป@ยาพัชร ประไพพาณิชย�
62013033637 นายจิรพนธ� พรหมเอาะ
62013033638 นางสาวสุจิตรา แก%วแกมสี
62013033639 นางสาวอุมาพร โพธ์ิทอง
62013033640 นางสาวณิชากร คงสุนทร
62013033641 นายทวีศักด์ิ อุทัยเลี้ยง
62013033642 นายณัฐพล เตลิงคะพันธุ�
62013033643 นางสาวฐิติพรรณ เนียมแจ%ง
62013033644 นายทรงชัย นามแก%ว
62013033645 นางสาวกนกวรรณ สมบุญ
62013033646 นางสาวธนัชพรรณ เครือเทศน�
62013033647 นางสาววรางคณา สุยะนันทน�
62013033648 นายณัฐวุฒิ จิตรเจริญ
62013033649 นางสาวอัญชิศา กลัดวัง
62013033650 นางสาวพนิตนันท� เผือกเพ็ชร
62013033651 นายป@ยภัทร� เพ็ชรคง
62013033652 นางสาวศิรัณยา ชาวสวน
62013033653 นางสาวดุษฎี ธูปทิศศาล
62013033654 นางสาวอุบลวรรณ พงศ�อัมพรดุสิต
62013033655 นางสาวมะลิวัลย� บุญทอง
62013033656 นางสาวธัญชนก ฤทธ์ิศรี
62013033657 นางสาวอรอนงค� ใจกล%า
62013033658 นางสาวชาลิสา สายอยู5
62013033659 นางสาวสุจิตรา บุญสะอาด
62013033660 จ5าสิบเอกประหยัด มุณีแก%ว

หน%า 1122 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033661 นายกัญธิวัฒน� ไทยก่ิง
62013033662 นางสาวขวัญใจ ทับทอง
62013033663 นางสาวป@ยธิดา ประเสริฐพันธุ�
62013033664 นายวรายุส คุ%มนวล
62013033665 นางสาวสุพิศ วงศ�ปFนติ
62013033666 นางสาวอัญธิชา สนสุรัตน�
62013033667 นางสาวปรียาภรณ� ทัพทวี
62013033668 นายสุทธิเกียรติ ประเสริฐสม
62013033669 นางสาวภัทรวดี ปาดี
62013033670 นายศรายุทธ ประสมสี
62013033671 นางสาวดารารัตน� มีสา
62013033672 นายรอยม่ีย� หมัดอะหลี
62013033673 นายธนพร จาดฤทธ์ิ
62013033674 นางสาวพรยมล แซ5ลิ่ม
62013033675 นางสาวจิรัศชญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
62013033676 นางสาวสายน้ําผึ้ง เหลาพะวัง
62013033677 นางสาววิไลพร วันเผด็จ
62013033678 นางสาวมณีรัตน� อุดแก%ว
62013033679 นางสาวณัฐสิมา คําอิน
62013033680 นายณัฎฐกร มาเกิด
62013033681 นางสาวเกศินี คิอินธิ
62013033682 นางป@ยฉัตร แสงอ5อน
62013033683 นางสาวเจนจิรา ใยแก%ว
62013033684 นางสาวรัฐนันท� พรตพรหมจริยา
62013033685 นางสาวณิชนันทน� ศรีคํา
62013033686 ว5าที่ ร.ต.หญิงกชกร คชวิเศษ
62013033687 นางสาวยศศวดี สุทธนะ
62013033688 นายธีภพ อนันตนิรัติศัย
62013033689 สิบตรีหญิงวีรนันท� จินตนวัฒนานนท�
62013033690 นางสาวณัฐฐารัตน� ฉิมนาคพันธ�

หน%า 1123 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033691 นางสาวอรณิชา ภู5มาลี
62013033692 นางสาวลินดา ภควา
62013033693 นายธวัชชัย กิจการ
62013033694 นางสาวจันทร�เพ็ญ พิลากรณ�
62013033695 นายอภิยุต สุขแสง
62013033696 นางสาวอลิตา วิวัฒนารมย�
62013033697 นางสาวศะศิวิมล จันทร�สุวรรณ
62013033698 นางสาวปาจรีย� พรหมจันทร�
62013033699 นางสาวปณิตา บัณฑิต
62013033700 นางสาวณัฐณิชา วณวนานนท�
62013033701 นายพนมศักด์ิ ธรรมนาม
62013033702 นางสาวทิพย�ลาวัณย� แก%วเพชร
62013033703 นางสาวทัศนีย� สุขฉนวน
62013033704 นางจุติพร กวางทะวาย
62013033705 นางสาวอมรกานต� ใจดี
62013033706 นายทรงวุฒิ ทองน%อย
62013033707 นายสิทธิกร แก5นจันทร�
62013033708 นางสาวข%าวขวัญ สถิรกุล
62013033709 นางสาวศิรินทรา นุกูล
62013033710 นายคมเพชร ทวยดี
62013033711 นางสาวดารณี บุญรอต
62013033712 นางสาวญานพัช ปFญญาดี
62013033713 นายกฤศ สมจิตวรี
62013033714 นายมูกตาร� อุมา
62013033715 นางสาวสายรุ%ง เติมเพชร
62013033716 นางสาวพชรพรรณ เจียมกูล
62013033717 นางสาวลลิตา ทรงผาสุข
62013033718 นางสาวชลิตา เถาว�ชาลี
62013033719 นางสาวภัทราพร จันทร�สุข
62013033720 นางสาววรรณพิมล อิสสระ

หน%า 1124 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033721 นางสาวเบญญาภา รอดจิตต�
62013033722 นางสาวสุดาวดี โชคดุลย�
62013033723 นางสาวจิราภรณ� เงินแดง
62013033724 นายพีรพัฒน� หวันตาหลา
62013033725 นายณภัทร สมชม
62013033726 นางสาววรรณระวี จิตจักร
62013033727 นายกฤษฎา ทิพยมงคลกุล
62013033728 นางสาวบุณยาพร สู5คง
62013033729 นางสาวกัญญาณัฏฐ� จารุวัฒนะ
62013033730 นางยุภาพร ชมภูเพชร
62013033731 นางสาวอนงค�เนตร วงรักษา
62013033732 นางสาวเบญจลักษณ� อ5วมศรี
62013033733 นายวชิรวิทย� คําแสน
62013033734 นายเอกวิทย� ซอหะซัน
62013033735 นายนพวิทย� ฐิติธนมณีรัฐ
62013033736 นางสาวอมรมาศ ศรีทาสังศ�
62013033737 นางสาวจิราวัลย� ใต%เมืองปาก
62013033738 นายวรพล เปรมปราศัย
62013033739 นายสุพัฒชัย ประชุมของ
62013033740 ว5าที่ ร.ต. หญิงวีรภัทรา อภัยกาวี
62013033741 นายศักด์ินันท� บัวทองเรือง
62013033742 นางสาวนิตยา บุญญาสุ
62013033743 นางสาวธารินี ผุยรอด
62013033744 นางสาวสิริกัญญา ปรีดายุทธ
62013033745 นางสาวศันสนีย� สุวรรณรักษ�
62013033746 นางสาวศิริกัญญา อินทร�ขําวงค�
62013033747 นายอภิมุข ตวงสิทธิกุลชัย
62013033748 นางสาวพจนีย� อยู5เล็ก
62013033749 นางสาวสิริรัตน� เที่ยงตรง
62013033750 นางสาวหทัยชนก รองเดช

หน%า 1125 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033751 นางสาวจุฑารัตน� พรมประเทศ
62013033752 นางสาวอัญชิสา ไชยศิริ
62013033753 นางสาวปรารถนา พงษ�คะเชน
62013033754 นางสาวณัฐลดา พวงสมบัติ
62013033755 นางสาววิภาวี อมประนาม
62013033756 นางสาวนวินดา ทองอันตัง
62013033757 นายชัชดนัย ตันศิริ
62013033758 นางสาวสาลินี ด%วงเกลี้ยง
62013033759 นางสาวพรรณวดี ละอองศรี
62013033760 นางสาวบุศริน หมัดหมีม
62013033761 นางสาวอิสริญา บุญทาขันแก%ว
62013033762 นายสุทัศน� คงสุทธิ
62013033763 นางสาวรุ5งนภา ถาจอหอ
62013033764 นายนิรินธน� นิลบุตร
62013033765 นายภัทระ ศักด์ิจารุดล
62013033766 นางสาวจุฑามาศ มาลัยนาค
62013033767 นางสาวพรประภา โลหะมาต
62013033768 นางสาวลลิตา ทีทา
62013033769 สิบตํารวจโทกานต� สรรพกิจจํานง
62013033770 ว5าที่ร%อยตรีศุภฤกษ� ทองคํา
62013033771 นางสาวสมฤทัย พาพันธุ�
62013033772 นายอภินันท� แสนเสมอ
62013033773 นางสาวกาญจนาท แป;นขํา
62013033774 นางสาวยศยา ณัฐปดัลภ�
62013033775 นายพีรพล วงศ�นก
62013033776 นางสาวอมลวรรณ เจริญกีรติกากุล
62013033777 นางสาวปณิดา วงศ�ศุภลักษณ�
62013033778 นายพงษ�กฤษณ� มนูญเลิศกิจ
62013033779 นางสาวอโณทัย พวงนาค
62013033780 นางสาวอัจจิมา ป@ยกาญจนานนท�

หน%า 1126 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033781 นางสาวพรรณี ยศศรี
62013033782 นางสาวภูรยาย� พงษ�พันธ�
62013033783 นางสาวพรทิพย� วิบุญพันธ�
62013033784 นางสาวพิจิตรา เนียมเปรม
62013033785 นางศศิประภา เดชประยูร
62013033786 นางสาวพิชญา ทัศนัย
62013033787 นางสาวสิริญาพร ศรีนะรัตน�
62013033788 นางสาวชลิตา ทองม่ัง
62013033789 นายจิรพนธ� สร%อยไทร
62013033790 นายสุรัตน� สงวนรัตน�
62013033791 นางสาวสิริณงค�นุช บํารุงนา
62013033792 นายพุทธิพงศ� เครือแพ
62013033793 นางสาวปุณญารัตน� ย้ิมโสภา
62013033794 นางสาวพรนภา กันเทพา
62013033795 นายพงศกร ภารบูลย�
62013033796 นายภาณุมาศ สุทธิจํานงค�
62013033797 นางสาวอภิญญา อามระดิษฐ�
62013033798 นางสาวปราณิสา ศรีจันทรา
62013033799 นายแสนคม วงศ�วัน
62013033800 นางสาวเจนจิรา ปFญญาใส
62013033801 นางสาวอารีย�พร วิเศษอักษร
62013033802 นางสาวเรืองอุไร วงศ�ม5วย
62013033803 นายแดวิด มูลเลอร�
62013033804 นางสาวชนิษฐา สายแสง
62013033805 นางสาวพิชญาภร แก%วบังเกิด
62013033806 นางสาวนิภาพรรณ ขนเปYMยม
62013033807 นางสาววเรณยา จุมจันทร�
62013033808 นายอภิชัย เองสิริดํารงกุล
62013033809 นางสาวณัชฐิญา รักจันทึก
62013033810 นางสาวกนกวรรณ วัดบุญเลี้ยง

หน%า 1127 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033811 นายเตชิณณคีรี เปรี่ยมจันทร�
62013033812 นางสาวไอรดานันท� สุริยะจรัสแสง
62013033813 นายรัตตัญ\ู จิตต�เอื้อเฟLMอ
62013033814 นายธนาธิป ดังพิมาย
62013033815 นายสันติธร ศรีจันทร�
62013033816 นางสาวกรรณิกา หนูทอง
62013033817 นางสาวชฎาภรณ� บุญติด
62013033818 นางสาวน้ําผึ้ง นรินทร�นอก
62013033819 นายสุวัธย� ราชวงษ�
62013033820 นางสาวพิมพ�สิริ มงคล
62013033821 นางสาวปFทมพร เลิศลิมชลาลัย
62013033822 นายสมเกียรติ นกเขียว
62013033823 นางสาวนันทิชา ชัยพัฒนาวรรณ
62013033824 นางสาวกฤษณา โหจิตต�
62013033825 นางสาวชลธิชา คําคุณนา
62013033826 นางสาววิสสุตา ชัยประภา
62013033827 นายศิริยศ ช5วยสระน%อย
62013033828 นายนพนนท� ถปะติวงศ�
62013033829 นางสาวศรินยา อั้นทอง
62013033830 นายศุภณัฐ เจริญสุข
62013033831 นางสาวศศิกานต� ภักดี
62013033832 นายทรงวุฒิ ดอกอัญชัน
62013033833 นางสาวปาริชาติ พิเดช
62013033834 นางสาวจงกล สุทธาภรณ�
62013033835 นายธนทัต โพธ์ิทอง
62013033836 นางสาวนฤมล พรายแก%ว
62013033837 นายพีระภัสร� เกียรติหิรัญสกุล
62013033838 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทวงค�
62013033839 นางสาวนาตยา แสงเย็น
62013033840 นางสาวพราวนภา ถนัดหนังสือ

หน%า 1128 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033841 นายบุญประเสริฐ ปอนแก%ว
62013033842 นางศิริรัตน� คําสิงห�ไชย
62013033843 นายวีระพล ชูแก%ว
62013033844 นายอรรถพล พจน�ก%านตรง
62013033845 นายณัฏฐรงค� สงวนรัตน�
62013033846 นางสาวสกุลวดี สูงสกุล
62013033847 นางสาวกนกอร ดวงโสมา
62013033848 นางสาวพรกมล ตนภู
62013033849 นางสาวนันพัชพร พระทอง
62013033850 นายทรงศักดา บุญญาติ
62013033851 นางสาวณัฎฐธิดา นัทธีประเสริฐ
62013033852 นางสาวอันธิฌา มุสิกชาติ
62013033853 นางสาวสุปราณี ตาแปลง
62013033854 นางสาวพรรณิภา พุ5มพุก
62013033855 นางสาวอรสา คําชู
62013033856 นางสาววริษฐา โพธิวัฒน�
62013033857 นายอาดัม มะเจUะหะ
62013033858 นางสาวจุฑามาส มนัสวิน
62013033859 นางสาววรางคนางค� พัฒนเดช
62013033860 นางสาวอรัญญา พันธุสิงห�
62013033861 นางสาวณิชชาณัฏฐ� อัครบัณฑิตสกุล
62013033862 นางสาวบุษยรัตน� รอดเจริญ
62013033863 นางสาวเมธินี หนูน%อย
62013033864 นางอุทัยวรรณ โพธ์ิศรี
62013033865 นางสาวรวิวรรณ พลับสุนทร
62013033866 นางสาวกรรณิกา แบ5งดี
62013033867 นางสาวจารุวรรณ ผาจันทร�
62013033868 นายโอภาส แต%มทอง
62013033869 นางสาวฐิดา สุขสวัสด์ิ
62013033870 นางสาวมุกตาภา ชัยมนตรี

หน%า 1129 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033871 นางสาวชนากานต� แก%วพลอย
62013033872 นางสาวนิพรรษา เบ็นขุนทด
62013033873 นางกรรณิกา วัฒนโชค
62013033874 นางสาวนภสร รังผึ้ง
62013033875 นางสาวศุภภร รักษาทรัพย�
62013033876 นางสาวธันย�ชนก สว5างจิตร�
62013033877 นางสาววันวิสาข� พุกเทศ
62013033878 นางสาวชฎาพร รุ5งเจริญพงศา
62013033879 นายชนินทร� จิตเจริญทวีโชค
62013033880 นายเวคิน สวนคล%าย
62013033881 นายอนันต� โยพนัสศักด์ิ
62013033882 นางสาวภาวินันท� กลันประโคน
62013033883 นายอนุวัตร คงรอด
62013033884 นางสาวนพรัตน� สบายกาญจน�
62013033885 นายศุภอัฐ เหลืองสด
62013033886 นายสห เอมจัด
62013033887 นางสาวปนิธี อินทพันธุ�
62013033888 นางสาวกาญจนา คนดี
62013033889 นางสาวอริษา พลนาค
62013033890 นางสาวยูถิกา ชาติมนตรี
62013033891 นายณัฐพจน� ภิญโญ
62013033892 นางสาวประกายเพชร หม%อทอง
62013033893 นายอนุรักษ� วงษ�พล
62013033894 นางสาวอันชลี คําชม
62013033895 นายวรรณรัตน� ทวีวัฒน�
62013033896 นางสาวภัทรานิษฐ� กิติรัตน�ชัย
62013033897 นายธเนศ พรมทอง
62013033898 นางสาววิไลพร ศรีสวัสด์ิ
62013033899 นางสาวสุรัตน� โพนะทา
62013033900 นางสาวพรทิสา เหมือนวงษ�

หน%า 1130 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033901 นายพรรษิษฐ� ขันตรี
62013033902 นายธนิน ศรีสุทธิสัมพันธ�
62013033903 นางสาวชวัลญา วิจิตรโสภณ
62013033904 นางสาวนารีรัตน� บุญชุ5ม
62013033905 นางสาวสุนิสา วรรณฉวี
62013033906 นางสาวอัญชลี แช5มขุนทด
62013033907 นายวัชเรนทร� วิไลแก%ว
62013033908 นางพัชรี ธงภักด์ิ
62013033909 นางสาวกมลพรรณ ขันทะสอน
62013033910 นางสาววิภาวัลย� บุญรัตนยืนยง
62013033911 นางสาวณพัฐธิกา หันน้ําเที่ยง
62013033912 นางสาวศศิพัชร ใยอินทร�
62013033913 นางสาวภัทรรัฎฐ� ปูXเณร
62013033914 นางสาวอัญพรรษา บัวรุ5ง
62013033915 นางสาวดาราพร แพนพัฒน�
62013033916 นายนัฐชัย กําเนิดรักษา
62013033917 นางสาวณัฐนิชา เกิดอินทร�
62013033918 นางสาวอาภาพรรณ แสงเทียน
62013033919 นางสาวรัตนา เที่ยงทัด
62013033920 นางสาวอําพร สมคําศรี
62013033921 นายวชิระ ใจบุญมา
62013033922 นางสาววราลักษณ� พงศ�เชี่ยวบุญ
62013033923 นางสาวชญาภรณ� เขมิยาทร
62013033924 นางสาวกนิษฐา ลาโพสิน
62013033925 นางสาวกมลพรรณ บุญเรืองรัตน�
62013033926 นางสาวฐิติภัทร รัตนวิทย�
62013033927 นางธัญรวีย� สมประสงค�
62013033928 นางสาวกมณรัตน� จิตเพ็ง
62013033929 นางสาวธัญญาภรณ� อัมรานนท�
62013033930 นางสาวเมขลา คําประเสริฐ

หน%า 1131 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013033931 นางสาวเทพศฤณทิพย� ทิพยมนตรี
62013033932 นางสาวขนิษฐา อินทรศรีไกร
62013033933 นายรัฐภูมิ กระรัมย�
62013033934 นางสาวนรมน คงสุวรรณ
62013033935 นายนิติศาสตร� รัตนโรจน�
62013033936 นายกิจเกษม เกิดบงกช
62013033937 นายศักด์ิศิษฏ� กมลแสงมณี
62013033938 นางสาวอวัสยา บรรดาศักด์ิ
62013033939 นางสาวนาฏญา ปFญญาบุตร
62013033940 นางสาวณัฐกานต� อินทร
62013033941 นายสินพัฒน� ศรีสุระ
62013033942 นางสาววัชรี รัตนพันธ�
62013033943 นางสาวพรพรรณ นพรัตนาภรณ�
62013033944 นายสรายุทธ สุนทรภักด์ิ
62013033945 นางสาวชญานิษฐ� ศิริมังคลากุล
62013033946 นางสาวจิรัชญา ช5วยสกุล
62013033947 นางสาวสุพรรษา คําวัน
62013033948 นายวงศธร วิทิตภัทรภาคย�
62013033949 นางสาวป@ยะภรณ� ตาเที่ยง
62013033950 นางอรอนงค� ไชยศักด์ิภากาศ
62013033951 นางสาวภัศรา ทองเสทื้อน
62013033952 นางสาวยุพดี งามอุโฆษ
62013033953 นายธิติวุฒิ มะโนจันทร�
62013033954 นายณัฐภัทร ว5องเบญจะ
62013033955 นางสาวณิชมน สุดทอง
62013033956 นางสาวสุดธิดา สังเสวี
62013033957 นางสาวขนิชฐา หล5าบุตรศรี
62013033958 นายขมวัฐ อรรถเษม
62013033959 นายอนุวัทย� พุทธโกษา
62013033960 นายบุรินทร� ไชยโคตร

หน%า 1132 จาก 2896            
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62013033961 นางสาวกัญพรรณ สายโสภา
62013033962 นางสาวสุนทรียา พรหมรักษา
62013033963 นางสาววันเพ็ญ ปานคงคา
62013033964 นางสาวปนัดดา แสนฉลาด
62013033965 นายนาท นาคอ5อน
62013033966 นางสาวสุริษา แก%วรักษา
62013033967 นางสาวภิญญดา เชื่องสูงเนิน
62013033968 นายกฤตย� บุญถนอม
62013033969 นางสาวโสธญา สุภาพงษ�
62013033970 นางสาวณิชาภา ศรีทอง
62013033971 นางสาวปรมาภรณ� ฉิมทับ
62013033972 นางสาววลัยพร แสงทิพย�
62013033973 นางสาวดรุณี ร5องแก%ว
62013033974 นางสาวจุฑามาศ เมืองขวา
62013033975 นายสุวิศิษฏ์ิ สุภนิพัทธ�
62013033976 นางสาวชญาน�ณันท� ฉิมกิตินันท�
62013033977 นายดุจเทพ บุญแพทย�
62013033978 นางสาวกัญญ�วรา นาใจยัง
62013033979 นางสาวพิจิตรา พรมศรี
62013033980 นายจิตรกร บุญความดี
62013033981 นางสาวณัฐนันท� จินดารัตน�
62013033982 นางสาววลัยพร เนื้ออ5อน
62013033983 นางสาวชวิศา มาลัยแก%ว
62013033984 นางสาวพรทิพย� ห%วยหงษ�ทอง
62013033985 นายจีระวัฒน� ฟองสมุทร�
62013033986 นายชวการ เอกธนดิตถ�
62013033987 ส.ต.ต.ชลัมพล คันธะ
62013033988 นายสุรัตน� แก%วมณีพันธุ�
62013033989 นางศุภนุช ต้ังจิตยงสิวะ
62013033990 นางสาวเสาวลักษณ� คงช5วย
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62013033991 นายพีรพงษ� เวียงคํา
62013033992 นางสาวกาญจนา ไชยยศ
62013033993 นางสาวมณีดวง ตปนิยนันท�
62013033994 นางสาวอุษณีย� พุ5มพฤกษ�
62013033995 นางสาวจิดาภา พูพงษ�
62013033996 นางสาวศิริพร ขยันหา
62013033997 นางอินทิรา กิจวัฒนาชัย
62013033998 นายภาสวิชญ� บุญศรีทอง
62013033999 นายพชรพล กมลานนท�
62013034000 นางสาวภัทรา จิระภัทรศิลป
62013034001 นางสาวเสาวนีย� บุญรอด
62013034002 นางสาวณัฐธิดา ธนะฤกษ�
62013034003 นางสาวมานิตา ประดับลาย
62013034004 นายไกรวิชญ� เศาภายน
62013034005 นายฤทธิพร ทองย่ิง
62013034006 นางสาวจิณณพัต ทองมะรัง
62013034007 นางสาวพีรยา ทิพากรกุลวงศ�
62013034008 นางสาวพรรณนิภา สุขช5วยชู
62013034009 นางสาวณัฐธยาน� บุญทับถม
62013034010 นายภาณุพงษ� ทศศะ
62013034011 นางสาวสิรินันท� คําม่ัง
62013034012 นางสาวพลอยพัชชา พัชรพิมพู
62013034013 นายสมรศักด์ิ สิงห�ไสล
62013034014 นางสาวจรรยมณฑน� ต้ังวิบูลย�สวัสด์ิ
62013034015 นางสาวป@ยาภา สังขทับทิมสังข
62013034016 นายชญานินทร� ธิช5างทอง
62013034017 นางสาวอานุภาพ จ5อนดี
62013034018 นางสาวพิชา คล%ายสุข
62013034019 นางสาวเนตชนก พริ้งสกุล
62013034020 นายทิวากร สุขประจันทร�
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62013034021 นายวรศาสน� สารกาศ
62013034022 นางสาวนันท�ธนัษฐ� ใจยะพรม
62013034023 นางสาวสุภาพร จงประเสริฐย่ิง
62013034024 นางสาวณัฏฐา เอี่ยมเอกอุดม
62013034025 นางสาวอัสมา สุวามีน
62013034026 นางสาวรฐา อ%นสกุล
62013034027 นายหฤษฎ� พลไชยวงศ�
62013034028 นายฉัตรชัย จีนจู%
62013034029 นายพุทธินันท� แย%มเพิก
62013034030 นายเกริกเกียรติ ไตรโมกข�
62013034031 นางสาวรัตนภรณ� วงศ�ใต%
62013034032 นางสาวศุภิกา นิ่มทอง
62013034033 นางสาววรัชยา ชูสืบสาย
62013034034 นายชํานาญ ยอดย่ิง
62013034035 นางสาวพวงเพ็ญ สังข�ดวงยาง
62013034036 นางสาวศันสนีย� เล็กประทุม
62013034037 นางสาวหนึ่งฤทัย ปFนไชย
62013034038 นางสาวสุธาทิพย� มีมุ%ย
62013034039 นางสาวหทัยกาญจน� ขําเกิด
62013034040 นางสาวปุณยวีร� เวชกรณ�
62013034041 ว5าที่ ร.ต.หญิงสุภาภรณ� แสงใส
62013034042 นางสาวนิสานาถ สุขเจริญ
62013034043 นายวัชโรจจ วิทยปFญญากุล
62013034044 นางสาวป@ยธิดา คชสิงห�
62013034045 นางสาววราลักษณ� บุณยปรัตยุษ
62013034046 นางสาวปทุมพร ป;องฉิม
62013034047 นางสาวศิริญา บัวสิงห�
62013034048 นางสาวจารุวรรณ รุ5งเรือง
62013034049 นางสาวธิราพร ศรีรัตน�
62013034050 นายอภิรักษ� สวัสดี
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62013034051 นางสาวซูซานา บินอาแวเตUะ
62013034052 นางสาวศิริกานดา มังคะลา
62013034053 นายปฏิภาณ ไวยรูปY
62013034054 นางสาววนิดา อินทร
62013034055 นางสาวซอเฝYยะ แกสมาน
62013034056 นายปรัชญา ทิมโต
62013034057 นางสาวดุษฎี เสือช5อ
62013034058 นางสาวสุภาพร แอ5งสุข
62013034059 นางสาวธาวินี ดําเนินวุฒิ
62013034060 นายมณเฑียร ขันเงิน
62013034061 นางสาวสุนิตา พลากรกิจวัฒนา
62013034062 นายพีรวิชฎ� ถ่ินพังงา
62013034063 นางสาวผนัฐตา ตามพานนท�
62013034064 นางสาวฐมนณพรรณ พูลสวัสด์ิ
62013034065 นางสาวกัญญาวีร� รักษาสังข�
62013034066 นางสาวสุธาสินี แทนสกุล
62013034067 นางสาวปุณิกา ทราธรณ�
62013034068 นายวัชระ ชะเอม
62013034069 นางสาววิจิตรา แว5นแคว%น
62013034070 นายณัฐวุฒิ นาคะจันทร�
62013034071 นางสาวอรทัย มะลิทอง
62013034072 นางสาวอรวรรยา เปYยงชมภู
62013034073 นายชัยพร แป;งนวล
62013034074 นางสาวณัฐนันท� คําผิว
62013034075 นางสาวกนกวรรณ ฝbกดอนวัง
62013034076 นางสาวนฤมล เผื่อนนาค
62013034077 นางสาวป@ยะนุช มิฒิหลี
62013034078 นายอนุชา เสมเหม็น
62013034079 นางสาวสุภัชชา เหงาชิ้น
62013034080 นายธนวัฒน� วัธนกุล
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62013034081 นางสาวภาวดี บุญท%วม
62013034082 นายรฐศาสตร� กันทะมาโส
62013034083 นางสาวชลธิชา โดดหนู
62013034084 จ5าโทเชิดศักด์ิ เพ่ิมทรัพย�
62013034085 นายธนาภัทร ไพศาลโรจนรัตน�
62013034086 นางสาวจุฑารัตน� พันรุณ
62013034087 นางสาวชุตินันท� พัฒน�เขียว
62013034088 นางสาวณิชาภัทร ผลสิน
62013034089 นางสาวลลิตา ปลักปลา
62013034090 นางสาวชัชมน เจริญวงษา
62013034091 นางสาวธัญญรัตน� ทรงศิริ
62013034092 นายศักรินทร� อินทศรี
62013034093 นางสาวนฤมล ศรีระษา
62013034094 นายอิลฮัม หามะ
62013034095 นางสาวพิมพร จันทร�พุฒ
62013034096 นางสาวเบญจวรรณ อัมพุธ
62013034097 นางสาวรักษ�สุดา เจียมศักดานุวัฒน�
62013034098 นายสัณฐิติ ชุมนุมพร
62013034099 นายกุลชาติ อินทร�แก%ว
62013034100 นางสาวปวีณา เรือนแก%ว
62013034101 นายภูมิบดี แก%วศรีสังข�
62013034102 นางสาวปภาภัทร ปวรพัฒน�
62013034103 นางสาวจันจิรา พุทธศรี
62013034104 นางปFทมาพร อ5อนบุญ
62013034105 นายสําราญ พบชัยภูมิ
62013034106 นางสาวนภัสวรรณ เชาว�ฉลาด
62013034107 นางสาวเกศกนก แก5นนาคํา
62013034108 นายพิเชษฐพงษ� ทองจันทร�
62013034109 นายสุรภาส กรวยกิตานนท�
62013034110 นางสาวนิศานาถ อินทรีย�วงศ�
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62013034111 นายรัตนพล เจริญวัฒนากุล
62013034112 นางสาวศุศจีร� สันติภักดี
62013034113 นางสาวสุดารัตน� เลิศเพียรพนิต
62013034114 นางสาววิภาวี ไกรกิจราษฎร�
62013034115 นางสาวสุคนธา นูมหันต�
62013034116 นายกิตติพงษ� ชาติของตน
62013034117 นางสาวกัญญารัตน� จันทร�เพ็ง
62013034118 นางสาวกนกกาญจน� หล%าวิลัย
62013034119 นางสาวสุภาพร นับงาม
62013034120 นางสาวอรวรรณ สีมีงาม
62013034121 นายอครพล กรมขุนทด
62013034122 นางสาวชาลิตา เสนปาน
62013034123 นายศิลาเพชร เส็งประชา
62013034124 นายเกรียงศักด์ิ โถสําริต
62013034125 นางสาวอภิญญา พัฒนไพศาลวงศ�
62013034126 นายก%องกรัณย� หอมวิเศษ
62013034127 นายจักรินทร� จันทร�เจียม
62013034128 นายณัฐฐากูร เครือนพคุณ
62013034129 นางสาวฐานิกา ดีแท%
62013034130 นายวัชเรศ เดชมณี
62013034131 นายไทคม กวีเมธี
62013034132 นางสาววรัชยา เพชรสกุลไพร
62013034133 นางสาวขวัญฤดี คาวี
62013034134 นายวิชัช มณีโชติ
62013034135 นางสาวสาวิตรี เที่ยงจันทึก
62013034136 นายภคิน สัตยานุรักษ�
62013034137 นางสาวนันทกานต� คํานวนวัย
62013034138 นางสาวพุทธสิริ สีลารวม
62013034139 นายกฤษชนะ รัชอนันต�
62013034140 นางสาวภัทรวดี ชมภู
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62013034141 นางสาวเตชินี วุฒิเทียร
62013034142 นางสาวสุพัตรา เร5งร%อน
62013034143 นายวิรภัทร วิศาล
62013034144 นางสาวพัชรพร กองเสียงสังข�
62013034145 นางสาวปุณิกา นามวงษ�
62013034146 นางสาวภัทรพร หอมหวล
62013034147 นางสาวพัชรินทร� ป;อมน%อย
62013034148 นายธีระศักด์ิ ทิสารัมย�
62013034149 นายธนาวุฒิ ชีวชุติรุ5งเรือง
62013034150 นายอนุพนธ� ศิริไทย
62013034151 นางสาวปรีณาพรรณ ดวงจันทร�
62013034152 นางสาวพรพรรณ เกลี้ยงราคี
62013034153 นางสาวพรนภา พานิช
62013034154 นายวศิน ธวัชกฤตยา
62013034155 นายเนติพงษ� เพชรพรหม
62013034156 นางสาวอุบล เนาว�นนท�
62013034157 นายพัฒนา รัชตพันธ�
62013034158 นางสาวชรินธร บุญภิละ
62013034159 นางสาวปาณิสรา ธรรมขันทา
62013034160 นางสาวอัญชลี การมนเรือง
62013034161 นายธีรพงษ� ภุมรินทร�
62013034162 นางสาวกาญกมล เรืองศรี
62013034163 นายสุรศักด์ิ วชิรศักด์ิสกุล
62013034164 นางสาวป@ยะนันท� พัดพ5วง
62013034165 นางศิรินทิพย� บินมะหะมุด
62013034166 นางสาวนุจรินทร� แนมขุนทด
62013034167 นางสาวสุภาพร บุตรชัย
62013034168 นางสาวจิตราภา หมู5อําพันธ�
62013034169 นางสาวดลนภา มะละ
62013034170 นางสาววรัญชรี ถิรพัฒนาพร

หน%า 1139 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034171 นางสาวปริชาติ เย็นจุระ
62013034172 นายศตวรรษ ลิ้มตระกูล
62013034173 นางสาวกชกร ศรีบุญ
62013034174 นางสาวภิญญดา ชวนกิจกําจร
62013034175 นายอาชัญณัฐ หาญช%าง
62013034176 นายจารุวิทย� กรรณิกา
62013034177 นางสาวปนัดดา พระเกตุ
62013034178 นางสาวสรญา ศรีทองแจ%ง
62013034179 ส.อ.เดชา ศรีเดช
62013034180 นายสุริย�วงศ� นานอน
62013034181 นางสาวนันทนา รักความซ่ือ
62013034182 นางสาวกอบเก้ือ มานิล
62013034183 นายพงศธร สระวารี
62013034184 นางสาววาสนา พูลทอง
62013034185 นางสุดธิรัก ธนะโชต์ิเดโช
62013034186 นายวสิทธ์ิ พิพัฒนวงษ�
62013034187 นายจาตุรนต� พัฒนาวงศ�
62013034188 นายอนวัช รัศมิมัต
62013034189 นางสาวกิตติยา โสมนัส
62013034190 นางสาวจิราพัชร ตาปราบ
62013034191 นางสาวสกาวรัตน� นากลาง
62013034192 นายนเรศ เชียงอินทร�
62013034193 นางสาวธีรารัตน� ฟFกทองพันธ�
62013034194 นางสาวสกุลรัตน� รัตนพฤกษ�
62013034195 นางสาวนันทินี หลักเพชร
62013034196 นางสาววันเพ็ญ ชาวนา
62013034197 นางสาวขนิษฐา ใหญ5ย่ิง
62013034198 นายรุจโรจน� เตชะขจรเกียรติ
62013034199 นายพิสุทธ์ิ ศรีงาม
62013034200 นางสาวกริษฐา หล่ํา

หน%า 1140 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034201 นางสาวกมลลักษณ� เสมหิรัญ
62013034202 นายวัลลภ รูปสวย
62013034203 นางสาวปวีณา กิตติธงชัยกุล
62013034204 นายพลาดิศัย สารสอน
62013034205 นางสาวถาวรีย� ประทุมรัตน�
62013034206 นายนที ศรีทิพย�
62013034207 นายสฤษฏ�โรจ จันทร�เพ่ิมพูนผล
62013034208 นางสาวอภัทสร จุกกระโทก
62013034209 นางสาวกัญญารัตน� เกิดดี
62013034210 นางสาวผกากรอง คําธารา
62013034211 นางสาวอรวรรณ พลลา
62013034212 นายพีระพล ประดู5
62013034213 นายชิษณุชา โพธ์ิขํา
62013034214 นางสาวอัญชลี มังคลาด
62013034215 นายวุฒิชัย น%อยสกุล
62013034216 นายศุภชัย แสนคํา
62013034217 นางสาวภัททิยา ชื่นเจริญ
62013034218 นางสาวขนิษฐา มะสะพันธุ�
62013034219 นางสาวสุภาวดี หาญกล%า
62013034220 นางสาวฐาปนี ถัดธานี
62013034221 นางสาวหนึ่งฤทัย กระจ5างพันธุ�
62013034222 นางสาวอซัน ดือราซอ
62013034223 นางสาววรรณภา ป@Pนแช5ม
62013034224 นางสาวธารารัตน� เกิดน้ําใส
62013034225 นางสาวโสรญา เลากระโทก
62013034226 นายนักรบ ไทยอุดม
62013034227 นางสาวจุฑารัตน� แสงศรีจันทร�
62013034228 นางสาวกนกนคร ชาติชํานิ
62013034229 นางสาวชลัยย�ภัค วิวัฒน�ศรีไพบูลย�
62013034230 นายภาณุวัฒน� บัวแก%ว

หน%า 1141 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034231 นางสาวภูษณิศา ขุนสูงเนิน
62013034232 นางสาวศุวจณา ศุภกิจโยธิน
62013034233 นางสาวเพชราวรรณ� คงสา
62013034234 นางสาวรุ5งทอง ไชยแก%ว
62013034235 นายวัชรินทร� กุลบุตร
62013034236 นางสาวกันตยา สีรักสูงเนิน
62013034237 นายภาณุพงษ� สิริวรากรวงศ�
62013034238 นางสาวจินตหรา กองทูล
62013034239 นางสาวปาริชาติ มันปาฏิ
62013034240 นายศิษฏ� เกตุเอี่ยม
62013034241 นายภานุวัฒน� บุญสมพงษ�
62013034242 นายณฤพล นิยม
62013034243 นายพิหเคนทร� ตะก%อง
62013034244 นายภาณุชัย ภารสําเร็จ
62013034245 นางสาวยศวดี สอนลือ
62013034246 นายชนก ขันธวิชัย
62013034247 นางสาวศรีสุภรณ� บุญพัฒนาภรณ�
62013034248 นางสาวอัฏฐณี ไชยพิทักษ�
62013034249 นางสาวใหม5 สายบุดดี
62013034250 นายกฤตพัฒน� จูฑะสุวรรณ
62013034251 นางสาวรัตนา ศรีจําเริญวงศ�
62013034252 นายณัฏฐ� สิริภิญโญชัยกุล
62013034253 นางสาวอาทิตยา จิตรอ5อนน%อม
62013034254 นางสาวรุ5งฤดี นาหัวนิน
62013034255 นางสาวทัศนีย� สงวนกุล
62013034256 นางสาวฉัตรกมล พุ5มดวง
62013034257 นางสาวศศิคริญภรณ� ก%านชมภู
62013034258 นางสาวพิมอานิสา จอมกลิ่น
62013034259 นายกฤตวัชร� สาครวัฒนานนท�
62013034260 นายอนุรักษ� รัตนโสภา

หน%า 1142 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034261 นางสาวนัยน�ปพร ธํารงธนเศรษฐ�
62013034262 นางสาวนฤมล พรมเกตุ
62013034263 นางอัญชลี เฉ่ือยฉํ่า
62013034264 นางสาวอภิสรา เทียนประเสริฐ
62013034265 นางสาวรัศมี สกุลยุทธชัย
62013034266 นางสาวกุลพัชร พวงแก%ว
62013034267 นางสาวรูฮายาตี อารง
62013034268 นายคมสัน มณีฉาย
62013034269 นางสาวพัชรี สามกองงาม
62013034270 นางสาวภัครดา สุนทรเดชะ
62013034271 นางสาวเจนจิรา รัตนคอน
62013034272 นางสาวเมษา บรรณรงค�
62013034273 นางสาวชนาพร อุปนันท�
62013034274 นายปรัชญา ศิริ
62013034275 นายอภิชาติ ศรีธงชัย
62013034276 นายกันต�พิพัฒน� ซ่ือสัตย�
62013034277 นางสาวนันทิกานต� ภู5กิตติพันธุ�
62013034278 นางสาววิภาพรรณ สรรพพันธ�
62013034279 นางสาวนรารัตน� ใจม่ัน
62013034280 นางสาวปวีณา บุญมานันต�
62013034281 นางสาวนภาพร มะหะหมัด
62013034282 นางสาวพิชชานันท� จงศุภวิศาลกิจ
62013034283 นางสาวสุจิตราภรณ� อ5อนอุระ
62013034284 นางสาวพนิดา ทิวาพัฒน�
62013034285 นายธิติพัท ธรรมสโรช
62013034286 นางสาวจุฬาลักษณ� พิมพ�สุวรรณ
62013034287 นายภัทราวุธ สุขนคร
62013034288 นางสาวอธิตญา บํารุงรส
62013034289 นางสาวสุพัตรา คงเจริญ
62013034290 นางสาวนุชรี พรวีรกุล

หน%า 1143 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034291 นางสาวปภาวรินทร� นาใจ
62013034292 นายวันเฉลิม เสกตระกูล
62013034293 นายจิรพนธ� ไกรยา
62013034294 นายจินรเดช ส5งแสง
62013034295 นางสาวน้ําผึ้ง สอนเวียง
62013034296 นางสาวสมฤทัย ภู5ประสม
62013034297 นายธนากร เติมทรัพย�
62013034298 นางสาวชลาลัยรัตน� บุญญาภิสันท�
62013034299 นางสาวสุภาวดี สุระดี
62013034300 นางสาวอินทีวร ไพบูลย�รัตน�
62013034301 นายอธิบดี วิริยะ
62013034302 นางสาวอัจจิมา จิตรรักษ�
62013034303 นางทิพากร สุจริตธรรม
62013034304 นางสาวเจนจิรา วิสุวงษ�
62013034305 นายสราวุธ โตจะโปะ
62013034306 นางสาวปรียาภรณ� เจริญลาภ
62013034307 นางสาวศิริพร นฤภัย
62013034308 นายกิตติทัต ม5วงอยู5
62013034309 นางสาวณัฏฐนิชา สักแกแก%ว
62013034310 นางสาวฐิติกาญจน� เจริญสุข
62013034311 นางสาววัจนี จีนอ5วม
62013034312 นายธนวิชญ� สินเจริญพร
62013034313 นายรัชชัย ประดับวงศ�
62013034314 นายธีรภัทร คํามะวงค�
62013034315 นางสาวจิตภินันท� พุฒพีระวิทย�
62013034316 นางสาวเจนจิรา สรสินธุ�
62013034317 นางสาวจุฑากุล ช5วยเมือง
62013034318 นายคมชาญ วรรณสุข
62013034319 นายชาญชัย มาลุน
62013034320 นางสาวนิธิอร เกิดศักด์ิ

หน%า 1144 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034321 นางสาวสุภาภรณ� พงษ�พิทักษ�
62013034322 นางสาวนภัสสร แน5นอุดร
62013034323 นายธีระพงษ� คงมณี
62013034324 นายธงชัย นราแก%ว
62013034325 นางสาวปุญชรัศม์ิ ป;อมงาม
62013034326 นางสาวชีวาพร สิทธ์ิโท
62013034327 นางสาวนันทิชา ม5วงอ่ํา
62013034328 นางสาวประภาพรรณ พิมพ�ภักด์ิ
62013034329 นางสาวสิริมา ปYPแก%ว
62013034330 นายป@ยะพงษ� เฟLอยงาราช
62013034331 นางสาวอัจฉรา หาทรัพย�
62013034332 นางสาวมุกดาวัลล� สุขัง
62013034333 นางเปรมวดี กุณาเหล็ก
62013034334 นางสาวชลิตา หะดี
62013034335 นางสาวอติยา ทารินทร�
62013034336 นางสาวปุณยนุช ขําทอง
62013034337 นายจตุโชติ ยาประสาท
62013034338 นายนนทเขต นามศรี
62013034339 นายเกียรติยศ พยุงวงษ�
62013034340 นายยศภัทร สิงห�แก%ว
62013034341 ว5าที่ร%อยตรีป@ยะนันท� จันทาบัว
62013034342 ว5าที่ร%อยตรีณัฐพล ชงสกุล
62013034343 นางสาวกฤษณา บังสันเทียะ
62013034344 นางสาวพุทธรักษา ศรีเรือน
62013034345 นางสาวเบญจพร สะเดาว�
62013034346 นางสาวภูษณิศา จุฑาศิโรรัตน�
62013034347 นางสาวกนกพร เบญจกาญจน�
62013034348 นางสาวขนิษฐา พรมทอง
62013034349 นายณัฐพงศ� อยู5สุข
62013034350 นางสาวรุ5งนภา พ่ึงแย%ม

หน%า 1145 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034351 นางสาวบัณฑิตา เสนาะพิน
62013034352 นางสาวประภาภรณ� โกศล
62013034353 นางสาวไอศ�ริว แสงทอง
62013034354 นายถาวร ศรีเสมอ
62013034355 นางสาวภคมน ยมะคุปต�
62013034356 นายสมมาตร เกตุสิงห�น%อย
62013034357 นางสาววารุณี โจระสา
62013034358 นายวรวุฒิ พรมคํา
62013034359 นางสาวสธสร ชื่นพิศาล
62013034360 นางสาววรนิษฐ� นิธิเสถียรรัฐ
62013034361 นางสาวชนิตา ไตรย�ปFกษ�
62013034362 นายณัฐวัฒน� จันอักษร
62013034363 นายจิรายุส ใยไหม
62013034364 นางสาวจิราวรรณ สุขเปรมปรี
62013034365 นางสาวเกษยาภรณ� สนองคุณ
62013034366 นางสาวสุพัชชา สายบัณฑิต
62013034367 นางสาวกัญวัลลภ� เวฬุวนารักษ�
62013034368 นางสาวจันธิมา ศรนารายณ�
62013034369 นายณัชพล รัตนชัย
62013034370 นายสุระชัย ศรีอ5อนเกลี้ยง
62013034371 นางสาวปนัดดา สมศักด์ิ
62013034372 นายกัมปนาท อมาตยกุล
62013034373 นางสาวมัณฑนา ม่ันวาจา
62013034374 นางสาวชณิกา ไทยนุกูล
62013034375 นางสาวชลสรัญ โพธ์ิแย%ม
62013034376 นางสาวพรทิพย� สง5าผากุล
62013034377 นางสาวศุภกาญจน� กริชกําจร
62013034378 นางสาวณัฐนันท� สุขเจริญ
62013034379 นางสาวธัญวรัตม� แสงศิริโรจน�
62013034380 นางสาวอริสรา แก%วประกายเดช

หน%า 1146 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034381 นายอานนท�ณัฏฐ� จันทรประภาสุข
62013034382 นางสาวพิจิกา รัตนพิพักตร�
62013034383 นางสาวณัฐชา ทองแก%ว
62013034384 นางสาวสิริอร นุ5นตรี
62013034385 นางสาวจีรวรรณ โคกเพ็ชร
62013034386 นางสาววีรยา กําบัง
62013034387 นายสมพร จันทร�แก%ว
62013034388 นางสาวเขมิกา สุขเจริญพรกุล
62013034389 นางสาวภัทราภรณ� อุตรา
62013034390 นายนิตย จอจีน
62013034391 นางสาวอภิญญา เรือไหล
62013034392 นางสาวมาลัยวรรณ เต5าทอง
62013034393 นางสาวกมลวรรณ ชูอิฐจีน
62013034394 นายวิบูลชัย ใจคํา
62013034395 นางสาวสุปราณี แสงวงค�
62013034396 นายสุทธิพันธ� ชาตรูประชีวิน
62013034397 นางสาวกาญจนา เพ็ชรโชติช5วง
62013034398 พลทหารภาณุพงศ� คําจุ%ย
62013034399 นายศักดา ชัยโชติประเสริฐ
62013034400 นางสาววิจิตรา เนื้อทอง
62013034401 นายเริงฤทธ์ิ หงษ�น%อย
62013034402 นางสาวณัฐสุพัต พรหมสุวรรณ
62013034403 นางสาวปริสุทธ์ิ จันทร�สมบูรณ�
62013034404 นางสาวปานชนก ชูหนู
62013034405 นางสาวณัฐฐิกา ครอบแก%ว
62013034406 นางสาวพิยะดา ดีเสมอ
62013034407 นางสาวณัฐนรี ยืนยง
62013034408 นายธรรมเชษฐ� ขันสุวรรณ
62013034409 นางสาวกันยา ถนอมสิน
62013034410 นางสาวปภาดา แก%วพลอย

หน%า 1147 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034411 นางสาวสุเพ็ญจิตต� มานะกิจรุจี
62013034412 นางสาวสายสุนีย� อุ5นใจ
62013034413 ว5าที่ร%อยตรีทัศสาคร สุวรรณจิระ
62013034414 นายภูษิต เรืองวงศ�
62013034415 นางสาววารีดา กรีมี
62013034416 นายเมธา มรรควิมาญ
62013034417 นางสาวธนิชภรณ� ลิ่มอรุณ
62013034418 นางอัมพิกา สีเงินดี
62013034419 นางสาวนภิสา ภู5พานิช
62013034420 นางสาวบัวรม องอาจ
62013034421 นางสาวปFญญดา ประยูรวงษ�
62013034422 นายเชาว�ฤทธ์ิ พรพิทักษ�กุล
62013034423 นายกฤษณะ เรืองศาสตร�
62013034424 นายปราโมทย� จ5าแดง
62013034425 นายพิสิษฐ� จุไรสินธุ�
62013034426 นางสาวปรียาภรณ� ขุนทองพันธุ�
62013034427 นางสาวรัตนาภรณ� สุขจรูญ
62013034428 นางสาวอนันตญา คัยนันทน�
62013034429 นางสาวฐปนัท คงทอง
62013034430 นายกฤษฎา สุขสําราญ
62013034431 นางสาวนริศรา ชื่นบุญ
62013034432 นางสาวสุจิรัตน� ศิริธร
62013034433 นายคณิน จันทร�อุ5น
62013034434 นางสาวพัณณิตา กัลปหา
62013034435 นางสาวอารีย�ญา โพธ์ิกระสังข�
62013034436 นางสาวอนัญญา ยุพา
62013034437 นายสุวิทย� เขียวสระคู
62013034438 นายธีระวิทย� แทนบํารุง
62013034439 นายศิวพัฒน� บุญเรือง
62013034440 นายพิภูษณ หวังอนุตตร

หน%า 1148 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034441 นางสาวกมลทิพย� พรชัยธเนศกุล
62013034442 นางสาวศิริรัตน� รอดวิจิตร
62013034443 นางสาวปณัสดา น้ํารัก
62013034444 นางสาวเบญญาภา วิเศษสิงห�
62013034445 นายเขมรัตน� นรม่ัง
62013034446 นางสาวกมลทิพย� รินทร
62013034447 นางสาววาสนา ยาสงคราม
62013034448 นางสาวพรชนก บุญประเสริฐ
62013034449 นางสาวหนึ่งฤทัย นิยะโมสถ
62013034450 นายชิษณุพงศ� สงวนศักด์ิ
62013034451 นางสาวปรียารัตน� หล%าคํามี
62013034452 นางสาวสุภาภรณ� สังข�แก%ว
62013034453 นางสาวทิพยวรรณ ชูกรณ�
62013034454 นางสาวสุพัตรา แสงเมือง
62013034455 นางสาวณัฐวรรณ เบ%ากุล
62013034456 นางสาววนาศร อับดุลเลาะ
62013034457 นางสาวธารีรัตน� โยมบุตร
62013034458 นายตะวัน สีโคตร
62013034459 นางสาวมายนิสา ประทุมแก%ว
62013034460 นางสาวรุ5งกานต� จันทนา
62013034461 นางสาวสุดารัตน� เพ่ิมสุขลาภ
62013034462 นายสรณะ โรจน�คุณปรีชา
62013034463 นางสาววรวีร� เชียงทอง
62013034464 นางสาวปรียานุช ศรีวะรมย�
62013034465 นางสาวอัฐจิมาพร มุ5งดี
62013034466 นางสาวธนาภรณ� พรชัยวิรัช
62013034467 นางสาวนฤมล ปาณะจํานงค�
62013034468 นางสาววราภรณ� อู5สกุล
62013034469 นางสาวภาสินี ไชยชะนะ
62013034470 นางสาวสุมาลี ภูริมนาค

หน%า 1149 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034471 นางสาวเยาวเรศ โนวิชัย
62013034472 นางสาวอวัสดา หะยีตาเยะ
62013034473 นางสาวกมลลักษณ� แดงปรกเกล%า
62013034474 นางสาวนภา จงจินากูล
62013034475 นางสาวธัญธิญา ชํานาญคํา
62013034476 นางสาวจิรารัตน� ศศินธร
62013034477 นายณัฐพล ทิพย�พิมล
62013034478 นางสาวจินดา กัลปหา
62013034479 นางสาวเบญจพร พรหมจันทร�
62013034480 นางสาวอภิสรา สุทธิช5วย
62013034481 นางสาวจิราภรณ� เรืองศิลปQ
62013034482 นางสาววิรัญดา พลแก%ว
62013034483 นางสาวศศิประภา แสงหงษ�
62013034484 นายวราษร ทองขวิด
62013034485 นายพันธ�ศักด์ิ สมทรง
62013034486 นางสาวขวัญกมล ประทุมคํา
62013034487 นางสาววราพร อารีย�
62013034488 นางสาวปFทมพร ทองอุ5น
62013034489 นางสาวกัลยกร จันทพันธ�
62013034490 นางสาวชนากานต� ลือชาติเมธิกุล
62013034491 นางสาวสุรัสวดี ทิพาระดี
62013034492 นางสาวเกวลิน หลักคํา
62013034493 นางสาวปภาวดี พรุเพชรแก%ว
62013034494 นางสาวสุธีรา สงวนรักษา
62013034495 นายศิลปQฐกร โชติฐิกุลชัย
62013034496 นางสาวพิมพา เหมนรากร
62013034497 นางสาวสุรีพร สังข�แก%ว
62013034498 นายภูวเดช เจริญผล
62013034499 นางสาวลักษมี สัตยานนท�
62013034500 นางสาวจันทร�จิรา ศรีเสมอ

หน%า 1150 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034501 นางสาวป@ยวดี ศิริรูป
62013034502 นางสาวสกุลตรา เขม%นกิจ
62013034503 นางสาวศุภกานต� ทรงพระคุณ
62013034504 นางสาวฐิติรัตน� สารทะวัฏฐ�
62013034505 นายธนะชัย ศรีพิพัฒน�
62013034506 นายธนโชติ กลางจอหอ
62013034507 นายวัชระชัย รัตนสุวรรณ
62013034508 นางสาวกุสุมา ภูสมสี
62013034509 นางสาวชญาณี ธรรมศร
62013034510 นายธนพล ชนาลังการ
62013034511 นายธนาบัตร ศรีมูล
62013034512 นางสาวชฎาพร ส5องาม
62013034513 นางสาวอภิชญา เขียนด%วง
62013034514 นางสาววัชรี วรรณลี
62013034515 นางสาวพัชรวรรณ พลานุพัฒน�
62013034516 นายศตวรรษ สุวรรณลักษณ�
62013034517 นางสาวอัมภาพร พรมเสนา
62013034518 นายอิสรภาพ เศษฤทธ์ิ
62013034519 นางสาวชลธิชา ปาลกวงศ� ณ อยุธยา
62013034520 นางสาวพรพิมล แสนมาโนช
62013034521 นางสาวนัทธมน ลํามะไชย
62013034522 นายศรัณยู นาคประคอง 
62013034523 นางสาวอารยา จันทดวง
62013034524 นางสาวกนกวรรณ สังข�ทอง
62013034525 นางสาวณัฎฐ� คชศิลา
62013034526 นางสาวธัญจิรา ทองใย
62013034527 นายพัสกร เกิดเจริญ
62013034528 นางสาวมุกระวี แก%วจู
62013034529 นายอธิคม สุ5มเกตุ
62013034530 นายณัฏฐศักด์ิ ฤทธิคุปต�

หน%า 1151 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034531 นางสาวรัชนี อาราเม
62013034532 นายอรรถพล ชาวไร5นาค
62013034533 นางสาวสุพรรณษา โพธ์ิเจริญ
62013034534 นางสาวปรียากรณ� รักษ�ทอง
62013034535 นายชัชวรชัย ช5วยมิตร
62013034536 นางสาวสิริรัตน� รัสมี
62013034537 นางสาวอมรรัตน� คณาครุฑ
62013034538 นายศราวุธ แดงสกุล
62013034539 นางสาวรัตนาวดี พิศนอก
62013034540 นางสาวรัชพินท� เวียนสถาพร
62013034541 นางสาวสุกัญญา สารพงษ�
62013034542 นายสุธี สุขการ
62013034543 นายศุภณัฐ สีทา
62013034544 นางสาวชุติมา แสงแก%ว
62013034545 นางสาวเจนจิรา ยีอิบรอเฮม
62013034546 นางสาวโกลัญญา อรจันทร�
62013034547 นายกรกฏ จันทร�จรัส
62013034548 ว5าที่ร%อยตรีปFณณทัต ผลฉัตร
62013034549 นายปFญญา ชัยวิชิต
62013034550 นายจักรกริช ภาราทอง
62013034551 นางสาววิลารัตน� จําปาอิ่ม
62013034552 นายจิรายุ ขุนนุชนารถ
62013034553 นางสาวฐิติรัตน� ลอยรัตน�
62013034554 นางสาวขวัญชนก เหมือนฉิม
62013034555 นางสาวปรียานุช มณีโชติ
62013034556 นางสาวธิดานุช งูตูล
62013034557 นายสับรี มะลี
62013034558 นางเกศสิรินทร� อาจารีวัฒนา
62013034559 นางสาวสิริภา อาจไพรินทร�
62013034560 นางสาวจุฑาภรณ� แก%วดํา

หน%า 1152 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034561 นางสาวอัจฉริยา อุทัยมาต
62013034562 นางสาวป@ยพร ดะราศิริ
62013034563 นางสาววรัญญา สุวรรณจิตน�
62013034564 นางสาวทิพย�วรรณ ชัยเดียว
62013034565 นางสาวรุ%งนภา สีแก%ว
62013034566 นางสาวบุศรา พราหมสุข
62013034567 นายภูเบศร� มาอินทร�
62013034568 นางสาวณัฐญา ม5วงมี
62013034569 นายธนยศ แถมสมดี
62013034570 นางสาวสุภาพร สุขเขียว
62013034571 นางสาวน้ําทิพย� สายพราว
62013034572 นางสาวดาวผกา ประสารยา
62013034573 นางสาวปนัดดา โสภา
62013034574 นางสาวบุญธิดา ไมตรีจร
62013034575 นางสาวพิมพ�จันทร� รัฐชัย
62013034576 นางสาวนิฤมล ลําคํา
62013034577 นางสาวเบญจวรรณ พรรษา
62013034578 นางสาวธมน เกษมสุข
62013034579 นางสาววริษา สโรชนันท�จีน
62013034580 นางสาวพิชาพัทธ� โรจนธนินพงศ�
62013034581 นายบิว สังข�ปFกษา
62013034582 นางสาวสุนิสา ศิริเย็น
62013034583 นางสาวสุภาวดี จันทสุวรรณ
62013034584 นางสาววรพร ถวายทรัพย�
62013034585 นายณัฐวุฒิ จํานงค�ภักด์ิ
62013034586 นายปริญญา อินทสุวรรณ
62013034587 นางสาวรัชฎาพร โรจนพิพัฒน�พงศ�
62013034588 นายศรัณย� สุขยานุดิษฐ�
62013034589 นายเก้ือกูล อินตUะ
62013034590 นางอัจจิมา สุภา

หน%า 1153 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034591 นางนิตยา วรโยธา
62013034592 นางสาวจุฑามาศ คํ้าจุน
62013034593 นางสาวอภิญญา อุทัยธรรม
62013034594 นายธนะชัย สุภผล
62013034595 นางสาวปริศนา บุตราช
62013034596 นายวชิร กุหลาบสวัสด์ิ
62013034597 นางสาวสุดธิดา ไชยราช
62013034598 นางสาวรัตนาภรณ� สุมทุม
62013034599 นายเดชาธร วิเวโก
62013034600 นางสาววรางคณา เหมืองจา
62013034601 นายสิทธิชัย ขันคํา
62013034602 นางสาวพรสุดา ประพัฒน�
62013034603 นางสาวเปรมทิพย� ประเสริฐสุข
62013034604 นางสาวศดานันท� นรเทศ
62013034605 นางสาวจิรภา ผโลทัยพิสิฐ
62013034606 นางสาวพัชรี เที่ยงธรรม
62013034607 นางสาวนิตยา เพชรเรือง
62013034608 นางสาวปFญญาวดี กาญจนาวิจิตร
62013034609 นายศรัณย� แพทย�สันเทียะ
62013034610 นางสาวมินร�ตา คล้ําสี
62013034611 นายศรายุธ สุทิน
62013034612 นางสาวธมนวรรณ สงเคราะห�ธรรม
62013034613 นางสาวภัทราภรณ� ชมจินดา
62013034614 นางสาวสุวิมล ปFญญา
62013034615 นางสาวพัชรินทร� ดวงงาม
62013034616 นางสาวกชพร สุนทรเกตุ
62013034617 นางสาวรักษณาลี ภู5ผกาพันธ�พงษ�
62013034618 นางสาวสมิตรา โมเรือง
62013034619 นางสาววรุณรัตน� โฆษิตวรเชษฐ�
62013034620 นายนพดล อยู5นุช

หน%า 1154 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034621 นายภัทรพล ผ5องแผ%ว
62013034622 นางสาวมาลินี โกพลรัตน�
62013034623 นายจิรภาส พลเย่ียม
62013034624 นางสาวเนธินี ป@Pนทองพันธุ�
62013034625 นายวรเมธ แก%ววงศ�วาร
62013034626 นางสาวกมลวรรณ หนูโยม
62013034627 นางสาวศรุชา มูลมี
62013034628 นายณัฐพล สินพล
62013034629 นางสาวปริฉัตต� นาหนองบัว
62013034630 นางสาวมณฑกานต� กิติกวิน
62013034631 นางสาวศศิวิมล คันธมาทน�
62013034632 นางสาวบุญศรี ทั่งทอง
62013034633 นางสาวพิมผกา ชาระมาลย�
62013034634 นางสาวชุติมา การะภักดี
62013034635 นายอุรุพงษ� วิสูตรกาญจนชัย
62013034636 นางสาวนงพะงา แก%วศรีงาม
62013034637 นางสาวกนกวรรณ ชัยศรี
62013034638 นางสาวศัสยมน ภูจอมจิตร
62013034639 นางสาวโชติกา ไชยเจริญ
62013034640 นายทนงศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ
62013034641 นายณัฐพงษ� ชราศรี
62013034642 นายณัฐพงศ� พงศ�วุฒิศักด์ิ
62013034643 นายวีรวัฒน� จิรัษฐิติพงศ�
62013034644 นางสาวลัดดาวัลย� เหลี่ยมทอง
62013034645 นางสาววรรณา โสภา
62013034646 นางสาวนัฐกานต� สารทแก%ว
62013034647 นางสาวธนิดา ค%าเจริญ
62013034648 นางสาวเกศศิณี สองแกะ
62013034649 นายธีรกร พวกอินแสง
62013034650 นางสาวจารุภรณ� อัสโม

หน%า 1155 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034651 นางสาวธิตินันท� เนื่องหล%า
62013034652 นางสาวสิริรักษ� ทวีกิจอลงกรณ�
62013034653 นางสาวอรทัย อินวงศ�
62013034654 นางสาวฤทัยรัตน� ผาลี
62013034655 นางสาวกนกพร แวววงษ�
62013034656 นางสาวชุตินันท� ชมชาติ
62013034657 นายพลเชษฐ� เตปFนวงศ�
62013034658 นางสาวมานิตา อนันตสกุลวงศ�
62013034659 นายเสถียร เวฬุวนารักษ�
62013034660 นางสาววรัญญา ส5องแก%ว
62013034661 นางสาวอกนิษฐ� กาจีนะ
62013034662 นางสาวอรุณศิริ เมืองคํา
62013034663 นายนิภัทร� หนูนุ5น
62013034664 นายธนพล สุวรรณภักดี
62013034665 นางสาวสุไวบะห� ดอเลาะ
62013034666 นางสาวสุชาธินี คงเนียม
62013034667 นางสาวอุบลวรรณ สารทอง
62013034668 นางสาวจิรัฐติกาล พัฒนศิริเลิศ
62013034669 นายกิตติวินท� ก่ิงกันฑ�
62013034670 นายวันชัย อานาทอน
62013034671 นางสาวสุริยากร ต้ังนิมิตวรชัย
62013034672 นายศรายุธ ปราบหนองบัว
62013034673 นางสาวเนตรชนก เนตรระกาศ
62013034674 นายมธุรพจน� พรหมสุรินทร�
62013034675 นางสาวณัฐชยา คําชัย
62013034676 นางสาวนิดา ผลทิพย�
62013034677 นางสาววิลาวัลย� ม5านตา
62013034678 นางสาววิภา ลิ้มทองกุล
62013034679 นางสาวอาพันธ�ชนก กุศลศิลปQวุฒิ
62013034680 นายทศพล เนาวนัด

หน%า 1156 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034681 นางสาวพรธวัล หอมกลิ่น
62013034682 นางสาวพิเศษโสม ศีลสัตย�ธรรม
62013034683 ว5าที่ ร.ต.ชลณี ชัยวงค�
62013034684 นางสาวนัฐลดา บุญพิคํา
62013034685 นางสาวอรวรรณ คงเวียง
62013034686 นายคณิศร อ%อสุวรรณ
62013034687 นายวรวุฒิ คลองหินลาด
62013034688 นางสาวรัชนีวรรณ สิทธิรัตน�
62013034689 นางสาวพรนิภา เมียนโอ
62013034690 นายสุเมธ สังข�ทอง
62013034691 นางสาวกนกพร เพชรคง
62013034692 นางสาวป@ยนุช พุ5มไม%ชัยพฤกษ�
62013034693 นางสาวอรอนงค� ประถมชัย
62013034694 นางสาวเบญจมาพร ปลาทอง
62013034695 นางสาวอังค�วรา หิรัญโยดม
62013034696 นางสาวปพิชญา ปFญญา
62013034697 นางสาวซูฟYยา หะมะ
62013034698 นางสาวอรัญรักษ� ต%นชมภู
62013034699 นายสรสิทธ์ิ พิทาคํา
62013034700 นางสาวธรรมสรณ� เพ็ชรอําไพ
62013034701 นางสาวคณิตา วรรณสมัย
62013034702 นางสาวกรรัตน� นาคจีนวงศ�
62013034703 นางสาวสุรีย�รัตน� อภิเดชานุกูล
62013034704 นายกิตติพศ สมบุญตนนท�
62013034705 นางสาวจารุณี วันดี
62013034706 นางสาวจุฑามาศ กนกวุฒิกุล
62013034707 นางสาวปนัดดา จันทะบัตร�
62013034708 นางสาวจุฑารัตน� เพ็งศาสตร�
62013034709 นางสาวอาซีซะห� เจะอุบง
62013034710 นางสาวอลิษา แย%มแสง

หน%า 1157 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034711 นายภูรเดช แสงอ5อง
62013034712 นางสาวนูรไลลา เจะโซะ
62013034713 นายศักดา เหมะเทวัน
62013034714 นายปรัชญา โพธิชาราช
62013034715 นางสาวธัญสิกาญจน� ชูเมือง
62013034716 นายภาณุวัฒน� เรือนทอง
62013034717 นางสาวชลมาศ ชลสุข
62013034718 นางสาวสมฤทัย วันดี
62013034719 นางสาวกัญญารัตน� สุริยสิทธ์ิ
62013034720 นางสาวลักคณา หงษามนุษย�
62013034721 นางสาวอัญชลีวรรณ� หม่ืนราชา
62013034722 นางสาววลีวรรณ รุ5งธรรมานนท�
62013034723 นายจักรกฤษ รัตนวัน
62013034724 นางสาวธนกานต� งอนเพชร
62013034725 นางสาวอัญชิษฐา มาลารัตน�
62013034726 นางสาวชนันรัตน� นิยม
62013034727 นายรัฐมนูญ หิรัญรัตน�
62013034728 นางสาวดวงฤดี ไพรบึง
62013034729 นางสาวสุณีรัตน� ธนทัศนีย�ชัย
62013034730 นางสาววรางคณา แซ5โซว
62013034731 นายวัชรพล ดินเด็ม
62013034732 ว5าที่ ร.ต.สิทธิชัย โกละกะ
62013034733 นางสาวณัฏฐา สร%อยจําปา
62013034734 นางสาวจุฑารัตน� เพ่ิมดี
62013034735 นายธีระพงค� ช5วยธานี
62013034736 นายอิบรอหีม ควจเวช
62013034737 นายวิษณุพร แทนสมบัติ
62013034738 นางสาวกุลธิดา ชิตวิเศษ
62013034739 นายพีรพล โอฐย้ิมพราย
62013034740 นางสาวไทรลดา นามมุงคุณ

หน%า 1158 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034741 นางสาวนพรจ ก่ิงโพธ์ิทอง
62013034742 นายชานนท� ขอยวนกลาง
62013034743 นางสาววนิดา คุณอุดม
62013034744 นางสาวพัชรพร เจริญสุข
62013034745 นายต5อลาภ แทนวารีรัตน�
62013034746 นางสาวเกวลีย� สุขช้ํา
62013034747 นางสาวศิรภัสสร สหัสรังสี
62013034748 นางสาวปทุมวรรณ นวลทวี
62013034749 นายพีรวัศ พรรณขาม
62013034750 นางสาวจุฬารัตน� ขวาของ
62013034751 นางสาวพลอยไพริน สีสด
62013034752 นางสาวสุเนตรา บุตรธงชัย
62013034753 นายลิขสิทธ์ิ แย%มสัตย�ธรรม
62013034754 นางสาวคันธมาลี จันทนี
62013034755 นายเกรียงไกร คล%ายนัดที
62013034756 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนพรัตน� ลาภนิธิพร
62013034757 นางสาวภร แก5นแก%ว
62013034758 นางสาวกฤชชุดา สิทธิรักษ�
62013034759 นางสาวกนกกานต� เคนกุล
62013034760 นางสาววารี บุศดี
62013034761 นางสาวรัชนี มีใบลา
62013034762 นายพีรสรณ� มีน%อย
62013034763 นางสาวณัฏฐ�ดารินทร� เจริญสุข
62013034764 นางสาววรรณภา กล%าหาญ
62013034765 นางสาวนภัสสร เสนาะ
62013034766 นางณัฐวรรณ รักงาม
62013034767 นายธนาธิป รัตนศักด์ิ
62013034768 นางสาววรญา โพธิลักษณ�
62013034769 นางสาวปนัดดา เขาทอง
62013034770 นางสาวกฤษณา สมภารวงค�

หน%า 1159 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034771 นางสาวภัทราภรณ� มุณีแนม
62013034772 นายณัฐวัตร อัตตเจริญวงศ�
62013034773 นางสาวนุสรา สละกูดิง
62013034774 นางสาวเพ็ญนภา เอกาพันธ�
62013034775 นายปรเมศวร� เจริญศรี
62013034776 นางสาวภิรญา ชนะพันธ�
62013034777 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทองคํา
62013034778 นางสาววลินี วอแพง
62013034779 นางสาวปนัดดา สุวรรณะ
62013034780 นายนรากร ลมพัด
62013034781 นางสาวรุ5งนภา แข็งแรง
62013034782 นางสาวปภัสรา ขาวคง
62013034783 นายกฤษฎา บุตรสอน
62013034784 นางสาวพลอยไพลิน แก%วจรัส
62013034785 นางสาวชุติมา โพธิสุวรรณ�
62013034786 นางสาวคันธรส ศิริกุล
62013034787 นายประกาศิต แช5มช%อย
62013034788 นายชาติเชื้อ เชิงหอม
62013034789 นางสาวลลิตภัทร ประพัฒน�รังษี
62013034790 นางสาวเจนจิรา ทาสุรินทร�
62013034791 นายลือรัช ลือนิคม
62013034792 นายราเชนทร� ศรีพรม
62013034793 นายติณณภพ เชิงเทิน
62013034794 นางสาวธันยธร ไกลถ่ิน
62013034795 นางสาวกรองกาญจน� เปรมสุข
62013034796 นางสาวกานติมา งามอภิรัตน�
62013034797 นางสาวนิชาภา ศรีสกุลเมฆี
62013034798 นางสาวณภัทร ป;อตUะมา
62013034799 นางสาวพิรดา ดีหนองแห%ว
62013034800 นางสาวธัญชนก ลิ้มเลิศพาณิชย�

หน%า 1160 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034801 นางสาววิมินตรา ดือขุนทด
62013034802 นางสาววิภาวัลย� เวียงอินทร�
62013034803 นางสาวอนิตา แสนสุข
62013034804 นายพิชชา หินคํา
62013034805 นางสาวอัจฉริยาภรณ� ขันธ�แก%ว
62013034806 นางสาวจาณุพร กองทา
62013034807 นายอนุรักษ� ชูช5วย
62013034808 นายป@ยะ หนูฤทธ์ิ
62013034809 นายธนเดช มณีท5าโพ
62013034810 นางสาวศิริรัตน� คําห5อ
62013034811 นายศิขรินทร� แก%วชูกุล
62013034812 นางสาวพรนภา แสงศรี
62013034813 นางสาวโสพิณ เจตนา
62013034814 นางสาวศริญญา ยลปราโมทย�
62013034815 นายธีระเชียร แก%วสุวรรณ�
62013034816 นางสาวปทุมรัตน� โสพันธ�
62013034817 นางณฐฬนันท� รัชณณ
62013034818 นางสาวปติณญา เย็นประสิทธ์ิ
62013034819 นางสาวภาวิณี สุขม่ัน
62013034820 นางสาวปณิชา เทพยุหะ
62013034821 นางสาวญัสมิน มูซอ
62013034822 นางสาวพรรณราย สําราญนิช
62013034823 นายพุทธิพงศ� ไศลบาท
62013034824 นางสาวทิพวัลย� น%อยวิบล
62013034825 นางสาวกุญลณี จิตต�เอื้อ
62013034826 นางสาวนฤมล คมสัน
62013034827 นางสาวกิตติยา สิงห�ทอง
62013034828 นางสาวอรอนงค� สุขณา
62013034829 นางสาวธิดามาศ กํายาน
62013034830 นางภารดี ใจนันตUะ

หน%า 1161 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034831 นางสาวปรียานุช เปลี่ยนประมุข
62013034832 นายจิรยุทธ� ทองใบ
62013034833 นางสาวศุภางค� เข่ือนแปด
62013034834 นายวิษณุพงศ� สีทับทิม
62013034835 นางสาวจุฑามาศ อนันตะมี
62013034836 นางสาวศุภวรรณ จันทะ
62013034837 นายกันตภณ ศรีสุวรรณ
62013034838 นางสาวพรทิพย� เจริญตระกูลปYติ
62013034839 นางสาวเพ็ญศรี ชัยมุงคุณ
62013034840 นางสาวสุบงกช จันทวงศ�
62013034841 นางสาวญาสุมินทร� ซ%อนพุฒ
62013034842 นายสุพิษ เมืองจันทร�
62013034843 นางสาวโสภิญญา สันเหลบ
62013034844 นางสาวอรวรรยา ชูสาย
62013034845 นางสาวธิชาภรณ� ศรีพันดอน
62013034846 นายชยุตม� ใจซ่ือ
62013034847 นายปFณณพัฒน� ธนะพานิชย�สกุล
62013034848 นางสาวอังคณา ลิลา
62013034849 นายอากร ขวัญทอง
62013034850 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิวัฒนา
62013034851 นายนฤเบศร� แดงวัฒนไพบูลย�
62013034852 นางสาวดวงนภา ถนอมวงษ�
62013034853 นายศรัณยู บุญประจง
62013034854 นางสาวปวีณ�กร ภูทัดผล
62013034855 นายอดิศร วิเศษสิงห�
62013034856 นายคมสัน ศิริพูน
62013034857 นางสาวสิตานันท� แสงทอง
62013034858 นางสาวเพ็ญศิริ มาศิริ
62013034859 นางสาวศิริพร ล5อดงบัง
62013034860 นายสิริวัฒน� เสาร�ฝFMน

หน%า 1162 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034861 นางสาวสุวนันท� โสภากัณฑ�
62013034862 นางสาวมานิตา หม่ืนแจ%ง
62013034863 นางสาวเกษร ศรีวรมาศ
62013034864 นายณัฐพล พลค%อ
62013034865 นางสาวศิริรัตน� เกษรชื่น
62013034866 นายพีรัชชัย ชื่นบุบผา
62013034867 นางสาวสุนิสา ย้ิมขลิบ
62013034868 นางสาวศิริกานดา วิมล
62013034869 นางสาววิชญาพร ลีลาพตะ
62013034870 นางสาวพิมพ�รภัส พฤกษพิทักษ�
62013034871 นายสุรสีห� สีหาบุตร
62013034872 นางสาวณัชธัญสินี ประยูรพัฒน�
62013034873 นายถิรวรรธน� เพ็งผลวินิจ
62013034874 นางสาววชาฎา เพ็ญสวัสด์ิ
62013034875 นายวิษณุ อยู5สุข
62013034876 นายชยางกูร เนื่องอําพร
62013034877 นายทัชชกร ไทยอาจ
62013034878 นางสาวนินูรมา สาเมาะ
62013034879 นายรชตะ ต5างใจ
62013034880 นางสาวสิตานัน พรหมมาก
62013034881 นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทร�
62013034882 นางสาวณปาล ทรัพยสาร
62013034883 นางสาวมลนิภา จ5าคํา
62013034884 นางสาวจริยา แก5นสาร�
62013034885 นางสาวณัฐกานต� เรืองพานิช
62013034886 นางสาวสุพรรณี อินแสง
62013034887 นายชนชาต เชยชื่นจิตร
62013034888 นายธนวัฒน� นิยมพันธ�
62013034889 นางสาวนันทรัตน� กันจะนา
62013034890 ว5าที่ ร.ต.กมล สันตยากร

หน%า 1163 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034891 นายปฐมพงศ� ทองนุช
62013034892 นางสาวปรียานุช รอดแดง
62013034893 นางสาวดารารัตน� บุญเพชรแก%ว
62013034894 นายสุรสิทธ์ิ ศรีทอง
62013034895 นางสาวอนุรักษ� ห5อดี
62013034896 นายปภังกร อัศวพาณิชกุล
62013034897 นางสาวป@ยะนุช กรับทอง
62013034898 นางสาวกัญชพร กิตติชัยการ
62013034899 นางสาวธันยนันท� พิริยะปFญญาพร
62013034900 นางสาวรุ5งเรือง จิรภาพงพันธ�
62013034901 นางสาวชุติมา ชวนสมบูรณ�ศิริ
62013034902 นายปรัชญา ศรีผ5าน
62013034903 นางสาวกาญจนา อ5อนเมือง
62013034904 นายสุรชัย ธงศรี
62013034905 นางสาวชยานิษฐ� รวิหิรัณยกรณ�
62013034906 นางสาวอุมาพร คุณารักษ�
62013034907 นางสาววิสสุตา ฐิติศุภางค�
62013034908 นางวัชราภรณ� เกิดวิชัย
62013034909 นายไพศาล ชาญนอก
62013034910 นางสาวสายทิพย� เมียงหมาย
62013034911 นางสาวญาณี สันติวราพันธ�
62013034912 นางสาวกัณฐิกา ล5องลอย
62013034913 นางสาวนุชนาถ แสงดี
62013034914 นายคมชาญ แก%วสระแสน
62013034915 นางสาวชลิตา นิดกระโทก
62013034916 นางสาวสุภรัตน� ขันป@งปุ^ด
62013034917 นางสาวใจภัทร ตุลาธน
62013034918 นายธีรวัฒน� ช5างเรือน
62013034919 นางสาววานิสสา ทองเปรม
62013034920 นายคมจักร เสกข�นันทกร

หน%า 1164 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034921 นางสาวศศิรัตน� ฉุยฉาย
62013034922 นางสาวภัสส�ฐิตา บัวกลาง
62013034923 นางสาวจุฑารัตน� ลาศา
62013034924 นางสาวเกศศิริ วงศ�สองชั้น
62013034925 นางสาวอัญธิญา ผลเลิศ
62013034926 นางสาวกมลชนก ยังพระเดช
62013034927 นางสาวเขมรัตน� เหลี่ยมวงษ�
62013034928 นางสาวแคททรียา ถึงไชย
62013034929 นางสาวจันทร�จิรา โพธ์ิสุวรรณ
62013034930 นางธารารัตน� อับราฮัม
62013034931 นางสาวณัฐนรี ยอดน้ําคํา
62013034932 นางสาวอมรรัตน� โข%ยนึ่ง
62013034933 นางสาวนลินี นรสิงห�
62013034934 นางสาวอชิรญา คําวงษ�สา
62013034935 นางสาวสาริยา จันทร�กําเนิด
62013034936 นางสาวธัญญรัตน� สมจิตต�
62013034937 นางสาวดวงพร ประจําถ่ิน
62013034938 นางสาวสุภาพร กลิ่นธูป
62013034939 นางสาวจามจุรี กล%าหาญ
62013034940 นางสาวจิตรานุช แก%วประชา
62013034941 นางสาวรัตนาภรณ� ภูผา
62013034942 นางสาวยศวดี อนุรักษ�
62013034943 นางสาวเศรษฐินี หนูชู
62013034944 นางสาวรัชนีวรรณ เชื้อไทย
62013034945 นางสาวโสภิตา ชุมภูทอง
62013034946 นางสาวสุกัญญา สุขสายอ%น
62013034947 นายเกรียงไกร กุดหอม
62013034948 นางสาวลัดดาวัลย� ศรีมะโน
62013034949 นางสาวนิพัทธา ศรีวโร
62013034950 นางสาวขวัญชีวา อุดทาชาติ

หน%า 1165 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034951 นางสาวยุวเรศ ธรรมวิชิตร�
62013034952 นางสาวยลญา อินทร�ปFญญา
62013034953 นางสาวกนกวรรณ เอ5งฉ%วน
62013034954 นางสาวศศิกานต� แฝงกระโทก
62013034955 นางสาวสุดารัตน� สมสกุล
62013034956 นางสาวฐิติการณ� ลาภมูล
62013034957 นางสาวเขมวิกา อุทัยพัฒน�
62013034958 นางสาวศุภัชชา เพชรน%อย
62013034959 นางสาวศิรินภา กEาคํา
62013034960 นายกิตติศักด์ิ คําศรี
62013034961 นางสาวกนกวรรณ ชัยเมือง
62013034962 นายอภินัทธ� ไชยมงคล
62013034963 นางสาวอัณชยรัศม์ิ สุตะวงษ�
62013034964 นายฉัตราพงศ� เพียราช
62013034965 นางสาววราพรรณ ปFนทะโชติ
62013034966 นางสาวนภัสกร ปานแก%ว
62013034967 นางสาววัลลภา ศรีบรรเทา
62013034968 นายณัฐสิทธ์ิ เถาว�อั้น
62013034969 นางสาวจิรัชญา พงษ�ประพันธ�
62013034970 นายวรพล แรงเขตการ
62013034971 นางสาวปวีณา จารุรัตน�เจริญ
62013034972 นางสาวกมลชนก ฉันสุธรรม
62013034973 นางสาวกมลวรรณ ทองสุขนอก
62013034974 นายวุฒิชัย ชัยยุทธ
62013034975 นางสาวอุมาพร สีสุข
62013034976 นางสาวปรียนุช พุทธวงค�
62013034977 นางสาวศิริพร ทองเนื้อขาว
62013034978 นายวันอัสฮา กาเซ็ง
62013034979 นางสาวภักจิรา ดวงใหญ5
62013034980 นายเจริญ สินธนอนันต�

หน%า 1166 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013034981 นางสาวปราณี ตระกูลใจดี
62013034982 นางสาวอสมา สุทธวงค�
62013034983 นายถีรวัฒน� เอี่ยมผึ้ง
62013034984 นางสาวศิรดา รังสิวรากร
62013034985 นายศุภจิตร คุณแก%ว
62013034986 นางวรินกาญจน� ฐิติอัมราภัทร�
62013034987 นายนนท�ตกานต� กุมะลา
62013034988 นางสาวเพชรชมพู แก%วบัวดี
62013034989 นางสาวสุพิชชา ปFญญาวงค�
62013034990 นางสาวกัลยาณี ปFนสุวรรณ
62013034991 นายพีรณัฐ พุทธลีลาศ
62013034992 นางสาวโนรอัสมีนา สะมะแอ
62013034993 นายธีรวุฒิ ไตรจันทร�
62013034994 นางสาวจินต�จุฑา ม5วงไทย
62013034995 นางสาวป@ยะณัฐ ณ วิเชียร
62013034996 นายชุติเทพ ลาภมา
62013034997 นางภัทธิรา ชูชาติ
62013034998 นางสาวทิพย�ภาภรณ� แป;นดําเนิน
62013034999 นายธนวัฒน� คุณพิพัฒน�กุล
62013035000 นางสาวนฤมล วุฒิยา
62013035001 ว5าที่ร.ต.นิรันดร� ภิลสุวรรณ
62013035002 นางสาวนิจาลักษณ� ต้ังสวัสดิรัตน�
62013035003 นางสาวดวงกมล ตาลสุก
62013035004 นางสาวดลนภา เบ%าภาระ
62013035005 นายอภิสิทธ์ิ ใหม5จุ%ย
62013035006 นายกันต�พงษ� กัลปพฤกษ�ชัย
62013035007 นางสาวมาฆวรรณ นุเสน
62013035008 นางสาวปริมประภา เดชปาน
62013035009 นายจารุวิทย� ปFญญาหาร
62013035010 นายวรดร จิตรบําเพิง

หน%า 1167 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035011 นายสาธิต รุ5งศรี
62013035012 นางสาวอุไรรัตน� แซ5เล%า
62013035013 นางมัชฌิมา อินทร�สุวรรณ
62013035014 นายการัก ท5าทอง
62013035015 นายสินกิตติพศ กนกพรพาณิชย�
62013035016 นางพรทิพย� ประดับมุข
62013035017 นางสาววาสิณีย� สมสกุล
62013035018 นายปพน ใจกิจสุวรรณ
62013035019 นายอนุรุต วรรณเสริฐ
62013035020 นางสาวชนัญชิดา ผลภาษี
62013035021 นายอาชวิณ ภัทรสถาพรกุล
62013035022 นายโสภณ สุขสมเนตร
62013035023 นางสาวกนกวรรณ ไชยศิริ
62013035024 นางสาวณิติรัตน� เพ็ชรสุวรรณ
62013035025 นางสาวพิรญาณ� จันทร�งาม
62013035026 นางสาวเจนจิรา พรหมสมบัติ
62013035027 นางสาวเมธินี สุภาจักร�
62013035028 นางสาวเปรมทิพย� หนูทอง
62013035029 นางสาววิลาสินี ยาหิงส�
62013035030 นายอัฟฟาน ดือราวี
62013035031 นางสาวขนิษฐา เยียวรัมย�
62013035032 นางสาวสุมลยา ซาและทิม
62013035033 นางสาวอนงนุช เธียรวิทยากิจ
62013035034 นางสาวสุนทรีย� หม่ันคิด
62013035035 นายพงษ�ศักด์ิ สิทธิภาพ
62013035036 นางปุณญาวรรณ ทับเนตร
62013035037 นางสาวณิรดา จันเทวี
62013035038 นางสาวอักษร ขันธสิทธ์ิ
62013035039 นางสาวไอณัฐชา อมรรัตนสีห�
62013035040 นางสาวปFณฑรีย� เชิดชู

หน%า 1168 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035041 นางสาวไอลดา ชุ5มแจ5ม
62013035042 นางสาวอรพิน สอนสกุล
62013035043 นางสาวจันทร�เพ็ญ ศรีหดม
62013035044 นางสาวปาริฉัตร เมฆหมอก
62013035045 นางสาวกุสุมา ขจรจิต
62013035046 นางสาวอุรชา พลเชียงขวาง
62013035047 นางสาวสิริพร ชัยมงคล
62013035048 นางสาวอัจฉราภรณ� เสมคํา
62013035049 นางสาวนภัสกร หนูบูรณ�
62013035050 นางสาวกมลชนก รักษาวงศ�
62013035051 นางสาวป@ยรัตน� ไชยวสุ
62013035052 นายปFณณ�ธวัช ดวงประชา
62013035053 นายธนากร ศรีเจ%า
62013035054 นางสาวธัญญลักษณ� ผะอบแก%ว
62013035055 นางสาววิรินทร� ฝFMนปวน
62013035056 นายนราชัย มีลาภา
62013035057 นางสาววิภารัตน� นัดทะยาย
62013035058 นางสาววรารัตน� นพพิบูลย�
62013035059 นางสาวทิพย�อําไพ อ5างรัมย�
62013035060 นางสาวจันทร�เพ็ญ ดอกไม%ไฟ
62013035061 นางสาวชญาภรณ� ราชพิบูลย�
62013035062 นางสาวสุชาดา จินดาทิพย�
62013035063 นางสาวณัชชา สุวรัตน�ชัย
62013035064 นางสาวเกศินี พรหมแก%ว
62013035065 นางสาวณิชา กําลังเก้ือ
62013035066 นางสาวสุขวสา วงค�หาญ
62013035067 นางสาวไอยวริญท� วีระรักษ�
62013035068 นางสาวป@ยาภรณ� ฟFกขยัน
62013035069 นางสาวยุวดี คําแสงมาตย�
62013035070 นางสาวนิสา พฤกษ�พงศ�สุข

หน%า 1169 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035071 นางสาวศุภศิริ อิทธินนท�มงคล
62013035072 นายกิตติวัฒน� สวัสด์ิมิลินท�
62013035073 นายสุทธิพร พันธ�เพ็ง
62013035074 นางสาวณิชกูล เนียมหอม
62013035075 นายณัฐพล ไขสีดา
62013035076 นางสาวประภัสสร อ5อนจุติ
62013035077 นางสาวอโรชา เหล5ารักวงศ�
62013035078 นายเดชา งามวัฒนกุล
62013035079 นายชนาธิป ศรีบุญสม
62013035080 นางสาวนริศรา ดีชารี
62013035081 นางสาวอนุสรา เจรจาปรีดี
62013035082 นางสาววิภา หวานหอม
62013035083 นางสาวฑาริกา ปFญญา
62013035084 นางสาวกาญจนา สมบูรณ�ศิลปQ
62013035085 นางสาวลัดดาพร แซ5โง%ว
62013035086 นายรณกฤต แก%วประโลม
62013035087 นางสาวดวงกมล โพธ์ิแก%ว
62013035088 นางสาวพัชราภรณ� พูลสวัสด์ิ
62013035089 นางสาวสุจิตรา อ%นลําบอง
62013035090 นางสาวจีรพร ภู5ใจเที่ยง
62013035091 นางสาวศิริลักษณ� ย่ิงงาม
62013035092 นางสาวกัณตพิชษ� กรพานิช
62013035093 นางสาวสุรารักษ� รุ5งโชติ
62013035094 นายวัฒนศักด์ิ พรหมทา
62013035095 นางสาวสรินยา ศรีธรรมมา
62013035096 นางสาวดวงเดือน คําเฉลียว
62013035097 นางสาวพรรัตน� แสนทวีสุข
62013035098 นางสาวอรระวี คุณโลกยะ
62013035099 นายภานุพงศ� สาโรจน�
62013035100 นางสาวสร%อยสกุล ชุ5มจิตต�

หน%า 1170 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035101 นางสาวดวงกมล บังอร
62013035102 นายนฤดล จงรักษา
62013035103 นางสาวเพ็ญนภา หน5อคํา
62013035104 นางสาวสิราวัล สุนันทะ
62013035105 นางสาวพนิดา ทองเล็ก
62013035106 นายกวิน เมาริซิโอ มาร�ซานิ
62013035107 นางชลดา บํารุงชู
62013035108 นางสาววิภาวี ภูมิประเทศ
62013035109 นางสาวนิศารัตน� ใจละออ
62013035110 นางสาวมณีรัตน� นิมิตพัฒนา
62013035111 นางสาวรุ5งรุจี ธรรมสอน
62013035112 นายชลธี ปFญญา
62013035113 นายยศธเนศ ภู5วิจิตร
62013035114 นางสาวปรารถนา ครชาตรี
62013035115 นายพิษณุนาถ นาพิลา
62013035116 นายปกรณ� ศิริรัตน�
62013035117 นางสาวณัฐกาญจน� ทําเจริญ
62013035118 นางสาวเจนจิรา ภาคาหาญ
62013035119 นางสาวฐิติพร บูรณะพิมพ�
62013035120 นางสาวชุลีพร ไกรภักดี
62013035121 นางสาวเกษมา เกียรติประชา
62013035122 นางสาวพร%อมพรรณ เปรมธนวิศิษฏ�
62013035123 นางสาวพิชชาภา กองเทพ
62013035124 นางสาวรสสุคนธ� ผ5องโชติ
62013035125 นางสาวเรวดี กองคํา
62013035126 นางสาวชลธิชา สว5างรัตน�
62013035127 นางสาวจารุวรรณ บัวชุม
62013035128 นางสาวภัทราพร เหลืองพุทธรัตน�
62013035129 นายราชันย� คงแก%ว
62013035130 นายวรพันธุ� อุดมเจียระไน

หน%า 1171 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035131 นายวัชรัศนิ์ บุณยาขุ
62013035132 นางสาวปวีณา แก%วใส
62013035133 นางสาวรุจิรา ทองดา
62013035134 นางสาวนริศรา พิทักษ�พล
62013035135 นางสาวณัฐวิภา วงษ�ศรีเผือก
62013035136 นายมุสลิม หมัดซาและ
62013035137 นายรณชัย คุ%มวงษ�
62013035138 นางสาวกิตติยา มลิวัลย�
62013035139 นางสาวพรทิวา วงษ�ศรี
62013035140 นางสาวจตุรพร ศรีเพ็ชร
62013035141 นางสาวอภิญญา เที่ยงคํา
62013035142 นางสาวพรทิพย� สุขไพบูลย�วัฒน�
62013035143 นายอติชาติ จัตุพร
62013035144 นางสาววิไลวรรณ แนบเนียร
62013035145 นางสาวธนัชชา ขุนอักษร
62013035146 นางสาวป@ยวรรณ เลิศล้ํา
62013035147 นางสาววิภาวรรณ ขวัญนาค
62013035148 นางสาวมณฑิตา คณโฑทอง
62013035149 นางสาวพรนภา ลิ่มเครือยาน
62013035150 นางสาวภัทรพร ก5อสินวัฒนา
62013035151 นางสาวอมิตา เพ็ชรนิล
62013035152 นายธงชัยรัฐฐ� เครือมณี
62013035153 นายพชรพล ย่ีโถ
62013035154 นางสาวมนณิชา ถาวรทอง
62013035155 นางสาวปาณิศา พาคํา
62013035156 นางสาวยุวธิดา ทรัพย�เอี่ยม
62013035157 นางสาวสุพัตรา เข่ือนแก%ว
62013035158 นายเทพพิพัฒน� สมภารจันทร�
62013035159 นางสาวกุสุมา สิงห�ชู
62013035160 นายบรรจบ พงษ�ธนู

หน%า 1172 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035161 นางสาวกนกวรรณ นูรี
62013035162 นางสาวจุฑามาศ ตาบผึ้ง
62013035163 นางสาวอาทิตยา มูลเอี่ยม
62013035164 นางสาวปรางวลัญญ� ลําเทียน
62013035165 นายพีระเชษฐ� แสงไฟฉาย
62013035166 นางสาวพิชฌาภรณ� ทองประไพ
62013035167 นางสาวลักขณา นามวงษ�
62013035168 นางสาววรรณิดา อักษรเพ็ชร
62013035169 นายสหพล แสนทวีสุข
62013035170 นางสาววนิดา เล็กขํา
62013035171 นางสาวปรัชญาภรณ� ด5านพงษ�
62013035172 นางสาวนรินญา ลิละคร
62013035173 นางสาวปพิชญา รัตนวงศ�รพี
62013035174 นางสาววีรยา สุวรรณกุลพินิจ
62013035175 นางสาวสุมิตรา ศรีเอี่ยม
62013035176 นางสาวทัตพิชชา ค%าน้ําสี
62013035177 นางสาวนิโลบล คงนิล
62013035178 นางสาวชลล� สุ5มประดิษฐ�
62013035179 นางสาวอลิสา แสงนาค
62013035180 นายชัยธวัช สัจจะธนะสกุล
62013035181 นางสาวปรัชญา ศิรินวล
62013035182 นางสาวกนกพร ราชิวงศ�
62013035183 นางสาวจันทร�จิรา สายสุวรรณ
62013035184 นายปรวีร� มะสะ
62013035185 นางสาวกนกวรรณ แย%มพรชัย
62013035186 นางสาวป@ยาภัทร แย%มยินดี
62013035187 นายธนาธิป สุริยานันท�
62013035188 นางสาวอริสา แก%วหล5อ
62013035189 นางสาวชนิตา ศรีประดิษฐ�
62013035190 นายขวัญแก%ว แสงสีดํา

หน%า 1173 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035191 นายศุภณัชฐ� คุ%มพงศ�
62013035192 นางสาววราภรณ� ไชยวุฒิ
62013035193 นายคมสันต� ประทีปพรศักด์ิ
62013035194 นางสาวธนัชชา จันคณา
62013035195 นางสาวสุกัญญา เสาร�คํา
62013035196 นางสาวเกวลิน น้ําหอม
62013035197 นางสาวอมลณัฐ ฐานบัญชา
62013035198 นางสาวณัฏฐธิดา สุขใหญ5
62013035199 นางสาวรุสนานี ลือแบกาเซ็ง
62013035200 นางสาวกานต�ชนก สมเจตนะพันธ�
62013035201 นางสาวอัจฉรา เวชพันธ�
62013035202 นางสาวศิรินภา ขาวผ5อง
62013035203 นางสาวจิราวรรณ อันพิมพ�
62013035204 นายวชิรพล สุวรรณฑล
62013035205 นางสาวอัจฉรา ไทรทอง
62013035206 นายศรัณย� สิงห�สังข�
62013035207 นางสาวกมลชนก วุฒิญาโณ
62013035208 นายสุริยน แก%ววังสัน
62013035209 นางสาวกัญยาณี จันทร�มี
62013035210 นางสาวเกียรติยา จันทร�ผ5อง
62013035211 นางสาวชนนิกานต� แสนแก%ว
62013035212 นายชนากร อุทัยรัตน�
62013035213 นางสาวอภิญญา บุญยรัตน�
62013035214 นางสาวอรปรียา ขําวิลัย
62013035215 นางสาวสาวิทตรี ทองกุ%ง
62013035216 นางสาวเบญญาภา ใยดี
62013035217 นางสาวแพทรียา พุทธวรคุณ
62013035218 นางสาวพลอยฟ;า ลังด5านจาก
62013035219 นางสาวอรอนงค� โพธ์ิพุก
62013035220 นายณฐกฤต บัวเพ่ิม

หน%า 1174 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035221 นางสาวกฤษณา ใจวัน
62013035222 นางสาวณรัณรัศม์ิ ฤทธ์ิมะหันต�
62013035223 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพลอยชมภู บู5ศรี
62013035224 นางสาวณิชากร เทพเก้ือ
62013035225 นายสมศักด์ิ ภักดีเกียรติวงศ�
62013035226 นายวราพล ละภูเขียว
62013035227 นางสาวนริศร อิศรภักดี
62013035228 นางสาวปFทมา นาคสุวรรณ
62013035229 นางสาวอังศดา สวนงาม
62013035230 นางสาวป@ยพร หล5มวงษ�
62013035231 นางสาวสุพัตรา นมัสศิลา
62013035232 นางสาวสุชาวดี สังข�ขาว
62013035233 นางสาวจินตาพร หนูทิมทอง
62013035234 นางสาวลัญชนา พรหมเล็ก
62013035235 นายธเนศ ปFญญาทอง
62013035236 นายศรัณย� อักษรนิตย�
62013035237 นายมณเฑียร สุวรรณภักดี
62013035238 นายเหมันต� เกิดทอง
62013035239 นางสาวปภาวรินทร� สุพรรณ�
62013035240 นายชญาภา สิงขรแก%ว
62013035241 นางสาวสินีนาถ ใจแสน
62013035242 นางสาวจารุณี ธน.แนน
62013035243 นางสาวปุญณิศา นากพ5วง
62013035244 นางสาวสุพพัตรา เลิศสกุลจินดา
62013035245 นางสาววราภรณ� กาฬภักดี
62013035246 นางสาวสุกัญญา นาควิจิตรไพฑูรย�
62013035247 นายกิตติพล พงษ�เจริญ
62013035248 นายเกียรติพงษ� รอดเจริญ
62013035249 นายพุฒิพงศ� สุขกํ่า
62013035250 นางสาวนันทวัน ย้ิมพงษ�

หน%า 1175 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035251 นายกฤษฎา ตันติไพศาลกิจ
62013035252 นายอําพล วังกุ5ม
62013035253 นายธนากรณ� ศรีสง5า
62013035254 นางสาวศิริเพ็ญ นาคฤทธ์ิ
62013035255 นายภาณุเดช ชอบดอน
62013035256 นางสาวกรรณิการ� ทองสอาด
62013035257 นางสาวธีร�จุฑา กองสิงห�
62013035258 นางสาวฉัตรพร เยขจร
62013035259 นายเทวทิณณ� สังข�คง
62013035260 นางสาววิไลพร โมพันธ�
62013035261 นางสาวสุภาลักษณ� วงค�แปง
62013035262 นางสาวสุรัสวดี ทุมแก%ว
62013035263 นายทัชช ทองกิตติกุล
62013035264 นางสาวพรพิไล ชัยนุรักษ�
62013035265 นายอมร พิทักษ�เดชะ
62013035266 นางสาวอัญมณี ณ พริ้ม
62013035267 นางสาววาสินี พู5บุหงาอมร
62013035268 นางสาวรักตาภา ธนาสุภนัย
62013035269 นายกิตติ คงจันทร�
62013035270 นางสาวรัชนก โคตะวินนท�
62013035271 นางสาววรัญญา บุตรศรี
62013035272 นายบุตรไตร กาลาม
62013035273 นางสาวศศิธร เรืองกูล
62013035274 นายศักด์ินิรันดร� แก5นนาค
62013035275 นายณัฐพงค� จามจุรี
62013035276 นางสาวนภามาศ จินUะ
62013035277 นางสาวนิรดา เพลินพร%อม
62013035278 นางสาวต5วนอามัลร� กูโนะ
62013035279 นายวิชัย ขุนแก%ว
62013035280 นางสาวปภาดา อุดทา

หน%า 1176 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035281 นางสาวนิรัชพร บัวแย%ม
62013035282 นางสาววรัญญา ณ พัทลุง
62013035283 นางสาววรดา ผ5านพินิจ
62013035284 นางสาวการน�สินันท� แสงเงิน
62013035285 นางสาวศศิประภา มากช5วย
62013035286 นายวรรธนะ ผิวเวียง
62013035287 นางสาวเบญจลักษณ� วงษ�ละคร
62013035288 นางสาวป@ยภรณ� แก5นนาค
62013035289 นางสาวนิพาดา พัดขุน
62013035290 นายกฤตภาส สัมมาเลิศ
62013035291 นางสาวธนาภา พวงทอง
62013035292 นางสาวศรุตรา อู5แก%ว
62013035293 นางสาวกฤตติยา ถ่ินปรุ
62013035294 นางสาวจรรยา บุญทองสังข�
62013035295 นางสาวภัสสร สุดแสวง
62013035296 นางสาวภิรญา เบ็ญเจริญ
62013035297 นางสาวมนิสา สีเสน
62013035298 นางสาวปวิชญา เล็กคํา
62013035299 นางสาวณหทัย อบกลิ่น
62013035300 นายประกิต คล%ายประยูร
62013035301 นายบดินทร�ภัทร คงฉาง
62013035302 นางสาวป@ยาภรณ� ธรรมสาร
62013035303 นางสาวพัทธ�ธีรา พรมณะ
62013035304 นางสาวนูรไรมี ยอหะ
62013035305 นางสาวธัญชนก แซ5จัง
62013035306 นางสาวศศิธร สาลีงาม
62013035307 นายตะวัน ขจร
62013035308 นางสาวกรองทอง โฉมศรี
62013035309 นายประดิษฐ� พลธรรม
62013035310 นางสาวทิพวัลย� สร%อยสลับ

หน%า 1177 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035311 นางสาวพรปวีณ� ราชชมภู
62013035312 นางสาวสุดารัตน� พรํานัก
62013035313 นางสาวพิมพ�ชนก ต้ังจิตบุญสง5า
62013035314 นางสาวกรุณา ภู5ระหงษ�
62013035315 นางสาวพรรณพักตร� หิรัญสถิตย�พร
62013035316 นางสาวฮัฟเซาะห� ปูตะ
62013035317 นางสาวจตุพร เอี่ยมสมบูรณ�
62013035318 นายพงศธร วัฒนฤกษ�ปรีชา
62013035319 นายป@ยะนันต� หนูโรง
62013035320 นางสาวประภาวัน เชาว�ฉลาด
62013035321 นางสาวพัชรี โยคะสันต�
62013035322 ส.ต.ท.หญิงภัสรา วงษ�ธัญกร
62013035323 นางสาวนุชนารถ น้ําแก%ว
62013035324 นางสาวนันทิยา ชูอักษร
62013035325 นายธนัช ศรีพัฒน�อินทร�
62013035326 นางสาวธิดารัตน� ประสพเนตร�
62013035327 นางสาววรรณ พันสวัสด์ิ
62013035328 นายพงษ�สุวิชญ� ล%วนประเสริฐ
62013035329 นางสาวอลิษา พันธุมณี
62013035330 นางสาววิกานดา ทรงประสพ
62013035331 นางสาวกษมา จันทรปFทมานนท�
62013035332 นายวิสุทธ�เทพ สุกุมลนันทน�
62013035333 นางสาวแคทรียา ชิดชมนาด
62013035334 นายภานุรุจ จามะรีย�
62013035335 นางสาวกาญจนา สังข�เมือง
62013035336 นางสาวอัจฉรา บาดดี
62013035337 นางสาวภัทรพรรณ ศาลิคุปต
62013035338 นางสาวกาญจนาวรรณ ปYPบัว
62013035339 นางสาวกัญญาณัฐ น%อยพันธ�
62013035340 ว5าที่ร%อยตรีหญิงภัทรานิษฐ� ดอนบุญไทย

หน%า 1178 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035341 นางสาวอรวรรณ จันทร�เจริญ
62013035342 นายเจตน�พล หงษ�เวียงจันทร�
62013035343 นายณัฐวุฒิ สุกใส
62013035344 นางสาวอมิตา รัตนมุสิก
62013035345 นางสาวเกศกนก รักขันโท
62013035346 นางสาวกนกอร สร%อยอาภรณ�
62013035347 นางสาวดารณี เชาวลิต
62013035348 นายจุฑาวัฒน� ศรีสมโภชน�
62013035349 นายจารึก ฤทธ์ิเดช
62013035350 นายจตุทิตย� จิตต�อารีทิพย�
62013035351 นางสาวกัญญาภัทร เส%งย5อง
62013035352 นางสาวกมลชนก สืบเสาะ
62013035353 นางสาวอรญา กระชอนสุข
62013035354 นางสาวณชาณา กลิ่นพิกุล
62013035355 นายณัฐตชานนท� มุขแจ%ง
62013035356 นางสาวสุปาณี ลมัยจันทร�
62013035357 นางสาวธัญญารัตน� กลิ่นวัน
62013035358 นางสาวบุศรา สพกลาง
62013035359 นางสาวรสิตา เกตุแก%ว
62013035360 นายกันต�ศักด์ิ วิสัยหม่ัน
62013035361 นางสาวสาวิตรี ศรีแก%ว
62013035362 นางสาวอรจีรียา ช5างเหล็ก
62013035363 ว5าที่ร%อยตรีพงศ�พฤทธ์ิ เติมพรวิทิต
62013035364 นายกรวิชญ� จริตรัมย�
62013035365 นางสาวพาฝFน ขวัญข%าว
62013035366 ว5าที่รตทิวากร สมรูป
62013035367 นางสาวอชิรยา มลิวัลย�
62013035368 นางสาวณฤดี ศรีไชย
62013035369 นายวัชรพัฐ มาแสง
62013035370 นางสาวอภิญญา นาหนอง

หน%า 1179 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035371 นายวชิระ กาลพัฒน�
62013035372 นางสาวนวกมล ใหญ5ประเสริฐ
62013035373 นายรฐพงศ� รักษาสุข
62013035374 นางสาวปริชาติ สีเคน
62013035375 นายวรกานต� กาญจนานุกูล
62013035376 นางสาววิมพ�วิภา ไตรนิธิผาสุก
62013035377 นางสาวธิดาวรรณ เครือคําขาว
62013035378 นางสาววรรณปวีณ� สืบยุบล
62013035379 นางสาวพรพรรณชนน ลี้ทักษ�พิมาย
62013035380 นางสาวชนิตา ศึกเสือ
62013035381 นางสาวปวีณา เขียวอ5อน
62013035382 นางสาวศิขริน จีจู
62013035383 นางสาวเบญจมาศ เหลือจันทร�
62013035384 นายจีรวงศ� จตุทอง
62013035385 นางสาวพนิดา หนุนภักดี
62013035386 นางสาวกันภิรมย� เอี่ยมศรี
62013035387 นายนัฐพงษ� เทพาโส
62013035388 นางสาวนาฏภุชงค� กรมแขวง
62013035389 นางสาวณัฐวดี ทวีวรรณ�
62013035390 นางสาววิภาวดี นาครักสุด
62013035391 นายภัทราวุธ เขียนวงศ�
62013035392 นางสาวป@ยพร แก%วมีศรี
62013035393 นางสาวอินทิรา นามจันทรา
62013035394 นางสาวภัทรมัย แก%วเกียน
62013035395 นายพัชระ จินะแก%ว
62013035396 นางสาวบุญญิสา ศรีวิจิตรปภรณ�
62013035397 นายอรรถพล เผือกอําไพ
62013035398 นางสาวขวัญชนก บุญลือ
62013035399 นายวีรวัฒน� เจริญรัตนไพศาล
62013035400 นายสุพรชัย กลิ่นฟุ;ง

หน%า 1180 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035401 นางสาวอุ%มนรี กลิ่นทิพย�
62013035402 นายรชานนท� คุมพวกมิตร
62013035403 นายณัฐพล คงกําเหนิด
62013035404 นางสาวปนัดดา ฉินทอง
62013035405 นางสาวณฐมณพรรณ สิงห�จารย�
62013035406 นายวัลชัย สุขจิตต�
62013035407 นางสาวระวีวรรณ เพชรชูช5วย
62013035408 นางสาวดุสิตา สาคร
62013035409 นางสาววรณัน ศรีเมือง
62013035410 นายธนพัฒน� หนูห%อง
62013035411 นางสาวเกษศิรินทร� กงทอง
62013035412 นางสาวเพชรรัตน� สุวรรณแพร5
62013035413 นางสาวชลทิชา เทียงดาห�
62013035414 นางสาววรพนิต อภิพรเศรษฐชัย
62013035415 นางสาวสุธิชา วงษา
62013035416 นางสาวพัชฎาภรณ� ทับผา
62013035417 นางสาวศิรินันท� มูลเชื้อ
62013035418 นายอัสลี ฮายีบู
62013035419 นางสาวธนาพรรณ ถาวรกุล
62013035420 นางสาวอมรรัตน� ขัติวงค�
62013035421 นางเบญจพร ป;อสิงห�
62013035422 นางสาวกานต�ระวี เทียนงาม
62013035423 นางสาวอมรรัตน� บัวเอม
62013035424 นายพัสกร โวศรี
62013035425 นางสาวสลักจิตร รุ%งแวง
62013035426 นางสาวปฐมาพร สาระภักดี
62013035427 นางสาวกัลยาณี สอนอาจ
62013035428 นางสาวธาลิณี คุ%มทอง
62013035429 นายศาสตรา สุวรรณวงศ�
62013035430 นางสาวสุรัตนา ยาผัด
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62013035431 นางสาวรัชนี สุขศรีเพ็ง
62013035432 นางสาวนภาพร จันทมาศ
62013035433 นางสาวพีรญา สุวรรณไพบูลย�
62013035434 นางสาวชนกานต� เตสยานนท�
62013035435 นางสาวภาวิณี สนแก%ว
62013035436 นายชนมน ม่ันใจ
62013035437 นางสาวคันธารัตน� จันทร�สว5าง
62013035438 นายกฤษณพร จันทา
62013035439 นางสาวนุศรา กาศลังกา
62013035440 นางสาวธนัญญา น%อยฉิม
62013035441 นางสาวพิไลวรรณ โชควิเศษชัยสิทธ์ิ
62013035442 นางสาวจรินทร นิลวิสุทธ์ิ
62013035443 นางสาวพิมพ�ชฎา จีบสันเทียะ
62013035444 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย�สนอง
62013035445 นางสาวกมลนิตย� เปYPยมประเสริฐ
62013035446 นางสาวณัฎฐธิดา เรืองศิริ
62013035447 นายชาคริต สว5างศรี
62013035448 นางสาวฐิตาพร หิรัญอ5อน
62013035449 นางสาวพิมพ�ชญา เจริญโรจน�ย่ิง
62013035450 นายณัฏฐวุฒิ เหมเชื้อ
62013035451 นางสาวนิสา เรืองกะสีจิตต�
62013035452 นายนพรัตน� ถาวรรัตน�
62013035453 นางสาวทิพย�พนิตา โสตทิพย�
62013035454 นางสาวนิธินารี มาลินันท�
62013035455 นางสาววจีราภรณ� คํานวนวิทย�
62013035456 นางสาวณัฐชยา จริงธนสาร
62013035457 นางสาวมนัสวี อุ5นใจ
62013035458 นายคฑาเดช ไพบูลย�
62013035459 นางสาววิรัญชนา บํารุง
62013035460 นางสาวพรปวีณ� สกุลดวงดี
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62013035461 นางสาวศิรินันท� กล่ําพารา
62013035462 นางสาวณัฐฐา สง5าพันธ�ไชย
62013035463 นายกมลพัฒน� เจริญวงศ�
62013035464 นางสาวจิราวรรณ เจ%ยน%อย
62013035465 นางสาวมัทรี สืบสิงห�
62013035466 นางสาววริศรา คล%อยอรุณ
62013035467 นายนครินทร� วงศ�ไพบูลย�
62013035468 นางสาวสุภิชา จิตต�ลําจวน
62013035469 นายจิตรวี เสาวัตร
62013035470 นางสาวกมลชนก มะเด่ือ
62013035471 นางสาวชะไมพร สุโพธ์ิ
62013035472 นางสาวเนตรนภิส ใจการ
62013035473 นางสาวสุรีย� ศรีอาจ
62013035474 นางสาวกฤติยา พ้ัวคุณมี
62013035475 นางสาวอัญชลี บุญเลิศ
62013035476 นางสาวอลิสา ภู5ทับทิม
62013035477 นางสาวพรรณผกา รักนา
62013035478 นายดนุสรณ� ชัยศิริวิเชียร
62013035479 นางสาวรัชนี สิงบุดดี
62013035480 นางสาวนิศาชล งามวงศ�
62013035481 นางสาวขวัญจิรา คํานุชิต
62013035482 นางสาวนนลนีย� เศวตกิตติกาญจน�
62013035483 นายณัฐภัทร เสนาพรหม
62013035484 นางสาวนฤมล ผุดพัฒน�
62013035485 นางสาวละอองศรี ย้ิมจันทร�
62013035486 นางสาวกรรภิรมย� วิเศษสิงห�
62013035487 นางสาวพิชญา กลางรักษ�
62013035488 นางสาวทิพย�วรรณ� กําแพงแก%ว
62013035489 นางสาวสุนิศา ทวีฤทธิคุณชัย
62013035490 นางสาวนวิยา สุดาจันทร�
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62013035491 นางสาวอาภากร แสงหิรัญวัฒนา
62013035492 นางสาวกรรณิการ� มณฑาทิพย�
62013035493 นายภาสวี ทองวงศ�
62013035494 นางสาววรุณทิพย� โพธ์ิพุดซา
62013035495 นางสาวสุนิสา อรรถาสุด
62013035496 นางสาวกิติภา มาภักดี
62013035497 นางสาวพลอยจิตรา ทองคงอ5วม
62013035498 นายพชรพงษ� อภัยภักด์ิ
62013035499 นางสาวพรทิพย� บ5างแสงนุรัตน�
62013035500 นายวิทวัส อรุณสุวรรณกร
62013035501 นางสาวปาริตา พรสมุทร
62013035502 นางสาวเกษรินทร� ขันทมาลา
62013035503 นางสาวจารุวรรณ ขําฉา
62013035504 นางสาวอสมาภรณ� ศรคํา
62013035505 นายทองคํา คําลือ
62013035506 นายวรพจน� คงอ่ํา
62013035507 นางสาวสิริวิมล พลเวียง
62013035508 นายอําพล นิลธง
62013035509 นายสรรเพชร อักษรเนียม
62013035510 นายสุรชัย ทรัพย�กรม
62013035511 นางสาวอรทัย ศรีเผ5าพันธุ�
62013035512 นางสาวศรัญญา ม5วงโกสัย
62013035513 นายธนบดี ดรรักษา
62013035514 นางสาวณัฐฐมาศ มากเจริญ
62013035515 นางสาวกัลยาสิริ คําโคกกรวด
62013035516 นายธนายุ กองกูต
62013035517 นางสาวอนุสรา นาชาญ
62013035518 นางสาวศุภลักษณ� บุญตา
62013035519 นางสาวปนัดดา อ5อนสุระทุม
62013035520 นางสาวจิดาภา ยมรัตน�
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62013035521 นางสาวเกตุวดี ชูชื่น
62013035522 นางสาวก่ิงกมล ลังกาเปYMย
62013035523 นายศิรชัช แดงไผ5
62013035524 นางสาวมณัญชยา สิงห�งอย
62013035525 นางสาวณัฐธิดา คชานุกูลย�
62013035526 นายสรอัฑฒ� ผดุงรัตน�
62013035527 นางสาววรัณณ�พร เสง่ียมศรี
62013035528 นางสาวศิริวรรณ เสมแจ%ง
62013035529 นางสาววนิดา สุดนิด
62013035530 นางสาวจุฑารัตน� ชุมภูบาง
62013035531 นางสาวพรรณนารายณ� เอี่ยมประโคน
62013035532 นางสาวเธียรวรรณ ก%องเสียง
62013035533 นางสาวภาวิดา พรสุรจิตต�
62013035534 นางสาวทิตยาภรณ� ดีแก%ว
62013035535 นางสาวรายหัน โตะเห็ง
62013035536 นางสาวรัตนาภรณ� เพ็ญจันทร�
62013035537 นางสาววรางคณา คําศรี
62013035538 นายเฉลิมพร ฉลองเรืองกิจ
62013035539 นางสาวศุภรัสม์ิ เทียนทิพย�
62013035540 นายพงศกร อรุณบรรเจิดกุล
62013035541 นางสาวณัฐณิชา โสดาล%วน
62013035542 นายอัษฎา วิษณุทันต�
62013035543 นางสาวธันยพร เนื่องจํานงค�
62013035544 นางสาวพัชราภรณ� พลรัตน�
62013035545 นางสาวธัญพิชชา คําหา
62013035546 นายธนกร รัตตัญ\ู
62013035547 นางสาวศุภรัตนา อินตาจัด
62013035548 นางสาวปวีณา พุ5มพวง
62013035549 นางสาวนลิณี ปFตะพี
62013035550 นางสาวหยาดธิดา เจริญศรี
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62013035551 นายอธิวัฒณ� เจริญศรีวงษ�
62013035552 นางสาวณัฐธยาน� พัฒนาวรินทร
62013035553 นางสาวกุลณัฏฐ� แสงเรืองฤทธ์ิ
62013035554 นางสาววิลาสินี ศรีสอาด
62013035555 นางสาวสวรส ทาหว5างกัน
62013035556 นางสาวอาภาพร เจริญม่ัน
62013035557 นางสาวอรอนงค� แสงสว5าง
62013035558 นางสาววรัมพร ตันประเสริฐวงศ�
62013035559 นางสาวเพ็ญพิมล สุวินทรากร
62013035560 นางสาวอรวรรณ ดูดวง
62013035561 นางสาวอาภา จําเริญบุญ
62013035562 นางสาวณัฐกฤตา คชสิทธ์ิ
62013035563 นางสาวเพ็ญพร อัคสูนย�
62013035564 นายวรวุฒิ แก%วล%อมทรัพย�
62013035565 นายณรงค�ศักด์ิ ครองเพชร
62013035566 นายธนพล ฉัตรธีรภาพ
62013035567 นางสาวนันธิญา ภูเขียวคาม
62013035568 นางสาวก่ิงกานต� กันทะถํ้า
62013035569 นางสาวพิชชาภัสร� เทพาชุมภู
62013035570 นางสาวธัญลักษณ� กรีอินทอง
62013035571 นางสาวอัญชัน ใจกล%า
62013035572 นางสาวศิริพร นาคแตง
62013035573 นางสาวญาณิกา แก%วรัก
62013035574 นางสาวพัชราภรณ� พงษ�พันธุ�
62013035575 นางสาววรารัตน� โสวรรณี
62013035576 นายมานพ สินธุพาคม
62013035577 ส.อ.กรวุฒิ เวียงนนท�
62013035578 นางสาวเบญจวรรณ เจ%ยทองศรี
62013035579 นางสาวสุริยงค� ดีเทียน
62013035580 นางสาวรัชดาพร เทียนสว5าง
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62013035581 นายดิศรณ� ง%วนพันธ�
62013035582 นายพีรศักด์ิ สีมะพริก
62013035583 นางสาวเมธิยา กอสนาน
62013035584 นางสาววสุกาญจน� ดิษฐบรรจง
62013035585 นางสาวสิริกาญจน� สมิทธิสุจิตร
62013035586 นางสาวเจนจิรา สรรเสริญลักษณ�
62013035587 นางสาวรัตนาภรณ� จ่ันรักษ�
62013035588 นายวิโรจน� อุสาหะ
62013035589 นางสาวปณิตา สะอาดศรี
62013035590 นางสาวภภัสสร ละลา
62013035591 นางสาวนภาพร นาคนวล
62013035592 นางสาวนิภาพร ไวประเสริฐผล
62013035593 นางสาวอรทัย ภูชุม
62013035594 นางสาวไฮซลห� สะมะแอ
62013035595 นางสาวธัญลักษณ� คํานาน
62013035596 นายกิติกิจ วันเพ็ญ
62013035597 นางสาวสุธิราภา ช5วงชุณห�ส5อง
62013035598 นางสาวสุรารักษ� เขียวสุคนธ�
62013035599 นายณภัทร แสนยะนันท�
62013035600 นายวิริน ว5องวาณิช
62013035601 นางสาวสวิชญา คงเอียง
62013035602 นางสาวชนิภา บุญมี
62013035603 นางสาวทิพย�รัตน� โรยนรินทร�
62013035604 นางสาวธัญวพร ฉุ%นประดับ
62013035605 นางสาวธีราภรณ� ศรีทองอินทร�
62013035606 นางสาววราภรณ� แบขุนทด
62013035607 นางสาวศยามล อยู5จันทรา
62013035608 นางสาวกัลยาณี สอนสาลี
62013035609 นางสาวธนพร รอดเที่ยง
62013035610 นางสาวนฤมล จันทร�เพ็ง
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62013035611 นางสาวสาวิตรี คุ%มไข5น้ํา
62013035612 นางสาวศศิประภา แสงจันทร�
62013035613 นางสาวกานกนก ชูพูล
62013035614 นางสาวพรสุดา เพ็ชรรื่น
62013035615 นายจิรายุส โยธามาตย�
62013035616 นายชญานนท� พนาเวชสันติ
62013035617 นายเอกวิทย� สุทธนะ
62013035618 นางสาวกุลยา ละอองทุมมา
62013035619 นายสุวรรณ คําเจริญ
62013035620 นางสาวป@ยา ช%างเนียมคํา
62013035621 นางสาวอรพรรณ กิมะพงศ�
62013035622 นางสาวพูนทรัพย� รักการแพทย�
62013035623 นางสาวศิริพร แสนโคตร
62013035624 นางสาวนิชาภา อุทัยธรรม
62013035625 นางสาวจิรภัทร บุราณเหล5า
62013035626 นางสาวศันสนีย� โคสีงาม
62013035627 นายณรงค�ศักด์ิ เฉลิมศรี
62013035628 นายภัทรพล แสงโคตร
62013035629 นางสาวเบญจพร แสงศิริวัฒนกุล
62013035630 นางสาวนภสวรรณ สินธุรัตนพันธุ�
62013035631 นางสาวศกลรัตน� ลครไชย
62013035632 นายเจริญ ปราบมนตรี
62013035633 นางสาวกรรณิการ� สาขันธ�โคตร
62013035634 นางสาวสุกัญญา พรหมจันทร�
62013035635 นางสาววราภรณ� รักดี
62013035636 นางสาวสุกัญญา เพ็งธรรม
62013035637 นางสาวตรียานุช ดอนดง
62013035638 นางสาวป@ยะรัตน� เจริญลิ้มกุล
62013035639 นางสาวสุทธิษา ทองกลับ
62013035640 นางสาววริศรา ประทุมไข

หน%า 1188 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035641 นางสาวอรินทมา ปุริโสตะโย
62013035642 นางสาวทิพาวรรณ โคตรพันธ�
62013035643 นางสาวสุดารัตน� มาลินี
62013035644 นางสาวกรรณิการ� กันทะวงค�
62013035645 นายวัชรวิทย� เสนคง
62013035646 นายเจษฎาพล บัวจันทร�
62013035647 นางสาวอํามะลา แสนวิลัย
62013035648 นายสุโรจน� ทองนํา
62013035649 นางสาวพิชญาภา กิตติวรกาล
62013035650 นางสาวมณีรัตน� ต%นคํา
62013035651 นางสาวปาริชาต รัตนติน
62013035652 นางสาวรินรดา เสนานาม
62013035653 นางสาวคอดียUะ สมาแห
62013035654 นางสาวเพ็ญพรรณ โกอัฐวาพร
62013035655 นางสาวกัลยารักษ� อินอ่ํา
62013035656 นายสิทธิพร ราญมีชัย
62013035657 นายจักรพันธ� สมอนาค
62013035658 นางสาวกฤติยา วิชชุวรนันท�
62013035659 นายทศพร สุวรรณประเสริฐ
62013035660 นางสาวกาญจนา แสงวงศ�
62013035661 นางสาวชฎาพร จันทึก
62013035662 นางสาวกิตติยา แก%วใสแสง
62013035663 นายกิตติพร ศรีสุวรรณ
62013035664 นางสาวรัตนนารี แก%วเตชะ
62013035665 นางสาวเพียงขวัญ โคตรสุโพธ์ิ
62013035666 นางสาวศุภาพร ใจสิงห�
62013035667 นางสาวพัชรสิริ กลิ่นพิกุล
62013035668 นางสาวสุวรรณณี ขจรจิตร�
62013035669 นางสาววณิชชา เครือกนก
62013035670 นางสาวลลิตา ปานทอง

หน%า 1189 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035671 นายเนติธร ต%นทอง
62013035672 นางสาวช5อผกา หม่ืนขันธ�
62013035673 นางสาวศรุตา เอี่ยมศิริ
62013035674 นางสาวเกวลิน เพ็งบุญ
62013035675 นางสาวเดือนเพ็ญ ประจญกล%า
62013035676 นางสาวณัฐทิตา กล5อมสูงเนิน
62013035677 นายคมสรรค� เพชรคอน
62013035678 นางสาวมัลลิกา หนูทอง
62013035679 นายสุธางค� ชูรินทร�
62013035680 นางสาวศิริมา ชํานะ
62013035681 นางสาววรัญญา ประสงค�ทรัพย�
62013035682 นางสาวภัทราพร ถาวรพันธุ�
62013035683 นายวราวุธ อมแก%ว
62013035684 นายภากร ชมภูนุช
62013035685 นางสาวปาริฉัตร บุตร�ตรี
62013035686 นางสาวป@ยะกุล ขอบใจ
62013035687 นางสาวเมศิณี ตรีวงศ�
62013035688 นายเจษฎา เพ็งบุญ
62013035689 นางสาวสุภาภรณ� กาญจนวนิชกุล
62013035690 นางสาวพลอย ศิลา
62013035691 นางสาวปาลิตา วางกลอน
62013035692 นายคณวัฒน� สันติร5วมใจรักษ�
62013035693 นายจิรายุ ศรีวิชัย
62013035694 นางสาวหุสนา งUะสมัน
62013035695 นายเสรี พิมลศรี
62013035696 นางสาวเพ็ญศิริ เจริญรุ5ง
62013035697 นางสาวชลธิชา ศรีลา
62013035698 นางสาวรัชนิชา ชูช5วย
62013035699 นางสาวจันทรา แทนกระโทก
62013035700 นางสาวพนิดา ผาทองที

หน%า 1190 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035701 นางสาวณัฐวรรณ สุขสม
62013035702 นางสาวณัฐมน มานะเวช
62013035703 นางสาวสิริมา บํารุง
62013035704 นางสาวอัจจิมา ลีโสม
62013035705 นางสาวณัฐฐิชา วันคํา
62013035706 นายสุรเดช ด5านศิริ
62013035707 นายภานุวัฒน� ไชยวุฒิ
62013035708 นางสาวธัญญารัตน� แก%วมณี
62013035709 นายวุฒิพันธุ� หิ้นตระกูล
62013035710 นางสาวณฐวดี ศรีวรรณยศ
62013035711 นายดนุพล บุญเข่ือง
62013035712 นายจีรวงศ� สิงหรัตน�
62013035713 นางสาวธัญชนก สันทนาประสิทธ์ิ
62013035714 นางสาวพิมพ�ชนก ระงับทุกข�
62013035715 นายธนกฤต แก%วรัตนกาญจน�
62013035716 นางสาวศศิวิมล พนมเขต
62013035717 นายนิติพงษ� วิชัยดิษฐ
62013035718 นางสาวกมลวัลย� โกมลสวรรค�
62013035719 นางสาวอารีรัตน� ครุฑยักษ�
62013035720 นางสาวจริยาพร ศิรินคร
62013035721 นางสาวชุติมา ม่ันใจ
62013035722 นายอัชฌา ซาฮาด
62013035723 นางสาวสลินทิพย� แสงเรืองฤทธ์ิ
62013035724 นางสาวศศิธร ได%ไซร%
62013035725 นางสาวฐิตินันท� สิงห�วิไล
62013035726 นายยงยุทธ สมหมาย
62013035727 นางสาวสุวลัย เยียระยงค�
62013035728 นางสาวนัทธมน ธวัช
62013035729 นางสาวจุฑารัตน� ย่ียวน
62013035730 นางสาวพรรณี กุลกรินีธรรม

หน%า 1191 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035731 นายวีรยุทธ อุ5นผูก
62013035732 นางสาวชนากานต� อัฒจักร
62013035733 นายณัฐวุฒิ อติศัพท�
62013035734 นางสาวกุณฑิกา ศรีแปดริ้ว
62013035735 นายคมสัญ แก%วมา
62013035736 นายรังสรรค� ธนะเธียรนันท�
62013035737 นายการุณย� เอี่ยมสอาด
62013035738 นายโรจนพงศ� เลิศทวีวุฒิ
62013035739 นางสาวณฐกานต� นวลนิ่ม
62013035740 นางสาวเพ็ญนภา วาทีวสุรัตน�
62013035741 นายวรุตม� ชนะกุล
62013035742 นางสาวสุภาภรณ� ภักดีมี
62013035743 นางสาวกรรณิการ� มาพา
62013035744 นางสาวอรพิมา อยู5กรุด
62013035745 นางสาวอธิรัชต� ส5านประสงค�
62013035746 นางสาวพิรัญญา จันทะเกษ
62013035747 นางสาวจันทร�จิรา เหล5าผัวะ
62013035748 นางสาวสวรส บัวผัน
62013035749 นางสาวเพ็ญสิริ ชูช5วย
62013035750 นางสาวณัฐนรี ลัทธิ
62013035751 นายอภิสิทธ์ิ วัตถุ
62013035752 นายณวัสน� สีห�ภาสิทธ์ิ
62013035753 นายพงศ�พณิช เลี่ยมแจ5ม
62013035754 นางสาวฐิตารีย� ศรีแก%ว
62013035755 นายจอมพล อติชาตนันท�
62013035756 นางสาวสุกฤตา สุนทร
62013035757 นางสาวณัฐนภัทร� คําเหลือ
62013035758 นางสาวดวงแก%ว เขมนันท�โสภณ
62013035759 นางสาวทณาวรรณ แก%วงาม
62013035760 นางสาวอาสมะฮ� ลาเตะ

หน%า 1192 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035761 นางสาวสุวพัชญ� ศุขเนตร
62013035762 นางสาวขวัญจิรา นวลทอง
62013035763 นางสาวจุติพร บํารุงเมือง
62013035764 นางสาวรุจิรา รักขาว
62013035765 นายชาคริตส� สุทธิวรางกูล
62013035766 นางสาวชญาภรณ� คงจตุรฤกษ�
62013035767 นายอัธพนธ� แพ5งเมือง
62013035768 นางสาวศิริกัลยา อําไพ
62013035769 นางสาวดลพร ขุนทอง
62013035770 นายนศรุ ช5วยนุกูล
62013035771 นางสาวอัญธิกา คล%อยปาน
62013035772 นางสาวพฤตยา ศรีเม%ย
62013035773 นายการุณ จอมจรรยงค�
62013035774 นางสาวอัฐภิญญาพร ชุ5มเย็น
62013035775 นางสาววิมลศิริ จุ%ยงาม
62013035776 นางสาวปFทม�ธนพัฒน� ลาภจึงเจริญ
62013035777 นางสาวณิชาภรน� สุขชุ5ม
62013035778 นางสาวจินตนา การินทร�
62013035779 นางสาวนิภาพร จินตกสิกรรม
62013035780 นางสาวนรีอร พุทธวรรณ
62013035781 นายวิเชียร คนตรง
62013035782 นางสาวจิณณพัต จิรกมลสุทธิกุล
62013035783 นางสาวนิภาพร จิบกระโทก
62013035784 นายณพวัฒน� วัฒน�สาทร
62013035785 นางสาวภารดี พรมเจียม
62013035786 นางสาวชนิตา เอกจิโรภาส
62013035787 นางพีระวรรณ ก5อแก%ว
62013035788 นายธีรพงษ� สมบัติหอม
62013035789 นางสาวกรรณิกา คงมาก
62013035790 นางสาวกมลวรรณ โอฬารฤทธ์ิ

หน%า 1193 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035791 นายณัฐพล ภูธนธัญ
62013035792 นางสาวชนิตา สิทธิขํา
62013035793 นางสาวเจนจิรา ชุ5มชาติ
62013035794 นางสาวจิตสุภา สังข�สุวรรณ
62013035795 นางสาวป@ยะภา กันทะ
62013035796 นางสาวศิริขวัญ ไวยวรรณ�
62013035797 นางสาวจีรนันท� วรรณสาร
62013035798 นายธวัชชัย สดศรี
62013035799 นางสาวศศิลดา โสชนะ
62013035800 นางสาวนภัสสร สวัสด์ิกว%าน
62013035801 นายสิริพงษ� ศรีพิมพ�สอ
62013035802 นางสาวนภสร เดชารัตน�
62013035803 นางสาวจีราภรณ� แสงศุภกร
62013035804 นายนันทวัฒน� จันทนา
62013035805 นางสาวกนกวรรณ เขียวเล็ก
62013035806 นายจักรกฤษณ� ใจบาน
62013035807 นายธรรมรัตน� ช5วงชิด
62013035808 นางสาวโสภิดา วราชัย
62013035809 นางสาวฐิตานันท� ซังบิน
62013035810 นางสาวพชรพร เมืองไทย
62013035811 นางสาวปFณฑารีย� แย%มพรายภิรมย�
62013035812 นายพิพัฒน� บุญรัตน�
62013035813 นางสาวพนิดา มาลีการุณกิจ
62013035814 นางสาวชนิตรา รักษาเดช
62013035815 นางสาวรุ5งนภา พวงสิงห�
62013035816 นางสาวณัฏฐิณี วัธนะบูรณ�
62013035817 นางสาวฐิญาภา กําแพงใหญ5
62013035818 นางสาววิลาวัลย� สีนวล
62013035819 นางสาวมลฑิชา เศวตจามร
62013035820 นางสาวสุธิรา บัวเทศ

หน%า 1194 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035821 นายกฤษณะ พงษ�รื่น
62013035822 นายถนอมพล สุแพง
62013035823 นางสาวกนกพร กิจงาม
62013035824 นางสาวศรัญญา ผิวทองหลาง
62013035825 นางสาวกนกพร ผ5องศรีงาม
62013035826 นางสาวฐิติพร สมมิตร
62013035827 นายธวัชชัย สิทธะเมธา
62013035828 นางสาวสุนิศา ณารัตน�
62013035829 ว5าที่ร.ต.หญิงเพชรลดา กิตติโชคตระกูล
62013035830 นายคณิต แก%วทองคํา
62013035831 นายชาญวิทย� รอดเซ็น
62013035832 นายจักรภัทร แสงทิ้ง
62013035833 นางสาวกนกพร ราตรีโชติ
62013035834 นายวัชรินทร� ภักดีรักษ�
62013035835 นางสาวประภัสสร วรปFญญา
62013035836 นางสาวสิริกาญจน� วุฒิโสภณ
62013035837 นายสุทัศน� วงษ�ประเวศน�
62013035838 นายคณธัช รักษนาเวศ
62013035839 นางสาวศิริลักษณ� กลิ่นดอกแก%ว
62013035840 นางสาวสายชล สายจันทร�
62013035841 นางสาวฉวีวรรณ วันหลัง
62013035842 นางสาวปทุมวดี พูลวงษ�
62013035843 นางสาวสุหรรษา ศักด์ิสิริโกศล
62013035844 นางสาวแพรวพราว มายะนันท�
62013035845 นางสาวจุฑามาศ ประพฤติตาม
62013035846 นายวิษณุ เกิดกุญชร
62013035847 นางสาววิราภรณ� สีชมภู
62013035848 นายก%องภพ หน5อใหม5
62013035849 นางสาวอรนิตย� จงไพบูลย�กิจ
62013035850 นางสาวรุ5งอรุณ วรรณโท

หน%า 1195 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035851 นางสาวพิชญา ภักดีวงค�
62013035852 นางสาวพิมภิลาพร นันดี
62013035853 นายฐปกร ธิติศรัณย�
62013035854 ว5าที่ร%อยตรีหญิงธนวรรณ เล5าใช%
62013035855 นายไกรวิชญ� ปานรสทิพย�
62013035856 นายไพสิฐ เศษคง
62013035857 นางสาวสุจิตรา กองแก%ว
62013035858 นางสาวสุภาพรรณ ศรีกัลลา
62013035859 นางสาวภัทธ�ชา คล%ายนาค
62013035860 นางสาวจันทร�นุภา จักรหนึ่ง
62013035861 นางสาวศิริพร แซ5ท%าว
62013035862 นายชัชชญา เหล5าธรรมทีป
62013035863 นางสาววรวลัญช� ปานทอง
62013035864 นายธนกฤต เชื้ออรวรรณ
62013035865 นางสาวสิริวรรณ คําสิม
62013035866 นายณัฐนันท� เผ5าจินดา
62013035867 นางสาวศุภสิริ กิตติสัทโธ
62013035868 นางสาวจุฑาภรณ� บัวพิศ
62013035869 นางสาวจณิสตา ศักด์ิปฏิฐา
62013035870 นางมนัสนันท� ราชาวงษ�
62013035871 นางสาวดารารัตน� นาคบํารุง
62013035872 นายภูรีภัทร ชั่งจันทร�
62013035873 นางสาวภัณฑิลา ดาวล%อม
62013035874 นางสาววรภา หวังอาษา
62013035875 นางสาวภัณฑิรา นิติโยธิน
62013035876 นางสาววรรณวิภา ม5วงกิตติ
62013035877 นางสาวรสรินทร� บุญเหลี่ยม
62013035878 นางสาวยุพิน ทิพสันเทียะ
62013035879 นางสาวพลอยชมพู กิจจานนท�
62013035880 นายภูทัด ชมภูวิเศษ

หน%า 1196 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035881 นางสาวขวัญกมล สืบสวน
62013035882 นางสาวเบญจมาศ ฤกษสโมสร
62013035883 นางสาวกัญญารัช มาดอนคา
62013035884 นางสาววิรตีย� คืนครีบ
62013035885 นายปรีชาพล อรรคสูรย�
62013035886 นางสาวศิริรัตน� ทองอยู5
62013035887 นายสุภชัย เกียรติศักด์ิทวี
62013035888 นางสาวรวิกานต� ชันวิรอุตสาหะกุล
62013035889 นางสาวพัชรียา บุบผาชาติ
62013035890 นางสาวพจรัตน� ฉิมพงษ�
62013035891 นางสาวทัศนียา ชาวโพธ์ิหลวง
62013035892 นางสาวสโรชา โตะมา
62013035893 นางสาวสุกัญญา คําเหมือง
62013035894 นางสาวปวีณา ศรีเมืองสุข
62013035895 นางสาวกวินนา เงินสุวรรณ�
62013035896 นายโซโลมอน หะยีมะ
62013035897 นางสาวเปรมกมล คงกลัด
62013035898 นางสาวอภิญญา สิริชอบธรรม
62013035899 นางสาวภัทรศยา ปFทมะ
62013035900 นางสาวสุทธิดา สอนมานะ
62013035901 นางสาวชนัญญ�ทิชา วุฒินราเศรษฐ�
62013035902 นางสาวณัฐวศา ภูมิเทศ
62013035903 นางสาววิมลสิริ ธนะจันทร�
62013035904 นายสุรพงษ� ว5องวิเชียร
62013035905 นางสาวธัญพร ฟองน%อย
62013035906 นางสาวสโรชา ใจนิ่ม
62013035907 นางสาวสุภาพร ประเสริฐสุข
62013035908 นายทวีวุฒิ บรรเทิงสุข
62013035909 นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ�
62013035910 นางสาวกนกวรรณ สมพรลาภ

หน%า 1197 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035911 นางสาวสุทธิกานต� คุณาธิป
62013035912 นายธนากร รุ5งกิจคณธร
62013035913 นางสาวธัญญาภรณ� อดทน
62013035914 นายจิรายุทธ พรมจักร�
62013035915 นางสาวอติพร บุญรวม
62013035916 นายภัทรวรรธน� ทิลลาคารัตน�
62013035917 นางสาวมนัญยา วิจิตรประดิษฐ�
62013035918 นางสาวมุธิตา พุทธรักษา
62013035919 นางสาวสุมิตรา สังข�ทอง
62013035920 นางสาวจันวิวา อรุณประสิทธ์ิ
62013035921 นายชัชชล เจริญเมือง
62013035922 นายสันติภาพ ภู5ด5าง
62013035923 นางสาวโสรยา สุขอนันต�
62013035924 นายการัณย� กันชัยเทพ
62013035925 นายอภินัทธ� พรหมฉิม
62013035926 นายณัฐภัทร จันทร�ไทยศรี
62013035927 นางสาวรัตน�สุดา กังวาลวัฒนศิริ
62013035928 นายเกริกเกียรติ คงรุ5ง
62013035929 นางสาวธนิดา ระวิพันธ�
62013035930 นายทรรศนะ เอ5งฉ%วน
62013035931 นางสาวอัญชลี แก%วจินดา
62013035932 นายนิธิภัค ศรีสวัสด์ิ
62013035933 นางสาวช5อผกา สุระสังข�
62013035934 นางสาวนวพร สว5างจันทร�
62013035935 นางสาวภาวิณี แก%วแกม
62013035936 นางสาวิตรี รอดจินดา
62013035937 นายติณณภพ ด%วงเอียด
62013035938 นางสาวนพวรรณ แซ5เห
62013035939 นางสาวจันจิรา กอแก%ว
62013035940 นางสาวภคพร เรืองศรีใส

หน%า 1198 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035941 นางสาวพิมสุพา สุทธิประภา
62013035942 นางปรียนันท� พิรุณสาร
62013035943 นายฐิติพงศ� สันติวัฒนชัยกุล
62013035944 นางสาวรสสุคนธ� บาฮา
62013035945 นายกมล รินคํา
62013035946 นางสาวไอยรินทร� ชมเชยวิทย�
62013035947 นางสาวแสงอุษา คนคล5อง
62013035948 นางสาวเมธวดี เดชหาญ
62013035949 นางสาวพัชรินทร� ขาวมี
62013035950 นายทินกร กลิ่นศรีสุข
62013035951 นางสาวณัฐกานต� ชูแสง
62013035952 นางมนัญญา โตUะสอี
62013035953 นายปFญญา กล่ําแก%ว
62013035954 นางสาวรสธร วรธนวงษ�
62013035955 นางสาวเบญจา โมราลาย
62013035956 นางสาวมุฑิตา ปานพลอย
62013035957 นางสาวสุภาภรณ� พรประทุม
62013035958 นางสาวอัจจิมา บํารุงรส
62013035959 นายนิติพงษ� สาระพัด
62013035960 นางสาวศณารัตน� มุสิกวัตร�
62013035961 นางสาวสุดารัตน� ทองประดิษฐ�
62013035962 นางสาวกมลวรรณ บูรณะกิจ
62013035963 นางสาวพนิดา เล%งม่ังมี
62013035964 นายนันทวัฒน� เสือแพ
62013035965 นางสาวมลภัค ทองพวง
62013035966 นายสิริภาส ชัยสมสุขฤดี
62013035967 นางสาวธัญรดา เกิดมงคล
62013035968 นายอภิสิทธ์ิ โคตรสขึง
62013035969 นางสาวกนกอร กลิ่นหวล
62013035970 นางสาววัลลี กําทอง

หน%า 1199 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013035971 นางสาวพัทธวีร� กิจสงวน
62013035972 นางสาวอินทุอร ปFดถาใจ
62013035973 นางสาวฐิตาธร ราชัยธร
62013035974 นายถวัลย�รัชต� อะนุ
62013035975 นางสาววชิราวรรณ สุพร
62013035976 นางสาวสุพิชชา เฉลิมสกุลวงศ�
62013035977 นางสาวลักษมณ ภูผา
62013035978 นายสราวุธ พ่ึงเจริญ
62013035979 นางสาวปาลิตา สรภูมิ
62013035980 นางสาวป@ยภัสส� สมผลวัฒนา
62013035981 นายสุรศักด์ิ ก%านพลู
62013035982 นายมนต�เทียน บุญฤทธ์ิ
62013035983 นางสาวจุฬารัตน� คนยงค�
62013035984 นายสรายุทธ วิวัตติกุล
62013035985 นายนฤเบศร� พลอยสีขํา
62013035986 นายสุชาติ กันตา
62013035987 นางสาวศศิประภา สระกาศ
62013035988 นายศุภกร เสียงใหญ5
62013035989 นายณฐพล ศรีวิเศษ
62013035990 นางสาวคณิศร คงดนตรี
62013035991 นางสาวสุจิตรา ทิศรักษ�
62013035992 นางสาวจิราวดี วรสิทธ์ิ
62013035993 นายวีระศักด์ิ ขํามี
62013035994 นายกัณกวี สิงหบูลย�
62013035995 นางสาวจิรภัทร� จิตบํารุง
62013035996 นางสาวฐิติรัตน� ปานนุ5ม
62013035997 นางสาวพิชญา อินทุรัตน�
62013035998 นายภาวิต มีผดุง
62013035999 นายจิรัฎฐิติกาล อภิธนนิมิตญ�
62013036000 นางสาวฐิติรัตน� ทาทอง

หน%า 1200 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013036001 นางสาวสุวนันท� จันตUะไพสน
62013036002 นางสาวอินทุอร จันทะกล
62013036003 นางสาวจารุวรรณ สืบดี
62013036004 นายนิรวิทธ� ภูวธนารักษ�
62013036005 นายวันเฉลิม ชุมภูธิ
62013036006 นายจารุเดช เจริญ
62013036007 นางสาวเมตตา ยังคุณ
62013036008 นางภักด์ิอิงคกร เกษประทุม
62013036009 นางสาวชนิสรา สีลาดเลา
62013036010 นางสาวธนันณัฏฐ� เพชรเมือง
62013036011 นางสวนีย� ทิสารัมย�
62013036012 นายวราวุธ แก%วคํามา
62013036013 นางสาวปทิตตา จุติสูนย�
62013036014 นางสาวธัญจิรา นาคสถิตย�
62013036015 นายธีระศักด์ิ สีดี
62013036016 นางสาวทิพวรรณ ชูสกูล
62013036017 นายกิตติพนธ� นาครักษ�
62013036018 นางสาวปาจรีย� ใยสวัสด์ิ
62013036019 นางสาวกัญญาภัค บุญการินทร�
62013036020 นางสาวจิรารัตน� อธิรัตน�
62013036021 นางสาวสุกัญญา วีระหงษ�
62013036022 นางสาวพัชราภรณ� อินตะ
62013036023 นางสาวอัจจิมา ปาณะศรี
62013036024 นางสาวช5อบุปผา โกเสนตอ
62013036025 นางสาวปFทมวรรณ ช5วงวัดหาด
62013036026 นางสาวจินตหรา งามสุข
62013036027 นายสิรวิชญ� คําเหม็ง
62013036028 นางสาวกิตติยา โคยามา
62013036029 นางสาวขนิษฐา ไชยา
62013036030 นางสาวปวีณา กุมพล

หน%า 1201 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013036031 นางปFทมา ดาดสันเทียะ
62013036032 นางสาวสุดารัตน� เวชพันธ�
62013036033 นางสาวณัฐมน นาเจริญ
62013036034 นายมงคล นันตาลิตร
62013036035 นางสาววรมล อัฑฒพงศ�
62013036036 นางสาวจุฬาลักษณ� ทะนุพันธ�
62013036037 นางสาววรวลัญช� อินทร�จันทร�
62013036038 นายภีมพศ เอื้อเจริญวงศ�
62013036039 นางสาวปานจิตต� สุทธิวรรณ
62013036040 นางสาวบาจารีย� เกิดแก%ว
62013036041 นางสาวรุ5งนภา หัตถี
62013036042 นางสาวบุษบา ผู%มีสัตย�
62013036043 นางสาวมลฤดี ภูสถาน
62013036044 นางสาวชุตินันท� ทัศนิยม
62013036045 นางสาวสุรีภรณ� ฤทธ์ิช5วยรอด
62013036046 สิบเอกหญิงลลิตา ทองงาม
62013036047 นางสาวอังคณา แก%วไกรไทย
62013036048 นายอภิวัฒน เนตรสว5าง
62013036049 ว5าที่ ร.ต.วิมลรัตน� แซ5หล5อ
62013036050 นายอนุรักษ� ราชโสม
62013036051 นายสิรภัทร สินะสนธิ
62013036052 นางสาวณัฏฐ�ริทีร� ชาตะมนตรี
62013036053 นางสาวพิรญาณ� นิพนธ�สกุลดี
62013036054 นางสาวศศิธร กมลสุขศรี
62013036055 นางสาวกมลชนก จาวิสูตร
62013036056 นางสุจินดา ผ5องสว5าง
62013036057 นางสาวสิริกร บุญสนิท
62013036058 นางสาวชลิตา ย่ังยืน
62013036059 นายวศิน เลิศมงคล
62013036060 นางสาวนิรมล นาเหมือง

หน%า 1202 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013036061 นางสาวอารีรัตน� ทองคํา
62013036062 นางสาวสุวลี หิรัณย�ภิญโญภาศ
62013036063 นางสาวณรินทรา รื่นจิตต�
62013036064 นางสาวสุชาดา อุตมารัตน�
62013036065 นางสาวสุภาภรณ� ศรีสงคราม
62013036066 นางสาวชนากานต� เหมาะใจ
62013036067 นางสาวนฤมล สมุทรถา
62013036068 นางสาวนลินี รักอริยพงศ�
62013036069 นายพัฒนพงศ� จอมนก
62013036070 นางสาวจุฬาลักษณ� วงค�สิริ
62013036071 นางสาวนันทิชา พลายพงษา
62013036072 นางสาวอาจารี สุขสมบูรณ�
62013036073 นางสาวรัตนาภรณ� วงค�พรม
62013036074 นางสาวกนกพร หอมดี
62013036075 นางสาวสวรส ต้ังตระกูล
62013036076 นายสมโชค น%อยเจริญ
62013036077 นายพีรวัชร� เพชรพรหมมาศ
62013036078 นางสาววัลลี สุมาลี
62013036079 นางสาวเจนจิรา ทีจันทร�
62013036080 นางสาวรัตนาภรณ� เขียวรอด
62013036081 นายบุญญฤทธ์ิ บูรณะ
62013036082 นางสาวจารุนันท� อุ5นที
62013036083 นายมูฮัมหมัดอามีน มีเหาะ
62013036084 นางสาววิลาวัลย� บุญสิมมา
62013036085 นางสาวกุลธิดา มรรคผล
62013036086 นายเนติธร พานิชสุข
62013036087 นางสาวสุชานันท� เข็มสําฤทธ์ิ
62013036088 นางสาวเกวลิน เมฆรา
62013036089 นางสาวศศิธร ศรัณย�วิริยะพงศ�
62013036090 นางสาวชนพิสุทธ์ิ มะโนจิต

หน%า 1203 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013036091 นางสาวจิดาภา ประดิษฐ�
62013036092 นางวาสนา สีใส
62013036093 นางสาวจีรวรรณ หงษ�ทอง
62013036094 นางสาวพรสวรรค� พรมษา
62013036095 นายกันต�ชานนท� ขาวดา
62013036096 นางสาวจีราพร อําพร
62013036097 นางสาวสุรัตน�ญา จําปาทอง
62013036098 นางสาวอลงกรณ� คล%ายคลึง
62013036099 นางอริสรา อรุณวร
62013036100 นางสาวกุลธิดา คําสะสม
62013036101 จ5าอากาศเอกกิติศักด์ิ อินเกตุ
62013036102 นายคมกฤช มูลกองศรี
62013036103 นายภาณุ เมษาบุญมา
62013036104 นางสาวชวนพิศ ศรีบุญเรือง
62013036105 นางสาวดอกฟ;า ศรีรักษา
62013036106 นายประภาส ไชยเลิศ
62013036107 นายจักรวาล พรสุพรรณวงศ�
62013036108 นายวัชรชัย ไชยนิล
62013036109 นายจิรพล จตุรงค�ชัยสถิต
62013036110 นางสาวฤดีวรรณ คําดี
62013036111 นายกฤษฎา ศรีสงคราม
62013036112 นางสาวอรทัย ลบบํารุง
62013036113 นายเชิดศักด์ิ ไชยราช
62013036114 นางสาวณัฐธิดา สันธนะผล
62013036115 นางสาวบุษยมาส หัตถีจร
62013036116 นางสาวภัทราพร บุญมาลา
62013036117 นางสาวพิมพ�ลดา ฉายศิริ
62013036118 นางสาวกนกวรรณ รักรอด
62013036119 นางสาวพัชรินทร� รู%สมัย
62013036120 ว5าที่ร%อยตรีชนภัทร� เอกกมลวิวัฒน�

หน%า 1204 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013036121 นายปFณณพัฒน� เสน5หา
62013036122 นางสาวธัญชนก เกษมศรี
62013036123 นางสาวนิชาดา หาโภคี
62013036124 นางสาวสิริรัชต� คงประดิษฐ�
62013036125 นางสาวเยาวลักษ� ปอประสิทธ์ิ
62013036126 นายธเนศพล เปาทอง
62013036127 นางสาวปานตะวัน ดวงจิตเลิศขจร
62013036128 นางสาวอัจฉรีย� ชดเชย
62013036129 นางสาวทิภาพันธ� ขันโท
62013036130 นางสาวธนพร ฉิมพลีวัฒน�
62013036131 นางสาวสุรัตนา เพชรงาม
62013036132 นางสาวจิราวรรณ จันทร�แก%ว
62013036133 นายกฤชณัท ฐานรตาภรณ�
62013036134 นางสาวพัทธ�ธีรา เทพหาร
62013036135 นางสาวเบญจลักษณ� วงษ�มาก
62013036136 นางสาวสุทธดา อินทรศักด์ิ
62013036137 นายวัชรพล กระอาจ
62013036138 นางสาวนฤมล เพ่ิมลาภ
62013036139 นางสาวกาญจนี อุบล
62013036140 นางสาววิไลวรรณ หนูช5วย
62013036141 นางสาวอมรพรรณ ฤทธิเดช
62013036142 นายภูริทัต ดํายศ
62013036143 นางสาวพรพรรษา ซุยกระเด่ือง
62013036144 นายธัณย�ปวริศ นุ5มเจริญ
62013036145 นางสาวกัญญาพัชร บุญเม5น
62013036146 นายพุฒิพงศ� โสธนะ
62013036147 นายณัฐ สุขเกษม
62013036148 นางสาวปFทมา วิเศษดี
62013036149 นางสาวปดิวรดา อุดมสารี
62013036150 นางสาววัชราพรรณ อ%วนล้ํา

หน%า 1205 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013036151 นายอานนท�ชัย กุลนันทิวรรธน�
62013036152 นางอภัสสร วรภัทรพานิชย�
62013036153 นางสาวนันทสรวง ทัพทัต
62013036154 นายตวงสิทธ์ิ คําชู
62013036155 นายโกวิท เพ็ชรโพธ์ิ
62013036156 นายพีร อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา
62013036157 นางสาวป@ยภรณ� กรณีย�
62013036158 นางสาวอรอุมา หนูถึง
62013036159 นางสาวธันยาภัทร� แตงใจ
62013036160 นางเยาวลักษณ� สังข�ประเสริฐ
62013036161 นางสาวณภัทร ศิลปมา
62013036162 นางสาวลักษิกา สุทธิสบาย
62013036163 นายอัศม�เดช นันตสุคนธ�
62013036164 นางสาวพรธวัล อ5อนน%อม
62013036165 นางสาวณัฐชญา ผุดผาด
62013036166 นายคชธนา ธนคเชนทร�วงศ�
62013036167 นางสาวรินท�ลภัส อาษานอก
62013036168 นายศรายุธ นพคุณ
62013036169 นางสาวภวรัญชน� รักขยัน
62013036170 นางสาวขวัญใจ บุญปลีก
62013036171 นายฮุสนัน ดุลย�ธารา
62013036172 นางสาวนิลาวัลย� แก%วแกมจันทร�
62013036173 นางสาวรัชนีบูรณ� ภาพสุวรรณ
62013036174 นางสาวหัสยา ยาทองไชย
62013036175 นางสาวสุวนันท� สิงห�วี
62013036176 นายมงคลชัย รุ5งน%อย
62013036177 นายปารมี คําหนองแขม
62013036178 นางสาวกวินทิพย� เวชวิบูลย�
62013036179 นางสาวทิพานันท� พูลเกิด
62013036180 นายอดุลวิทย� จันทร�ศรี

หน%า 1206 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013036181 นางสาวญาณาธร มณีศรี
62013036182 นางสาวสาวิกา จันทร�แก%ว
62013036183 นายบรรหาร สร%อยทอง
62013036184 นางสาวอัญชนา พวงสุดรัก
62013036185 นายอํานาจ ทานกระโทก
62013036186 นางสาวณัฐชยา จงถนอมวิวัฒน�
62013036187 นางสาวน้ําฝน แหวนทองคํา
62013036188 นางสาวบุศรัตน� ศิลาจันทร�
62013036189 นางสาวประฬุพร รักษาพล
62013036190 นายภูริช วัฒนพานิชกิจ
62013036191 ว5าที่ร%อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย ห5อหุ%ม
62013036192 นายสุริยา ช5างทองคํา
62013036193 นายฉัตรชัย แซ5ฟFน
62013036194 นางสาวจิรสุดา สุขพิพัฒปานนท�
62013036195 นางสาวศุภลักษณ� เตชะพกาพงษ�
62013036196 นางสาววรพันธุ� ถาวรสถิตย�
62013036197 นางสาวสุธาสินี สิงหเสมานนท�
62013036198 นายธัญธร วงศ�ไพบูลย�
62013036199 นายชาติ ตรีเดช
62013036200 นายชวัลณัฐ แจ5มจํารัส
62013036201 นางสาวกัณฐมณี พานนาค
62013036202 นายไกรลาศ ศรีผ5องใส
62013036203 นางสาวธนัตถา ทัสสกุลพนิช
62013036204 นายสุริยา ศรีสวัสด์ิ
62013036205 นางสาวภาษิตา โง%วประดิษฐ�
62013036206 นางสาวกษณา พูนพัฒน�
62013036207 นางสาวกุลนิภา พวงศรี
62013036208 นางสาวสุกฤตา อัมภาราม
62013036209 นางสาวกัญญา บุญมี
62013036210 นางสาวนารีรัตน� กุลดารัมย�

หน%า 1207 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013036211 นายนิรุต ผลโชค
62013036212 นางสาวญณีวรรณ กัณหา
62013036213 นางสาวหทัยพร โคมแก%ว
62013036214 นายศักดินันท� บุญธรรม
62013036215 นางพรรษชล จอมพันธ�
62013036216 นางสาวสิริมล สายแวว
62013036217 นางสาวนิอร บุญแสนรัน
62013036218 นางสาวป@ยรัตน� คงมีสุข
62013036219 นายปรเมศวร� นกแก%ว
62013036220 นางสาวสุรนันท� ไพละออ
62013036221 นางสาวพัชรียา มาละ
62013036222 นายณัฐกร พันธุ�ภูคํา
62013036223 นางสาวศิริรักษ� เบ%าลา
62013036224 นางสาวนพวรรณ ภูยุง
62013036225 นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร�
62013036226 นางสาวฤทัยกาญจน� ชนกชนีกุล
62013036227 นางสาวสุภัทรา แสงงาม
62013036228 นางสาวกมลทิพย� ภู5คงพันธุ�
62013036229 นางสาวณิรินทร�ลิตา วาสุกะรัตน�
62013036230 นางสาวชนิสรา แก%วอุดร
62013036231 นายศุภชัย รุ5งบําเพ็ญรัตน�
62013036232 นางสาวเสมอแข พรหมอินทร�
62013036233 นางสาวสุภาวดี ทัศนะ
62013036234 นางสาวสันธิลา กิจธรรม
62013036235 นางสาวณัฏฐริณีย� จิณสิทธ์ิ
62013036236 นายอุทัย อินทโชติ
62013036237 นางสาวจิราพร พุกชูนาม
62013036238 นายวรนภบดินทร� กาลจักร
62013036239 นางสาวสุกัญญา คะสุวรรณ
62013036240 นายนัปนที บุษบรรณ�

หน%า 1208 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013036241 นางสาวธารธิมาศ แสงวีระพันธ�
62013036242 นางสาวป@Pนประทุม จันทราเดช
62013036243 นางสาววิภารัตน� กล5อมพงษ�
62013036244 นางสาวนพรัตน� แสงจันทร�
62013036245 นายปวรุตม� จงศิริรักษ�
62013036246 นายอนุกูล เสนแก%ว
62013036247 นางสาวฑิฆัมพร จิตวุธ
62013036248 นางสาวแพรวภัทร�ชา แสงศรี
62013036249 นายคณนาถ พรมรังฤทธ์ิ
62013036250 นางสาวกมลพร นาควิเชตร�
62013036251 นายรัฐพล บุญปราชัย
62013036252 นางสาวสร%อยมาศ บรรจง
62013036253 นายปรัชญา เทพคุณ
62013036254 นางสาวมาลินี อักโข
62013036255 นางสาวจุติพร เหมือนเนื้อทอง
62013036256 นางสาวปพิชญา เตยหล%า
62013036257 นางสาววรัญญา เทพดนตรี
62013036258 นางสาวเบญจมาศ มะลาด
62013036259 นางสาววริศรา นิยมชน
62013036260 นางสาวณัชชา โยธาพยัพ
62013036261 นายณัฐชนน เลิศศิล
62013036262 นายเทพภูมินทร� ตรีศรี
62013036263 นางสาววิชุดาพร วงษ�ภาพ
62013036264 นางสาวกมลทิพย� พลายบัว
62013036265 นางสาวณฐอร ขวาเนาว�
62013036266 นางสาวบุษราคัม บุญสร%อย
62013036267 นางสาวรัตนา อยู5คง
62013036268 นายจักรนรินทร� ทิพเนตร
62013036269 นางสาวพลอยพัชชา ชยานนท�มาศสกุล
62013036270 นางสาววราพรรณ เก5งแก%ว
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62013036271 นางสาวจุฬาลักษณ� เกตุมาน
62013036272 นางสาวธนาภรณ� ฝนดี
62013036273 นางสาวกัณฐิกา อักษรกุล
62013036274 นายศุภกิจ สิงห�คํา
62013036275 นายวุฒินันท� ใจบุญมา
62013036276 นางสาวปนิดา รุ5งสว5าง
62013036277 นายยุทธนา ยามานนท�
62013036278 นายพงษ�ศิริ ไคร%วงค�
62013036279 นางสาวรัตนา เต้ียเย
62013036280 นางสาวมณีรัตน� เกษตรเอี่ยม
62013036281 นายธนากร กสิพร%อง
62013036282 นายเกียรติก%อง เอี่ยมสารี
62013036283 นายอาทิตย� รักชาติเจริญ
62013036284 นายกรกฏ ศิริรักษ�
62013036285 นางสาวนันธนณัฐ บุญจ้ี
62013036286 นางสาวจิดารัตน� สงอุ5น
62013036287 นางสาววิชญา ทองพา
62013036288 นายพิทยา มูฮําหมัด
62013036289 นางสาวสุจิตตรา กรณ�โคกกรวด
62013036290 นางสาวชัญญานุช อ5วมศิริ
62013036291 นางสาวป@ยวรรณ จิตติศักด์ิ
62013036292 นายนราฤทธ์ิ กฤษบุญ
62013036293 นางสาวกัลยกร เอียดการ
62013036294 นางสาวศิวิมล สมบูรณ�
62013036295 นางสาวสุธาทิพย� อุปการแก%ว
62013036296 นายณรงค�ชัย วิศาลสมพงษ�
62013036297 นายปภาวิน เชษฐบุตร
62013036298 นางสาวเบญจพร เสียงไพเราะ
62013036299 นางสาวผการัตน� อาภรณ�รัตน�
62013036300 นางสาววรรณภา รักษาภักดี

หน%า 1210 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013036301 นางสาวอุทุมพร สะครรัมย�
62013036302 นางสาวสุวรรณธิณี ธงเงิน
62013036303 นางสาวพันธิพา นาคนวล
62013036304 นายภาณุวิชญ� เพียนจันทร�
62013036305 นางสาววิลาสินี แพร5งพราย
62013036306 นางสาวกานดา ดอกตาลยงค�
62013036307 นางสาวนฤมล ชูปาน
62013036308 นางสาวพิมพ�นภัส โคตรฉวะ
62013036309 นางสาวทิพยนันต� อ5อนสุด
62013036310 นายเอกราช ดิเรกกิจ
62013036311 นางสาวทักษพร โครัมย�
62013036312 นางสาววาสนา บ5อคุ%ม
62013036313 นางสาววารินทร� เที่ยงคูณ
62013036314 นางสาวสิริญ จันนันทะ
62013036315 นางสาวสมรัตน� อภิวาทธรรมคุณ
62013036316 นางสาวกวินนา แก%วใส
62013036317 นางกัญจน�ณัฏฐ� สังข�นาค
62013036318 นางสาวพรปวีณ� วิไลศิริลักษณ�
62013036319 นายอาทิตย� ตUะกู5
62013036320 นายณรงค� ชมทศทิศ
62013036321 นางสาววนิดา โสภี
62013036322 นางสาวสิริณัฏฐ� เสือพร
62013036323 นายชนสรณ� เรืองเชื้อเหมือน
62013036324 นายศิวะ มุ5งพูนกลาง
62013036325 นายภูริวัจน� เทพประสิทธิผล
62013036326 นายอดุลย� เทียนทอง
62013036327 นางสาวนาราลักษณา ไทยภักดี
62013036328 นางสาวนัจนันท� ส5งเสริม
62013036329 นางสาวศิริวรรณ รอดม5วง
62013036330 นางสาวปณัสมา ซาเฮาะ
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62013036331 นางสาวพิชญานันท� แถวไธสง
62013036332 นางสาวชรินรัตน� วงค�เกE
62013036333 นายชญานนท� นาควิลัย
62013036334 นางสาวนัฐพร สว5างเรือง
62013036335 นางสาวรวิวรรณ คณะบุตร
62013036336 นางสาวชนินันท� ชัยยศ
62013036337 นายไพรน้ํานอง รู%รอบดี
62013036338 นางสาวพิมพร อินแปง
62013036339 นายธนกร นิยมสุข
62013036340 นางสาวอาทิตยา รังกะริน
62013036341 นายธนกร กัลยากาญจน�
62013036342 นายธรรมรัตน ทาสี
62013036343 นางสาวนภาเพ็ญ ญาณศิริ
62013036344 นางสาวจุฑามาศ อัจจมากุล
62013036345 นายวีรวัฒน� ไชยโยธา
62013036346 นางสาวอรชร ไชยโคตร
62013036347 นางสาวกัญญาณัฐ กองแสนแก%ว
62013036348 นางสาวระวีวรรณ เกิดละมูล
62013036349 นางสาวดวงชนก สาลี
62013036350 นายพชร มาอินทร�
62013036351 นางสาวคนึงนิตย� สังข�น%อย
62013036352 นายเจตณัฐ สวัสดีนฤนาท
62013036353 นายเฉลิมพร ตันหยงมัด
62013036354 นายปFฐวี บุญสว5าง
62013036355 นายฐาปกรณ� ศิรินภาพันธ�
62013036356 นางสาวเบญญพร หนูสมตน
62013036357 นายอรรถชัย จันทร�ชนะ
62013036358 นางสาวอรอนงค� บุญมี
62013036359 นางสาวบุษกร ทองรอบ
62013036360 นางสาวพัชราภรณ� เกิดแสง
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62013036361 นางสาวชญานิษฐ� บัวเพ็ชร
62013036362 นางสาวจิราวรรณ อุ5นภิรมย�
62013036363 นายวิวัฒน� จ่ันเพ็ชร�
62013036364 นายคชา น%อยสอน
62013036365 นางสาวพันธ�ทิพย� ทิพวรรณ�
62013036366 นายเทิดศักด์ิ มาสังข�
62013036367 นางสาวภาณุมาศ พันธุ�สุวรรณ�
62013036368 นางสาวรุ5งรัศมี สุขทรัพย�
62013036369 นางสาวกาญจนากร บุญเนื่อง
62013036370 นางสาวอภิญญา ดีแป;น
62013036371 นางสาวชลธิชา กุลนาแพง
62013036372 นายณรงค�ศักด์ิ คําเถิน
62013036373 นางสาวสุนิศา ทองเกลี้ยง
62013036374 นางสาวประภัสสร ด%านเนาลา
62013036375 นางสาวญสวรินทร� เพชรจูด
62013036376 นางสาวฝFนปานขวัญ พัชรอภิธัญญ�
62013036377 นายสันติพงษ� เศรษฐพงค�
62013036378 นางสาวพรรณภา ชํานาญเขียว
62013036379 นางสาวสิริยา มะสะกุล
62013036380 นางสาวณิชกานต� ฉายแสง
62013036381 นางสาวจําลองลักษณ� พันธุ�ชาติ
62013036382 นางสาวกันฑมาศ คนล่ํา
62013036383 นายวรรณชนะ ปุยสําลี
62013036384 นางสาวอมรรัตน� ใครบุตร
62013036385 นางสาวกมลชนก สุดรักษ�
62013036386 นางสาวนิตยา ยอแสง
62013036387 นายอนันท� นําพล
62013036388 นางสาวอมรรัตน� เพาะกระโทก
62013036389 นายภาสวิชญ� ลิ่มโอภาสมณี
62013036390 นายชลพัทธ� ยาวะประภาษ
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62013036391 นางสาวเบญญาภา หน5องพงษ�
62013036392 นางสาวพันธิภา รวดเร็ว
62013036393 นายอลงกรณ� ทองแก%ว
62013036394 นางสาวสุนันญา สิงห�ยอง
62013036395 นายธเนตร นิลวรรณา
62013036396 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอินทิรา นะนาม
62013036397 นายนรากร ทองชื่น
62013036398 นายพนาพัฒน� ไพเราะ
62013036399 นายอัตศมา อุดมสิน
62013036400 นางสาววันทนา ชัยปายอด
62013036401 นายสังคม ทันใจ
62013036402 นายกฤษกร ชูสกุล
62013036403 นางสาวฐิติยา เจริญพันธ�
62013036404 นางนงเยาว� หูสันเทียะ
62013036405 นายชิษณุพงศ� ศิลพร
62013036406 นายปราการ สารีกิจ
62013036407 นายพิภพ พลอาสา
62013036408 นายไกรสร สุทธิ
62013036409 นางสาวศิธิษา กุลมลิวัลย�
62013036410 นางสาวพัชรพร กลิ่นกุหลาบ
62013036411 นางสาวสุนิสา แก%วเกล็ด
62013036412 นายสัณฐ�ชัย ปานเถ่ือน
62013036413 นางสาวสมใจ งามจบ
62013036414 นายอํานาจ ทวยสอน
62013036415 นางสาวเอมรินทร� ทาแจ%ง
62013036416 นางสาวสุภาวดี ศรีชุมพู
62013036417 นายชัยวิทย� มาตราช
62013036418 นายธนิศ อธิปFญญวิเศษ
62013036419 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอติกานต� ดอกแก%ว
62013036420 นางสาวนิศาชล ปูคํา
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62013036421 นางสาวอุมาพร เกณฑ�เขตรรักล่ํา
62013036422 นางสาวจิดาภา ตรงจิตอุทัย
62013036423 นางสาวธัญญารัตน� เตศิริ
62013036424 นางสาวสุนิษา ดาวเรือง
62013036425 นางสาวปาริฉัตร หาญกล%า
62013036426 นางสาวจุฑามาศ สิทธิศิริ
62013036427 นางสาวรุ%งราตรี ศรีอุ5น
62013036428 นางสาววริศรา ทาบทอง
62013036429 นางสาวปริฉัตร คําภิโล
62013036430 นายวิชิต เสาวรัจ
62013036431 นางสาวเปมิกา บุญแสน
62013036432 นางสาววาสิฏฐี ศรีเมืองทอง
62013036433 นางสาวจิราภรณ� คิดไร
62013036434 นางสาวเมทิกา เบญจาทิกุล
62013036435 นางสาวอนุสรา อภิชวกุล
62013036436 นางสาวภควดี ยกสิทธ์ิ
62013036437 นางสาวฉัตรแก%ว บุญศิริ
62013036438 นายทวีศักด์ิ มุ5งทําดี
62013036439 นางสาวเครือวัลย� กันยารัตน�
62013036440 นางสาวอภิญญาภรณ� สายทอง
62013036441 นางสาวณัชชา ใจวงค�
62013036442 นางสาวชานิดา กัลยา
62013036443 นางสาวพรนภา สุขนันทฬส
62013036444 นายวุฒิชัย สระสม
62013036445 นายอภิสิทธ์ิ ตะปะสา
62013036446 นางสาวพรพรรณ อาศัยสงฆ�
62013036447 นายจักรกฤษณ� กรดเต็ม
62013036448 นายวีรติ สุทธิสารากร
62013036449 นางสาวเกตวดี หาญไชย
62013036450 นางสาวกนกพร คุ%มกลัด
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62013036451 นางสาวณัฐกานต� พุทธจิต
62013036452 นางสาวศศิธร เนตรโสภา
62013036453 นายณัฐพล ชัยณรงค�ศิริพร
62013036454 นายพงศกรณ� เกียรติญศักด์ิ
62013036455 นางสาวอภิญญา ภูฆัง
62013036456 นายภูมภณัฎฐ� ชัยวร
62013036457 นางสาวทัณฑิกามาศ เที่ยงทัศน�
62013036458 นางสาวสุธิดา ธรรมภูมี
62013036459 นางสาวพรทิพย� คงแจ%ง
62013036460 นายประเสริฐ รัตนธนาฤกษ�
62013036461 นางสาวอุบลวรรณ ลินใจ
62013036462 นางสาวกรรณิกา ชนสินธ�
62013036463 ว5าที่ร.ต.หญิงวรนุช ใจชมภู
62013036464 นายอนุรักษ� คํามาโฮม
62013036465 จ5าอากาศเอกชาญณรงค� อาจหาญ
62013036466 นางสาวอุดมลักษณ� ภักดีวานิช
62013036467 นางสาวยญาดา ราชประโคน
62013036468 นางสาวเลอลักษณ� สุขสําราญ
62013036469 นางสาวพรทิพย� ศรีวิบูลย�
62013036470 นางสาวอรทัย นราพล
62013036471 นางสาวอัญชลี แหยมไกรทอง
62013036472 นางสาวสิริพร โมฬี
62013036473 นายสมพงษ� ทองนาคะ
62013036474 นายธัชกร โคตรจันทร�
62013036475 นายวีรวัฒน� รอดพล
62013036476 นางสาวสุพิชฌาณ� นาริกุล
62013036477 นางสาวขวัญวรา นพพันธ�
62013036478 นางสาวพัชรี วรนพกุล
62013036479 นางสาวสุวรรณา ฉกรรจศิลปQ
62013036480 นางสาวปริศนา ฟ;าเฟLPองวิทยากุล
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62013036481 นางสาวเนตรนภา ช5อชั้น
62013036482 นางสาวเกศรินทร� ชาวปากน้ํา
62013036483 นายอภิวัฒน� ไชยประยา
62013036484 นางสาวจุรินทร�มาศ บุญเกิด
62013036485 นางสาวณัฎชา เพชรบัวทอง
62013036486 นายต%นสกุล บัวเนตร
62013036487 นางสาวกัลยรัตน� น%อยชา
62013036488 นางสาวธัชรินทร� เหมือนสอาด
62013036489 นายอลงกรณ� เพชรวโรทัย
62013036490 ว5าที่ ร.ต.นพดล สิงหา
62013036491 นายนคร มาลัย
62013036492 นางสาวสุภาพร เพชรขํา
62013036493 นายสุรวุฒิ ยงย่ิงศักด์ิ
62013036494 นางสาวชัญญานุช โสอุดร
62013036495 นางสาวอาทิตยา สวาศรี
62013036496 นายนัฐพงศ� ส5องแก%ว
62013036497 นางณัฐตญา อาจณรงค�
62013036498 นายนพณัฐ บุญสิงห�
62013036499 นางสาวธิติสุดา บุญทรง
62013036500 นางสาวเปรมฤดี โพล%งละ
62013036501 นางสาวชมภู5 อิงบุญ
62013036502 นางสาววิไลทอง ชัยขาม
62013036503 นางสาวสุกัญญา ช5างยันต�
62013036504 นางสาวณชพร เนตรประภา
62013036505 นางสาวศรสวรรค� เปรมจิตร
62013036506 นางสาวสุกฤตา ปารย�รังษี
62013036507 นายชัยณรงค� ใจเที่ยง
62013036508 นายกฤตนนท� พรหมสุทธ์ิ
62013036509 นางสาวนันทพร จําปาแก%ว
62013036510 นางสาวอารีย�รัตน� เรืองแก%ว
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62013036511 นางสาวกมลรัตน� เกิดสัตย�
62013036512 นางสาวณัชพร กาญจนากร
62013036513 นางสาวไพจิตร โกทา
62013036514 นางสาวรัตนาภรณ� ตรีโรจน�
62013036515 นางสาวสุจิตชญา เลิศบวร
62013036516 นางสาวอรพรรณ แต5งผล
62013036517 นายฐากูร แซ5ต้ัง
62013036518 นางสาวจุฑามาศ จันประสาท
62013036519 นางสาวชวลี ณรงค�
62013036520 นางสาวชมาพร น%อยเจริญ
62013036521 นายอนุวัฒน� อินทรลําใย
62013036522 นายทินกร แจกกระโทก
62013036523 นางสาวลิลลี่ สําสู
62013036524 นางสาวจิราพร พ5วงสมจิตร
62013036525 นางสาวจุฬาวรรณ สระทองหน
62013036526 นางสาวปานระวี จรัสแสงโรจน�
62013036527 นายเอกราช ไกลถ่ิน
62013036528 นางสาวศรัณยา วิชากร
62013036529 นายจรณชัย ไชยหาญ
62013036530 นางสาวอมลวรรณ อธิภัทรคณานนท�
62013036531 นางสาวณัฐวราพร กองงาม
62013036532 นางสาวสุมิตรา สุขเกิด
62013036533 นายชัยพร สกุลลิขิตพัฒน�
62013036534 นางสาวยมาภรณ� เสมพืช
62013036535 นางสาวณัฏฐ� ทองคํา
62013036536 นายวุฒิชัย แก%วปาน
62013036537 นางสาวปวีณา รักษาสิทธ์ิ
62013036538 นางสาวประวีณา รักษาแดน
62013036539 นางสาวทิพธัญญา ชุมแสง
62013036540 นายถิรวุฒิ เพ่ิมพูล
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62013036541 นางสาวณัฐฐินันท� เชื้อไทย
62013036542 นางสาวอนัญญา คงสุข
62013036543 นายมานะชัย ไชยปFญหา
62013036544 นายสรวิศ สุขชาวนา
62013036545 นางสาวนิรันดา ถาวรวงษ�
62013036546 นายปฐมพงษ� ระมัด
62013036547 นางสาวปาจรีย� ชลนุรักษ�
62013036548 นายวณิชา เหนือคลอง
62013036549 นายอัมรินทร� ศิริพันธ�
62013036550 นางสาวศิริธร บุญธรรม
62013036551 นางสาวพิมพกานต� ผดุงรมย�
62013036552 นางสาวสุดารัตน� เมืองกลาง
62013036553 นายภูริช กาญจนพยัคฆ�
62013036554 นายสันติ แซ5ลี้
62013036555 นายวราพงษ� ทองพนัง
62013036556 นางสาวหทัยรัตน� วงษ�ครุธ
62013036557 นายณัฐกิตต์ิ ศิริเลิศ
62013036558 นางสาวอภิสรา แก%วรักษา
62013036559 นางสาวญาดา เรืองเดช
62013036560 นางสาววิชุดา สุ5ยรัมย�
62013036561 นางสาวภัทราภรณ� มาสุข
62013036562 นางสาวสุรีรัตน� ตันประยูร
62013036563 นางสาวภัทราพร เศรษฐวงศ�
62013036564 นางสาวอรุณกมล ไชยศรี
62013036565 นางสาวสุภาภรณ� เรณุมาศ
62013036566 นายชนะพล สําเภา
62013036567 นางสาวณัฐฑริกา แก%วพรรณา
62013036568 นายทศพล ห5อทอง
62013036569 นางสาวหนึ่งฤทัย เกิดสนธ์ิ
62013036570 นายศิรวัฒน� สุจริต
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62013036571 นางสาวอภิสรา จงวิไลเกษม
62013036572 นางสาวจุฑามาศ แก%วชัย
62013036573 นางสาวยอดธรรมชนก อมรเนรมิตสกุล
62013036574 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�ควง
62013036575 นางสาวผกามาศ น%อยน้ําเที่ยง
62013036576 นางสาวสุภาพร ชื่นชม
62013036577 นายชาญวิชฌ� นิลวิเชียร
62013036578 นางสาวสุดารัตน� ฉินทะสงเคราะห�
62013036579 นางสาวภัทราพร ยังทัต
62013036580 นายชัยเกียรติ ทุมรัตน�
62013036581 นางสาววรรณภา ทองอ5อน
62013036582 นางสาวญานิศา ตาทรายวงศ�
62013036583 นางสาวปภัชญา ศรีโสภา
62013036584 นางสาวจินตนา เก้ือสกุล
62013036585 นายณัฐวุฒิ เมืองใต%
62013036586 นางสาวกมลพรรณ ศักด์ิบริบูรณ�
62013036587 นางสาวทัศนีย� แก%วกล่ํา
62013036588 นางสาวณัฐธิดา สมพงศ�
62013036589 นางสาวอังสนา อยู5ยืนยง
62013036590 นางสาวอภิญญา นีระจันทร�
62013036591 นายพรเทพ แสงงาม
62013036592 นางสาวภรณ�ทิพย� เกิดสมบุญ
62013036593 นายภูมิริศรา อาริยวิทยา
62013036594 นายชัยพิพัฒิ สุขประเสริฐ
62013036595 นางสาวณวรรณ จันทสร
62013036596 นายขจรเกียรติ พันธะพุมมี
62013036597 นางสาวขจรพร อายุยืน
62013036598 นางเวมิกา วิเชียรรัตน�
62013036599 นายจิรายุ อุ5นบุญ
62013036600 นางอมรรัตน� สมพงษ�
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62013036601 นายบดินทร� วรเกตุ
62013036602 นางสาวสุดารัตน� โชคธนาชัยกุล
62013036603 นางสาวนฤมล นาคศรี
62013036604 นางสาวไอยเรศ พรมศาสน�
62013036605 นายปรเมษฐ� แซ5จิว
62013036606 นายกานต�นิธิ เกิดโชติ
62013036607 นายกิจจา จันทร�เวช
62013036608 นางสาวณัฐณิชา จันตะศรี
62013036609 นางสาวอุไรวรรณ ปะตินัดตัง
62013036610 นายณัฐดนัย อ5อนเหลือ
62013036611 นางสาวอมิตา แสงง้ิว
62013036612 นางสาวภทรียา ย่ิงดํานุ5น
62013036613 นางสาวอรปรียา พ5วงจีน
62013036614 นางสาววรัทยา เจียรวงศ�สกุล
62013036615 นายกันตณัช เร5งดารา
62013036616 นางสาววรวรรณ โพธ์ิแย%มจิตร�
62013036617 นางสาวพรนพรัตน� ทองทับ
62013036618 นายธนกร บุญเรือน
62013036619 นางสาวอัจฉรา แก%วปา
62013036620 นางสาวปาลิตา แตงทอง
62013036621 นางสาวศุจีภรณ� ศรเตโช
62013036622 นางสาวพิมลักษณ� ปฐมภาค
62013036623 นายนิซูไฮมี นิกูโน
62013036624 นางสาวญาณิศา พ5วงแพ
62013036625 นางสาวมณฑณัชย� พงศ�รัชวัฒน�
62013036626 นายสุรนารถ สีหมากสุก
62013036627 นายเอิกเกริก พันธุ�พิพัฒน�
62013036628 นายธนภูมิ นรฮีม
62013036629 นางสาวธนิดา เข่ือนเพชร
62013036630 นางสาวปวีณา จุลลา
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62013036631 นางสาวชลดา สีชมภู
62013036632 นางสาวหนึ่งฤทัย ม5วงมณี
62013036633 นายอินทิชา ศรีเจริญ
62013036634 นายจิรายุ รอดเปรม
62013036635 นางสาวประภา เอี่ยมสุขมงคล
62013036636 นางสาวอรทัย ประคองใจ
62013036637 นายณัฏฐภัทร� ชะเกตุ
62013036638 นายสุวรรณชัย ดวงแก%ว
62013036639 นายกิตติธัช พรเชนศวรพงศ�
62013036640 นางสาวภัคจิรา พลซ่ือ
62013036641 นางราตรี เที่ยงตรงกิจ
62013036642 นางสาวดวงนภา นิลฉํ่า
62013036643 นางสาวสิริวรรณ เพชร�นิล
62013036644 นางสาวเกศกนก พัฒมุข
62013036645 นายดํารงค�ฤทธ์ิ ถ%วนคํา
62013036646 นางสาวกาญจนาพร เนาว�สุข
62013036647 นางสาวมานิตา ทรัพย�เจริญ
62013036648 นางสาวพวงผกา ไชยติ
62013036649 นายกิจจา บุญศรี
62013036650 นางสาวอัญรินทร� รุ5งเจริญวรวัชร�
62013036651 นายธนากรณ� เขียวท%วม
62013036652 นายกรณินทร� จุงเลียก
62013036653 นางกมลา ชั่งดี
62013036654 นางสาวกัณตาชา แดนมะตาม
62013036655 นายกิตติกร เข่ือนเพ็ชร
62013036656 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกนกวรรณ สุระแสง
62013036657 นางสาวปริฑา สีหามาตย�
62013036658 นายวรพงษ� พรมงาม
62013036659 นางสาวอนิษา ซุ%นจ้ิว
62013036660 นายธนัยนันท� ชัยธนาวิรัตน�
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62013036661 นางสาวพิจิตรา เสาวกูล
62013036662 นายวิชัยรัตน� พิชัยรัตน�
62013036663 นางสาวขวัญชนก บุตดิพรรณ�
62013036664 นายชัยวัฒน� รูปสูง
62013036665 นายสิทธิศักด์ิ ภู5เสือ
62013036666 นางสาวสุชาดา ช5อมะลิ
62013036667 นางสาวหทัยรัตน� ดําจันทร�
62013036668 นายธนวัตน� เปรมปรีชา
62013036669 นายเจษฎากร ถึงมูสิก
62013036670 นางสาวกชกร ชลายนนาวิน
62013036671 นางสาวณัฐพร ตาบุตรศรี
62013036672 นางสาวซาฟYหนUะ ดาปะ
62013036673 นายปวริศ ช5องคันปอน
62013036674 นางสาวสุวิตรา พิมพ�ศิริ
62013036675 นางสาวณิชารีย� บุญปรี
62013036676 นางสาวจุฬาลักษณ� อยู5นุช
62013036677 นายชุติพงศ� แก%วน%อย
62013036678 นางสาวเจนจิรา กล5อมยงค�
62013036679 นางสาวจิรนันท� ธุระกิจ
62013036680 นางสาวชมพูนุท หินแก%ว
62013036681 นายรณกร ทองนวล
62013036682 นายปริวรรต เหลาอ5อน
62013036683 นางสาวอุมาภรณ� สุวรรณวิเศษ
62013036684 นางสาวปณัฏฐา พรบุญเรือง
62013036685 นางสาวกชกร สุทธะ
62013036686 นางสาวหงษ�ทอง ชนะพจน�
62013036687 นายวรุณกานต� พรมรัตน�
62013036688 นางสาวอนุสรา เพ็งผล
62013036689 นางสาวอธิชา ศรีศิลปสําราญ
62013036690 จ.ส.ต.พิทักษ� นะราประโคน
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62013036691 นายพีรวัฒน� บัวไข
62013036692 นายณัฐกฤต วังคํา
62013036693 นายวิรุฒ เหลืองเพชรงาม
62013036694 นางสาววรรณนิภา มะลิมาศ
62013036695 นายวิษณุ มาณพ
62013036696 นางสาวณภัทร ภูษิตวิทย�
62013036697 นางสาวจิรัฐติพร ฉัตรกรด
62013036698 นางสาวกาญจนา กลิ่มเพชร�
62013036699 นางสาวสมหฤทัย วงศ�เกตุ
62013036700 นางสาววันวิสา กาญจนะสมบัติ
62013036701 นางสาวศิรินรัตน� คําแก%ว
62013036702 นางสาวมัลลิกา บุดดา
62013036703 นางสาวจิรายุ แพ5งจันทึก
62013036704 นายเกรียง ราชประดิษฐ
62013036705 นางสาวฐิตินันท� ถ่ินถา
62013036706 นายภาดล ธัญธงชัย
62013036707 นางสาวรัตนา หนูสิงห�
62013036708 นางสาวจิราภรณ� แซ5ฮัว
62013036709 นางสาวสุรีย�ลักษณ� รักวงษ�
62013036710 นางสาวพรรณราย ธีระวณิชย�
62013036711 นางสาวนาถวดี ละมุล
62013036712 นายขจร ธัญญศรีรัตน�
62013036713 นางสาวณัชชารีย� จันทร�เพ็ชร
62013036714 นางสาวชัญญาภัค ธัญญเจริญ
62013036715 นางสาวอฐิติยา คํายา
62013036716 นางสาววรรณิศา ผสมทรัพย�
62013036717 นางสาวธีรารัตน� โสมนรินทร�
62013036718 นางสาวเรณุมาศ เอียดชูทอง
62013036719 นางสาวพิชาพร กิจจาหาญ
62013036720 นางสาวนลินญา ภูสมตา
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62013036721 นายเอกภพ เอกสมทราเมษฐ�
62013036722 นางสาววัลลภา สงวนวรพงศ�
62013036723 นางสาวยุวดี จูอาภรณ�
62013036724 นางสาวหทัยชนก พิทักษ�กิจ
62013036725 นายวทัญ\ู จันทร�ดํา
62013036726 นายศราวุธ ชั้นประเสริฐ
62013036727 นางสาวซัยนับ แวหะยี
62013036728 นายอธิวัชร� จิรวิวรรธน�
62013036729 นางสาวศิริลักษณ� ดวงจํา
62013036730 นายณัฐวุฒิ หอมมาก
62013036731 นางสาวอรณิชา ปFญถา
62013036732 นางสาวเพ็ญผกา หมัดโนUต
62013036733 นางสาวรุ5งทิพย� หึกขุนทด
62013036734 นางสาวพิมพกานต� คมนานุกิจ
62013036735 นายวัชรพล คํายา
62013036736 นายอรรฆรินทร� ช%างเนียม
62013036737 นายณัฐวุฒิ พู5วงศาโรจน�
62013036738 นายวีรภัทร สุวรรณาภรณ�
62013036739 นางสาวจันทราทิตย� นุตรักษ�
62013036740 นางสาวเมธาวี ไมตรี
62013036741 นางสาววิภาดา คุณประชา
62013036742 นางสาววรดา อินโท
62013036743 นางสาวธันยพร พริ้งบุญเจริญ
62013036744 นายรัฏฐกฤษ กาญจนาภรณ�
62013036745 นางสาวเพ็ญนภา วันนา
62013036746 นายเขมรัตน� ฉิมนอก
62013036747 นายเสฏฐวุฒิ ประชุมชน
62013036748 นางสาวอุษารัตน� สุนทรา
62013036749 นางสาวจิรนันท� เหมือนสังข�ดี
62013036750 นายณัฐวุฒิ ไทยานุสร
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62013036751 นางสาวนลิตา พันลิลา
62013036752 นางสาวอณัญญา ยศบุญเรือง
62013036753 นางสาววนิดา นันทวัตร
62013036754 นางสาวศศิมาภรณ� จีรพรบัณฑิต
62013036755 นางสาววิริญญา อาเทศ
62013036756 นางสาวเกวรินทร� พรมโคตร
62013036757 นางสาวอริสรา ผลชู
62013036758 นางสาวธนาภรณ� บุญทอง
62013036759 นางสาวอันติกา ทัศนิจ
62013036760 นางสาวอัมฤตยา อภิญ
62013036761 นางสาวสุธีรา นวนิล
62013036762 นางสาวฐานิตา ด%วงดี
62013036763 นางสาวชรินทร�ทิพย� จันทร�ปะทิว
62013036764 นางสาวณฐมน อินชมภู
62013036765 นางสาวนิตยา พาลโรง
62013036766 นางสาวฐาปนี ไชยณรงค�
62013036767 นางสาวสกุลกาญจน� มีมาก
62013036768 นางสาวปาณรดา ผิวเกลี้ยง
62013036769 นางสาวพิชญาภรณ� ป@นตา
62013036770 นางสาวณหฤทัย เพ็งแก%ว
62013036771 นายเอื้อการย� ภิษัชพิทยา
62013036772 นายรัตนพล รอดมณี
62013036773 นางสาวชณัญญา ดังเด็ง
62013036774 นางสาวทรรศนีย� กิจเฟLPองฟู
62013036775 นางสาวภีมญ�นภัสร� ชลายนนาวิน
62013036776 นางสาวนิรมล อุปถัมภ�
62013036777 นางสาวหนึ่งฤทัย ต้ังสิริพันธกุล
62013036778 นางสาวนภสร วัฒนะสิมากร
62013036779 นางสาวจริยาภรณ� ชุมภู
62013036780 นางสาวป@ยพร จันทร�แดง
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62013036781 นายณัฐธิเบศ มีบุญ
62013036782 นางสาวจิราพร กําเลิศทอง
62013036783 นายสรพล สินเจริญรุ5ง
62013036784 นางสาวณัฐธิดา แพทย�ประสิทธ์ิ
62013036785 นางสาวนันทิยา วาสพกานต�
62013036786 นางสาวณัฐธิดา จันทรังษี
62013036787 นางสาวดวงใจ พจนาภิรักษ�กุล
62013036788 นางสาววัชรีภรณ� บุญมีมาพาสุข
62013036789 นางสาวนิราวรรณ มีเมฆ
62013036790 นางสาวชารียา สุวิจิตร
62013036791 นายณัฐวัฒน� เสือมี
62013036792 นางสาวลติรส สมีดี
62013036793 นางสาวอภิชญา พูนพิน
62013036794 นางสาววาสนา ลี้กระจ5าง
62013036795 นางสาวสายฝน ใจศรี
62013036796 นางสาวดวงแก%ว ตุ%มทอง
62013036797 นางสาวสุวรรณา คําแก%ว
62013036798 นางสาวเบญจพร ละวีวัลย�
62013036799 นางสาวพรอุมา อินทนาคม
62013036800 นายพงศกร โชตยาธิวัฒน�
62013036801 นายศุภวิชญ� บุญวาล
62013036802 นายประจักษ� คําพีระ
62013036803 นายธีรศักด์ิ หงษ�เวียงจันทร�
62013036804 นางสาวสร%อยเพชร ภิระบรรณ
62013036805 นางสาวประภาสร ทาสาลี
62013036806 นายณัฐพงษ� เข็มโคตร�
62013036807 นายสุทธิลักษณ� วิเชียร
62013036808 นางสาวเบญจวรรณ ชาลี
62013036809 นางสาวจิตตภา แสงชมภู
62013036810 นางสาวภัทรวดี บุญรักษ�
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62013036811 นายณฐชล ธิกันทา
62013036812 นางสาวจิรยา สุวรรณพร
62013036813 นางสาวณิชกานต� ภิลัยวัลย�
62013036814 นางสาวมาฮีรัน มามะ
62013036815 นางสาวกรรณิการ� ประกายมุข
62013036816 นายมุคลีส ดือราแม
62013036817 นางสาวศิริสุดา ช5วยสุข
62013036818 นายจิรัฏฐ� จีระวัฒน�
62013036819 นางสุวัลนารัตน� จันทเสน
62013036820 นางสาววาสินี สุระดม
62013036821 นายสินากรณ� นึกรัตนอนันต�
62013036822 นางสาวปริญญา ประทุมมี
62013036823 นางสาวพิชฌญา เสนามาตย�
62013036824 นายวีระยุทธ สัตตรัตน�ไพจิตร
62013036825 นางสาวภุมรัตน� วงศ�เส็ง
62013036826 นางสาวฤทัยทิพย� ทองมาก
62013036827 นางสาววรรณนาพร คํามี
62013036828 นางสาวมาดาริน ศิวะทรงพล
62013036829 นางสาวศศินา สิงห�ยะบุศย�
62013036830 นางสาวอริสา นาคเลิศ
62013036831 นายกิตติพงษ� พงศาวลีนุกูลกิจ
62013036832 นายอุดมศักด์ิ ทิพย�กระโทก
62013036833 นางสาวปาริณัท สมบัติพิบูลย�
62013036834 นางสาววรชาฎา วัฒนะนพรัตน�
62013036835 นางสาวพิวัลย� จิระวงศ�วิโรจน�
62013036836 นางลดาภรณ� จีระบุตร
62013036837 นางสาวสุพรรษา ชาวนาฟาง
62013036838 นายปฏิภาน แดงแก%วอนันต�
62013036839 นายนพรัตน� ชํานาญกิจ
62013036840 นางสาวพิณมณี พรหมเมือง
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62013036841 นายอกนิษฐ� ชูเกลี้ยง
62013036842 นายจตุภูมิ โกมาสถิตย�
62013036843 นางสาวประครอง นามโคตร
62013036844 นายอาณัฐกร โพธ์ิย่ังยืน
62013036845 นายอดิศักด์ิ เรืองฤทธ์ิ
62013036846 นางสาวชลธิชา จบสัญจร
62013036847 นางสาวอรทัย ศิริพฤกษ�
62013036848 นางสาวรุจิรา ชัยยะ
62013036849 จ.ท.หญิงสุชีราพร โชติเนตร
62013036850 นางสาวปาจรีย� อัมพุนันทน�
62013036851 นางสาววรรณิศา ชุณหะศรี
62013036852 นางสาวรฑิตา เลขยันต�
62013036853 นายชลธี ธนินโกศล
62013036854 นางสาวกุลนิษฐ� แหล5งหล%า
62013036855 นางสาวพิกุล สมงาม
62013036856 นางสาวกนกพร กลิ่นโลกัย
62013036857 นางสาวสุพิชญาภัค บุญเกิด
62013036858 นางสาวภัททิรา บุญยืด
62013036859 นายเสฏฐพล รุ5งแกร
62013036860 นางสาวหยาดอรุณ หีดนาคราม
62013036861 นางสาวเกศศินี อันปFญญา
62013036862 นางสาวอนงค�นาถ ศิริ
62013036863 นางสาวพรนภัส เพ่ิมพูล
62013036864 นางสาวพิชญาภา ศักด์ิวิทย�
62013036865 นายอรรถชัย คงเฉลียว
62013036866 นางสาวอังคณา ทองจันทร�
62013036867 นางสาวธัชพัช วงสมิง
62013036868 นางสาวอรพรรณ ไวยกัณหา
62013036869 นางสาวพรรณนิภา เชื้อกุณะ
62013036870 นายพีรสุทธ์ิ พลแก%ว
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62013036871 นางสาวสุภาภรณ� พิมดี
62013036872 นายกิตติธัช สงวนศิริ
62013036873 นางสาวจุฑามาส อารามรักษ�
62013036874 นางสาวชุติมา เกิดเหมาะ
62013036875 นางสาวมุทิตา ธิมะโน
62013036876 นางสาวพรทิพย� ธูปทอง
62013036877 นางสาวพรนภา หนูแก%ว
62013036878 นางสาวธมลวรรณ ทองรักษา
62013036879 นางสาวพุ5มพวง แสนแปลง
62013036880 นางสาวธนาภา หนึ่งสวัสด์ิ
62013036881 นางสาวลัดดาวัลย� จันรอด
62013036882 นายธนกฤต จตุศาสตร�
62013036883 นางสาวรุ5งอรุณ อยู5ม่ัน
62013036884 นางสาวณัฐชานันท� กิตติอัครศรีกุล
62013036885 นายภูมิรพี วงค�ประเสริฐ
62013036886 นายสุรเชษฐ� แสงสว5าง
62013036887 นางสาวนฤมล สุดดี
62013036888 นางสาวสุนีย� พิมพ�ดิษฐ�
62013036889 นายกิตติ จันทวงศ�
62013036890 นายปFฐวีย� สร%อยโสภา
62013036891 นางสาวนภสร พูสุวรรณ
62013036892 นายชยางกูร ดลสุข
62013036893 นางสาวภีรดา ศิลปชัย
62013036894 นายณัฐพงศ� สีโน
62013036895 นางสาวนิสากร แย%มบางยาง
62013036896 นางสาวเสาวลักษม� เอี่ยมสําอางค�
62013036897 นางสาวจิรภัทร� สวัสดิภิรมย�
62013036898 นายวราวุธ พาหา
62013036899 นางสาวจริยา มะค5าทอง
62013036900 นางสาวบี ไพรเขตร�
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62013036901 นางสาวอนุชตา สิ่วหงวน
62013036902 นางสาวป@ยภรณ� วิชัยยา
62013036903 นางสาวกมลรัตน� อาทะวงศ�
62013036904 นายวรานนท� เจะโสUะเจะหลี
62013036905 นางสาวหัทยา จันทร�ขาว
62013036906 นางสาววัชลาวลี ทองเต็ม
62013036907 นางสาวรัชฎาวรรณ� ชูเรืองสุข
62013036908 นางสาวภัทรพร สุนทรชัยกิจ
62013036909 นางสาวพรพิมล ถํ้าคู5
62013036910 นางสาวศิริพร จันทะราคา
62013036911 นายสิรวิชญ� คําภูแสน
62013036912 นางสาวเทียนพร มณีขาว
62013036913 นายสรายุทธ มากสิน
62013036914 นางสาวปารณีย� อําพาศ
62013036915 นางสาวนภาพร เฉ5งไล5
62013036916 นางสาววรรณวดี ภู5สวัสด์ิ
62013036917 นางสาวละอองทราย โลแพทย�
62013036918 นายพงศกร ศรีใสพัฒนกุล
62013036919 นางสาวอารยา สอนบุตรนาค
62013036920 นางสาวนภาพร วัฒนจินดา
62013036921 นางสาวพัชรี วงภักดี
62013036922 นางสาวฑณวรรณ เกียรติบัณฑิตกุล
62013036923 นายศรุต ไตรคํา
62013036924 นางสาวปรีดาภรณ� แก%วด%วง
62013036925 นายกฤษดา เวฬุวนารักษ�
62013036926 นางสาวจินตพร หิรัญสถิตย�
62013036927 นางสาวฉัตรชฎา ตะติยะสุนทร
62013036928 นางสาวศศิพิมพ� เสียงแจ%ว
62013036929 นายจิรศักด์ิ ปลื้มสวาสด์ิ
62013036930 นายอภิสิทธ์ิ ธานี
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62013036931 นายธนัตถ�ศิษฐ� อุดมศิลปQ
62013036932 นางสาวนัยนา อัตรภูมิ
62013036933 นางสาวภัทรณัญช� สิทธิสว5าง
62013036934 นางสาวรุจิรัตน� ทองดา
62013036935 นายพลสิทธิ มีไปล5
62013036936 นางสาวโคมแก%ว กรีโส
62013036937 นางสาวจันทร�จิรา การัยภูมิ
62013036938 นางสาวกรองแก%ว จันทรสกุล
62013036939 นายธนภัทร พรมวิชัย
62013036940 นางสาวป@ยธิดา จงขจรพงศ�
62013036941 นางสาวพัตมาวาตี อาแซ
62013036942 นายนพดล สุทธาพิทักษ�สกุล
62013036943 นางสาวสุพรรณิการ� ชัยจันทร�
62013036944 นางสาวหทัยชนก พุทธะศักด์ิเมธี
62013036945 นางสาวบุษรินทร� คงศรี
62013036946 นายธนากร บุญทรัพย�
62013036947 นายเกษม สาธร
62013036948 นางสาวนัฐกานต� ทองขาว
62013036949 นางสาวสินินทรา ห5วงประโคน
62013036950 นางสาวป@ยธิดา สนิท
62013036951 นายนาราชา พรมคํา
62013036952 นางสาวชาคริยา สวดมนต�
62013036953 นางสาวเครือวัลย� แซ5อึ้ง
62013036954 นางสาวอ%าฉ%า ระถะการ
62013036955 นางสาววัชรสุดา พรหมพิชัย
62013036956 นางสาวขนิษฐา ศิลากุล
62013036957 นางสาวภาวดี สอยดาว
62013036958 นางสาวปานเลขา ไพรสณฑ�
62013036959 นายสรวิศ นาวาแก%ว
62013036960 นางสาวต%นฝน วงษ�ศรีแก%ว
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62013036961 นางสาวสุภาภรณ� สีดาน%อย
62013036962 นางสาวสายฝน ขัติยะ
62013036963 นางสาวญาณิน ไชยอมรกุล
62013036964 นางสาวสุชาดา ป@Pนประวัติ
62013036965 นางสาวสุพัตรา สุขเวทวิทยา
62013036966 นางสาวเมธินี เสถียร
62013036967 นายทรงศักด์ิ ธรรมจักร�
62013036968 นายกฤษณะ อินทโชติ
62013036969 นางสาวนวพร ศรีภู5ทอง
62013036970 นางสาวขวัญเรือน ปFญจะชัย
62013036971 นางสาวจิราพร บัวน้ําอ%อม
62013036972 นางสาวรัตนา พรมมา
62013036973 นางสาวศุภานิช เสมแย%ม
62013036974 นางสาวนฤมล คํามงคล
62013036975 นางสาวนภัสสร วังซ%าย
62013036976 นางสาวณัฐติญา ฤทธ์ิเลิศ
62013036977 นางสาวนิภาพร สมอดี
62013036978 นางสาวเกศินี หล%าธิ
62013036979 นางสาวเดือนเพ็ญ ชมภูจันทร�
62013036980 นางสาวสุกัญญา แป;นสุขา
62013036981 นายวรารัฐ อินแจ%ง
62013036982 นายเจษฎา บินมะฮ�มุด
62013036983 นางสาววราภรณ� สมบุรุษ
62013036984 นายสกลเดช วิลาวรรณ
62013036985 นางสาวชนานันทน� สุวรรณคุณ
62013036986 นายวรพงษ� สุขสวัสด์ิ
62013036987 นางสาวพัชรนันท� ใจต้ัง
62013036988 นางสาวเกษมณี นักพรม
62013036989 นางสาวสุนันทา อ%นขวัญเมือง
62013036990 นางสาวกันต�ภัสสร เกิดแก%ว

หน%า 1233 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013036991 นางสาวชุติกาญจน� โหงทับทิม
62013036992 นายตระการ สมานสิน
62013036993 นายสมสุข ภู5พันธ�
62013036994 นางสาวพรชิตา อยู5ยืน
62013036995 นางสาวณัฐรดา สีทา
62013036996 นางสาวนลินี เสียมศักด์ิ
62013036997 นางสาวนิธิพร ช5วยมาก
62013036998 นางสาวสุภัทร ไชยสาลี
62013036999 นางสาวสุจิตรา เพชรดี
62013037000 นายชินสิทธ์ิ นิลชาติ
62013037001 นายองอาจ อ5อนปรางค�
62013037002 นายกรวิชญ� จะระคร
62013037003 นางสาวภัทราทิตยา เพชรนาค
62013037004 นายยศกร หมัดอะดัม
62013037005 นางสาวจารุณี แดนคําสาร
62013037006 นางสาวกฤษณา เป@ดสูงเนิน
62013037007 นางสาวณัฐกานต� กฐินสมิต
62013037008 นางสาวกนกวรรณ สุขถาวร
62013037009 นางสาวปุณยาพร นนท�มุติ
62013037010 นางสาวเมณิการ� วงษ�ทองดี
62013037011 นางสาวสายทอง กาญจนะชาติ
62013037012 นายธันวา สุขฉํ่า
62013037013 นางสาวณัฐชญา ประวาทวิน
62013037014 นายอุเทน สุขอยู5
62013037015 นางสาวสุกัญญา ลือชา
62013037016 ส.ต.ต.วิธวิทย� ย%ายต้ัง
62013037017 นางสาวศุภดา รัตนะ
62013037018 นางสาวธัญญลักษณ� สุขฤกษ�
62013037019 นายรัตภูมิ คงมีชัย
62013037020 นางสาวสินี ธงถาวรสุวรรณ

หน%า 1234 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013037021 นางสาวเกจชณัฐ ย้ิมเทียน
62013037022 นางสาวธนัชพร คงควร
62013037023 นางสาวกัญวรา โพธ์ิทองคํา
62013037024 นายเสกสม แจ%งจิต
62013037025 นางสาวอุทัยวรรณ ตาเสาร�
62013037026 นายกฤษฎา ธาระเนตร�
62013037027 นายศุภกฤต จงไกรจักร
62013037028 นางสาวทิพย�สุดา หมีทอง
62013037029 นางสาวกุลยา อุบลพงษ�
62013037030 นางสาวศิริเกศ ธิกากัน
62013037031 นางสาวปาริษา ศรีทวีกูล
62013037032 นายฤทธ์ิธิเทพ สายสาหร5าย
62013037033 นายอุเทน โคตรสมบัติ
62013037034 นางสาวอรวรรณ เขียวคํา
62013037035 นายสมยศ เชื้ออ5อน
62013037036 นางสาวหัทยา เตชะธีรปFญญา
62013037037 นายวิษณุ คชรัตน�
62013037038 นายวิมุตติ กอผจญ
62013037039 นายพุฒพงษ� สร%อยประสงค�
62013037040 นางสาวสิริกัลยา พวงทอง
62013037041 นางสาวนิรนา โตใหญ5
62013037042 นายณัฐวัตร โทจําปา
62013037043 นายมานพ เข่ือนโคกสูง
62013037044 นายธนาเศรษฐ� วีระธราพัฒน�
62013037045 นางสาวสุดารัตน� ศรีเกตุ
62013037046 นางสาวอภิญญา สานวล
62013037047 นายบัญชา นิลฉํ่า
62013037048 นายนภพร ตันสุวรรณรัตน�
62013037049 นายณัฐภัทร� พิรพัฒน�
62013037050 นายณัฐนนท� ลุนพัฒน�
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62013037051 นางลภัสรดา ภิญโญกูล
62013037052 นางสาวนันทิกานต� บุญฉํ่า
62013037053 นางสาวศุภาวรรณ เลิศทรัพย�สุรีย�
62013037054 นางสาวสายไหม อสิพงษ�
62013037055 นายเอกกวินท� วัฒนศรี
62013037056 นางสาววรรณดี บุญดํา
62013037057 นางสาวจุฑารัตน� ทะรารัมย�
62013037058 นางสาวจันทร�ทิมา สร%อยทับทิม
62013037059 นางสาวศศิวิมล แดงเจริญ
62013037060 นางสาวสุนิสา บัวเสถียร
62013037061 นางสาวบุญศิริ สินสิงห�
62013037062 นางสาวพาฝFน มาคงทอง
62013037063 นางสาวกัญญาณัฐ คําเขียว
62013037064 นางสาวชลดา มาลาอี
62013037065 นายสรกฤช พุกสวัสด์ิ
62013037066 นายธเนศวร� อ5อนคํา
62013037067 นางสาวเจวรี ตรีวิเศษ
62013037068 นางสาวอรวรรณ บุญประสพ
62013037069 นางสาววิภาวี คุณวุฒิ
62013037070 นางสาวพรวรงค� จินวงศ�
62013037071 นางสาวกนกวรรณ โมปลอด
62013037072 นางสาวจิราพร สอนบุญมา
62013037073 นายอรรถพล สู5บุญ
62013037074 นางสาวธัญภัทร เชยอักษร
62013037075 สิบเอกป@ยะพงษ� มณีศรี
62013037076 นางสาวพิชญ�สุกานต� เอี่ยมยัง
62013037077 นางสาวชนิกามาศ เมฆอาภา
62013037078 นางสาววัลย�วลี โน%มนํา
62013037079 นายรัชฏ�พงศ� รักษ�สุรวงศา
62013037080 นางสาวบุศยรินทร� สุวรรณพงค�
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62013037081 นางสาวสุวรรณี ทัศนะ
62013037082 นางสาวกัญญลักษณ� เค่ียมขาว
62013037083 นายอํานาจ นานอก
62013037084 นางสาวมัลลิกา เจริญกุล
62013037085 นางสาวพิมพ�สุดา ช5วยสวัสด์ิ
62013037086 นางสาวปทุมพร ธรรมะ
62013037087 นายชวรินทร� ทุนมาก
62013037088 นายฉริยะพงศ� คงความสุข
62013037089 นายนราธิป ยีตาหวี
62013037090 นายณัชพล สุวรรณรัตน�
62013037091 นางจิรติ สิรินุสรณ�
62013037092 นางสาวกัญญารัตน� ตะพัง
62013037093 นางสาวกนกรดา วงษ�เจริญ
62013037094 นางสาวพิมพ�พิชญา ร5วมบุญ
62013037095 นางสาวฝนทิพย� นาคขวัญ
62013037096 นางสาวณัฏฐนิชา โคธิเสน
62013037097 นางสาวจุฑามาศ นุศล
62013037098 นายศรัณย�ภัทร ภูริวัฒน�
62013037099 นางสาวสุภัคชณา ศรีสด
62013037100 นางสาวกวินนา สาครไทย
62013037101 นายภูบดี มะณีน%อย
62013037102 นายวัชรพัฒน� นาคจีนวงศ�
62013037103 นางสาวจินตนาภรณ� ไสยะกิจ
62013037104 นางสาวมาลินี ทองดี
62013037105 นางสาวกิตติกาญจน� อินติใหม5
62013037106 นางสาวพิมพ�นิภา สายคําวงศ�
62013037107 นายพงศกร ฝอยทอง
62013037108 นางสาวจิรัญญา จิตรพงษ�
62013037109 นายประสิทธ์ิ แก%วรอด
62013037110 นายจักรกฤษณ� กาฬแก%ว
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62013037111 นางสาวศิริวรรณ เกิดสมศักด์ิ
62013037112 นางสาวสุดารัตน� คําภูษา
62013037113 นายศิรินทร� ครุฑดํา
62013037114 นางสาวสุกาญจนา เฮ%าชุน
62013037115 นางสาวธนาภรณ� คําทับทิม
62013037116 นางสาวสุดารัตน� ทับยาง
62013037117 นางสาวหนึ่งฤดี ราโช
62013037118 นางสาวเบญจวรรณ ชุ5มชื่น
62013037119 นางสาววรรณรดา กิจพิทักษ�
62013037120 นางสาวอัญชลี สวาสด์ิเพ็ชร�
62013037121 นายอธิปวัต นวลเอียด
62013037122 นายชนากานท� ใจปา
62013037123 นายกิตติภณ แสงแก%ว
62013037124 นายป@ยะ โกยทรัพย�มา
62013037125 นางสาวนัทธมล จันทร�เพ็ญ
62013037126 นายพรพงษ� มณีฉาย
62013037127 นางสาวสุพรรษา ลูนคํา
62013037128 นางสาวชุติมา อายุยืน
62013037129 นางสาวรุ5งศิริ พิบูลย�
62013037130 นายอรุณชัย ประสนธ์ิ
62013037131 นายจิรยุทธ คุดทา
62013037132 นางสาวกรรณิกา แย%มแก%ว
62013037133 นางสาวกรณัฐ วายโสกา
62013037134 นายภิรกร วริศธนเกศรา
62013037135 นางสาวธนวรรณ สุขศรี
62013037136 นายอภิชัย สมปองใจทํา
62013037137 นางสาวนภสร ศุภกิจ
62013037138 นางสาวลลิตา วิจารณ�ปรีชา
62013037139 นางสาวนิรมล ใจใหญ5
62013037140 นายภาณุวัฒน� ต%นงาม
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ระดับปริญญาตรี

62013037141 นางสาวอภิชญา คนธรรมเนตร
62013037142 นางสาวรัตติกาล เจริญอินทร�
62013037143 นางสาวปราณี อําพันธ�นคร
62013037144 นางสาวปาณิสรา รักษ�เจริญ
62013037145 นางสาวพรปวีณ� ศุภสิทธิจันทร�
62013037146 นางสาวจิราพัชร เฮสูงเนิน
62013037147 นางสาวศิริพร คําวัง
62013037148 นางสาวกัญฎาภัค เพ็ชรคง
62013037149 นางสาวปณิดา ผิวงาม
62013037150 นางสาวสโรชา วงษ�คํา
62013037151 นางสาววริยา สาระคํา
62013037152 นางสาวทองกวาว ป@จจวงค�
62013037153 นายปริญ อินทสังข�
62013037154 นายฉัตรชฎิล ก่ิงทอง
62013037155 นายศฐา นิจถาวร
62013037156 นางสาวนลินรัตน� ราบุรีธนกาญจน�
62013037157 นางสาวชลลดา เฉยเผือก
62013037158 นางสาววิริยาภรณ� หล%าสมบูรณ�
62013037159 นางสาวสวรินทร� สุขีชล
62013037160 นางสาวเจนจิตรา ทองห%อย
62013037161 นายไพศาล จ%างประเสริฐ
62013037162 นางสาวปทุมทิพย� กลับใจ
62013037163 นางสาวนุชนารถ คุ%มนุช
62013037164 นางสาวนภาภรณ� แน5งน%อย
62013037165 นางสาวธนวรรณ บุญประเสริฐศักด์ิ
62013037166 นางสาวสุรภา พ%นโศรก
62013037167 นางสาวปภัสรา รุ5งแสง
62013037168 นางสาวพิชชากร รัตนแก%วกาญจน�
62013037169 นายทรงชัย แสงแก%ว
62013037170 นางสาวอรวรรณ สีพลัง
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62013037171 นางสาวรัตนมน อุดมชัยเดช
62013037172 นางสาวพัชรพร จึงประดิษฐ�
62013037173 นางสาวศิรภัสสร หนูจุ%ย
62013037174 นางสาวอรอนงค� เก้ือรอด
62013037175 นางสาวศิริพร เฉลิมชัยวินิจกุล
62013037176 นางสาวสุกานดา คงแดงดี
62013037177 นายสกรรจ� หนูพรหม
62013037178 นางสาววิภาวี ศรีภักดี
62013037179 นางสาวหทัยกาญจน� กองทอง
62013037180 นางสาวณัฐธิดา รัตนอุไร
62013037181 นายธัชชัย ชาติทรัพย�สิน
62013037182 นายธนบูรณ� คงแก%ว
62013037183 นางสาวอมรรัตน� ย้ิมอยู5
62013037184 นายเอกภพ คละไฮ
62013037185 นายแมนริด จิตจักร
62013037186 นายทศพร อุมะมานิต
62013037187 นางสาวอรวรรณ สิงห�บํารุง
62013037188 นางสาวน้ําฝน พานเงิน
62013037189 นางสาวสุรีย� อยู5สบาย
62013037190 นายอากร รักษาพล
62013037191 นางธนินทาญ อ%นเงินทยากร
62013037192 นางสาวนันทภัค คมขาว
62013037193 นายณัฐพล มิลลิมิตร
62013037194 นางสาวกฤติยา ธุระนนท�
62013037195 นางสาวธัญณีย� อินธิแสง
62013037196 นางสาวจิตสุภา กลิ่นศรีสุข
62013037197 นางสาวกุลิสญา จงเจริญ
62013037198 นางสาวศศิวรรณ พรหมประดิษฐ�
62013037199 นางสาวดรุณี ขุนไกร
62013037200 นางสาวณัฐธิยา แก5นทรัพย�เกริก
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62013037201 นางสาวพลอย ดารากร ณ อยุธยา
62013037202 นายนัฐกรณ� ฆะระบุตร
62013037203 นางสาวชลธิชา นิรานนท�
62013037204 นางสาวปริญดา มากดํา
62013037205 นายกิตติภพ อมรสมานกุล
62013037206 นายศิภูมิ วิปุลากร
62013037207 นางสาวชลธิชา นิลแก%ว
62013037208 นางสาวรัตติยา อยู5พะเนียด
62013037209 นางสาวบุรฉัตร หยาดผกา
62013037210 นางสาวภวดี เพ็ชรพวง
62013037211 นายพนม ดาวชัย
62013037212 นางสาวธนาภรณ� เณรแก%ว
62013037213 นางสาวชลิดา เชิดโฉม
62013037214 นายดนุพรรธน� หิรัญเดโชวรรธน�
62013037215 นายพงศธร บํารุงเกียรติ
62013037216 นางสาวณิณา รังสิกุล
62013037217 นายอนุชิต ดาลัย
62013037218 นายโดม สิริมธุรพจน�
62013037219 นางสาวพิมพ�ชนก ทองจิตต�
62013037220 นายศาสตริน สารสุวรรณ
62013037221 นายชัยยศ รุ5งเหมือนฟ;า
62013037222 นางสาวจินตหรา หอมจันทร�
62013037223 นางสาวสิตานัน วรรณเลิศ
62013037224 นางสาวปานฤทัย เนียมจันทร�
62013037225 นางสาวนิลาวัลย� ทองราช
62013037226 นางสาวภัทรพร บุญโต
62013037227 นางสาวพัชรวรรณ บัวแสง
62013037228 นายนพณัฐ ศรีจันทร�
62013037229 นางสาวดุจตะวัน ชุณหถนอม
62013037230 นางสาวนวพร ศรีวิเศษ
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62013037231 นางสาวอัจฉริยา ปFญญาประทีป
62013037232 นางสาวสุมินตรา ถาพรม
62013037233 นางสาวทิภาพร ปFดถาวะโร
62013037234 นางสาวกาญจนาณัฐ พัตตานนท�
62013037235 นางสาวกมลชนก พรมมาหอม
62013037236 นางสาวณฐา ทิพยวรเดช
62013037237 นางสาวธัญธร ญาณพิสิฐกุล
62013037238 นางสาวชนาพร นาคพุทธ
62013037239 นายป@ยะบุตร ละออย%อย
62013037240 นางสาวอรนุช ทรงสุวรรณ
62013037241 นางสาวอัญชิษฐา พิธกิจ
62013037242 นางสาววันวิสาข� สะมะแอ
62013037243 นางสาวอริศา นาคอนงค�
62013037244 นางสาวศศิธร สุวรรณประเสริฐ
62013037245 นางสาวฐานิตา เขียวคง
62013037246 นางสาวนูฮาซีดา มามะ
62013037247 นางสาวจิราภรณ� เขียวจู
62013037248 นางสาวปานะพรรณ วงค�ตัน
62013037249 นางสาวกิตติยา ป@ตะคง
62013037250 นางสาวอังคณา อภิชาติโยธิน
62013037251 นายนิธิอัชฒ� ฌานเชาวน�พัชร�
62013037252 นายศตายุ สุทธิวิริยะกุล
62013037253 นางสาวณหทัย สุขเสนา
62013037254 นางสาวมณฑารัตน� บุญประดิษฐ
62013037255 นายภูมิภัทร คัญไทร
62013037256 นางสาววริศรา แสนงาม
62013037257 นายวีระยศ วัฒนา
62013037258 นางสาวสุนันทา ศรีวงค�
62013037259 นางสุกานดา หาญรุก
62013037260 นางสาวรัตนา ช5างทํา
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62013037261 นางสาวณัฐชา เมฆฉาย
62013037262 นางสาววริศธีรา ปาปวน
62013037263 นางสาวขนิษฐา อินทร�ตา
62013037264 นางสาววัชรี พาหุมันโต
62013037265 นางสาวกมลวรรณ อินทร�บาง
62013037266 นางสาวมณฑาทิพย� ปานนาค
62013037267 นายจิระพงษ� ไชยมงคล
62013037268 นางสาวรัตนชาติ ช่ําชองยนต�
62013037269 นางสาวอภิญญา เชื้อทอง
62013037270 นางสาวนันท�นภัส วุฒิพงษ�
62013037271 นายศิริพงษ� รอดพ่ึง
62013037272 นายชยพล หอมเกษร
62013037273 นางสาววรันณ�ยา วัจนะสวัสด์ิ
62013037274 นางสาวสุภารัตน� วงศ�อินแสง
62013037275 นางสาวชัญญาพัชร� ธนัฐวรานันศ�
62013037276 นายประจักร มีชนะ
62013037277 นางสาวดุจดาว เพ็ชรสมบัติ
62013037278 นายศุภกร วินิจกําธร
62013037279 นายวิศรุต สืบสายอ5อน
62013037280 นางสาวแสงอรุณ อาสนไพบูลย�
62013037281 นางสาวจุฑาทิพ โอโน
62013037282 นางสาวนิติรัตน� พิชยะปFญญาวัฒน�
62013037283 นายรุ5งโรจน� ใจยงค�
62013037284 นายอิสรภาพ ไชยอํามาตร
62013037285 นางสาวศุภิวรรณ สีนิล
62013037286 นางสาวอริสา รอดบุญ
62013037287 นางสาวกฤตพร เก5งถนอมม%า
62013037288 นางสาวกชนันท� วงศ�แวง
62013037289 นางสาวสุภารัตน� คะตา
62013037290 นางสาวไพรินทร� พละศักด์ิ
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62013037291 นายรัชชานนท� เย็นทรัพย�
62013037292 นางสาวญาดาวรรณ คงเสน5ห�
62013037293 นางสาวฤทัยรัตน� โอฬาริ
62013037294 นางสาวกัลยกร ศรีพัฒนานนท�
62013037295 นางสาวสุกัญญา เลื่อยไธสง
62013037296 นางสาวสุวรจน� รักเอียด
62013037297 นายพงศ�พิสุทธ์ิ แซเผือก
62013037298 นางสาวณธัญญาดา คล%ายทอง
62013037299 นางสาวชาลินี ศรีราม
62013037300 นายชาญกริช ขุนศรี
62013037301 นางสาวสุทัศนีย� ศรีวิชัยจันทร�
62013037302 นางสาวสุภัสสรา ยามะเทวัน
62013037303 นางสาวป@Pนมณี ระวังพรมราช
62013037304 นางสาวบังอร นวลศรี
62013037305 นายกิตติศักด์ิ คงสมศักด์ิศิริ
62013037306 นางสาวจิราพร ประสิทธ์ิพรภักดี
62013037307 นางสาวอรวรรณ สมเรือง
62013037308 นางสาววาสนา อะกุลดี
62013037309 นางสาวปุญฉัตร เอี่ยมรอด
62013037310 นายธีรพงศ� เพ็งคํา
62013037311 นางสาวสุรีรักษ� ดงภูยาว
62013037312 นางสาวสิริพร บาลรุ5งเรือง
62013037313 นางสาวลลิตา บุญมาเลิศ
62013037314 นายเชาวนนท� เกตุแก%ว
62013037315 นายธนาวัฒน� วรโชติไพศาล
62013037316 นายอนิวรรต เดชจบ
62013037317 นางสาวชญานี พรหมรัตน�พรรณ�
62013037318 นายธนัฐศักย� เลาหพันธ�
62013037319 นางสาวชฎาณิศ ศรีจันทร�
62013037320 นางสาวปุณยวีร� เกียรติทนง
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ระดับปริญญาตรี

62013037321 นายศุภรัฐกรณ� เสถียรสถาพร
62013037322 นางสาวรุ5งฟ;า แสงพรมชาลี
62013037323 นางสาวสุรีย�ศรี พรหมด%าว
62013037324 นางสาวณัฐกฤตา ให%นุช
62013037325 นางสาวณัฐชยา จันทร�แจ5ม
62013037326 นางสาวภัทรจาริน สุติยวัน
62013037327 นางสาวพิมพิกา เรืองสุข
62013037328 นางสาวจุฑารัตน� แสงลีย�
62013037329 นางสาวกัณญธิดา ลภัสธนาทิพ
62013037330 นางสาวอลิต%า หลําเบ็ญสะ
62013037331 นางสาวปนัดดา หอมยศ
62013037332 นางสาวโสรยา มุสิกวัตร
62013037333 นายวสุรัตน� ย้ิมจันทร�
62013037334 นางสาวสุพัตรา คูณชัย
62013037335 นางสาวปุณยภา ซางสุภาพ
62013037336 นางสาววรินทร ทองใบ
62013037337 นางสาวกมลวรรณ ภู5ระหงษ�
62013037338 นางสาวภัทรกันย� เกตุนาค
62013037339 นางสาวปรัชญานี นาคประดิษฐ�
62013037340 นางสาวรัตติยา เนียมจันทร�
62013037341 นางสาวพิมพ�รัมภา พนาพิทักษ�กุล
62013037342 นางสาวสุดาพร ราตรีพฤกษ�
62013037343 นายภัทรนันท� หยกมณี
62013037344 นางสาวสิริชล พูลทรัพย�
62013037345 นางสาวกัลยา คงกระพัน
62013037346 นางสาวภัทรนันท� จิตต�อารยะกุศล
62013037347 นายพีรกริช ดอนเจดีย�
62013037348 นางสาวป@ยะธิดา ไข5สุข
62013037349 นางสาวศิรินันท� ศรีบัวสด
62013037350 นายสุวรรณ เพ็ชรมณี
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ระดับปริญญาตรี

62013037351 นางสาวปรียากรณ� พรสิงห�ปรีชา
62013037352 นางสาวศิริกุล ขยันงาน
62013037353 นายกิตติคุณ กําเหนิดคุณ
62013037354 นางสาวธัญวรัตม� ศิริบุญฤทธ์ิ
62013037355 นางสาวอมรรัตน� เหลืองชมพู
62013037356 นางสาวปรียา ทองหมุน
62013037357 นางสาวนารินทร� กEายอด
62013037358 นางสาวอรทัย เพ่ิมพูล
62013037359 นางสาวชลิดา ชัยโยบัว
62013037360 นางสาวนุรอายนี ยูโซะ
62013037361 นางสาวมาตา ยงเจริญกิจกุล
62013037362 นางสาววีณัฐชยา ธนสิริเศรษฐ�
62013037363 นางสาวอัญชดา พงศาภาสิริทัต
62013037364 นายป@ยรัฐ กรพุกกะณะ
62013037365 นางสาวชิษณ�ชญา ขําง้ิว
62013037366 นางสาวอัญชลีญา ทุมพัง
62013037367 นายปฏิภัทร รามาตย�
62013037368 นางสาวธิติสุดา เนียมคํา
62013037369 นางสาวบุญสิริ หอมจันทร�
62013037370 นางสาวเกศกาญจน� บุญเพ็ญ
62013037371 นายป@ติพันธ� ขํางาม
62013037372 นางสาวณิชารีย� แรงเพ็ชร
62013037373 นางสาวอรอนงค� นาคสกุล
62013037374 นางสาวนภาลัย สุกแสงจันทร�
62013037375 นางสาวญาณิศา กระจ5างโลก
62013037376 นางสาวจิรภัทร เทพโสภา
62013037377 นายธนภัทร บัวเงิน
62013037378 นางสาวภคพร คําภิระแปง
62013037379 นายธนรัตน� หม่ืนไกรทอง
62013037380 นางสาวธัญญาภร จันทรภิบาล
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62013037381 นางสาวสุพัดทรา คชเดช
62013037382 นางสาวนนทกร ปรีสิงห�
62013037383 นางสาววิจิตรา จันทะพงษ�
62013037384 นายณัฐพิชาญ เพียรอุตส5าห�
62013037385 นายธีรวัฒน� วัฒนสิน
62013037386 นายวาสุเทพ แช5มชื่น
62013037387 นางสาวธนณภัทร ทิพย�ประวัติกุล
62013037388 นางสาวธิดารัตน� อังฆะ
62013037389 นายวีรภัทร เพชรทอง
62013037390 นางสาวอัญชลี หลวงวิเศษ
62013037391 นางสาวพันทิวา จันทร�แจ5ม
62013037392 นางสาวซูลฟารีซัน ยูโซUะ
62013037393 นางสาวจันจิรา เกรัมย�
62013037394 นางสาวไพลิน เกิดจาด
62013037395 นายอชิร ศิริ
62013037396 นางสาวศิริรัตน� จุลแสน
62013037397 นางสาวอาอีซะห� สะนิง
62013037398 นางสาวปณิดา เผือกโสมณ
62013037399 นางสาวอภิชญา ชาพิภักด์ิ
62013037400 นางสาวจีรนันท� เอกชัยเจนกิจ
62013037401 นางสาวสุภาพร ศรีจริต
62013037402 นางสาวธนวรรณ หิรัญเจริญสมุทร
62013037403 นางสาวชุติมา สวัสดิภาพ
62013037404 นางสาวพิชญ�พิมล โนราช
62013037405 นางสาวเกสรา เติมธนโชติ
62013037406 นางสาวเยาวเรศ พัฒนิยม
62013037407 นางสาวศจิรภัทร ป@Pนจุไร
62013037408 นายปรัชพล เสาวภา
62013037409 นางสาวอุบลรัตน� ขันธ�ทอง
62013037410 นางสาวรัชฎาภรณ� เนียมลอย
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62013037411 นางสาวจุฬาลักษณ� เอี่ยมแสวง
62013037412 นางสาวฐานุตตรี หนูทิม
62013037413 นายจิรภัทร เทียวทอง
62013037414 นายศรัณย� กมลวิบูลย�
62013037415 นางสาวสุดารัตน� ภาคฤทธ์ิ
62013037416 นางสาวจตุพร ทวีวัฒนพงษ�
62013037417 นางสาวณัฐณิชา อุ5นทุโล
62013037418 นายสมพงษ� สุทธิสวัสด์ิ
62013037419 นางสาวธญาภัท รอดจันทร�
62013037420 นายณัฐวุฒ ใจสําริด
62013037421 นางสาวปภัชญา ลือชา
62013037422 นางสาวอารยา ธูปเทียนทอง
62013037423 นางสาวสุภาพร แดนสีแก%ว
62013037424 นายคณิต สันติประยูร
62013037425 นางสาววรัญญา สาลํา
62013037426 นางสาวสุภาพร ปานจีน
62013037427 นายอัครพล ชูบํารุง
62013037428 นางสาวปรัศนา ศิริขันธ�
62013037429 นางสาวจันจิรา มาตรา
62013037430 นางสาวสุชาดา ทองบุญยัง
62013037431 นางสาววนิดา ตUะสัก
62013037432 นายณัฐพล ไชยชาติ
62013037433 นางปรียาพร ม5วงสีสันต�
62013037434 นายภูมิ พาพันธ�
62013037435 นางสาวมญชุ�ปวีณ แก%วปFน
62013037436 นายศาสนะ รัตนบํารุง
62013037437 นางสาวกัณฐมณี อินทุวร
62013037438 นางสาวสลีวัลย� บัวไสว
62013037439 นางสาวช5อทิพย� พุ5มด%วง
62013037440 นางสาวขวัญฤดี สุวรรณสังข�
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62013037441 นางสาวพิชญวดี ศิรเศรษฐ�กุล
62013037442 นางสาวนิภาพร พุธละ
62013037443 นางสาวมนสิชา ศรีตะนะ
62013037444 นางสาวนวลอนงค� ชูแก%ว
62013037445 นายไชยพร สุธารักษ�
62013037446 นายภูวพัฒน� เจะมะ
62013037447 นางสาวจิราภรณ� แป^ะเงิน
62013037448 นางสาววรรณิภา นนทจันทร�
62013037449 นางสาวปFณณภัทรภรณ� จันทร�สุคนธ�
62013037450 นางสาวลลิตา รันทกิจ
62013037451 นางสาวเยาวพา สว5างเนตร
62013037452 นางสาวธนียา มูลเภา
62013037453 นายพงษ�พัฒน� นิโครธ
62013037454 นางสาวพัทธ�ธีรา ศรีสังข�
62013037455 นางสาวชญานิน กลัดเนินกลุ5ม
62013037456 นายสกุลชาย ศรีพิทูลพาทย�
62013037457 นายเพชรภูมิ แสงบํารุง
62013037458 นางสาวไข5มุก คงมีผล
62013037459 นางสาวอารีรัตน� รูปสวย
62013037460 นายนฤดล อิทธิวรากร
62013037461 นางสาวจุฑามาศ คุณงาม
62013037462 นางสาวณัทวรรัตน� คําบาง
62013037463 นางสาวปาลิกา ดีหะสิงห�
62013037464 นายอัครชัย มาตรา
62013037465 นางสาวมลยุพา แก%วดวงใหญ5
62013037466 นางสาวสุจิตรา อ5องละออ
62013037467 นายพลากรณ� แสงทอง
62013037468 นางสาวอารียา วงษ�ย้ิม
62013037469 นายเสน5ห� เอกบุตร
62013037470 นางสาวเวธกา ศิริสุขชัยวุฒิ
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62013037471 นางสาวสําอางค� นามประเสริฐ
62013037472 นายอิสมาแอ วาเย็ง
62013037473 นางสาวจันทรา สาบาล
62013037474 นางสาวสุทธิดา พรรณเรืองรอง
62013037475 นางสาวพิมพกานต� ฝFMนคําอ%าย
62013037476 นางสาวจณิสตา ศิริรวง
62013037477 นางสาวมณีรัตน� รักดี
62013037478 นายพชรพล รังสิธารานนท�
62013037479 นางสาวดวงกมล บุญสุข
62013037480 นายนิธิศ ธรกนกกาญจน�
62013037481 นางสาวณัชชา ช5วยทองมี
62013037482 นางสาวกาญจนี รติกร
62013037483 นางสาวปานวดี แสวงสุข
62013037484 นางสาวเปรมกมล ภู5จีบ
62013037485 นายภูวนาถ ป;อมเมือง
62013037486 นายอนิรุจน� กายพันธ�
62013037487 นางสาวมาริษา นุศรี
62013037488 นางสาวนภาวรรณ แก%วสุข
62013037489 นางสาวภาวินี พ่ึงพา
62013037490 นายพงษ�เดช บุญพ5วง
62013037491 นางสาวทักษวดี วิวัฒน�ศิลปQชัย
62013037492 นายชลิต ท%วมแสง
62013037493 นางสาวสมรักษ� เถรี
62013037494 นางสาววิภาวดี จันทร�อินทร�
62013037495 นางสาวอรกานต� สุคนธวิโรจน�
62013037496 นางสาวสิริธร จงอยู5กลาง
62013037497 นางสาวสมจินตนา สังข�รุ5ง
62013037498 นางสาวเรวดี แก%วดก
62013037499 นายณรงค�ฤทธ์ิ ฟองอาภา
62013037500 นางสาวญาติกา ชนพิมาย
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62013037501 นางสาวสุวนันท� วรรณเกตุ
62013037502 นายภัทรพงศ� สุทธิรักษ�
62013037503 นายพงศ�พัฒน� สุเหร็น
62013037504 นางสาวสุดารัตน� กองสูง
62013037505 นางสาวสุชีรา ยอดบุตรดี
62013037506 นางสาวกิตติยาพร ชาวไร5นาค
62013037507 นางสาววิชุดา ไพบูลย�
62013037508 นางสาวพัชรีภรณ� ไชยกุล
62013037509 นางสาวดาราวรรณ มุสิกพันธุ�
62013037510 นายสิทธินนท� พลนิเทศ
62013037511 นายศิลปชัย จิตตรง
62013037512 นางสาวปFญญดา นิสัน
62013037513 นางสาวณัฎฐณิชา นทีกุลเจริญ
62013037514 นายดลวัฒน� กองมณี
62013037515 นายดิฐพงศ� วรรณวัน
62013037516 นางสาวอินทุอร อ5อนหวาน
62013037517 ว5าที่ร%อยตรีชิโนรส จันทร�ผดุงจิต
62013037518 นางสาวเสาวณีย� ปFญญาโกวิทกุล
62013037519 นางสาวเบญญา จิตบวรรัศมี
62013037520 นายคมสันต� ซุ%นกลาง
62013037521 นายอัคคเทพพ� มณีประดิษฐ�
62013037522 นายกฤษฎา ดวงเทศ
62013037523 นางสาวนิรชา แหวนเพชร
62013037524 นางสาวชนกานต� โรจนธารา
62013037525 นางสาวมุกขรินทร� โอวีระ
62013037526 นางสาวฤทัยรัตน� ไชยงาม
62013037527 นางสาวพิมลพรรณ จันทร�ผง
62013037528 นางสาวธัญย�ชนก แจ5มใส
62013037529 ว5าที่ร%อยตรีหญิงรัตนา เทียนเต%ง
62013037530 นางสาวลลิตา ราชสุวรรณ

หน%า 1251 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013037531 นางสาวภาวิณี จันดา
62013037532 นายบดินทร� เพชรเจริญนุกูล
62013037533 นายธันเทพ สิทธิกรณ�
62013037534 นางป@ติรัตน� จันทวงศ�
62013037535 นางสาวนันท�ชญา พลเย่ียม
62013037536 นางสาวสุพาภรณ� ปานนก
62013037537 นางสาวศิริพร เสวครบุรี
62013037538 นางสาวสวรินทร� ทองประสูตร
62013037539 นางสาวป@ยะนุช แดงเอียด
62013037540 นางสาวสุกัญญา รสหอม
62013037541 นางสาวชลภัสสรณ� ใหมละเอียด
62013037542 นางสาวอรนุช บัวพรม
62013037543 นางสาววิไลพร สัมฤทธ์ิ
62013037544 นางสาวพัชรินทร� หัวแท%
62013037545 นายณภัทร มัธยมจันทร�
62013037546 นางสาวสัชฌกร มหายศปFญญา
62013037547 นางสาวอรอุมา ปุฤทธิพันธ�
62013037548 นางสาวณัฏฐ� เศวตรัตนเสถียร
62013037549 นางสาวเด5นปากร บุญรอด
62013037550 นางสาวพิชชากร ม5วงเขียว
62013037551 นายณัฐณันทร� จิตโสภา
62013037552 นางสาวอัษฎางค� คงอยู5
62013037553 นางสาวมาลิตา ทิศกระโทก
62013037554 นางสาวศรัยฉัตร ยวนจิตร
62013037555 นางสาวศรสวรรค� ทองเนื้อห%า
62013037556 นางสาวสินีนาฎ สุวรรณโณ
62013037557 นางสาวพรทวี อ5วมสอาด
62013037558 นางสาวภาวิณี สัทธรรมนุวงศ�
62013037559 นางสาวนิศารัตน� เขตวิจารย�
62013037560 นางสาวเอกอนงค� คงแก%ว

หน%า 1252 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013037561 นางสาวพิมพ�ชนก วินิจ
62013037562 นางสาวมีนศกานต�ภรร เฉลิมบุญ
62013037563 นางสาวพิชญาภา ธิศรี
62013037564 นางสาวณัฐรุจา บุตรพรม
62013037565 นางสาวนลิตา เครือแก%ว
62013037566 นางสาวกฤตฏิยากรณ� โคตพรม
62013037567 นางสาวฐาปนีย� เนติ
62013037568 นางสาวสุปรีดา เสนาจอหอ
62013037569 นายเผด็จ แม%นเนรมิตร
62013037570 นายประจักษ� โฉมงาม
62013037571 ว5าที่ ร.ต.หญิงจิรภา พรหมช5วย
62013037572 นางสาวปวิตรา ทะประสพ
62013037573 นางเจนจิราภรณ� ทานะ
62013037574 นางสาวธัญญกาญจน� สิริสังข�
62013037575 นายจงจิตต� ดีชู
62013037576 นางสาวกรรณิการ� โนวังหาร
62013037577 นางสาวสุชานันท� งามวิถี
62013037578 นางสาวณิชาภัทร ใจเด็ด
62013037579 นายวรัชญ� ธนชาติสกุล
62013037580 นายอาฟ@ก มอลอ
62013037581 นางสาวสราวลี ค%าดี
62013037582 นางสาววริศรา พงษ�วิจิตร
62013037583 นางสาวสุนทรีย� จันทวงศ�
62013037584 นางสาวบุญธิดา นาคะพันธ�
62013037585 นายเริงศักด์ิ จุลกะ
62013037586 นายณัฐพงษ� ฉลาดธัญญกิจ
62013037587 นางสาวเกศินี แสงสาคร
62013037588 ว5าที่ร%อยตรีไกรวิท ต้ังตรงจิตร
62013037589 นางสาวกัลยาณี ทับทิมศรี
62013037590 นางสาวทัศวรรณ พลอยอิ่ม

หน%า 1253 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013037591 นางสาวทิพวัลย� สุขยอด
62013037592 นางสาวกชกร อ5อนมา
62013037593 นายสุรวุฒิ ปทุมวงศ�
62013037594 นางสาวน้ําเพชร หารัญดา
62013037595 นายพงศกร ทุมดี
62013037596 นางสาวสุภาณี ชัยวงค�
62013037597 นางสาวรุจาภา ไชยอ5อน
62013037598 นายวิชญ�วิสิฐ เมืองโคตร
62013037599 นางสาวสุพรรณษา สุนา
62013037600 นางสาววริศรา พุทธวงษ�
62013037601 นางสาวสุวิสา แซ5ต้ัง
62013037602 นางสาวโสภาวรรณ เชื้อเมืองพาน
62013037603 นายณัฐวุฒิ เพียรสุขเหลือ
62013037604 นางทิพย�มณฑา นัยวัฒน�
62013037605 นางสาวอทิตยา ขวัญวงศ�
62013037606 นางสาวมณีรัตน� สั่งศรี
62013037607 นางสาวภัทรพร สมพันธุ�
62013037608 นางสาวฐิติมากร สีมาศ
62013037609 นางสาวณัฐชา ถิรธนกุล
62013037610 นายเจษฎา จําปาแดง
62013037611 นางสาวกาญจนา คุ%มวงษ�
62013037612 นางสาวจินตนา สิงจานุสงค�
62013037613 นางสาวสุรีรัตน� เปYPยมรอด
62013037614 นางสาวชญานิศ ประตูด5าน
62013037615 นางสาวณิรดา ศรีสุชาติ
62013037616 นางสาวสุมิตรา คําแก%ว
62013037617 นายภมร เทียนสุพจน�
62013037618 นางสาวนิตยา สมคําศรี
62013037619 นายอุดมชัย ไชยยะ
62013037620 นางสาวชุติมา ลําดับมาก

หน%า 1254 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013037621 นายปราโมทย� พรพิเชษฐ�
62013037622 นางสาวณัฐณิชา สายฟ;า
62013037623 นางสาวศิริพร ดีย่ิง
62013037624 นางสาวณัฏฐ�พิชญา วีรพลพัฒน�กุล
62013037625 นางสาวภัชณภา สุขประเสริฐ
62013037626 นางสาววชิราภรณ� นวลปลอด
62013037627 นางสาวณัฐมล ธูปขุนทด
62013037628 นางสาววาสนา สร%อยโสภี
62013037629 นางสาววิศนี สุธรรมปวง
62013037630 นางสาวนุจรีย� กลยณีย�
62013037631 นางสาวกัลญา นิลหม่ืนไวย
62013037632 นายพลวัฒน� อัครพัฒนชูวงษ�
62013037633 นายนพดล เรืองธรรมรงค�
62013037634 นายวสันต� บุญตามช5วย
62013037635 นายญัตติ มีย่ิง
62013037636 นายธีรพงศ� ชูสวัสด์ิ
62013037637 นายสุรศรี ทองปลิว
62013037638 นางสาวสิริอร เศรษฐีรุ5งเรือง
62013037639 นางสาวจันทรา เรืองศรี
62013037640 นางสาวกรกนก ปอสา
62013037641 นางสาวประภาวรรณ เสือคุ%ม
62013037642 นางสาวบัวบูชา บางข5า
62013037643 นางสาวมนัสนันท� ประสงค�แก%ว
62013037644 นางสาวกุลปรียา พงษ�เจริญ
62013037645 นางสาวเมธิตา ทองปาน
62013037646 นายอภิชาติ จิณะกับ
62013037647 นายณัฐวรท แก%วไพบูลย�
62013037648 นางสาวอรดี พรหมดํา
62013037649 นางสาวภิรมย�พร พิมพ�ต%น
62013037650 นางสาวสมฤทัย ชัยยะคํา

หน%า 1255 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013037651 นางสาวเพ็ญนภา คงอุดมธนกร
62013037652 นางสาวจันทร�จิรา ศิริวงษ�
62013037653 นายอภิรัฐ สมนึก
62013037654 นางสาวสุรางคนา นวลทอง
62013037655 นางสาวนูรมา เด็งระแม
62013037656 นางสาวกนกวรรณ ฤกษ�อุดม
62013037657 นางสาวสิรินทรา เลิศศรี
62013037658 นางสาวอัญธิกา จอยพุก
62013037659 นายภูสิทธ์ิ จันทร�บุตร
62013037660 นายณัฐศิษย� หาญวงษ�บูรณา
62013037661 นางสาวเกศสุมา ปลายนา
62013037662 นายธวัชชัย มาลัยแดง
62013037663 นางสาวอนภิชา มุกดา
62013037664 นางสาวศุภกานต� ลู5ตาม
62013037665 นางสาวพิมลภรณ� ทองดี
62013037666 นางสาวกิตติยา เขียวสุดตา
62013037667 นางสาววิไลวรรณ สายพือ
62013037668 นายอนันทวุฒิ บุตรพรม
62013037669 นางสาวชีวาพร เหล5าอรรคะ
62013037670 นางสาวศศิพิมล เผ5าวิริยะ
62013037671 นางสาวเยาวลักษณ� สินบุญรอด
62013037672 นางสาววิภาพร โมกแก%ว
62013037673 นางสาวสมฤทัย มุ5งชอบ
62013037674 นายจารุกิตต์ิ งามสมทรง
62013037675 นางสาวศิริวรรณ ศรีเครือดํา
62013037676 นายธรรมรงค� ทองอ5วมใหญ5
62013037677 นางสาวพรวิมล ป@ดสูงเนิน
62013037678 นางสาวชนม�นภา ทับพรหม
62013037679 นางสาวจินตนา บูรณะ
62013037680 นายกฤษฎางค� นาคกลั่น

หน%า 1256 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013037681 นายยุทธนา เจาวัฒนา
62013037682 นางสาวกัลยรัตน� โตเจริญวงศ�
62013037683 นางสาวสุภัทรี นาคสวัสด์ิ
62013037684 นายธนายุทธ กาหลง
62013037685 นางสาวสาลินี แซ5เอี้ยว
62013037686 นางสาวปFทมวรรณ แก%วอบเชย
62013037687 นายสระพงษ� หาญสิงห�
62013037688 นางสาวสิรินพร ปFญจสกุลวงศ�
62013037689 นายวัศพล สินทรัพย�
62013037690 นายอธิวัฒน� พูลสวัสด์ิ
62013037691 นางสาวกมลวรรณ ฤทธ์ิดี
62013037692 นางสาวนภัสสร สร%อยฟ;า
62013037693 นางสาวป@Pนกมล ศรีบาล
62013037694 นายนิวัตร� กันภัย
62013037695 นางเกศรินทร� คงมาก
62013037696 นางสาวศีตลา สระทองดี
62013037697 นายภานุพงษ� เมฆกกตาล
62013037698 นางสาวปุณยวีร� การญาณ
62013037699 นางสาวสุภาพร พิมพ�ทอง
62013037700 นางสาวสุรีวัลย� สิขิวัฒน�
62013037701 นางสาวฝนทิพย� อนุสิฏฐกุล
62013037702 นายธีรภัทธ� คัมภีร�พันธุ�
62013037703 นายพีรพัฒน� พุฒนาค
62013037704 นายวงศกร ทองดี
62013037705 นางสาวน้ําฝน ร5วมแก%ว
62013037706 นางสาวชนากานต� ไกรสรกิตติกุล
62013037707 นางเพ็ญศรี ม่ังมูล
62013037708 นางสาวรุ5งอรุณ อารมณ�สวะ
62013037709 นางสาวดารารัตน� วงศารัตนศิลปQ
62013037710 นายศพิยวัฒน� ตันติดิษย�

หน%า 1257 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013037711 นางสาวพรสุข สายทิพย�
62013037712 นายรังสิมันตุ� ตงเตUา
62013037713 นางสาวศศิกานต� พุฒแก%ว
62013037714 นางสาวกิตติยา รอบคอบ
62013037715 นายตุลาการ พรหมณี
62013037716 นางสาวจินตนา แมลงผึ้ง
62013037717 นางสาวภัสส�ลดา เจาะจงดี
62013037718 นายณธนวรรษ แย%มประดิษฐ�
62013037719 นายกานต� แต5งต้ัง
62013037720 นางสาวแพรพลอย อินโต
62013037721 นางสาวชัชวัล บุญนาค
62013037722 นางสาวหยกสุดา ยันพิมาย
62013037723 นายพงศ�พจน� ผ5องอําไพ
62013037724 นายนนท�นวรรษ โกญจนพันธ�
62013037725 นางสาวจิรัชยา อุ5นฤทธ์ิ
62013037726 นางสาวรสสุคนธ� โกสิงห�
62013037727 นางสาวจุฬาลักษณ� แซ5ต้ัน
62013037728 นางสาวชณันภัสร� มหันตกุลรัศม์ิ
62013037729 นายดนุพัฒน� วินิจฉัย
62013037730 นายฤทธิไกร นามเกษ
62013037731 นางสาววรรษมน พรหมทอง
62013037732 นางสาวณัฐศิณี จันทนานุกรณ�
62013037733 นางสาวปวีนา ไชยฤทธ์ิ
62013037734 นางสาวรินรดา อดุลยฤทธิกุล
62013037735 นางสาวณิชาภา กระกรกุล
62013037736 นายวีรชัย สุขพ5วง
62013037737 นางสาววัชรินทร� เชื้อกลางใหญ5
62013037738 นางสาวธัญกานต� พรรณขาม
62013037739 นางสาวดวงกมล ภู5สาย
62013037740 นางสาวรัชดา ดาวงราม
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ระดับปริญญาตรี

62013037741 นางสาวปวีณา พลาเวชกิจ
62013037742 นางสาวอภิญญา อาษาบาล
62013037743 นางสาวนิตยา แพทย�ไชโย
62013037744 นายชัยพร เกตุนาค
62013037745 นายอรินทร� อินทร�แจ%ง
62013037746 นางสาวขวัญชนก ชัยสุทธ์ิ
62013037747 นางสาวพรธิดา ยาวิเลิง
62013037748 นายปฏิภาณ บัวพ่ึง
62013037749 นางสาวจินดารัตน� พุ5มพันธ�
62013037750 นางสาวจุฬาลักษณ� สุวรรณพานิช
62013037751 นายศุภวิชญ� มณีสวัสด์ิ
62013037752 นางสาวกรกมล ไชยสงคราม
62013037753 นางสาวแพรพลอย โชติกมาศ
62013037754 นายกฤตยชญ� เนตรซิว
62013037755 นายชัยศิริ บุญวาสนา
62013037756 นางสาวอาภัสรา เถาว�ทอง
62013037757 นายกฤษฎา อยู5อินทร�
62013037758 นางสาวสายธาร เฮวสุวรรณ
62013037759 นายณัฏฐ�คเนศ ศิริอักษรศิลปQ
62013037760 นางสาวพรเพ่ิม ประกอบแก%ว
62013037761 นางสาวจามจุรีย� ธะดวงศร
62013037762 นายวรกมล หงส�แก%ว
62013037763 นายกันตินนท� เก5งชน
62013037764 นางสาวสกุลธรา วงศ�ปFญญา
62013037765 นางสาวพนัชญา เทศก่ิม
62013037766 นางสาวศนันธฉัตร อําไพ
62013037767 นายกฤษณ พิลาศรี
62013037768 นางสาวสุนิษา ฉิมพลีวัฒน�
62013037769 นางสาวกมลพร มีกําพ้ี
62013037770 นางสาวอนงค�นุช พละสาร
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62013037771 นางสาวณัชษ� กิตติวัฒนธร
62013037772 นายธนาศักด์ิ เกตุสุข
62013037773 นายศักด์ิสิทธ์ิ แก%วนาค
62013037774 นางสาวไพลิน เหลี่ยมสิงขร
62013037775 นางสาวกนกพรรณ บุญสิทธ์ิ
62013037776 นางสาวอมรรัตน� ครโสภา
62013037777 นางสาวณัฐวรา สร%อยทอง
62013037778 นางสาวจรีภรณ� ขวัญดี
62013037779 นางสาวธนพรรณ หอมช5วย
62013037780 นายจิรภัทร ภัทรเศรณี
62013037781 นางสาวปานทิพย� แก%วจิตรงาม
62013037782 ว5าที่ร%อยตรีหญิงชลลดา สามารถ
62013037783 นางสาวกิตตินันท� ธรรมวันนา
62013037784 นายธนทัศน� ชอบสุข
62013037785 นางสาวสุกัญญา กว%างยาว
62013037786 นางสาวศศิกาญน� นุราช
62013037787 นางสาวจินตนา จีนมะโน
62013037788 นางสาวสุกัญญา จันทร�ทอง
62013037789 นางสาวอรอุมา ทิม
62013037790 นายพีรพัฒน� กิตต์ิหิรัญชัย
62013037791 นางสาววรรณภา แก%ววงค�
62013037792 นางสาวเบญจพร สังเรือง
62013037793 นางสาวชลิตตา สมเจริญ
62013037794 นางสาวชนกานต� บัวชู
62013037795 นายอดินันต� โพธ์ิบัว
62013037796 นายเจริญฤทธ์ิ คงทอง
62013037797 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย�อรัญ
62013037798 นางสาวณัฐนันท� รักษ�บงกชกุล
62013037799 นายณภัทร เก้ือสุข
62013037800 นางสาวกาญจนา แก%วกับเพชร
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62013037801 นางสาวสาลินี ไชยศรี
62013037802 นางสาววันเพ็ญ จ๋ิวสุข
62013037803 นายพลธร สิทธิเวช
62013037804 นายณัฐวุฒิ พ5วงเจริญ
62013037805 นางสาวรุ5งนภา มุขสูงเนิน
62013037806 นางสาวทิภาพร สุนทรห%าว
62013037807 นางสาววลัยพร ศรีเสวก
62013037808 นางสาวโสรยา เสาธง
62013037809 นางสาวปารมี เหมทานนท�
62013037810 นางสาวศศิวิมล สะเดา
62013037811 นางสาวนุชฎา นัยเนตร
62013037812 นายธงไชย ศิวิไลวีระนาวิน
62013037813 นางสาวสุวรรณพร สุวรรณจักร�
62013037814 นายนพรัตน� อุ%ยลี
62013037815 นางสาวจิราภรณ� อิ่มชมชื่น
62013037816 นางสาวสุภาวิดา บุญลี้
62013037817 นางสาวรอสมี จิเตะ
62013037818 นางสาวธีราพร รุ5งแจ%ง
62013037819 นางสาวกัณฐิกา อ5อนแก%ว
62013037820 นางสาวอรทัย จ่ันมุ%ย
62013037821 นายพรนับพัน ศิริพิทักษ�ชัย
62013037822 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมจินดา
62013037823 นายชัยนันท� วัชรสถาพรพงศ�
62013037824 นางสาวพัชราภรณ� วุ5นวงค�
62013037825 นายคุณากร น%อยป;อง
62013037826 นางสาวนันทิวา จันทร�สุข
62013037827 นางสาววรัญญา วิเวก
62013037828 นายฉัตรชัย พุทธสงฆ�
62013037829 นางสาวพัชรีพร เขาเหิน
62013037830 นายวัชรพงษ� ศรีนวลดี

หน%า 1261 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013037831 นางสาวจุฑามาศ วิทยนันท�
62013037832 นางวิกานดา บัวทอง
62013037833 นางสาวนันทนา อรุณรุ5ง
62013037834 นายวัชรศร ธรรมวิเศษ
62013037835 นายธวัชชัย ชูสุวรรณ�
62013037836 นายคเณศน� ภู5ทอง
62013037837 นางสาวนริสรา อุทัยเรือง
62013037838 นางสาวณัฎฐากร ธรรมศักดากร
62013037839 นางสาววรณัน สายบุตร
62013037840 นางปริณดา สัตย�รัตน�
62013037841 นางสาวกําไลทิพย� บุญวงษ�
62013037842 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพรสวรรค� เสาศิริ
62013037843 นางสาวสุธีรา สามหมอ
62013037844 นางสาวลดาวัลย� สีขม้ิน
62013037845 นางสาวกิตติยา เต็นฉอย
62013037846 นายภูษิต เหลือจันทร�
62013037847 นายธนากร พรมเด่ือ
62013037848 นางสาววนรัศมี ชลชาชีพ
62013037849 นางสาวจุฬารัตน� กันธิ
62013037850 นายปFญจพล พระจันทร�
62013037851 นางสาวภัทรดา ป@Pนแก%ว
62013037852 นายจารุกิตต์ิ โสภี
62013037853 นางสาวพรเพ็ญ จันทร�ศรี
62013037854 นายชวลิต ไชยภาค
62013037855 นางสาวปาริชาติ นวลเสน
62013037856 นางสาวเบญจวรรณ สิงขรณ�
62013037857 นางสาวดารา มณีรัตนโชติ
62013037858 นางสาวชิดชนก อุ5นสัมฤทธ์ิ
62013037859 นางสาวสุรีพร เมืองแก%ว
62013037860 นางสาวศศิพร ประสงค�
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ระดับปริญญาตรี

62013037861 นางสาวอัญชนา พุฒเปYMย
62013037862 นางสาวกนกพร ช5วยเก้ือ
62013037863 นางสาวสุปวีณ� เชื้อขําดี
62013037864 นางสาวพัชราภา พรมสมบัติ
62013037865 นางสาวบงกช ภูบังดาว
62013037866 นายวรทัศน� เทียมสุวรรณ�
62013037867 นางสาวจุฬาวดี พูนช5วย
62013037868 นางสาวแสงมณีรัตน� พุทธานุ
62013037869 นางสาวเกสรานี แถวทิม
62013037870 นางสาวขนิษฐา ปุทะเห็ม
62013037871 นางรัตติกาล เขียวเรือง
62013037872 นางสาวทรรศนณันท� สินมา
62013037873 นางสาวปุญญพัฒน� ระโส
62013037874 นางสาวอารดา ฮะอุรา
62013037875 นางสาวสุรีพร คํารังษี
62013037876 นางสาวจุฬาลักษณ� น้ํารัด
62013037877 ว5าที่ร%อยตรีอภิชาติ ลอยรัตน�
62013037878 นายวรวิช อสงไขย
62013037879 นายยงยุทธ อินทรประสิทธ์ิ
62013037880 นายมงคล ปFญจรัตน�สกุล
62013037881 นายภูมิเดชา เกตุแก%ว
62013037882 นายอภิสิทธ์ิ อุ5นแก%ว
62013037883 นางสาวสุทธิดา ทองหล5อ
62013037884 นางสาววราภรณ� กําลังเลิศ
62013037885 นางสาวณิชกมล เทียนสิงห�
62013037886 นางสาวรัชฎาภรณ� จันทรัตน�
62013037887 นายดิศญรินทร� พันทรศิริมาส
62013037888 นางสาวนูรีฮัน โตะลู
62013037889 นางสาวชรินธร กาญจรัส
62013037890 นายณัฐวุฒิ ดําบรรณ�
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62013037891 นางสาวอนุธิดา ป;องคํา
62013037892 นายพีระทัด นาคดิลก
62013037893 นางสาวลีนา วรประวัติ
62013037894 นางสาววรวลัญช� เหมือนหมาย
62013037895 นางสาวกุลธิดา ระรื่น
62013037896 นางสาวนิรมล จันทร�มาศ
62013037897 นางสาวรัตนา บรมทองชุ5ม
62013037898 นางสาวณิชย�นาถ เมฆาพงศ�พันธุ�
62013037899 นางสาวนิศารัตน� ม่ังเจริญ
62013037900 นางสาวชลธิชา นนท�อาษา
62013037901 นางสาวอารีรัตน� พรแจ%
62013037902 นางสาววรรณิภา บัวแดง
62013037903 นางสาวทัศนาพร ศรีคําลือ
62013037904 นายสุวรรณ� บุญจันทร�
62013037905 นางสาวขวัญชนก ศศิธร
62013037906 นางสาวธิดาพร สําราญบึงแก
62013037907 นายรัฐพล มีจ่ัน
62013037908 นางสุชัญญา หม่ืนหารวงศ�
62013037909 นางสาวธิดารัตน� จริตงาม
62013037910 นายปุณยตว� พุทธประเสริฐ
62013037911 นางสาวสโรชา วังทอง
62013037912 นายกฤษณัย ราชพิบูลย�
62013037913 นางสาวณัฐวดี ผาเหลา
62013037914 นายพงษ�พันธ� ปFณณกิจจากุล
62013037915 นางสาวยุพาดา บุญจริง
62013037916 นายธีรภัทร คชารักษ�
62013037917 นายรัฐนันท� พูลรักษา
62013037918 นางสาวสินี จันทร�เป[ง
62013037919 นายประพันธ� ประพันธ�สันติ
62013037920 นางสาวภัทราพร จึงอุดมธารา
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62013037921 นางสาวนฤมล หาญชัยสิริพร
62013037922 นายพิทักษ� รัตนคช
62013037923 นางสาวศิริกานดา รักสาย
62013037924 นางสาวสวรรยา ภูมาตนา
62013037925 นางสาวปรียาภรณ� สุดห5วง
62013037926 นางสาวทิษฏยา บุญอิ่ม
62013037927 นางสาวจําเรียง เสือด%วง
62013037928 นางสาวธนิยา นักรบ
62013037929 นางสาวนาจรีย� พงษ�ศักด์ิ
62013037930 นางสาววีรวรรณ คงโหม
62013037931 นายป@ยะวัฒน� นาคพันธ�
62013037932 นางสาวอนรรฆสุดา อุดมนิทัศน�
62013037933 นางสาวศศิภา นิลบรรจง
62013037934 นายพัฒนพงศ� เจือจันทร�
62013037935 นางสาวสมพร ศรีมาศ
62013037936 นางอมรรัตน� เจตนะวิบูลย�
62013037937 นางสาวภัทร�ชา บัวโรย
62013037938 นายภาณุพงศ� วีระจิตรเทวินทร�
62013037939 นางสาวอัญชลี คลังทรัพย�
62013037940 นางสาววรรณิสา ปานแก%ว
62013037941 นายเกียรติสกุล คําหล%าทราย
62013037942 นายสามารถ หอมจันทร�
62013037943 นายสิทธิชัย สัพโส
62013037944 นางสาวธิษณาวดี พุมมาจุ%ย
62013037945 นางสาวมุทิตา บุญพ5วง
62013037946 นางสาวประภาพร บุญโปร5ง
62013037947 นางสาวโซไฮรา ตาเลงปะอาลา
62013037948 นางสาวรดา วงศ�ศิลปาการ
62013037949 นางสาวจุฑาชนก สายรัตนี
62013037950 นางสาวจิตตราพร กลิ่นหอม
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62013037951 นางสาวป@ยพร พัฒนะนุกิจ
62013037952 นางสาวภรณ�ทิพย� พรมทอง
62013037953 นางสาวอคิราภ� กองจันดา
62013037954 นายณัฐกิตต์ิ บุญช5วย
62013037955 นางสาวสิริภัทร นพนิตย�
62013037956 นางกรกมล มัชฌิมาภิโร
62013037957 นางสาวสุนิสา ตุ5มมณี
62013037958 นางสาวกรรณิการ� เจริญกาล
62013037959 นางสาวนุชจรินทร� เนียมจํานงค�
62013037960 นางสาวอารมณ� ทองเพียร
62013037961 นายชัชวา แสงหัวช%าง
62013037962 นายสมชาย ดีสุทธิ
62013037963 นางสาวอรุณศิริ จรูญแสง
62013037964 นางสาวสุภิญญา ครีบผา
62013037965 นางสาวธนลักษณ� สลักคํา
62013037966 นางสาววรรณิดา เหมือนจิตร
62013037967 นายอดิศร สุขเกษม
62013037968 นางสาวอลิษา ตันศิริ
62013037969 นางสาวรภัสศา ลาภาพงศ�
62013037970 นางสาวอารยา อรรนพ
62013037971 นางสาวตัสนีม กาลาแต
62013037972 นางสาวสร%อยทิพย� ศิวกุลกําธร
62013037973 นางสาวสรัญญา พิศพงษ�
62013037974 นางสาวหนึ่งฤทัย ทาจวง
62013037975 นางสาวเสาวลักษณ� จังกินา
62013037976 นางสาวจรรยาพร ศรีสมุทร�
62013037977 นางสาวจารุณี ผลพันธ�
62013037978 นางสาวญาณิศา จิตรีเชาว�
62013037979 นายกิตติ อโนทัยสินทวี
62013037980 นางสาวปFทมาภรณ� แย%มอ่ํา
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62013037981 นายภาพงศ� ซาฮิบ
62013037982 นายกิตติศักด์ิ ละวู5
62013037983 นางสาวพรรณิภา สุวรรณ
62013037984 นายธนพงษ� ป@นะเก
62013037985 นายธัชพันธุ� สุชัยคณารักษ�
62013037986 นางสาวพัชรภรณ� นพกุลสถิตย�
62013037987 นางสาวนารีรัตน� ปานศรี
62013037988 นางสาววารินทร� สิมมะโรง
62013037989 นางสาวมยุรี พุดตาลเล็ก
62013037990 นางสาวดุษฎี รัตนคํา
62013037991 นางสาวกรุณา คุณากรวงศ�
62013037992 นายสหรัถ จันทรักษ�
62013037993 นางสาวสโรชา เกวใจ
62013037994 ว5าที่ร%อยเอกชัยรัตน� สิมแสน
62013037995 นายระพีพัฒน� พรหมคุณ
62013037996 นางสาวพาขวัญ โพธ์ิศรี
62013037997 นางสาวรพีพร จินตกสิกรรม
62013037998 นายป@ลันธ� สําราญใจ
62013037999 นางสาวปุญญชิตา บุญมี
62013038000 นางสาวนิภาพร แสงมาลา
62013038001 นางสาวศิรดา ใบผ5อง
62013038002 นายจักรายุทธ โจระสา
62013038003 ว5าที่ร%อยตรีคมกริช แสนณรงค�
62013038004 นายบุลิน ล%อวชิระวัฏฏ�
62013038005 นางสาวพัชรกมล ม5วงสกุล
62013038006 นางสาวปวีณรัตน� แตงเอม
62013038007 นางสาวธนพร ประมวลศักด์ิ
62013038008 นายฤกษ�ชัย ยะหม่ืน
62013038009 นางสาวอังคณา อาจสัญจร
62013038010 นางสาวนิลทิรา ทองมนต�
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62013038011 นางสาวณัฐริกา ควรชม
62013038012 นายประเสริฐ พูลผล
62013038013 นายศรัญ กลิ่นสุคนธ�
62013038014 นางสาววาราดา ชัยชนาภรณ�
62013038015 นางสาววริศรา ริยาพันธ�
62013038016 นางสาวเรืองรอง เจริญสุข
62013038017 นางสาวธิดารัตน� สะลีมา
62013038018 นายอรรถการ เชื้อช5างเขียน
62013038019 นางสาววรางคณา ประเสริฐสิริบุญ
62013038020 นางสาวธัญชนก สมต%น
62013038021 นางสาวนัฐริกา สมเจริญ
62013038022 นางสาววีรยา รัชฎาวรรณพงษ�
62013038023 นางสาววรนุช ตาสี
62013038024 นางสาวรุจยา บุญฤทธ์ิ
62013038025 นายไกรสิทธ์ิ ไกรปุย
62013038026 นางสาวฤทัยอนงค� นาคะไพบูลย�
62013038027 นางสาวจิรภัทร แก%วอารีย�
62013038028 นายทนุพงศ� ยมพูล
62013038029 นางสาวปุณยภา สุทธิจํานงค�
62013038030 นายธีรพล ชุณหบันดล
62013038031 นายศิวฤทธ์ิ ปานภู5
62013038032 นางสาววรรณวิษา พรหมทา
62013038033 นางสาวรวินันท� หนูแบน
62013038034 นางสาวธิษณาม� เศวภีย�
62013038035 นางสาวแจ5มสิริ ทองเลิศ
62013038036 นางสาวอินทุอร สุจินะ
62013038037 นายณัฐวุฒิ เกรียงไกรเวช
62013038038 นางสาวศิริลักษณ� พิลาวุฒิ
62013038039 นางสาวดุษณีย� จรจรัส
62013038040 นางสาวโสภิดา พูลสาย
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62013038041 นายมนัส ย่ีโถ
62013038042 นายธีรพล ชะบํารุง
62013038043 นางสาวประภัสสร พิมเสน
62013038044 นางสาวอชิรญาณ� หม5อมประโคน
62013038045 นางสาวปาริฉัตร ขันทมาตร
62013038046 นางสาวนฤมล เสี้ยมแหลม
62013038047 นายสุภัทรชัย โลกวิฑูรณ�
62013038048 นางสาวประภัสสร บุญรอด
62013038049 นายสุทธิพจน� วงศ�ดอยแก%ว
62013038050 นางสาวเพ็ญศิริ กิตติประพันธ�
62013038051 นางสาววีสินันท� ศรีสุนนท�
62013038052 นางสาวอรอุมา แพงสา
62013038053 นางสาวอสมา บํารุงสุข
62013038054 นายอภิชาติ ไกรศิริ
62013038055 นางสาวกุลญาดา ม5วงพรหม
62013038056 นางสาวมัณฑนา เพชรใส
62013038057 นางสาวมนัสนันท� มุงต5อม
62013038058 นางสาวจิราพร ศรียะวงศ�
62013038059 นายตรีเทพ ป@ยะวัฒนากูร
62013038060 นายจักรพันธ� ทองกลึง
62013038061 นางสาวจินดารัตน� ช5วยชูเคลือ
62013038062 นางสาวปFทมา วาอุทัศน�
62013038063 นางสาวลลิสา สุวรรณรัตน�
62013038064 นางสาวโยษิตา ใจปลื้ม
62013038065 นายอาทิตย� ฉิมนอก
62013038066 นางสาวสุนิตา เปาอินทร�
62013038067 นางสาวจุฑาภรณ� หนูขวัญ
62013038068 นางสาวเกศณี แสนคําเพีย
62013038069 นางสาวกนกวรรณ ผลพันธิน
62013038070 นางสาวรัตน�ชนานุช สุคันธรัต
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62013038071 นางสาวชนิสรา แสงวิเชียร
62013038072 นางสาวสุดารัตน� กู5กอง
62013038073 นางสาวกัญญภัช ทวีรติ
62013038074 นางสาวดิษฐการ ศรีโกศล
62013038075 นางสาวกุลธิดา ทรัพย�ประสงค�
62013038076 นางสาวอโณทัย ภูหนององ
62013038077 นางสาวพรรณทิพา ฟ;าร5วมปFญญา
62013038078 ว5าที่ร%อยตรีอัครินทร� อินณรงค�
62013038079 นางสาวอุไรรัตน� ดวงชัย
62013038080 นายอดิศร ดวงเด5นทรัพย�
62013038081 นางสาวกัญญา แช5มช%อย
62013038082 นางสาวนภัสวรรณ แก%วสินธุ�
62013038083 นางสาวเบญจพร นิรบุตรโต
62013038084 นางสาวนภาพร กดมงคล
62013038085 นางสาวสุธาทิพย� ทองภา
62013038086 นางสาวสวิตตา จันทนเทศ
62013038087 นางสาวอริสา อรรคฮาตสี
62013038088 นางสาวจีรนันท� เนียลเซ็น
62013038089 นางสาวนวีนา สกุลพงษ�
62013038090 นายเกรียงไกร พุทธโชติ
62013038091 นางสาวรัตนธร มูลเสน
62013038092 นางสาวจุฑามาศ ตันติวัฒน�นิยม
62013038093 นายณัฐ ธํารงธีระกุล
62013038094 นางสาวณัฐกานต� น5วมกล่ํา
62013038095 นางสาวอนุสรา ลอยขจร
62013038096 นางสาวนันทนา ดวนใหญ5
62013038097 นางสาวประภาพร นาคศิลปวิจิตร
62013038098 นางสาวกรณิกา กฤษณัมพก
62013038099 นางสาวสุกัญญา เต5งภู5
62013038100 นางสาวขวัญพิชชา ศรีสุวรรณ�
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62013038101 นายรัฐการ อินทร�จันทร�
62013038102 นายณรงค�กร ชี้ทางดี
62013038103 นางสาวบุษณีย� ระวังภัย
62013038104 นางสาวเสาวลักษณ� ขุนทอง
62013038105 นางสาวเกวลิน ชัยยะ
62013038106 นายปรียพันธ� ร5องแก%ว
62013038107 นายเอกชัย ชุ5มขุนทด
62013038108 นางสาวณัฐพร สร%อยสังวาล
62013038109 นางสาวพัชราภรณ� ทองเขียว
62013038110 นางสาวกันติชา ตรีรัตน�กิตติคุณ
62013038111 นางสาวบัณฑิตา หอมหวล
62013038112 นายธีระพงศ� การสมชน
62013038113 นางสาวเพียงสุรีย� ภักดีพรหมมา
62013038114 นางสาวทิชากร แสงจันทร�
62013038115 นายณัฐภัทร สองห%อง
62013038116 นายทรงชัย ลือฤทธ์ิกุล
62013038117 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองทราย
62013038118 นางสาวกุณฑิกา ทองนวด
62013038119 นางรจนี สุทธิวารี
62013038120 นางสาวทิพย�วรรณ มัชบัณฑิต
62013038121 นางสาวนูรุลวาฮีดา รอนิง
62013038122 นายกฤษฎา วงษ�วานิช
62013038123 นายวรุตม� อินทรมงคล
62013038124 นางสาวอริสรา วิโรจน�
62013038125 นายไตรภพ ฟองจันทร�ตา
62013038126 นายณัฐชานน เทียมทินกฤต
62013038127 นางสาววันวิสาข� ราชอาจ
62013038128 นายณัฐธนนท� จิตตวิบูลย�
62013038129 นางสาวเกสรา พนมชนารักษ�
62013038130 นางสาวปฏิมา เกิดหนู
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62013038131 นางสาวลลิตา จรูญพร
62013038132 นางสาวสุนิษา คําทา
62013038133 นางสาวพรศิริ วงคําจันทร�
62013038134 นางสาวสุมิตรา เนียมทรัพย�
62013038135 นางสาวอามานี ดอเลาะ
62013038136 นางสาวณัฐนันท� แตงเทศ
62013038137 นางสาวสุธาดา สุภิษะ
62013038138 นางสาวเพชรีภรณ� ศรีบุศกร
62013038139 นางสาวทัณฑิกา จินดา
62013038140 นางสาวอรวรรณ ชาธงชัย
62013038141 นางสาวรุ5งนภา เนตรประจักษ�
62013038142 นายพีรณัฐ เทียนศรี
62013038143 นางสาวประไพพรรณ เดชสาหร5าย
62013038144 นางสาวอรุณกมล ชาญชัยพาณิชย�
62013038145 นางสาวอุษณีย� ชุษณานันท�
62013038146 นางสาวนันทวงศ� สอนโคกกลาง
62013038147 นางสาวณัฐวรรณ บุญทอง
62013038148 นางสาวภัคพร น%อยยม
62013038149 นางสาวเบญจมาศ โพธ์ิคํา
62013038150 นางสาวกษิ คําศรี
62013038151 นางสาวสุนิตา อุทัศน�
62013038152 นางสาวปภัทร�สิริ มหแสงสวรรค�
62013038153 นางสาวอัจจิมา สวัสดี
62013038154 นายไชยา เชาว�ช5าง
62013038155 นายธนดิษฐ� ชนะสิทธ์ิ
62013038156 นางสาวทัฐธรีญา โตUะอาด
62013038157 นางสาวฉัตรทริกา สว5างศรี
62013038158 นางสาวปริญญา พิทักษ�เดชา
62013038159 นางสาวสิรินันท� จินดาโสม
62013038160 นายฮาเซ็ม ดอเลาะ
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62013038161 นายณรงค�ฤทธ์ิ เล็กลับ
62013038162 นางวิชุดา พันธุ�พิพัฒน�
62013038163 นางสาวสุทธิดา หาริตะวัน
62013038164 นางสาวสายสมร บุญบุตร
62013038165 นางสาวงามเพ็ญ เลิศจุฑาพร
62013038166 นายเฉลิมชัย ทิพอาราม
62013038167 นางสาวศรัญญา หงโสดา
62013038168 นายกิตติศักด์ิ เรืองม่ัน
62013038169 นางสาวณัฐกานต� สมบูรณ�ธรรม
62013038170 นางสาวปFณรส หนูจันทร�
62013038171 นางสาวโศรดา เข็มเจริญ
62013038172 นายอิทธิพัทธ� แก5นทองคํา
62013038173 นางสาวศลิษา อนุถาวร
62013038174 นางสาวนารีรัตน� สุขขี
62013038175 นางสาวณัฐสิมา พร%อมรุ5งเรือง
62013038176 นางสาวอรธิดา ผลจันทร�
62013038177 นางสาวสรวรรณน� ไชยทองศรี
62013038178 นางสาวสุภาพร ศรีแก%ว
62013038179 นายธีรศักด์ิ ถาวรธนาชัย
62013038180 นายกฤษณะ ศรีเจริญ
62013038181 นายณัฐพล ปานสุวรรณ
62013038182 นายเอกพล ก5งเซ5ง
62013038183 นางสาวกมลรัตน� อุตระ
62013038184 นางสาวศริญญา ทองสังข�
62013038185 นางสาวสุธาสินี จันส5ง
62013038186 นายธนชาต กลิ่นหอม
62013038187 นายพิสิษฐ� ลีสมิทธานันท�
62013038188 นางสาวชารียา สุทธิมล
62013038189 จ5าอากาศตรีธนพล อินสว5าง
62013038190 นางสาวนาถอนงค� ตาไคร%

หน%า 1273 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013038191 นายศุภวัฒน� โพธ์ิวิทย�
62013038192 นางสาวภัทจิรา ล%อสุวรรณ�
62013038193 นายปรัชญา มีบุญเปYPยม
62013038194 นายสรวิชญ� ป@ยะปานันท�
62013038195 นายพันยุทธ สิงหเสม
62013038196 นายหาญกิจจพล เพชรหิน
62013038197 นายสุวิชัย บุราคร
62013038198 นางสาวรุจิรัตน� เนื้อนุ5ม
62013038199 นางสาวธันย�ชนก เครือรัฐติกาล
62013038200 นางสาวรัชฎาภรณ� อินทพันธ�
62013038201 นางสาวปนัสดา สุขเสริม
62013038202 นางสาวธนัชชนม� ศรีรักษ�
62013038203 นางสาวจิตตาพันธ� โถวสกุล
62013038204 นางสาวนฤมล พ่ึงพระ
62013038205 นางสาวพรรณทิพา พร%อมประเสริฐ
62013038206 นางสาวหัทยา พฤษธิสาริกร
62013038207 นายประสิทธ์ิศักด์ิ น%อยเอี่ยม
62013038208 นางพิรญาณ� ป;องวิเชียร
62013038209 นางสาวภัทธรีญา จันทร�ขาว
62013038210 นางสาวนวรัตน� คงดอน
62013038211 นางสาวธนิษฐา ส5งทวน
62013038212 นางสาวดาวประกาย สายอ5อน
62013038213 นายปุณภาส ทิพย�รัตน�
62013038214 นายไกรศรี ศรีเมือง
62013038215 นางสาวขัตติยา ม่ันสนธ์ิ
62013038216 นายสิงหเดช บัวแดง
62013038217 นายชาญ จิตนิยม
62013038218 นายศักด์ิศรี หล%าล้ํา
62013038219 นางสาวหฤทัย คลังทอง
62013038220 นางสาวณัฐฏกานดา ฤทธิรักษ�
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62013038221 นางสาวกัลยรัตน� เพ่ิมพูลสุขย่ิง
62013038222 นางสาวกมลวรรณ ต้ังวิทูวนิช
62013038223 นางสาวรุจรวี มีสง5า
62013038224 นางสาวกุลสตรี สกุลวสุพันธุ�
62013038225 นางสาวธัญญารัตน� สุดสงวน
62013038226 นายศตวรรษ เอกธุระวานิช
62013038227 นายเจริญศักด์ิ ชูชาติ
62013038228 นางสาวบุษมาศ จันทร�คงช5วย
62013038229 นางสาวเบญญาภา กาศสกุล
62013038230 นายธิติ อาชวาคม
62013038231 นางสาวปาลิน กุญแจทอง
62013038232 นายสุณัฐชา เขยะตา
62013038233 นางสาวภัทรวรรณ ทองแดง
62013038234 นางสาวรพีพรรณ ไชยหันขวา
62013038235 นางสาวธัญรดา หาญกล%า
62013038236 นางสาวนนทพร แสงสุวรรณนุกุล
62013038237 นายกมลภพ จันทวิโรจน�
62013038238 นางสาวสุพิชญนันปQ ดวงอินทร�
62013038239 นางสาวจิรัศยา สังข�ประดิษฐ�
62013038240 นายขุนพล บุญจําเนียร
62013038241 นางสาวธนัชชา พุธเพ็ง
62013038242 นางสาวนภิศ หลี้แซม
62013038243 นางสาวฐิติรัตน� กลุ5มยา
62013038244 นางสาวนันศรัชญ� ปFทมัตย�
62013038245 นางสาวกานดา อ5วมกลัด
62013038246 นางสาวป@Pนอนงค� เรืองวัลย�
62013038247 นางสาววรพรรณ จันทร�กระจ5าง
62013038248 นายอับดุลเลUาะ หัดยี
62013038249 นางสาวเพียงนภา ชัยดุษฎีกุล
62013038250 นายสุประจักษ� มิตรรัตน�
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62013038251 นางสาวกันภิรมย� แหยมไทย
62013038252 นายกิตติกรณ� หกขุนทด
62013038253 นางสาวลดาวัลย� ใจสุทธิ
62013038254 นางสาววิมลมณี อยู5มณี
62013038255 นางสาวสุนารี รอชา
62013038256 นางสาวสลัลพัชญ� สาทิพจันทร�
62013038257 นางสาวสุกานดา จําปาทอง
62013038258 นางสาวกันต�สินี วิรุณพันธ�
62013038259 นายพชรกร เอ%งฉ%วน
62013038260 นายภัทรพล ดิษฐผึ้ง
62013038261 นางสาววณิชชา บุญสวัสด์ิ
62013038262 นางสาวพิกุล จันทะสอน
62013038263 นายชนินทร� โตโพธ์ิไทย
62013038264 นางสาวพลอยกนก รัตนธรรมสกุล
62013038265 นางสาวภัทรนันท� เวชชศาสตร�
62013038266 นางสาวฐิติรัตน� เพ็ชรหาญ
62013038267 นางสาวทัศนีย� วงศ�คํา
62013038268 นายสราวุธ ส5งศรี
62013038269 นางสาวจิราภรณ� สุวรรณมณี
62013038270 นางสาวจันทรา พลสิทธ์ิ
62013038271 นางสาวเพชรศุภางค� คําแท%
62013038272 นางสาววรรณนภา สิทธิดํารงค�
62013038273 นางสาวสุนันทา สุระท%าว
62013038274 นางสาวนนลณีย� สิทธิวรสิทธ์ิ
62013038275 นางสาวเบญจวรรณ ศาสตร�เณร
62013038276 นางสาววรรณิดา เตะเหมทอง
62013038277 นายณัฐวุฒิ อุลิศ
62013038278 นางสาวศิวพร กาญจนสุขสุนทร
62013038279 นายอนิรุทร� สิทธิสงวน
62013038280 นางสาวขวัญภิรมย� ทุมเที่ยง

หน%า 1276 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013038281 นางสาวมาริสา เชยจันทา
62013038282 นางสาวยุวดี ชาเนตร
62013038283 นางสาวธนัญญา นาทีทองพิทักษ�
62013038284 นายชลธี ท5อนทอง
62013038285 นายปวรุตม� เทพสมุทร
62013038286 นายวุฒิภัทร คํานวนพจน�รัตน�
62013038287 นางสาวอารินธร น%อมสุวรรณ�
62013038288 นางสาวศศิธร ทุยทรัพย�
62013038289 นางสาวนลัทพร ปานประภากร
62013038290 ว5าที่ร%อยตรีประจักษ� เสาอีง5อง
62013038291 นางสาวจิราภรณ� ตําเสก
62013038292 นายธนาทร วรรณกูล
62013038293 นายอัศณีย� หนูพรหม
62013038294 นางสาวนิภาพร เอมถมยา
62013038295 นางสาวพลอยพิชชา สมรูป
62013038296 นางสาวปรางชนัส แตงฉํ่า
62013038297 นางสาวจริยาพร ทองศร
62013038298 นางสาววนิดา แก%วทุมลา
62013038299 นางสาวมานิตา ดาวฐิติ
62013038300 นางสาวกิตติมา ศรีจันทร�
62013038301 นางสาวชนกพร ไพบูลย�วัฒนผล
62013038302 นางสาวดาวเรือง เชื้อจําพร
62013038303 นางสาวบัลกีส เบญจตระกูล
62013038304 นายภูริทัต โฉมสวัสด์ิ
62013038305 นางสาวพรปวีณ� ดวงใจ
62013038306 นางสาวอัจฉราพรรณ สงพูล
62013038307 นางสาวยุพา เมืองชุม
62013038308 นางสาวศาตนันทน� สุขถาวร
62013038309 นางสาวสุพัตรา กัณทุกข�
62013038310 นายวีระชัย ปFMนจีน
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62013038311 นางสาวรัตติกาล วุฒิ
62013038312 นางสาวโอบเอื้อ วิรัชศิลปQ
62013038313 นางสาวปรัชวรรณ สิงห�อรุณ
62013038314 นางสาวขวัญนุชา ธัยยามาตร�
62013038315 นางสาวอังคณา ภักดีเตล็บ
62013038316 นางสาวกัญจนะ ปYPน%อย
62013038317 นางสาวจิราภา อุบาลี
62013038318 นายฮัสโร สนิ
62013038319 นายสุวรรณ เลิศรู%
62013038320 นางสาวสุฑามาศ บุตรโสม
62013038321 นางสาวขวัญฤทัย แสนสุข
62013038322 นางสาวรจนา สายแวว
62013038323 นางสาววลีจันทร� สุภโส
62013038324 นางสาวนาฏลัดดา แตงอ5อน
62013038325 นางสาวศาส�นรัตน� อัมพวา
62013038326 นางสาวนูรีฮา เจะมะ
62013038327 นางสาววราภรณ� สิงห�คําบาล
62013038328 นางสาวปริมประภา นวลเปรม
62013038329 นางสาวฉัตรทริกา บรมวิทย�
62013038330 นางสาวพรประภา สายฉวี
62013038331 นายอลงกรณ� ทองใส
62013038332 นายรัชชานนท� ใบเตย
62013038333 นางสาวก่ิงฟ;า สิงห�สุข
62013038334 นางสาวเนศิรินทร� น%อยโม%
62013038335 นางสาวอัจฉราภรณ� แก%วสีอ5อน
62013038336 นางสาวพิมพ�นารา วงษ�จันทธนพงษ�
62013038337 นายกฤศจุฑา แตงอ5อน
62013038338 นางสาวรัชนี มณีแดง
62013038339 นางสาวอ%อยทิพย� ทิวแก%ว
62013038340 นางสาวสุจิตรา หาญกล%า
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62013038341 นางสาวป@Pนกมล อยู5เย็น
62013038342 นางสาวยุวรัตน� หาญบัวแก%ว
62013038343 นางสาวจุติกาญจน� สระเกิด
62013038344 นางสาวกุสุมาลย� นุ%ยผุด
62013038345 นางสาวศุภรักษ� กาบสร%อย
62013038346 นายธนาธิป กองสาสน
62013038347 นายพงศ�พันธ� เมธเศรษฐ
62013038348 นางสาวช5อทิพย� ชาตรูประชีวิน
62013038349 นางสาวอรเอื้อกุล ขุนนุ%ย
62013038350 นางสาววิมลพร จินดารัศมี
62013038351 นางสาวศศิวิมล อ5อนละมุล
62013038352 นางสาวธมนวรรณ อังคะหิรัญ
62013038353 นางสาวกวิสรา จวติช
62013038354 ว5าที่ร.ต.เฉลิมพล นราเศรษฐ�
62013038355 นางสาววิจิตรตรา คําหนาหนัก
62013038356 นางสาวอภิณห�พร นนท�ตา
62013038357 นายเฉลิมรัฐ หงส�ทอง
62013038358 นางสาวสายฝน ศรีสุธา
62013038359 นางสาวณฐมลกร การุญบริรักษ�
62013038360 นางสาวอังสุมาริณ หลําวรรณะ
62013038361 นางสาวอชราภรณ� เครือจันทร�
62013038362 นายรพีพงษ� ศิริวัฒนะกานนท�
62013038363 นางสาวธัญญาพร โสรจสฤษฎ�กุล
62013038364 นายภควัต กุศลสถิตย�
62013038365 นางสาวธรณ�ชญา ยันตะกนก
62013038366 นายรัชตะ อธิคมเสรณี
62013038367 นางสาวสุกัญญา รักภักดี
62013038368 นางสาวชนิดา ทุคหิต
62013038369 นางสาวกมัยธร นาคะวัจนะ
62013038370 นายศุภวัช หวานเส%ง
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62013038371 นางสาวโสภิดา จานสิบสี
62013038372 นายมัณทนากร กลับทับลังค�
62013038373 นางสาวธิดารัตน� พิมพ�ทอง
62013038374 นายพันธ�จักร สวมสูง
62013038375 นางสาวชยาภรณ� บุญล%อม
62013038376 นางสาวปาณิสรา รัตนชงค�
62013038377 นางสาวเกษรา รัตนะ
62013038378 นางสาวธารทิพย� ธนาวัฒนกุล
62013038379 นายวชิรวิทย� ปFญญาเรือน
62013038380 นายณัฐดนัย ทวิมังสะ
62013038381 นางสาวสุธิดา เสนบัว
62013038382 นางสาวนันท�นภัส เอี่ยมจรัส
62013038383 นางสาวนิตยา เกอะประสิทธ์ิ
62013038384 นายภัทรวิน วันแก%ว
62013038385 นางสาวปรีดา ณะนุ%ย
62013038386 นางสาวชลธิชา อักษรพิมพ�
62013038387 นางสาวนูรนัจวา เจะหะ
62013038388 นายศุภโชติ มีชัย
62013038389 นายรัชพล นิภาวรรณ
62013038390 ส.ต.ท.รชต แสงคํา
62013038391 นางสาวอาริยา แก%วสิงห�
62013038392 นางสาวสิริมนต� คงรื่น
62013038393 นางสาวนิธิ กัลกะ
62013038394 นางสาวพิมพ�ชนก นิลจันทร�
62013038395 นางสาวสุพรรษา คําดี
62013038396 นางสาวฐิตาพร เจริญพร
62013038397 นางสาวพิมพ�ชนะ กฤตโยภาส
62013038398 นางสาวเบญจมาศ ทุ5งไทรย%อย
62013038399 นางสาวศิริยุพา โปร5งจิตต�
62013038400 นางสาวนิภาวรรณ พวงมาเทศ
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62013038401 นางสาวอัฟนัล เจUะเยUะ
62013038402 นางสาวนัสรา แตมามุ
62013038403 นางสาวลีลา ชาหอม
62013038404 นางสาวอรนุช วนาเชิง
62013038405 นางสาวณัฏฐธิดา กองทอง
62013038406 นางธิดารัตน� โปณะทอง
62013038407 นายพงษ�ดนัย เชิดชู
62013038408 นายโชติวิทย� ไพรวรรณ
62013038409 นางสาวนภัสรพี สังคะวังค�
62013038410 นางสาวมนทิพย� ต้ังชัยมงคล
62013038411 นางสาววุฒิช5วย ใยกลาง
62013038412 นางสาวเบญจพร ไตรวิชา
62013038413 นางสาวศิริลักษณ� ฟLอสันเทียะ
62013038414 นายสุรเดช พัฒนมงคล
62013038415 นางสาวปานรดา ศรีคาม
62013038416 นายสาคเรศ ไชยสุ
62013038417 นางสาวรัตติกาล เปลี่ยนโพธ์ิ
62013038418 นายสุรเดช ปFญญาดี
62013038419 นางสาวจิราวรรณ จินตนามณีรัตน�
62013038420 นางสาวปวีณา สนทา
62013038421 นางสาวดวงกมล แก%วดวงใจ
62013038422 นายพิเชษ พุ5มเจริญ
62013038423 นางสาวพรพรรณ เพ็ชรพรม
62013038424 นางสาวมณฑาทิพย� สุทธาดล
62013038425 นายบวร รอดรวย
62013038426 นางสาวชนิตา หยูคงแก%ว
62013038427 นางสาวทิพย�สุดา เตจUะ
62013038428 นางสาวศิวพร ตัสโต
62013038429 นางสาวนฤมล ต%นนาแพง
62013038430 นางสาวภรณ�ชนกน� ช%อนทอง
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62013038431 นางสาวพัชรีภรณ� รินแยง
62013038432 นางสาวณัฐสุดา เกตุเลขวัตร
62013038433 นายฏิฐาฬุฒิ ดําดี
62013038434 นางสาวปรางสุรีย� คงไพรสันต�
62013038435 นายทวีสิน อันทะพัฒน�
62013038436 นายสุริยา แสนจันทร�
62013038437 นางเสาวลักษณ� คงทอง
62013038438 นางสาวยุพเรศ มณีชุติภาส
62013038439 นางสาวอุษณี ปฏิโชติ
62013038440 นายหาญนรินทร� รุ5งเศรษฐพัฒน�
62013038441 นายวุฒิชัย จันทร�ไฝ
62013038442 นายทศพล หงษ�ศรี
62013038443 นายสมภพ ชะนะ
62013038444 นายภาณุพันธ� กาเล็ก
62013038445 นางสาวปฐมาวดี ประเมินชัย
62013038446 นางสาวชุติมา ศรีเจริญ
62013038447 นางสาวยุพารัตน� พิชัยหล%า
62013038448 นายมนัส หนองกลาง
62013038449 นางสาวณัฐกานต� ชินนาวงษ�
62013038450 นางสาวพัชรา ถาคํา
62013038451 นายปรินทร เขียวราชา
62013038452 นางสาวสโรชา ภู5ถาวร
62013038453 นางสาวเพ็ญนภาพร รอดนิตย�
62013038454 นายทิวากร ผาเพ็ญ
62013038455 นางสาวศิริกาญจน� ธงยศ
62013038456 นางสาวอทิตญา จันทะเสน
62013038457 นางสาวพรทิพย� แย%มเรือง
62013038458 นางสาวภัทราภรณ� งามสนิท
62013038459 นายปฐมกรณ� ถาวรรัตน�
62013038460 นางสาวชฎาพร สุดขันธ�
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62013038461 นางสาวนัยนภา หนูเสน
62013038462 นางสาวปรินดา ไยมะณี
62013038463 นางสาวนภสร ไทยแก5น
62013038464 นางสาวป@ยะนุช เต็มคําพร
62013038465 นางสาวอาจารีย� วิชานนท�
62013038466 นางสาวณัฐยา กรณีย�
62013038467 นายทินกร ทัดกลาง
62013038468 นางสาวสมิตา เอื้ออรัญโชติ
62013038469 นางสาวอรณี บุญอิ่ม
62013038470 นางสาวธิดาพร อังกนก
62013038471 นางสาวเจนจิรา กําจาย
62013038472 นางสาวณัฐวดี แต5งรูป
62013038473 นางสาวสุนิสา คลังเพ็ชร
62013038474 นางสาวณัฎฐธิดา เพ็งสกุล
62013038475 นางสาวนิธินันท� พุทธวิริยากร
62013038476 นางสาวกิตต์ิรวี กุลเกียรติวีระกร
62013038477 นายสาธิต ทองมี
62013038478 นางสาวณัชชา สรรค�ประสิทธ์ิ
62013038479 นายจิรายุ สุ5มแก%ว
62013038480 นางสาวศิริพร รุ5งดิน
62013038481 นางสาวประณิดา เจริญวัฒฒนา
62013038482 นายวิทวัส จําปา
62013038483 นางสาวพลอยสิชา ยศกุล
62013038484 นางสาวอสมา บริสุทธ์ิ
62013038485 นายภาคภูมิ สุขคง
62013038486 นางสาวสุจิตรา สารชาติ
62013038487 นางสาวปาลิตา บุญทอง
62013038488 นายสมบูรณ� เรณูศักด์ิ
62013038489 นางสาวฐาปนิ ทรัพย�รักษา
62013038490 นางสาวจิตสุภา จินตนา
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62013038491 นางสาวอภิรดี โอ5งอินทร�
62013038492 นางสาวฉวีวรรณ บุญจันทึก
62013038493 นางสาวป@ยากร ชูขจร
62013038494 นายวีรวัช หนูแป;น
62013038495 นางสาวธาราวรรณ อวนศรี
62013038496 นางสาวอินทิรา พุ5มหมัน
62013038497 นางสาวชลธิชา ผึ้งถนอม
62013038498 นางสาวจตุพร จัตุรงค�
62013038499 นายศราวุธ กองแก%ว
62013038500 นางพัชรี ทองทับ
62013038501 นางสาวชวัลลักษณ� รักษ�วนาพงษ�
62013038502 ว5าที่รตหญิงศรัณยา พันธุ�แสน
62013038503 นางสาวนูรุลฮูดา วาแม
62013038504 นายอภิวัฒน� อาสน�สถิตย�
62013038505 นางสาวธัญนันท� รัศมี
62013038506 นางสาวปานรดา หาญเหมือน
62013038507 นางสาวจิราพร ทองทา
62013038508 นายอดุลย� ไทยเจริญ
62013038509 นางสาวป@ยะธิดา เขียนจํานงค�
62013038510 นางสาวพัชรินทร� จันทร�ประสิทธ์ิ
62013038511 นายชาตรี หลวงอุดม
62013038512 นายอารักษ� แสงอินทร�
62013038513 นางสาวยุวธิดา เชียงขาว
62013038514 นางสาวอังคณา แซ5จ%อง
62013038515 นายวงศกร จังวัฒนกุล
62013038516 นางสาวกันต�กนิษฐ� ศรีสิทธ์ิ
62013038517 นางสาวมาดีฮะห� ยูโซUะ
62013038518 นางสาวภาวิณี นิตทิม
62013038519 นางสาวชนาธิป ทรัพย�ประเสริฐ
62013038520 นางสาวนุชปวี รุ5งเรือง
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62013038521 นางสาวจุฑามาส พลประถม
62013038522 นางสาวธัญวรรณ อินทร�ศรี
62013038523 นางสาวกาญจนา จันดาจารย�
62013038524 นางสาวปวีร�รฐา พิพัฒนพูนสิน
62013038525 นายนที บูรณะพล
62013038526 นางสาวสกันตา ภู5ประเสริฐ
62013038527 นางสาวมัลลิญา สังสหชาติ
62013038528 นางสาวจริยาพร วงษ�ละคร
62013038529 นายคุณวุฒิ ลี่แตง
62013038530 นายประชิด อินทร�ทิพย�
62013038531 นางสาววีรวัลย� เหมิ
62013038532 นางสาวธิดารัตน� เย็นฉํ่า
62013038533 นางสาวเกตุวดี ต่ีอ่ํา
62013038534 นางสาวฐิติรัตน� คงย่ิงหาญ
62013038535 นายสรัล พ่ึงฉิม
62013038536 นางสาวจุฬารัตน� สายเมฆ
62013038537 นายจํารัส ก่ิงสวัสด์ิ
62013038538 นางสาวปภัสวีร� เกษมุติ
62013038539 สิบตํารวจโทหญิงป@ยฉัตร สงอาจินต�
62013038540 นางพิชชาอร อรุณแสง
62013038541 นางสาววิภาดา ล5ามละคร
62013038542 นางสาวนูรอัยณีย� แลนิ
62013038543 นางสาวแพรพรรณ จิรกิตตยากร
62013038544 นายจักรพล พิทักษธรรม
62013038545 นางสาวเยาวลักษณ� คําผ5าย
62013038546 นายสุดนัย ต%นเกตุ
62013038547 นางสาวขนิษฐา อ5อนเถ่ือน
62013038548 นางสาวศิริวรรณ บุญมาก
62013038549 นางสาวพิชญ�สินี ลีรัตนชัย
62013038550 นางสาวมติกา อารยะภักดี
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62013038551 นางสาวณพิชญา ใจเอื้อ
62013038552 นางสาวเกษราภรณ� จันทร�เจริญ
62013038553 นายวชรภูมิ ไข5แก%ว
62013038554 นายศุภวัฒน� สุสดี
62013038555 นางสาวธนิตา สอนขํา
62013038556 นางสาวนงเยาว� ปFcนโด%
62013038557 นายชยกร ทวิพัฒน�
62013038558 นายชญานันท� หาดสืบวงษ�
62013038559 นางสาววิภาดา จํารัสรักษ�
62013038560 นางสาวนวพรรษ คําแก%ว
62013038561 นางสาวศิรินาถ วิรัตน�เจษฎากุล
62013038562 นายอนุศิษฏ� น%อยมา
62013038563 นางสาววรัญญา ชนะพาล
62013038564 นางสาวสุทธดา ลิมปQธีระกุล
62013038565 นางสาวสุภาพร สุภิษะ
62013038566 นางสาวสรธชล ทองอ5อน
62013038567 นางสาวลักษิกา ศรีใจวงศ�
62013038568 นางสาววิมลศรี ปรุดรัมย�
62013038569 นางสาวศรัญญา แก%วสุวรรณ�
62013038570 นายฟาด้ิล ยูโซะ
62013038571 นางสาววิภาพร แตงพลับ
62013038572 นางสาวนัฐธิดา โฉมระเวก
62013038573 นางสาวพัชราภรณ� มะโนราช
62013038574 นางสาวศุภวรรณ ทิมจันทร�
62013038575 นางสาวสุดารัตน� ถ่ินฐาน
62013038576 นายวิสิทธ์ิ นุ5นงาม
62013038577 นางสาววนิดา โสภามี
62013038578 นางสาวอุษา แก%วอัศดร
62013038579 นายศาตธัช สุวรรณกูฏ
62013038580 นางสาวเกตุแก%ว จงไพศาล
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62013038581 นายอาทร ศรีวงศ�สกุล
62013038582 นางสาววฤณพร รัตนภักดี
62013038583 นางสาวณัฐกานต� คงดี
62013038584 นางสาวณัชชารีย� คงสุขถิรสวัสด์ิ
62013038585 นางสาวชนกสุดา ถิรศิลาเวทย�
62013038586 นางสาวนงนุช เลากลาง
62013038587 นางสาวอริสรา ชูสังวาลย�
62013038588 นางสาวปรียาภรณ� ศิลารักษ�
62013038589 นายอาทิตย� พรมจารีย�
62013038590 นายปวีณ ฤทธ์ิงาม
62013038591 นางสาวสุนิสา คําหอมกุล
62013038592 นางสาวมาริษา ศรีทองจันทร�
62013038593 นางสาวอุษณีย� ฤทธิสนธ์ิ
62013038594 นายกิตติชัย ชัยเนตร
62013038595 นางสาวมณีรัตน� สืบกลัด
62013038596 นายกิติวิทย� จิตพิทักษ�
62013038597 นางสาวณัฐมน สดวกดี
62013038598 นางสาวตวงนภา ศรีนาทม
62013038599 นางสาวอาภารัตน� ประจวบพร
62013038600 นางสาวปริญญา ศรีโพธ์ิชัย
62013038601 นายรานุวัฒน� วงค�หนายโกฎ
62013038602 นางสาวอนุสา นาเมือง
62013038603 นางสาวจิตติมา สุขโข
62013038604 นายพงศธร กองทุน
62013038605 นางสาวภัทรสุดา หงษา
62013038606 นายอับดุลเลาะ เจะอาแว
62013038607 นางสาวธนิษฐา เอี่ยมมีชัย
62013038608 นางสาววรัญญา ชัยชะนะ
62013038609 นางสาวรัชนีกร แก5นแก%ว
62013038610 นางสาวกชภัส พงษ�ซ่ือ
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62013038611 นางสาวนูรียา หมีนปาน
62013038612 นางสาวป@ยกานต� บุญยบูรณ�
62013038613 นางสาวกุลนภา ไตรเมศ
62013038614 นางสาวสุวิมล ปFตตาละคะ
62013038615 นางสาวสุภาพร สถวิรวงศ�
62013038616 นายภานุพงษ� วงษ�จันทร�
62013038617 นายวรากร ทองตรีพันธ�
62013038618 นางสาวนฤมล ยศปFญญา
62013038619 นายชยพร กลิ่นถือศิล
62013038620 นายณัฐกฤตย� เปลี่ยวจิตร�
62013038621 นางสาวนัทธมน ย่ิงสังข�
62013038622 นางสาวซูไฮลา ดีเน็ง
62013038623 นางสาวฟาตียะ สาและ
62013038624 นายกมลศักด์ิ รัตโนภาส
62013038625 นางสาวอาสิยUะ ชูผอม
62013038626 นางสาวพสุธิดา ผลพฤกษา
62013038627 นายณรงค�ชัย พงษ�พันธ�
62013038628 นางสาวสมฤทัย ทับป@Pนทอง
62013038629 นางสาวมณียา ลาภาพันธุ�
62013038630 นางสาวธินดารัตน� เคลิ้มกระโทก
62013038631 นายป;อม จันทร�วิวัฒน�
62013038632 นางสาววราภรณ� ปานพรม
62013038633 นางสาวศิริรัตน� ฉบับแบบ
62013038634 นายกิตติวัฒน� เอี่ยมย้ิม
62013038635 นายเกียรติชัย เคนสูงเนิน
62013038636 นางสาวธารทิพย� เอี่ยมสุข
62013038637 นางสาววรรณกรานต� โก5งกระโทก
62013038638 นายกิตติพงษ� มะลิซ%อน
62013038639 นางสาวกฤติมา จันทร�ละมูล
62013038640 นางสาวจุฑามาศ เพ็ชร�พลอย
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62013038641 นางสาวกษมา พ่ึงกิจ
62013038642 นางสาวอุษณีย� ธานี
62013038643 นางบุษกร เกียรติอมรเวช
62013038644 นางสาวอริสรา หุตะเจริญ
62013038645 นางสาวชมพูนุท ปFนทะโชติ
62013038646 นายธนพัฒน� สาแก%ว
62013038647 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญกลั่นสอน
62013038648 นางสาวปวีณา แก%วเบี่ยง
62013038649 นางสาวฐิติรัตน� ฐิติปพรพัฒน�
62013038650 นางสาวรัชนันต� ก%งเส%ง
62013038651 นายปฎิภาณ ไตรบุญรักษ�
62013038652 นางสาวนภัสวรรณ เทพวัลย�
62013038653 นายอิสระพงศ� ชูแก%ว
62013038654 นางสาวมัลลิกา วุฒิพงค�
62013038655 นายณัฐวิทย� ทองสมัครพันธ�
62013038656 นางสาวป@ยะภา วงศาวณิชกิจ
62013038657 นางสาวอรนันท� มาลัยรุ5งสกุล
62013038658 นางสาวศิลาพร อินทร�พราหมณ�
62013038659 นางสาวสุขทวี แสนลัง
62013038660 นางสาวสุนิสา ลอยเมฆ
62013038661 นางสาวจุฑาทิพย� เพ็ชรอินทร�
62013038662 นางสาวเสาวณีย� กุลจิรัชยา
62013038663 นางสาวพลอยชมพู พ5วงวัฒนวงศ�
62013038664 นางเสาวลักษณ� มหาดไทย
62013038665 นายณัฐวัชร เจ้ียมดี
62013038666 นางสาวจันธา ทิวามงคล
62013038667 นางสาวธนัชชา สหสุนทร
62013038668 นายพันแสง กระสินธ�
62013038669 นางสาวพัชรินทร� แยงพงษ�
62013038670 นายณัฐภัทร กล่ําเสน
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62013038671 นายณัฐเมศร� แสงสายัณห�
62013038672 นางสาววัชราภรณ� กรทอง
62013038673 นายเทพพิทักษ� ทุ5งเจ็ด
62013038674 นางสาวกมลชนก พุทธจันดา
62013038675 นายสิรวิชญ� พุกกะเวส
62013038676 นางสาวสุทธิดา สุทธิ
62013038677 นายเมษา โสวรรณณะ
62013038678 นางสาวเนตรนภา คําใส
62013038679 นางญาณิศา เพชรสท%านกุล
62013038680 นายสราวุธ สังข�ม่ิง
62013038681 นายศิริพงษ� ศรีนวลลี
62013038682 นางสาวกิติพร ทิพย�พูล
62013038683 นางสาวกัญญาณัฏฐ� ธนินชัยสิริกุล
62013038684 นายฐานวัฒน� ฐานิสสะ
62013038685 นางสาวชนนิกานต� เข่ือนแก%ว
62013038686 นางสาวอังคณา สาคร
62013038687 นางสาวธนภรณ� ช5วยศิริ
62013038688 นางสาวผมแพง ชนะชัย
62013038689 นายวราเทพ แสนชา
62013038690 นายธีรนันท� โชติดิลก
62013038691 นางสาวพัทธ�ธีรา บุญชูประภา
62013038692 นางสาวสิริรัตน� ปXวนศิริ
62013038693 นางสาวศิริลักษณ� ดามา
62013038694 นางสาวธัญญาพร จอมพงษ�
62013038695 นายภัทร สูตรสุวรรณ
62013038696 นายธนภัทร มาแก%ว
62013038697 นายวุฒิชัย ไชยบุรี
62013038698 นางสาวพิมผกา บุญเต้ีย
62013038699 นางสาวโมรีรัตน� ใต%สันเทียะ
62013038700 นางสาวกมลพรรณ คุนุ
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62013038701 นางสาวสวรส เกาะสมัน
62013038702 นางสาวสุจิตรา ทับธานี
62013038703 นางสาววิรงค�ลอง บุญสําเร็จ
62013038704 นางสาวศศิภา คงคํา
62013038705 นายซุลกีพลี ยาสาแล
62013038706 นางสาวกชกร ธรรมวงศา
62013038707 นางสาวตุลยดา อุ5มโพธ์ิ
62013038708 นายอานันท� อรวิบูลย�ศิริ
62013038709 นายสุรัตน� ผิวขํา
62013038710 นายพงษ�ณุมาศ สิทธิรัตน�
62013038711 นางสาวภาริน ปทินธนาพล
62013038712 นางสาววัลลภา จันทะรักษ�
62013038713 นางสาวฐิตา บัวสุวรรณ�
62013038714 นางสาวจารุวรรณ นวนทูล
62013038715 นายธันวา เพชรวงค�
62013038716 นางสาวผัลย�ศุภา อินทร�ป@Pน
62013038717 นางสาวนิศาชล พุ5มมี
62013038718 นางสาวสายทิพย� บุตรโท
62013038719 นายวิทยา กันยามา
62013038720 นายธนวัตร เหล็กโคกสูง
62013038721 นางสาวสุกัญญา ดีแสง
62013038722 นางสาวรัตนาภรณ� ป;องคํารส
62013038723 นายศราวุธ เจริญศิลเกิด
62013038724 นางสาวณัตธิดา คําแหงพล
62013038725 นางสาวชุลีพร ชัยวงษ�
62013038726 นางสาวหนึ่งฤทัย ทรัพย�พร%อม
62013038727 ว5าที่ร%อยตรีหญิงฉัตรวดี พันธุ
62013038728 นางสาววัชราภรณ� แก%วละเอียด
62013038729 นางสาวนริตา โคตะนนท�
62013038730 นางสาววรรณกานต� จันแดง
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62013038731 นางสาวสราลี สัมพันธ�
62013038732 นางสาวอัจฉรา กาละพัฒน�
62013038733 นายพชรพล สระน%อย
62013038734 นางสาวอัญชลี แน5นอุดร
62013038735 นางสาวประไพพรรณ ยอดจันทร�
62013038736 นางสาวชุติมา สีบัว
62013038737 นายโชติ ร5วมชาติ
62013038738 นางสาวจินตนา อินน%อย
62013038739 นายประยุทธ� ร่ํารวย
62013038740 นางสาวพิราวรรณ แลนครี่
62013038741 นางสาวสุนันทา บุญย่ิง
62013038742 นายภุชงค� นนท�บุญ
62013038743 นางสาวณภาภัช กาญจนเดชากุล
62013038744 นายพิพัฒน� ปะระท5า
62013038745 นายโซเฟYยน ดือราแม
62013038746 นายอับดุลลอฮ� จะปะกียา
62013038747 นางสาวกฤตติกา ปFญญาเรือน
62013038748 นางสาวณัฐณิศศ� เบ็ญจพันธ�
62013038749 นางสาวกมลพร พันธุสุนทร
62013038750 นางสาวกรชนก มัคสิงห�
62013038751 นางสาวเจนจิรา กลิ่นระรื่น
62013038752 นางสาวประภัสสร เสาะแสวง
62013038753 นางสาวจันทิรา จินดารัตน�
62013038754 นางสาวมานิตา เศษคง
62013038755 นางสาวนภสร เมธังกรวงศ�
62013038756 นางสาวสุวรรณา ช%างสีทา
62013038757 นางสาวสาวิตรี ฉิมหัวร%อง
62013038758 นางสาวสกุลรัตน� สุนสนาม
62013038759 นายดนัย ขันจันทร�
62013038760 นายทรงชัย สิงห�เพ็ชร
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62013038761 นางสาวชลลดา งามมานะ
62013038762 นางสาวกนกทิพย� อินทโชติ
62013038763 นายวรุฒม์ิ เริงสมุทร
62013038764 นางสาวชยธร หมอนทอง
62013038765 นางสาวลัดดาวัลย� ต้ังสมสุข
62013038766 นายกฤตษฎากร หวังกุล
62013038767 นายอาทิตย�อุทัย พัดโท
62013038768 นายอภิสิทธ์ิ เจริญวิริยะภาพ
62013038769 นางสาวรัชชนก ภูเหลี่ยม
62013038770 นางสาววริศรา เนาวโคอักษร
62013038771 นางสาวกัลยกร ศิริจินโน
62013038772 นางสาวสีรุ%ง เสดสี
62013038773 นางสาวชมพูนุช ณ ระนอง
62013038774 นายกฤษณะ พุ5มวิเศษ
62013038775 นางสาวสุพัตรา ขันตรีเรือง
62013038776 นายอัฟฟาน หมินเจะเกะ
62013038777 นายพงษ�ดนัย แก%วอาทะ
62013038778 นายเจนภพ หนูใจคง
62013038779 นายเกรียงไกร แมงทับ
62013038780 นางสาวอุษา ผึ้งเล็ก
62013038781 นายวรพงศ� กรมภักดี
62013038782 นางสาวมัชฌิมาพร อยู5สินธ�
62013038783 นายศุภพล ประชุมพร
62013038784 นางสาวพรณัฏฐา สมจริง
62013038785 นางสาวกัลยา อินทร�สมเคราะห�
62013038786 นายฐิติวัจน� ลิ้มอําไพ
62013038787 นางสาวธนวรรณ อ5วมอินจันทร�
62013038788 นางสาวอรวรรณ สาระ
62013038789 นายจตุรภูมิ พานทอง
62013038790 นางสาวสมฤทัย ใจงาม
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62013038791 นางสาวทัศนีย� ปFญโญ
62013038792 นายฐิติวุฒิ นุตยะสกุล
62013038793 นางสาวกนิษฐกานต� ศรีสุริยพงศ�
62013038794 นางสาวเสาวลักษณ� แก%วดี
62013038795 นางสาวพิจิตรา แสวงเจริญ
62013038796 นางสาวจิราภา พุฒตาล
62013038797 นางสาวรัชนี งามณี
62013038798 นางสาวนันทพร แก%วประสิทธ์ิ
62013038799 นางสาวมณีรัตน� มูลสง
62013038800 นายกฤติน สินธ�ศิริมานะ
62013038801 นางสาวปุญญิศา ตันกันภัย
62013038802 นางสาวโสรญา เนตรล%อมวงค�
62013038803 นางสาวณัฐกมล บัวทอง
62013038804 นางสาวปุณสิตา แย%มโอวาท
62013038805 นางสาวจันทร�จิรา ชะนะมาร
62013038806 นายปภาวิน ศรีรัตน�
62013038807 นางสาวภูพลอย สังวรเวชภัณฑ�
62013038808 นางสาวหทัยทิพย� ขําเจริญ
62013038809 นางสาวธิดารัตน� มาละวรรณา
62013038810 นายวรวัฒน� หอมชื่นใจ
62013038811 นางสาวชุติมา เม5งเต๋ียน
62013038812 นางสาวกันต�ภัทร� พรมมี
62013038813 นายพิพรรธน� เจนรุ5งโรจน�
62013038814 นางสาวจารุชา คํามุขวรโชติ
62013038815 นางสาววรรณเทียน พันวิไลย
62013038816 นายปุญญพัฒน� สันตินฤมิตร
62013038817 นางสาวจิรวรรณ จีนรัมย�
62013038818 นางสาวจินตนา นิลศรี
62013038819 นายวิทูรย� ผ5องแผ%ว
62013038820 นางสาวณัฐนรีย� วงค�ป@น
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62013038821 นางสาวฐิติรัตน� เย็นทรวง
62013038822 นายชิณทรัพย� มีศิริ
62013038823 นางสาวธนิษฐา เขียวหวาน
62013038824 นางสาวเบญจพร รินทา
62013038825 นางสาวดนยา ดําสงค�
62013038826 นางสาวกัญญาวี ตาเละมัน
62013038827 นางสาวณัฐฐา ศรีบุญ
62013038828 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศุภษร สายสุข
62013038829 นางสาวนริศราภรณ� พิมสาร
62013038830 นายอานนท� แสนปาง
62013038831 นางสาวสริตา ม่ิงมาลีโชคชัย
62013038832 นายศุภกฤต ชัยดิลกฤทธ์ิ
62013038833 นายอนุวัฒน� เมืองมาลย�
62013038834 นายสุริยา ลี้พานุวงศ�
62013038835 นางสาวชมพูนุท เกิดศรี
62013038836 นางสาวกฤติยาภรณ� สมบัติ
62013038837 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ สันทัด
62013038838 นางสาวอรัชพร อ5อนดี
62013038839 นางสาวอคิราภ� ลือขจรชัย
62013038840 นางสาวสาวิตรี พูนมาก
62013038841 นางสาวณัฐพร ฤทธ์ิสมจิตต�
62013038842 จ5าสิบโทธีรุตม� ปFณณทัต
62013038843 นายปุญญพัฒน� ศรีเซียงซุย
62013038844 นางสาวเจนจิรา สุตตะระ
62013038845 นางสาวน%อมเกล%า ใจอดทน
62013038846 นางสาวอันธิกา ป@cวสวัสด์ิ
62013038847 นางสาวปนัดดา แก%วจันดา
62013038848 นางสาวยุภาวรรณ เทพสี
62013038849 นางสาวมินตรา จันทร�วิเศษ
62013038850 นายภควัชร อนะมาน
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62013038851 นายจิรายุทธ พลชัย
62013038852 นางสาวภาวิณี บุนนาค
62013038853 นางสาวสุทธิรักษ� สุคนธรส
62013038854 นางสาวนันทกาญจน� ลิ้มธีรภัค
62013038855 นายรัชชานนท� ดิษเจริญ
62013038856 นางสาวเปรมฤทัย วงศ�ใจ
62013038857 นายบาท คล%ายจินดา
62013038858 นางสาวทัษพิชา ปFทมสุวรรณ
62013038859 นางสาวศิริพร จําปา
62013038860 นางสาวจิระประภา ศรีวรรณา
62013038861 นายยงยุทธ นิ้มเฮ็ง
62013038862 นางสาวสิริวรรณ บัวปลอด
62013038863 นางสาวธิดารัตน� ศรีสวัสด์ิ
62013038864 นางสาวจุฑารัตน� ศรีเพ็ชร
62013038865 นางสาวนดา สาดีน
62013038866 นางสาวมานิตา สิงห�รุณ
62013038867 นางสาวจุฑามาส โตมา
62013038868 นายเกียรติศักด์ิ ดุลยกาญจน�
62013038869 นางสาวพลอยไพริน หัตถกรรม
62013038870 นายชยพล เกลี้ยงกลม
62013038871 นางสาวณชนก ช5วยรัตนะ
62013038872 นางสาวสุทธิดา รักภูธร
62013038873 นางสาวกัณฐมณี บุญนิยม
62013038874 นางสาวพีชญาภรณ� อรัญมิตร�
62013038875 นางสาวฤทัยพุธ คงกล5อม
62013038876 นางสาวกัสมาภรณ� ละอองสกุล
62013038877 นางสาวนวรักษ� เมืองงาว
62013038878 นางสาวฉัตทริกา สีสุข
62013038879 นายนวพล ทรัพย�ประเสริฐ
62013038880 นางสาวรุจิรา ใจเย็น
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62013038881 นายนัทธพงค� ภู5คง
62013038882 นางสาววราภรณ� กําสมุทร
62013038883 นางสาววันวิสาข� เถ่ือนถํ้า
62013038884 นางสาวจิราวรรณ คนกล%า
62013038885 นางสาวพรนภา บุปผา
62013038886 นายนิวัติ มาเต็มใจ
62013038887 นางสาวพรปราณี อนุเวช
62013038888 นายกอบโชค ราชโรจน�
62013038889 นายบุริมสิทธิ ปราโมช ณ อยุธยา
62013038890 นางสาววิลาวัณย� วุฒินันท�
62013038891 นางสาวศริญญา รัตนประภา
62013038892 นางสาวมัทนา บุญมี
62013038893 นางสาวชนินันท� วัฒนาพันธุ�
62013038894 นายอดิศักด์ิ วามะลุน
62013038895 ว5าที่ร%อยตรีหญิงปณิดา ชักชวน
62013038896 นายธรรมรัฐ มะโน
62013038897 นายพงศ�พัฒน� อัวคนซ่ือ
62013038898 นางสาววนัสนันท� ละม%ายศรี
62013038899 นางสาวณัฐณิชชา สถิตย�สิริพร
62013038900 นายทรงภพ แก%วพูน
62013038901 นางสาวขัติยาภรณ� อรัญโสตร�
62013038902 นายปภาวิน ศรีปราชญ�
62013038903 นางสาวเจUะฟาตีมะฮ� แซะอาหลี
62013038904 นายอนุพันธ� มัณยานนท�
62013038905 นางสาวบุญญารักษ� เพ็งแจ5ม
62013038906 นางสาวอริสรา จิโนเขียว
62013038907 นายอนุรักษ� จงวิบูลย�
62013038908 นางสาวธิดาทิพย� เผ5ากันทะ
62013038909 นางสาวกัญญาภัทร มหัสฉริยพงษ�
62013038910 นายชวลิต เวฬุวนารักษ�
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62013038911 นางสาวกาญจนา โกมลวาทิน
62013038912 นายวันเอก เจริญวงษ�
62013038913 นางสาวทิพรัตต� ประทีปปรีชา
62013038914 นางสาวปวีณา มณีโชติ
62013038915 นางสาวมณีพลอย นวลกุล
62013038916 นางสาววรลักษณ� บํารุงจิตต�
62013038917 ว5าที่ ร.ต.ไชยวัฒน� นิติพุฒิพร
62013038918 นางสาวจาริยา ขอสูงเนิน
62013038919 นางสาวพรรณทิภา อุณาพรหม
62013038920 นายภัทรพงศ� บุดชาดา
62013038921 นายณัฐธงชัย ศรีวชิรพิเชฐ
62013038922 นางสาวสกุลรัตน� จันทร
62013038923 นายกิตติภัฎ ปุยอรุณ
62013038924 นางสาวอรินญา คงวัฒนานนท�
62013038925 นางสาวพัชณีพร ฝFMนสีดา
62013038926 นางสาวนภัสวรรณ� ธัญไวพจน�
62013038927 นางสาวอังสณา สกุลนนทชัย
62013038928 นางสาวสุพัตรา พวงระย%า
62013038929 นางสาวพรทิพย� วังมนตรี
62013038930 นางสาวพัชรี กาทอง
62013038931 นางสาวกิตติยา พรมบุตร
62013038932 นางสาวอังคณา ทองแฉล%ม
62013038933 นางสาวกุลณิดา คํากองแพง
62013038934 นางสาวชัชฎารัตน� สุภาวงค�
62013038935 นางสาวฐิตารีย� ต้ังกิจเชาวลิต
62013038936 นางสาวสุริยาพร ศรีสมภพ
62013038937 นางสาวธัชมณพัฐ ก%อนนาค
62013038938 นายนันทวัฒน� รัจเจริญ
62013038939 นางสาวปราณี นพพิบูลย�
62013038940 นางสาวณัฐมล จารณา
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62013038941 นางสาวศรินทิพย� พงศ�แพรวพรรณ
62013038942 นางสาวสุภัชชา นานุสิทธ์ิ
62013038943 นางสาวพัชราวรรณ จวงจ5าย
62013038944 นางสาวหทัยกานต� พฤกษ�ทรานนท�
62013038945 นายสุรชาติ สิริช5วงโชติ
62013038946 นางสาววรรณธิดา ฤทธ์ิโคกสูง
62013038947 ว5าที่ ร.ต.กฤษฎา สุวรรณนากิจ
62013038948 นางสาวสุวาตี สะหะโต
62013038949 นางสาวเยาวภา บุญนํา
62013038950 นางสาวจันทร�เพ็ญ ทิพย�คําวัน
62013038951 นางสาวศิวพร อินทร
62013038952 นางสาวปรียานัฏ ศรีเหรา
62013038953 นางสาวสิริรัตน� ประชุมแดง
62013038954 นางสาวชนนิกานต� พรหมสวัสด์ิ
62013038955 นายฐานพัฒน� พูลสมบัติ
62013038956 นางสาวแก%วกาญจน� แก%วสุวรรณ�
62013038957 นายวฤทธิ สอนใจทิ
62013038958 นายสุทธิพงศ� บุญเจริญ
62013038959 นางสาวชลิตา มุ5งสุข
62013038960 นายปรัตถกร มามวลทรัพย�
62013038961 นางสาวเหมือนวาด รัตนพงศ�
62013038962 นางสาวเดือนเพ็ญ เศวตมาลานนท�
62013038963 นางสาวชลธิชา กาวิดํา
62013038964 นางสาวภัทราวรรณ ปราบสกูล
62013038965 นายศักด์ิณรงค� แสนโบราณ
62013038966 นางสาวกุลศิริ นามทัศ
62013038967 นายสหรัฐ มือสันทัด
62013038968 นางสาวฉันท�ชนิต บุณยาขุ
62013038969 นายวิสิทธ์ิศักด์ิ ช5อดารา
62013038970 นางสาวศิลาลักษณ� กิจเจริญ

หน%า 1299 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013038971 นางสาววรรณลิสา บุญหาว
62013038972 นางสาวป@ยะพร เลขยันต�
62013038973 นางสาวปFทมพร สุขสงวน
62013038974 นางสาวจิรัญญา เจริญพานิช
62013038975 นางสาวอาภารัตน� บุญเรือง
62013038976 นางสาวกิตติมา แก%วธรรมมา
62013038977 นางสาวอรพิน หนูนันท�
62013038978 นางสาวจรัสรวี สังขาว
62013038979 นายอริยพงษ� จิตธรรมสาร
62013038980 นายปFญญวัฒน� อริยะธนาวัฒน�
62013038981 นายโยธิน หนูสันเทียะ
62013038982 นางสาวมนัสนันท� หลิมรัตน�
62013038983 นางสาวกาญจนี สุโพธ์ิอามาตย�
62013038984 นายปราณศักดา พิริยะเมธี
62013038985 นางพัชรินทร� เสร็จกิจ
62013038986 นายณรงค�ศักด์ิ ชาวทอง
62013038987 นางสาวกมลวรรณ อุบลดี
62013038988 นายศุภฤกษ� เกิดสมบัติ
62013038989 นางสาวสโรชา ธีรชัย
62013038990 นางสาวปFญจรัตน� บัณฑิตธรรม
62013038991 นายอรุช ตันแขมรัตน�
62013038992 นางสาวมะลิวรรณ� ล้ําเลิศ
62013038993 นางสาวกัลยรัชต� เนียมเอี่ยม
62013038994 นางสาวอัจจิมา แพ5งยัง
62013038995 นางสาวรุ5งนภา ขุนกล่ํา
62013038996 นางสาวเบญจวรรณ บุญฤทธ์ิ
62013038997 นางสาวพรรณนรี โสระธิ
62013038998 นายศตวรรษ ศรีวิชัยรัตน�
62013038999 นางสาวอุษณีย� สําเภา
62013039000 นางสาวจุฑารัตน� ชูขันธ�

หน%า 1300 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039001 นางสาววารุณี ไตรยขันธ�
62013039002 นางสาวจันทสินี แก%วเมือง
62013039003 นางสาวณัฐชนก ฉิมคีรี
62013039004 นางสาวนวพร สุธรรม
62013039005 นายสุกฤษฎ์ิ เส็งหลวง
62013039006 นายไชยวัฒน� สมสอางค�
62013039007 นายเตวิช เปาอินทร�
62013039008 นายพงศ�ภิวัตน� เจริญวิริยภาพ
62013039009 นางสาวญาณภัทร กางรัมย�
62013039010 นางสาวฐิติมา รามมณี
62013039011 นายสุทธิพร โสพันนา
62013039012 นางสาวนงนภัส การพงษ�ศรี
62013039013 นายพงศกร กุนากุล
62013039014 นางสาวบุษบา พวงพันสาย
62013039015 นางสาวปณิชา ตนะทิพย�
62013039016 นางสาวลักขณา จรูญศักด์ิ
62013039017 นางสาวธนัชชา เสือวงษ�
62013039018 นางสาวทิพาภัสสร� คล%ายสุบรรณ
62013039019 นายณัฐวุฒิ รินทะ
62013039020 นางสาวศิริรัตน� คงเรือง
62013039021 นางสาวกรกนก นาคเสนีย�
62013039022 นางสาวธิดารัตน� หอมกลิ่น
62013039023 นางสาวอนุศรา รัตนะ
62013039024 นางสาววีรยา อภิภัทรกุล
62013039025 นางสาวอรรัญยา จันทร�เพ็ญ
62013039026 ว5าที่ร%อยตรีหญิงจีระนันท� ปXาเขียว
62013039027 นางสาวกันยกร บํารุงแคว%น
62013039028 นางสาวพิมศิริ นาคสําแดงฤทธ์ิ
62013039029 นางสาวสุภาทิพย� ยอดคํา
62013039030 นางสาวรุ5งนภา พฤกษนันทนาทร

หน%า 1301 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039031 นางสาวปาริณี นครราช
62013039032 นางสาวเนาวรัตน� อุ5นดา
62013039033 นายเฉลิมพล มณีฉาย
62013039034 นายกิตติศักด์ิ ปรีเปรม
62013039035 นางสาวสุภาพร ทันจันทร�
62013039036 นางสาวพวงเพชร ภูงามนิล
62013039037 นางสาวระพีพัฒน� ศรีเผือกปFMน
62013039038 นางสาวอัจฉรา สุกEา
62013039039 นายณัฐภณ เดชมณีกานต�
62013039040 นายณัฐวิทย� สมศักด์ิ
62013039041 นายอนุชาติ จิตต�เอื้อ
62013039042 นางสาวโศภี เสมคํา
62013039043 นางสาวสิรีการ ขาวแสง
62013039044 นางสาวชญาน�ภัทร ชาวน5าน
62013039045 นางสาวป@ยาภรณ� วิเศษผลิตผล
62013039046 นางสาวสุธิตา พรมวงค�
62013039047 นางสาวโศรยา ช5อประทีป
62013039048 นางสาวกฤตพร ทองสี
62013039049 นางสาวอทิตยา ฉลาด
62013039050 นางสาวภริดา เจริญสรรพ�
62013039051 นางสาวเพ็ญนภา งามเลิศพรชัย
62013039052 นายวิบูณร� กอแก%ว
62013039053 นางสาวรัสรินทร� ตันติศิวรักษ�
62013039054 นางสาวขวัญจิรา โคตะชัย
62013039055 นางสาวพัชราภา สมรรถกร
62013039056 นางสาวพรรณทิวา พุสดีดอน
62013039057 นางสาวสุปราณี โพธ์ิอยู5
62013039058 นางสาวญาสุมินทร� บัวเย็น
62013039059 นางสาวเณรวี ปุยชุมผล
62013039060 นายธีรโชติ สินจุ%ย

หน%า 1302 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039061 นายพิฆเณศร� ไพบูลย�วัฒนกิจ
62013039062 นายคุณากร ขาวเรือง
62013039063 นางฉัตรนภา คํามงคล
62013039064 นางสาวมัลลิกา เฟLPองดอกไม%
62013039065 นางสาวอาทิตยา อ่ําเจริญ
62013039066 นางสาวนัฐฐา ศรีเศรษฐมาตย�
62013039067 นายปกรณ� ดําริห�อนันต�
62013039068 นางสาวอัจฉริยา จันอูน
62013039069 นายวรวุฒิ ดอเลาะ
62013039070 นางสาวบุศรัตน� ศิริมิรินทร�
62013039071 นางกัญชนาณัฐ แก%วมณี
62013039072 นางสาวณัฐธิดา พรมมา
62013039073 นางสาวสุภาวดี ทั่งรอด
62013039074 นางสาวอินทิรา เล็งเนตร
62013039075 นางสาวกรรณิการ� แก%วก่ิง
62013039076 นายเอิร�ธเชคเกอร� ประดิษฐ�นุช
62013039077 นายฤทธิเดช นันตาวงค�
62013039078 นางสาวเกวลี แสงสาคร
62013039079 นางสาวภาณุมาส ถือธรรม
62013039080 นางสาวกนกวรรณ ปรีชาเดช
62013039081 ว5าที่ร.ต.หญิงศิราพรรณ บัวแย%ม
62013039082 นายนิรันดร� นุ5มแป;น
62013039083 นางสาวกนกพร บุญแก%วคง
62013039084 นายกฤษฎา ทองคําซุ5ย
62013039085 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวัลภา ธรฤทธ์ิ
62013039086 นางสาวสุรีวรรณ คําภา
62013039087 นางสาวสาธนี จงอร
62013039088 นางสาวพิชญ�สุดา คําเรียงศรี
62013039089 นางสาวณัฎฐิรา มุ5งพันกลาง
62013039090 นายสุพจน� สร%อยแก%ว

หน%า 1303 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039091 นายอภิวัฒน� ภูวิจักร�
62013039092 นางสาวกฤติยา ทองคํา
62013039093 นางสาวช5อลดา พันธัง
62013039094 นางสาวขนิษฐา นวลนิ่ม
62013039095 นางสาววิลาสินี ป@ตะบูรณ�
62013039096 นางสาวคัทลิยา วิรุฬห�สวรรยา
62013039097 นางสาวศรัณยา กาพย�เกิด
62013039098 นายณัฐภัทร เพ็ชรสีงาม
62013039099 ว5าที่ ร.ต.หญิงกตัญชลีณัฏฐ� ทองขาว
62013039100 นางสาวรุ5งทิวาพร มอญฤทธ์ิ
62013039101 นางสาวนภา โรจน�อรุณ
62013039102 นายกฤษนล ยะวา
62013039103 นางสาวศุภกานต� ช5างต5อ
62013039104 นางสาวจุฑามาศ พิณไทย
62013039105 นางสาวศิรินทิพย� ปFตโสม
62013039106 นางสาวปFณพร นามเพราะ
62013039107 นายชวกร ทุ5งพะนา
62013039108 นายกิร วัฒนกิตติ
62013039109 นางสาวพรพิมล สุขอยู5
62013039110 นางสาวนภัสสร จงรักษ�
62013039111 นางสาวศุภธิดา บัวรพิฉัตร
62013039112 นางสาวธิติรัตน� สมบูรณ�
62013039113 นายนราวุธ แต5งงาม
62013039114 นางสาวสุมิตรา ดอนกันหา
62013039115 นางสาวนันท�นภัส สุกาวาส
62013039116 นายสมบูรณ� สุทธิธรรม
62013039117 นายอดิเทพ กิตติกาโร
62013039118 นายชลธิศ ชูศรี
62013039119 นายโกเมศ อุ%ยก้ิม
62013039120 นางธัญญรัตน� ม่ันทอง

หน%า 1304 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039121 นางสาวแจ5มจันทร� ชัยวิรุฬห�
62013039122 นางสาวศศิวิมล เอ5งฉ%วน
62013039123 นายปรัชญา สิทธิกิจ
62013039124 นายทศพล หมอเมือง
62013039125 นางสาววรญา ย่ิงใหญ5
62013039126 นายอนุชา น้ําจันทร�
62013039127 นางสาวทิพสุดา แก%วหนองป@ง
62013039128 นางสาวอัสมานี มะเย็ง
62013039129 นางสาวลัดดาวัลย� สุขแก%ว
62013039130 นางสาวสุภัทรา นามเต๊ียะ
62013039131 นายธนกร ฐาปนพงษ�ไพบูลย�
62013039132 นายภราดร พรหมรา
62013039133 นายเชาวฤทธ์ิ นิจภักดี
62013039134 นางสาวพัทธ�ธีรา พรหมพงษ�
62013039135 นายสุริยา มนัสสา
62013039136 นางสาวพรธิดา ไชยโย
62013039137 นางสาวณิชกานต� สายปวน
62013039138 นายภาณุมาศ เอี่ยมมาก
62013039139 นางสาวจินต�ศุจี คุเณนทราศัย
62013039140 นางสาวทินมณี สายแก%ว
62013039141 นางสาวนันทนา ชมนามล
62013039142 นางสาวภีมวรา สุขช5วย
62013039143 นางสาวนันทินี บัญดิษฐ
62013039144 นายอาวุธ เปYPยมเจริญ
62013039145 นางสาวกมลชนก วงศ�ทวี
62013039146 นายธัญวัฒน� เอี่ยมนุสรณ�
62013039147 นายวงศกร เปYยเนตร�
62013039148 นางสาวกนกวรรณ เพียรราช
62013039149 ว5าที่ ร.ต.วัฒนะ แหวนเงิน
62013039150 นางสาวพวงผกา สีสะบัด

หน%า 1305 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039151 นางสาวฟ@ตเราะ เลาะลายู
62013039152 นายธนเทพ ดวงจันทร�
62013039153 นางสาวเกตุวดี สุรศร
62013039154 นางสาวจันทรพิมพ� แก%วไพฑูรย�
62013039155 นางสาวสุพัตรา ปFPนกา
62013039156 นางสาวจุฑามาศ กEองเมือง
62013039157 นางสาวรัชนี แก%วมณี
62013039158 นางสาวบรมชนก บูรณศิลปQ
62013039159 นายวณัฐชัย กลิ่นสุคนธ�
62013039160 นางสาวรีนา แสงเอี่ยม
62013039161 นางสาวณัฐวรรณ รัตนพิบูลย�
62013039162 นางสาวปนิดา ภูนาโคก
62013039163 นายป@ยวัช สมพงษ�สวัสด์ิ
62013039164 นางสาวอมรรัตน� แสงใหญ5
62013039165 นางปวีณา กาญจนพงษ�พร
62013039166 นายสุรศักด์ิ แก%วห%าประการ
62013039167 นางสาวณัชชา เสาวธารพงศ�
62013039168 นายพิสิษฐ กาญจนพนาสณท�
62013039169 นายศุภโชค กัลยาณมิตร
62013039170 นางสาวลิตา ยวนหม่ืน
62013039171 นางสาวจริยา หุตะกมล
62013039172 นางสาวสุธิศา จําปาเป;า
62013039173 นางสาวจิราภรณ� จันทิมา
62013039174 นางสาวพรนภัส ทองอุไร
62013039175 นางสาวปราญชลี จันทมาลา
62013039176 นายณัฐพล พลโยราช
62013039177 นางสาวกัลยารัตน� ฉัตราปฐมพงศ�
62013039178 นางสาวระพีพรรณ ภักดีรักษา
62013039179 นายเด5นศักด์ิ ไชยมัชฌิม
62013039180 นางสาววัทนวิภา มนตรีวงษ�

หน%า 1306 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039181 นางสาวศิริเพ็ญนภา ทวีสิทธ์ิ
62013039182 นางสาวสวพร คําดี
62013039183 นายศิวกร ยังเจริญกลกิจ
62013039184 นางสาวศิริรัตน� ถ่ินถ%อย
62013039185 นางสาวสุชาดา กิติคํา
62013039186 นายอนุชิต อมรเวชกุล
62013039187 นางสาวนนทพร ชูศิลปQ
62013039188 ว5าที่ ร.ต.สุรกิจ บุษบงก�ไพฑูรย�
62013039189 นายกิตติธัช เผ5าชัย
62013039190 นางสาวอัญญานี คณะแนม
62013039191 นางสาวสุรัญญา อุ5นงามพันธุ�
62013039192 นางสาวอมลรัตน� ฉํ่าสดใส
62013039193 นางสาวสุกัญญา ทองเพ็ชร
62013039194 นางสาวศิรภัสสร วิสุทธิสรรพ
62013039195 นายอธิวุฒิ บุญเมือง
62013039196 นายสุรศักด์ิ เรืองวงศ�
62013039197 นางสาวณัฐสิรินทร� สัจจวงษ�
62013039198 นายรัฐศักด์ิ หวังเจริญกุลชัย
62013039199 นายอาทิตย� สกุลศรี
62013039200 นายโอภาส สายวารี
62013039201 นางสาวจิรานันท� รื่นสนธ์ิ
62013039202 นางสาวนันทิชา ภักด์ิปาน
62013039203 นายนิธิศ ฉัตร�ธนะกุล
62013039204 นายวันชัย จีนขม
62013039205 นางสาวขวัญชนก ช5างหม%อ
62013039206 นางสาวชิฬาภรณ� กรมเมือง
62013039207 นางสาววรดา เบ็ญจุฬามาศ
62013039208 นางสาวพรพิมล ทองทิพย�
62013039209 นางสาวเบญจรัตน� ชวลิตานนท�
62013039210 นางสาวพิชญ�ภรณ� เขียวกายสิทธ์ิ
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62013039211 นางสาวปวีณ�ธิดา เขียวสง5า
62013039212 นายทศพร สุพรหม
62013039213 นางสาวนิธิษา เจริญหม่ืน
62013039214 นางสาวจรรยพร โพธิดะนุช
62013039215 นายประภากร โคตรชุม
62013039216 นางสาวพรปวีณ� อรรถพงษ�โยธิน
62013039217 นางสาวดวงพร ผิวงาม
62013039218 นางสาวพิมพ�พิศา วัชรชินวงศ�
62013039219 นางสาวซัมซียะห� บินมะโซ
62013039220 นายกัมพล นาคโต
62013039221 นางสาวจุฑารัตน� เทพหัสดิน ณ อยุธยา
62013039222 นางสาวจันทร�เพ็ญ นิลสุข
62013039223 นางสาวชลธิชา เกตุสุขํา
62013039224 นางสาวเนตรญา กาศรี
62013039225 นางสาวพัชรลดา เจริญรัมย�
62013039226 นางสาวผาณิต นิธิฐิมณีรัตน�
62013039227 นางสาวจุรีพร เกือบพิมาย
62013039228 นายสุทธิพงษ� สาคร
62013039229 นายวิทิตพล ขนบธรรมกุล
62013039230 นายเจษฎา จันทร�คง
62013039231 นางสาวพิมพ�ลภัทร เชื่อมรัมย�
62013039232 นางสาวปภาวดี อินจันทร�
62013039233 นายรัตนชัย ตุดด%วง
62013039234 นางสาวรัตน�ดา ไหลนําเจริญ
62013039235 นางสาวเมธา นิ่มนวล
62013039236 นางสาวปริชญา ทองวัฒน�
62013039237 นางสาวลัดดา คําสนิท
62013039238 นางสาววรรณกร อุทัยวรรณกุล
62013039239 นายชวณัฐ บุตรกิจ
62013039240 นางสาวเพชรรัตน� สมัคสมบูรณ�ศรี
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62013039241 นางสาวสายทิพย� จันทรมณฑล
62013039242 นางอัญชณา บ5มทองหลาง
62013039243 นางสาวฐาปนี โพธิเสถียร
62013039244 นางสาวกาญจน�ฐิตาภา ลุยภูมิประสิทธ์ิ
62013039245 นางสาววิจิตรตา ชาญชีวศิลปQ
62013039246 นางสาวมูรนี ดูมอ
62013039247 นางสาวกมลวรรณ ลําปาง
62013039248 นายเจษฎา แผ5เกียรติวงศ�
62013039249 นางสาวเกศรา เก้ือคง
62013039250 นางสาวพิริยา เหลาแตว
62013039251 นางสาวจุฬามาศ ระรวยทรง
62013039252 นางสาวนันทนา อริยจินดา
62013039253 นางสาวกวินนาฏ กล่ําหนองกก
62013039254 นางสาวพรทิพย� โอวาท
62013039255 นางสาวสุพิชญา ศรีอรุณสว5าง
62013039256 นางสาวศศิธร ฤทธิแพทย�
62013039257 นางสาวอัฉราภรณ� สุรยุทธพงษ�
62013039258 นางสาวสุวัสสา ศรีเวช
62013039259 นางสาวทิพวรรณ ก%อนทอง
62013039260 นายณฐพณ จารุรัตน�จามร
62013039261 นางสาวกัณฐมณี ชาญการ
62013039262 นางสาวณัฐรดา พรมอุทิศ
62013039263 นางสาวณัฐศิรินทร� บุตรศรีสวย
62013039264 นายเอกชวิน ป@Pนเงิน
62013039265 นางสาวอัชฌา สิทธิวิพัฒน�
62013039266 นางสาวณัฐดา โล5วลัญช�พณิช
62013039267 นางสาวสิรกานต� ปุXนนิ่ม
62013039268 นางสาวอาลิสา ลีสุขสาม
62013039269 นางสาวอิสรวดี อิ่มธูป
62013039270 นายฉัตรชัย โตอินทร�
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62013039271 นางสาวอภิชญา จEายอุ5น
62013039272 นายพีระพงษ� ปล%องใหม5
62013039273 นางสาวกัญญารัตน� ชัยทร
62013039274 นางสาวเมธาพร ส%มซ5า
62013039275 นางสาวอรทัย สุริยะ
62013039276 นางสาวสุชาดา วงละคร
62013039277 นายต%น ผาดไธสง
62013039278 นางสาวพัชรี ภูมิกาญจนรัตน�
62013039279 นางสาวกัญญรัตน� โชคเจริญ
62013039280 นางสาวสุวนันท� จํานงค�
62013039281 นางวรรณญา ตระการไทย
62013039282 นางสาวจิตติมา สิทธิการ
62013039283 นายเอกรัฐ สุขประเสริฐ
62013039284 นางสาวชุติกาญจน� พวงมาลีประดับ
62013039285 นางสาวแพรวพลอย จอมทอง
62013039286 นางสาววิยดา ยาริยมย�
62013039287 นางสาวทาริกา ศรีรุ5ง
62013039288 นางสาววรรษชล ปกรณ�มณีกุล
62013039289 นายภูมิพัฒน� แก%วจันทร�
62013039290 นางสาวเกศสุดา คามะปะโส
62013039291 นายปฐวี บุรีเรือง
62013039292 นายอภิชาติ เชื้อฉิม
62013039293 นายอภิเษก สิทธิอนันต�วงศ�
62013039294 นายกิจประสรร เจริญนุช
62013039295 นางสาวลักษิกา สุทธิกิจ
62013039296 นายจิรโชติ จัดนอก
62013039297 นายนนทิวรรธน� แพร5ไชยกูล
62013039298 นางสาวเพชรรัตน� คล%ายอินทร�
62013039299 นางสาวรพีพัฒน� แปงมูล
62013039300 นางสาววิลาลักษณ� บุญแก%ว
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62013039301 นายวศิน สารานิกรณ�
62013039302 นางสาวนภัสรพี ทิพย�ประสิทธ์ิ
62013039303 นางสาวอนัญญา เชื่อขุนทด
62013039304 นางสาวอริสา คงด่ัน
62013039305 นางสาวพัชรีพรรณ พุกบัวบาน
62013039306 นางสาวภควดี สิงห�สังข�
62013039307 นางสาวธิดารัตน� เศวตจินดา
62013039308 นายกิตติภพ สิริไพโรจน�
62013039309 นางสาวอติพร สร%อยเพชร
62013039310 นางสาววราลักษณ� คํามูล
62013039311 นายณัฐพงศ� จิตรครบุรี
62013039312 นางสาวนราทิพย� จันทา
62013039313 นายรัตตกุล สําราญจิต
62013039314 นางสาวมนัสวี งามวัฒน�
62013039315 นางสาวซารีฟ^ะ ยาโงะ
62013039316 นางสาวรตนพร จีนน้ําใส
62013039317 นางสาวรวีวรรณ บุญอินทร�
62013039318 นางสาววริศรา อยู5ดี
62013039319 นางสาวพัชรี จิตรจันทึก
62013039320 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอัจฉราพร ศรีเนาวรัตน�
62013039321 นางสาววีรัชญา โมนยะกุล
62013039322 นางสาวรัชดา ภิรมย�สนธ์ิ
62013039323 นางสาวธนุตรา ปรางค�มณี
62013039324 นายอภิรักษ� สินแท%
62013039325 นายชนสรณ� ณะนุ%ย
62013039326 นายพงศ�สว5าง ศิวนันท�ชัย
62013039327 นางสาวพีรยา พวงทอง
62013039328 นายศิลปกานต� ป;านภูมิ
62013039329 นายวันอาสา จิตรีวาสน�
62013039330 นางสาวขวัญเรือน ลาดคม
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62013039331 นางสาวกัญจนพร ทุเรียนทอง
62013039332 นางสาวกาญจณา มัจจรี
62013039333 นางสาวลลิตา ปุราถาเน
62013039334 นางสาวนิพาหทัย อักษรไชย
62013039335 นางสาวปวริศา จันทร�เทศ
62013039336 นางสาวลัดดาวัลย� พ่ึงสม
62013039337 นางสาวปFทมาพร ชามทอง
62013039338 นางสาวลลิตา คนใช%
62013039339 นางสาวเครือทิพย� นวลจันทร�
62013039340 นางสาวธนัชพร สุขาพันธ�
62013039341 นายวัชรินทร� ธงศรี
62013039342 นางสาววรรณภา เสนคราม
62013039343 นายวัชรพงษ� จันทวี
62013039344 นางสาวกอบกาญจน� คูกิติรัตน�
62013039345 นางสาวพิมพ�รวี นุ5มวงษ�
62013039346 นายธารณ� กัณฑอุโมงค�
62013039347 นางสาวอารียา ศรีโท
62013039348 นายพงศ�ปฏิญญา เวฬุวันใน
62013039349 นางสาวพัทยา จําปYเรือง
62013039350 นายชวลิต แสงทอง
62013039351 นายธนวัฒน� บัวแก%ว
62013039352 นางสาวอัญชนา มนูธรรม
62013039353 นางสาวปณิดา สุนทรวิจารณ�
62013039354 นายธนทัต สกุลพราหมณ�
62013039355 นางสาวอรรณพัฑฒ� บุญจันทร�
62013039356 นายสุวนัส สินธุเทพรัตน�
62013039357 นายสันติชน ศรีสุวรรณ
62013039358 นายนัทธพงศ� ทองละมุล
62013039359 นางสาวป@ยะพร คันฉาย
62013039360 นางสาวเบญจพร ธนวิโรจน�กุล
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62013039361 นางสาวเจUะมูนีเราะห� แซะอาหลี
62013039362 นายมุซาฟฟFร อามิง
62013039363 นางสาวสุจารี โรจน�รุ5ง
62013039364 นางสาวสุรีย�ฉาย พวงสมบัติ
62013039365 นางสาวแรกขวัญ แก%วบาง
62013039366 นางสาวอัญญารัตน� แก%วสินชัย
62013039367 นายกฤติน ศิขรินทร�
62013039368 นางสาววลียา มานะสะสม
62013039369 นายสิทธิรักษ� สุนทรารักษ�
62013039370 นางสาววรนุช เจนทนา
62013039371 นางสาวสุปรีด์ิ แก%วปรารถนา
62013039372 นางสาวมาลัย พะโส
62013039373 นายสมัคร ธุระกิจ
62013039374 นายจีรศักด์ิ สุขแจ5ม
62013039375 นางสาวป@ยธิดา แย%มศรี
62013039376 นายหัสธพงษ� บุญเมือง
62013039377 นางสาวพราว พุฒศิริ
62013039378 นางสาวอักษราภัค เอมโอษฐ
62013039379 นางสาวจิตราภรณ� ศิริ
62013039380 นายสุรชัย ศรสุรินทร�
62013039381 นายสุรชัย ชูกลิ่น
62013039382 นางสาวชนาภา ไชยจันทร�
62013039383 นางสาวพิทรัตน� เอี่ยมมงคล
62013039384 นายสุรศักด์ิ โควะวินทวีวัฒน�
62013039385 นางสาวชุติมา สุทธิชัยวิบูลย�
62013039386 นางสาวพฤกจิกา จินทะยะ
62013039387 นางกรรณิการ� คําเฟLองฟู
62013039388 นายพิสิษฐ� ชินไชยพศิน
62013039389 นางสาวเกสรา ทองฉอ%อน
62013039390 นางสาวพนิดา สุขเร5ง
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62013039391 นางสาวศศิชา พูลสวัสด์ิ
62013039392 นายกิตติศักด์ิ สมานรักษ�
62013039393 นายภาณุพงษ� รอดด%วยบุญ
62013039394 นางสาวจิตติมา ริมป@รังษี
62013039395 นางสาวนิศากร ปFทมาจําปาสา
62013039396 นายพลวัฒน� เลิศทองไทย
62013039397 นางสาวเจนจิรา ผิวอ5อนดี
62013039398 นายชีวัธนัย ศิริวงษ�
62013039399 นางสาววัชรี มูลทา
62013039400 นางสาวอุษา โยธาภักดี
62013039401 นางสาววรัญญา ศรีดาวฤกษ�
62013039402 นางสาวชลาลัย บุญเติม
62013039403 นายอดิศักด์ิ ลาบศึก
62013039404 นางสาวโชติกา เทพานวล
62013039405 นางสาวภัทรมล เจริญเวช
62013039406 นางสาววนิดา นกทอง
62013039407 นางสาวมณีวรรณ วงษ�จําปา
62013039408 นายวัชรพล วนะสนธ์ิ
62013039409 นางสาววิภาสิริ ดอกพุฒ
62013039410 นายสัจจา เดโชพล
62013039411 นายภูมินันท� กุ5มประสิทธ์ิ
62013039412 นายเกียรติยศ เพชรอินทร�
62013039413 นายประสานศักด์ิ เดียวสุรินทร�
62013039414 นางสาวพัชรียา เชื้อไชยนา
62013039415 นางสาวศิวพร งามสม
62013039416 นางสาวเบญจวรรณ พัฒนาประพันธ�
62013039417 นางสาวสุพัตรา คํามาตร
62013039418 นางสาวอภิตา นามเรือง
62013039419 นางสาวยุภา ใจกล%า
62013039420 นางสาวบุษรินทร� มูลต5อม
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62013039421 นางสาวจิราวาตี บือราเฮง
62013039422 นางสาวอังศณา หนูมี
62013039423 นางสาวภัทราภรณ� รัตนะ
62013039424 นางสาวรัตนาภรณ� ยาวะนิล
62013039425 นางสาวสโรชา เครือเพ็ง
62013039426 นางสาวจุฑารัตน� ม5วงผุด
62013039427 นายณัฏฐ� สกุลแก%ว
62013039428 นางสาวธนาภา สมตน
62013039429 นางชนากานต� ก่ิงจําปา
62013039430 นายกฤษฎา ชูเกิด
62013039431 นายนภัทร กิตเจริญทรัพย�
62013039432 นางสาวมนิษสรา ประยุกต�วงศ�
62013039433 นายณัฐนันท� เซ5งอั้น
62013039434 นางยุพาวดี แสงสว5าง
62013039435 นายพัชรพล พิบูลย�
62013039436 นายวรกันต� ดีมาก
62013039437 นางสาวพัชรา สัตตะโส
62013039438 นายสัณหวัช ภมรสูตร
62013039439 นางสาวพิชชากร สวนเปYPยม
62013039440 นางสาววรรณนภา หนูขาว
62013039441 นางสาวศุภัชฌา ณะนวล
62013039442 นางสาวอรวรรณ ไปเร็ว
62013039443 นายอาทิตย� กาฬภักดี
62013039444 นางสาวศุทธิณี ปริญญา
62013039445 นางสาววรินธร ทองรอด
62013039446 นายเอกวัฒน� ขันใส
62013039447 นางสาวทิพาพร เสือลอย
62013039448 นางสาวฐิติมา กลางมณี
62013039449 นางสาวธารทิพย� ไชยสมบูรณ�
62013039450 นายจิรัฎฐ� วรโชติหิรัญศิริ
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62013039451 นางสาวจิราภรณ� เนียมอยู5ยงค�
62013039452 นายกิตติพงษ� ยอดยา
62013039453 นางสาวธิดาทิพย� ผิวขํา
62013039454 นางสาวนงลักษณ� สระแก%ว
62013039455 นางสาวมณฑิรา เอี่ยมลอยพันธ�
62013039456 นายธีรวัฒน� ยงบุญเกิด
62013039457 นายอิษฎากรณ� ชนะชัย
62013039458 นางสาวชวัลลักษณ� รุ5งเรือง
62013039459 นางสาวรัชนก กองประดิษฐ
62013039460 นายจักรพันธุ� ตรีเจริญ
62013039461 นายอนุรักษ� จัยพงศ�
62013039462 นายณัฐพล บุญประเสริฐ
62013039463 นางสาววรรณพร ประยูรเธียร
62013039464 นางสาวสุภัทรา ยงค�ประเดิม
62013039465 นางสาวจามจุรี เข่ือนแก%ว
62013039466 นางสาวธันยพร นิ่มสกุล
62013039467 นางสาววิริยา นิ่มอนงค�
62013039468 นางสาววราภรณ� แสงรื่น
62013039469 นางสาวมณีหยก นวลสุ5ม
62013039470 นางสาวเกสรี ปูXจันทร�
62013039471 นางสาวนฤมล หนวดหอม
62013039472 นางสาววลีรัตน� กันทาวงค�
62013039473 นางสาวจิรภิญญา จันทร�เทวี
62013039474 นางสาวเบญญาภา นวลละออง
62013039475 นางสาวจันทราภรณ� เรืองธัมรงค�
62013039476 นางสาวนันท�นภัส นนทกานต�ธนยศ
62013039477 นางสาวกฤษณี ศรีพัฒนะพิพัฒน�
62013039478 นายรังสฤษฏ� นพรัตนาภรณ�
62013039479 นางสาวก่ิงกาญจน� ทับทอง
62013039480 นายเลิศฤทธ์ิ อินา
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62013039481 นายเด5นชัย กาหลวง
62013039482 นางสาวปณิดา พืชหมอ
62013039483 นางสาวสุพิชญา วังชัยเรืองศรี
62013039484 นายนัชนันท� นครคง
62013039485 นางสาวอัจฉรา ราศรี
62013039486 นางสาวทิพวรรณ เพ็ชระ
62013039487 นายนพชัย พันธ�เขียน
62013039488 นางสาวกัญญารัตน� กรุยกราย
62013039489 นางสาวอริษา ยะรังวงษ�
62013039490 นางสาวรมิดา แสงสวัสด์ิ
62013039491 นางสาวพัชราวรรณ แก%วมณี
62013039492 นางสาววิไลพร ตันแก%ว
62013039493 นางสาวอสมาภรณ� พัฒน�สถิตย�
62013039494 นางสาวประภาพรรณ นกแก%ว
62013039495 นางเอรวรรณ ชาธิพา
62013039496 นางสาวธัญญาเรศ ลักษณะจินดา
62013039497 นางสาวอัมรินทร� จันทรวิเชียร
62013039498 นายฐิติพันธ� อักษรชาติ
62013039499 นางสาวณัฐวดี มีบุญญา
62013039500 นางสาวธัญจิรา บุญมา
62013039501 นายสิทธิชัย กิตติม่ิงมงคล
62013039502 นายชัยวัตร ชัยขุนพล
62013039503 นายศุภวิชญ� พงษ�สิงห�
62013039504 นางสาวกัลยาภรณ� สันติสุข
62013039505 นางสาวจิรัชญา ฉันทอุไร
62013039506 นายสรวิศ ขจรสายวงษ�
62013039507 นางสาวจุรีรัตน� ชาโท
62013039508 นางสาวน้ําเพชร ย้ิมสาระ
62013039509 นายณัฐสิทธ์ิ บุญมาก
62013039510 นางสาวกัญญพัชร อุปแสน
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62013039511 นางสาวสิริพร มีตา
62013039512 นายวรัชญ� อินทรพรหม
62013039513 นางสาวรุ5งทิวา น%อยหา
62013039514 นายชินวัฒน� พุฒฒาวงษ�
62013039515 นางสาวอริญชยา น5วมสาลา
62013039516 นายกรดนัย นวลคํา
62013039517 นายภาคภูมิ เรืองม่ัน
62013039518 นางสาวเสาวภาคย� สุดโสม
62013039519 ว5าที่ ร.ต.หญิงป@ยนุช สาที
62013039520 นางสาวพจมาลย� ศรีมากเปYPยม
62013039521 นางสาววราภรณ� กาฬภักดี
62013039522 นางสาวภาสินี ฤกษ�กมล
62013039523 นางสาวกุลนิดา เอกคณาปราชญ�
62013039524 นายศุภโชค โตสกุล
62013039525 นางสาววรางคณา นิลโมทย�
62013039526 นายกิตติชัย ลับไพรี
62013039527 นางสาวนิสา ลื่นภูเขียว
62013039528 นางสาวอภิชญา งามเขตต�
62013039529 นางสาวศศิมาภรณ� ศรีประเสริฐ
62013039530 นางสาวกลวิกา แสงกุล
62013039531 นายพิพัฒน� ขําปรางค�
62013039532 นางสาวป@ยวรรณ ครชาตรี
62013039533 นางสาวอัจฉรา สิงห�ทวีศักด์ิ
62013039534 นางสาวนรมน เปาว�
62013039535 นายจิณณวัตร พนาสิทธ์ิ
62013039536 นางสาวสมิตา ยุวนากร
62013039537 นายสกานต� กรีกูล
62013039538 นางสาวสุภาภรณ� ถูกหมาย
62013039539 นางสาวปวีณ ศิริตระกูล
62013039540 นายรัตนพล เพชรทิม
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62013039541 นายอัฐพงษ� คําเรือง
62013039542 นางสาวณัฐนรี อันรุ5งสุภาพร
62013039543 นางสาวสุธีรา วัฒนา
62013039544 นายบัณฑิต ก%อนมณี
62013039545 นางสาวกมลนิตย� ลิมปรังษี
62013039546 นางสาวชญาภา อินอยู5
62013039547 นายพีรวิชญ� เพชรศรี
62013039548 นางสาวอมรรัตน� อาจวิชัย
62013039549 นางสาวอภิสรา ดาวกระจาย
62013039550 นางสาวสโรชา ชูศักด์ิ
62013039551 นางสาวศศิธร หนูแก%ว
62013039552 นางสาววราภรณ� เรืองจิต
62013039553 นายสุธี อภิภัทรชัย
62013039554 นางสาวธิดารัตน� เถาตะกู
62013039555 นางสาวธนิดา อภินันท�สวัสด์ิ
62013039556 นางสาวอารีรัตน� โสระดา
62013039557 นางสาวเจนจิรา เรืองสว5าง
62013039558 นางสาวจุฑามณี สัพจารย�
62013039559 นายอนวัช อันชื่น
62013039560 นางสาวสุพิชชา เพ็งอังคาร
62013039561 นางสาววิภาพร หล%าพรหม
62013039562 นางสาวเบญจพร เจริญวชิรศักด์ิ
62013039563 นายภีม อิ่มเอิบ
62013039564 นางสาวศศิมา อ%วนท%วน
62013039565 นายอลงกต เที่ยงปรีชา
62013039566 นางสาวชยาภรณ� อารีย�ชน
62013039567 นางสาวศิริพร ป;อมคํา
62013039568 นางสาวรสรินทร� ช5วยศรี
62013039569 นางสาววันทนีย� พงษ�สุริยะวรรณ
62013039570 นางสาวกณิษฐา ม่ันถาวรวงศ�
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62013039571 นายสัณหณัฐ ศิริไกรวัฒนาวงศ�
62013039572 นายสุภรอน หะเลUาะ
62013039573 นางสาวชญานิศา จรบุรมย�
62013039574 นางสาวสุนารี อิศรางกูร ณ อยุธยา
62013039575 นายคณากร ปFMนเจริญ
62013039576 นายทวีศักด์ิ สมธง
62013039577 นางปาณิสรา ขุนสอาดศรี
62013039578 นางสาวฐิดาภรณ� ลักษณะ
62013039579 นางสาวกมลชนก สุวรรณญาณะ
62013039580 นางสาวนิภาพร แซ5เตีย
62013039581 นางสาวอุมาพร รุ5งเรือง
62013039582 นางสาวชนนี หวังหมัด
62013039583 นางสาววลัยลักษณ� นพพร
62013039584 นางสาวธันย�ชนก อุสาหะ
62013039585 นางสาวชไมพร พรมมา
62013039586 นายธีรพงศ� บุรินทอง
62013039587 นางสาวบุศรินทร� จันทร�หอม
62013039588 นางสาวทิวาพร เสนาหม่ืน
62013039589 นางสาวพิกุลแก%ว สุตาวงค�
62013039590 นางสาววัลย�ลิกา แตงสาขา
62013039591 นางสาววรรณชนก พุทธรัตน�
62013039592 นางสาวกนิษฐา พรหมมานพ
62013039593 นางสาวอภิชญา การบรรจง
62013039594 นางสาววรรณิกา จินะการ
62013039595 นายธิติสรร นาคํา
62013039596 นางสาวสุธิมา คงสอน
62013039597 นางสาววรรณวิษา คงสง
62013039598 นายอภินัทธ� กลิ่นพิบูลย�
62013039599 นางสาวนัสรีน สาเมาะ
62013039600 นางสาวอารียา จูมกุมาร
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62013039601 นายสราวุธ ช%อนทอง
62013039602 นายอาทิตย� บุญสุข
62013039603 นายกฤษณชัย เข็มทอง
62013039604 นางสาวเพรชรัตน� บู5สามสาย
62013039605 นายยุทธนา ปราณีตพลกรัง
62013039606 นางสาวณฐมน ทองจันทา
62013039607 นายราเชนทร� หม่ืนโฮ%ง
62013039608 นางสาวณัฐนพร สุพิชยา
62013039609 นายยุทธนา โชติพรหม
62013039610 นางสาวสุรีย�รัตน� ชาพรม
62013039611 นางสาวชฎาพร กวีกิจปฏิญญา
62013039612 นางสาวจารุวรรณ คงกะพันธ�
62013039613 นางสาวเกษกมล อุตมางคบวร
62013039614 นางสาวอุษณา บํารุงแคว%น
62013039615 นายอานันท� จงไมตรีพร
62013039616 นายวรินทร สมบูรณ�อรุณสาร
62013039617 นางสาวนฤพร โชติช5วง
62013039618 นางสาวศิริพร ทรัพย�คงอยู5
62013039619 นางสาวธนพร ฉิมประดิษฐ
62013039620 นางสาวเกศรินทร� สุขแก%ว
62013039621 นางสาวบุณยาพร เฉลาพักตร�
62013039622 นางสาวทิวาพร รุ%งราศรี
62013039623 นางสาวชุติมณฑน� บุญมา
62013039624 นางสาวอทิตญา สมจิต
62013039625 นางสาวสิรินาถ ทองศรี
62013039626 นางสาวขนิษฐา น5าดู
62013039627 นายทวี หมุนจํานงค�
62013039628 นายพัฒน�พล เพียรการ
62013039629 นางสาวบุณยชา ใจรักธรรม
62013039630 นายธนพงศ� ทองสุข
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039631 นางสาวชัญญา สุทธินนทกุล
62013039632 นายภูมิวรพล ย่ิงมหิศรานนท�
62013039633 นางสาวปนิตา กองเจริญ
62013039634 นางสาวรังสิยา วรรณาหาร
62013039635 นายเอกพล ชุตินาทดลเจือ
62013039636 นางสาวพรพิมล วิรัตน�ชัยวรรณ
62013039637 นางสาวอภิญญา ศรบุญทอง
62013039638 นางสาวบัณฑิตา ไตรมนตรี
62013039639 นางสาวรุ5งภิรมย� แสงหิ่งห%อย
62013039640 นางสาวมิสบUะ เจะมะ
62013039641 นางสาวณภัทร โซวจินดา
62013039642 นางสาวปาริชาต สาครธํารง
62013039643 นายธวัชชัย เจริญชัย
62013039644 นางสาวคมคาย ผาพิมูล
62013039645 นางสาวณัฐธิดา ไชยมงคล
62013039646 นางสาวโบนัส ทวีมนูญ
62013039647 นางสาวกวิสรา สิงห�การ
62013039648 นางสาววิภาวดี ปาปะกะ
62013039649 นางสาววิจิตรา สังข�พิชัย
62013039650 นางสาวรัชดาพร ปานปFPน
62013039651 นางสาวปภัศราภรณ� เจตะชล
62013039652 นายสุรัตน� โคตรคําหาร
62013039653 นางสาวปFทมาภรณ� เกาทัณฑ�
62013039654 นางสาวอภิชญา ปFนจันทร�
62013039655 นางสาวปราวันรัตน� ณ. นิมิต
62013039656 นางสาวบรรจบพร โสภาพลอย
62013039657 นางสาวพรทิพย� แสงช5วง
62013039658 นางสาวสุธิดา คล%ายพิมพ�
62013039659 นางสาวสุจิตรา อภินันตริโย
62013039660 นางสาวยศวดี รัตน�มูลตรี
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62013039661 นางสาวเพ็ญนภา วันพรม
62013039662 นางสาวบุณยาพร จินต�ดี
62013039663 นางสาวมาริสา ผึ้งหวาน
62013039664 นางสาวสุธิตา กาวงษ�
62013039665 นางสาวอลิสา แย%มสุนทร
62013039666 นางสาวอรดี ลิชผล
62013039667 นางสาวนิศานาถ ท%ามบุญฤทธ์ิ
62013039668 นางสาวสวรินทร� สุดถนอม
62013039669 นางสาวลลิตา ยองเพชร
62013039670 นายเจษฎา ไพโรจน�
62013039671 นางสาวชญาภา สร%อยคํา
62013039672 นางสาวชัญศิตา เกษจรุง
62013039673 นางสาวอภิญญา สุกลา
62013039674 นางสาววริศรา โตชูวงศ�
62013039675 นายอานันท� เก้ือกูลเกียรต์ิ
62013039676 นางสาวธัญญากร ฑีฆาวงค�
62013039677 นางสาวอารีรัตน� นุ5นประดิษฐ�
62013039678 นางสาวจิรัชญา จันทพรรณ
62013039679 นายพิภัทร แก%วมี
62013039680 นางสาวกรรณิการ� น้ําดอกไม%
62013039681 นายขชล พรเจริญ
62013039682 นางสาวษาริณี อาแว
62013039683 นางสาวอาริยา รักษางาม
62013039684 นางสาวสิรามล สุขเอี่ยม
62013039685 นางสาวนารีรัตน� แจ5มจรัส
62013039686 นายยุทธพล จักษุจินดา
62013039687 นางสาวมินตรา สุภาจันทร�
62013039688 นายชนะทัต วิบูลกิจธนากร
62013039689 นางสาวอภิริญา ทากาด
62013039690 นางสาวกิตติยา ทัพเมือง
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ระดับปริญญาตรี

62013039691 นายธนสิทธ์ิ ประสิทธ์ิเขตกิจ
62013039692 นางสาวเหมือนฝFน สร%อยกล่ํา
62013039693 นางสาวป@ยะนันท� ธรรมานุสาร
62013039694 นางสาวป@ยาภรณ� คล%ายจินดา
62013039695 นางสาวรดา นิมา
62013039696 นางสาวอุทุมพร จะรา
62013039697 นางสาวสราลี คงบุญ
62013039698 นายดนุพล ม5วงสุขศรี
62013039699 นายฤทธิพร วิถี
62013039700 นางสาวณัฐา สุขารมณ�
62013039701 นางสาวสิริกร โพธ์ิทักษิณ
62013039702 นางสาวชลดา ทนนชัย
62013039703 นางสาวนูรอัยณี ยอยเหาะ
62013039704 นางสาววรวลัญช� ดิษยาเดชา
62013039705 นางสาวณัฐปภัสร� ทรัพย�ไพบูลย�
62013039706 นางสาววิชุดา กิจบํารุง
62013039707 นางสาวณิชาภัทธ บัวรมย�
62013039708 นางสาวนิลสุดา ลิมปQเติมทรัพย�
62013039709 นางสาวพิชชาพร แก5นพุฒ
62013039710 นายธีระพงษ� ศรีอ5อนดี
62013039711 นางสาวจินตนา รักพงษ�ไพร
62013039712 นางสาวปวีณา แก%วละเอียด
62013039713 นางสาวกรกนก สมงาม
62013039714 นางสาวพิชญามณฑน� หิรัญภรณ�ภัทร�
62013039715 นางสาวญาณินท� ริญญา
62013039716 นางสาวสันทนี ธนเสริมวัฒนา
62013039717 นางสาวจิรนันท� ทองสร%อย
62013039718 นางสาวนรีรัตน� ภู5ดี
62013039719 นางสาวธิดารัตน� หลิ่วคง
62013039720 นางสาวณัฐกานต� มูลเกษ
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ระดับปริญญาตรี

62013039721 นางสาวธัญชนก สังข�เงิน
62013039722 นายวรากุล อุดมประมวล
62013039723 นางสาวปนัดดา แสนทวีสุข
62013039724 นางสาวจิตธาดา ฤกษ�ศุข
62013039725 นายสธนศักย� โกศลวัฒนกุล
62013039726 นางสาวศรัญญา อินทร�แสง
62013039727 นางสาวหฤทัย ดวงแก%ว
62013039728 นางสาวกนกพรรณ ศิริยอด
62013039729 นางสาวกวินนา จันทร�ขวัญ
62013039730 นางสาวสุธาทิพย� ดวงแข
62013039731 นายชยพล ปองทิพย�
62013039732 นางวิรัลพัชร วงษ�อนันต�
62013039733 นางสาวณัฐิยา จันทราอร5ามศรี
62013039734 นางสาวธันยา อภิยุต
62013039735 นายกฤษฎา จุมปา
62013039736 สิบเอกกิจพัฒน�ศักดา ปภาพัฒนคุณานนท�
62013039737 นายธวัชชัย ไชยบุศย�
62013039738 นางสาวชนนิกานต� วงศ�ผลวัต
62013039739 นางสาวปรางทิพย� ศรีต5างวงศ�
62013039740 นางสาวจณิสตา กุ%ยอ5อน
62013039741 นางสาวป@ยมน ช5างเกวียน
62013039742 นายชัยนิรัตน� ทองจํารูญ
62013039743 นายปฏิภาณ ไพโรจน�
62013039744 นางสาวเพ็ญพรรณ การสมพรต
62013039745 นางสาวจิรารัตน� อะช5วยรัมย�
62013039746 นางสาววีรญา พู5บุหงาอมร
62013039747 นางสาวธารารัตน� การะเกต
62013039748 นายอนันต� ไชยเมืองชื่น
62013039749 นายสุรัตน� วังกุล
62013039750 นางสาวอนัญญา จันทา
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62013039751 นางสาวชาริญา ดูเบย�
62013039752 นายสุขสันต� ช%างชาวนา
62013039753 นายป@ติศิริ บุรีรักษ�
62013039754 นางสาวชญาน�นันท� ภูพิริยะนันท�
62013039755 นายจักรเพชร แพงสกล
62013039756 นางสาวสุนิษา เอี่ยมสําอางค�
62013039757 นางสาวธนพร สุวรรณมณี
62013039758 นายชยานันต� เสาวนะ
62013039759 นายปณิธิ ศิลปY
62013039760 นางสาวชฎาพร บุญสิทธ์ิ
62013039761 นายโกวิท โนรินทร�
62013039762 นางสาวฐิติมาส บุญรําไพ
62013039763 นางสาววิชิตา จริงจิตร
62013039764 นางสาวปริฉัตร พลเย่ียม
62013039765 นายศิวดล ดีงาม
62013039766 นางสาวรัชนาพร ขันทะ
62013039767 นายพงศกร บุระผากา
62013039768 นายจักรพันธ� วงศ�ราษฎร�
62013039769 นางสาววรางคณา เกิดกรุง
62013039770 นางสาววรรณพร สุทธาวาศ
62013039771 นางสาวฉัตรกมล รัตโนภาส
62013039772 นายกฤชชลัช ระโยธิน
62013039773 นางสาวณปภา สุริยพรม
62013039774 นางสาวมัทวัน โตUะปรีชา
62013039775 นางสาววัชราภรณ� ปรีชานุรักษ�
62013039776 นางสาวปรีณาพรรณ แผ%วประสงค�
62013039777 นางสาวชิดชนก เชื้อชู
62013039778 นางสาวปฏิญญา คงแสน
62013039779 นางสาวณัฐกานต� ไชยเดช
62013039780 นางสาวจุฑาทิพย� มีมาก
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62013039781 นายณัฐนพัฒน� ณ เชียงตุง
62013039782 นางสาวสุวนันท� แนบเนียร
62013039783 ว5าที่ร%อยตรีสมพร ศรีแสง
62013039784 นางสาวภาริณี กะหละหมัด
62013039785 นายพร%อมพันธุ� กลิ่นจันทร�
62013039786 นายเกียรติยศ เงินขา
62013039787 นายศิวนัท ศิริเลิศ
62013039788 นางสาวมณิชณัญญ� วิเชียรแลง
62013039789 นายพรรษวัชร อุดมเจริญศักด์ิ
62013039790 นางสาวพัชรี ย่ีส5อง
62013039791 นายวิสิษฐ�ศักด์ิ วุฒิพงศ�วิโรจน�
62013039792 นายธนวัฒน� จันทร�หอม
62013039793 นางสาววริยา จิตแม%น
62013039794 นางสาวศิรดา วิสิฐวีรกุล
62013039795 นายอรุณสุข หนูโมระ
62013039796 นางสาวฐิติมา แย%มสํารวล
62013039797 นางสาวอันดามัน ปานเพชร
62013039798 นายสิทธิชัย วงศ�แสง
62013039799 นางสาวภาวิตา บัวหลวง
62013039800 นายชนมพัฒน� หม่ืนแก%ว
62013039801 นางสาวดวงพร จีระดิษฐ�
62013039802 นายธนากร วงศาโรจน�
62013039803 นางสาวธนภค รองเพชร
62013039804 นางสาวลลิตา แสงสว5าง
62013039805 นางสาวรัชวรรณ แสงเงิน
62013039806 นางสาวกชกร รับงาม
62013039807 นางสาวทัศญาณ� มัชฌิมา
62013039808 นายพงพัน อัมภรณ�
62013039809 นางสาวกรรณิการ� เพียรพล
62013039810 นางสาวกมลพรรณ ปFณริน
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62013039811 นายอนุชา น%อยเกิดมี
62013039812 นางสาววาสนา คงเหลา
62013039813 นางสาวประทุมทิพย� สังข�ทอง
62013039814 นายนรรถพล แตงรอด
62013039815 นางสาวกัญรัศชญาน� มูระคา
62013039816 นางสาวอภิชยา ลาศนันท�
62013039817 นายอานนท� เตียวณรงค�
62013039818 นางสาวนันทนา อนงค�พร
62013039819 นางสาวอาทิตยา จิตรศิลปQ
62013039820 นางสาวเกสรา สมบัติ
62013039821 นางสาวนุศบา วิริยะหิรัญพร
62013039822 นายศิวกรณ� สีกัน
62013039823 นางสาวทัศนีย� พยุหะ
62013039824 นางสาวฐิติมา ถาวรสวัสด์ิ
62013039825 นางสาวพรทิพย� ไกรนรา
62013039826 นางสาวณัฐฐา นัยเนตร
62013039827 นายภูวดล นาคหวัง
62013039828 นายพีรพัฒน� น%อยผล
62013039829 นายณฐนนท� ตุลพันธ�
62013039830 นางสาวเขมริศรา เขมะชิต
62013039831 นางสาวรัตนา ทรัพย�อนันต�
62013039832 นางสาวพนิสา คําพูล
62013039833 นางสาวเทวา รักษาสร%อย
62013039834 นางสาวนันทิชา ชินทวัน
62013039835 นางสาวศศิธร ปFทมเวณุ
62013039836 นายฐกฤต ทะกEา
62013039837 นายภาวิน เนียมประดิษฐ�
62013039838 นางสาวณพิชญา อินแตง
62013039839 นายกรกฎ สามง5ามไกร
62013039840 นายอนุพงษ� ทานประสิทธ์ิ

หน%า 1328 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039841 นางสาวกวิสรา อาลี
62013039842 นายกันย�จารึก เครือจันทร�
62013039843 นายภานุวัฒน� โพธ์ิอิ่ม
62013039844 นางสาวสุดารัตน� ปYดแก%ว
62013039845 นางสาวชลธิชา โอดเทิง
62013039846 นางสาวทิพย�ชนก ชูเมือง
62013039847 นางสาวจิรวรรณ ศรีโพธ์ิงาม
62013039848 นายพิชญะ กุฎีศรี
62013039849 นายศราวุฒิ หอมสนิท
62013039850 นางสาวนิสรา ถองทอง
62013039851 นางสาวจารุณี บังศรี
62013039852 นางสาวหทัยทิพย� ธนทรัพย�ตระกูล
62013039853 นางสาวรติภรณ� สังขวิจิตร
62013039854 นายศุภกิจ ธารพระจันทร�
62013039855 นายนวพล พูลเพ่ิม
62013039856 นางสาวภูริชญา ขันธสิกรรม
62013039857 นางสาวโชติรส นิยมสูต
62013039858 นายปริญญา คําลุน
62013039859 นางสาวอาทิตยา ทุมมา
62013039860 นางสาวสุชาดา จารุวาที
62013039861 นายพีรพล มุสิกราษฎร�
62013039862 นางสาวดาราลักษณ� ภู5ทอง
62013039863 นางสาวศุภาพิชญ� ต้ังถึงถ่ิน
62013039864 นางสาวจิตตรา คงม5วงหมู5
62013039865 นางสาวบุษกร เดชาพิทักษ�
62013039866 นางสาวนันท�นภัส มณีวงศ�
62013039867 นางสาวนริศรา ใหลสกุล
62013039868 นางสาวชนันญา หมันหลิน
62013039869 นางสาวศรีประภา อรุณอุดมฤกษ�
62013039870 นางสาวศิริพร สุทธิประภา

หน%า 1329 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039871 นางสาวมินทร�ตรา ขุนบรรเทิง
62013039872 นางสาวกัญญภัทร� แก%วพิศดาร
62013039873 นายศรัณย� คําอินทร�
62013039874 นางสาวสิริกาญจน� จงแจ5ม
62013039875 นางสาวอารีรัตน� ยวงทอง
62013039876 นางสาวศิริพร บุตรเพรา
62013039877 นายจิรสิน สงวนวงศ�
62013039878 นายสืบศักด์ิ จินดาวัต
62013039879 นายฉัตรมงคล กิติศรีวรพันธุ�
62013039880 นางสาวเมธาวี เนียมสะอาด
62013039881 นางสาวนวลนภา สันตะกิจ
62013039882 นางสาวชลธิชา แก%วพิลา
62013039883 นางสาวศิริพร พุ5มอ่ํา
62013039884 นางสาวจุฑารัตน� ศรีชมภู
62013039885 นางสาวอณุรี ทับทิมทอง
62013039886 นางสาวฉวีวรรณ เพ็งพี
62013039887 นายธนาวุธ วงค�ชาลี
62013039888 นางสาวภัควลัญชญ� อุปละ
62013039889 นายซัยดี แหละหมัน
62013039890 นางสาวจินตพร นัยรัตนารักษ�
62013039891 นางสาวธนภร เรืองธนกิตติ
62013039892 นางสาวกรณ�ป@ติญา ชุมศรี
62013039893 นางสาวเกวลิน วุ5นจินา
62013039894 นายปภาวิน สารนอก
62013039895 นางสาวสุภัตตรา รัตนวัน
62013039896 นางสาวศิริรักษ� ศรีปา
62013039897 นายศราวุธ บุญปFcน
62013039898 นางสาวจริญญา โพธ์ิศรี
62013039899 นายจิรายุ จันทร�นิเวศน�
62013039900 นายเอกรัตน� สุขะปานนท�

หน%า 1330 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039901 นายจตุวุฒิ สุขมา
62013039902 นางสาวทัศนี เดชบุญ
62013039903 นางสาวธัญญภัสร� จูห%อง
62013039904 นางรัตนา เกตุจรัส
62013039905 นางสาวรพีภัทร แฉ5งสูงเนิน
62013039906 นางสาวแพรวพรรณ ไชยสุยะ
62013039907 นายวัชระ กุสลางกูรวัฒน�
62013039908 นายจิโรภาส ทับแจ5ม
62013039909 นายศุภชัย ไชยทองงาม
62013039910 นางสาวภัทรา นาลอยพงษ�
62013039911 นางณัฐธิดา ฉันทารุมัย
62013039912 นางสาวปรารถนา ไชยวังเย็น
62013039913 นางสุธีรา เตชอัครภาคิน
62013039914 นางสาววรรณฤดี ชัยพรหม
62013039915 นายพงษ�พัฒน� ศรีระยับ
62013039916 นางสาวณัฐณิชา คงหอม
62013039917 นางสาวประภาวรรณ เลี้ยงหล่ํา
62013039918 นางสาวศิริพร สุขกลั่น
62013039919 นางสาวบุศรา ปลาอ5อน
62013039920 นางสาวภัทราภรณ� สุวรรณดี
62013039921 นายประดิษฐ� ไกยกาศ
62013039922 นายนราธิป แก5นจําปา
62013039923 นางสาวสุรดาภัทร ภูมิชาติ
62013039924 นายปริญญา เชื่อมไชยกุล
62013039925 นายกานตพงศ� พันธ�มะลี
62013039926 นางสาวกัลยรัตน� ตUะตุ%ย
62013039927 นางสาวอุลัยวัน แหวนหล5อ
62013039928 นางสาวจิตสุดา มะลินทา
62013039929 นางสาวจินทภา ธูปเรือง
62013039930 นางสาวมัฑกุณฑลี แก5นเขียว

หน%า 1331 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039931 นางสาวอาทิตยา เจริญธรรมรักษา
62013039932 นางสาวสโรชา วงษ�ทอง
62013039933 นางสาวอรวรรณ เที่ยงในธรรม
62013039934 นายสํารวม วรรณเพชร
62013039935 นายศัจธร ขํานุรักษ�
62013039936 นางสาวสุณิสา ธนปกิจ
62013039937 นางสาวสุภาพร จันทร�แก%ว
62013039938 นางสาวลลิตา เลิศส5องแสง
62013039939 นางสาวสุนิภัณฑ� คําปFน
62013039940 นางสาวอัญญารัตน� อับดุลรอฮีม
62013039941 นางสาวจิราวดี ปวุตินันท�
62013039942 นางสาวพรพิมล บุญนาค
62013039943 นางสาวพรรษวรรณ มณีรัตน�
62013039944 นายพีรภาส หาญใจ
62013039945 นางสาวทิพย�สุดา อินทกาญจน�
62013039946 นางสาวภัทรวดี เพียรพานิต
62013039947 นางสาวสิริรัตน� บุญตา
62013039948 นายอภิสิทธ์ิ ศรีสุธรรม
62013039949 นางสาววิภารัตน� สุวลักษณ�
62013039950 นางสาวปนัดดา พิมพ�กา
62013039951 นางสาวศิรัญญา เกิดพุ5ม
62013039952 นางสาวบุญญรัตน� นิวาศะบุตร
62013039953 นางสาวพัชรา สอนบาลี
62013039954 นางสาวธัญพิชชา วงษ�อําพันธ�
62013039955 นางสาวศิริลักษณ� เจริญรัมย�
62013039956 นางสาวอาภาภรณ� ทองคลี่
62013039957 นายชัยรัตน� เพิกอาภรณ�
62013039958 นางสาวเกศราพร จันสม
62013039959 นางสาวสุกัญญา บัวจันทร�
62013039960 นายชยังกูร อุปละ

หน%า 1332 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039961 นางสาวธนมาศ เย่ือใย
62013039962 นางสาวชวิศา ชํานิประเสริฐกุล
62013039963 นางสาวณฐพร สาระรัตน�
62013039964 นางสาวเพชราภรณ� โสภณสุขสถิตย�
62013039965 นายอรรถชัย ด5านเดิม
62013039966 นางสาวพิมพ�นาราณัฐ พานิชนอก
62013039967 นางสาวกัญญาณัฐ อินจา
62013039968 นางสาวณัฎฐธิดา แสนวอ
62013039969 นายณัฐชยา พยุงธรรม
62013039970 นายสิทธา ภูมิฐานนท�
62013039971 นางสาวนิราวัลย� กุลสุทธ์ิ
62013039972 นางสาวชนุดา ธีระชาติ
62013039973 จ5าสิบตรีหญิงวินัฐตา ชื่นใจ
62013039974 นางสาววิลาวัณย� เกตุรัตน�
62013039975 นายมนตรี หุ5นกรีด
62013039976 นางสาววรรษมน แก%วสระแสน
62013039977 นางสาวกรองกาญจน� ลาภสันเทียะ
62013039978 นางสาวนภัสชล ศรีพันธุ�
62013039979 นายณัฐนนท� สดสุข
62013039980 นางสาวชุติภา กาทา
62013039981 นางสาวสุนันทา กันทอง
62013039982 นางวันเพ็ญ อาจหาญ
62013039983 นางสาวลูกศร ไชยะคาม
62013039984 นายกฤษ ทองเมืองหลวง
62013039985 นางสาวสุปราณี จิตเรณู
62013039986 นางสาวปวีณา แดงวิรุฬห�
62013039987 นางสาวเพชรกะรัต มโนวิสุทธ์ิ
62013039988 นายนฤบดี สลักเพชร
62013039989 นางสาวสุพิชญา ปFญญาใส
62013039990 นางสาวสุวภัทร ตUะผัด

หน%า 1333 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013039991 นางสาวเบญญาภา สุทธิกลับ
62013039992 นางสาววรรณาพร เกตุกิจ
62013039993 นายพงศธร ธรรมศิริ
62013039994 นางสาวฐานิศา สอนสุวิทย�
62013039995 นางสาวนิดารัตน� อินทอุดม
62013039996 นางสาวภารดี เชื้อขันตี
62013039997 นางสาวพิราลักษณ� ศศินธร
62013039998 นางสาวโสภิตา ด5านมงคล
62013039999 นายพัฒนโชค ธนศิรกุล
62013040000 นางสาววริศรา ทองศรีงาม
62013040001 นายอรรถวิทย� คิรินทร�รัตนะ
62013040002 นางสาวธนพร ปราสาททอง
62013040003 นางสาวเมทินี บุญรัตน�
62013040004 นางสาวนวภัทร ชัยเรือง
62013040005 นางสาวสิริกร วีระเดโช
62013040006 นายชาญลิขิต สุภาภรณ�ประดับ
62013040007 นายภูรินท� พรหมแก%ว
62013040008 นางสาวกนกวรรณ กอบสันเทียะ
62013040009 นางสาวปาณิสา เอี่ยมสําอางค�
62013040010 นายวรภัทร ชอบเพ่ือน
62013040011 นายภูสิทธิ ศรีถัทธ�
62013040012 นางสาวปาลิตา ครองสุข
62013040013 นางสาวญาณพันธุ� ชูตระกูล
62013040014 นางสาวขนิษฐา มูลสุวรรณ
62013040015 นายธนินท�รัฐ เจริญธีราพงษ�
62013040016 นางสาวสายสมร พลพรม
62013040017 นายทํานูล จามรพิพัฒน�
62013040018 นางสาวษาธิชล สุคง
62013040019 นางสาวขนิษฐา เนื่องไชยศ
62013040020 นางสาวนันทิชา ฤทธ์ิวิศรุต

หน%า 1334 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040021 นางสาวฉัตร�ณลิณ ปFญญาโส
62013040022 นายสมพร เสมอสุข
62013040023 นางสาวญาณิศา โกษาคาร
62013040024 นางสาวอัญชลีรัตน� สีสดดี
62013040025 นางสาวศิตา จันทรมณี
62013040026 นางสาวปุณยวีร� ปFตพิบูลย�
62013040027 นายจักรพล อินสมตัว
62013040028 นางสาวรัตติยา ไชยรา
62013040029 นางนิภารัตน� ไชยพันโท
62013040030 นางสาวปภัสณัฏฐ� คงสกุลวงศ�
62013040031 นางสาวเหมวดี เหมทานนท�
62013040032 นางสาวณัฐฐินันท� สระทองจันทร�
62013040033 นายศุภกร เที่ยงธรรม
62013040034 นางสาวปุริมปรัชญ� ศรีทองแก%ว
62013040035 นางสาวกมลชนก นานาค
62013040036 นางสาวศศิภา ศรีรัตนอาภรณ�
62013040037 นางสาวชลทิชา พรหมรักษา
62013040038 นางสุภาพ รัตแพทย�
62013040039 นายอาคม ยุติมิตร
62013040040 ว5าที่ร%อยตรีปฐมพงษ� บัวบาน
62013040041 นายกฤตวิทย� โสภาวนิตย�
62013040042 นางสาวปณิดา โสภาพ
62013040043 นางสาวธัญชนก ทับทิม
62013040044 นางสาวภวิชย�พร สายหมี
62013040045 นางสาวมนันยา จันทรมณี
62013040046 นางสาววรลักษณ� ย้ิมขาวผ5อง
62013040047 นางสาวสุพรรณษา ขันทิศ
62013040048 นายภาสกร แสนล%อม
62013040049 นายอภิชาติ ภูมิสวย
62013040050 นางสาวชโลธร ยอดสูงเนิน

หน%า 1335 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040051 นางสาวกันต�ธีร� อภิสนทสมบัติ
62013040052 นางสาววรรณิภา นาแซง
62013040053 นางสาวรุ%งลาวัลย� เนินงาม
62013040054 นางสาวมนัสพร วรรณดี
62013040055 นายพีระวัฒน� อังคะทายาท
62013040056 นางสาวกิดานันท� สุดแป;น
62013040057 นางสาวนันทิยา พวงทอง
62013040058 นางสาวเบญญาภา สุรเวช
62013040059 นางสาวรัชเนตร อัมพเศวต
62013040060 นางสาวทิพย�วรรณ จันทะนา
62013040061 นางสาวกรวิภา ขาวรุ5งเรือง
62013040062 นางสาวนทีชา มงคลดี
62013040063 นางสาวปวรรัตน� ไกรณรา
62013040064 นายวิริยะ ทานา
62013040065 นางสาวจิราวรรณ กองสุข
62013040066 นายศักดา โย%จ้ิว
62013040067 นางสาววิชชุลดา ชมชื่น
62013040068 นายประกรกิต ตUะผัด
62013040069 นายพันธกานต� เมืองสุด
62013040070 นางสาวกมลวรรณ วงษ�วิเชียร
62013040071 นางสาวดุสิตา จิตรอักษร
62013040072 นางสาวชรินทร�ทิพย� สุวอนันท�วิมล
62013040073 นางสาวฐิติมา ลัดดากลม
62013040074 นายฐาปกรณ� ขวัญเมือง
62013040075 นางสาววาสนา หัถกิจ
62013040076 นางสาวธนภรณ� แป;นจันทร�
62013040077 นายชัชพงศ� เจษฎาชัยศรี
62013040078 นางสาวเบญจมาภรณ� ผลัดนวล
62013040079 นางสาวณัฐธิดา ช%างกลาง
62013040080 นางสาวอรพรรณ สมบัติมล

หน%า 1336 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040081 นางสาวนิจวิภา ทองอุ5น
62013040082 นางสาวจุรีรัตน� สีสถาน
62013040083 นางสาวทิพรัตน� อุไรวงษ�
62013040084 นายณัฐชนน มณีฉาย
62013040085 นางสาวเบญจมาศ กมลชิด
62013040086 นางสาวศศินา อังปนานนท�
62013040087 นางสาวนิตยา เซ5งเซ่ียง
62013040088 นางสาวนิลาวัลย� พากโพธ์ิ
62013040089 ว5าที่ ร.ต.พงษ�ศักด์ิ หมุดดํา
62013040090 นางสาวปรียาภรณ� จันด%วง
62013040091 นางสาวชิสา อินสว5าง
62013040092 นางสาวปาริฉัตร เดชะมา
62013040093 นางสาวพลอยวลิน ศรีสว5าง
62013040094 นางสาวอรอุมา สมานเชื้อ
62013040095 นางสาวป@ยนุช สีใคร5
62013040096 นางสาวสุภาวดี สุกไกรไทย
62013040097 นายอรรถพร เจริญเกษ
62013040098 นางสาวณัฐติญานันท� กาญจนภูษานนท�
62013040099 นางสาวศุภลักษณ� พันธุ�ไสว
62013040100 นางสาวกัญญาภัค ชัยเสถียรกิจ
62013040101 นางสาวสุทธิดา ศรีประเสริฐ
62013040102 นางสาวป@ยะภรณ� มนต�นามอญ
62013040103 นางสาวภัทรสุดา วงค�เขียว
62013040104 นางสาวชนิกานต� กลิ่นรอด
62013040105 จ5าอากาศโทจักรกฤษณ� บุญมาช5วย
62013040106 นางสาวมลฤดี คงดี
62013040107 นายอิทธิพร กันทะอุโมงค�
62013040108 นางสาวเกษราพันธ� กล่ําใย
62013040109 นางสาวอารญา ล้ําเลิศ
62013040110 นายธนพล ใจวงสา

หน%า 1337 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040111 นางสาวรัสรินทร� ฤทธิเดชเกรียงไกร
62013040112 นางสาวรติกร อิวปา
62013040113 นายกิตติพัฒน� พรหมเมือง
62013040114 นายธันยบูรณ� สนธิ
62013040115 นางสาวนาตอนงค� เล็บขาว
62013040116 นางสาวทัศนีย� เกษสุข
62013040117 นางสาวนฤนาถ หนูพริกบวร
62013040118 นางวรังคณา มุขดาร�
62013040119 ว5าที่ ร.ต.วรวุธ วรรณประเสริฐ
62013040120 นางสาวอรอุมา วันเสน
62013040121 นางสาวพรนภา วงษ�ไว
62013040122 นางสาวชลกานต� ทวีทรัพย�ไพบูลย�
62013040123 นางสาววชิรา ศิริไชย
62013040124 นางสาวพรกนก บุญวิบูลย�
62013040125 นางสาวพลอยนพรัตน� นพคุณ
62013040126 นางสาวเบญจลักษณ� หนูสอน
62013040127 นางสาวศิริพรรณ เมืองศรี
62013040128 นายณัชพล คําพา
62013040129 นางสาวพรศิริ ต้ังแสนสุข
62013040130 นางสาวพิมพ�สุภา นิติพานจันทร�กุล
62013040131 นางสาวบุรัสกร ชูแก%ว
62013040132 นายณัฐดนัย ประสิทธ์ิเขตกิจ
62013040133 นางสาวอริศรา เสภู5
62013040134 นางสาวนิศานาถ กันน%อย
62013040135 นางสาวธีรยา นาคพุ5ม
62013040136 นางเมธิยา แก5นกาญจน�
62013040137 นางสาวรัตติกาล ไชยเชษฐ
62013040138 นายจิรวัฒน� เอกมณีโรจน�
62013040139 นางสาวจิราพร แจ5มเงิน
62013040140 นางสาวขวัญฤทัย บุญช5วย

หน%า 1338 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040141 นางสาวจันทวรรณ ณ นคร
62013040142 นางสาวพุฒิพร บ5างสมบูรณ�
62013040143 นางสาวลลิตา ปbงศิริพัฒนา
62013040144 นางสาวเพลงไพลิน งามขํา
62013040145 นางสาวพวงผกา สารใจ
62013040146 นางสาวแพรพรรณ ชื่นเมือง
62013040147 นางสาวชนัญชิดา แก%วประเสริฐ
62013040148 นางสาวปรียาภรณ� พานวงศ�
62013040149 นายเขตรัฐ โรจนศศิธรชัย
62013040150 นางสาวอรวรรณ คําอ5อนศรี
62013040151 นางสาวนฤมล ปากหวาน
62013040152 นายธีรพงษ� สีมา
62013040153 นายวชิรพรรณ นาคสิงห�
62013040154 นางสาวอําภา ทับร5อง
62013040155 นางสาวจิดาภา เพ็ชรตะคุ
62013040156 นายรัฐกร ชูกาญชนะ
62013040157 นางสาวแพรพลอย พิลา
62013040158 นางปราณี จันทรา
62013040159 นางสาวสุกัญญา แซ5อึ้ง
62013040160 นางสาวธนัญญา วงศ�ษา
62013040161 นางสาววาทินี ชุณหโสภาค
62013040162 นางสาวอัจฉรา อนันต�สินโภคา
62013040163 นางสาวรสสุคนธ� ตรีนพ
62013040164 นางสาวเจนจิรา นาทันริ
62013040165 นายสุภากร ใจหม้ัน
62013040166 นายโชคดี เพชรมาก
62013040167 นางสาวเมฑาวีร� พันทอง
62013040168 นางสาวนัรมี ซารีแปเราะ
62013040169 นางศิริลักษณ� วงษ�เมธา
62013040170 นางสาวสุธิดา เจริญศักด์ิ

หน%า 1339 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040171 นางสาววิจิตรา ไชยสลี
62013040172 นางสาวสุนิสา งามดํา
62013040173 นางสาวธนวรรณ วงศ�ปราณี
62013040174 นางสาวภัคชาณานันท� ประทุมทิพย�
62013040175 นางสาวพนิตรา นันทพรหมมา
62013040176 นางสาวกชกร พิสุทธ์ิพงศานนท�
62013040177 นางสาวป@ยะพร หม่ันดี
62013040178 นางสาวศศิธร หมัดวัง
62013040179 นายณัฐพงศ� สานพคุณ
62013040180 นายวุฒิชัย อุตะปะละ
62013040181 นางสาวนูรีลัน บุญฤทธ์ิ
62013040182 นางสาวสุธาสินี หนูเสน
62013040183 นางสาวจิรภา ร5มโพธ์ิ
62013040184 นางสาวปวันรัตน� เอื้อสถาพรกิจ
62013040185 นายทรงวุฒิ ชูแสง
62013040186 นางสาวพรนาวี มีพร
62013040187 นางสาวณัฐธีรา ฟุ;งเฟLPอง
62013040188 นางสาวกมลทิพย� อยู5มากญาติ
62013040189 นายปFญจพล ชั้นเชิงกิจ
62013040190 นายยุทธนา สราญบุรุษ
62013040191 นางสาวศรีสุดา อังคะคํามูล
62013040192 นางสาวปณิตา มีแก%ว
62013040193 นางสาวกุลนันท� อิทธิพร
62013040194 นางสาวคัคนางค� หม่ืนตุ%มไพร
62013040195 นางสาวนารีรัตน� สุขไมตรี
62013040196 นางสาวยุวดี ลีเลิศ
62013040197 นายธรรมศิริ จิตต�ม่ัน
62013040198 นางสาวมินตรา มะลิพรม
62013040199 นางสาวนิราภรณ� ขันตี
62013040200 นายณพิชญ� สันหาด

หน%า 1340 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040201 นางสาวช5อทิพ พรมเจียม
62013040202 นางสาวธนวรรณ กุชโร
62013040203 นายดิลก ศรีเรือง
62013040204 นางสาวเพียงขวัญ ทอดสนิท
62013040205 นางสาวพรรณพัชร จูห%อง
62013040206 นายณภัทร วงษ�บุตรรอด
62013040207 นางสาวเนตรนภา แสงเพชร
62013040208 นายวิษณุ อรรถโยโค
62013040209 นายพราดล บุญเงิน
62013040210 นายวรพล บรรณจิต
62013040211 นายสิทธิชัย บรรจง
62013040212 นายจิตตพล บุษบรรณ
62013040213 นางสาวภัณฑิรา ยอดพราหมณ�
62013040214 นายจิรายุ คุณมณี
62013040215 นายประวิทย� ลิขิตวรกุล
62013040216 นางสาวบุญสูง ชุมคง
62013040217 นายสุพสิทธ์ิ สุริวงศ�
62013040218 นายวรวีร� แก%วมณี
62013040219 นายจรูญ ป@ดทะเหล็ก
62013040220 นางวิไลวรรณ ชํานาญ
62013040221 นางสาวเจมจิรา ทดดารา
62013040222 นายรชานนท� แก%วสิงห�
62013040223 นางสาวณัฐริกา มณีอินทร�
62013040224 นางสาวรชยา เจริญพานิช
62013040225 นางสาวเพ็ญนภา มาลาพันธ�
62013040226 นางสาวพัตราภรณ� ธารแสงทอง
62013040227 นางสาวสุนัน ทองเนียม
62013040228 นางสาวอันธิกา บุญต5าย
62013040229 นายสุธิชัย ขวัญทอง
62013040230 นายสมชาย พลดงนอก

หน%า 1341 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040231 นายคามิน กัลยา
62013040232 นางสาวนัซรีย� ดือราแม
62013040233 นางสาวกฤษฎาพร บุตรดี
62013040234 นางสาวดลวรรณ สถาพรชัยวัฒน�
62013040235 นางสาวสุภัสนันท� เหมือนประสาท
62013040236 นายดํารงศักด์ิ สุวรรณมณี
62013040237 นางสาวธนัฐกรณ� แก%วดํา
62013040238 นายทวีชัย แหวนวงษ�
62013040239 นางสาวจิตราภรณ� บุญมา
62013040240 นางสาวณัฐกานต� ตงสาลี
62013040241 นางสาวณัฐกานต� ฉันทะดี
62013040242 นางสาวนรินทร�ธร กลัดเจริญ
62013040243 นางสาวพิมลทิพย� พิมสาร
62013040244 นางสาวธนภรณ� ดาวสี
62013040245 นางสาวโฉมฉาย โฆสะการี
62013040246 นางสาวพรลภัส วงศ�วศินกุล
62013040247 นายธนานันท� เจียรศิลปานนท�
62013040248 นางสาววรรณชนก พุ5มพวง
62013040249 นายชนะรัตน� แสงศรี
62013040250 นางสาวละมัย ต%นจันทร�
62013040251 นายธีรเดช มงคลคูณ
62013040252 นางสาวมลธิรา ถ่ินพิทยานุรัตน�
62013040253 นายพงษ�พัฒน� เจริญสุข
62013040254 นางสาวบงกช สนธิเกษตริน
62013040255 นางสาวธนิตา เกิดช5วย
62013040256 นางสาวกมลชนก เฟLPองกาญจนนิติ
62013040257 นายสราวุธ ชัยวงค�
62013040258 นางสาวเบญจมาศ ทองนิยม
62013040259 นางสาวรสสุคนธ� บุญล%อม
62013040260 นางสาววิชชุดา เพียโบราณ
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ระดับปริญญาตรี

62013040261 นายสมิทธ� เทพกุล
62013040262 นางสาวกนกวรรณ ถมยา
62013040263 นางสาวดวงหทัย สาพิมพ�
62013040264 นางสาวจรรยา กานอินทร�
62013040265 นางสาวณัฐปภัสร� รุ5งคุณประเสริฐ
62013040266 นางสาววิมลลักษณ� แน5งน%อย
62013040267 นางสาวระวีวรรณ เจริญศรี
62013040268 นางสาวกันต�กนิษฐ� ธานีรัตน�
62013040269 นางสาวณัฐฑิยา ธรรมสาร
62013040270 นางสาวกนกอร ทองเอี้ยว
62013040271 นางสาวรวิสรา ริยาพันธ�
62013040272 นายณภัทร หนูจีน
62013040273 นางสาวธนพร สุขมี
62013040274 นายภควัต จันทร�ผล
62013040275 นางสาวจิราภรณ� รัตนเหม
62013040276 นายสิรภพ กูลศิริ
62013040277 นางสาวกรรวี บัวขาว
62013040278 นายอรรถพร พูลเผ5า
62013040279 นางสาวกิตติยา ตติบรรจงลาภ
62013040280 นางสาวธนนันท� ศิริโสภณ
62013040281 นางสาวสุธิมา พิณทอง
62013040282 นางสาวศิริรัตน� เนตรสูงเนิน
62013040283 นางสาวนัฐกานต� เสมอศรี
62013040284 นางสาวสุชาดา กิยะแพทย�
62013040285 นายณัฐ พันธุ�ภักดี
62013040286 นายกฤตธี นรภัยพิพากษา
62013040287 นางสาวศิริวรรณ หงษ�ทอง
62013040288 นางสาวเสาวรินทร� นิลละออง
62013040289 นางสาวอนุตตรีย� หมัดยูซบ
62013040290 นางสาวพัชราภรณ� ตันนุตร
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ระดับปริญญาตรี

62013040291 นางสาวกัญญารัตน� เณรแขก
62013040292 นางสาวจันทร�สุดา ท%าวอ%าย
62013040293 นางสาวนภัสสร กลิ่นจันทร�
62013040294 นางสาวสาวิตรี อุโฆษผล
62013040295 นางสาวนันท�นภัส อาคะราช
62013040296 นายกิตติพงศ� สุขสําราญ
62013040297 นางสาวเพ็ญพิชชา ทองแท%
62013040298 นางสาวสายธาร หนูเกลี้ยง
62013040299 นางสาวสิรภัทร ถปะติวงศ�
62013040300 นางสาวชาฏิญา ไม%สูงเนิน
62013040301 นางสาวชัญญานุช แสงโนน
62013040302 นางสาวภัทร�ชนก อ่ําเอกผล
62013040303 นางสาวพิมพ�พิมุกต� อินทรรักษา
62013040304 นายธนารัตน� จูสุข
62013040305 นายตรัย กาไว
62013040306 นายภานุชิต เติมตันท�
62013040307 นายนพรัตน� สามสงวน
62013040308 นายปFณณวัฒน� เชื้อเขตรกรรม
62013040309 นางสาวพัชรินทร� แสนสร%อย
62013040310 นายวรายุทธ แก%วสุข
62013040311 นายมงคล สุขศาสตร�
62013040312 นางสาวสาวิตรี สีนวนสกุนณี
62013040313 นายธตรฐ หงษ�ทอง
62013040314 นายเบิกฟ;า ชูโฉม
62013040315 นางสาวชัญญา จิตติรัตนกุล
62013040316 นายปFญญา นาคแดง
62013040317 นางสาวอรุณรุ5ง วงศ�ศรีจันทร�
62013040318 นางสาวนริศรา ประกอบดี
62013040319 นายวราห� หอมตา
62013040320 นางสาวศรินทร�ธร สาทอน
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ระดับปริญญาตรี

62013040321 นางสาววรรษมน อินตUะ
62013040322 นางสาวสร%อยสิรินทร� ธีระประเสริฐโสภณ
62013040323 นางสาวรัตนากร แซ5ฉ่ัว
62013040324 นางสาวญาดา ไพรวรรณ�
62013040325 นางสาวอรอิริญา ชํานาญเวช
62013040326 นางสาวทัศนีย� เดชงัด
62013040327 นายหนุ5ม นิลมาศ
62013040328 นายณัฐธิกร แสนอุ5น
62013040329 นางสาวอมรรัตน� โม%ชัย
62013040330 นางสาวอนงค�พร อ5วมสุข
62013040331 นางสาวสุพิชชา เลียวสิริไพโรจน�
62013040332 นางสาวพรทิพา สายกระสินธุ�
62013040333 นายศักดิธร แก%ววิเชียร
62013040334 นายเกษมสันต� กังสถาวร
62013040335 นางสาวแวอาณี แวซู
62013040336 นางสาวธิดารัตน� ก่ิงเพชรเสรีชน
62013040337 นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา
62013040338 นางสาวจินตนา พันจันทร�
62013040339 นายชัยภัทร ชวะวิทย�
62013040340 นางสาวพีรภรณ� เมืองงาม
62013040341 นายอภิวัฒน� กลมเกลียว
62013040342 นางสาวชลลัดดา สามารถ
62013040343 นางสาวศศิธร เสือคง
62013040344 นางสาวอนุสรณ� ตรองจิตร
62013040345 นายธวัช กลิ่นจันทร�
62013040346 นายยุทธนากร กองแก%ว
62013040347 นายภุชงค� ใจเล็ก
62013040348 นางสาวชนิกานต� อภิสิทธ์ิสมัย
62013040349 นางสาวนภัสสร เทพโพธา
62013040350 นายชวิศ เอิบครบุรี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040351 นางจิรัชญา จิวะสุรัตน�
62013040352 นางสาวเมษาวดี วุฒิประพันธ�พงศ�
62013040353 นางสาวปฐภรณ� เชาว�แก%ว
62013040354 นางสาวเพชรดารินทร� เดชชลธี
62013040355 นางสาวสุนิศา ผุยสาธรรม
62013040356 นายธัชวัตร� สิริศรีอนันต�
62013040357 นางสาวเขมมิกา ชูรัตน�
62013040358 นางวิจิตรา บุญยู%
62013040359 นางสาวศรีสุนันท� เงางาม
62013040360 นางสาวนันทวัน รับศรีสุขสกุล
62013040361 นางสาวศิรดา เต็งประทีป
62013040362 นางสาวจีรนันท� ศรีสอน
62013040363 นางสาวพรวลัย ทองอยู5
62013040364 นางสาวกมลวรรณ จันอ5อน
62013040365 นายศรายุทธ ยังอยู5ยืด
62013040366 นางสาวศิริลักษณ� แก%วแหวน
62013040367 นางสาวกวิสรา คงตุก
62013040368 นายสุชาติ ผอมนุ5ม
62013040369 นางสาวภานุมาศ ภักดีมาก
62013040370 นางสาวธนัชชา พันเสนา
62013040371 นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน�
62013040372 นางสาวบุษรา ผาสุข
62013040373 นางสาวพรสิริ ฉิมเจ%ย
62013040374 นางสาวฉวีวรรณ ช5วยสงเคราะห�
62013040375 นางสาวสาวิตรี แซ5ลิ้ม
62013040376 นางสาวอัญมณี ม%าสุวรรณ
62013040377 นางสาวบุญนิดา แก%วกิริยา
62013040378 นางสาวบุษบา มิแหม
62013040379 นายธีระพงษ� ดีตุ
62013040380 นางสาวอรอินทุ� สุกใส
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ระดับปริญญาตรี

62013040381 นายดนุพล ทับทองดี
62013040382 นางสาวเกศกนก มงคลพันธ�
62013040383 นางสาวฉัตรนรี จําปาปน
62013040384 นางสาวศรัณยา สุวรรณศรี
62013040385 นางสาวมัลลิกา พ้ัวพวง
62013040386 นางสาววัชราภรณ� ศรีสมบัติ
62013040387 นางสาวพรปวีณ� พรอนันต�รัตน�
62013040388 นางสาวพรชนก ใจมะสิทธ์ิ
62013040389 นางสาวสุทิศา พันธุระ
62013040390 นางสาวปรีดาพร วิปุลากร
62013040391 นายบัณฑิต เงินทอง
62013040392 นางสาวเพชรพร มาคล%าย
62013040393 นางสาวช5อฟ;า สมยา
62013040394 นางสาวบุญหมาย อินรัมย�
62013040395 นายกษิด์ิเดช ติรพัฑฒ�
62013040396 นางสาววรรณวิภา โพธ์ิประสิทธ์ิ
62013040397 นางสาวมัชฌิมา เสียงใส
62013040398 นางสาวนิรันยา ขัดทองงาม
62013040399 นางสาวสุทธิดา โตฉาย
62013040400 นายภัทรมล ภัคชัญญาภัทรกุล
62013040401 นางสาวณัฐวัลย� พลพันธุ�
62013040402 นายเอกรินทร� ตรีธารทิพย�
62013040403 นางสาวเมธานุช เมฆานุวงศ�
62013040404 นายณัฐพงค� ทรายหมอ
62013040405 นายมงคลชัย ศรีอินทร�สุทธ์ิ
62013040406 นางป@ยนุช มหาบูรณะ
62013040407 นายมนตรี จันทร�แป;น
62013040408 นางพรพันธ� ศิริแพทย�
62013040409 นางสาวภูษณิศา วรรณทอง
62013040410 นางสาวอักษรศิริ โกมลวาทิน
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ระดับปริญญาตรี

62013040411 นางสาวศิวิสา ทองประเสริฐ
62013040412 นางสาวมาริษา บรรจุแก%ว
62013040413 นางสาวโชติกา สุวรรณคีรี
62013040414 นางสาวลัดดาวัลย� อุตะมะ
62013040415 นายณัฐพงศ� หนูแก%ว
62013040416 นางสาวอักษิพร พิทักษ�
62013040417 นางสาวนิชนันท� วงษ�วรรณดี
62013040418 นายเขมฐากร เกิดเทศ
62013040419 นายเชิดพงศ� สุทธิวงษ�
62013040420 นายภานุพงษ� อ%วนเปYMย
62013040421 นายพงศกร ก่ิงแก%ว
62013040422 นางสาวอัญธิญา ฉันทสุเมธากุล
62013040423 นายยุคล ห%องนครบุรี
62013040424 นางสาวพิชยา วัฒนา
62013040425 นางสาววรฤทัย ชูฉํ่า
62013040426 นางสาวสุดารัตน� ทองประไพ
62013040427 นางสาวปริษา รักสัจจะ
62013040428 นายธนพงศ� เสรีประเสริฐ
62013040429 นายป@ยพัทธ� ยอดทองหลาง
62013040430 นางสาวทิพย�สุดา สิงห�บุญ
62013040431 นางสาวจิราภา จิตตณะวิบูรณ�
62013040432 นายศิวาการ ปFญญาภู
62013040433 นางสาวอัจฉราภา กลิ่นสุวรรณ
62013040434 ว5าที่ร%อยตรีอัครพงษ� ศรีสังวาลย�
62013040435 นางสาวอโณทัย ในเถา
62013040436 นายจักรทิพย�ธนา ไตรลักษณ�เมธี
62013040437 นางสาวอาทิตยา คงปลอด
62013040438 นางสาวปราณี อ5อนศรี
62013040439 นางสาวผดุงขวัญ มูลคํา
62013040440 นายชัยยุทธ หนูนิล
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62013040441 นายมนตรี ม5วงอ5อน
62013040442 นายธนวิชญ� เหมทิวากร
62013040443 นางสาวพัสวี อ5อนดีกุล
62013040444 นายอาทิตย� มิลินทร�
62013040445 นางสาววิไลวรรณ คงสุวรรณ�
62013040446 นางสาววสุดาภรณ� กาญจนโสภณ
62013040447 นายวิษณุ ป;านภูมิ
62013040448 นายนพดล นิลวรรณ
62013040449 นางสาวมยุรฉัตร วงษ�รัตนานนท�
62013040450 นายสุวิชศิษฎ� จุลทัศน�
62013040451 นางสาวพันธกานต� มีผล
62013040452 นายมานะชัย สร%อยพลอย
62013040453 นางสาวธิวาพร โตเจริญม่ันคง
62013040454 นางสาวเขมภัสสร� ผินกลับ
62013040455 นายฐิติกร จุลวานิช
62013040456 นายวีระศักด์ิ บุญรักษา
62013040457 นายธนิต มัธถาปะโท
62013040458 นางสาวอรจิรา นันตUะกาศ
62013040459 นางสาวมินตรา สุ5มใหญ5
62013040460 นายธทถชิต ศรีโพนทอง
62013040461 นางสาวเจนจิรา การสุวรรณ�
62013040462 นางสาวชาริณี ธรรมลักษมี
62013040463 นางสาวพรรณทิพย� บุญทะระ
62013040464 นางสาวกุลกิติมา จันทร�แก%วแร5
62013040465 นายศุภสินธ� วาจาดี
62013040466 นายศุภวิชญ� ธโนศวรรย�
62013040467 นางสาวนฤมล ขุนศรีธรรมรา
62013040468 นางสาวจิระภัทรณ� เกตุพล
62013040469 นายธีรภัทร ดวงพิกุล
62013040470 นางสาวพิมบุญ เอี่ยมแจ%งพันธุ�

หน%า 1349 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040471 นางสาวเสาวลักษณ� สุโขวัฒนกิจ
62013040472 นางสาวสาวิตรี วงษ�บ%านใหม5
62013040473 นางสาวภรณ�ปวีณ� ศรีสง
62013040474 นางสาวอรชุมา จูม5วง
62013040475 นางสาวสุพิชชา พาดขุนทด
62013040476 นางสาวลลิตา จันทร�ฉํ่า
62013040477 นางสาวรัชกร พรหมวิมุติ
62013040478 นางสาวพรรณพัชนันท� พูลสมบัติ
62013040479 นายขจรยศ แซ5ต้ัง
62013040480 นางสาวภักดิพร ธรรมสุวรรณ
62013040481 นายวิวัฒน� เจริญอึ๊ง
62013040482 นางสาวบุญสุภา สงวนแสง
62013040483 นายพงศธร รักษาการ
62013040484 นางสาวอมรศรี วรรณวัตร
62013040485 นางสาวณัฏฐ�ชานันท� จุ%ยเปYPยม
62013040486 นางสาวสุพัตรา อินทรา
62013040487 นางสาวสุนันท� ชุมสาย ณ อยุธยา
62013040488 นางสาวคนธวัลย� อรินตUะทราย
62013040489 นางสาวศศิวิมล บุ%งจันทร�
62013040490 นางสาวนิภาภรณ� เจริญพร
62013040491 นางสาวกฤษณวรรณ� กังแฮ
62013040492 นางสาวชญาณัชช� สิทธิชัย
62013040493 นางสาวรติพร เครือวงค�น%อย
62013040494 นายอภิรักษ� เข็มเพ็ชร
62013040495 นายธิปไตย เจริญวงศ�
62013040496 นายสันติชัย แสงเขียว
62013040497 นางสาวกัลยกร เดชยอดย่ิง
62013040498 นายประสิทธ์ิ ฝูงใหญ5
62013040499 นางสาววารีทิพย� ตาลตา
62013040500 นางสาวสุพรรณี สีมุเทศ

หน%า 1350 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040501 นายภัทรกฤต จําปาธนาอรุณ
62013040502 นายณัฐพล ตานันชัย
62013040503 นายเจนณรงค� สัตนันท�
62013040504 นายสุภวัฒณ� จารุจินดา
62013040505 นางสาวสุจิรา ธรรมธารัย
62013040506 นางสาววิยกาญจน� พุ5มน%อย
62013040507 นางสาวอริสรา พลังไชย
62013040508 นางสาวเมฆขลา ภูพันนา
62013040509 นายอิทธิพล รุ5งก5อน
62013040510 นายภาสวิชญ� แก%วกัลยา
62013040511 นางสาวภคมน ทับทรวงธนดล
62013040512 นางสาวณัฐชยา รามบุตร
62013040513 นางสาววิจิตรา สิทธิชัย
62013040514 นางสาวปภัสนันท� พานิชกุล
62013040515 นางสาวนิศารัตน� คําวิลัย
62013040516 นางสาวชลธิชา เปลี่ยนโมฬี
62013040517 นางสาวกนกพร ไหลประเสริฐ
62013040518 นางสาววารินทร� นิลใบ
62013040519 นางสาวฐิติมา นวลเจริญ
62013040520 นางสาวพิจิตรา ธัญญารักษ�
62013040521 นางสาวทิวาพร หกขุนทด
62013040522 นางสาวกัลยารวิศ สายงาม
62013040523 นายศุภณัฐ หิรัญญสมบัติ
62013040524 นายอภิวัฒน� ลิ้มพิพัฒน�
62013040525 นายนราทร นาคกล5อม
62013040526 นางสาวธิดารัตน� สุขโสภณ
62013040527 นางสาวกัญญารัตน� สื่อหงวน
62013040528 นางสาวก่ิงแก%ว แก%วมหานิล
62013040529 นางสาวสุมาวลี อินทร�ช%าง
62013040530 นายณรงค�ชัย ซ่ือตรง

หน%า 1351 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040531 นางทิพย�มณี หลีพงษ�พานิช
62013040532 นางสาวกัลยาณี นาคทอง
62013040533 นางสาวสุธาทิพย� ปานเพ็ชร�
62013040534 นายวรวิทย� ฟุ;งชาติชยวงษ�
62013040535 นางสาวเนตรนภา จันทร�แม%น
62013040536 นายอภิรักษ� ขําแจง
62013040537 นางสาวศิริภรณ� แท5นมณี
62013040538 นายกิตจ�ณุพงษ� เฉลยศิลปQ
62013040539 นางสาวปาณัสม�ชา คล%ายแต%
62013040540 นางสาวปุณยนุช สุรพล
62013040541 นายบุรธัช แสงงาม
62013040542 นายณัชธร ทาคํามิล
62013040543 นายณัฐภณ สาธิตธวัช
62013040544 นางสาวอภิชญา รักการไถ
62013040545 นางสาวป@ยะธิดา เจริญสม
62013040546 นายวีระพงศ� พิลึก
62013040547 นางสาวญาดา ธรรมเนียม
62013040548 นายอโณทัย อรุณทอง
62013040549 นางสาวอัจฉริยา เขียวฉอ%อน
62013040550 นางสาวธัญวรัตม� จิตบุญ
62013040551 นางสาวอรณี อําพร
62013040552 นางสาวมณีลักษณ� ปุระณะ
62013040553 นายชนสรณ� รักอาชีพ
62013040554 นางสาวศดานันท� บุตรงาม
62013040555 นางเพ็ญณัชชา มงคลเคหา
62013040556 นางสาวบัณฑิตา สุขอุ5นเรือน
62013040557 นางสาวศันสนีย� เงินดี
62013040558 นางอัจฉรา ศรีวัชรางกูร
62013040559 นายภัทระ เปYยเนตร�
62013040560 นายชัยกร ปFณฑุรอัมพร

หน%า 1352 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040561 นายสุนทร สมพงษ�
62013040562 นางสาวสาวิตรี มาลา
62013040563 นางสาวธัญญาลักษณ� ปFญญา
62013040564 นายวิวัช หล5อศรีจันทร�
62013040565 นายธนกฤต เทียบชิง
62013040566 นางสาวอุษา ยงอยู5เย็น
62013040567 นางสาวกัลยา ตุนก5อ
62013040568 ว5าที่ร%อยตํารวจโทฐิตินันท� บุญอ5อน
62013040569 นางสาวรุจิรา โลหะจันที
62013040570 นางสาวสุภาภรณ� โนUตสุภา
62013040571 นายชัยกฤต หมูแก%วเครือ
62013040572 นางสาววศินี ภมรพล
62013040573 นางสาวก่ิง สุธาธรรม
62013040574 นางสาวสุมินตรา สังมีแสง
62013040575 นางสาวสุจิตรตรา เผื่อนทิม
62013040576 นางสาวประสบพร พยุง
62013040577 นางสาวบุษยมาส แก%วสุข
62013040578 ว5าที่ร%อยตรีพลพฤกษ� วงศาโรจน�
62013040579 นายอนันต�พงศ� จีระมะกร
62013040580 นางสาวศุรินทร�ธร ชาเกาะ
62013040581 นางสาวจิรัชญา จันทคุต
62013040582 นางพัชริน พรมสุภา
62013040583 นางสาววนาลี เทียมไธสง
62013040584 นางสาวสุนทรี ชูจันทร�
62013040585 นางสาวปวริศา มาลัยสวรรค�
62013040586 นายชลวิทย� คุ%มกล่ํา
62013040587 นางสาวพิมพ�ชนก บุรินทร�กุล
62013040588 นางสาววรอนงค� ลิ่วเฉลิมวงศ�
62013040589 นางสาวชลดา นาควารี
62013040590 นายปณชัย พรมลี

หน%า 1353 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040591 นายปรีชา สมบูรณ�
62013040592 นางสาวสกุลรัตน� กาละพัฒน�
62013040593 นายอนันต� สะเตาะ
62013040594 นายอัสรี ดาโอะ
62013040595 นางสาวภัทรนันท� จารุดุล
62013040596 นางสาวกรรณิการ� วิเชียรพร
62013040597 นางสาวสุภวิตา มุ5งเครือกลาง
62013040598 นางสาวจันทราวรรณ มนต�ขลัง
62013040599 นางสาวป@ยาภัสร� อรุณรุมแสง
62013040600 นางสาวณัฐชยา บวรศักด์ิสิริกุล
62013040601 นายภควันต� จันทสิงห�
62013040602 นางปวีณา เครื่องพาที
62013040603 นางสาวพลอยไพลิน อ5อนน%อม
62013040604 นายธีรยุทธ มงคลมะไฟ
62013040605 นางสาวกมลวรรณ เจริญศรี
62013040606 นางสาวโศภิษฐา หอมเกษร
62013040607 นางสาวกัญญ�วรา บัวรัตนกาญจน�
62013040608 นางสาวสุกัญญา มณีอินทร�
62013040609 นางสาวมัณฑนา ย้ิมนาค
62013040610 นางสาววันดี แสงแดง
62013040611 นายศิรชัช อธิกานนท�
62013040612 นายปฏิพัทธ� นามนวล
62013040613 นายวีรพงษ� นิลภูศรี
62013040614 นายอุกฤษฏ� เอกา
62013040615 นางสาวโสจินดา โตแย%ม
62013040616 นายกิตติชัย ทั่วด%าว
62013040617 นางสาวณิชาภัทร พิพัฒน�ศรีโสภณ
62013040618 นางสาวกัลวลัญช� บุตรราษฎร�
62013040619 นางสาวณัฐฐา หน5ายคอน
62013040620 นางสาวสุธาลักษณ� จารุวิจิตร

หน%า 1354 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040621 นายวรากร จองสุ
62013040622 นางสาวจุฑามาศ สวยดี
62013040623 นางสาวสุชาดา สิทธิบรรเจิด
62013040624 นางสาวชนกภกร ราษฎร�สุข
62013040625 นางสาวจิรวดี แสนแสน
62013040626 นางสาวพัชรินทร� ม่ังมูล
62013040627 นางสาวณิชกมล วงศ�สุวรรณ
62013040628 นายจักริน มุมกลาง
62013040629 นางสาวภุมรินทร� ปาละนันทน�
62013040630 นางสาววรัชยา เลิศพิทักษ�
62013040631 นางสาวป@ยะวรรณ บุญวัฒน�
62013040632 นางสาวสุวรรณา สมไทย
62013040633 นายศุภวิชญ� อธิคมวรพันธ�
62013040634 นางสาวเฉลิมพร ตามสัตย�
62013040635 นางสาวพนาวรรณ บัวคํา
62013040636 นายธิติพงษ� บัวคําภู
62013040637 นางสาวพัทธ�ธีรา ภัทรศศิเศรษฐ�
62013040638 นางสาวจิรนุต บุณยเกียรติ
62013040639 นายพีรพล คําพุด
62013040640 นางสาวกษิรา เกตุสมพงษ�
62013040641 นางสาวอัญชลี เหนี่ยวพ่ึง
62013040642 นางสาวกันยาณี วงษ�ศรีเมือง
62013040643 นางสาวคันธรส เมฆเหลือง
62013040644 นางสาวสุภารัตน� ประพันธ�
62013040645 นางสาวณฐา โพธิคามบํารุง
62013040646 นางสาวกาญจนาพร สดวกดี
62013040647 นางสาวเมธินี ล%อลําเลียง
62013040648 นายธนิสสร มณีรักษ�
62013040649 นางสาวอรวรรณ วงษ�เอี่ยม
62013040650 นางสาวอรกานต� ขอดแก%ว

หน%า 1355 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040651 นางสาวธัณภรณ� จันทร�มี
62013040652 นางสาวศิวะพร อุดสม
62013040653 นายธเนศ พงษ�โนรี
62013040654 นางสาวสุภาพรรณ สุวรรณบุตร
62013040655 นางสาวเบญจมาศ ทองก%อน
62013040656 นางสาวเจนจิรา อาภาทองรัตน�
62013040657 นางสาววรรณนิดา สกุลอัญมณี
62013040658 นางสาวสกุลทิพย� ไหลล%น
62013040659 นายปภินวิทย� เชื้อนุช
62013040660 นายพิชยะภัทร ศิลาวิริยะกิจ
62013040661 นางสาวกาญจน�มณี แถนสีแสง
62013040662 นางสาวนวลพิศ มีเดชา
62013040663 นางสาววริศรา คุ%มผล
62013040664 นางสาวเขมณัฎฐ� ประดู5
62013040665 นายอรรถพันธ� โชคบวรไพศาล
62013040666 นางสาวปวีณา ไชยคีนี
62013040667 นางสาวซาปYนะ ดอเลาะ
62013040668 นายนฤนาท เจริญมาก
62013040669 นายภูษิต มณีพงษ�
62013040670 นายวชิรวิทย� ทรัพย�ส5งเสริม
62013040671 นายฐานวุฒิ พรายสังข�
62013040672 นายปฐมพงศ� ปวงคํา
62013040673 นางสาวนิเทศศาสตร� เรืองแสน
62013040674 นางสาวปFณฑารีย� มานะกุล
62013040675 นางสาวนิอามาลิน มะรอเซะ
62013040676 นางสาวเหมือนฝFน พลทามูล
62013040677 นางสาวมยุรี อินวัน
62013040678 นางสาววัตร�ชรัฐ ชัยขันต�
62013040679 นางสาวยุวภรณ� สายบัวทอง
62013040680 นางสาวดียานา หวันสบูดิน

หน%า 1356 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040681 นางสาวอรพินท� กรณา
62013040682 นางสาววรัทยา เสง่ียมเจริญชัย
62013040683 นางสาวพิมพลอย ประเสริฐวสุ
62013040684 นางสาวชวัลกร จันทนา
62013040685 นางสาวพิทยารัตน� พิกุล
62013040686 นายภาณุพงศ� นุตทะบัติ
62013040687 นายนนทกร ละออ
62013040688 นางสาวสุรัสสา หยูอินทร�
62013040689 นางสาวณัฐพร เงินทUอก
62013040690 นางสาวกรรณิการ� ขนานคล%าย
62013040691 นางสาวฐิติกานต� ไชยสมทิพย�
62013040692 นายพีระพล ปลิวมา
62013040693 นางสาววิชุดา ลาภพืชอุดม
62013040694 นายอรรถฤทธ์ิ เต็กจินดา
62013040695 นายชนรรทน� กรชวัลฤทธิ
62013040696 นางสาววัชรีวรรณ ขวัญนาค
62013040697 นางสาวปวีณา ขัตติยะบุตร
62013040698 นางสาวสุภาพร คณะครุฑ
62013040699 นางสาวนภาพร สุวัฒนานนท�
62013040700 นางสาวอริสา รักอริยพงศ�
62013040701 นางสาวชนกพร ถมอุดทา
62013040702 นางสาวสุภิดา หาญชนะ
62013040703 นางสาวอาจรีย� ศศิสุทธินานนท�
62013040704 นายวรรณธัช ใยไหม
62013040705 นางสาวศุภกร บุญชัย
62013040706 นายธฤต แพรกปาน
62013040707 นายณัฐติพงษ� นิลารักษ�
62013040708 นางสาวธัณญ5า บูรณะสมบัติ
62013040709 นายภานุพงศ� สมบูรณ�
62013040710 นายปริญญา มีมุข

หน%า 1357 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040711 นางสาวอัชราภรณ� สุขตะโก
62013040712 นางสาววงพรรณ เมนะรัตน�
62013040713 นายธีรานนท� ขันอาษา
62013040714 นายภูมิชาย บุญธรรม
62013040715 นางโรสริน คุณวัฒนานนท�
62013040716 นายคเชนทร� หม่ืนแสน
62013040717 นายลัทธวัฒน� ภู5ทอง
62013040718 ว5าที่ร.ต.หญิงชนิกานต� โพธ์ิหอมศิริ
62013040719 นายณัฐดนัย อ%อมมูล
62013040720 นางสาววรุณยุพา เทพวิวัฒน�นาวิน
62013040721 นายปFณณทัต กฤษฏิอนันภัท
62013040722 นางสาวฐิติมา อาคมานุวัตร
62013040723 นายชนกานต� อําพันหอม
62013040724 นางสาวณัฐณ�ธยา ไทยงามศิลปQ
62013040725 นายเดชาธร สุขวิสิฏฐ�
62013040726 นางสาวจิดาภา จะเฮิง
62013040727 นางสาวสุกัญญา แป;นศิริรัตน�
62013040728 นายยศภัทร แก%วแจ%ง
62013040729 นางสาวกมลชนก ธนะสีรังกูล
62013040730 นายเจตุพนธ� ผิวขํา
62013040731 นายรัฐภูมิ ภารา
62013040732 นางสาวซูไฮมUะ มะยูโซUะ
62013040733 นางสาวรถยา ศรีไพบูลย�
62013040734 นางสาวอรสา เกษรสังข�
62013040735 นางสาวจรัญยา ศิริเทศ
62013040736 นางสาวอุมาทิพย� ศรีสุพรรณ
62013040737 นายภิวัฒน� รักษ�ตานนท�ชัย
62013040738 นางสาวประภาพรรณ กานตะดา
62013040739 นายสุขสันต� พรมเหลา
62013040740 นางสาวนนทพร พรหมเมศร�

หน%า 1358 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040741 นางสาววุฒิยา บุญมาก
62013040742 นางสาวภัทราวดี ม่ังมี
62013040743 นายนรธีร� บุญนํา
62013040744 นางสาวกานดา ทิวากร
62013040745 นายทักษ�ดนัย ทองย%อย
62013040746 นางจิรานุช สุวรรณกาญจน�
62013040747 นางสาวพัชรี เกตุตรีกร
62013040748 นางสาวปริ่มทอง ทนุนาจารย�
62013040749 นางสาววัลลภา อัศวศรีอนันต�
62013040750 นายสุวิทย� สมสุข
62013040751 นายย่ิงธนรักษ� ภูครองนาค
62013040752 นายทัตพงศ� จิตต�ชื่น
62013040753 นางสาวพราวภิราษ สมเพชร
62013040754 นางสาวปานตะวัน ช%างศิริกุลชัย
62013040755 นางสาวเมฆขลา ญาณนาม
62013040756 นางสาวสวรรยา คําม่ัง
62013040757 นางสาวขนิษฐา แก%วมา
62013040758 นางสาวนัดดา ผกาศรี
62013040759 นางสาวเสาวลักษณ� แก%วแกมจันทร�
62013040760 นางสาวพิลัยพร แข็งแรง
62013040761 นางสาวปาริฉัตร รอดหลํา
62013040762 นางสาวณัฐชยา ทองพอก
62013040763 นางสาวรุ5งทิวา วิศาลสมพงษ�
62013040764 นางสาวผกามาศ จีจุมปา
62013040765 นายวิระชาติ เพ5งพินิจ
62013040766 นายณัฐนันท� เกษทองมา
62013040767 นางสาวรัชนีกร อินทะจักร
62013040768 นางสาวธนวรรณ หอมกลิ่น
62013040769 นางสาวธนัชภรณ� อินทุประภา
62013040770 นางสาวสุวัจณี พงษ�ธานี

หน%า 1359 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040771 นางสาวณัฐสุดา โชคลาภ
62013040772 นางสาวอรจิรา พอขุนทด
62013040773 นางสาวสุนิต%า ราคาลัม
62013040774 นางสาวณัชชา เมณฑกานุวงษ�
62013040775 นางสาวรัชดาภรณ� กันทะถํ้า
62013040776 นางนิรมล งามบุญศิริสิงห�
62013040777 นายดิลก เนื่องจากฉิม
62013040778 นางสาววรัชยา เลาศรี
62013040779 นางสาววรางคณา พรหมเมฆ
62013040780 นางสาวม่ิงขวัญ โพธ์ิระศรี
62013040781 นายภควัต เงยเจริญ
62013040782 นางสาวชาลินี เกษรรัตน�
62013040783 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวิไลวรรณ ดวงสีทอง
62013040784 นางสาวน้ําผึ้ง ผลวงษ�
62013040785 นายภูมิพัฒน� จันทร�เพียร
62013040786 นางสาวฐิตินันต� แก%วนพเก%า
62013040787 นายเจตน�สฤษฎ์ิ อินทรวรพัฒน�
62013040788 นางสาวธีระภรณ� ทิพย�มี
62013040789 นางสาวกวินทิพย� พงษ�พรต
62013040790 นางสาวพาศิริ พุฒสกุล
62013040791 นายปฐมพงษ� อํามาตย�โยธิน
62013040792 นางสาวน้ําทิพย� ขุนศรี
62013040793 นายสุกฤษฏ์ิ ทองไพจิตราสกุล
62013040794 นางสาวดวงฤทัย บุญศรี
62013040795 นางสาวรุ5งนภา เพชรมาลัยกุล
62013040796 นายธีรวุฒิ ภุมรินทร�
62013040797 นายนครินทร� สิงห�ดํารงค�
62013040798 นางสาวสุจิตรา สอนจันทร�
62013040799 นายชนิสรณ� เผื่อนผ5อง
62013040800 นางสาววิภาภรณ� ดาแก%ว

หน%า 1360 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040801 นายสมพร ขุมเพชร�
62013040802 นางสาววชิราภรณ� พรมโชติ
62013040803 นางสาวธิดารัตน� อยู5ปรางค�
62013040804 นางสาวกานติมา เอี่ยมมา
62013040805 นายอดิพงค� รามแก%ว
62013040806 นางสาวภัทรภร ไชยราบ
62013040807 นางสาวทิศพร ม่ันคง
62013040808 นางสาวโชติญา เชื้อทอง
62013040809 นายเจตน� บุญจูง
62013040810 นายบุรธัช ฤทัยแช5มชื่น
62013040811 นายสมยศ มะโนเปYMย
62013040812 นายสดายุ มูลมิตร
62013040813 นางสาวพัชรินทร� เชื้อดี
62013040814 นางสาวพุทธิพร อัครชลานนท�
62013040815 นางสาวป@ยรัตน� ครุฑพงษ�
62013040816 นางสาววรรณภา สอนจันทร�
62013040817 นายป@ยะภัทร� รัตนจิระวงศ�
62013040818 นายธีรวัตร� บวรพิชยานุรักษ�
62013040819 นางสาวโสภิตา สัจจวิโส
62013040820 นางสาวไกรวลี ปรีชื่น
62013040821 นางสาวกาลธร มาสน
62013040822 นางสาวนภัส จํารูญศาสน�
62013040823 นางสาววิรัลยุพา อาสว5าง
62013040824 นางสาวนาฎยา สาระวัน
62013040825 นายขจรศักด์ิ แทนประยูร
62013040826 นางสาวพรพิมล อาจพงษา
62013040827 นางสาวปวรวรรณ ปรางถาวร
62013040828 นางสาวน้ําทิพย� ทรัพย�เพ็ชร
62013040829 นางสาวสุพรรษา นิ่มนวล
62013040830 นายรณกร ทองขาว

หน%า 1361 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040831 นายสุริยงค� วุฒิ
62013040832 นางสาวน้ําตาล ปานเพ็ชร
62013040833 นางสาวประภัสสร บุญมา
62013040834 นางสาวยุพารัตน� มณีปรีชา
62013040835 นายศรัณย� สร%างคํา
62013040836 นายชลธี ศรีคํา
62013040837 นางสาวรุ5งอรุณ บุญเปรม
62013040838 นายสากล กระด่ิงทอง
62013040839 นางสาวภานุชนารถ ใจชุ5ม
62013040840 นางสาวเยาวเรศ ทับจิตต�
62013040841 นางสาวชัญญกัลย� เด5นดํารง
62013040842 นางสาวป@ยธิดา กายแก%ว
62013040843 นายพชร เสาทอง
62013040844 นายสหพล พละมาตย�
62013040845 นายอภิวัฒน� สุขวัฒนาพร
62013040846 นางสาวนภัสวันต� ป@Pนแก%ว
62013040847 นางสาวปรียาภรณ� พลายแก%ว
62013040848 นางสาวเรณู พยนต�เลิศ
62013040849 นางสาวพรพิมล โกษา
62013040850 นายพงศ�ภัก วงศ�ชูศักด์ิ
62013040851 นายเอกรัฐ พูลประเสริฐ
62013040852 นางสาวภริตา ตัณท�เอกชน
62013040853 นางสาวรุ5งอรุณ นามโคต
62013040854 นางสาวนฤมล ไชยชาติ
62013040855 นายพนมกร เหมะธุลิน
62013040856 นายพงศกร สุธีกาญจโนทัย
62013040857 นางสาวสุชาดา คงสนุ5น
62013040858 นางสาวป@ยาภรณ� กุลสานต�
62013040859 นางสาวจินดารัตน� แก%วหาญ
62013040860 นางสาวพรรณธิภา วงค�อามาตย�

หน%า 1362 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040861 นางสาวมาซีเตUาะ ฮาลิง
62013040862 นางสาวมณีรัตน� ไวสุภี
62013040863 นางสาวไอลดา แสงทองอร5าม
62013040864 นายสุริยะฤทธ์ิ สายงาม
62013040865 นางสาวเมลิน แดงเรืองรัมย�
62013040866 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวาสุลีลย� พลภาคภูมิ
62013040867 นางสาวพิตตินันท� เจริญรักษ�
62013040868 นางสาวสิริกัลยา เรืองวานิช
62013040869 นายอิสระ ตัณเจริญพานิช
62013040870 นายภัทรพงศ� สุริยะ
62013040871 นางสาวอภิชยา สงอุ5น
62013040872 นางสาววิลาวรรณ เส็มย%ง
62013040873 นายอนุรักษ� ต้ังม่ัน
62013040874 นางสาวฐิติรัตน� กองแก%ว
62013040875 นางสาววริศรา บุญยาน
62013040876 นางสาวเยาวลักษณ� ฤาชา
62013040877 นางสาวป@ยธิดา ไวกสิกรณ�
62013040878 นางสาวพวงทิพย� พ่ึงจาบ
62013040879 นายโสภณ จําเริญกิจ
62013040880 นางสาวธัญวลัย ต้ังต5อนิรันดร�
62013040881 นายวสันต� เหรียญพุก
62013040882 นางสาวรดามณี อินทร�กรานต�
62013040883 นางสาวพัชริดา กราซุย
62013040884 นางสาวทัศน�วรรณ� กํางา
62013040885 นายณัฐพล พยุงวงค�
62013040886 นายณัฏฐนันธ� สังข�วรรณะ
62013040887 นางสาวสิริรัตน� อินตUะแสน
62013040888 นางสาวกนกกร แสงสุวรรณ
62013040889 นายกฤษณะ บุญสินชัย
62013040890 นางสาวจันทร�จิรา เหลาแตว
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040891 นางสาวณัฐพร วงศ�กาญจนฉัตร
62013040892 นายเนติพงษ� โพธิสาร
62013040893 นางสาวสุวนันท� น%อยจํารัส
62013040894 นางสาวสุภิชญานันท� บุญเป[ง
62013040895 นายฉัตรชัย โตUะอาด
62013040896 นางสาวธิติญา สิงห�เหาะ
62013040897 นางสาวกัญญาณัฐ ปFนทา
62013040898 นางสาวเกตุวดี วงศ�ปน
62013040899 นายชัยณรงค� ป@งเมือง
62013040900 นางสาวชลธิชา นุ5นนาแซง
62013040901 นายชานน ธีรวัฒน
62013040902 นางสาวธัญภลักษณ� ไชยเสน
62013040903 นางสาวอภิรดี แซ5ลิ้ม
62013040904 นายศักรินทร� ธนะศรี
62013040905 นางสาวมธุรส เจริญสุทธินันท�
62013040906 นายเอกพล ศรีนวลนุ5ม
62013040907 นางสาวพัสวี แตงฉํ่า
62013040908 นายอาหะมะ ตูแป
62013040909 นายทิวากรณ� กรวยทอง
62013040910 นางสาวอุไรวรรณ จันทร�ชัง
62013040911 นายธนัฏชา เผ5าสังข�
62013040912 นายธฤตภณ ผูกจิตร
62013040913 นายสิทธิชัย พรสี่
62013040914 นางสาวซากีนา เจะปอ
62013040915 นางสาวตวิษา สนิทจันทร�
62013040916 นางสาวไอรดา โชติภาลักษณ�
62013040917 นางสาวสุปราณี สุขสบาย
62013040918 นางสาวพันธิตตรา ผลฉาย
62013040919 นางสาวศิริภรณ� พิมพิไสย
62013040920 นางสาวฟองฝน ปานจีน
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040921 นางสาวกัญญพร สวัสดิวงศ�
62013040922 นางสาวบุญรอด ศรีชะบา
62013040923 นางสาวเจนจิรา โพธ์ิปลั่ง
62013040924 นายวชิรา พูลพร
62013040925 นางสาวสุจิตรา เสือน5วม
62013040926 นายณัฐภัทร� เชาวน�เกษม
62013040927 นายชาคร จันทรชีวิน
62013040928 นายเสฐียรพงศ� ทิพยนุกูล
62013040929 นางสาวพิมพ�ฉัตร เพ่ิมพูน
62013040930 นางสาววัชฎาพร อ5อนสนิท
62013040931 นางสาวอารยาภรณ� สารบรรณ�
62013040932 นางสาวชุตาภา โยวทิตย�
62013040933 นางสาวณัฐฑริกา ธรรมวงศา
62013040934 นางสาวพัชรินทร� มณีศรี
62013040935 นางสาวเสาวลักษณ� หม่ืนงาม
62013040936 นางสาวกายทิพย� เจริญรื่น
62013040937 นางสาววณิชญา ส5งวัฒนา
62013040938 นางสาวอชิรญา ลิมปรัตนชัย
62013040939 นางสาวสุชานาฎ ทองเจือ
62013040940 นายวิทวัส สมนาม
62013040941 นายศุภสัณห� ศักด์ิสวัสดิกุล
62013040942 นายต5วน สายสุขะรัตน�
62013040943 นางสาวภัทราภรณ� สุขนิรันดร�กุล
62013040944 นางสาวป@ยนุช หล5อวิจิตร
62013040945 นางสาวปวีณา อนุจร
62013040946 นางสาวสุพรรณา สมานมิตร
62013040947 นางสาวสายทิพย� แสงส5อง
62013040948 นางสาวเศรณี พรมจีน
62013040949 นางสาวเกวรี พันธ�เพชร
62013040950 นางสาวชนากานต� ธนากรกิตติโยธิน
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040951 นายวรากร ปานหนู
62013040952 นางสาวอนุสรา มาลัยทัต
62013040953 นายปวิช มะโนหาญ
62013040954 นายจตุพล พิชัยยุทธ
62013040955 นายนฤชา ลอดสุโข
62013040956 นางสาวสมฤดี เพรียวพรม
62013040957 นางสาวเนตรนภา อ5อนรู%ที่
62013040958 นายวิเศษ ศิริสิมะ
62013040959 นายฐิติกร ภาคสามศรี
62013040960 นางสาวจีระนันท� บุญวัฒน�
62013040961 นายนราศักด์ิ เผือกจีน
62013040962 นายอํานาจ บัวเกา
62013040963 นายกัมปนาท ทองพันธ�อยู5
62013040964 นางสาวภิณญดา จันทรเกิดกุล
62013040965 นางสาวคัทรียา คงสมบัติ
62013040966 นายกิตติพงษ� สวนสมศรี
62013040967 นางสาวกันต�กนก สุขแก%ว
62013040968 นางสาวธิดาพร ขวัญเมือง
62013040969 นางสาวอนงค� หนักนวน
62013040970 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีภูธร
62013040971 นางสาวพรรณวดี สุขปรั่ง
62013040972 นางณภัค บัวสอน
62013040973 นางสาวหทัยรัตน� ประทุมเทือง
62013040974 นางสาวสุชัญญา ไชยหาญ
62013040975 นางสาวศิริมาส ป@งอินถา
62013040976 นางสาวพัทธนันท� ชูประเสริฐสิริ
62013040977 นายณัฐพงษ� จันทร�สอน
62013040978 นางสาวกานต�นิศา คล5องวาจา
62013040979 นายเดชนรินทร� วงค�พรม
62013040980 นายป@ยณัฐ แย%มรัตน�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013040981 นางสาวกมลฉัตร กันธิ
62013040982 นางสาวศรัณยา สงวนวงศ�
62013040983 นางสาวรัตนากร ทองนพอนันต�
62013040984 นางสาววรวลัญช� พัสดร
62013040985 นางสาวภรณ�ทิพย� สุริยะลังกา
62013040986 นางสาวพัชมณฑ� แป;นทอง
62013040987 นางสาวชุตินันท� ไชยาคํา
62013040988 นางสาวจรรยา เทียนจันทร�
62013040989 นางสาวณัฐธิดา วงค�หนองแวง
62013040990 นางสาวณัฐมล สิงห�ชาดา
62013040991 นางสาวกุศล พันธไชย
62013040992 นายซัดดัม สะแต
62013040993 นายภูดิส อนันทยานนท�
62013040994 นางสาวณัฐกานต� ธีรรัตนวงศ�
62013040995 นางสาวเบญจมาศ ทุ5งคํา
62013040996 นายวันเฉลิม แก%วสว5าง
62013040997 นางสาวจริยา ทวีปะ
62013040998 นางสาวศศิประภา ปรางค�ชัยภูมิ
62013040999 นายอรรณพ อึ่งเส็ง
62013041000 นายพีระพัฒน� แจ5มจํารัส
62013041001 นางสาวลภัส กําเนิดมณี
62013041002 นางกัณณิกา วุทธิพันธุ�
62013041003 นายวรภัทร เชาวน�ดี
62013041004 นายภวัต ชุมนุมพร
62013041005 นางสาวกาญจนา บุญจูง
62013041006 นางสาวนิรัชชา มาหะมะ
62013041007 นางสาวธัญญาลักษณ� คุริมา
62013041008 นางสาวกนกกาญจน� บุญมะ
62013041009 จ.ส.ต.วัฒนา พัฒนสาร
62013041010 นางสาวณภัค ชมภูภูมิ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041011 นางสาวฉัตรพร เพ็งสุวรรณ�
62013041012 นางสาวจิตติมา จําปาแก%ว
62013041013 นายณัฐกิตต์ิ สรรพกิจชาญชัย
62013041014 นายป@ยชัย ใหญ5เสมอ
62013041015 นายครรชิต ปรีชา
62013041016 นางสาวธันยนิฑฐ� นาคคชสีห�
62013041017 นางสาวลลิตตา ครุธบิน
62013041018 นายพิษณุ ศรีทัศน�
62013041019 นายปกรณ� แสนทวี
62013041020 นางสาวอรพรรณ อสัมภินพงศ�
62013041021 นางสาวนิรันดร�ยพร บุญประถัมภ�
62013041022 นางสาวศวิตา หาญสงคราม
62013041023 นางสาวพรนภา ดาวเรือง
62013041024 นายพุฒิพงศ� แสงอุไร
62013041025 นางสาววิจิตรา สารีโท
62013041026 นางสาวก่ิงกมล จงกลาง
62013041027 นายธีระยุทธ ย5องเซ5ง
62013041028 นางศิริพักตร� หน5อคํา
62013041029 นายพริษฐ� แกะพลอย
62013041030 นายอภิศักด์ิ วงษ�จําปา
62013041031 นายรุจน� ชูรักษ�
62013041032 นางสาวศิริรัตน� เหลาไผ5
62013041033 นางสาวมนสิชา นาคทั่ง
62013041034 นางสาววิภา ชดเชย
62013041035 นางสาวนรินทร ม่ันชาติ
62013041036 นางสาวภัทรนันท� ฟูคํา
62013041037 นางสาวอภิชญา อิ่มชา
62013041038 นายกฤษณะ ย้ิมสอาด
62013041039 นางสาวจิราพร ศรีพัตรา
62013041040 นายภูตะวัน ดีการกล
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041041 นายจิรายุ เฮียงกุล
62013041042 นางสาวจิราพัชร เกษาแสง
62013041043 นางสาวสุภาภรณ� ธรรมมะ
62013041044 นางสาวธนาภรณ� แซงวงษ�
62013041045 นางสาวอภิญญา แสนอินทะ
62013041046 นางสาวบุณยาพร ต้ังโตUะทอง
62013041047 นางสาววรรณภา เกษหอม
62013041048 นางสาวธนพร เสน5ห�ลักษณา
62013041049 นายอนุวัติ รัตนยืนยง
62013041050 นางสาวโสภิดา บุญดาลาด
62013041051 นายณัฐพล เหาะประโคน
62013041052 นางสาวภัทรวรรธน� เหง่ียมสุวรรณ
62013041053 นายณัฐพล จันดาพิทักษ�
62013041054 นางสาวยุภาพร เจริญศรี
62013041055 นายกฤษพล ธิติสิริเวช
62013041056 นายอาวิน ประสพสุขโชค
62013041057 นางสาวอรนิช ศรีประเสริฐ
62013041058 นางสาวศันสนีย� ภูมลา
62013041059 นายญาณเดช คงปรือ
62013041060 นายนิกรณ� ต๋ันเขียว
62013041061 นายกฤษณะ สุขสวัสด์ิ
62013041062 นายธีระ บุญจันทร�
62013041063 นายฉัตรชัย รักเรือง
62013041064 ว5าที่ร%อยตรีชนมพัฒน� แสงครุฑ
62013041065 นางสาวปารมี วังวราวุธ
62013041066 นางสาวญดา อับดุลเลาะห�
62013041067 นายเจษฎา พิพัฒน�อนุสรณ�
62013041068 นายณัฐพล องการ
62013041069 นางสาววิจิตรตรา มินิพันธ�
62013041070 นางสาวณฉัตร จตุรเศรษฐกุล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041071 นางสาวนงค�นภา สาวงค�ตุ%ย
62013041072 นายภัทรภณ สุวิศาล
62013041073 นายปฏิวัติ บ5มไล5
62013041074 นางสาวจุรากร อินตUะหนิ้ว
62013041075 นางสาวพัชรนันท� กองจันดา
62013041076 นายประทีป อินชัยภูมิ
62013041077 นายชนาธิป สรรพพันธ�
62013041078 นางสาวจุฑารัตน� ผางนุย
62013041079 นางสาวจินตนา ภาแกดํา
62013041080 นางสาวอมิตา ดีรบรัมย�
62013041081 นางสาวนภัสวรรณ ศรีทองคํา
62013041082 นางสาวโสภา ศรีบวรมงคล
62013041083 นางสาวณัฏฐิศศิอร ต้ังย่ิงยง
62013041084 นางสาวนุชจรีย� นาคขํา
62013041085 นางสาวณัฏฐ�นปภา พลจิดาวงศ�
62013041086 นางสาวป@ยพัชร� สร%อยสนธ์ิ
62013041087 นางสาวณัฐพร คํ้าคูณ
62013041088 นายกันต�ธี หลักเพชร
62013041089 นายเอกวัฒน� ดาราทอง
62013041090 นางสาวกมลรัตน� คําเพ็ง
62013041091 นางสาวอุมาพร แสนคําภา
62013041092 นางสาวขนิษฐา โสคําภา
62013041093 นางสาวนงนภัส ทวีวัฒน�
62013041094 นางสาวธันยพร ปนะวงศ�
62013041095 นายภาณุพงศ� งามสมัย
62013041096 นางสาวกนกวรรณ บุญชู
62013041097 นางสาวอริสรา นิ้วยะวงศ�
62013041098 นางสาวพิกุล สมรูป
62013041099 นางสาวกัญญาณัฐ กลางรักษ�
62013041100 นางสาวจันทิมา คงทน

หน%า 1370 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041101 นายธนกฤต สีสุกใส
62013041102 นายนราธิป แสวานี
62013041103 นางสาววิชชุลดา ภูทิพย�
62013041104 นางสาวจันทพิมพ� อินอาจ
62013041105 นายจตุพร จาราสถิตย�
62013041106 นายศักด์ิสิทธ์ิ ทรัพย�เจริญกูล
62013041107 นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง
62013041108 นายฉัตรชัย มากมีธนกุรชร
62013041109 นายเมธาสิทธ์ิ ประเสริฐสุขสกุล
62013041110 นางสาวจิณห�จุฑา อภิเลปนาภรณ�
62013041111 นางสาวจันทร�จิรา ตาใจ
62013041112 นางสาวกันต�สินี เกษมธรรมากร
62013041113 นายดนุเดช หทัยนมะ
62013041114 นางสาววิภัทรพร นาคพวง
62013041115 นางสาวปาจรีย� แสนเลิศ
62013041116 นายรัฐศาสตร� ณรงค�เดชา
62013041117 นายคําหงษ� ไชยวัง
62013041118 นางสาวจิราพร ปFญญาดี
62013041119 นางสาวสุกัญญา เขียวสลุง
62013041120 นางสาวมินตรา โกไศยกานนท�
62013041121 นางสาววรรณวณิช ป@Pนแก%ว
62013041122 นางสาวณัฐชา กับปะหะ
62013041123 นายวรรธนัย เหมือนเจริญ
62013041124 นายชาคร รัตมาศาณประไพ
62013041125 นายศรัณย�ภูมิ เต๋ียวประสงค�
62013041126 นายธนพันธุ� ฉิมเรือง
62013041127 นางสาวมณิกานต� เพ็งสว5าง
62013041128 ว5าที่ร%อยตรีพีรณัฐ ประคองแก%ว
62013041129 นางสาวหมายจิต ปานนุ%ย
62013041130 นางสาวนัดธิดา เหลือสิงห�กุล

หน%า 1371 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041131 นางสาวชุดาภรณ� ภู5ระหงษ�
62013041132 นายเขมพิชญ� สุวิบาย
62013041133 นางสาวคณิศร ดําเรือง
62013041134 นางสาวสุนิสา วิเวก
62013041135 นายประพัทธ� สังข�เสนาะ
62013041136 นายอภิรักษ� แสงบุญ
62013041137 นางสาวทรรศนีย� คงคํา
62013041138 นางสาวนงนุช พุฒประเสริฐ
62013041139 นางสาวอรพินท� แผนสมบูรณ�
62013041140 นายณัฐดนัย จันทร�ทับทิม
62013041141 นางสาวรัตนา คุ%มหรั่ง
62013041142 นายสามารถ สุวรรณวงศ�
62013041143 นางสาวสุนิษา โนอินทร�
62013041144 นายเมษา ดีวงค�
62013041145 นางสาวทิพวรรณ� คําภักดี
62013041146 นางสาวสุรีพร ประมูลจักโก
62013041147 นายกฤษดา บุตรจันทร�
62013041148 นางสาวไปรนันท� จันทนาวิเวท
62013041149 ว5าที่ ร.ต.หญิงป@ยฉัตร สิทธิพร
62013041150 นายธัญพิสิฏฐ� บุญพัฒนาภรณ�
62013041151 นางสาวนภัสสร จาระสมบูรณ�
62013041152 นางสาววรรณนภา เก%าแสนสุข
62013041153 นางสาวพิมพ�ใจ แสนโคตร
62013041154 นางสาวธนิศา รัตนบุญเกตุ
62013041155 นางสาวจิณัฏฐตา ชูวงษ�ศตนันท�
62013041156 นางสาวพรพิมล คําแดง
62013041157 นางสาวณัฐนี สีเทียวไทย
62013041158 นายรัฐภูมิ สุขวิเศษ
62013041159 นางสาวเสาวลักษณ� รวงกลาง
62013041160 นางสาวช5อทิพย� คงศร

หน%า 1372 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041161 นางสาวป@Pนใจ ฉุนชาวนา
62013041162 นายอธิวัฒน� แสงเกิด
62013041163 นายอภิวุฒิ นันตรี
62013041164 นายทูน มะคงสุข
62013041165 นางสาววัณณิดา จันทอง
62013041166 นางสาวขวัญฤดี เทพสีหา
62013041167 นางสาววริษฐา เนียมจ%อย
62013041168 นายเอกพันธ� เกษมสวัสด์ิ
62013041169 นางสาวกนกทิพ วัฒนปาณี
62013041170 นางสาวนาถกมล กิจวุ5นเจริญ
62013041171 นางสาวธิดา ส%มแป;น
62013041172 นางสาวสิริภัทร นิลกรรณ�
62013041173 นางสาวจาฏdพัจน� สบบง
62013041174 นางสาวนภัสวรรณ วิเชียรสรรค�
62013041175 นางสาวธันว�ศิธร อัชชวานิช
62013041176 นายศราวุฒิ ละอองนวล
62013041177 นายปฏิพล พากเพียร
62013041178 นางสาวนิลมณี อุทิศผล
62013041179 นายศิวกร หลักฐาน
62013041180 นางสาวสุพัตรา แซ5โง%ว
62013041181 นางสาวนาฏยา พราหมพันธ�
62013041182 นางสาวพรพรรษา โหมดรุ5ง
62013041183 นางสาวพิมพ�สุชา ตระกูลอะกะเรือน
62013041184 นางสาวฉวีวรรณ ภู5ทอง
62013041185 นายวัฒนชัย จันทร�แก%ว
62013041186 นางสาวภาณุมาศ หาญกล%า
62013041187 นางสาวภรภัทร อุปถัมภ�
62013041188 นางสาวหฤทัย ไทรทอง
62013041189 นายธีรศักด์ิ นิวาศานนท�
62013041190 นายหัตถชัย รักใหม5

หน%า 1373 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041191 นางสาววรรณพร อินเลี้ยง
62013041192 นางสาวสร%อยสุดา แย%มสัจจา
62013041193 นางสาวจิรสุดา แจ5มแจ%ง
62013041194 นายชิราวัฒน� หม่ืนจบ
62013041195 นายสุทธิพงศ� มหาวรรณ�
62013041196 นางสาวรัตนา สังเกตุ
62013041197 นางสาวเบญญาภา สุ5มมาตย�
62013041198 นางสาวธนชา โตUะเถ่ือน
62013041199 นายวิชชากร ทัดเที่ยง
62013041200 นางสาวฉภิญญา คําแน5น
62013041201 นางสาวกฤชภา อภิสิทธิสานนท�
62013041202 นายจักรกฤษณ� คําปา
62013041203 นางสาวปวีณา ตาโม5ง
62013041204 นายธวัชชัย พรสุพิกุล
62013041205 นางสาวอารีรัตน� ดีเลิศ
62013041206 นายธิติพงศ� เสริฐวาสนาธัญญา
62013041207 นางสาวสุนิสา ลครชัย
62013041208 นางสาวอรณิชา โฉมวัฒนา
62013041209 นางสาวภิรัญญา บัวมาศ
62013041210 นายดนัย บุษยเจริญสุข
62013041211 นายไตรพัฒน� สุวรรณอักษร
62013041212 นางสาวศิริชา แบนไทย
62013041213 นางสาวศิริรัตน� บุญสุวรรณ�
62013041214 นายธีระพัฒน� พิชิตชัยประการ
62013041215 นางสาวลีดายาน ประธาน
62013041216 นางสาววิมลรัตน� เล็กวงค�พร
62013041217 นางสาวอรุณรัตน� บุรกรณ�
62013041218 นางสาววงศ�สุริยา พยัคฆกุล
62013041219 นางสาวพิมพรรณ หงอเทียด
62013041220 นายสมชัย สมุทวงศ�วิริยะ

หน%า 1374 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041221 นายอติชาติ เอกอัจฉริยา
62013041222 นายภูริลาภ สุวรรณรอ
62013041223 นายฉัตรมงคล ส%มแป;น
62013041224 นางสาวชฎาพร ดีสุบินทร�
62013041225 นางสาวธนัชญา บุญเรือง
62013041226 นางสาวจุฑาภรณ� ป;อมสนาม
62013041227 นางสาวธนาภา เพ็ชรอาภรณ�
62013041228 นางสาวเปรมิกา ไพรอนันต�
62013041229 นางสาวปาริชาต ชูทิพย�
62013041230 นายสุรเชษฐ� ยงยุทธ์ิ
62013041231 นางสาวนาอีหมUะ ดือเรUะ
62013041232 นางสาวภาวิณี กันทะเสน
62013041233 นางสาวกุสาวดี ศรีสุวรรณ�
62013041234 นางสาวนวลจันทร� สัทธารังสี
62013041235 นายอติพล กิมาวะหา
62013041236 นางสาวจิราพร รักชาติ
62013041237 นายป@ติพงษ� จันทะนุช
62013041238 นางสาวอุทัย ไตรรัตน�สุทธิกุล
62013041239 ว5าที่ ร.ต.หญิงจันทร�จิรา ปาโท
62013041240 นางสาวแสงระวี ชวนสําราญ
62013041241 นางสาวธัญญารัตน� แสงเดช
62013041242 นายภาสกร พรหมศิริ
62013041243 นางสาวอุษณีกร ผลาผล
62013041244 นายป@ยวัทน� บางแสง
62013041245 นายนิธิ ทศพรวิชัย
62013041246 นายวันชาติ จุลลักษณ�
62013041247 นางสาวรุ5งแก%ว จันดี
62013041248 นางสาวรติรัตน� กาโพธ์ิพันธ�
62013041249 นายกฤตภพ ลีภาสุรพิสุทธ์ิ
62013041250 นายประเสริฐ พุ5มดอกไม%

หน%า 1375 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041251 นายนครินทร� ใส%เพ้ีย
62013041252 นางสาวฟาติมา เพ็ชรประสิทธ์ิ
62013041253 นางสาวฐิติชญา ศรีจันทร�แย%ม
62013041254 นายสุเมธ บุญเส็ง
62013041255 นางสาวเรวดี พรหมบุตร
62013041256 นางสาวจิรากาญจน� บัวก่ิง
62013041257 นางสาวมินตรา แก%วพรม
62013041258 นางสาวธิดารัตน� รักษาจิตร
62013041259 นางสาวอังคนางค� นามมนตรี
62013041260 นายปาลวัฒณ� เกษมสันต� ณ อยุธยา
62013041261 นายฐิติกร ศิริทรัพย�สถาพร
62013041262 นายชนะพันธ� ตะเภา
62013041263 นางสาวกมลชนก ชิงแก%ว
62013041264 นางสาวศศิธร สุริฉาย
62013041265 นางสาวจินตนา จูเจUก
62013041266 นายชลิต ทิพย�คหบดี
62013041267 นางสาวไอลดา ช5วยนุกูล
62013041268 นายสุธี เนื่องอุบล
62013041269 นางสาวป@ยนุช ชิตชลธาร
62013041270 นายวรวุฒิ อารักขเทวกุล
62013041271 นางสาวปFทมาวรรณ มูลมาตร
62013041272 นายชาญชัย สินบางหว%า
62013041273 นางสาวพิมพ�ชนก ตุ%ยดา
62013041274 นางสาวพิชญ�ลดา ขวัญดี
62013041275 นางสาวอลิษา ช5วยเทวฤทธ์ิ
62013041276 นางสาวสมฤดี สิมาจารย�
62013041277 นางสาวนวรัตน� สมีน%อย
62013041278 นายสายัญ เลื่อนสุวรรณ�
62013041279 นางสาววิรันดร�ดา เลาศรี
62013041280 นางสาวพริมา จริโอภาส

หน%า 1376 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041281 นางสาวฟ;าอมร ชูประดิษฐ�
62013041282 นางสาวนิชา พันธ�คีรี
62013041283 นางสาวสุธาทิพย� ดาวประดับ
62013041284 นางสาวเพียงใจ โอฬารศิริกุล
62013041285 นายดนุสรณ� โยลัย
62013041286 นางสาวณัฏฐริกา สาลี
62013041287 ว5าที่ร%อยตรีณัฐวัฒน� ภู5เมธากุล
62013041288 นางสาวสาธิตา คําปFน
62013041289 นางสาวเพ็ญประภา ทานันท�
62013041290 นายศรายุทธ ปาวิลัย
62013041291 นางสาวลัดดาวรรณ หวันสู
62013041292 นายสุนทร ดิษสวรรค�
62013041293 นางสาวสุดารัตน� แมลงภู5ทอง
62013041294 นายรัฐวุฒิ จิตร�ชนะ
62013041295 นางสาววรวรรณ พรพ5อเพชร
62013041296 นายชานน เก็บไว%
62013041297 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ อาตยากุล
62013041298 นางสาวอริสรา โพธ์ิทอง
62013041299 นางสาวชนิศา แก%วมาลีกุล
62013041300 นายภานุ กองจันทร�
62013041301 นางสาวกนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท
62013041302 นางสาวธนพร ทองบุญยัง
62013041303 นางสาวจุฑาทิพย� สงขาว
62013041304 นางสาวเจนจิรา วงศ�นอก
62013041305 นางสาวกุลชา ดวงแก%ว
62013041306 นายณัฐนันท� จอเข็ม
62013041307 นายด5าเหร็ด หมัดศรี
62013041308 นางสาวณิชากานต� จันทกูล
62013041309 นายพลากร วงศ�สายญาติ
62013041310 นางสาวกฤติกา แย%มภักดี

หน%า 1377 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041311 นางสาววิรนีย� รัตนพันธ�
62013041312 นางสาวกมลชนก เจียมวิริยานนท�
62013041313 นายอภิวิชญ� บุณยภัทรศักด์ิ
62013041314 นางเบญจพร จันทร
62013041315 นางสาวกฤติกา เรืองมัจฉา
62013041316 นายวิรุณ เดชประยูรทรัพย�
62013041317 นายสิริวุฒิ คงนคร
62013041318 นางสาวศิริลักษณ� แก%วงาม
62013041319 นางสาวบุศราพร ใจมา
62013041320 นางสาวธมลวรรณ ทองแก%ว
62013041321 นายสรณ สังขกนิษฐ
62013041322 นางสาวนุชนาท เดชอรุณ
62013041323 ว5าที่ร%อยตรีสมใจ จ่ัวนาน
62013041324 นายอดิศักด์ิ สําราญศิริกุล
62013041325 นางสาวณัฐพร นันทพันธ�
62013041326 นางสาวภัทรภร มิตรเจริญ
62013041327 นายทานตะวัน ปรือปรัก
62013041328 นางสาวศิริพร ชื่นคุ%ม
62013041329 นายปFญญา เพลินสุข
62013041330 นางสาวสุมาลี แสนกล%า
62013041331 นางสาวณัฐวดี กุลณาวงค�
62013041332 นางสาวภัทรานิษฐ� อินดํา
62013041333 นางสาวรติธร ศรีซุย
62013041334 นางสาวอัจฉรา จันทร�ใส
62013041335 นางสาวลักขณา อุปาละ
62013041336 นางสาววัลลภา สดคมขํา
62013041337 นายวัฒนา มะสันเทียะ
62013041338 นางสาวสมหญิง เหง%ามูล
62013041339 นางสาวป@ยธิดา บุตรศรีภูมิ
62013041340 นายเอธวัฒน� เบญจกุล

หน%า 1378 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041341 นายเนติพงศ� เนาวนัติ
62013041342 นางสาวพัณณิตา อนันตบุรี
62013041343 นางสาวดวงกมล วันจันทร�
62013041344 นายสุรพงศ� กลัดป;อม
62013041345 นางสาวจิราวัน ขําสุวรรณ
62013041346 นางสาวณัฐศมน สินจุ%ย
62013041347 นายกิตตินันท� ปานเหล็ง
62013041348 นางสาวดานุวงค� ธิศาเวช
62013041349 นางสาวจารุวรรณ เกตุบางจาก
62013041350 นางสาวผกามาศ รักชัย
62013041351 นายสันติพงษ� พ5วงพูล
62013041352 นางสาวนภาพร วงศ�สวัสด์ิ
62013041353 นางสาวอุมาภรณ� ภูอืด
62013041354 นางสาวพิรุณ จันทร�เทวี
62013041355 นางสาวพิมพ�ชนก ลพเมือง
62013041356 นางสาวเกศราพร ฟูบินทร�
62013041357 นางสาววาสินี หมัดรัง
62013041358 นางสาววนิดา เพชรฤทธ์ิ
62013041359 นางสาวเจนจิรา ศักด์ิบริบูรณ�
62013041360 นายจันทรวัทน� แก%วทอง
62013041361 นางสาวปทุมพร พวงเพ็ชร
62013041362 นางสาวจิรพร ไกรดาราธิกร
62013041363 นางสาววีรวรรณ ศรีทันดร
62013041364 นางสาวจิราภรณ� พงษ�ประดิษฐ�
62013041365 นางสาวอรพรรณ สังฆพงษ�
62013041366 นางสาวกุลธิดา กาเผือกงาม
62013041367 นางสาวป@ยะนุช ยาบุญ
62013041368 นางสาวธดาภรณ� อุ5นที
62013041369 นายวรวุฒิ อินทร�ปา
62013041370 นางสาววิกาญจนา ยุทธิวัจน�

หน%า 1379 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041371 นางรื่นจิตต� ชูวงษ�นพรัตน�
62013041372 นางสาวธัญญารัตน� อุทธิยา
62013041373 นางสาวกนกวรรณ สุริยะชัย
62013041374 นายปรเมศร� มีสุข
62013041375 นายภาณุพงษ� มุ5งประสพสุขี
62013041376 นายเอกลักษณ� แสงสวัสด์ิ
62013041377 นางสาวธีรวดี ณรงค�ชัย
62013041378 นางสาวอภิญญา ศิริพรม
62013041379 นายฐากร ทิติมาธนาธร
62013041380 นางสาววรรณวิสา บุญเสริม
62013041381 นายอัษฎางค� โคตรภูธร
62013041382 นางสาวฐิตาภา จันทร�ไทยศรี
62013041383 นางสาวกานต�กมล ไพรหิรัญ
62013041384 นางสาวดวงธิดา ทับทัน
62013041385 นางสาวนันทวัน ร5วมรักบุญ
62013041386 นางสาวสุนิษา มาศวรรณา
62013041387 นางสาวปพิชญาพร กุลสุทธิ
62013041388 นางสาวจารุวรรณ ศรีอําคา
62013041389 นางสาวกฤตยา ครองสกุล
62013041390 นางสาวจิดาภา ศรีนาค
62013041391 นางสาวอภิษฎา ยอดเครือมา
62013041392 นางสาวสิริญญารัตน� อุ5นใจ
62013041393 นางสาวศศิวิมล จิตร�มา
62013041394 นางสาวบุษบา สําเนียงสูง
62013041395 นางสาววันวิสา อยู5สา
62013041396 นางสาวเจนจิรา ซ5อนกลิ่น
62013041397 นางสาวธนพร ล5องทอง
62013041398 นางสาวกนกฐิตา พลวงค�
62013041399 นางสาวปารมี บัวโรย
62013041400 นางสาวศศิประภา ห5วงเพชร

หน%า 1380 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041401 นางสาวจิรวรรณ ศรีเนตร
62013041402 นายจักราวุธ รักษาพล
62013041403 นางสาวป@ยะนุช คําถา
62013041404 นายกิตติศักด์ิ เกิดแย%ม
62013041405 นางสาวธิสารัศม� ภาณุวิมลสิน
62013041406 นางสาวสุวัยยา รูบามา
62013041407 นายศิริวัต ศรีขวัญใจ
62013041408 นายทวีชัย พรวัฒนวิชัย
62013041409 นางสาวมุกดา มาตย�นอก
62013041410 นายพรเฉลิม หิตะพันธ�
62013041411 นางสาวทัศนีย� เดชดี
62013041412 นายศุภมงคล นนท�สุข
62013041413 นายกฤษฎาการ อาสาภักด์ิ
62013041414 นางขวัญดาว ศรีอ5อนเกลี้ยง
62013041415 นางสาววรรณพร ยะโส
62013041416 นางสาววิภาวี ดาวเรือง
62013041417 นางสาวป@ณฑิรา ภิบาลวงษ�
62013041418 นางสาวนันทิยา สอนคําหาร
62013041419 นายธรรมวุฒิ เหลื่อมพิมาย
62013041420 นางสาวปFทมา หมุดหละ
62013041421 นายณภัทร ใกล%ชิต
62013041422 นายธีร�วริศ หินนก
62013041423 นางสาวพิมพ�ผกา ผลผะกา
62013041424 นายภัทรภณ ทองอุปการ
62013041425 นายทรงศักด์ิ มหันกฤษ
62013041426 นางสาวสุมาลี ทองโรจน�
62013041427 นางสาวบิสมี มะนอ
62013041428 นางสาวนาถยา บุญมี
62013041429 นายสราวุธ ลาลับ
62013041430 นายอรรถพล พุ5มพวง

หน%า 1381 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041431 นายพงศ�ภวัน ภิรมย�เมือง
62013041432 นางสาวกาญจนา ไร5ดี
62013041433 นายณัฐวุฒิ แหลมฉลาด
62013041434 นางสาวกัณฐาภรณ� บริบูรณ�สกุลสุข
62013041435 นางสาวทิพวรรณ ใจเที่ยงธรรม
62013041436 นายเอกชัย แสนใจ
62013041437 นางสาวกัลยาณี ภัสสร
62013041438 นายพิสิษฐ� หล%าอินเชื้อ
62013041439 นางสาวกนกวรรณ นันทสังข�
62013041440 นางสาววรินทร ทองช5วย
62013041441 นางสาวสรัณภัสร� เอกสกุลพันธ�
62013041442 นางนันทิดา รูปหุ5น
62013041443 นางสาวสุปรียา มูลมี
62013041444 นางสาวลักษิกา ปFMนประสม
62013041445 นางสาวสิริพร หล%าปวงคํา
62013041446 นายสุระเดช ทองรุ5งเรืองชัย
62013041447 นางสาวจารุวรรณ จันทร�ตรี
62013041448 นายสิรภพ ปริปุรณะ
62013041449 นางสาวเพ็ญประภา สุราโพธ์ิ
62013041450 นายวัชระ ชูบุตร
62013041451 นางสาววาสนา วงษ�จําปา
62013041452 นางสาวปFทมา อัมพรัตน�
62013041453 นายบรรประชา อ%วนศรี
62013041454 นางสาวทิพเนตร ทองโฉม
62013041455 นายวิศิษย�ศักด์ิ รัตนสุนทร
62013041456 นายวีรศักด์ิ โสภา
62013041457 นางสาวภิญญาพัชญ� ชุมเสน
62013041458 นางสาววนิดา หุปะกา
62013041459 นางสาวสัจจพร เรืองคํา
62013041460 นางสาวฐิมากรณ� วิเศษยา

หน%า 1382 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041461 นางสาวกุลพัชร จันทร�สว5าง
62013041462 นางสาวกนกวรรณ พรมขัดดุก
62013041463 นางสาวธันยมัย ศรีบุญนาค
62013041464 นายนิติศักด์ิ ปรางชัยภูมิ
62013041465 นางสาวประภาภรณ� สุนทรพัฒน�
62013041466 นายมงคล สายโรจน�พันธ�
62013041467 นางสาววิวรินทร� กิจตะคุ
62013041468 นายวิพัฒน� ทองคําพันธุ�
62013041469 นางสาวศิริพร เกิดหม่ืนไวย
62013041470 นางสาววัชโรบล คํามี
62013041471 นางสาวภิญญาพัชร� สิทธิโชติภิรัตน�
62013041472 นายนิธิพล ศรวิจิตร
62013041473 นายสุรศักด์ิ คงดํา
62013041474 นางสาววิราวรรณ อ5อนศรี
62013041475 นางสาวนวลนภา สิงหมาย
62013041476 นางสาวสุพัตรา เจนสาคู
62013041477 นางสาวกมลชนก พัฒนปรีชาเสถียร
62013041478 นางสาวจินดา ปลอดวงศ�
62013041479 นางสาวลลิลลัฏฐ� ศิวธนเณศ
62013041480 นางสาวเกตุศิณี กลิ่นบุญ
62013041481 นายอารยะ ปนคํา
62013041482 นางสาวเครือวัลย� อภิรตกาญจน�
62013041483 นางสาวปาริชาติ คุ%มครอง
62013041484 นางสาวภัคจิรา คํารัตน�
62013041485 นายปภังกร สารศิลปQ
62013041486 นางสาวสุนันท� ภู5ระหงษ�
62013041487 นางสาวฮาบีบะ แวสะมะแอ
62013041488 นายกีรติ ศาสนพิทักษ�
62013041489 นายวัฒนชัย สงสกุล
62013041490 นางสาวทิพวัลย� โตนา

หน%า 1383 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041491 นางสาวสุรินทร� รุ5งเรือง
62013041492 นายปวีร� เวียงอินทร�
62013041493 นางสาวนฤมล วันเจียม
62013041494 นางสาววริศรา ทองบุญ
62013041495 นางสาววัลย�ลิกา พลเสน
62013041496 นางสาวภัควัลย� พันธุ�ไม%
62013041497 นางสาวสุพัตรา ชํานาญเวช
62013041498 นายภูมิพัฒน� อุ5นบ%าน
62013041499 นางสาวโชติรส โลเลิศ
62013041500 นางสาวเพ็ญวิภา เอกพงศ�
62013041501 นายเชาวลิต ฟFกทอง
62013041502 นางสาวมินตรา อ5อนคล%าย
62013041503 นางสาววนิดา สมบูรณ�ไอยการ
62013041504 นางสาวชลินตา ใหม5กู%
62013041505 นายทศพร จัดวงษ�
62013041506 นายกฤตนัย โคกเทียน
62013041507 นายพงษ�นเรศ ตาลวิลาศ
62013041508 นางสาวลภัสรดา พิชนาหะรี
62013041509 นายสุเมธ ป@ติเกียรติกุล
62013041510 นายนิติพนธ� เพ็งน%อย
62013041511 นายป@ยวัฒน� บัวแก%ว
62013041512 นางสาวอลิสา สมกาย
62013041513 นางสาววิลาวัลย� พรหมมา
62013041514 นางสาวอารยา กัลยาณวัตร
62013041515 นางสาวอารียา บุตรฤทธ์ิ
62013041516 นางสาวสกุลรัตน� โคตรสํานวน
62013041517 นางสาวสญามาศ บุญจังหุน
62013041518 นางสาวสิริยากร ศิริยม
62013041519 นางสาวพิชญธิดา ศรีอินทายศ
62013041520 นายภูวนาถ เทียนทองสกุล

หน%า 1384 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041521 นายพจนารถ สวัสด์ิรัมย�
62013041522 นายวุฒิศักด์ิ ชุ5มชื่น
62013041523 นางสาววรารินทร� ชะวาลา
62013041524 นายมารวย อาดัมเจริญ
62013041525 นายนิติณัฐ เสนาจักร�
62013041526 นายณัฐวีร� แดงไชยศรี
62013041527 นางสาวป@ลันธน� สุขม่ิง
62013041528 นางสาวพิมพ�ชนก การีรัตน�
62013041529 นางสาวศุภาพิชญ� คําเรืองศรี
62013041530 นางสาวสุจิตรา พันตาเอก
62013041531 นางสาวมนมณีย� เจริญผล
62013041532 นายณัฐดนัย ทักษิณาธรรม
62013041533 นางสาวนิติกาญจน� ม่ันดี
62013041534 นายสุรศักด์ิ ทวีศิลปQ
62013041535 นางสาวฐาณมาศ บู5สี
62013041536 นางสาวกชนิภาศ� นิยมเดชา
62013041537 นางสาวนิรมล วิปFดทุม
62013041538 นางสาวตะวันรัตน� วีรสุขสกุล
62013041539 นางสาวนภาภรณ� รังศรีแก%ว
62013041540 นางสาวจุติพร สุดจันทร�
62013041541 นางสาวพรทิพย� ต้ังใจ
62013041542 นางสาวรัชฎาภรณ� โกสีนันท�
62013041543 นางสาวกัญญาณัฐ นิคนธา
62013041544 นางสาวสิริพร วรนาม
62013041545 นางสาวพรรษกร สําเภาศรี
62013041546 นางสาวลิปดา นบนอบ
62013041547 นางสาววิชญา จิอูE
62013041548 นางสาวสิรภัทร สนเพ็ชร
62013041549 นางสาวประราลี สุนทรนนท�
62013041550 นายณัฐธนาธร สําเภารอด

หน%า 1385 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041551 นางสาวเสาวนีย� ประกอบมิตร
62013041552 นางสาวพัสวี เนาวรัตนพันธ�
62013041553 นางสาวปFทมา สินอ5อน
62013041554 นางสาววิภารัตน� รักศรี
62013041555 นางสาวธันยพร ข%อตุ5ย
62013041556 นายพชร นิลพงษ�
62013041557 นายภานุวัฒน� เจริญโชคธนากร
62013041558 นายนวสิน บุบผาชาติ
62013041559 นางสาวชมนภัส วิชาชัย
62013041560 นางสาวนงคราญ เมืองมาคํา
62013041561 นายวัฒนพงค� เงินถา
62013041562 นางสาวจิราภรณ� นุ5นป;อม
62013041563 นางสาวสวรรณภัทธ� ถ5ายย%วนกุล
62013041564 นายนนท�ธนัย ตลับทอง
62013041565 นางสาวพิชชาพร ใบไกร
62013041566 นางสาวฐานิตดา อนุสนธ์ิ
62013041567 นางสาวศิรินภา บุญชิด
62013041568 นางสาวฐิติพร แป;นทอง
62013041569 นางสาวอรณิษา พลแสน
62013041570 นางสาวชรินญา เสนนันตา
62013041571 นางสาวสิตานัน จังสมยา
62013041572 นายจิตตพล จันทร�แสง
62013041573 นางสาวสุเมษา บุ5งหวาย
62013041574 นายธนยศ เรือนแก%ว
62013041575 นางสาวป@ยะรัตน� อ5วมพรม
62013041576 นางสาวธนาภา ชูจันทร�
62013041577 นางสาวธิติมา กวาวมณี
62013041578 นางสาวศรินดา เวชกิจ
62013041579 นายธนโชติ เฉวียงหงษ�
62013041580 นางสาวศรีเสาวภาคย� วิศาลเสาวภาคย�

หน%า 1386 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041581 นางสาวเบญจมาส ประจิตร
62013041582 นายกฤษฎา แสงศรี
62013041583 นางสาวปนัดดา สีคต
62013041584 นางสาวพัทรียา แก%วจินดา
62013041585 นางสาววรรณชา ช%างเทศ
62013041586 นางสาวสุรีรัตน� สุขสําราญ
62013041587 นางสาวมณฑิรา เผือกเทศ
62013041588 นายปาณชาติ ป;องทับไทย
62013041589 นางสาวจุฑาทิพย� เดชรักษา
62013041590 นางสาวศิริพร คงสินรัตนชัย
62013041591 นายภัทรพล จิตพรไพศาล
62013041592 นางสาวพิมพ�พิศา ทิพย�แก%ว
62013041593 นางสาวจริยา ยึดพวก
62013041594 นายปฐมพงศ� ฤกษ�ดี
62013041595 นางสาวศุภาฑินันท� รุจน�จิตรานนท�
62013041596 นางสาวสุวรรณี ศรีทองแท%
62013041597 นายเสียงซอ แจ%งบํารุง
62013041598 นางสาวสุวภัทร ศิริพรไพลิน
62013041599 นางสาวนงค�ลักษณ� มลิวัลย�
62013041600 นางสาวนริศรา ป@ตะฝXาย
62013041601 นางสาวนราพร สัมฤทธ์ิ
62013041602 นางสาวตระการตา ปาระเคน
62013041603 นางสาวพรรณพิชา ชนกธาดา
62013041604 นางสาวกัลยกร อ5อนน5วม
62013041605 นางธนัฏฐา จันทร�หอม
62013041606 นางสาวชลิตา ชัยพร
62013041607 นางสาวภวิกา เพ้ียนศรี
62013041608 นายกลวัชร สันทาลุไนย
62013041609 นางสาวฐิติวัลคุ� ลาชมภู
62013041610 นางสาวจันทกานต� ประพิณไพโรจน�

หน%า 1387 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041611 นางสาวจิตต�โสภณ เฉกเพลงพิน
62013041612 นายอธิวัฒน� ธนพิพัฒน�ทวี
62013041613 นางสาวตรีรัตน� หิรัญรัตน�
62013041614 นางสาวปารินทร� สัญกูล
62013041615 นางสาวปFณณิกา อินทร�เอี่ยม
62013041616 นางสาวจันจิรา ม่ันเศกวิทย�
62013041617 นางสาวสุนิษา จารุกขมูล
62013041618 นางณัฐพร ปFMนแจ5ม
62013041619 นางสาวนูรีซัน มานิ
62013041620 นางสาวป@ยธิดา ผาจวง
62013041621 นางสาวนุชฎา ศรีสม
62013041622 นางสาวมณทิรา ท%าวเข่ือน
62013041623 นางสาวกาญจน�ดา แซ5เล%า
62013041624 นางสาวนภัสวรรณ เถินมงคล
62013041625 นางสาวสุวิดา คํามณี
62013041626 นางเนตรนภา คําแก%ว
62013041627 นางสาวทิพย�พาพร ศรีเจือทอง
62013041628 นายจิรายุส นิทัศน�
62013041629 นางสาวแพรวพรรณ ฉัตรทอง
62013041630 นายนวพล นามแก%ว
62013041631 นายบัณฑิต ดิษฐ�บรรจง
62013041632 นางสาวชวิศา ฉัตรเนตร
62013041633 นางสาวจันทิมา กองพิธี
62013041634 นายอติชาติ ประสงค�ศรี
62013041635 นางสาวเนาวรัตน� ธีรภากร
62013041636 นางสาวพลาพร แต%มคม
62013041637 นางสาวแสงตะวัน ศรีเมฆ
62013041638 นายภานุชา เกิดวัฒนธรรม
62013041639 นางสาวชุติกาญจน� จังกEา
62013041640 นางสาวพรรวี นธีทิพย�

หน%า 1388 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041641 นางสาวสุกาญจนา พงษ�เกตุ
62013041642 นางสาวมณีรัตน� แสงพันธุ�
62013041643 นางสาววิภาสินี ยศศิริ
62013041644 นางสาวณัฐวดี สิทธิดุก
62013041645 นายชลนที การหม่ัน
62013041646 นายธนโชติ รองเลื่อน
62013041647 นางสาวพรรนิภา เย็นเอง
62013041648 นางดวงใจ ลาภจิตร
62013041649 นางสาวจิตรลดา เดชจําเริญ
62013041650 นางสาวปรียานุช คําหล%าทราย
62013041651 นายนพดล โทนคํา
62013041652 นางสาวศรุตา ปFMนแววงาม
62013041653 นายชาคริต เข่ือนสุวงค�
62013041654 นางสาวอรณิชา หนูหนัน
62013041655 นายชํานาญ จันทะราช
62013041656 นางสาววารินทร�รัตน� เรืองปรีดา
62013041657 นางสาวอภิญญา ชัยวงค�
62013041658 นางสาวทัศนีย� ถ่ินสุข
62013041659 นายณัฐวุฒิ การเพียร
62013041660 นายพลภัทร ดํารงศิริ
62013041661 นายจิรภัทร สวยรูป
62013041662 นางสาวสุพิชชา ล5ามกิจจา
62013041663 นางสาวอิงฟ;า ดอนเหลื่อม
62013041664 นางสาวสุภาวดี ศรีหาตา
62013041665 นางสาวน้ําทิพย� ราชวงษ�
62013041666 นางสาวขวัญดาว จันทรประเทศ
62013041667 นายนครินทร� สมก่ิง
62013041668 นางสาวรุ5งทิพย� คําพิทุม
62013041669 นายธนญชัย เกษสร
62013041670 นางสาวจิราวรรณ ภาสะประหาส

หน%า 1389 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041671 นางสาววนิดา สงวนทรัพย�
62013041672 นายนิลวัฒน� เกตุแก%ว
62013041673 นางสาวศรีสุดา กุมรัมย�
62013041674 นางสาวกัลยาณี ม่ิงประยูร
62013041675 นางสาวอุไรรัตน� พุ5มพวง
62013041676 นางสาวอรทิพา อินทวงค�
62013041677 นางสาวนัทธมน มูลศรี
62013041678 นางสาวมณีนุช แสงทอง
62013041679 นายประยุทธ วงษ�เพชร
62013041680 นางสาวชนากานต� วสันตวิษุวัต
62013041681 นายสุกฤษฎ์ิ คุณะแสน
62013041682 นางสาวนิชาภา อินทสะระ
62013041683 นายวิทยา จันตองสิน
62013041684 นางสาวจันทิรา เหมาะทอง
62013041685 นายชัชสร นิลกําแหง
62013041686 นางสาวมลฤทัย ผลผลา
62013041687 นายสิทธิชัย โพธ์ิเกิด
62013041688 นายธวัชชัย พลเสนา
62013041689 นายภพธร วุฒิหาร
62013041690 นางสาวเนตรชณุช แคว%นครฉิม
62013041691 นางสาวเสาวนีย� เกียรติเจริญ
62013041692 นางสาวกรรณิการ� วรรณบวร
62013041693 นางสาวพิณ ริ้วธํารงสฤษฏ�
62013041694 นายชูกมล ม5วงรัตน�
62013041695 นางสาววรินธร โพธ์ิเจริญ
62013041696 นางมัทรี ม่ิงเชื้อ
62013041697 นางสาวกาญจนา รางสถิตย�
62013041698 นางสาวชนิสรา มัดศิริ
62013041699 นายณภัทร นราวุฒิกร
62013041700 นางสาวอริชญา ป;อมเสมา

หน%า 1390 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041701 นางสาวพิชญ�เนตร เรขะวิชัยดิษฐ�
62013041702 นางสาวจุฑาทิพย� ทิพย�พูล
62013041703 นายฉัตรชัย นวลปลอด
62013041704 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสิริพร ลาภพาณิชยกุล
62013041705 นางสาววรกานต� สุขศรี
62013041706 นางสาวกัญญ�รินท� ขําประคองทรัพย�
62013041707 ว5าที่ร%อยตรีศุภชัย บุตรทอง
62013041708 นายอุกฤต วิมุกตานนท�
62013041709 นางสาวอารียา บรรเทิงเภสัชสกุล
62013041710 นางสาวศิริรักษ� เลี๊ยะจู
62013041711 นางสาวสุกัลยา พระภายไชย
62013041712 นางสาวกัญญรัตน� โพธ์ิทอง
62013041713 นางสาวสุจินันท� แสงศรี
62013041714 นางสาววราภรณ� ผองสง5า
62013041715 นางสาวแก%วตา แซ5เซ้ีย
62013041716 นางสาวปวัณยา ศรีชุมพล
62013041717 นางสาวประภาสิริ เนียมหอม
62013041718 นางสาวธิดา กลิ่นกลบ
62013041719 นางสาวปนัดดา ดํากระบี่
62013041720 นายวสุพล เลิศเรืองวุฒิ
62013041721 นางสาวปาลิตา ปFดถา
62013041722 นายดนุพล สามงามน%อย
62013041723 นายวทัญ\ู สกุลนอก
62013041724 นางสาววรรณวิภา อังกุลดี
62013041725 นางสาวน้ําฝน ช5างสลัก
62013041726 นางสาวหัทยา ธรรมคุณที
62013041727 ส.ต.ท.นัฐพงษ� ย่ิงกําแหง
62013041728 นางสาวสมิตา พริ้งพร%อมสุข
62013041729 นางสาวดาลิณี ปานอุดม
62013041730 นางสาววริสา หารตUะ

หน%า 1391 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041731 นางสาวพรรณธิภา ดวงจินดา
62013041732 นางสาวนิภาภัทร พรตระกูลพิพัฒน�
62013041733 นางสาวสํารวย ภู5ฉิม
62013041734 นางสาวสุธาดา อินหาดกรวด
62013041735 นางสาวน้ําฝน รัตนนาม
62013041736 นายสาธิต สานุสันต�
62013041737 นางสาวธิดารัตน� ธรรมสอน
62013041738 นางสาวชนกานต� สืบแก%ว
62013041739 นายกรณ� ปFMนแววงาม
62013041740 นางสาวสไบนาง เทพรัตน�
62013041741 นางสาวสุรีรัตน� เนื้อนิ่มถาวร
62013041742 นางสาวสุนารี แก%วดี
62013041743 นางสาวขวัญจิรา คํ้าโลก
62013041744 นายพรชัย ช%างเยาว�
62013041745 นางสาววิราวรรณ ชวนเชย
62013041746 นายฉัตรชัย เซ่ียงฉี
62013041747 นางสาวอรอินทร� รุ5งเรือง
62013041748 นางสาวเกศวดี ไกรนอก
62013041749 นางสาวเสาวลักษณ� คชแสง
62013041750 นางสาวสุนารี พ่ึงเพ้ิง
62013041751 นางสาวภิญญา ศุรักษ�สกุล
62013041752 นายปภังกร สุขสําราญ
62013041753 นางสาวสุชาดา ชุมนุม
62013041754 นางสาวนิลปFทม� เรียนแก%ว
62013041755 นางสาวนิภาวรรณ เหรียญเจริญกุล
62013041756 นางสาวลัดดาวรรณ ทราฤทธ์ิ
62013041757 นายชุติพนธ� แซ5ลิ้ม
62013041758 นายเวชกร ศรีชะนนท�
62013041759 นางสาวสุธาสินี พวงชมภู
62013041760 นายวิชัย ทับพุธ

หน%า 1392 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041761 นางสาวคีตภัทร ชอบงาม
62013041762 นางสาวเบญจวรรณ พลจันทร�
62013041763 นายมณฑล กรุณา
62013041764 นางสาวชนันท�ญา ทองย%อย
62013041765 นางสาวกนกรัชต� ประเสริฐ
62013041766 นางสาวเบญจมาศ แสนดวง
62013041767 นางสาวพิมนภา เกียรติม่ิงมงคล
62013041768 นายวราวุฒิ สังลี
62013041769 นางสาวนิชานันท� พันธ�โกมุท
62013041770 นางสาวรัตพร ดําทิพย�
62013041771 นางสาวรัชนี ม5วงโพธ์ิเงิน
62013041772 นายณัฐติกร ตลับนาค
62013041773 นางสาวหทัยภัทร กามาตย�
62013041774 นางสาวป@ยรัตน� โสขุมา
62013041775 นายรุ5งโรจน� สมบูรณ�พงษ�
62013041776 นางสาวณัฐธิดา ช5างเสนา
62013041777 นางสาวกนกวรรณ แก%ววัน
62013041778 นางสาวอันธิกา เสถียรพงศ�
62013041779 นางสาวกาญจนา หาผล
62013041780 นายกรันต� ม่ิงศูนย�
62013041781 นายสราวุธ นิลมาก
62013041782 นายเพชรรัตน� รุ5งเรือง
62013041783 นางสาวพิชญา รักการดี
62013041784 นางสาวเบญจา อุทัยธิรัตน�
62013041785 นางสาวดลยา บุญมาสอน
62013041786 นายณัฐพล โลหะพงศธร
62013041787 นายชนาธิป พรมมี
62013041788 นางสาวนันทิกานต� บุญประสม
62013041789 นางสาวปาริชาติ หนูแก%ว
62013041790 นางสาวศศิธร เฉลิมวงศ�

หน%า 1393 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041791 นางสาวสรัสนันท� เลขธรากร
62013041792 นางสาวญานิกา รัตนบุรัมย�
62013041793 นางสาวระพีพร ชินนะแสง
62013041794 นางสาวศิริภรณ� พิลา
62013041795 นางสาวนฤมล สุขแสน
62013041796 นายศราวุฒิ บุญกรด
62013041797 นางสาวธัญยพรรณ อินเกตุ
62013041798 นางสาวจิราภรณ� ไผ5บง
62013041799 นางสาวรัชดาภรณ� นาคสวัสด์ิ
62013041800 นายณัฐพล พฤกษาโรจนกุล
62013041801 นางสาวนฤมล พฤฒิภัสสร
62013041802 นางสาวรจนา พอใจ
62013041803 นางสาวโสภินันท� จันทร�แย%ม
62013041804 นางสาวปFกศรี จันดารัตน�
62013041805 นางสาวสุกัญญา จําปา
62013041806 นางสาวอาทรมาศ ศิลาเณร
62013041807 นางสาวรัตนา ศรีสด
62013041808 นางสาวเกศรา พลพิทักษ�
62013041809 นางสาวทิพย�วารี สุภาพ
62013041810 นางสาวกัญญ�ชิสา ขําประคองทรัพย�
62013041811 นายอภิชิต การินทร�
62013041812 นายมนัสนันท� เชาระกํา
62013041813 นายศุภโชค จารุแพทย�
62013041814 นางสาวแคทลียา เรืองเพ็ง
62013041815 นางสาวพิชญ�นิธี ทิววัฒน�ปกรณ�
62013041816 นางสาวจันทร�จิรา ไชยสําโรง
62013041817 นางสุกัญญา ไกรสดับ
62013041818 นางสาวสุกัญญา ยวงใย
62013041819 นายเดชา สุวรรณอาภรณ�
62013041820 นายฉัตรบดินทร� สุวรรณสุระ

หน%า 1394 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041821 นายภรัณยู วงศ�ชัญกร
62013041822 นางสาวมยุรา พิมภาสร%อย
62013041823 นางสาวมณิภา ดีไทยสงค�
62013041824 นายธนา ชื่นสุราษฎร�
62013041825 นางสาวรินรดา พลายอยู5วงษ�
62013041826 นายฤทธิชัย ธิคุณ
62013041827 ว5าที่ร%อยตรีหญิงปภาวรินท� สมบูรณ�ทอง
62013041828 นางสาวกันธิมา สิทธิชัย
62013041829 นางสาวชนากานต� ต้ังธนะวัฒน�
62013041830 นางสาวดอกรัก สีแหล%
62013041831 นายปุณวัชร� บ5องเขาย%อย
62013041832 นายอนันท� ป@นะกาเส
62013041833 นายภาสกร เต5งภาวดี
62013041834 นางสาวนวพร ธนพัฒน�ธนากร
62013041835 นางสาวไอยดา ทิมจร
62013041836 นางสาวอัณชิษฐา ผกาหวน
62013041837 นางสาวศิรินทรัตน� บะคะ
62013041838 นางสาวนัทธมน จันดี
62013041839 นางสาวชมพูนุท อยู5โต
62013041840 นางสาวทรายแก%ว ชุมอักษร
62013041841 นายธนภัทร อังคสยาวัฒน�
62013041842 นางสาววราภรณ� ศรีภักดี
62013041843 นายสมเกียรติ สมบูรณ�
62013041844 นายสุเมธ เขียวสด
62013041845 นางสาวสุภาพร ล%อมคําดี
62013041846 นายวัศพล นุ5มนิ่ม
62013041847 นางสาวเมธินี ทองดีศรี
62013041848 นางสาววนิตา เพ็ชรบัวศักด์ิ
62013041849 นางสาวปาณิสรา นามอ5อน
62013041850 นางสาวรุ%งพรรณราย จิตรสุทธิทรัพย�

หน%า 1395 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041851 นางสาวยลดา จรูญศรี
62013041852 นางสาวอรพรรณ จันทรฉาย
62013041853 นางสาวอารียา อ5างทอง
62013041854 นางสาววันทนีย� เนตรทิพย�
62013041855 นางสาวกิตติยา จิตย�โสภา
62013041856 นางสาวจิราภัสร บัวสด
62013041857 นางสาวธนิกา เทพแก%ว
62013041858 นางสาวกานต�พิชชา เกทารัง
62013041859 นางสาวณัฐนิชา โกฎิกุล
62013041860 นางสาววริศา ชีวาพัฒนานุวงศ�
62013041861 นางสาวเบญจพร โชติรัตนสินชัย
62013041862 นางสาวศรุตยา สุวรรณสาร
62013041863 นายกฤษฎา นิลพัฒน�
62013041864 นางสาวกมลชนก มานุจํา
62013041865 นางสาวรัตมณี เทียงปา
62013041866 นายกฤตภาส วงศ�อภัย
62013041867 นางสาวเปรมกมล ไทยทอง
62013041868 นายพีรธัช ชัยศาสตร�
62013041869 นายเมธาสิทธ์ิ เกตุมงคล
62013041870 นายสุกฤษฏ์ิ เดชภักดี
62013041871 นางสาวนารีรัตน� ทองมอญ
62013041872 นางสาวกัญจนพร เก้ือเดช
62013041873 นายนันทภพ แต%มทอง
62013041874 นายศรายุธ อุดใจ
62013041875 นายชาครีย� จงฤาชา
62013041876 นางสาวรัตนาภรณ� สิทธิแก%ว
62013041877 นางสาววันวิสาข� ศรีจันทร�
62013041878 นางสาวพัชราพรรณ จิระพัฒน�กําธร
62013041879 นางสาวสุธาสินี ครุธกูล
62013041880 นางสาวจุฑารัสมี ภิญโญ

หน%า 1396 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041881 นายธีรภัทร เยาวศรี
62013041882 นายธนณัฏฐ� ทัพศาสตร�
62013041883 นายพชร จันทร�ทอง
62013041884 นายฐานวุฒิ ทรัพย�ล%น
62013041885 นางสาวกรกนก กําหนด
62013041886 นางสาวขวัญกมล งามระบํา
62013041887 นางสาวจุฑาภรณ� พรหมสถิตย�
62013041888 นางสาวจิตสุดา บัวสวัสด์ิ
62013041889 นางสาวจันฉาย โพธ์ิศรีทอง
62013041890 นางสาวเจนจิรา กลางสวัสด์ิ
62013041891 นางสาวแคทรียา หน5อยศ
62013041892 นายสุกรี ดาแลหมัน
62013041893 นางสาวกาญจนา แผ5นทอง
62013041894 นายวิทยา เขมะทัสสี
62013041895 นางสาวฐิตารีย� สุยะลังกา
62013041896 นางสาวณิชากร สงคราม
62013041897 นางสาวนิภาวรรณ โคจนา
62013041898 นางสาวชลธิชา ทิศรักษ�
62013041899 นางสาวธนัชชา ธีระกุล
62013041900 นายวรวุฒิ ปานเพชร
62013041901 นางสาวเกตุวดี พันธุ�คุ%มเก5า
62013041902 นายป@ยวิทย� อยู5ปูน
62013041903 นางสาวเสาวณี พินิจ
62013041904 นายศุภฤกษ� แจ5มจํารัส
62013041905 นายธีรวัฒน� ทิพย�สุวรรณ
62013041906 นางสาวตราจิต สาลีนาค
62013041907 นางสาวรัตนา ธัญญะ
62013041908 นางสาวป@ยธิดา เส็งประโคน
62013041909 นางสาวอัจฉรีย� ปรีชาชุมวงศ�
62013041910 นายสกุลพันธุ� อาสาสรรพกิจ

หน%า 1397 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041911 นายวิษณุ กีพิมาย
62013041912 นายภักด์ิชนก สุวรรณปราโมทย�
62013041913 นางสาวพิมพ�ประไพ อุไรลักษณ�
62013041914 นายณฐกร วรรณวิกรม�
62013041915 นางสาวศลิษา กองแก5น
62013041916 นางสาวศิริรัตน� ตันเจริญ
62013041917 นางสาวธนพร เนตรสว5าง
62013041918 นางสาวสุจรรยา มะโน
62013041919 นางสาวกมลรัตน� ฉันทะกลาง
62013041920 นายมหิศร กล่ําจันทร�
62013041921 นางสาวสุนิสา พงศ�พิพัฒน�
62013041922 นางสาวปวีณา ทิอ%าย
62013041923 นางสาวกีระณา ม่ิงประเสริฐ
62013041924 นางสาวมณีรัตน� เทพคําอ%าย
62013041925 นางสาวชมพูนุท ประกอบทอง
62013041926 นายกิติพงษ� ขัติวงษ�
62013041927 นางสาวอ%อยทิพย� ศรีทอง
62013041928 จ5าอากาศเอกธนกร พูลเพ่ิม
62013041929 นางสาวรัตน�สิริ ธรรมวงศา
62013041930 นางสาวพจนา ด%วงคําภา
62013041931 นางสาวสมประสงค� ภาผล
62013041932 นางสาวปริชญา เชื้อลิ้นฟ;า
62013041933 นางสาววราพร พุทธิวงศ�
62013041934 นางสาวดวงพร เลิศศรีบุญเรือง
62013041935 นางสาวศุภกานต� บุญหม่ัน
62013041936 นายอํานวย ดีจิตร
62013041937 นายสุชาครีย� อินทะวงษ�
62013041938 นางสาววรรณชนก สังขเวช
62013041939 นางสาวชินธันย� ชินเณหันหา
62013041940 นางสาวฐิติรัตน� เทพนวล

หน%า 1398 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041941 นางสาวพัทธ�ธีรา บุญฤทธ์ิ
62013041942 นายชีพสุวัฒน� ผ5านพินิจ
62013041943 นางสาววราภรณ� บุญวาสนา
62013041944 นางสาวพรสุดา จารณะ
62013041945 นายศุภกฤษณ� คูกิติรัตน�
62013041946 นางนภัสวรรณ มีสมสิบ
62013041947 นายอมรชัย ไกรนรา
62013041948 นายทศพล ทองแตง
62013041949 นางสาวภรณ�พิลัย ไชยบัณ
62013041950 นางสาวฉัตราภรณ� เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา
62013041951 นายศุภวิชญ� ผลโพธ์ิ
62013041952 นายวิชธวัฒน� คงดี
62013041953 นางสาวอรจิรา โรจนประดิษฐ�
62013041954 นางสาวทันฑิกา สุภาจันทร�
62013041955 นางสาวเด5นดาว หนูปาน
62013041956 นางสาวศิริลักษณ� พลประจักษ�
62013041957 นางสาวฐิติวรนันท� สว5างการ
62013041958 นางสาวอารียา กิจชลวิวัฒน�
62013041959 นายธนายุทธ แซ5ลิ่ม
62013041960 นางสาวเทียนสว5าง ห5อทอง
62013041961 นางสาวอริสา วรรณสุข
62013041962 นางสาวพรไพร ธรรมมาอ5อน
62013041963 นางสาวพรชนก กิตติพจน�พงศ�
62013041964 ว5าที่ ร.ต.กฤษดา สอนอิ่ม
62013041965 นางสาวสุภาพร คันใจ
62013041966 นางสาววรัณยณัฐ คงคา
62013041967 นางสาวลลิตา ไชยมงคล
62013041968 นางสาวอารียา ราชนาวงศ�
62013041969 นางสาวจันทกานต� การิยะ
62013041970 นางสาววัลยา จันทศรี

หน%า 1399 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013041971 นางสาววิภาสินี แก%วดวงดี
62013041972 นายวิศรุต อยู5พ5วง
62013041973 นายชัยวีร� เกิดสาย
62013041974 นางสาวบุญฐิตตา สมบุญ
62013041975 ว5าที่ ร.ต.หญิงพิชญา จันตะมา
62013041976 นางสาวรัตติยา พุฒซ%อน
62013041977 นางสาววรัญรดา รัตนบุรี
62013041978 นางสาววนัชพร ขันธรักษ�
62013041979 นางสาวปนัดดา ระษารักษ�
62013041980 นางสาววันทนา วงษ�วิจิตร
62013041981 นางสาวชลิตาวดี หนูรัตน�
62013041982 นางสาวจารุวรรณ ไชยเดช
62013041983 นายเตชิต หยงสตาร�
62013041984 นายธนากร อุปลา
62013041985 นางสาวสายฝน สิงหชาติ
62013041986 นางสาวกัญจนา ดานุรักษ�
62013041987 นางสาวอรรถพร ใจยา
62013041988 นางสาวศุภกานต� ศรีพิชิต
62013041989 นางสาวนลิน เอียดตรง
62013041990 นางสาวสุดารัตน� แสงลุน
62013041991 นายรุ5งเรือง รักอาชีพ
62013041992 นายสหรัฐ โคตรชาลี
62013041993 นายคชาวุฒิ ยะยับสุข
62013041994 นางสาวรสสุคนธ� แตงอ5อน
62013041995 นางสาวชุติมา วงค�สอ
62013041996 นายอภิวัฒน� สมดา
62013041997 นางสาวดาวเรือง เถาถวิล
62013041998 นางสาวรัตนาภรณ� ถนิมกาญจน�
62013041999 นางสาวรินขวัญ วีรอภินันท�
62013042000 นางสาวกาญจนา ไชยเกตุ

หน%า 1400 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013042001 นางสาวสุภัค พยุงพัฒนะ
62013042002 นางสาวอรสิรินาฏ พุ5มช5วย
62013042003 นางสาวชุติญาดา ดอกกลาง
62013042004 นายบัญชา จิตรหาญ
62013042005 นางสาวจุฑารัตน� สุวันนัง
62013042006 นายธณกิจ รัตนกิจเจริญชัย
62013042007 นายณัฐกิตต์ิ พูลเอียด
62013042008 นายกฤตเมธ ประทุมชาติ
62013042009 นางสาวอรัญญา เจริญดี
62013042010 นางสาวอทิตยา คุ%มบ%าน
62013042011 นางสาวอธิศรี ธีระกมลรัตน�
62013042012 นายสิทธิโชค กุลพรหม
62013042013 นางสาวขวัญรัศม� สุทธิเกษมศานต�
62013042014 นางสาวเปYยริน ละอออ5อน
62013042015 นายกิตติธัช เจริญทวีวัฒน�
62013042016 นางสาวรัสรินทร� เลิศรัตติพงศ�
62013042017 นายเจษฎา อ5อนสี
62013042018 นางสาวอัจฉรา เล5ห�กล
62013042019 นางสาวปภัทสรา พ5วงแสง
62013042020 นางสาวรัตนาภรณ� วิวัฒน�
62013042021 นางสาวรพีพร ร5มแก%ว
62013042022 นายดานิช ไวยรูป
62013042023 นายรเณศ ศิริน%อย
62013042024 นายณัฐวุฒิ พานทอง
62013042025 นางสาวภัทราวดี กะรัตน�
62013042026 นางสาวศิวนาถ เปรมปรีด์ิ
62013042027 นางกิตติมา ณ นคร
62013042028 นางสาวโสภา ดําศิริ
62013042029 นางสาววชิราภรณ� เศรษฐ�จันทร�
62013042030 นางสาวปรีณาภา พุทธานุ

หน%า 1401 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013042031 นางดารุณี บือซา
62013042032 นายรักษ�ติพงษ� จงมีชัยชนะ
62013042033 นางสาวอันธิกา เอี่ยมฉํ่า
62013042034 นางสาวลลิตา เทิดเอื้อกุล
62013042035 นางสาวสิริลักษณ� ชํานาญไพร
62013042036 นางสาวจิตรลดา ดอกแก%ว
62013042037 นางสาวสุพิชญา นุ5มนวล
62013042038 นางสาวปุณณดา ยอดเครือ
62013042039 นายธีรภัทร� เย่ียมสุริยงค�
62013042040 นางสาวชลิตา ยังปากน้ํา
62013042041 นางสาวมินตรา ทองคมขํา
62013042042 นายสมชาย ไวยประสิทธ์ิ
62013042043 นางสาวสุมินตรา ขันทะ
62013042044 นายกิตติพงศ� ศรีมณี
62013042045 นางสาวฉันท�ทิศา กลั่นทอง
62013042046 นางสาววาสนา ศรีดอกไม%
62013042047 นางสาวฤดีมาศ พงค�เก้ือ
62013042048 นางสาวชินธีร� วงค�ฮู%
62013042049 นางสาวเกศแก%ว มะลิวัลย�
62013042050 นางสาวชนัฎ แสงมณี
62013042051 นางสาวชนิตา เพ็ชร�เพ็ง
62013042052 นางสาวแอมมิกา ตุ5นอินทร�
62013042053 นางสาวเกษรินทร� ทินกร
62013042054 นางสาวธณาภรณ� ขําพิมาย
62013042055 นางยุวดี แสงง%าว
62013042056 นางสาวกชกร ภูมิถาวร
62013042057 นางสาวจิตราภรณ� สุวรรณเนตร
62013042058 นายกัมพล ธรรมหม่ืนยอง
62013042059 นางสาวธัญลักษณ� ศรีเงิน
62013042060 นางสาวอารดา โสประชุม

หน%า 1402 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013042061 นายปพน โตย่ิงไพบูลย�
62013042062 นายสามารถ นนท�ปฎิมากุล
62013042063 นายอนุชิต เซ่ียงหวอง
62013042064 นางสาวธัญญามาศ ทําประโคน
62013042065 นางสาวศิริภรณ� มีระสิง
62013042066 นางสาวจริยา จรีทรัพย�
62013042067 นายคมเพชร ทองชัย
62013042068 นายนฤดล พ5วงรอด
62013042069 นายอดิศรณ� ปราบแทน
62013042070 นางสาววราภรณ� กันตา
62013042071 นางสาวโซเฟYย อุมาจิ
62013042072 นางสาวบัณฑิตา ร5วมทอง
62013042073 นางสาวจิรัชญา สุวรรณ
62013042074 นางสาวกัลยา จันทร�ทันโอ
62013042075 นางสาวน้ําฝน อินทยาวงศ�
62013042076 นางสาวอรพรรณ วรรณรัตน�
62013042077 นางสาวศิริพร หวังกุศล
62013042078 นางสาวภัทราภรณ� ด%วงเรือง
62013042079 นายนพพล โรจนพรพิรักษ�
62013042080 นางสาวปสุตา สังขพันธ�
62013042081 นางสาวธิดารัตน� บรรจง
62013042082 นางสาวจิตรา ขันแก%ว
62013042083 นางสาวนันท�พนิตา รัตนวดีชัยกุล
62013042084 นางสาวอารีย� ผ5องท5าไม%
62013042085 นางสาวจารุวรรณ ทองประเทือง
62013042086 นางสาวนาฟYดUะ เทพไฝ
62013042087 นางสาวรังสิยา พรหมมาตร�
62013042088 นายนคร ศิลา
62013042089 นายกฤษฎา ชูแขก
62013042090 นางสาวศศิวิมล อยู5อ่ํา

หน%า 1403 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013042091 นางสาวพิชนัน สุวรรณพงศ�
62013042092 นางสาวรัตนา ถือดีย่ิง
62013042093 นายบัณฑิต สําเนียงเพราะ
62013042094 นางสาวนนทิยา เขียวพรม
62013042095 นางสาวดาวประกาย สุนทรชัย
62013042096 นางสาวศศิประภา อัมพุกานน
62013042097 นางสาวชนนพร สังวรณ�
62013042098 นางสาวเพ็ญแข จงเจริญ
62013042099 นายศุภฤกษ� วิจิตรโท
62013042100 นางสาวป@ยะวรรณ พิชัยรัตน�
62013042101 นางสาวนภัสนันท� ชัยชาญ
62013042102 นางสาวจุฑามาศ สืบพลาย
62013042103 นางสาวฐิติยาภรณ� บุญมี
62013042104 นายชานน เตียละวณิชย�
62013042105 นายภควัต น5าบัณฑิต
62013042106 ว5าที่ร%อยตรีพิชาญ ลิ้มไชยาวัฒน�
62013042107 นางสาวณัฎฐากร ศรีศิลปQ
62013042108 นายฤทธิพร วิชาเร็ว
62013042109 นางสาวกัญญาณัฐ แง5พรหม
62013042110 นางสาวเพ็ญนภา แลไธสง
62013042111 นางสาวภาริณี ไชยเกษร
62013042112 นางสาวอังศุมาลิน วทัญ\ูไพศาล
62013042113 นางสาวศุภลักษณ� ขาวแป;น
62013042114 นายอรรถพล จันทรัตน�
62013042115 นางสาวเกตนิกา บุญนาค
62013042116 นางสาวจารุวรรณ ขุนไลย�
62013042117 นายณฐกร ศรีสังข�
62013042118 นางสาวฐานะมาศ รูปสอาด
62013042119 นายนันทชัย ใจป@นตา
62013042120 นางสาววรารัตน� เข็มผง

หน%า 1404 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013042121 นางสาวธันย�ชนก พรเชนศวรพงศ�
62013042122 นายกฤตยชญ� ศรีบุญ
62013042123 นางสาวกุลนัฐ นิพัทธ�โยธิน
62013042124 นางสาวกุลธยาน� จุ%ยชู
62013042125 นายบัณฑิต ดีบัวภา
62013042126 นางสาวฉมชบา สุขผลธรรม
62013042127 นายอนุพงศ� รัตนบุรี
62013042128 นายพลวัฒน� คําตา
62013042129 นางสาวกิตติยาพร ทองแย%ม
62013042130 นางสาวกาญจนา ธรรมดี
62013042131 นางสาวปFทมา บุญยินดี
62013042132 นายบุรธัช พระโฉม
62013042133 นายสญชัย ยวงการ
62013042134 นางสาววีนัส หมีนคลาน
62013042135 นางศิรินันท� พ5วงพรพิทักษ�
62013042136 นายประวิทย� พ่ึงเกิด
62013042137 นางสาวแพรวพรรณ เพชรพรหม
62013042138 นายอนุรักษ� วรรณะ
62013042139 นางสาวมาลีทิพย� ปลัดคุณ
62013042140 นางสาวอาภากรณ� พินิจการ
62013042141 นางสาวอารยา แก%ววิเชียร
62013042142 นายธนโชติ สนองไทย
62013042143 นางสาวภัสปภา เกิดสวัสด์ิ
62013042144 นางสาวป@ยดา สุขดี
62013042145 นายศิรสิทธ์ิ ทรายเหนือ
62013042146 นางสาวอรุณี เมืองลี
62013042147 นางสาวป@ยะนุช เพ็งแก%ว
62013042148 นายจักรกฤษณ� แก%วกลม
62013042149 นางสาวสุภาพร ทองไพบูลย�
62013042150 นางสาวป@ยะรัตน� คันธวะโร

หน%า 1405 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013042151 นายกิตติศักด์ิ กองทอง
62013042152 นางสาวป@ยะนุช น%อมถวาย
62013042153 นางสาวนพรดา คําชื่นวงศ�
62013042154 นายอานนท� เพชรกุล
62013042155 นางสาวอรพินท� นพมาก
62013042156 นางสาวจิราภรณ� อาจหาญ
62013042157 นางสาวมานิตา สุวรรณวงศ�
62013042158 นางสาวปFญญาวรรณ ไกรรักษ�
62013042159 นางสาวชมพูนุท พรหมมายนต�
62013042160 นางปาริฉัตร เพชรทัต
62013042161 นางสาวมาลิณี ไชยมงคล
62013042162 นางสาวณิชนันทน� คําสาย
62013042163 นางสาวพิชามญชุ� ไวศยศิริกุล
62013042164 นางสาวกัญญารัตน� ไชยวัต
62013042165 นางสาวดารารัตน� ฉลาด
62013042166 นางสาวมัลลิกา บัวสาย
62013042167 นางสาวชญานิษฐ� อ5อนละมูล
62013042168 นางสาวสายใจ ขันทอง
62013042169 นางสาวปทิตตา ปFญญาโชติ
62013042170 นางสาวโสภิดา เสิกศิริ
62013042171 นางสาวศศิลักษณ� จันทรมณี
62013042172 นางสาวเมรินทร� ทองศัย
62013042173 นางสาวจุฑารัตน� นันทกิจโกศล
62013042174 นางสาววนิดา ทมแก%ว
62013042175 นางสาวเกศริน จําปารัตน�
62013042176 นางสาวธัญญมน บัวบาน
62013042177 นางสาวสุภาภรณ� สุขสุวรรณ
62013042178 นางสาวขวัญชนก นาคะพัฒนกุล
62013042179 นางสาวจิราภรณ� พิทักษ�นิระพันธ�
62013042180 นางสาวกมลวรรณ อมแก%ว

หน%า 1406 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013042181 นางสาวณัฐกานต� โพธ์ิเกษม
62013042182 นายอภิชิต ศรียา
62013042183 นายชูเกียรติ ศรีเพ็ญ
62013042184 นางสาวอารียา พิมพา
62013042185 นางสาวอรทัย มาสีแก%ว
62013042186 นางสาวมนัสวีภ� ประเสริฐพันธ�
62013042187 นายฐิติภัทร กัลวทานนท�
62013042188 นายสุนันท� จันแก%ว
62013042189 นายศิวัจน� วิมลพุฒิพงศ�
62013042190 นางสาววรัญญา อยู5จรรยา
62013042191 นางสาวศิริลักษณ� พรหมอยู5
62013042192 นางสาวอรวัฒน� ยอดนวล
62013042193 นายอภิเชษฐ� วงษ�ศรี
62013042194 นายธวัชชัย เหล็กดี
62013042195 นางสาวณัฐฐ�ฑิดา พสิษฐ�ศักดา
62013042196 นางสาวสุดกมล ศรีบาล
62013042197 นางสาวธนาพร อิ่มศิลปQ
62013042198 นางสาววาริศา ธนากรวงศารัตน�
62013042199 นายพิทยา บุญเพ่ิม
62013042200 นายพิทักษ�พงษ� พวงทอง
62013042201 นายสุทธิชัย สิมลา
62013042202 นางสาวยุพยง คําหลาย
62013042203 นางสาวอัญชนา สําราญใจ
62013042204 นางสาวฑิฆัมพร รัตนแพทย�
62013042205 นางสาวจันทร�จิรา แก%วคง
62013042206 นางสาวรสสุคนธ� ด%วงทรง
62013042207 นายสิทธิพงษ� ฉลาดเลิศ
62013042208 นางสาวทัศนีย�วรรณ พรหมสังคหะ
62013042209 นางสาวรวิวรรณ กุลใย
62013042210 นางสาวอารียา จันทาทิพย�

หน%า 1407 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013042211 นายศรัณย� เหนือจักรวาล
62013042212 นางสาวป@ยวรรณ ประเสริฐสุทธ์ิ
62013042213 นางสาวยลดา จํานงค�รัตน�
62013042214 นางสาวนันธิดา ยมพินิจ
62013042215 นายยุทธภูมิ มหาวรรณ
62013042216 นางสาวปรารถนา ไพยราช
62013042217 นางสาวพณิชชา สุทธิอาจ
62013042218 นางสาวธัญลักษณ� พวงกนก
62013042219 นางสาวนภาพร ปวงคําไหล
62013042220 นายจตุภัทร ธนาโอฬาร
62013042221 นายสหทัศน� คงช5วยชาติ
62013042222 นางสาวลดาวัลย� แหลมปFญญา
62013042223 นางสาวปรียาภรณ� จงสมจิตร
62013042224 นางสาวจตุพร นาห5อม
62013042225 นางสาวกาญจนาพร แสงงาม
62013042226 นางสาวนิษารัตน� เผือกเอี่ยม
62013042227 นางสาวกันต�ฐิตา หนึ่งใจ
62013042228 นางสาววันทนีย� โพธ์ิทอง
62013042229 นางสาวสุรีพร ยมพันธ�
62013042230 นายกนกพล สาครเย็น
62013042231 นางสาวพรสถิตย� เล็กภู5
62013042232 นางสาวกันต�กนิษฐ� รอดสี
62013042233 นางสาวพิศมัย บัวแก%ว
62013042234 นายกรวิชญ� พิบูรณ�
62013042235 นายจิรานุวัฒน� เอสันเทียะ
62013042236 นายธนภัทร เตชะเลิศมณี
62013042237 นางสาวนิชาภา จําปาดง
62013042238 นายมนัสวิน ตันวีนุกูล
62013042239 นางสาวเนตรนภา เพ่ือพัก
62013042240 นางสาวอภิรดา สีดา

หน%า 1408 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013042241 นางสาวปฤษฎา นวลศรี
62013042242 นายจุ%ย พิบูรณ�
62013042243 นายรุ5งเพชร ปFญญาวุฒิ
62013042244 นางสาวชนิกานต� ยาวิละ
62013042245 นายพรศิลปQ หอมไม5หาย
62013042246 นายกฤษฎา เหนือทอง
62013042247 นางวัชราภรณ� แก%วรักษา
62013042248 นางสาวญาณิศา ธรรมวรฤทธ์ิ
62013042249 นายอดุลวิทย� ชูเชิด
62013042250 นางสาววิจิตตา ชัยชนะ
62013042251 นายวัชรพล บุษบงค�
62013042252 นางสาวอรพรรณ หัวนา
62013042253 นายธรรมฐิติ ชาภู5พวง
62013042254 นางสาวศิตรินทร� ม่ิงขวัญ
62013042255 นางสาวพรนภา ทรัพย�เพ่ิมพูล
62013042256 นางสาววิไลพร จ๋ิวรักษา
62013042257 นายจิระภาส ภาสบุตร
62013042258 นางสาวพิณ วินิจผล
62013042259 นางสาวโฉมสุดา วัฒนวงศ�
62013042260 นายภวัต อ5อนส%มกิจ
62013042261 นายธนพร ทองพูน
62013042262 นางสาวฐิตามร พิชชาโชติ
62013042263 นางสาวสมฤทัย สายตาต5อม
62013042264 นางสาวอรุณลักษณ� ภู5ระย%า
62013042265 นายฐานวัฒน� พูลเขตกิจ
62013042266 นางสาวลลิลทิพย� แก%วรัตนะ
62013042267 นางสาวกชภา อัศวเหล5าวรพงศ�
62013042268 ว5าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ ฉิมหัวร%อง
62013042269 นางสาวปFชจริยา เมคา
62013042270 นางสาวฐิติวรรณ จุ%ยเจริญ

หน%า 1409 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013042271 นางสาวสุจินันท� แดดภู5
62013042272 นางสาวประกายแก%ว ดํารงเจริญ
62013042273 นางสาวจินตนา อับโพธิชัย
62013042274 นางสาวเรณุกา ภูริขันติเนตร
62013042275 นายเทวินทร� เวชวงศ�วาน
62013042276 นางสาวปาณิสรา ขันเงิน
62013042277 นางจริยา ครชาตรี
62013042278 นางสาวดุจฤดี ศรีใส
62013042279 นางสาวอรวรรณ นาคสิงห�
62013042280 นางสาวอาภิษดา คุณคํา
62013042281 นางสาวพิมลวรรณ ชุมภู
62013042282 นายอนุชา วาศชัยกุล
62013042283 นางสาวภัทรฑิตา ขวัญทอง
62013042284 นายณัฐชนน ทองใหม5
62013042285 นางสาวพิมพา ทะปะละ
62013042286 นางสาวฮามีดUะ สํามะเนี๊ยะ
62013042287 นางสาวน้ําฝน ฤทธิณรงค�
62013042288 นางสาวเสาวลักษณ� แก%วอ5อน
62013042289 นางสาวรัตติกาล รัตนบุรี
62013042290 นายวินัย คันทะตุน
62013042291 นางสาวนฤมล วงษ�วิจิตร
62013042292 นางสาวศิรดา พุ5มพยุง
62013042293 นางสาวมานิตา เพราะดี
62013042294 นางสาวอัญชลี สว5างวงษ�
62013042295 นางสาวณิชากานต� คลั่งพิบูลย�
62013042296 นางสาวปาณิสรา เล็กจินดา
62013042297 นางสาวจุฑาทิพย� คงปFMน
62013042298 นางสาวณัฐพร น5วมทนง
62013042299 นางสาวนงลักษณ� ชูชัย
62013042300 นางสาวนฤมล จอมป;อ

หน%า 1410 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013042301 นางสาวมะลิวรรณ ประทุม
62013042302 นายอภิลักษณ� อุดมปะ
62013042303 นางสาวณนิการ� รัตนนิวิฐ
62013042304 นางสาวธนัญชนก โพธ์ิแจ5ม
62013042305 นางสาวศิริพร ไชยสิทธ์ิ
62013042306 นางสาวอภิวรรณ ด%วงสีทอง
62013042307 นางสาวชุลีพร สุขรื่น
62013042308 นายพสิษฐ� กีรตินันทาวงศ�
62013042309 นางสาวศุภวรรณ บุบผาสังข�
62013042310 นางสาวเบญจวรรณ บรรเทือง
62013042311 นางสาวอริสา แพทย�รัตน�
62013042312 นางสาวฤชา วงษ�ชาลี
62013042313 นางสาวพุทธชาติ สุดใจ
62013042314 นายจิระพงศ� พิบูลพล
62013042315 นางสาววรวลัญช� รัตนบุญ
62013042316 นายทวีศักด์ิ บุสอน
62013042317 นางสาวดวงหทัย แพวงจีน
62013042318 นางสาวกาญจนวรรณ รอดนุช
62013042319 นางสาวพิมพ�พจี บัวเพ็ชร�
62013042320 นางสาวนิตยา ม5วงแก%ว
62013042321 นางสาวสุธิดา จ5าพุลี
62013042322 นายภาวัชร หันเวียน
62013042323 นางสาวปทิตตา เผ5าสังข�
62013042324 นายชวยศ เพ็งไพบูลย�
62013042325 นางสาวกัญญ�ธนัท จุติพัทรสาริกรณ�
62013042326 นางสาวภุมริน จงรักษ�
62013042327 นายวมิณ ธรรมานุสติ
62013042328 นายธนากร สายทอง
62013042329 นางสาวยุวนันท� ศรีนักฆ%อง
62013042330 นายศุภกฤต ต๋ันคํา

หน%า 1411 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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62013042331 นายกฤษฎินทร� สีแก%ว
62013042332 นายวาทิน ทรัพย�สิน
62013042333 นางสาวโยธกา ปานทสูตร
62013042334 นางสาวเบญจทิพย� ศรีวงศ�ชัย
62013042335 นายอานันท� โพธ์ิหม่ืนทิพย�
62013042336 นายวีรภัทร แสงทอง
62013042337 นางสาวสโรชา สังข�ชัย
62013042338 นางสาวชวิศา ชนยุทธ
62013042339 นายปองพล หล5อวิไลลักษณ�
62013042340 นางสาวญาตาวี กล%าขยัน
62013042341 นางสาวรสสุคนธ� บุญประสงค�
62013042342 นางสาวธนวรรณ ลั่นทมทอง
62013042343 นางสาวนิรมล เกษร
62013042344 นางสาววศิฐา ฤชาวดี
62013042345 นางสาวโชติกา วัจนะรัตน�
62013042346 นางสาวฐานิดา อินทร
62013042347 นายวรวุฒิ มุณีคํา
62013042348 นายสิริชัย ฉัตรชัยชัชวาล
62013042349 นายไกรวุฒิ ภู5เกตุ
62013042350 นางสาวพาขวัญ คงทอง
62013042351 นางสาวกมลวรรณ ชูจันทร�
62013042352 นางสาวโสภา กุลชาติ
62013042353 นางสาววนารินทร� ฉิมแก%ว
62013042354 นางสาวรัตนากร สามารถกุล
62013042355 ว5าที่ร%อยตรีหญิงแสงเดือน อินสา
62013042356 นางสาวพัชนี ไพสาร
62013042357 นางสาวปวีณา จอมคําสิงห�
62013042358 นางสาวคุณัญญา พันธ�ศรี
62013042359 นางสาวสุมลทิพย� สัจจวิโส
62013042360 นางสาวสุพิศตรา รัตน�ทอง
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62013042361 นางสาวชนาภา ชะเอม
62013042362 นายพัชระ เมธีกุลสุเมธ
62013042363 นางสาวกนกนาถ คําทะวงค�
62013042364 นางสาวพรรณทอง เทพวัลย�
62013042365 นางสาวจันทร�สุดา เพ็งจันทร�
62013042366 นายกฤษฎา ก่ิงชา
62013042367 นางสาวศิราวัลย� อินตาจัด
62013042368 นางสาวพชร รัตนสุรชัย
62013042369 นางสาวจงดี ใยฝ;าย
62013042370 นางสาวปนิดา นวนมุสิด
62013042371 นางสาวชนิกานต� ฤกษี
62013042372 นางสาวสัตตบงกช รัตนคช
62013042373 นางสาวนิภาพร เอียงชัยภูมิ
62013042374 นายชัยพงษ� ลาภอาภารัตน�
62013042375 นายสถาพร โสภณพงษ�
62013042376 นางสาวจิรารัตน� คชรินทร�
62013042377 นางสาวกนกรดา ประทีปทอง
62013042378 นางสาววริยา ทั่งสุสังข�
62013042379 นายกนต�ธีร� ศรีสุวรรณ
62013042380 นายณรงค�ศักด์ิ สัมมาเพ็ชร�
62013042381 นางสาวธนัชกัญ พูลผล
62013042382 นางสาวธิติมา เถระ
62013042383 นางสาวอมิตา สายวารี
62013042384 นางสาววนัชภรณ� หนูจ5าแสง
62013042385 นายเทพธาดา ทรงผาสุข
62013042386 นางสาวพีรยา ภัทรบรรณกิจ
62013042387 นางสาวปาณิสรา คล%ายมาก
62013042388 นางสาวนิลยา พุ5มไม%
62013042389 นางสาวโสธิดา ปานแก%ว
62013042390 นางสาวฉัตรฤทัย พรหมประสิทธ์ิ
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62013042391 นางสาวจุฑารัตน� เอี่ยมบัว
62013042392 นางสาวณัฐนรี แย%มนาก
62013042393 นางสาวพรนภา ณ. เชียงรุ%ง
62013042394 นางสาวธัญวดี กุลศิริ
62013042395 นายธีระวัฒน� ธรรมดูล
62013042396 นางสาววารุณี จักรกระโทก
62013042397 นางสาวนิภาพรรณ วงษ�เนตร
62013042398 นางสาวศวิตา อุปนันท�
62013042399 นายวิชญ�วิสิฐ พรหมดา
62013042400 นางสาวทิวาศรี นุชเกษม
62013042401 นางสาวสุวณี หมวดชนะ
62013042402 นายชนาธิป เกษมณี
62013042403 นายณัฐพล ทองงาม
62013042404 นางสาวกรรณิการ� วิชาผง
62013042405 นางสาวกัลยนิษฐ� ช5วยชูกลิ่น
62013042406 นางสาววาสนา นิตมา
62013042407 นางสาวเจนจิรา อุ5นแก%ว
62013042408 นางสาวกานติศา เอียดเต็ม
62013042409 นางสาวนิรภัฎ วัชรเตชาวานิช
62013042410 นางสาวบุณฑริกา ศรีเล็ก
62013042411 นายกิตติ ข%าวสามรวง
62013042412 นางสาววีรินทร�ภัทร� สมส5วน
62013042413 นางสาวเมยาวี ภู5สกุล
62013042414 นายไตรรัตน� สนิทนาน
62013042415 นางสาวนิรมล ปรางค�ทอง
62013042416 นางสาวสายน้ําผึ้ง ดิษฐการ
62013042417 นางสาวกมลชนก ศรียศ
62013042418 นายพชร ลําดวล
62013042419 นายชาคร แสงมณี
62013042420 นางสาวพรหมพร เพลินพฤกษา
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62013042421 นางสาววาณีย� ธนะวัตต�
62013042422 นางสาวณัฏฐณิชา บุญฟFก
62013042423 นางสาวนภัสวรรณ กันประเสริฐ
62013042424 นางสาวพรทิพย� วงศ�จินดา
62013042425 นางสาวกนกรัตน� นันทะเสน
62013042426 นางสาวเพ็ญนภา รสหวาน
62013042427 นายอุกฤษณ� เตียวตระกูล
62013042428 นางสาวศิริพร คงมี
62013042429 นายพงศ�ภัค สาดตระกูลวัฒนา
62013042430 นายสรวิชญ� ปราบพยัคฆา
62013042431 นางสาวรุ%งลาวัลย� ใจเก้ือ
62013042432 นางสาวสุพัตรา สันติรุ5งโรจน�
62013042433 นางสาวซอลีฮะห� อาแว
62013042434 นางสาวไพลิน เกตุบางจาก
62013042435 นางสาวอุษณีย� ย้ิมสะอาด
62013042436 นางสาวอนงค�นาฏ ชูฤทธ์ิ
62013042437 นางสาววษิณี วงศ�ใหญ5
62013042438 นางสาวจงใจ จิตต�ชํานาญ
62013042439 นางสาวมนชยา สงค�แก%ว
62013042440 นายเจษฎา สุวรรณศักด์ิ
62013042441 นางสาวสุภารัตน� แซ5เอี้ยว
62013042442 นางสาวพัชราภรณ� ผิวแดง
62013042443 นางสาวธมลวรรณ อนุมา
62013042444 นางสาวภัคฑิดา ตันติพิสมร
62013042445 นายอดิศร จํารูญ
62013042446 นางสาวธนพร พิมพ�สุวรรณ�
62013042447 นางสาวรัชฎาภรณ� ไทยศรี
62013042448 นางสาวจุฑารัตน� รัตนถาวร
62013042449 นางสาวสุมาลี หลักกําจร
62013042450 นางสาวหรรษา ทองมนต�
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62013042451 นายคชนม� ใจมุข
62013042452 นางสาวสุธีกานต� แต%สกุล
62013042453 นายพัชระ พลอยเจริญ
62013042454 นางสาวน้ําผึ้ง เจริญทรัพย�
62013042455 นายภูมิ ลายพัฒน�
62013042456 นางสาวนาอีมะห� เปาะเฮง
62013042457 นางสาวชัฏศรัณย� ทองดีนอก
62013042458 นางสาวอุณาโลม พิลึก
62013042459 นางสาวสราญจิต พรหมมี
62013042460 นายไพศาล พินิจกร
62013042461 นางสาวสุจีรา นุชนนทรีย�
62013042462 นางสาวเบญจมาศ แซ5เง5า
62013042463 นายณัฐกิตต์ิ บุญหล%า
62013042464 นางสาวธิยะฉัตร รัตนเสน
62013042465 นางสาวญาณิศา ชาญลิขิต
62013042466 นางสาวสุวนันท� หัตถบูรณ�
62013042467 นางสาวพีรนันท� อุดมกิจธนกุล
62013042468 นางสาวสุชาดา อีดเหล็ก
62013042469 นายพรภวิษย� ธนูศิริ
62013042470 นางสาวกัลย�สุดา ทิมทอง
62013042471 นางสาวธนันต�ฐิดา ชวินโปสยานนท�
62013042472 นางสาวณัฐพร เกลี้ยงทอง
62013042473 นางสาวมนัสพร ไชยปFญญา
62013042474 นายริกก้ี ซิงห�
62013042475 ว5าที่ร%อยตรีปรัชญา เนียมรุ5งเรือง
62013042476 นางสาวสิตานันท� สีหะอําไพ
62013042477 นางสาวธีราภรณ� ปFดภัย
62013042478 นางสาววาสนา หม่ืนแลกู
62013042479 นางสาวณัฐสิมา พันยุโดด
62013042480 นางสาวภรทิพย� จันทร�คีรีรุ5ง
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62013042481 นางสาวรสจรีย� ศิริมุสิกะ
62013042482 นายอันติทัน ตาเละ
62013042483 นางสาวนภาวรรณ ยินดีรูป
62013042484 นางสาวขวัญชีวา คํ้าเลิศ
62013042485 นายวีรภัทร เหมะนัค
62013042486 นางสาวพิมพ�ชนก กลิ่นจันทร�
62013042487 นางสาวกนกพร พิศนอก
62013042488 นางสาวกิติมา เภาขันธ�
62013042489 นายเดชาธร อัถรัฐ
62013042490 นางสาวรัชนีวรรณ โพธิสัย
62013042491 นางสาวปวรวรรณ เยาว�ธานี
62013042492 นายไชยวัฒน� แบนกระโทก
62013042493 นางสาวปภัสสร เขินไพร
62013042494 นางสาวอินธุอร อยู5สอน
62013042495 นางสาวป@ยมาศ วังคีรี
62013042496 นายนัทวัธ คูหา
62013042497 นางสาวพิมนภัค ไชยพฤกษ�
62013042498 นางสาวชุดาภรณ� กุหลาบ
62013042499 นางสาวอนิลวรรณ แม5นปLน
62013042500 นายณัฐพล แตงเกิด
62013042501 นายสุขสวัสด์ิ ปFญญารัตน�
62013042502 นางสาวลินดา หอมสมบัติ
62013042503 นายป@ยะพล โตเปลี่ยน
62013042504 นายวุฒิกร ภู5อิสสระกุล
62013042505 นายพณัติ ปานม5วง
62013042506 นางสาวนวนิตย� จันทร�ชุ5ม
62013042507 นางสาวพัชราภรณ� ธนมาลารัตน�
62013042508 นางสาวนัทธมน บ5างกองกูล
62013042509 นางสาวนภัสสร แก%วเพทาย
62013042510 นายกิตติภณ กลิ่นหอม
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62013042511 นางสาวนฤมล กลิ่นด%วง
62013042512 นางสาวจิรวรรณ ทองคําเสน
62013042513 นางสาวปาริฉัตร วัฒนมงคล
62013042514 นางสาวกานดา ฉํ่าสมบูรณ�
62013042515 นายพันธ�นพ นาจะหม่ืน
62013042516 นางสาวภัทรวดี พันธ�งาม
62013042517 นางสาวไอนลิน รามแก%ว
62013042518 นางสาววัลยา กาบแก%ว
62013042519 สอ.หญิงสุณิสา เกตสอน
62013042520 นางสาวสุมาลี ทองประดับ
62013042521 นางสาวศิริวรรณ งามวัฒน�
62013042522 นางสาวศิรินภา เจิมขุนทด
62013042523 นางสาวพัชราวรรณ กันธวัง
62013042524 นางสาวเฟLPองฟ;า มโนมัย
62013042525 นางสาววารุณี อินทร�ทิพย�
62013042526 นางสาวชญาณี ศรีวรรณ
62013042527 นายชาญชัย แก%วดี
62013042528 นางสาวรมณีย� ไกรเสม
62013042529 นางสาวอภิชญา ป@ติสิริกุล
62013042530 นางสาวป@ยวรรณ ทองสุก
62013042531 นายไนรุชย� โปธาเก๋ียง
62013042532 นางสาวนภัสรพี วัชรขจร
62013042533 นายประสิทธ์ิ โวหาร
62013042534 นายอรรถชัย พุทธิเมธากุล
62013042535 นายนิธิกูล ยอดวีระพงศ�
62013042536 นางสาวสุกัญญา ลาดนอก
62013042537 นายพจน� สันธิศิริ
62013042538 นายอนุชา พุ5มลัดดา
62013042539 นายวรทย� ศรีชาติ
62013042540 นางสาววัลลภา ภู5อร5าม
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62013042541 นางสาวสิรินดา เรียบร%อย
62013042542 นายป@ยะวัฒน� ปวงมีธรรม
62013042543 นางสาวสุพิชชา เฮียงสา
62013042544 นางสาวศศิประภาพร สุนทร
62013042545 นางสาวสุรีฉาย นารีรักษ�
62013042546 นายผงาด กลั่นเรืองแสง
62013042547 นายภัทรกร ชาญธนาวรากุล
62013042548 นางสาววาสนา สุวรรณบํารุงชัย
62013042549 นางสาวชญานิศ เทียนสว5าง
62013042550 นางสาวปุณยวีร� แก%วสิมมา
62013042551 นางสาววรนันท� ขุนงามขํา
62013042552 นายทนงศักด์ิ ศรีเกตุ
62013042553 นางสาวกาญจนา กระบี่น%อย
62013042554 นางสาวอรพรรณ บุญอารีย�
62013042555 นางสาวปาริฉัตร บุญจันทร�
62013042556 นายภาสกร ขัดเงางาม
62013042557 นางสาวกุลธิดา ณ หนองคาย
62013042558 นางสาวนภาพร โยธา
62013042559 นางสาวพิชญา ทองแย%ม
62013042560 นายกรัณย� ประเคนรี
62013042561 ว5าที่ร.ต.โชคอนันต� เหมือนเนียม
62013042562 นางสาวลภัสรดา รักมนุษย�
62013042563 นายทวิปรัชญ� เพชรพรหม
62013042564 นางสาวลลิดา โสภาพันธ�
62013042565 นางสาวชณิศา ป@Pนประชา
62013042566 นายชาญนิธิ ดีลี
62013042567 นางสาวป@ยธิดา มาคล%าย
62013042568 นางสาวเกวลิน ถ่ินภาบาง
62013042569 นายบุลวัฒน� หมุดแก%ว
62013042570 นางสาวสุพิชฌาย� คันธวังอินทร�
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62013042571 นายเอกรินทร� กองทอง
62013042572 นายอัศวิน นาวายนต�
62013042573 นางอังค�วรา ทวีทรัพย�
62013042574 นายธีรกุล มากไอ
62013042575 นางสาวเสาวลักษณ� กระต5ายทอง
62013042576 ว5าที่ ร.ต.ชัยชนะ ป;อมปลั่ง
62013042577 นายชัยรัตน� มากบุญ
62013042578 นางสาวชนากานต� สําโรง
62013042579 นางสาวสาวิตรี รัตนรัตน�
62013042580 นางสาวณัฐริกา วงค�สวัสด์ิ
62013042581 นางสาวชาวินี เทพวงค�
62013042582 นางสาวสุวิชญา สายัณหัสมิตร
62013042583 นางสาวณัฐชยา ซังบุดดา
62013042584 นางสาวชิดชนก รัชพันธ�
62013042585 นายอนวรรษ ประยงค�เพ็ชร
62013042586 นายพรชัย อุทกูล
62013042587 นางสาวพรไพลิน พลลาพ
62013042588 นายธีรพัฒน� พุทธผล
62013042589 นางสาววิจิตตรา แสงดี
62013042590 นางสาวสาธิกา ภมรพล
62013042591 นายเมธี เกลี้ยงนิล
62013042592 นายภัทรพล ศรีจันทร�
62013042593 นางสาวธัญนาถ อัครกุล
62013042594 นางสาวลัดดาวัลย� ดอกสวย
62013042595 นางสาวอมรรัตน� เก้ือรอด
62013042596 นางสาวแพรวพรรณ แซ5ด5าน
62013042597 นางสาวศุภิสรา ทวาเตชานนท�
62013042598 นายภูมิใจ พลเพ็ชร
62013042599 นายนัฐวุฒิ อุตอามาตย�
62013042600 นายณัฐปภัสร� พงษ�สุริยะวรรณ
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62013042601 นางสาวชนาภา ชนะพล
62013042602 นางสาวภัสสร ธนาสุวิชากร
62013042603 นางสาวพิมลสร พิทักษ�ป@ยะวรรณ
62013042604 นางสาวธนิษฐา แสงจันทร�
62013042605 นางสาวศรีแพร เก้ือกูล
62013042606 นายธณากรณ� คําคง
62013042607 นางรัตนาภรณ� รัตนแสง
62013042608 นายสิรวิชญ� อองกุลนะ
62013042609 นายภานุวัฒน� ราษฎร�ประชุม
62013042610 นางสาววรรณศรี แก5นโพธ์ิศรี
62013042611 นางสาววริศรา แจ5มจรรยา
62013042612 นางสาวพร%อมพรรณ ขุนทอง
62013042613 นางสาววรรณฤดี สอาดเล็ก
62013042614 นางสาวนลินทิพย� บุญประกอบ
62013042615 นางสาวกรรทิวา ศรเผือก
62013042616 นางสาวอมราพร ฉิมงามขํา
62013042617 นางสาวนันทินี บุญยปรารภชัย
62013042618 นายมนัสชัย พรายทอง
62013042619 นายธีระพงษ� พงษ�เกษม
62013042620 นางสาวรุ5งรวี คู5ณรงค�นันทกุล
62013042621 นางสาวเนตรชนก สนธิเมือง
62013042622 นางสาวรัชนก ประคองจิตร�
62013042623 นางสาวธัญพิชชา มีสุข
62013042624 นายจิรายุส บุญตามทัน
62013042625 นายธนพล เพ็งสวัสด์ิ
62013042626 นางสาวธัญลักษณ� แก%วยอด
62013042627 นางสาวชนกนาถ ตรุษะ
62013042628 นางสาววราธร เกียรติเกษมศานต�
62013042629 นางสาวอมร บุญหว5าน
62013042630 นายทัศน�พล ทิศเสถียร
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62013042631 นายธนพล นาคสุข
62013042632 นางสาวสุพัตรา ไชยชารี
62013042633 นางสาวตรีชฎา วรพาณิชการ
62013042634 นางสาวภารวี คําเข่ือน
62013042635 นายนนทชา แหวนหล5อ
62013042636 นางสาวชนิสรา เหมทานนท�
62013042637 นางสาวปFญญาเวช เจียมสมบุญ
62013042638 นางสาวซารีฮาห� หมาดสกุล
62013042639 นางสาวฐิติพร ภิญญาคง
62013042640 นายอาทิตย� ศรีสมบูรณ�
62013042641 นางสาวระพีพรรณ บุญธรรม
62013042642 นางสาวสิรินยา อุดมคมวิรัตน�
62013042643 นางสาวมณฑิกา มณเฑียรทอง
62013042644 นางสาวนุจรี สระกระจ5าง
62013042645 นางสาวอวัสดา บุญยานุตร
62013042646 นางสาวสุวรรณา กาญจนะวาศ
62013042647 นายกิจจารุวัฒน� ตะกรุดแก%ว
62013042648 นางสาวศิริลักษณ� งามละม%าย
62013042649 นางสาวฐิติรัตน� แช5มชื่น
62013042650 นางสาวเตือนใจ จุ%ยจํานงค�
62013042651 นางสาววนิดา กิจจา
62013042652 นางสาวกาญจนา แสงฤทธ์ิ 
62013042653 นางสาวโชติกา ศรีบัว
62013042654 นางสาวสุรีพร พิมพ�ชัย
62013042655 นายธนภัทร หินลายเลิศ
62013042656 นางสาวภาสินี แสงองค�ตันติกุล
62013042657 นายภาคภูมิ สระทองจันทร�
62013042658 นางสาวสุภาพรรณ ยางธิสาร
62013042659 นางสาวรพีพัชร พุฒขาว
62013042660 นางสาวนันทวัน มาดี
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62013042661 นางสาวกัลชนา สุขราช
62013042662 นายภูเบศ สมทอง
62013042663 นางสาวป@ยะธิดา แก%วเมฆ
62013042664 นางสาวมุจรีย� วงศ�ศรีดา
62013042665 นางสาวรินระวี สังข�ทองรัมย�
62013042666 นางสาวพิชชาภา กัลปตานนท�
62013042667 นางสาวภูริชญา ภุมกาญจน�
62013042668 นางสาวสุดาพร บุตรน้ําเพ็ชร
62013042669 นางสาวปวีณา บุญชํานิ
62013042670 นายนฤชา แย%มโชติ
62013042671 นายศาศวัต เติมประยูร
62013042672 นางสาวรุ%งทิพย� นานาพัฒนผล
62013042673 นายไพบูลย� แหลมพลับ
62013042674 นางสาวธัญชนก เงินเทศ
62013042675 นางสาวพรรณรี สุรินทร�
62013042676 นางสาวรุ5งวิวรรณ สิงพรม
62013042677 นางสาวธนพร พุทธิเภสัช
62013042678 นางสาวสุกัญญา นิยม
62013042679 นายกรพัฒน� นิลชาติ
62013042680 นายจอมรุจจิโรจน� เหตุเกษ
62013042681 นางสาววรินทร�ญา ทิมแก%ว
62013042682 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมแทน
62013042683 นางสาวกัลยาณี ป@งเมือง
62013042684 นางสาวธิดารัตน� ทองอินทร�
62013042685 นางสาวจารุวรรณ บุญมา
62013042686 นายเสกสิทธ์ิ โมห%างหว%า
62013042687 นางสาวนรมน รอดศิริ
62013042688 นางสาวดวงมณี เปรมศิริ
62013042689 นางสาววิไลพร เยาวบุตร
62013042690 นางสาวนิยุตา นวลละออง
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62013042691 นางสาวอรพรรณ แสงต%น
62013042692 นายภาศฎา สัจจมาศ
62013042693 นางสาวอัจฉรีย� เกิดแสง
62013042694 นายจตุพล กาญจนะอักษร
62013042695 นางสาวชุติมา สุดสังเกตุ
62013042696 นางสาวศิริวรรณ เหลืองม่ันคง
62013042697 นางสาวจุฑามาศ เชิดชิด
62013042698 นางสาวธัญพร ศักด์ิบุญญารัตน�
62013042699 นางสาวศิริพร มงคลอจลา
62013042700 นางสาวป@ยะรัตน� จีนเอม
62013042701 นายไชยพัฒน� เชิดชู
62013042702 นายเกียรติศักด์ิ โกเอี้ยน
62013042703 นางสาวป@ยนุช พูนสวัสด์ิ
62013042704 นางสาวพรวดี ศรีพรปFญญา
62013042705 นายวัชระ ปราชญ�ศรี
62013042706 นางสาวจารุวรรณ บังเพลิง
62013042707 นายวัศพล ก5อเกียรติตระกูล
62013042708 นางสาวขวัญกมล โกมารกุล ณ นคร
62013042709 นางสาววรรณกานต� สวนใจเย็น
62013042710 นางสาวเบญจมาส ย้ิมแย%ม
62013042711 นางสาวกรองกาญจน� ธารสมบัติ
62013042712 นางสาวนุชนาฏ ฉัตรโชคชัย
62013042713 นายสําเริง วงษ�มา
62013042714 นางสาวจริยาพร แสนยากุล
62013042715 นางสาวเจษสุดา พัดสองชั้น
62013042716 นางสาวปFฐญา ตันกุลโรจน�
62013042717 นายเชษฐา วิญญาเย็น
62013042718 นางสาวเบญจวรรณ แสงวิโรจน�พัฒน�
62013042719 นางสาวศุภกานต� ปFญญากอง
62013042720 นายวุฒิชัย รักสัตย�
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62013042721 นายประภวิษณุ� ยอดปรึกษา
62013042722 นางสาวทิพย�สุดา พรมบุญ
62013042723 นางสาวจุฑารัตน� รักษาพล
62013042724 นางสาวสุวิภา พิลาพันธ�
62013042725 นายมานพ อ%นนาง
62013042726 นายกมลศักด์ิ รัตนบุรี
62013042727 นายวิทวัส คงวุฒิ
62013042728 นางสาวเนตรนภา สังชัย
62013042729 นางสาวกัญญาภัทร ภูดิฐธนสกุล
62013042730 นางสาวนารีวรรณ สมาน
62013042731 นางสาวพรพรรณ นันท�ศิลิ
62013042732 นางสาวจริยา สายจําเริญ
62013042733 นางสาวสุภาพร กมลฉํ่า
62013042734 นางสาวปFณณพร กาญจนะ
62013042735 นางสาวชลธิชา ทิพรังศรี
62013042736 นายเจษฎา เหมมัน
62013042737 นายภานุวัฒน� จันทะมูล
62013042738 นางสาวนิศากร สุรางค�ภาค
62013042739 นางสาวอัชรี อิ่มบ5อย
62013042740 นางสาวณัฐกาญจน� อําลอย
62013042741 นางสาวอรัญญา ทนนาน
62013042742 นางสาวอนัญญา ทองงาม
62013042743 นางสาวนันทพร มาอุ5น
62013042744 นางสาวนภาวรินท� เกตุแก%ว
62013042745 นายสราวุธ พันธ�แตง
62013042746 ว5าที่ ร.ต.รณภพ ชุ5มศรีทอง
62013042747 นางสาวขวัญทิพย� มูลเงิน
62013042748 นางสาวรังสินี ใจกาวิล
62013042749 นางสาวภัสรา ดวงศรี
62013042750 นางสาวอุไรรัตน� ช5วยมณี
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ระดับปริญญาตรี

62013042751 นายสุรินทร� ขันติวงศ�พาณิช
62013042752 นายวัชระ สุขปาน
62013042753 นายศิริสุขม่ังมี ม่ังมีสุขศิริ
62013042754 นางสาวเพ็ญพิชชา คงแทน
62013042755 นางสาวซันนารี พาชีเพชร
62013042756 นางสาวจณิสตา ฟองย%อย
62013042757 นายกิตติภพ ขันทอง
62013042758 นายอนัฐตินันท� แหวนวงษ�
62013042759 นายรัฐพล ชํานาญเหนาะ
62013042760 นางสาวมนนิภัทธ์ิ ทัพเกิด
62013042761 นางสาวรุจิราภรณ� ยุกตานนท�
62013042762 นางสาวจุฑามาศ ดําอมร
62013042763 นางสาวกชชญา รุ5งเรืองมา
62013042764 นางสาวธันย�ชนก ปรีดาไชยกุล
62013042765 นายณัฐพงศ� อินแปง
62013042766 นายจักร�กฤษณ� วิรุฬรักษ�สกุล
62013042767 ว5าที่ ร.ต.หญิงเทวิกา ช5วยนุกูล
62013042768 นางสาวกนกภรณ� เมฆฉาย
62013042769 นางสาวบุญญลักษณ� โพธ์ิขาว
62013042770 นายเบญจรงค� สุนทรลิ้มศิริ
62013042771 นางสาวน้ําทิพย� บุญสมัย
62013042772 นายพิชัย นุชเซUาะ
62013042773 นางสาวลักษิกา ลียากาศ
62013042774 นางขวัญฤดี รัตนจินดา
62013042775 นางสาวฤทัยรัตน� ครุธแจ5ม
62013042776 นางสาววีรยา ถนอมพงษ�
62013042777 นายเกียรติบดินทร� สว5างอารีตระกูล
62013042778 นางสาววรดา ช5างทํา
62013042779 นางสาวทิพย�สุดา ธิอูป
62013042780 นางสาวกัลยารัตน� ตันติชวลิตพงศ�
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62013042781 นายณัฏฐกรกิตต์ิ สิงห�คาร
62013042782 นางสาวรุ5งระพีเพชร สุภากูล
62013042783 นางสาวลลิตา อํานวยผล
62013042784 นายวินัย แสนสุข
62013042785 นายพิษณุ เหมือนหมาย
62013042786 นางสาวฑิฆัมภรณ� ฉายแสงจันทร�
62013042787 นายนฤมิต ศุขเขษม
62013042788 นางสาวสุนิดา โพธ์ิขํา
62013042789 นางสาวรัตติยา กุศลส5ง
62013042790 นางสาววราภรณ� คําแสน
62013042791 นายธีรพัฒน� แปงใจ
62013042792 นางสาวรุจิรา โฉมงาม
62013042793 นางสาวนันท�นภัส อํามาตย�ใหญ5
62013042794 นายภาณุพงศ� ดีชัย
62013042795 นางสาวสุภาพร ชุมคําลือ
62013042796 นางสาวศศิธร ศรีชมภู
62013042797 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนิภาพร มะโนสีลา
62013042798 นางสาวพิมผกา คุ%มภัย
62013042799 นางสาวแพรวพรรณ ทรงชุ5ม
62013042800 นางสาวสุภาวดี ใจธรรม
62013042801 นายไววิทย� คุ%มจันทร�
62013042802 นางสาวขวัญกมล ศรนิรันด�
62013042803 นางสาวสายใจ จิตบุญ
62013042804 นางสาวพรรณิภา ปFจจัยยัง
62013042805 นางสาววรนาถ แสงมณี
62013042806 นายนวัช ไฝXแจ%คํามูล
62013042807 นางสาวนิชานาถ ภาวินทุ
62013042808 นางสาวกันยารัตน� เอี่ยมบุญรอด
62013042809 นางสาวศศิวรรณ ฐานเจริญวิทย�
62013042810 นางสาววรรณภา ฤทธิไกรเดชา
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62013042811 นางสาวภัทราวดี จันทร�เทพ
62013042812 นางสาวปFทมา สิงบริคัณ
62013042813 นางสาวพรหมพร พรมรักษา
62013042814 นายอรรถพล เจริญสุข
62013042815 นางสาวชัชชญา ภูมิสถาน
62013042816 นางสาวธัญญาภรณ� แจ5มศรีจันทร�
62013042817 นางสาวธัญกมล กลั่นทอง
62013042818 นางสาวขวัญชนก วงศ�โคกสูง
62013042819 นายยศกร ขยันย่ิง
62013042820 นางสาวอภิสรา อ5อนท%าว
62013042821 นางสาวชลดา ฮะเชียง
62013042822 นางสาวรัตนาภรณ� ประดิษฐ�
62013042823 นางสาวพนิดา ซาบูโฮม
62013042824 นางสาวซอฟะ คงตา
62013042825 นางสาวแคทลียา บัวขาว
62013042826 นางสาวจิรวดี ใบคราม
62013042827 นางสาวศศิธร บุญล%น
62013042828 นางสาวอรณี ชูขันธ�
62013042829 นางสาวพฤศชา ฉวีนิล
62013042830 นางสาวปนัดดา ใจตาบุตร
62013042831 นางสาวอุบล พวงแก%ว
62013042832 นายชนันธร เพชรรัตน�
62013042833 นางสาวศิริญญา ทองศรี
62013042834 นางสาวดวงฤทัย ศรีเล็ก
62013042835 นางสาวสินีนาฎ ไตรกูล
62013042836 นางสาวอัจฉรานันท� สุรินทร
62013042837 นางสาวทัศนียา สุระพัสดี
62013042838 นายพร%อม บุญญพัฒนากูล
62013042839 นายวีรยุทธ ลอยเกตุ
62013042840 นายพิชชากร ขวัญนาค
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62013042841 นายเสฎฐวุฒิ จิระสุข
62013042842 นางสาวกรกนก เรืองอ5อง
62013042843 นางสาวพฤกษา ใฝเพ็ชร
62013042844 นายสมาธิ บุญปFMน
62013042845 นางสาวริญญารัตน� วงศ�ฐิติภัทร�
62013042846 นางสาวสุนิสา ติยะบุตร
62013042847 นางสาวปFทมาภรณ� เพ็งพินิจ
62013042848 นางสาวทัศนีย� ขุนอินทร�
62013042849 นางสาวชลธิชา ฮิงหลวง
62013042850 นายภูวิช จันทร�เจริญ
62013042851 นายชนม�ณัชภพ ทรพับ
62013042852 นางสาวมีนา สายสืบ
62013042853 นางสาวนิรมล ศรีปาริสุทธานนท�
62013042854 นายธนพัฒน� ยาธะนะ
62013042855 นางสาวดุจฤดี นิยากาศ
62013042856 นางสาวธนาภรณ� เกตุชาติ
62013042857 นางสาวสลิลรัตน� สีดอกไม%
62013042858 นางสาวภัสราภรณ� เจนการ
62013042859 นายสุรศักด์ิ วรรณกลาง
62013042860 นางสาวสาลินี สังข�ทอง
62013042861 นางสาวพรทิพย� สุจริต
62013042862 นางสาวกมลทิพย� สีดํา
62013042863 นายชนาธิป แก%วชิงดวง
62013042864 นางสาวสุนิตย�ตา รัตนะวาสุคนธ�
62013042865 นายณรงค�เดช ขันธ�ขวา
62013042866 นายสัธนะ หิรัญโรจน�
62013042867 นางสาววรางคณา พิณสามสาย
62013042868 นางสาวชลิตา อินกา
62013042869 นายภานุพงศ� ง้ิวสูง
62013042870 นางสาวเฌนิศา ลือชา
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62013042871 นางสาวนรัตยา หลักชัย
62013042872 นางสาวอุไร ดิษฐาภรณ�
62013042873 นางสาวสุพัฒชา ปFMนจันทร�
62013042874 นางสาวนัฐริกา ตันสาโรจน�
62013042875 นางสาวจารุวรรณ ปราสาร
62013042876 นางสาวพิมลมาลย� เอี่ยมโอภาส
62013042877 นางสาวปทุมมาศ นุ%ยวงศ�
62013042878 นายนิพัฐพนธ� ช%างดํา
62013042879 นางสาวชวนากร ปฐมภาคย�
62013042880 นายอาทิตย� ธรรมชัย
62013042881 นางสาวศรีเพชร วงศ�ศิริโสดา
62013042882 นางสาววิไลวรรณ งามแป;น
62013042883 นายอาทิตย� จันทร�สม
62013042884 นายพงศธร แสงงาม
62013042885 นางสุคนธา พรหมสวัสด์ิ
62013042886 นายป@ยพงษ� ทองสวัสด์ิ
62013042887 นางสาวพันธกานต� รักษาทรัพย�
62013042888 นางสาวจันทรัตน� ตองอ5อน
62013042889 นางสาวพัชรีย� ภาโสภะ
62013042890 นางสาวประกายทิพย� กองราชา
62013042891 นางสาวธมลวรรณ จันปุXม
62013042892 นางสาวดนิตา วงค�ราตรี
62013042893 นางสาวนพรัตน� รักบํารุง
62013042894 นางสาวนิศา คงราช
62013042895 นางสาวภัทราภรณ� หนูสิทธ์ิ
62013042896 นายเฉลิมพล เริงฤทธ์ิ
62013042897 นางสาวเมธินี คําสีทา
62013042898 นายศตวรรษ เฉลิมเขตต�
62013042899 นายสิทธิพงษ� ยอดศิริ
62013042900 นายเอกพล ดําดี
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62013042901 นางสาวพรพรรณ สมบูรณ�พรทวี
62013042902 นายประกิต จัดของ
62013042903 นางสาวสิริธร เนตรานนท�
62013042904 นายอภิชาติ ปลอดขํา
62013042905 นางสาวศลิตา สินพูล
62013042906 นายปฏิพัทธ� เสือพงษ�
62013042907 นายอริสมันต� ตอฮา
62013042908 นางสาวเพียงใจ จันทร�สมุทร
62013042909 นายปฐมพงศ� สุขงาม
62013042910 นางสาวภัคพร สร%อยสิงห�
62013042911 นางสาวอริษา ประเสริฐซ่ือ
62013042912 นางสาววิภาวรรณ สกุณีย�
62013042913 นางสาวฐิติรชญาณ� ศรีสุวรรณ
62013042914 นางสาวภาวิณี ทุมเกษร
62013042915 นางสาวกมลศรี สิงห�เปYMย
62013042916 นางสาวนพิษฐา บาริศรี
62013042917 นางสาวธัญชนก ศรีน%อยเมือง
62013042918 นายธนดล เจนรุ5งโรจน�
62013042919 นายจักรพันธ� กันเจริญ
62013042920 นายศิริชัย ทุ5งสง
62013042921 นางสาวศิริวรรณ ดีย่ิง
62013042922 นางสาวรัตนาภรณ� โรจนุตมะ
62013042923 นายสุเมธัส วิภัติภูมิประเทศ
62013042924 นายรุจิภาส กลิ่นหอม
62013042925 นายเมธี แตงนิ่ม
62013042926 นางสาวสุกัญญา ใหญ5น้ํา
62013042927 นางสาวอินทิพร บุญสมบัติ
62013042928 นายธนพล กระแสกลาง
62013042929 นายพลวัฒน� รัตนวงศ�
62013042930 นายไตรรัตน� เรืองประชา
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62013042931 นางสาวพัชรินทร� วิลัยศิลปQ
62013042932 นางสาวพิชญพรรณ ผลวัฒนะ
62013042933 นางสาววชิรญาณ� เรืองรอง
62013042934 นางสาวยุวรรณดา ศรีษะนาราช
62013042935 นายอนุสรณ� จุลพล
62013042936 นางสาวชมภูนุช คําสมาน
62013042937 นางสาวสุมินตรา ประสพผล
62013042938 นางสาวรัตนาพร เพ็ชรอินทร�
62013042939 นางสาววัจนพร เหรียญทอง
62013042940 นางสาวอุบลรัตน� เอี่ยมสอาด
62013042941 นางสาวอริสา ศรีสิงห�
62013042942 นางสาวธาดารัตน� วรรณจักร�
62013042943 นายพงศกร เกตุแก%ว
62013042944 นางสาวเกศชญาณ�สร ศิริพัฒนานันทกูร
62013042945 นางสาวนิษฐ�ธิมา ทองธัญประจวบ
62013042946 นายพีรวัส จิตต�รื่น
62013042947 นางสาวณัฐริกา ธรรมศิริ
62013042948 นางสาวเบญจพร เหมือนวิหาร
62013042949 นางสาวขวัญใจ ดอกบัวหลวง
62013042950 นายชัยรัตน� เชี่ยวชาญ
62013042951 นายปรัชญา ชาติไทย
62013042952 นางสาวเพ็ญนภา ผิวทวี
62013042953 นางสาวบุรินทร�ทิพย� พุทธลา
62013042954 นางสาวราตรี ร%อยตรอง
62013042955 นางสาวตรีสุคนธ� กลีบคํา
62013042956 นางสาวศิริรัตน� สงย%อย
62013042957 นางสาววัลลาวดี บุญมา
62013042958 นางสาวมาริน5า ต5วนมิหนา
62013042959 นางสาวนริสสา สียา
62013042960 นางสาวอรปรียา ดุจพรชัยมงคล
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62013042961 นางสาวนัทฐิกาญจน� พรมสอน
62013042962 นางสาวกัลยภัทร สอนเสียม
62013042963 นางสาวสุวรรณี เอี่ยมสอาด
62013042964 นายธีรุตม� พิศุทธ์ิพัฒนา
62013042965 นางสาวอรพรรณ พุกกะเวส
62013042966 นางสาวฐิติภัทร� โอชะติน
62013042967 นางสาวกนกวรรณ คุณวัฒน�
62013042968 นายกรรัฐพล เฮงพาชัยพัชร�
62013042969 นางสาวปภัสสร ป;องขวาเลา
62013042970 นางสาววรรณนิสา วิมาลา
62013042971 นางสาวกนกอร พงษ�ประสิทธ์ิ
62013042972 นางสาวฐิติวรรณ เสนาฤทธิไกร
62013042973 นายสมภพ วงษ�เพชร�
62013042974 นายจเร บัวทอง
62013042975 นายธราเทพ พวงทอง
62013042976 นางสาวกุลรัศม์ิ ศรีวัลลภ
62013042977 นายอภิรักษ� ธรรมนุษย�
62013042978 นายภาณุทัตต� จู%สกุล
62013042979 นายเทวราช แป;นแก%ว
62013042980 นางสาวสุนิสา นิลพร%อม
62013042981 นางสาวพิชชาพร พิพัฒน�วรชัย
62013042982 นางสาวณัฏฐญาดา ดีเอียด
62013042983 นางสาวพิชญ�สินี วรกิจการวศิน
62013042984 นายกฤษณะ คุณารักษ�
62013042985 นางสาวกันตา มณีอินทร�
62013042986 นางสาววรันธร รัตนเวทิน
62013042987 นายปฐมพล ใจชื้น
62013042988 นายณัฐพล ตEาคํา
62013042989 นายประชัน เดชชัย
62013042990 นายอภิชัย คุณากรพิสิฐ
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62013042991 นายไกรสิทธ์ิ หวานเสร็จ
62013042992 นางสาวชญาพิศตา สังข�แก%ว
62013042993 นายศิวารุจ ศรีรุณ
62013042994 นายเกียรติศักด์ิ ศรีเจริญ
62013042995 นางสาวศิวาพร พุทธเจริญ
62013042996 นายศุภรักษ� ศักดารักษ�
62013042997 นางสาวณัฐนิช ชุมจันทร�
62013042998 นางสาวสุชีรา สิทธานนท�
62013042999 นางสาวศุภนุช ดาราศิริกุล
62013043000 นางสาวเสาวลักษณ� เพ็งอารีย�
62013043001 นางสาวศิริกุล สอนทองคํา
62013043002 นางสาวนวพร ภู5บุบผา
62013043003 นายชนทัต เปลี่ยนสะอาด
62013043004 นางสาวเบญจมาศ แซ5หลี
62013043005 นางสาวศตพร ชัยฤกษ�
62013043006 นายชาญณรงค� มานะเปรม
62013043007 นางสาววิรากานต� เชยชื่นสกุล
62013043008 นางสาวกัลยาณิน แก%วมุกดา
62013043009 นางสาวประไพพรรณ แฟงชัยภูมิ
62013043010 นางสาวจรูณลักษณ� ราชอุ5น
62013043011 นางสาวพิชามญชุ� แซ5ลี่
62013043012 นางสาววิภาดา วงศ�วาณิชวิริยะ
62013043013 นางสาวผกามาศ มะลิวัลย�
62013043014 นายกําธร ตันศิริรุ5งเรือง
62013043015 นายอิสริยยศ พุฒเปYย
62013043016 นางรุจิราวัลย� อินทะรัง
62013043017 นางสาวลดาวัลย� แก%วอุบล
62013043018 นางสาวกรรณิการ� แผ5นงา
62013043019 นางสาวธนิสร แซ5เช็ง
62013043020 นายเจษฎา มานะศักด์ิวศิน
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62013043021 นางสาววีรพร นทีวรคุณ
62013043022 นายยศวริศ เขตพิบูลชัย
62013043023 นางสาวอโณทัย หมุ5ยแก%ว
62013043024 นายสุทัศน� ชัยกมนทัต
62013043025 นางสาวปรียาภรณ� วัชรมุสิก
62013043026 นายชนาธิป ใจวังโลก
62013043027 นางพนัชกร พลสวัสด์ิ
62013043028 นางสาวกมลวรรณ มุขอ5อน
62013043029 นางสาวภัตติญา คมเหล็ก
62013043030 นางสาววรัญญา ขันสุธรรม
62013043031 นางสาวปFทมพร ไกรเทพ
62013043032 นางสาวเราะห�มานี ดือราแม
62013043033 นางสาวเบญจมาภรณ� ลิ้มรทีพงษ�
62013043034 นางสาวพุทธิดา ฉัตรเวช
62013043035 นางสาวกมลวรรณ บูรณัติ
62013043036 นางสาวกมลวรรณ ศรีเพชร
62013043037 นางสาวธษา แว5นศิลา
62013043038 นางสาวปรีดาพร เพชรน%อย
62013043039 นายสุรศักด์ิ มีแก%ว
62013043040 นางสาวปุญพัทธ� กาญจนพงศ�
62013043041 นางสาวพิชชาพร หงิมรักษา
62013043042 นางสาวภูรินี จันทร�เขียว
62013043043 นายสมชาติ ชูวงศ�วิรัตน�
62013043044 นางสาวกัลยรัตน� ถนอมเชียง
62013043045 นายธนวัฒน� บุณยะผลึก
62013043046 นางสาวปวริศา บัวคง
62013043047 นางสาวจันทิรา นําสนองวงศ�
62013043048 นางชนัดดา หาญประเสริฐ
62013043049 นางวรุณรัตน� กล่ําทอง
62013043050 นางสาวณัฎฐาณัฎชยา ทรัพย�ประสม
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62013043051 นางสาวอรอุมา สิงหปุรางกูร
62013043052 นางสาวเมธาวี ปลื้มไสยาสน�
62013043053 นายศิโรจน� ล%อมสุขสิริ
62013043054 นางสาวอัญมณี ป;องกัน
62013043055 นางสาวป@ยฉัตร อโนราช
62013043056 นางสาวเบญญภาณิ์ บัวทอง
62013043057 นางสาวกัลยา อุดมทรัพย�
62013043058 นายเรืองศิลปQ แซ5ต้ัง
62013043059 นายธนากร กระแสศัพท�
62013043060 นางสาวจอมขวัญ โพธ์ิศรี
62013043061 นางสาวพัชรี วงค�กะโซ5
62013043062 นายพรพรหม ชูศรี
62013043063 นางจริยาวรรณ เชียงทอง
62013043064 นางสาวอัมพร ศรีวงค�
62013043065 นางสาวรติพร ชมภูชนะภัย
62013043066 นางสาวนพวรรณ เพ่ิมภาค
62013043067 นายอนิรุจน� มากชัย
62013043068 นางสาวพัชรินทร� ซ%ายหั่น
62013043069 นายเขมศักด์ิ กาญจนเจตนี
62013043070 นางสาวนภาพร รัตนวัน
62013043071 นายไตรวิชช� ผาบชมภู
62013043072 นางสาวปราณี อยู5ย้ิม
62013043073 นางสาวนรินทร�พร แก%วไพรี
62013043074 นายบัณฑิต สลักศิลปQ
62013043075 นางสาวอภิชญา บุญลือ
62013043076 นางสาวสุวรรณี สุจริตธุระการ
62013043077 นางสาวธนาวรรณ เขียนสา
62013043078 นางสาวกนกวรรณ กันภัย
62013043079 นายธนาวัตร นวลละออง
62013043080 นายเอกกพล เลิศไกร
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62013043081 นางสาวกนกวรรณ โนโชติ
62013043082 นายศิระ รักสนิท
62013043083 นางสาวธัญธร จินตนพงศ�พันธุ�
62013043084 นางสาวเพ็ญนภา แก%วกุคํา
62013043085 นางสาวสุภัสสร อุตนาม
62013043086 นางสาวชุติมา ทองขาว
62013043087 นางสาวเพ็ญนภา จันทร�อยู5
62013043088 นายสวณัฐ คงสนิท
62013043089 นางสาวอรนุช บุษบาบาล
62013043090 นายพุฒิพงศ� คําศรี
62013043091 นายสุภกิจ สนธิ
62013043092 นางสาวเนตรนภา อุ5นทิ
62013043093 นางสาวเบ็ญจภา ชวนะสุนทร
62013043094 นายพิภักภูมิ ศรีบุษย�
62013043095 นางสาวบุตรสนีย� แสนแก%ว
62013043096 นางสาวสุภัสสร สําราญสุข
62013043097 นายธนพล บุญแก%วสุข
62013043098 นายวุฒิพงษ� สีมาลา
62013043099 นางสาวนันทิชา กิจโสภี
62013043100 นายทักษ�ดนัย สามัญ
62013043101 นางสาวรัชนีกร ออมทรัพย�
62013043102 นายจิรกิตต� จิรเลิศไพบูลย�
62013043103 นายธนวัฒน� บุญประเสริฐ
62013043104 นายกรศิลปQ อาจหาญ
62013043105 นายศุภลักษณ� สะลอยรัมย�
62013043106 นางสาวกนกพร นุ5นสังข�
62013043107 นายทวีวัฒน� คงวุฒิ
62013043108 นายเอกอนนท� รัชตวงศ�สกุล
62013043109 นางสาวน้ําฝน เจริญมูล
62013043110 นางสาวอรจิรา สมทอง
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62013043111 นางสาวนพวรรณ เอียดชะตา
62013043112 นางสาวมิลันชา ศรีปาน
62013043113 นางสาวชนิดา หนักแน5น
62013043114 นายธิษณ�ศิพงศ� อุปพงษ�
62013043115 นางสาวพรพรรณ หลําเจริญ
62013043116 นางสาวขนิษฐา ง้ิวงาม
62013043117 นางสาวศิรประภา ณีวรรณเปYMย
62013043118 นางสาววิภาภรณ� พรมสิงห�
62013043119 นายปริญญา เขาแก%ว
62013043120 นางสาวธันยทิพย� ชยานันท�
62013043121 นางสาวมัฐฐิตา บุญหล%า
62013043122 นางสาวนุจรี ใจซ่ือ
62013043123 นายณัฐชัย ทองลิ้ม
62013043124 นางสาวอัญชลีพร ศรีท5าไฮ
62013043125 นางสาวอรจิรา ผ5องญาติ
62013043126 นางสาวนันท�นภัส ขจรจิตเลิศสกุล
62013043127 นางสาวณฐพร สุดสงวน
62013043128 นางสาวธันย�วรัชญ� มีทรัพย�
62013043129 นางสาวลัลนา ใจมา
62013043130 นางสาวอภิชญา ขาวสบาย
62013043131 นางสาวศศิวิมล ทะทอง
62013043132 นายบวร นาลอย
62013043133 นางสาวทิพยาภรณ� พุทธรักษา
62013043134 นางสาวสุวนันท� เนตรปFญญานันท�
62013043135 นางสาวจิดาภา คงสกุลวงศ�
62013043136 นายณัชพล แสนอาทิตย�
62013043137 นางสาวนิตติญาวดี คงเอียด
62013043138 นายอภิสิทธ์ิ นิลฉาย
62013043139 นางสาวสรวงสุดา เจียกุลธร
62013043140 นายภาวัต ธนิทธิกุล
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62013043141 นางสาวจุฑาวิณีย� บุญภูงา
62013043142 นางสาวภคพร เจียรอัญมณีกุล
62013043143 นางสาวรัตน�สุคนธ� รุ5งแจ%ง
62013043144 นางสาวปวีณา แก%วมาก
62013043145 นางสาววัลนิดา ดาทอง
62013043146 นางสาวสิริวิภา วงษ�กัณหา
62013043147 นายพชรภัทร ขุนทอง
62013043148 นางสาวมัณทนา หวังพัฒน�
62013043149 นางสาวนุชจรินญา ทานุกรม
62013043150 นางสาวบุษกร เลิศแตง
62013043151 นางสาวศศิภา จ่ันเอี่ยม
62013043152 นางสาวอัคมน อ%วนแก%ว
62013043153 นางสาวดาริน นวลชื่น
62013043154 นายศิวะ มอญดะ
62013043155 นางสาวกาญจนาณัฐ อังคะจันทร�
62013043156 นายสาธิต โยธานันท�
62013043157 นางสาวพลอย บุญราศรี
62013043158 นายณัฐพล บุษบา
62013043159 นายอมต โชติพันธุ�
62013043160 นายกฤษฎา จิตรลดาวงศ�
62013043161 นางสาวอารีนันท� แซ5จึง
62013043162 นายหิรัญ ไชยนุ%ย
62013043163 นางสาวธวัลพร กุลศิริ
62013043164 นางสาวพรชุดา แม%นมาตย�
62013043165 นางสาวณัฐฐิญา กิมใช5ย%ง
62013043166 นายศิวะกรณ� มาทอง
62013043167 นางสาวทรรศนีย� ปวนยอด
62013043168 นางสาวณิศาภรณ� รอดดารา
62013043169 นางสาวรัชนีกร เรืองศรี
62013043170 นางสาวนิตยา มหานิยม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043171 นางสาวสุธิษา หันจันทร�
62013043172 นางสาววิฬาสินี ทันการ
62013043173 นายณัฐวัฒน� ยอดเมือง
62013043174 นางสาววรรณวราภรณ� ทิพย�พิทักษ�
62013043175 นายนิติ ศรีจันทร�
62013043176 ว5าที่ ร.ต.สุพจน� ธรรมใจใสย�
62013043177 นางสาวจิราวดี จิตต�แก%วปFญญา
62013043178 นางสาวสุคนธา ปาระนะ
62013043179 นางสาวอรณพรรณ พาลพ5าย
62013043180 นางสาวจุดาทิพย� ศรีบุ
62013043181 นางสาวนวลจรีย� ดอกไม%
62013043182 นางสาวปาริชาติ เส็นสด
62013043183 นางสาววนิดา คําหงษา
62013043184 นางสาวนุชจรี ประสมทรัพย�
62013043185 นางสาวมณีวรรณ พานทอง
62013043186 นางสาวพรนภา รุจิปราชญ�
62013043187 นายชินธิป แผ%วบาง
62013043188 นางสาวณัฐพร สกุลแก%ว
62013043189 นางสุริษา ลาดนอก
62013043190 นายทรงเดช บุญตารา
62013043191 นางสาวทิพวรรณ ทิพย�รัตน�
62013043192 นายณัฐพล เลาหบุตร
62013043193 นางสาวปFถยา เพ็ชรสีงาม
62013043194 นางสาววรรณรวี จันทร�ประสพโชค
62013043195 นางสาวขนิษฐา คงสวัสด์ิ
62013043196 นางสาวสุภาพร คนชม
62013043197 นายปฐมพงษ� อินตUะมา
62013043198 นายอธิปไตย รัญโญ
62013043199 นายกิตติบดี ม่ิงเจริญวงศ�
62013043200 นางสาวสุนิสา แสงสุข

หน%า 1440 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043201 นายเอกการ�วิน พิจารณ�
62013043202 นางสาววีรวรรณ รอบแคว%น
62013043203 นางสาวชลิตา เกิดประดับ
62013043204 นางสาวสุชาดา สิงห�แก%ว
62013043205 นางสาวชญาญ�พัฎฐ� ต้ังเจียมศรี
62013043206 นางสาวฐานิตารัศม์ิ เนื่องเสวก
62013043207 นางสาวนพวรรณ ถ่ินพังงา
62013043208 นางสาวณัฐนันท� บุญกุศล
62013043209 นายทศพล จีนเกษร
62013043210 นางสาวศศิธร แจ5มจันทร�
62013043211 นางสาวธิมาพร ตาปนานนท�
62013043212 นายทักษ�ดนัย ชอบธรรม
62013043213 นางสาวอมรรัตน� อิ่มชม
62013043214 นางสาวมณธิรา สุวลักษณ�
62013043215 นางสาวกุหลาบ บรรจมาตย�
62013043216 นางสาวสุจิรา สงชู
62013043217 นางสาวกรรณิกาณ� มาตวงศ�
62013043218 นายพฤกษ� สมสะอาด
62013043219 นางสาวกรกนก ขํานาคธันยวัชร�
62013043220 นายจารุเดช เจริญสุข
62013043221 นายอารัฐพงษ� สะครรัมย�
62013043222 นางสาวนิรมล จิตต�หาญ
62013043223 นางสาวศตพร ยอดแก%ว
62013043224 นายจิระศักด์ิ ศิริพงษ�อาภรณ�
62013043225 นางสาวกชกร ดารากร ณ อยุธยา
62013043226 นางสาวประภาพร เพียเทพ
62013043227 นางสาวนภจร บุญยัง
62013043228 นายธวัชชัย สายวงค�ตา
62013043229 นางสาวโชติรส อาสาวดีรส
62013043230 นายศุภพัฒน� พิสุทธิพจน�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043231 นางสาวณวิภา เลิศอนันต�ปรีชา
62013043232 นางสาวอรพรรณ เฟLPองฟู
62013043233 นายทรงวุธ พันธุศักด์ิ
62013043234 นายวงศกร งามมโนธรรม
62013043235 นางสาวลักษิกา พวงสวัสด์ิ
62013043236 นายชนินทร� พวงทะวาย
62013043237 นางสาวอรุณี พิมพ�สําราญ
62013043238 นางสาวกมลวรรณ งามเพราะ
62013043239 นายสันติวงค� เปาะทองคํา
62013043240 นางสาวสุพรรณษา ฟFกขํา
62013043241 นายชาร�คริต มากชิต
62013043242 นางสาวเรนุมาศ โลกคําลือ
62013043243 นางสาวณัชชา ร%ายรัศมี
62013043244 นายศิลา ต้ังประเสริฐ
62013043245 นางสาวปพิชญา เด็ดพุดซา
62013043246 นายสุทธิพงษ� จันสุทธะ
62013043247 นายก%องภพ ทองสมบูรณ�
62013043248 นางสาวปYยานัฐ เล็มเยาะ
62013043249 นางสาวชัญญา มีจินดา
62013043250 นางสาววีณ�รฐา โรจน�สิริวรากร
62013043251 นางสาวชไมพร ศิริบูรณ�
62013043252 นางสาวกัลย�สุดา เสือไพร
62013043253 นางสาวธนพร เครือมณี
62013043254 นางฐิติมา ปุวิชา
62013043255 นางสาวพนิดา จันทร�จวง
62013043256 นางสาววนาลี เอี่ยมสี
62013043257 นางสาวฉวีวรรณ ดวงสุนทร
62013043258 นางสาวญาณกร ตEาคํา
62013043259 นายสุภัทรชัย สุวรรณมาลย�
62013043260 นายชยพิชญ� ฤทธ์ิเรืองเดช
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043261 นายนิติพงศ� บินฮาซัน
62013043262 นางสาวกาญจนาพร เพชรมาก
62013043263 นางสาวรุ5งสิวา สุวรรณชาตรี
62013043264 นายฮาซัน วาจิ
62013043265 นางสาวปรียานุช ฤทธิศร
62013043266 นางสาววาทิณี สุนทรวุฒิคุณ
62013043267 นางสาวหยาดฝน ฤทธิเรือง
62013043268 นางสาวสาวิตรี สมมุ5ง
62013043269 นางสาวณัฐธิดา พุ5มมี
62013043270 นางสาวศิรินทร� สังข�ย้ิมพันธุ�
62013043271 นางสาวฑิตยา พวงมะลิ
62013043272 นายวชิรชัย แสงขุรัง
62013043273 นางสาวศรัญญา สําราญบึงแก
62013043274 นายรตน มาเจริญ
62013043275 นางสาวพรสวรรค� สิงห�คาร
62013043276 นางสาวพรสุดา ควรสนอง
62013043277 นางสาวดวงกมล แป;นนางรอง
62013043278 นายพงศธร ศรีปะโค
62013043279 นางสาวคริษฐา กาเกตุ
62013043280 นางสาวณัฐนันท� สิงหันต�
62013043281 นายฐานิต ศิริพันธุ�
62013043282 นางสาวณัฐณิชา เกิดท%วม
62013043283 นางสาวยุวรี สินไพร
62013043284 นางสาวแจ5มจันทร� แก%วนาวี
62013043285 นางสาวอภิญญา มาตรทอง
62013043286 นางสาวขัติยาภรณ� กองพิลา
62013043287 นางสาวทักษพร เกิดไทย
62013043288 นางสาวปFทมาภรณ� จินะกัน
62013043289 นางสาวธมลพรรณ งามทรง
62013043290 นายธนัท เชื้อชาติ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043291 นางสาวชลธิดา รอดอุนา
62013043292 นางสาวธนัสภรณ� ธนสิริธนากร
62013043293 นายจิณณวัตร มาละดา
62013043294 นางสาวกนกวรรณ คําจันทร�
62013043295 นางสาวมาติกา สามลปาน
62013043296 นางสาววนิดา ทรงโฉม
62013043297 นางสาวลักษมี ดอนลาว
62013043298 นายสาริน ผลเสวก
62013043299 นางสาวพรพิมล สังข�วิเศษ
62013043300 นางสาวศิริลักษณ� จักดี
62013043301 นางสาวณัฐนิษฐา ดวงจันทร�
62013043302 นางสาวอานีซะห� การี
62013043303 นายสุธินันท� กาลิ
62013043304 นายณัชพล บุญสุข
62013043305 นางสาวศศิธร สุขจิต
62013043306 นางสาวศิรินภา ถึงมาก
62013043307 นางสาวณัฐกานต� โตUะเส็น
62013043308 นางสาวพิจิตรา ทองประจวบโชค
62013043309 นายพุฒิพงษ� วงษ�มณฑา
62013043310 นายอนุกูล พงษ�ติกานนท�
62013043311 นางสาวศิริพร ภิรมย�กิจ
62013043312 นายวณิชรุทธ์ิ ฉายประทีป
62013043313 นางสาววราภรณ� ยืนย่ัง
62013043314 นายสัณหภาส ทองคํา
62013043315 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสิรินาถ จินดาพล
62013043316 นายสุไลย�มาน ราฟYร�
62013043317 นายเมธัส ผลประเสริฐ
62013043318 นายไพสิฐ จิตต�ภักด์ิ
62013043319 นางสาวศิริรัตน� รื่นบัว
62013043320 นางสาวณัฐกานต� ใจเปYMย
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043321 นายสุนันต� อารง
62013043322 นางสาวนันทิยา ม5วงศรี
62013043323 นายพงศธร โคตรโนนกอก
62013043324 นางสาวณัฐกาญ กล%าหาญ
62013043325 นางสาวสรปภัสกร ก่ิงแก%ว
62013043326 นายบุญญฤทธ์ิ ขอจ5วนเต๋ียว
62013043327 นายวิมล ศรีใหม5
62013043328 นางสาวชนิดาภา ปทีปนําพาผล
62013043329 นางสาวแคทรียา คิดดี
62013043330 นางสาวปFญญนุช วงศ�บุญมาก
62013043331 นายวรวิทย� พิมพาหนู
62013043332 นางสาวป@ยฉัตร ฤทธิเดช
62013043333 นางสาวอัญฒิฌา นพตลุง
62013043334 นางสาวธนพร มูลธรรม
62013043335 นางสาวอริสา โนนกอง
62013043336 นางสาวกมลฉัตร ม่ันละม%าย
62013043337 นางสาวศรีสุดา บุญวิเศษ
62013043338 นางสาวณัฐฐาภรณ� แก5นนาคํา
62013043339 นางสาวภัทราวรรณ หยังกุล
62013043340 นายอรรถสิทธ์ิ เทพวงษ�
62013043341 นางสาวอุไรวรรณ ตะโกเนียม
62013043342 นายสรวิชญ� สายศร
62013043343 นางสาววิภาวี อาวรณ�
62013043344 นางสาวสุพรรษา อ%นเวียง
62013043345 นางสาวป@ยมาภรณ� วันตUะ
62013043346 นางสาววรรณศิริ บุญศรี
62013043347 นายชุติพนธ� จิระวัฒน�กวี
62013043348 นางสาวจุฑามาศ เคนใจ
62013043349 นายชนาธิป แสดคง
62013043350 นายวิรัช สงขาว
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043351 นางสาวศันสนีย� แย%มกลิ่น
62013043352 นายพินิจ วิญญาวุฒิกุล
62013043353 นายก%องภพ คงประสิทธ์ิ
62013043354 ว5าที่ร%อยตรีกิติพงษ� อุ5นเมือง
62013043355 นายกิตติศักด์ิ โชติประยูร
62013043356 นางสาวจารีภัทร แต%มเจริญ
62013043357 นางสาวสุไฮณี มะดีเยาะ
62013043358 นางสาวปวีณา โพธ์ิแก%ว
62013043359 นางสาวณัฐจรีย� เทียนบุตร
62013043360 นายพิสิษฐ� เจียมวงศ�วาน
62013043361 นายธีรภัทร เทียมระกิจ
62013043362 นางสาวสุดาวรรณ ประกิตวรกุล
62013043363 นางสาววิชญานันท� พวงจันทร�
62013043364 นายตติยวัท หอยนกคง
62013043365 นางสาวชนากานต� ถนอมกิจ
62013043366 นางสาวชัญญาภัค ผิวสว5าง
62013043367 นายณัฐพล เจริญสุข
62013043368 นายไพสิฐ พงษ�วัน
62013043369 นางสาวกนิษฐา ดวงเทียน
62013043370 นางสาวจินตนา ไชยเทพา
62013043371 นางสาวธัญกมล ควะชาติ
62013043372 ว5าที่ร%อยตรีสีหราช วงค�แสน
62013043373 นายกิตต์ิธเนศ โนสา
62013043374 นางสาวธัญลักษณ� อินทร�พระฐม
62013043375 นางสาวพรรณณินทร� อินทะเสน
62013043376 นางสาวจิรวรรณ นันทร
62013043377 นางสาวภิญญดาพัชญ� อรรถีโภคอนันต�
62013043378 นายวชิรวิทย� อุ%ยเอี่ยม
62013043379 นายชญานนท� มะโนรมณ�
62013043380 นางสาวรวิวรรณ วิเชียรโชติ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043381 นายวาที จันทร�รุ5ง
62013043382 นางสาวชาลินี มีนุ5น
62013043383 นายวันซุลกิฟลี แวปา
62013043384 นางสาวเกศรินทร� ทินบุตร
62013043385 นางสาวเสาวลักษณ� นิมิตรอักษรกุล
62013043386 นางสาวอรอารีย� สาคุณ
62013043387 นางสาวเพ็ญนภา แสนหลวง
62013043388 นางสาวกันต�กมล เผื่อนน%อย
62013043389 นางสาวปวีณา สุดาจันทร�
62013043390 นางสาวศศิกานต� ทนสังข�ถ่ิน
62013043391 นางสาวศุภากร เอี่ยมจิตต�
62013043392 นางสาวอันนิกา ล5าด้ัม
62013043393 นางสาวธนธร เสือพยัคฆ�
62013043394 นางสาวจริยา ศิริสม
62013043395 นางสาวสุรัตน�วดี กุลสนั่น
62013043396 นางสาวเยาวพา พรหมลิบุตร
62013043397 นายจตุรงค� สมวงศ�
62013043398 นายพัฒนพงษ� วงค�ขัติ
62013043399 นางสาวปทิตตา บริรักษ�
62013043400 นายธนากร ทิเขียว
62013043401 นายสราวุธ สรรเพ็ชร
62013043402 นางสาวณัฐชา พุ5มเจริญ
62013043403 นางสาวอาทิตยา เชื่อมบุญ
62013043404 นางสาวทรงเทวา แสงไกร
62013043405 นางสาวป@โยรส ปFทมะผลิน
62013043406 นางสาวอุมาพร สินเจริญ
62013043407 นายอธิวัตร� หาญปราบ
62013043408 นางสาวมณฑิราภรณ� หังโส
62013043409 นายชนินทร� เดชกุญชร
62013043410 นางสาวศศิมาภรณ� ภูมิละออง

หน%า 1447 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043411 นายสิทธิชัย เพราะสวน
62013043412 นางสาวชนากานต� บัวสุวรรณ
62013043413 นางสาวพนิดา วิเชียรสาร
62013043414 นางสาวณัฐฐาพร แก5นจัด
62013043415 นางสาวศรุตยา วารีนิล
62013043416 นางสาวภคกุล กุลสุวรรณ
62013043417 นางสาวน้ําฝน แดงประดับ
62013043418 นางสาวดารารัฐ เมืองคง
62013043419 นางสาวอรธีรา มนูจันทรัถ
62013043420 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุนีย�วรรณ จับจิตต�
62013043421 นายวัชรกาญจน� วันเพ็ญ
62013043422 นางสาวขวัญนัทธี เขียวหวาน
62013043423 นางสาวณัฐกานต� โพธ์ิงาม
62013043424 นางสาวกนกภรณ� ศรีพันธ�
62013043425 นายปฏิภาณ ศรีนุกูล
62013043426 นางสาวปรารถนา แสงทอง
62013043427 นายพิสิษฐ� ชนะสงคราม
62013043428 นางสาวณัฐชยา บุญมณีประเสริฐ
62013043429 นางสิริวัฒนา ภาพสิงห�
62013043430 นางสาวอมรทิพย� แซ5ลิ่ม
62013043431 นางสาวศลิษา สังข�ยก
62013043432 นางสาวญาสุมินทร� เมียดชัยภูมิ
62013043433 นางสาวกนกวรรณ พุทธขันธ�
62013043434 นางสาวสุมาลี สีเทียวไทย
62013043435 นายวรินทร พูลชื่น
62013043436 นางสาวประภาศรี ครุฑขํา
62013043437 นางสาวคณิศร กวาวสิบสาม
62013043438 นางสาวกวินทิพย� ศรีภักดี
62013043439 นายศุภณัฐ เอี่ยมลออ
62013043440 นายกฤษฎา เต็มเปYPยม

หน%า 1448 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043441 นายชัชชล ณัฐสัมปทา
62013043442 นางสาวคณพร วิชัยศรี
62013043443 นายอดิเทพ ดวงโต
62013043444 นายชัชชัย กล5อมเกลา
62013043445 นางสาววีรวรรณ คงสุวรรณ
62013043446 นางสาวบงกช อรุณอุ5นเกตุ
62013043447 นายธนภัทร พุภูเขียว
62013043448 นายวสันต� วงษ�จันทร�
62013043449 นางสาวนุชรินทร� เอนอิง
62013043450 นางสาวสิริกัญยา จันทะม5วง
62013043451 นางสาวชนันต�ธร วิชญ�ชโยนนท�
62013043452 นางสาวณุวรา จํานงกิจ
62013043453 นางสาวณิศวรา ชูธรรม
62013043454 นางสาวภัทรนิษฐ� สินธุวราพันธุ�
62013043455 นางสาวศรัญญา ก%อนศรี
62013043456 นางสาวสุปรียา เพ็ชรโยธา
62013043457 นางสาวชัญญานุช นวลเจริญ
62013043458 นายภานุภาส ศรีจันทร�พิยม
62013043459 นางสาวรุ5งรัตน� สุวรรณรัตน�
62013043460 นางสาวณัฐกานต� บัวแย%ม
62013043461 นางสาวรัชฎาภา ศรีด%วง
62013043462 นางสาวกมลชนก ใจม่ัน
62013043463 นางสาวตัสณิม เบ็นฮูเซ็น
62013043464 นางสาวสุนารี ศรีสุวรรณ
62013043465 นางสาวธนพร แก%วใจรักษ�
62013043466 นายปกรณ�เทพ ไชยพงษ�
62013043467 นายนพคุณ ครองบุญ
62013043468 นางสาวอิสราภรณ� ขวัญอุ5น
62013043469 นายสันติชัย สมัยแก%ว
62013043470 นางสาวรัชดา นกอยู5

หน%า 1449 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043471 นางสาวกรัญญา เหลือรักษ�
62013043472 นายเรืองวิชญ� นวลโคกสูง
62013043473 นางสาวอารีวรรณ บัวเผื่อน
62013043474 นางสาวรุจิรา สืบสายอ5อน
62013043475 นางสาวศวิตตา แสงทองหิรัญ
62013043476 นายณัฐชนน แก%วเกิดเพ็ชร�
62013043477 นางสาววรรณวิษา เกิดโมลี
62013043478 นายอภิเดช เดือดดี
62013043479 นายสมาน แตงอ5อน
62013043480 นางสาวภูริดา จุลกะรัตน�
62013043481 นางสาวฉัตรฑริกา ยุทธิวัฒน�
62013043482 นางสาววริษฐา ปานเชื้อ
62013043483 นางสาวกรณ�วิภา สุภิตาภรณ�
62013043484 นางสาวธนัชพร แซ5พัว
62013043485 นางสาวเสาวภา ชัยด%วง
62013043486 นางสาวชไมพร หมวกวรรณ
62013043487 นายศิริพงษ� เติมประเสริฐสกุล
62013043488 นางสาวจินต�ศจี วรรณวีรติกุล
62013043489 นางสาวกันต�กนิษฐ� จรัสรวีพร
62013043490 นางสาวอัสมา ดาโอะ
62013043491 นางสาวอรณัติ เวียงคํา
62013043492 นายนิรุทธ์ิ แซ5ลิ้ม
62013043493 นายฉัตรกาล สืบต%อย
62013043494 นางสาวอุมารินทร� อินทร�รักษา
62013043495 นางสาวป@ยะธิดา สาสีดา
62013043496 นางสาววศินี อูEเถ่ือน
62013043497 นายปวริศร เสริฐธิกุล
62013043498 นางสาวกมลวรรณ กองแก%ว
62013043499 นางสาวพุทธิตา หะหาญ
62013043500 นายวุฒิชัย สะผาย

หน%า 1450 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043501 นายวุฒิพงษ� พวงพันธ�
62013043502 นางสาวจุฑามาศ สีหะวงษ�
62013043503 นายมณฑล งามประเสริฐ
62013043504 นางสาววรลักษณ� นาคสุทธิ
62013043505 นางสาววริศรา โหม5งสูงเนิน
62013043506 นางสาวรัตมณี นาคคล%าย
62013043507 นางสาวนันทนาพร พวงพันธ�
62013043508 นายชาร�ลี รัตนพันธ�
62013043509 นางสาววัชราภรณ� ป@Pนอยู5
62013043510 นางสาวกัญญารัตน� ฉายชัยภูมิ
62013043511 ว5าที่ ร.ต.หญิงจิราพัชร ตาคํา
62013043512 นางสาวสุภาพร แย%มกลิ่น
62013043513 นางสาวเพชรชมพู จุลพรจิตต�
62013043514 นายวริทธ์ินันท� บุญลอย
62013043515 นางสาวศยามล เทวินทร�
62013043516 นายอธิวัฒน� ชัยวิสัย
62013043517 นางสาวนันทนา มนตรีราช
62013043518 นางสาวกนกพร กาวิเนตร
62013043519 นางสาวคอยเรียะ สาลี
62013043520 นางสาวสุคนธี ผิวดํานิล
62013043521 นางสาวจุฑารัตน� ศรีทะวงษ�
62013043522 นายนิกรณ� พรมเมือง
62013043523 นางสาวอุรัสยา พร%อมเพรียง
62013043524 นายฉัฏฐพิศุทธ์ิ สัญชาติ
62013043525 นางสาวใกล%รุ5ง ขอสวัสด์ิ
62013043526 นางสาวธันยพร หงุ5ยกระโทก
62013043527 นายนนทวัชร� พรหมทอง
62013043528 นางสาวนิพาดา ย้ิมสามเสน
62013043529 นายศรายุทธ งามคง
62013043530 นายพีรภัทร น%อยจันทร�

หน%า 1451 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043531 ว5าที่รตสมนึก โลสันเทียะ
62013043532 นางสาวพัฒน�นรี พัฒน�จันทร�
62013043533 นางสาวเสาวลักษณ� เทพปXาหมาก
62013043534 นางสาวฐิตาภา ทวีวัฒนะกิจบวร
62013043535 นางสาวประพัศรา แนวประเสริฐ
62013043536 นางสาวฮูไวดา บาราเฮง
62013043537 นางสาวมธุริน ตันนุรักษ�
62013043538 นางสาวจันทร�จิรา สุขอยู5
62013043539 นางสาวเวธกา หงส�ทวี
62013043540 นายณัฐวุฒิ ไชยยุทธ�
62013043541 นางสาวอรยา ชาแท5น
62013043542 นางสาวณัฐรดา จิรพิสัยสุข
62013043543 นางสาวอัญมณี กาแก%ว
62013043544 นางสาวธันยพร หลีตระกูล
62013043545 นายกษิดิศ ไชยบัณฑิตย�
62013043546 นายอานนท� ดํารงพันธ�
62013043547 นางสาวนุจรี โพธ์ิขาว
62013043548 นางสาวจุฑามาศ อุดม
62013043549 นางสาวนฤมล ดีกัลลา
62013043550 นางสาวจิตรลดา โกวิทวีรธรรม
62013043551 นางสาวยศวดี ตวงสิทธินันท�
62013043552 นางสาววริศรา คงเอียด
62013043553 นางสาวธณานุช เพ็ชรดํา
62013043554 นายเวทพล แสงทน
62013043555 นายปรานต� อินจําโรง
62013043556 นางสาวจันทร�เพ็ญ สนเสริฐ
62013043557 นางสาววัชราภรณ� เถาว�แล
62013043558 นางสาวศิริวราภรณ� รองศักด์ิ
62013043559 นางสาวชนิตา อินทะสระ
62013043560 นายมาตุภูมิ บุญหล%า
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043561 นางสาววาสนา พละเสวีนันท�
62013043562 นางสาวก่ิงแก%ว เกษียร
62013043563 นางสาววรรษมน จุลนวล
62013043564 นายนภัทร เชื้อบุญมี
62013043565 นางสาวดวงดาว สัตตรัตน�ไพจิตร
62013043566 นายอัษฎากร ง่ันบุญศรี
62013043567 นางสาวปอนัดดา จิตต�เอื้อ
62013043568 นางสาวนงลักษณ� นาปXา
62013043569 นายธนพนธ� ทิพย�โสต
62013043570 นายจักรชัย สมบัติวงษ�
62013043571 นางสาวขนิษฐา ส5งสว5าง
62013043572 นางสาวป@ยรัตน� ศรีเทพ
62013043573 นายสุธี ดวงโสภา
62013043574 นางสาวกัลยาลักษณ� ลําภา
62013043575 นางสาวปริษา จินดาหลวง
62013043576 นางสาววาสนา โชติเรือง
62013043577 นางสาวแคทติญา ก้ีธนสมบัติ
62013043578 นางสาวพรรณภัค วงศ�รัตน�วิจิตต�
62013043579 นางสาววัชรี รามศิริ
62013043580 นายณัฐวุฒิ บัวหุ5ง
62013043581 นายวรินทร โชติยา
62013043582 นางสาวจารุภัทร เกรียงไกร
62013043583 นางสาวทิพย�วิมล หรั่งย่ีโถ
62013043584 นางสาวพิมพ�ชนก พานทอง
62013043585 นางสาวธณาภรณ� ศรีนาราง
62013043586 นางสาวสุรีรัตน� กองขันท�
62013043587 นายเอกอนันท� ส5งแสงรัตน�
62013043588 นางสาวแพรวพรรณ แสงสว5าง
62013043589 นายอนพัทย� ศักด์ิสยามกุล
62013043590 นายภราดร ผ5องใส
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62013043591 นางสาวปาจรีย� การะเกตุ
62013043592 นางสาวพัชฌา แขกอ%น
62013043593 นายศิริศักด์ิ อ5องสี
62013043594 นางสาวอริศรา ถาพรภาษี
62013043595 นางสาวเจนจิรา โพธ์ิทิพย�
62013043596 นายจิรายุ บ5อบัวทอง
62013043597 นางสาวรัชนีกรณ� สนคํา
62013043598 นางสาวนพรัตน� ศรภักดี
62013043599 นางสาวอุทัยทิพย� เชื้อสาย
62013043600 นางสาวกรรณิกา สงคราม
62013043601 นางสาวกรองกาญจน� บุญช5วย
62013043602 นางสาวรอมือลาฮ� เมเฮ
62013043603 นางสาวสุภาพร ทิพย�เนตร
62013043604 นางสาววิไลวรรณ พูลทรัพย�
62013043605 นางสาวสุภาพร ทับป;อม
62013043606 นางสาวธัญรัศม� อิ่มชื่น
62013043607 นางสาวดวิษา ปานประเสริฐ
62013043608 นางสาวณัฐณิชา วงศ�วัฒนศานต�
62013043609 นางชฎากาญจน� กมลเพชร
62013043610 นางสาววิลาสิณี ยอดโพธ์ิ
62013043611 นางสาวจริยาภรณ� เครือเล็ก
62013043612 นายพงศ�กร ศัลยกะลิน
62013043613 นางสาวณัฐพร คดง%วน
62013043614 นางสาวภัทรานี ลัทธิรมย�
62013043615 นางสาวลภัสกร โชติวิทิตธํารง
62013043616 นายณัฐดนัย กลิ่นส5ง
62013043617 นายสาคร ตาระพันธ�
62013043618 นางสาวสุกฤตา จิตนารี
62013043619 นางสาวชณาภัทร ประพันธ�
62013043620 นางสาวพรรณราย พรรณศิริ
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62013043621 นางสาวดวงตา พรหมเกิด
62013043622 นางสาวธัญลักษณ� สายืน
62013043623 นางสาวกัณฐมณี นนธิราช
62013043624 นางสาวมัลลิกา ศรีนิล
62013043625 นางสาวนุชนาฎ คําโมนะ
62013043626 นางสาวปวิญดา อุ5นสนิท
62013043627 นางสาวกชกร วิศวจินดา
62013043628 นางสาวณัฐวรรณ อภัยรัตน�
62013043629 นางสาวสุธาวัลย� กล่ําทอง
62013043630 นางสาวอริศรา สอนสุข
62013043631 นางสาวอรทัย ศรีพันธ�
62013043632 นางสาวสายใจ โสทะโน
62013043633 นางสาวปาลิสตา คุ%มคลองโยง
62013043634 นางสาวนฤมณ จิวจรัสรงค�
62013043635 นางสาวสุพิยา จิตรพันธ�
62013043636 นางสาวศิริลักษณ� ทิพมล
62013043637 นางสาวจารุวรรณ รูปทอง
62013043638 นางสาวโสรยา สุขสมบัติ
62013043639 นางสาวมลิวรรณ ชาติกระโทก
62013043640 นางสาวชนัญชิดา เรียงรัมย�
62013043641 นายเจตภูริช พรหมมงคล
62013043642 นางสาวกาสิมา กึจิ
62013043643 นางสาวกนกวรรณ สุขจ%อย
62013043644 นายกฤตเมธ ยอดประเสริฐ
62013043645 นางสาวญาณิศา ผ5องศรัทธา
62013043646 นางสาวเบญจวรรณ ผลบุญ
62013043647 นางสาวจิตรานุช กิมประโคน
62013043648 นางสาวพิมพ�ใจ บุญเติม
62013043649 นางสาววชิราภรณ� สายยาโน
62013043650 นายนฤดล จําปาทอง
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62013043651 นางสาวชนกานต� มณี
62013043652 นางสาวพีรัชฌา ทองแย%ม
62013043653 นายกฤษณะ เอี่ยมสําอางค�
62013043654 นางสาวธันย�ชนก สุวรรณศิลปQ
62013043655 นางสาววริศรา มนทา
62013043656 นายกวี บัวแย%ม
62013043657 นางสาวจุฑามาศ วงศ�ตาหล%า
62013043658 นางสาวหทัยรัตน� พิมพ�อุบล
62013043659 นางสาวนิชานันท� นามวิเศษ
62013043660 นายจรัสพงศ� บุตรทอง
62013043661 นางสาวกัลยกร หน5ายทุกข�
62013043662 นายอนวัช ซามัน
62013043663 นายไพรทูลย� สิงห�มี
62013043664 นางสาวอรอนงค� หนังสือ
62013043665 นายอนุสรณ� อุปราช
62013043666 นางสาวสลิลทิพย� ใจประสงค�
62013043667 นายณัฐพล นันใจนา
62013043668 นางสาวสิริมา แผนสุพรรณ�
62013043669 นางสาวนราวดี หวานทอง
62013043670 นางสาวปรรณพัชร� บุญชู
62013043671 นางสาวธัญลักษณ� อินทจักร�
62013043672 นางสาวอริสรา จันทร�เทียน
62013043673 นางสาวนิศรา รัตนเกียรติกานต�
62013043674 นายจักรกฤษณ� วิชาดี
62013043675 นายอนุชล ชลายนนาวิน
62013043676 นายสุรศักด์ิ อยู5คง
62013043677 นางสาวอัจฉรา เสือเพชร
62013043678 นายธนวัฒน� เพชรนิล
62013043679 นางสาวสุภาพร คชธรรม
62013043680 นางสาวนภชนก รอดแสง
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62013043681 นางสาวสุพัตรา จงศักด์ิสกุล
62013043682 นายณพล หิรัญคช
62013043683 นางสาวศรีสกุล ชื่นสบาย
62013043684 นางสาวภณิดา อสุโกวิท
62013043685 นางสาวปวีณา กันยาพันธ�
62013043686 นางสาวนิ่มนวล พุฒตาล
62013043687 นางสาวชนาภา สุวรรณธนชัย
62013043688 นางนฤมล ครูรอง
62013043689 นายสิทธิพงษ� ชิณวงษ�
62013043690 นางสาวสุกานดา ฉัตรนิรัติศัย
62013043691 นายกฤตภาส ยมะสมิต
62013043692 นางสาวสุชาดา บุญคุ%ม
62013043693 นางสาวธรรมปพร ถาวรชน
62013043694 นางสาวหทัยสวรรค� สวัสด์ิ
62013043695 นายวัชรินทร� มองพิมาย
62013043696 นางสาวปณิตา โลหะรักษ�
62013043697 นางสาวสิรินดา ศักด์ิศรี
62013043698 นางสาวศิริขวัญ ชัยสันติกุล
62013043699 นางสาวจตุพร เวียงนนท�
62013043700 นางสาวก่ิงกาญจน� วันดี
62013043701 นายศรัญ ไตรสถาน
62013043702 นายณัฐกมล บุระรัตน�
62013043703 นางสาวพิชามญชุ� จูมพลา
62013043704 นางสาวปพิชญา กันทาสุวรรณ�
62013043705 นายฮารอวี จะปะกิยา
62013043706 นางสาวรสสุคนธ� อินทรเทพ
62013043707 นางสาวรัตนา ย้ิมอุบล
62013043708 นางสาวแววศรี จิตระการ
62013043709 นายปฐมรัตน� แก%วกัญจร
62013043710 นายพงศธร หงวนเสง่ียม
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62013043711 นายวุฒิเวช เดชอรัญ
62013043712 นายนิติ พ้ัวทอง
62013043713 นางสาวรัตนา แสนบัว
62013043714 นายวรวิช วงค�พรม
62013043715 นางสาวจีรวรรณ ทองตรีพันธ�
62013043716 นางสาวสุภาพร เทพแก%ว
62013043717 นางสาวพรทิตา ศิริพิศ
62013043718 นางสาวอรจิรา ดีประหลาด
62013043719 นางสาวสุภาพร จ%อยเจือ
62013043720 นางสาวบุษกร กลิ่นเพชร
62013043721 นายศิวัช สัจจะภูริภูมิ
62013043722 นางสาวเนตรนภา อินทโชติ
62013043723 นางสาวฉัตรสุรางค� แก%วเดิม
62013043724 นางสาวนฤมล พันธ�เต้ีย
62013043725 นางสาวพรนภา โพธ์ิทอง
62013043726 นายจักรชลัช ประเสริฐสกุลไชย
62013043727 นางสาวทรรศนีย� อิสี
62013043728 นางสาวธมลวรรณ กาญจนศิริสมบัติ
62013043729 นายธนกร จันทร�อักษร
62013043730 นางสาวนฤภัทร สงอุปการ
62013043731 นางสาวจริพร บุญประสงค�
62013043732 นางสาวน้ําฝน วงค�จํารูญ
62013043733 นางสาวณัฐนันท� บุญคง
62013043734 นางสาวสุชาวดี ปานแจ5ม
62013043735 นางสาวกมลรัตน� เสถียรเขต
62013043736 นางสาวนภัสสร ตัจฉกรณ�
62013043737 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพัชราภรณ� แก%วพวง
62013043738 นายมูฮําหมัดซอฟรี ดาโอะ
62013043739 นายอธิวัฒน� อู5ศิลปกิจ
62013043740 นางสาวสุทัตตา สุภคุต
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62013043741 นางสาวสาธนีย� ชาติวุฒิ
62013043742 นางสาวณิชา สุวรรณโชติ
62013043743 นายนันทชัย อิ่มบ5อย
62013043744 นายมงคลชัย โรจน�วัฒนธนกิจ
62013043745 นางสาวธิดารัตน� ไชยวงค�
62013043746 นายนิรันดร� เมฆหมอก
62013043747 นางสาวอรุณี ดอนิ
62013043748 นายทศพล ปFณฑุวิเชียร
62013043749 นางสาวพิชญากร แสนศรีจันทร�
62013043750 นางสาวจุฑาทิพย� นันทโพธิเดช
62013043751 นางสาวปภัสสร แสงรัศมีกุล
62013043752 นางสาวสุดารัตน� มิถุนาวงค�
62013043753 นางสาวนันทนา เรื่อศรีจันทร�
62013043754 ว5าที่ ร.ต.หญิงกษมภรณ� สัญญาทิพย�
62013043755 นางสาววิลาวัลย� โยธี
62013043756 นายวิชา อาสน�ปาสา
62013043757 นางสาวจิตตราพร บุญมา
62013043758 นางสาวสิริกร ศรศิริ
62013043759 นางสาวหทัยภัทร โพธ์ิตุ5น
62013043760 นางสาวศรัญญา ขวัญเกิด
62013043761 นางสาวพัสพิชชา พิชญะพงษ�ภักดี
62013043762 นายสันต�ภพ รัชวัตร
62013043763 นางสาววรกานต� พุ5มมณี
62013043764 นางสาวนวรัตน� ทิพย�รัตน�วรการ
62013043765 นางสาวนันทนา เดชะ
62013043766 นางสาวเกศรินทร� พรมรักษ�
62013043767 นายอัศกร ปานเพชร
62013043768 นางสาวศศิณัฐ บําเรอวงศ�
62013043769 นางสาวเยาวพา เขียงชัยภูมิ
62013043770 นายอิศรา ถานันท�ตะ
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62013043771 นายสิทธิชัย ท%าวนอก
62013043772 นางสาวหนึ่งฤทัย ดีกระจ5าง
62013043773 นายนิธิวุฒิ จงวิสุทธิสันต�
62013043774 นางสาวจิตมณี พ5วงป@Pน
62013043775 นางสาวภาวิณี พิเศษฤทธ์ิ
62013043776 นายเกียรติศักด์ิ บุญปFcน
62013043777 นางสาวอริศรา ช5อพยอม
62013043778 นางสาวชื่นกมล ขวัญเรือน
62013043779 นางสาวรังสินี คชภักดี
62013043780 จ.ส.อ.ชนุพล ศรีโคตร
62013043781 นายตรียศ สําเภา
62013043782 นางสาวชัญญพัชร� ภักดีนวล
62013043783 นางสาวนฤมล สุระศรี
62013043784 นางสาววีนา คําขม
62013043785 นายเทพสกล แข็งแรง
62013043786 นางสาวสุขุมาล นกแก%ว
62013043787 นางสาวชญาภา คําคอน
62013043788 นางสาวโชติกา รัตนพนาวงษ�
62013043789 นายสุวัฒน� สมัคราษฎร�
62013043790 นางสาวป@ยะภรณ� อันทะไชย
62013043791 นายศิวฤทธ์ิ ศิลางาม
62013043792 นางสาวฟาริดา นาคสัมฤทธ์ิ
62013043793 นางสาวนฤมล เหลือมพล
62013043794 นางณัฐชยา แก5นบุญ
62013043795 นางสาววาสนา เพราะสวน
62013043796 นางสาวชไมพร อินทรมณี
62013043797 นางสาวปนัดดา วงค�วิราช
62013043798 นางสาวเบญจมาศ ผายแดง
62013043799 นางสาวมัลลิกา ทาสีดา
62013043800 นางสาวชาลิสา บุรีภักดี
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62013043801 นางสาวกานต�รวี โปทา
62013043802 นางสาวอารยา ผลวิรัตน�
62013043803 นางสาวอลิสา อ5อนฉํ่า
62013043804 นางสาวกมลวรรณ มีชัย
62013043805 นายธนพล สุขเอี่ยม
62013043806 นางสาวธีรวรรณ บุญหนัก
62013043807 นายมานนท� รัตนนาคะ
62013043808 นางสาวธนัชลักษณ� มารีกา
62013043809 นางสาวนิตยา น%อยนา
62013043810 นายสรวิศ ดุริยพันธ�
62013043811 นางสาวชยาณัญ จารุจันทร�
62013043812 นางสาวระพีพรรณ ยศสุพรม
62013043813 นายศุภวัฒน� วิวัฒนพิทยาวุฒิ
62013043814 นายกฤตบุญ ทิพยโสตถิ
62013043815 นางสาวกัณนิกา นุ5มดี
62013043816 นายสหรัถ วิชญะเศรษฐ
62013043817 นางสาวจารุกุล เจริญศรี
62013043818 นางสาวปุญชรัศม์ิ สุนทรวิสัย
62013043819 นายศักรินทร� เสาร�พูน
62013043820 นายไตรทศ บุนนาค
62013043821 นายพงศ�ศักด์ิ สุชีพ
62013043822 นางสาวทิพารมย� พรหมดนตรี
62013043823 นางสาวสุธิดา จิราสิต
62013043824 นางสาวนิภาวรรณ พรอินทร�
62013043825 นางสาวพัชรินทร บุญเที่ยง
62013043826 นางสาวสุพรรณี ชัยโชติ
62013043827 นางสาวปรียาภรณ� สอนดา
62013043828 นางสาวนันทิชา หมอยา
62013043829 นางสาวณรัสวัลย� แอร5มหล%า
62013043830 นางสาวหฤทัย สอนประสม
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62013043831 นางสาวปุณยวีร� ศิริโวหาร
62013043832 นายณัฐสรณ� ก%อนจันทึก
62013043833 นายมานพ ตาลเจริญ
62013043834 นางสาวจารุวรรณ ศรีทรงเมือง
62013043835 นางสาวรัชฎาภรณ� ทองโมถ5าย
62013043836 นายธนาดุล เลิศพลาพงศ�
62013043837 นางสาวจุฑาทิพย� แววสัมพันธ�
62013043838 นางสาวชลกนก ยมะสมิต
62013043839 นายเอกลักษณ� ทัพเชื้อธรรม
62013043840 นายณภัทร สุวรรณวงษ�
62013043841 นายอานนท� เบียงแล
62013043842 นางสาวฉัตรฤทัย ทองวงศ�
62013043843 นายศรัณยู จําปาไชยศรี
62013043844 นายเอกอาลัน สีสุวงษ�
62013043845 นางสาวพัชรพร เชาว�ศิริ
62013043846 นางสาวสุรัมภา ฤทธิเลิศ
62013043847 นางสาวณัฐยา ภูมิไชโชติ
62013043848 นายจักรพงษ� จันทร�แก%ว
62013043849 นายป@ยะพงษ� ตาสิติ
62013043850 นางสาวนิชญา นวลศิริ
62013043851 นายธีรยุทธ จิรานุภาพ
62013043852 นางสาวนวรัตน� มณีสม
62013043853 นางสาววรัชญาภรณ� ธนภรภานุโรจน�
62013043854 นายณัฐชานนท� ประสพพฤกษ�
62013043855 นายอับดุลมาเล็ก แวนาแว
62013043856 นายณรงค� เปYยทอง
62013043857 นายสิทธิพงศ� คะชา
62013043858 นายธนกร แก%วกระจก
62013043859 นายสถาพร รอดเฉลิม
62013043860 นายรณชัย สีเหม5น
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62013043861 นางสาวกชกร อรรถโกวิทวิทยา
62013043862 นางสาวปวิชญา ชนะวงศ�
62013043863 นางสาวสุภาพร สุขถมยา
62013043864 นางสาวพจมาน ชูช5วย
62013043865 นางสาวเดือนดารา คงสอน
62013043866 นางสาวสาธิติรัก อยู5ม่ัน
62013043867 นางสาวปริฉัตร แปงสาย
62013043868 นางสาวนัทธมน ถมบัตร
62013043869 นายซูไฮมี ดือรานิง
62013043870 นายธีระวัฒน� โป^ะบุญมา
62013043871 นางสาวพรนรินทร� มีกลิ่นหอม
62013043872 นายฐิติวัฒน� ปFทมวิสุทธ์ิ
62013043873 นางสาวชนาภรณ� มะยะเฉียว
62013043874 นางสาววราภรณ� วาลมนตรี
62013043875 นายวชิระ ทองอ5อน
62013043876 นางสาวเมทิกา ธนะโชติภัทร�
62013043877 นางสาวสุกาญจนี พุทธิเภสัช
62013043878 นางสาวจุติพร ตะน%อย
62013043879 นางสาวอุบลศิริ แก5นโสม
62013043880 นายเนวิน สุภารัตน�
62013043881 นางสาวชญาน�นันท� แก%วกล่ํา
62013043882 นางสาวศิริพร สุจริต
62013043883 ว5าที่รตหญิงอรพรรณ ใจจิตต�
62013043884 นางสาวดวงทิพย� ตระกูลรัมย�
62013043885 นายเจษฎากร กรทักษ�
62013043886 นางสาวขวัญชีวา แพงทอง
62013043887 นางสาวสุนิสา เจะโซะ
62013043888 นางสาวยูริ ไชยวงค�
62013043889 นายพงศ�พันธ� ดิษฐเจริญ
62013043890 นางสาวชุติมา พรรธนาลัย

หน%า 1463 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013043891 นางสาวอรยา ภูแข5งหมอก
62013043892 นางสาวบุษบา สารพัฒน�
62013043893 นางสาวพิมพ�อร ร%อยแก%ว
62013043894 นางสาวพรทิพย� ไชยา
62013043895 นายอาทิตย� ศิริวัฒนะตระกูล
62013043896 นางสาวชฎาพร อรุณรุ5ง
62013043897 นางสาวภัทรรัตน� บุญงาม
62013043898 นางสาวศุภสุดา เนวะลา
62013043899 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเยาวลักษณ� ตันตยาภิรักษ�
62013043900 นางสาวอัญชนา จันทร�แบบ
62013043901 นางสาวรัชนิดา จันทรากูลพงษ�
62013043902 นางสาวสุพรรษา พิมพ�เถ่ือน
62013043903 นางสาวแสงเดือน สวยล้ํา
62013043904 นางสาวสกาวรัตน� เหมเมือง
62013043905 นางสาวป@ยมาศ บุญสมปอง
62013043906 นางสาวนัตมะห� สาและ
62013043907 นางสาวพัชรา เพ็ชรคง
62013043908 นายวรโชติ โพนชัยแสง
62013043909 นายเขมชาติ เนื่องจํานงค�
62013043910 นางสาวกีรติกา เข็มปFญญา
62013043911 นางสาวจิราภรณ� ทิพย�พิมล
62013043912 นางสาวสุชาดา สงแก%ว
62013043913 นางสาวมณีรัตน� เวียงคํา
62013043914 นายชนิดา เจียรจิรพงศ�
62013043915 นางสาวสุพัตรา ศรีอ5อน
62013043916 นางสาวกมลวรรณ เมืองเชียงหวาน
62013043917 นางสาววรรณา แสนจําหน5าย
62013043918 นางสาวรัตน�มณี บุญปFญ
62013043919 นายสันต�ฉัฐ ฉัฐเรือนจรัส
62013043920 นางสาววาสนา เมืองจันทร�
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62013043921 นางสาวธัญญรัตน� ภัทรโท
62013043922 นายธีรวัฒน� ศรีกลิ่น
62013043923 นางสาวรจนา ชื่นพรม
62013043924 นางสาวป@ยะพร เชยชอุ5ม
62013043925 นางสาวกัลย�สุดา หาป;อมชัย
62013043926 นางสาวปรียาภรณ� อํานวยศิลปQ
62013043927 นางสาวสิริณัฎฐ� แสนใหม5
62013043928 นางสาวสุภัทรา ฉัตรไชย
62013043929 นางสาวสุภาพร ชูราศรี
62013043930 นางสาวสโรชา สกุลนาค
62013043931 นายยงยุทธ ศรีเมือง
62013043932 นางสาวณัฐวรา มาเป[ง
62013043933 นางสาวพิมพ�นิดา ชูทอง
62013043934 นางสาวพชรพร ดอกไม%ขาว
62013043935 นางสาวนารีรัตน� ใจมิภักด์ิ
62013043936 นางสาวเสาวนีย� ม5วงศิริ
62013043937 นางสาวจิราภรณ� มะราช
62013043938 นายเจตน� เลิศอาภานนท�
62013043939 นายไอยรัชต� ญาติธรรมไตร
62013043940 นางสาวทิพย�สุดา จันทร�ตาธรรม
62013043941 นางสาวพิมพ�ชนก กระตุปFญญา
62013043942 นางสาวอนุชตรา แซ5ลิ้ม
62013043943 นางสาวเกศแก%ว เกิดน%อย
62013043944 นางสาวมนัสพร แซ5หลุ%ง
62013043945 นางสาวพิทยาภรณ� โพธ์ิพึ่ง
62013043946 นางสาวภัทธร ใจกล%า
62013043947 นางสาวอภิรวันท� ศักด์ิสวัสด์ิ
62013043948 นางสาวธันยาภรณ� บุตตะบุตร�
62013043949 นางสาวลัดดาวัลย� ระย%า
62013043950 นางสาวณัฐฐา รักยืด
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62013043951 นางสาวสุทธิรัตน� เศียรอุ5น
62013043952 นางสาวโสภิต กรวยสวัสด์ิ
62013043953 นางสาวอัจฉราพรรณ ดําทอง
62013043954 นายพีรวุฒิ อยู5ประเทศ
62013043955 นายป@ยะภูมิ คุณอุดม
62013043956 นางสาวปFณฑิตา หาญสิทธ์ิ
62013043957 นางสาวศิริขวัญ สุทธิพล
62013043958 นางสาวปYย�วรา เจริญนา
62013043959 นางสาวภัคจิรา รัฐสมุทร
62013043960 สิบตํารวจตรีจรัลชัย ภูช5างทอง
62013043961 นางสาวศศิวิมล เมาะลาษี
62013043962 นางสาวจิราพร มากสุริวงศ�
62013043963 นางสาวภัทรวรรณ ศรีโยม
62013043964 นางสาวณัฏฐ�ชญา หอมจัด
62013043965 นายกัญจน�ภิมุข นุชขํา
62013043966 นางสาวพรชนก ศรีสุข
62013043967 นางสาวปานิตา สาระพงษ�
62013043968 นางสาวอมรวรรณ สวนทรัพย�
62013043969 นางสาวนิชาดา บุญเรือง
62013043970 นางสาวปณิดา วิบูลพัฒนาพฤกษ�
62013043971 นางสาวกัลยรัตน� อาจเอื้อ
62013043972 นางสาวเกตุศิริ คําเจริญ
62013043973 นายพิชญ�พงศ� เพ็งสกุล
62013043974 นางสาวนิสาชล แสงฟ;า
62013043975 นางสาวพัชริดา แปลงไร5
62013043976 นางสาวอาสาฬดา จันทร�แก%วแร5
62013043977 นายชยกร ศุภประชากร
62013043978 นายทศพล กอเจริญรัตนกุล
62013043979 นายกษิดิศ ธรรมเนียม
62013043980 นายสุทธิภัทร หนูโพธ์ิ
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62013043981 นายกิตติศักด์ิ หมู5หม่ืน
62013043982 นายปกรสิทธ์ิ หนูช5วย
62013043983 นางสาวเจษฎ�สุดา ป@Pนศักด์ิ
62013043984 นายณัฐพงศ� แดงบัวทอง
62013043985 นางสาวปรารถนา วันศรี
62013043986 นางสาวรัศมี โคตรโนนกอก
62013043987 นายเอกรัฐ เก้ือสังข�
62013043988 นางสาวภัทราพร คําผาลา
62013043989 นายจิราพัชร เหรียญทอง
62013043990 นางสาวมัทรี คํานาค
62013043991 นายณัฐวัฒน� วงค�ตะวัน
62013043992 นางสาวมณฑิตา เข%มแข็ง
62013043993 นางสาวปราญชลี อ5อนสูงเนิน
62013043994 นายชาคริตส� ปานผ5อง
62013043995 นางสาวชลชนก สกุลทหาร
62013043996 นางสาวราศินี รัตนาวิสุทธ์ิ
62013043997 นางสาวกมนต�รัตน� วงศ�เมธากร
62013043998 นางสาวพิมใจ จันทฤกษ�
62013043999 นางสาวศิริพร วงค�เทพ
62013044000 นายไตรรงค� ประทุมโพธ์ิ
62013044001 นางสาวไพรินทร� ทองนุ5ม
62013044002 นางสาวอรทัย อนุกรไกรฤกษ�
62013044003 นางสาวธนินนุช วัชระนิมิต
62013044004 นายวัชรพล คงเสรีดํารง
62013044005 นางสาวณัฐกานต� แก%วก5อเกิด
62013044006 นางสาวลีผกา ศรีหนองบัว
62013044007 นายนราพันธุ� ทองนิตย�
62013044008 นายนนท� มีทอง
62013044009 นางสาวกนกพรรณ อาจโต
62013044010 นางสาวศุภวรรณ ศุภวรวงศ�
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62013044011 นายธนสาร คุณะชล
62013044012 นางสาวมัณฑนา เข็มทอง
62013044013 นางสาวนิฮายาตี หะยีแวบากา
62013044014 นายณัฐพล รอดผล
62013044015 นางสาวชวนพิศ แจ%งไพร
62013044016 นายกฤตภัค รามดิษฐ�
62013044017 นางสาวจันจิรา บํารุงรัตน�
62013044018 นางสาวอรอุมา เพ็งมาก
62013044019 นางสาวเนตรชนก ภู5พงษ�พันธ�
62013044020 นางสาวบุษรา ศิริรักษ�
62013044021 นายวิธิท แก%วบุญศรี
62013044022 นางสาวสุทราทิพย� สํารัว
62013044023 นางสาวขวัญชนก จุลปFญญา
62013044024 นางสาวกาญจนา โสสนุ%ย
62013044025 นายกวีภัทร ชาญชีวะ
62013044026 นายกษิด์ิเดช เอี่ยมพินิจ
62013044027 นายสุทธิรักษ� ประทุมวรรณ
62013044028 นางสาววริศรา บุญศิริ
62013044029 นายภูวนาถ กองศิริ
62013044030 นายณัฐชนันท� แย%มมะพลับ
62013044031 นางสาวดาลัด มรสุม
62013044032 นางสาวภรณ�วิรินทร� อิ๋วสกุล
62013044033 นายนพดล รักเจียม
62013044034 นางสาวพุธศิลปQ นิลดวง
62013044035 นางสาวณัชชา ศรีวิเชียร
62013044036 นางสาวสิรินทรา ทองมา
62013044037 นางสาวปาริชาติ ผาหอมสุข
62013044038 นางสาวทิพยาณภัสสร� ศิรรุ5งเรืองภรณ�
62013044039 นายชวลิต อิ่มเจริญ
62013044040 นายชาคริต ตันลิ่มสุน
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62013044041 นางสาวป@ยวรรณ พิมพ�กิจ
62013044042 นางสาวเสาวลักษณ� บัวม5วง
62013044043 นางสาวชานัตตา ละไบหมาดเด็น
62013044044 นางสาวทิพย�นารี ต5วนชะเอม
62013044045 นายวรเทพ พูลสวัสด์ิ
62013044046 นางสาววราภรณ� ล่ําใหญ5
62013044047 นายชยุตม�พงศ� นกอินทรีย�
62013044048 นางสาวฉัตรนภา บุญภิละ
62013044049 นางสาวธัญลักษณ� ข5าเหล็ก
62013044050 นางสาวณิชากร จักรานุกูลกิจ
62013044051 นายพงศกร สุวรรณปาน
62013044052 นางสาวเมวิกา ศศิวิมลกาล
62013044053 ว5าที่ร.ต.หญิงศศิวิมล หูชัยภูมิ
62013044054 นายเอกวัฒน� แก%วมณี
62013044055 นายปฏิภาณ จันทร�วงศ�
62013044056 นางสาวชลธิชา พานิชพันธ�
62013044057 นายนรินทร�ณัฏฐ พรหมเทพ
62013044058 นางสาวพิชญ�รัตน� ชะบาพฤกษ�
62013044059 นางสาวอภิชญา จันทร�ปาน
62013044060 นางสาวพันธิตรา เฉลิมมีกล
62013044061 นายนครินทร� หลังสัน
62013044062 นางสาวกัญญารัตน� เลื่อมทัยสงค�
62013044063 นางสาวเนตรชนก ตันศิริทรัพย�
62013044064 นายธนบดี แสงจันทร�
62013044065 นางสาวจุฑามาศ ภู5ประดิษฐ
62013044066 นางสาวสุชาดา มลใสกุล
62013044067 นางสาวอุไรรัตน� วุฒิเสน
62013044068 นายคัมภีร� มณีศรีขํา
62013044069 นางสาวรุ5งนภา เทียมตา
62013044070 นางสาวณัฐวดี ช5วยยก
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62013044071 นายสิริวัฒน� พูนเกตุ
62013044072 นายธนะชัย แดนเหมือง
62013044073 นางสาวฑิตฐิตา มีลาภ
62013044074 นางสาวศิวนาถ ยะทา
62013044075 นายศักด์ิชัย พลเย่ียม
62013044076 นางสาวจิราภรณ� มังคะละ
62013044077 นายวิรัตน� บัวทอง
62013044078 นางสาวสุวิมล สุทธิพันธ�
62013044079 นางสาวประภาพร พาโน
62013044080 นายณัฐพงศ� ทาแกง
62013044081 นางสาวกมลทิพย� อรุณศิริ
62013044082 นางสาวจารุณี เคลือชัย
62013044083 นางสาวพรปวีณ� สุวรรณชนะ
62013044084 นางสาววาสนา เสือเกิด
62013044085 นางสาวกัญญา ทวีวงศ�แสงทอง
62013044086 นายสุภโชค บุดดี
62013044087 นางสาวอรพรรณ วงศ�พล
62013044088 นางสาวกมลฉัตร สถิรวณิชย�
62013044089 นายสุทิน ยางก%อน
62013044090 นางสาวสาวิตรี พราหมหีด
62013044091 นางสาวชลันดา มีอิน
62013044092 นายสหพล ทองแสง
62013044093 นางสาวลลิตา เกสร�ประทุม
62013044094 นายทิวากร หงษ�วิเศษ
62013044095 นางสาวพลอยภริตา สังวาลย�เงิน
62013044096 นายภัทรพล ต้ังจิตติวัฒนา
62013044097 นายพิชชา ค%อชากุล
62013044098 นางสาวพลอยไพลิน ศรีโฮง
62013044099 นางสาวศุภธนา โกศล
62013044100 นายเอกพงษ� ย่ิงยงค� 
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62013044101 นางสาวชนากานต� รักสวน
62013044102 นางสาวสุรภา เวียงแก%ว
62013044103 นางสาวกรินตวี หญีตคง
62013044104 นายธรรมรัตน� เนียมแก%ว
62013044105 นายพงศธร ภูที
62013044106 นางสาวรูซีลา เจUะเตะ
62013044107 นางสาวโรสมาลิน ฮามะ
62013044108 นางสาวพรพิมล ศรีประเวช
62013044109 นางสาวจารุพร พาโพธ์ิ
62013044110 นางสาวสิริราช พงษ�มี
62013044111 นางสาวแพรวสําลี ลุนพันธ�
62013044112 นางสาวอรวิภา กล5อมสุวรรณ
62013044113 นางสาวพัทธ�ธีรา สระทองน5อง
62013044114 นางสาวณิชาภัทร ทองศรี
62013044115 นางสาววิภาพร สุขม่ัน
62013044116 นางสาวณัฐธารีรัตน� แช5มช%อยภาสกุล
62013044117 นางสาวนารีนุช แม%นมินทร�
62013044118 นายวรวัฒน� รัตตนะ
62013044119 นางสาวธัญณภัสส� วรนามธนสกุล
62013044120 นางสาวอุมารินทร� ปFสสาศักด์ิ
62013044121 นางสาวเพ็ญนภา ขําระหงษ�
62013044122 นางสาววิภารัตน� เพ็ชรหวล
62013044123 นางสาวรมิดา จิตติมิตร
62013044124 นางสาวเบญจมาศ บุตรพุ5ม
62013044125 นางสาวลักขณา วะชุม
62013044126 นายสนามชัย ลิ้มตระกูล
62013044127 นายภรภัทร อุทรักษ�
62013044128 นางสาววิริญา นนทอ
62013044129 นางสาวสุพัตรา สนามทอง
62013044130 นางสาวปทุมทิพย� ผดุงทศ
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62013044131 นางสาวนุชนาถ เรียนวาที
62013044132 นางสาวจุฑามาศ แพ5งพันธ�
62013044133 นางสาวรชนีกร กันทะ
62013044134 นางสาวพรพรรณ สายวะเดช
62013044135 นายธนภัทร ญานเนตร
62013044136 นางสาวกัญญารัตน� ยศศักด์ิเจริญ
62013044137 นางสาววลีพร แก%วชูทอง
62013044138 นายณัฐพงศ� อนันตวุฒิ
62013044139 นางสาวสุประวีณ� ตอเสนา
62013044140 นางสาวอารดา ก่ิงคํา
62013044141 นางคนึงนิจ ใจดี
62013044142 นายนวพณ แสงสุวรรณ
62013044143 นางสาววารี แซ5ย5าง
62013044144 นางสาวกุลปรียา สุขเกษม
62013044145 นางสาวปกเกศ ปFMนสมสกุล
62013044146 นายไตรรัตน� ศรีสุพรรณ
62013044147 นางสาวศิริวรรณ มัณฑยานนท�
62013044148 นางสาวอาภาภรณ� ทองคําสัมฤทธ์ิ
62013044149 นายสุพัฒกิจต์ิ บุตรศรีรักษ�
62013044150 นางสาวอรอนงค� ผดาศรี
62013044151 นางสาวอังสนา เกิดชูชื่น
62013044152 นางสาวจุฑารัตน� สังเขป
62013044153 นางสาวกมลทิพย� จันทร�วงกลม
62013044154 นายสรายุทธ พินยะเพียร
62013044155 นางสาวพัทธรินทร� ศรีจะทิ้ง
62013044156 นางสาวสุภัค ดีงาม
62013044157 นางสาวสุรีย� มานะเสน
62013044158 นางสาวรัฒิยา ด%วงดน
62013044159 นางสาวจุฑามาศ สมัครสมาน
62013044160 นางสาวลักษมณ ประจวบมูล

หน%า 1472 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013044161 นายปรัชญา เมฆนาคา
62013044162 นางสาวรัชนี จุลโอภาส
62013044163 นางสาวจิรัชยา สุขกลัด
62013044164 นางสาวชุติกาญจน� มุ5งผลกลาง
62013044165 นางสาวศิริพร วิเศษมณี
62013044166 นางสาวเบญชญา พิมพ�แช5ม
62013044167 นางสาวศุทธินี ศรีปะโค
62013044168 นางสาวขนิษฐา ศรีอุดร
62013044169 นายกิตติภูมิ หอมนาน
62013044170 นางสาวพิมพ�พิศา กลมสูงเนิน
62013044171 นางสาวป@ยฉัตร แตงสุวรรณ�
62013044172 นางสาวอรทัย จันทมงคล
62013044173 นายกฤตณัฐ เฟLPองจันทร�
62013044174 นายณัฐกร ยศเมฆ
62013044175 นางสาวฐาวรีย� คําพอง
62013044176 นางสาวชลธิชา มาตย�ภูธร
62013044177 นายอดิศักด์ิ บุญเรือง
62013044178 นางสาวกิตติยา ลีส%มซ5า
62013044179 นายทวีวงศ� สุนทรพงษ�
62013044180 นายวุฒิชัย ดําแก%ว
62013044181 นางสาวอรณิชา โคตรคํา
62013044182 นายจิตณฐกานต� จิราธนาเมธาธรรม
62013044183 นางสาวไพลิน ศรีจันทร�
62013044184 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกัญญารัตน� ทัดเปรม
62013044185 นางสาวจินตนา โหง5นคํา
62013044186 นายพิเชษฐ� พิจารณา
62013044187 นางสาวบัณฑิตา อุณหเลขจิตร
62013044188 นางสาวชิดชนก อุ5มอยู5
62013044189 นายทิพากร นิพัทธโสภณ
62013044190 นางสาวอนุธิดา อร5ามวิบูลย�
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62013044191 นางสาวเรวดี เคนพล
62013044192 นางสาวธัญญนันท� ฉัตรสินไพศาล
62013044193 นายจิรศักด์ิ ยอดประสิทธ์ิ
62013044194 นางสาวกชนุช มิตรจันทร�
62013044195 นางสาวจิตสุภา จารุกรุณา
62013044196 นางสาวฐิติมา ปFPนสี
62013044197 นายธนทร วิจิตรประชา
62013044198 นางสาวมนภพร สภาวจิตร
62013044199 นางสาวมนธิชา ขันธโชติ
62013044200 นายสุรเดช พรมแตง
62013044201 นายวโรดม กีรานนท�
62013044202 นางสาวเสาวคนธ� แซ5อุ5ย
62013044203 นางสาวปนัดดา เผือกขวัญยืน
62013044204 นางสาวฐานิดา เพ็งบุตรดี
62013044205 นายอัมฤทธ์ิ หวานหอม
62013044206 นางสาวรัตนาวดี ผิวเหลือง
62013044207 นางสาวป@ยดา สยะนานนท�
62013044208 นางสาวสุนิสา ศรีบุญเรือง
62013044209 นางสาวพัชราภรณ� น%อยผล
62013044210 นายจารุกิตต์ิ สีหบุตร
62013044211 นายมงคล ป@วาวัฒนพานิช
62013044212 นางสาวสุภาวัลย� สั่นสะท%าน
62013044213 นายพัทธวัฒน� พูนนิธิวรเวทย�
62013044214 นางสาวธัญกมล แก%วช5วง
62013044215 นางลัดดาวัลย� บุญสังข�
62013044216 นายนิติพงษ� สุขเพีย
62013044217 นางสาวมชณต โพทวี
62013044218 นางสาวโชติกา หยวกอ5อง
62013044219 นางสาวนันทพร แก%ววรรณะ
62013044220 นางสาวเรวดี ศรีระบาย
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62013044221 นายหัสดิน กลิ่นพิทักษ�
62013044222 นายวริษฐ� บุหลัน
62013044223 นางสาวภัทรภร เขียวสอาด
62013044224 นางสาวคณพิชญ� ศิริกาญจน�กวี
62013044225 นางสาวภารสา แสงโพธ์ิแก%ว
62013044226 นายสุทธิบุตร ศิริวรรณ
62013044227 นายนิศรุธ ภักดี
62013044228 นางสาวศุภลักษณ� ศรีนาราง
62013044229 นายธีระศักด์ิ เพ็งย้ิม
62013044230 นางสาวศิญามาศ พิมพ�เหมือน
62013044231 นางสาวเบญจวรรณ อู5อรุณ
62013044232 นางสาวจิรนันท� อุ5นเรือน
62013044233 นางสาวอุรารักษ� เพ็ชร�ใหญ5
62013044234 นายทรงกลด ประทีปถ่ินทอง
62013044235 นางสาวปริยฉัตร เกษตรสุนทร
62013044236 นายธนาพงษ� เกษศิลปQ
62013044237 นางสาวกรรณิการ� พัศระ
62013044238 นางสาวจันทิมา แสงวันทอง
62013044239 นางสาวรัชกร จันทร�ลา
62013044240 นางสาวพุธิตา สีวรฤทธ์ิ
62013044241 นายเอกราช จิตพิภพ
62013044242 นางสาวณัฐกฤตา วัฒนชัย
62013044243 นางสาวพิชญา รัตนคุณ
62013044244 นายไพรัช เพ็งเหมือน
62013044245 นางสาวพิมตะวัน แก%วสูงเนิน
62013044246 ว5าที่ร%อยตรีภูชิสส� อ5อนรักษ�
62013044247 นางสาวชนัญชิดา มุตตามระ
62013044248 นางสาวอรวิภา มุกมีค5า
62013044249 นายปรีชา บุญนําเสริมส5ง
62013044250 นางสาวนลินรัตน� หงสวัฒนานนท�
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62013044251 นางสาวสุธิตา จิตต�หลัง
62013044252 นางสาวภาวิตา ศิลปสมบูรณ�
62013044253 นางสาวณัฐชา บุญมี
62013044254 นายจุมพล ทัพไชย
62013044255 นางสาววริศรา จ่ันโต
62013044256 นางสาวชลลดา มีจันทร�
62013044257 นางสาวจิราภรณ� บุญยะประเวศ
62013044258 นายณรงค�ศักด์ิ สีสุราษฎร�
62013044259 นางสาวสิรินันท� สมใจ
62013044260 นายอลงกร ศรพรหมมาศ
62013044261 นางสาวณพัชสินี เนื่องทวีชัยวัช
62013044262 นายสราวุธ ชูคดี
62013044263 นางสาวปานจันทร� แถมบุญ
62013044264 นายธรรมรัตน� ทิมให%ผล
62013044265 นายธรรศ เมฆรัตนวรกุล
62013044266 นางสาวธัญญาภรณ� จันดี
62013044267 นางสาวญาธิป สมภักดี
62013044268 นายธนพนธ� บุญรัตน�ชัยพร
62013044269 นายภัทรวุธ สารพัฒน�
62013044270 นางสาวกานต�พิชชา ศิริ
62013044271 นายวิษณุ ใจชัยภูมิ
62013044272 นายจินตพงศ� ณะทอง
62013044273 นางสาวณิชพลัฏฐ� ใจสุวรรณ
62013044274 นางสาวรุ5งนภา สุขเจริญ
62013044275 นางสาววชิรญา สุขเอก
62013044276 นายพรเทพ พุทธนวงศ�
62013044277 นางสาวณัชชา ชนะพาล
62013044278 นายจิรภัทร นิลณรงค�
62013044279 นางสาวจันทิมา ปราบแทน
62013044280 นางสาวสุธิมาศ สังข�สุวรรณ
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62013044281 นายธนภัฏ องค�วิทยานุสรณ�
62013044282 นางสาววรรณศิริ วิบูลย�ผล
62013044283 นางสาวศรุดา วิรชา
62013044284 นางสาวสุกัญญา จันทร�ทิพย�
62013044285 นายศรายุทธ เรืองผล
62013044286 ว5าที่ ร.ต.หญิงอลิษา บุญมารถ
62013044287 นายศักย�ชาย งามเผือก
62013044288 นางสาวมนัสนันท� แดงโชติ
62013044289 นายก5อกนก นรินทร�นอก
62013044290 นางสาวปวีณา พันธุ�ธนุสร
62013044291 นางสาวภัทรวดี สุขเจริญ
62013044292 นางสาวอภิญญา โคตรโสภา
62013044293 นางสาวกัญญานัฐ แก%วดก
62013044294 นางสาวปณิธิ นิลรัตน�
62013044295 นางสาวจณิสตา พัฒนสาร
62013044296 นางสาวสุวรรณี สุระคนธ�
62013044297 นางสาวจิราพรรณ เตจันทร�
62013044298 นางสาวพชรพร ไทยเสน
62013044299 นางสาวณัฐชา สุวพัฒน�
62013044300 นายกุลฑล สินสกุล
62013044301 นายณัฐภัทร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
62013044302 นางสาวรัตนาภรณ� ชุบรํา
62013044303 นางสาวอมรรัตน� ม5วงลาย
62013044304 นางสาวปFทมาภรณ� เล็กกระจ5าง
62013044305 นางสาวซาลีฮา เหร็นเส็บ
62013044306 นางสาวดวงทิพย� เส%งทั่น
62013044307 นางสาวปทัตตา พันชนะ
62013044308 ส.ต.ท.ณรงค�เดช คุณารูป
62013044309 นางสาวสุภัทรา สิงหศิริ
62013044310 นางสาวพิชชาพร บุตรแก%วแตง
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62013044311 นางสาวตรีรักษ� อมรธรรม
62013044312 นางสาวณัฏฐ�พัฒน� บุญโรจน�
62013044313 นายจิรายุ เชื้อสุข
62013044314 นางสาวนันทวรรณ แก%วนวล
62013044315 นางสาวฆายณีย� ดวงภักดี
62013044316 นายมีเพียร ศรีนวลเอียด
62013044317 นางสาวเสาวลักษณ� โกยรัมย�
62013044318 นางสาวมณฑิตา จําปาน%อย
62013044319 นางสาวพัศราภรณ� เทพสุธรรม
62013044320 นางสาววรัญญา ธรรมจิตาเจริญ
62013044321 นางสาวสุมิตา เกงขุนทด
62013044322 นางสาวจิรัศยา แสงสุวรรณ�
62013044323 นางสาวพัชรี ดิสปFญญา
62013044324 นางสาวกนกวรรณ ม5วงโพธ์ิเงิน
62013044325 นางสาวณัฏฐณิชา โพธ์ิทอง
62013044326 นายวชิระ อุปนันท�
62013044327 นายณัฐนนท� ถนอมสิงห�
62013044328 นางสาวจิรวดี ตันคํามูล
62013044329 นายวิศรุต เทพยศ
62013044330 นางสาววิภาวรรณ พันธุ�นาม
62013044331 นายพิสุทธ์ิ จันทรสถิตย�
62013044332 นายศุภณัฐ คงนวล
62013044333 นางสาวชไมพร สาวิสิทธ์ิ
62013044334 นางสาวชนากานต� เชื้อสาย
62013044335 นายทฤษฎี วงศ�มีมา
62013044336 นางสาวกุลศิริ แจ%งสว5าง
62013044337 นางสาวธันยพร บุญรักษ�
62013044338 นางสาวสุรีย�พร ยินดีขันธ�
62013044339 นางสาวอรณี ใหญ5เลิศ
62013044340 นางสาวมณีรัตน� สิทธิชัย
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62013044341 นายอนุสิทธ์ิ ล5องอําไพ
62013044342 นายทินกร ไชยปะ
62013044343 นางสาวกฤษณา แก%วประชุม
62013044344 นางสาวปFทมาภรณ� ถือแก%ว
62013044345 นางสาวกีรติกานต� เจริญรัมย�
62013044346 นางสาวทิพวรรณ สมีนาง
62013044347 นายวานิส คุ%มบ%าน
62013044348 นางสาวเมษา ปริปุรณะ
62013044349 นางสาวณัฐพร รักษมาตา
62013044350 นางสาวนิภัทรษกร เฟLPองฟุ;ง
62013044351 นางสาววรัญญา จานประเสริฐ
62013044352 นางสาวกานต�สินี สีเข่ือนแก%ว
62013044353 นายไพรัตน� คําแผง
62013044354 นายศุภกิจ ถาตา
62013044355 นางสาวทัศนีย� เชื่อมฉิม
62013044356 นางสุดารัตน� สุขสุทธิ
62013044357 นางสาวศุภรัตน� จําลองชาติ
62013044358 นายธีรภัทร เกตุมณี
62013044359 นางสาวอรพรรณ แก%ววิเศษ
62013044360 นายกฤตภาส สงวนหมู5
62013044361 นางสาวปวีณ�ธิดา รัตนบุรี
62013044362 นายสกล คําจ%อย
62013044363 นางสาวธนิชา เวทย�สิทธ์ิ
62013044364 นางสาวป@ยะธิดา โปริสา
62013044365 นายอภิสิทธ์ิ ยะเปYยงปลูก
62013044366 นางสาวประกายรุ%ง พลับพลา
62013044367 นายพัฒนา เขียวทอง
62013044368 นายธีรวัต คําดวง
62013044369 นางสาววันทนา สุวรรณอาภรณ�
62013044370 นางสาวชนากานต� เรืองจันทร�
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62013044371 นางสาวณหทัย อรรคนิตย�
62013044372 นางสาวสุดาพร แก%วสมศรี
62013044373 นางสาวอติพร รักอาชีพ
62013044374 นางสาวศุภสินีย� พรหมทา
62013044375 นางสาวรัตนา พุทธรักษ�
62013044376 นางสาวดลยา จันคง
62013044377 นางสาวศิริลักษณ� ทรงแก%ว
62013044378 นางสาวนนทพร ทองอยู5คง
62013044379 นางสาวสุดารัตน� ทองอินทร�
62013044380 นางสาวจีรภาภรณ� วงศ�ศรียา
62013044381 นางสาววิลาสินี ร5วมบุญ
62013044382 นายเดชอนันต� สว5างรัตน�
62013044383 นางสาวธัญพร เพ็งสุวรรณ
62013044384 นางสาวพัชรี ศรีเศษ
62013044385 นางสาวเมริษา จันทา
62013044386 นายชวลิต แป;นโต
62013044387 นางสาวมณีนุช เหมลา
62013044388 นายศราวุธ พลศรี
62013044389 นายธนากร สุขเอียด
62013044390 นายยุทธิรัตน� วิหกรัตน�
62013044391 นางสาวอาภากร พ่ึงแสง
62013044392 นายธีระวัฒน� บุญทา
62013044393 นางสาวปวีณา น%อยตะวัน
62013044394 นางสาวพัชราภรณ� กวนหลวง
62013044395 นางสาวพาขวัญ วาทีประไพ
62013044396 นางสาวภาวีรัตน� สมบัติ
62013044397 นางสาวญาณิน ทองสมัคร�
62013044398 นางสาวสุพรรณี เพ็งจันทร�
62013044399 นางสาวธัญชนก แต5งเนตร
62013044400 นางสาวฮุซนี งะสกุล
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62013044401 นายเจษฎา ชมภู5
62013044402 นายสุรสิทธ์ิ สาลี
62013044403 นางเพ็ญแข เดชพลมาตย�
62013044404 นางสาวศิวพร สุกใส
62013044405 นางสาวจุฑามาศ หม่ืนโฮ%ง
62013044406 นางสาวกนกวรรณ อัมเรศ
62013044407 นางสาวสิรีธร สุขสงวน
62013044408 นางสาวอมรรัตน� สุระมันคา
62013044409 นางสาวปนัสยา เงินมาก
62013044410 นางสาววิจิตรา คงดังรัมย�
62013044411 นายกีระวัฒน� ใบแก%ว
62013044412 นางสาวสุชัญญา แก%วก5อศรี
62013044413 นายอานนต� ไชยสัตย�
62013044414 นางสาวกัญจ�ณิษชา กุศล
62013044415 นางสาวนาบีละห� โตะเจะ
62013044416 นางสาวพชรณญาดา อันละคร
62013044417 นางสาวธัญลักษณ� รานวล
62013044418 นางสาวสุภาพร อึ้งวิเชียร
62013044419 นายอภิสิทธ์ิ เลิศพิทยานนท�
62013044420 นายประวุฒิ โพธ์ิน%อย
62013044421 นางสาวศศิธร ศรีบุดสา
62013044422 นางสาวศศิมา บ%านเกาะ
62013044423 นางสาวอรวรรณ เหมือนพุฒ
62013044424 นางสาวสุพิชญ�ชญา บุญไฮ%
62013044425 นายกฤษณัฐ คุณกะมุท
62013044426 นางสาวสุปFญญา อินแตง
62013044427 นางสาวชนัดดา เปล5งผิว
62013044428 นายณัฐภัทร ศักด์ิศุภนรา
62013044429 นางสาวหนึ่งฤทัย สุขท5าหิน
62013044430 นายภูวนาท ถือนิลเจียระไน
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62013044431 นางสาวสุภาภรณ� การสําโรง
62013044432 นางสาวรวิวรรณ ฤทธิจันทร�
62013044433 นางสาวสุคนธ� ขุนไพชิต
62013044434 นางสาวกันยารัตน� อุดม
62013044435 นายอรุณโรจน� รูปหล5อ
62013044436 นางสาวศิริรัตน� สาขามุละ
62013044437 นางสาวภรณ�สุดา ถิรรัตนมงคล
62013044438 นายปุณย�นิรัช กิจพ5วงสุวรรณ
62013044439 นางสาวนาตยา ศรีนิล
62013044440 นายภัทรวิทย� บุญญพันธุ�
62013044441 นายจิรัฏฐ� เมธาสถิตย�สุข
62013044442 นางสาวจริยาพร ใจสา
62013044443 นางสาววีระพันธ� วรรณะ
62013044444 นางสาวประภัสสร อมรปาน
62013044445 นายพรเทพ จีดจีน
62013044446 นายวุฒิชัย บัวบาน
62013044447 นายนนทพัทธ� ผัดวงค�
62013044448 นางสาวลักษณพร หมายชัย
62013044449 นางสาวเกศผกา สาระ
62013044450 นางสาวรอฮานี ยูโน
62013044451 นางสาวกมลชนก ป@Pนปรีชาชัย
62013044452 นายระวีเกียรติ กูลรัตนประทีป
62013044453 นายกรวิชญ� ศรวิชชุมาลี
62013044454 นางสาววรรณพร เฝ;าหาผล
62013044455 นางสาวศุภกัญญา บัวแก%ว
62013044456 นายศักด์ิสิทธ์ิ หวังบุญ
62013044457 นายพสิษฐ� เสนาคณิต
62013044458 นางสาวคนธวรรณ สะบู5แก%ว
62013044459 นายธีระยุทธ วรรณรส
62013044460 นางสาวปวีย�สุดา วงศ�โชติวรฉัตร
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62013044461 นางสาวกรกนก อUอสปอนพันธุ�
62013044462 นางสาวปณัฐฎา อินทองมาก
62013044463 นางสาวมัณฑนา จีนพันธ�
62013044464 นายอาทิตย� คงใจดี
62013044465 นายวริษฐ� ท%วมสอาด
62013044466 นางสาวภัทรวรินทร� กล5อมจิตต�
62013044467 นายพิชาภพ บุญเลิศ
62013044468 นางสาวกนกกร สุขเกษม
62013044469 นางสุรีรัตน� น%อยสคราญ
62013044470 นางสาวธัชติยา สาครแก%ว
62013044471 นายอนันต� บุญนาค
62013044472 นางสาวจินตนา จงรัมย�
62013044473 นางสาวประภัสสร ยศศรี
62013044474 นายณัฐพล นุ5นขาว
62013044475 นางสาววรินทร�ทิพย� เดโชปFญญากุล
62013044476 นางสาวพนิดา บัวพันธ�
62013044477 นายกีรติ ไชยศรียา
62013044478 นางสาวจิราภรณ� วงศ�วิเชียร
62013044479 นางสาวอัญชิสา สกุลเจริญ
62013044480 นายชัชชัย ผลบุญ
62013044481 นางสาวภาพิชภร สอนสอาด
62013044482 นางสาวสุติมา มนต�ดี
62013044483 นายวราชัย วรินทร�
62013044484 นางสาวณัฐณิชา ใจเย็น
62013044485 นางสาวเจนจิรา พันธ�พฤกษ�
62013044486 นางสาวอิสรีย� เจริญพิศยกุล
62013044487 นายวีรพงษ� จันทนะโสตถ์ิ
62013044488 นางสาวฐณิฌา ลักษณสาย
62013044489 นางสาวชุติกาญจน� ศรีสว5าง
62013044490 นางสาวอัจฉรา ฉํ่าชื่น
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62013044491 นางสาววรภร ชัยดินี
62013044492 นายธนภัทร วรรณแฉล%ม
62013044493 นายธนพล วัชนาวงศ�
62013044494 นางสาวจิตรานุช ผลโชค
62013044495 นางสาวเกศิณี บัณดิษฐ�
62013044496 นายจิระศักด์ิ จิรรัศมีกาญจนา
62013044497 นางสาวกานต�พิชชา อิ่มอก
62013044498 นางสาวพิชญาภา คําเนตร
62013044499 นายภูวนัย อุ5นใจ
62013044500 นางสาววรรณพร สุขอภัย
62013044501 นายกิตติศักด์ิ ถุงพลอย
62013044502 นายนิพนธ� นะวะคํา
62013044503 นางสาววิราวรรณ แก%วมุกดา
62013044504 นางสาวสุภาวีร� ศรีละวรรณโณ
62013044505 นางสาวศิริรัตน� มณีภักดี
62013044506 นางสาววนัสสา แดงน%อย
62013044507 นายบัญญวัติ จันทมาศ
62013044508 นางสาวนุชนารถ สงวนคํา
62013044509 นางสาวจีรวัฒน� ศรีด%วง
62013044510 นางจรินทร�ทิพย� พลอยทับทิม
62013044511 นายก%องภพ จันทะพรหม
62013044512 นางสาวสรารัตน� บุญลอย
62013044513 นางสาวสุนิดา โพธ์ิรุ5งแจ%ง
62013044514 นางสาวลลิตา การิยา
62013044515 นางสาวปFทมา สุขนพกิจ
62013044516 นางสาวจุฑาพร คุณูปการ
62013044517 นางสาวณัฐริดา วงศ�ประชา
62013044518 นางสาวสุภาวดี รอดเพชร
62013044519 นางสาวศิโรรัตน� สิมมะลิ
62013044520 นายฉัตรชัย ใจสมุทร
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62013044521 นายป@ยศักด์ิ บุญม่ัง
62013044522 นายกิตติศักด์ิ ปาตัน
62013044523 นางสาวสุกัลยา ปาสาริกัง
62013044524 นายอรรถพล คุณเศษ
62013044525 นางสาวเมริณี โยวะราช
62013044526 นายปฐมพร ยุระพันธุ�
62013044527 นางสาวภัทรียา มาบพา
62013044528 นางสาวภัศรา ตู%ป@Pนเพชร
62013044529 นางสาวสุธิดา ตรุโณภาส
62013044530 นางสาวจุทามาศ ศรีเทพ
62013044531 นางสาวสรัลชนา ศิริรักษา
62013044532 นายอภิวิชญ� จันทรส
62013044533 นางสาวนัฐริกา บุญคล%าย
62013044534 นางสาวจินดาพร คําเงิน
62013044535 นายทวีชัย ประเวสไพรสนธ์ิ
62013044536 นางสาวสุใบดา ดําดี
62013044537 นางสาวพิชชานันท� สุวรรณรัต
62013044538 นางสาวปFณชญา ปรัตถจริยกุล
62013044539 นางสาวธนัญชญา ทองช5วย
62013044540 นางสาวนวรัตน� จันทร
62013044541 นายเอกนรินทร� สังข�ขาว
62013044542 นางสาวชัญญานุช บุญโสภาพ
62013044543 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร�หอม
62013044544 นางวริษฐา พรหมเมศ
62013044545 นางสาวเมธาวี จันทร�หัสดี
62013044546 นางสาวสโรชา ลือตระกูลประวัติ
62013044547 นางสาวฐิติพร ชั้นโรจน�
62013044548 นางสาวขนิษฐา ปFดถามา
62013044549 นางสาวฐิติพร คชฤทธ์ิ
62013044550 นางสาวนุชนาถ ขวัญโพชา
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62013044551 นางสาวธิดารัตน� รองสวัสด์ิ
62013044552 นางสาวชนิสร บุญบุตร
62013044553 นางสาวอรพรรณ สิงหา
62013044554 นางสาวฉัตติกา มูลละ
62013044555 นางสาวชิราภรณ� บุญช5วย
62013044556 นางสาวสวรรยา ถาวร
62013044557 นายธนวัชร� เนียมสุวรรณ
62013044558 นางสาววิไลวรรณ แววกระโทก
62013044559 นางสาวปาณิสรา ศรีมณี
62013044560 นายเสฎฐวุฒิ คําวงษา
62013044561 นางสาวกรณัฐ รักษ�แก%ว
62013044562 นางสาวภิดาวรรณ ศรีมณฑก
62013044563 นายพีรณัฐ อินทร�แก%ว
62013044564 นายอิทธิพล แก%วกลาง
62013044565 นางสาวเจนจิรา หลง
62013044566 นางสาวธัญชนก เทพมงคล
62013044567 นางสาวสุกัญญา จับใจ
62013044568 นางสาวยุวภา เตชันซะ
62013044569 นายศุภวิชญ� ต5ายคํา
62013044570 นายสุรินทร� ทองรักษ�
62013044571 นางสาวมยุรี กันแจ5ม
62013044572 นางสาวดวงใจ กองเกิด
62013044573 นางสาวนภัสสร บัวรัตนกาญจน�
62013044574 นางสาวธมลวรรณ ดุลจํานงค�
62013044575 นางสาววิไลพร บั้งทอง
62013044576 นางสาวสุนันธินี ดินส%ม
62013044577 นางสาวเนตรนภา พศกชาติ
62013044578 นายอาทิตย� พัฒชา
62013044579 นายชวัลวิทย� บุญส5ง
62013044580 นางสาวฐิติมา เปลี่ยนกริม
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62013044581 นางสาวป@ยะนุช การนอก
62013044582 นางสาวจิราวรรณ พ5วงสงเคราะห�
62013044583 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวราพร บุญจวง
62013044584 นายพงศ�สิริ โสมเขียว
62013044585 นางสาวณิชาดา อินทร�เรือง
62013044586 นางสาวอลิสา มังษา
62013044587 นางสาวมนัญญา แสงอรุณ
62013044588 นางสาวทวีพร บุญขวาง
62013044589 นายสนทยา น%อยดา
62013044590 นางสาววศินี มันทรานนท�
62013044591 นางสาวปรัชญากานต� โหมเพ็ง
62013044592 นางสาวสุไรยา สะดีน
62013044593 นางสาวร5มเย็น ท5าฉลาด
62013044594 นางสาวอภิญญา มรกต
62013044595 นางสาวป@ยาภรณ� สุขศรีสังข�
62013044596 ส.อ.อภิรักษ� โฉมเฉลา
62013044597 นายกรกฏ ธาราโพธ์ิ
62013044598 นางสาวจิรภา ห%วยจันทร�
62013044599 นายสุรินทร� เสนา
62013044600 นางสาวศรัณภิรมย� งามล%วน
62013044601 นางสาวผกายวรรณ พรมป;อ
62013044602 นางสาวณัฐชญา สุพัฒนโกศล
62013044603 นางสาวณัฐธิดา ฮอหรินทร�
62013044604 นางสาวอาทิตยา จารุปราโมทย�
62013044605 นายธนัฐณ� ก่ิงนันท�สิงห�
62013044606 นางสาวชญานินทร� ศรียางค�
62013044607 นายไพบูลย� กระจ5างวุฒิชัย
62013044608 นางสาวจีรนันท� พรมอินทร�
62013044609 นางสาวปนัดดา ศรีหาราช
62013044610 นางสาวรสรินทร� ต5างหู
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62013044611 นางสาวนันท�นลิน ขันหลวง
62013044612 นางสาวชนมน นาคโมรา
62013044613 นางสาวอริศรา ขันทอง
62013044614 นางพัลลภา หีตช5วย
62013044615 นางสาวกนกพร ชิตานนท�
62013044616 นายนพเก%า จันทรศรี
62013044617 นายสุทิวัส เกาะสมุทร
62013044618 นางสาวฐิติพร ทองสง5า
62013044619 นายธนพงศ� ฉิมเรือง
62013044620 นางสาวปาจรี โชติประเสริฐ
62013044621 นายวิศรุต ทองวิจิตร
62013044622 นางสาวกุลสตรี หอยสังข�
62013044623 นางสาวมุฑิตา จันทร�พิทักษ�
62013044624 นางสาวสวรส สมพงศ�
62013044625 นายเทพรัตน� ฉิมประดิษฐ
62013044626 นางสาวยุรีพร ทําทอง
62013044627 นายจักรกริช สุทน
62013044628 นางสาวณัฏฐธิดา ชื่นดอนกลอย
62013044629 นางสาวกนกวรรณ ค%างสี
62013044630 นางสาวสุกัญญา นัยวิกุล
62013044631 นางสาวคอลีเยาะ แซมา
62013044632 นางสาวอภิญญา สีสุข
62013044633 นางสาวสุปรียา บุญชูวงศ�
62013044634 นางสาวปราถนา กันสวัสด์ิ
62013044635 นางสุพรรณี เมืองสิทธ์ิ
62013044636 นางสาวชญานี ช5างฆ%อง
62013044637 นายอภิวัฒน� ปลักปลา
62013044638 นางสาวปFสณี กันหา
62013044639 นางสาวฐิติชญาณ� จันทรอุดมพงศ�
62013044640 นางสาวพลอยพรรษา เอนกนันต�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013044641 นางสาวเพ็ญนภา วัฒนสมศรี
62013044642 นางสาวกรณิการ� ลอยวานิช
62013044643 นางสาวอารยา ไชยดี
62013044644 นางสาวพณิดา โหงอ5อน
62013044645 นางสาววศิธร อุษณกรกุล
62013044646 นายอัษฎาวุฒิ ทรัพย�เฉลิม
62013044647 นางสาวไหมขวัญ พวงทรัพย�
62013044648 นางสาวภานุมาศ ดํากลิ้ง
62013044649 นางสาวปฏิพัทธ� ครุฑชา
62013044650 นายธีระธาดา รุ5งสุวรรณ
62013044651 นายวิชวุธ คูหาพงศ�
62013044652 นางสาวณิชกานต� กลิ่นมาลัย
62013044653 นางสาวสายฝน โอบอ%อม
62013044654 นางสาวสุภาภรณ� สีเขียว
62013044655 นางสาวลูกน้ํา สมฤทธ์ิ
62013044656 นางสาวสิริวิมล กลิ่นผกา
62013044657 นางสาวปุญญิสา วัดจินดา
62013044658 นางสาวจิราวรรณ สังคปาน
62013044659 นางสาวโสรยา โฉมฉิน
62013044660 นางสาวอัญชนา หนูดี
62013044661 นางสาวกุลธิดา พวงแก%ว
62013044662 นายธีระพงศ� พงค�ทองเมือง
62013044663 นางสาวพิธาทิพ ง%าวนาเสียว
62013044664 นางสาวนริศรา ศรีพรหม
62013044665 นางสาวจุฑาเณศวร� บุญเหมาะ
62013044666 นางสาวธัญญารัตน� ทองเชื้อ
62013044667 นางสาวนันทิชา ธีรนันทพรสุข
62013044668 นางสาวชุลีพร ชาญณรงค�
62013044669 นางสาวชลเกษตร ชีรคุปต�
62013044670 นายพัสกร ปFMนดี
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013044671 นายชนวีร� เพ็งสุวรรณ
62013044672 นางสาวสุภาวดี สายยาเนตร
62013044673 นายอนุวัฒน� ใจแสน
62013044674 นางสาวอาภาภรณ� ศรีทอง
62013044675 นางสาวนิลวรรณ ลามะทา
62013044676 นายวรากร อ5าวสาคร
62013044677 นายธนากร จงจิตเจริญผล
62013044678 นางพรพิมล กองพันธ�
62013044679 นางสาวรดา โพธ์ินิล
62013044680 นายทีปกร ยาใจ
62013044681 นางสาวกนกวรรณ ยาสา
62013044682 นางสาวชนิสรา กฤษฎาศักด์ิชัย
62013044683 นางสาวสุปริยา ชินวร
62013044684 นางสาวปารีรัตน� นาคมอญ
62013044685 นายกฤตภาส กิมต๊ัน
62013044686 นายนรวิชญ� ศรีอําพร
62013044687 นางสาวจริยาพร สายนุ%ย
62013044688 นางสาววริสรา วรนุช
62013044689 นายมงคล เด่ียวชัยภูมิ
62013044690 นางสาวจิรชยา ธรรมพร 
62013044691 นายธนาธิป ประสมบุญ
62013044692 นางสาวอรวรรณ รูปสม
62013044693 นางสาวพัชนี คชรินทร�
62013044694 นางสาวสาธิตา จันทระ
62013044695 นายนิติสิทธ์ิ กลยนีย�
62013044696 นางสาวกชกร สุวรรณมณี
62013044697 นางสาวธนาวดี เมนะโพธิ
62013044698 นายอภิวัตร� กันงูเหลือม
62013044699 นายสหรัฐ ลาดเลา
62013044700 นางสาวทิตยาพร วรรณโสภา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013044701 นางสาวกฤษณี เปตุมัค
62013044702 นายปริญญา นากแก%ว
62013044703 นายสิรวิชญ� ศิลปQท%าว
62013044704 นางสาวทิวาพร วงค�สามารถ
62013044705 นางเกศรินทร� พรมเมือง
62013044706 นางสาวเมทินี ผลรุ5งเรือง
62013044707 นางสาวณัชผลินี ศรีภานุสุพัฒน�
62013044708 นายภัทรพงษ� ทิเก5ง
62013044709 นางสาวมณีรัตน� สระทองฮัก
62013044710 นางสาวชฎารัตน� วงษ�ดนตรี
62013044711 นายอนุชาติ ปFMนรูป
62013044712 นางสาวพชราวลี ปFนอ5วม
62013044713 นางสาวพัชรินทร� ทุ5งหว%า
62013044714 นางสาวกรรณิการ� บุญหลี
62013044715 นายมานิตย� บรรณจิรกุล
62013044716 นางสาววิภาวดี ดาศรี
62013044717 นางสาวจุฑามาศ ครองศักด์ิ
62013044718 นางสาวอัญชลี ปานประชาติ
62013044719 นายวีระชัย มาดะมัน
62013044720 นายธีรพล คูรัตน�
62013044721 นางสาวณัฐญา ชูแก%วไม%
62013044722 นายจิรกิตต์ิ บุญทั่ง
62013044723 นายวีรเดช เมืองสงวน
62013044724 นายประสิทธ์ิ อาภรณ�รัตน�
62013044725 นางสาวฉัตรวรุณ บุญญามาพร
62013044726 นางสาวเสาร�วรักษ� แก%วโบราณ
62013044727 นางสาวณัฐชา พิศวงษ�
62013044728 นายสุรพร ภานุรักษ�
62013044729 นางสาวนุชนารถ มาขุมเหล็ก
62013044730 นายอัคราชัย ใจมา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013044731 นางสาวพัชรีย� ชูแก%ว
62013044732 นางสาววรวรรณ แววนกยูง
62013044733 นายศุภชัย ขันนาค
62013044734 นางสาวศรินทร�ยา ศรีทา
62013044735 นางสาวประทุมวดี สุขเสน
62013044736 นางสาวศุภลักษณ� ค%าของ
62013044737 นางสาววรรณวิภา เดชเรือง
62013044738 นายพลกฤต เรืองหลํา
62013044739 นางสาววัชรีพร นันทขันธ�
62013044740 นายเมธิศ วัฒนุวรรณ
62013044741 นางสาวฐิตา รักตพงศ�ไพศาล
62013044742 นางสาวตรีรัตน� อ5อนจงไกร
62013044743 นางสาวนัทธมน แก%วจันทร�ทอง
62013044744 นายชยุตม� ทีประวิภาต
62013044745 นายธัชพล ลิจุติภูมิ
62013044746 นายวีรพล วีระคํา
62013044747 นางสาวพัชราพร บุบผาเฮ%า
62013044748 นางสาวสุทธิดา ศิริพงษ�
62013044749 นางสาวปFทมาพร บุญสุข
62013044750 นางสาวภาพิมน ทรัพย�ประเสริฐ
62013044751 นางสาวสุปรียา ชุมศรี
62013044752 นางสาวณาตยา พานิชสกุลชัย
62013044753 นางสาวสุพัฒตา คล%ายแก%ว
62013044754 นางสาวอริสรา เหล5าเขตกิจ
62013044755 นางสาวอาลิน โชติชัย
62013044756 นายพงษ�ภัค มณีรัตน�
62013044757 นางสาววาสนา กองละคร
62013044758 นางสาวอตินุช พงค�นุต
62013044759 นางสาวภัคจิรา ชูเชิด
62013044760 นางสาวลัดดา รัตนา
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013044761 นายพันธมิตร ศรีนันทพันธ�
62013044762 นางสาวสุชาดา มะหาวัน
62013044763 นางสาวชยาวดี ชูชื่น
62013044764 นางสาวกรองกาญจน� คงทน
62013044765 นายสุรพัฒน� อมัติรัตน�
62013044766 นายทศพร บําบัด
62013044767 นายสรัล สู5วัฒนกุล
62013044768 นางสาวเบญญทิพย� อาทิตยศรัณยากร
62013044769 นางสาวนัฏฐิชา หวังโซUะ
62013044770 นายนําชัย หอมแดง
62013044771 นายภัทรพงษ� หลานเศษฐา
62013044772 นางสาวอารีพรรณ เจาะจง
62013044773 นางสาวสาวิตรี กระต5ายอินทร�
62013044774 นางสาวณัฐกานต� บุญมาเลิศ
62013044775 นางสาวชิดชนก คงทน
62013044776 นางสาวสุดารัตน� เชื้อทอง
62013044777 นางสาวอรทัย บุ5งหวาย
62013044778 นายรัฐภัทร� ธนาศักด์ิสุวิน
62013044779 นางสาวณัฏฐา อ5อนอิ่ม
62013044780 นางสาวศิรินทิพย� ขจรสุขศิริ
62013044781 นางสาวเอวนา อําคํา
62013044782 นางสาวณัฎฐี พาขุนทด
62013044783 สิบตํารวจโททนงศักด์ิ ธรรมไชย
62013044784 นางสาวพรลภัส พินิจผดุงธรรม
62013044785 นางสาวปรียาการย� วงอั้ว
62013044786 นางสาวปริยาภรณ� เนตรสว5าง
62013044787 นายวิทวัส พูลทอง
62013044788 นายวีระเดช บุญเพ่ิม
62013044789 นางสาวณัฐกาญจน� บุญโอภาส
62013044790 นางสาวฐิติพร รวยรื่น

หน%า 1493 จาก 2896            
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013044791 นายทศพล ถิรเจริญสกุล
62013044792 ว5าที่ ร.ต.หญิงอัมรา คําเพียง
62013044793 นายวัชรากร ผางจันทร�ดา
62013044794 นายนวศิลปQ สุดเสริฐสิน
62013044795 นางสาวมุทิตา ศรีสุข
62013044796 นางสาวสุกัญญา ปาสารัก
62013044797 นางสาวอัสราพร ภักดี
62013044798 นางสาวปรัชพร จองซอนะ
62013044799 นางสาวปาริฉัตร ชูแก%ว
62013044800 นายชัยยศ ศรีวิชัย
62013044801 นางสาววิราวรรณ มุลดาลา
62013044802 นางสาวฐานิตา คงเมือง
62013044803 นางสาวชนากานต� นิรุกติศาสตร�
62013044804 นางสาวศุภนัยน� สนิทวงศ� ณ อยุธยา
62013044805 นางสาวพรศิริ กรุดอินทร�
62013044806 นางสาวกัลยาณี พิพัฒน�ภูรี
62013044807 นางสาววรกานต� เซ่ียงสิน
62013044808 นางสาวยุพา ปXาไม%ทอง
62013044809 นางสาวมัลลิกา โคตรบุญมี
62013044810 นายปริญญา ปรางงามเปล5ง
62013044811 นางสาวพรทิพย� พัชระสุภา
62013044812 นางสาวภัทรภร ฉอ%อนโฉม
62013044813 นางสาวสาริยา ผึ้งรั้ง
62013044814 นางสาวไพลิน ป;องกันยิง
62013044815 นางสาวอัจฉรา พรหมแสง
62013044816 นางสาวศุภกานต� เผ5าด%วง
62013044817 นางสาวรัชนก พรหมจิตร
62013044818 นางสาวกมลวรรณ ชัยอาภรณ�
62013044819 นางสาวไอรยา เก้ือหนองขุ5น
62013044820 นางสาวนภัสวรรณ จันทร�ศิริ
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013044821 นางสาวขนิษฐา โคตรสมุทร
62013044822 นายอนุรักษ� อ5อนสนิท
62013044823 นางสาวจันท�จิรา โสภาศิริกุล
62013044824 นางเพ็ญนภา เนียมหมวก
62013044825 นางสาวเจนจิรา โมใหญ5
62013044826 นางสาวณิชานันท� มาน%อย
62013044827 นางสาวอังศุมาลิน พันธ�หนองหว%า
62013044828 นางสาวอัสมา สมจิตต�
62013044829 นางสาวสาวิตรี เนตพล
62013044830 นางสาวสุธาสินี ประสพดี
62013044831 นางสาวพิกุล โอดเฮิง
62013044832 นางสาวรินทริยา บรรพหาร
62013044833 นางสาวกาญจนา ดาราย%อย
62013044834 นายสิริโชค ศิริโสภณ
62013044835 นางสาวสายชล นรากร
62013044836 นางสาวสิริรัตน� เทพประสิทธ์ิ
62013044837 นายภัทรพล รี่แตง
62013044838 นางสาวรักษ�สวลี สุนทรส
62013044839 นางสาวสุนิสา ศรีธิยาพร
62013044840 นางสาวน้ําทิพย� ปาลี
62013044841 นางสาวโชติกา รัตนรัตน�
62013044842 นางสาวป@Pนแก%ว วะชู
62013044843 นายวีรพล คลังทับ
62013044844 นายเสมา ทองประดิษฐ
62013044845 นางสาวสุดารัตน� พิมเห็ม
62013044846 นายบุญเลิศ รัตนธานี
62013044847 นายวุฒิพันธุ� เมืองโยธา
62013044848 นางสาวแพรวฤทธ์ิตา อังกูรนุรัตน�
62013044849 นายอุรุพรรณ ชมสุวรรณ
62013044850 นายสกาย วรวุฒินันท�

หน%า 1495 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013044851 นายพุทธินันท� โชตินันท�
62013044852 นางสาวภัทรกร เกตุน%อย
62013044853 นางสาววิภาดา ใจเย็น
62013044854 นางสาวลัดดา สินตะมะ
62013044855 นางสาวอัจฉรา อุไรรัตน�
62013044856 นางสาวจิตสุภา ถาขาว
62013044857 นางสาวชัญญาภัค ตาใส
62013044858 นางสาวนิภาพร ม่ันคง
62013044859 นายโสภณัฐ เหล5าเลิศฤทธ์ิ
62013044860 นางสาวศศิธร แก%วจอหอ
62013044861 นายณัฐพล สกุลเต็ม
62013044862 นางสาวมธุริน นนพละ
62013044863 นายวัชรสิทธ์ิ สิทธิพงษ�
62013044864 นางสาวรวินท�นิภา ยะวัง
62013044865 นางสาวพันทิพา ทิพบํารุง
62013044866 นางสาวสุภาณี นิลแสวง
62013044867 นายกรรชัย นัทธี
62013044868 นายกฤษดา กาสุรงค�
62013044869 นางสาววีรญา มีไหม
62013044870 นางสาวจารุณี ชูสุวรรณ�
62013044871 นางสาวจรัสศรี ทาเกิด
62013044872 นางสาวจิรวรรณ อยู5สําแดงกิจ
62013044873 นายทวีป วงษ�นุช
62013044874 นายแสงอรุณ เรืองวงค�
62013044875 นายสรรเสริญ สุนทรเลขา
62013044876 นางสาวณปภัช ชูแก%ว
62013044877 นางสาวกนกวรรณ อบเชย
62013044878 นางวรรณิศา สุภาพ
62013044879 นางสาวกัญชลี กินาบุญ
62013044880 นายสรเดช สุนคเรศ

หน%า 1496 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013044881 นางสาวศศิภา บุญอ5อน
62013044882 นางสาวนัฐภรณ� อุ5นจันทร�
62013044883 นายสารือปY เจUะเงาะ
62013044884 นายเกรียงไกร โคตรชมภู
62013044885 นายอัษฎาวุฒิ หุณะปุน
62013044886 นายทศวัฒน� นามนิยม
62013044887 นางสาวสิราวรรณ เอกเอี่ยม
62013044888 นางสาวไหมแก%ว สร%อยทอง
62013044889 นางสาวยุรฉัตร ศิริเพชร
62013044890 นางสาวสิริภากร อ5องสิทธิเวช
62013044891 นางสาวกมลวรรณ พรหมจันทร�
62013044892 นางสาวกรรวี อิ่นแก%ว
62013044893 นางสาวกนกพร ทะริยะ
62013044894 นางสาวกมลลักษณ� ณะแก%ว
62013044895 นายนัสวัฒน� จักรชุม
62013044896 นางสาวรมณีย� มุสิกะพงศากุล
62013044897 นายวริศ หวังแจ5ม
62013044898 นางสาวเพ็ญจันทร� เชิงหอม
62013044899 นางสาวหนึ่งฤทัย เคนดา
62013044900 นายอธิษฐ� แสนแวทย�
62013044901 นางสาวธิดาพร พลนน
62013044902 นายภัทรวิทย� กระโจมทอง
62013044903 นางสาวปวีณ�กร กลิ่นจันทร�
62013044904 นายธนากร แคล5วคล5อง
62013044905 นางสาวนลิน ทาทอง
62013044906 นางสาวจุฑามาศ ดําด%วง
62013044907 นางสาวศิริรัตน� แซ5กือ
62013044908 นางภคมน นาคไพรัชช�
62013044909 นางสาววันเพ็ญ บุญศรี
62013044910 นางสาวฮูไดละห� มะลี

หน%า 1497 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013044911 นางสาวกฤษติญา น%อยประไพ
62013044912 นางสาวญาณิศา เจริญราช
62013044913 นายสุรศักด์ิ ตู%มรกต
62013044914 นางสาวชรินณภัทร คําหมอน
62013044915 นางสาวดวงหทัย เครือแสง
62013044916 นางสาวกัลยา โพสาราช
62013044917 นางสาวรมตี ปรือปรัง
62013044918 นายอภิวิชญ� สิทธิจําลอง
62013044919 นายอดิรุจ ต้ังศิริวัฒนวงศ�
62013044920 นางสาวสิริมาลา รื่นเจริญ
62013044921 นางสาวกัญญาณัฎฐ� ธนไตรสิทธ์ิ
62013044922 นายดุจเดชา พยัคฆา
62013044923 นางสาวปภาวี ทรัพย�สิน
62013044924 นายกิตติพงษ� ขวัญพรม
62013044925 นางสาวพอพันธุ� นิลวงศ�
62013044926 นายนิติพล บุญอินทร�
62013044927 นายอุดม แพฟLน
62013044928 นางสาวชลิดา คําผิว
62013044929 นางสาวสุกัญญา สินเธาว�
62013044930 นายรุณิศชนก มูลวงษ�
62013044931 นางสาวประภาพร อุ5นโทกาศ
62013044932 นายนรงค� อินทมะโน
62013044933 นางสาวธมลวรรณ คําป@งบุตร
62013044934 นางสาวแสงทิพย� ทั่งทอง
62013044935 นางสาวนูรใยมี ยูโซะ
62013044936 นางสาวศศิพิสุทธ์ิ แตเจริญ
62013044937 นางสาวสุพิชญา ประกอบผล
62013044938 นายพิษณุ แซ5ท%าว
62013044939 นางสาวอัจฉรา หนองนา
62013044940 นายพงศ�พิชญ� เต5าคํา

หน%า 1498 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013044941 นางสาวสุธิดา พิมแสน
62013044942 นายพศวัต รุ5งแจ%ง
62013044943 นางสาวเบญจวรรณ กล่ําสกุล
62013044944 นางสาวนารี กําบิน
62013044945 นายธรรศธรรม สิทธิโรจน�
62013044946 นางสาวสุภาพร ภู5นาค
62013044947 นายกิตติคุณ ไทยเจริญ
62013044948 นางสาวกมลณัฐ ขันธสร
62013044949 นางสาวณัฐวดี จุลทะกอง
62013044950 นางสาวขนิษฐา สังข�แก%ว
62013044951 นางสาวสุธิดา มิตรอุดม
62013044952 นางสาวนริศา ฐิติธุวานนท�
62013044953 นางสาวกานต�สิริ กาวิน
62013044954 นางสาวภัทรสุดา รจนากร
62013044955 นายกนกพร ผลประดิษฐ�
62013044956 นายธนวัฒน� บัวเสี้ยว
62013044957 นายสมิทธิพัฒน� อุ5นนันท�
62013044958 นายปริญญา ศรประสิทธ์ิ
62013044959 นางสาวบุษบา สุขวิทย�
62013044960 นางนันธิดา จ%อยพ่ึงพร
62013044961 นายปฏิภาณ วรพงศ�พาณิชย�
62013044962 นายเอกพันธ� เพียรพจน�
62013044963 นายพงศธร ศิววัฒโนทัย
62013044964 นายภูมิทัศน� ทองรักชาติ
62013044965 นางสาวศศิอารียา กล%าหาญ
62013044966 นางสาวนลัทพร วิรัตน�กุล
62013044967 นางสาวชฎาพร แก%วหน5อ
62013044968 นายธราธิป เอี่ยมสุขแสง
62013044969 นางสาวปดิวรัฎดา เจริญฤทธ์ิ
62013044970 นายฤกษ�ดี จันทร�สุข

หน%า 1499 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013044971 นางสาวนุชจรีย� เดชน%อย
62013044972 นางสาวชลิตา ชนะศึก
62013044973 นางสาวจิรัญญา โพธิญาณ
62013044974 นางสาวธมนวรรณ ขาวขํา
62013044975 นางสาวโชติมาย เย็นทั่ว
62013044976 นางสาวธนพร ทองดี
62013044977 นางสาววรัญญา ธูปทอง
62013044978 นายชาญชัย ทะสุใจ
62013044979 นางสาวนุดี อินาวัง
62013044980 นางสาวพัทธนันท� พุกย%อย
62013044981 นางสาวจิรนันท� ศิลาการกุล
62013044982 นางสาวตวงรัตน� เกษนคร
62013044983 นางสาวพรภวิษย� พอนสวัสด์ิ
62013044984 นางสาวพนิดา รติวัฒน�บุญญา
62013044985 นายอนุพงศ� เทพวงค�
62013044986 นายชัยชนะ วงษ�สุวรรณ
62013044987 นางสาววิลาวัลย� จันทนู
62013044988 นางสาวมากรือซง สาแม
62013044989 นางสาวกมลชนก คุ%มสอาด
62013044990 นางสาวกาญจนา กาญจนกิตติชัย
62013044991 นางสาวจุฑาพร หงส�ผาทอง
62013044992 นางสาวอัญชลี ไชยปFญหา
62013044993 นางสาวจิรภา ยังคล%าย
62013044994 นางสาวจริยา ผาทอง
62013044995 นายธนากร ศรีเพียงจันทร�
62013044996 นางสาวสาลิณีย� สุขาทิพย�
62013044997 นางสาวอารียา จานประเสริฐ
62013044998 นายจารุพงศ� บุญเทพ
62013044999 นางสาวภัทรวดี รังสิรักษ�
62013045000 นางสาวชญาภา จิตต�รักษ�

หน%า 1500 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045001 นางสาวอัสมา ยีดิง
62013045002 นางสาวปรียาภรณ� บุญเที่ยง
62013045003 นางสาวฐานภา ศรีเจียม
62013045004 นางสาวจุฑามาศ ภัทรโอฬาร
62013045005 นางสาวศศิธร เปลี่ยนผึ่ง
62013045006 นางสาวพลอย คําสง5า
62013045007 นายทินกรณ� มูลจันทร�
62013045008 นายชุมพล ปFMนเหน5งเพชร
62013045009 นางสาวจันทรา ศิลารอด
62013045010 นางสาววิลาวัณย� เกษมวิโรจน�สุขใจ
62013045011 นางสาวภัทรภร พลเมือง
62013045012 นางสาวจุฑารัตน� ชวดนุช
62013045013 นางสาวปนัดดา ทองอุทิศ
62013045014 นายจักรพงษ� เกตุลิขิตกุล
62013045015 นางมลฤดี ศรีเมืองสุข
62013045016 นางอังคณา ธนกิจอําไพ
62013045017 นางสาวพลอยไพลิน พานิชดี
62013045018 นางสาวภัทราภรณ� กลิ่นรัศมี
62013045019 นางสาวสุจิตตรา ใจตรง
62013045020 นางสาวละออง ตินทอง
62013045021 นางสาวเสาวลักษณ� คารวะพิทยากุล
62013045022 นายธันฐกรณ� นันท�โชติพงศ�
62013045023 นางสาวธิดามาศ แสนคํา
62013045024 นางสาวภาวิณี สังข�ทอง
62013045025 นางสาวญาณัฐฉรา ปวกพรมมา
62013045026 นางสาวปFทมา ขําทอง
62013045027 นางสาวเตือนใจ โสระเวช
62013045028 นางสาวปวิญญา ไชยคํา
62013045029 นางสาวณัฎฐา ดาบสมุทร
62013045030 นางสาวพรรณิภา กลิ่นสายหยุด

หน%า 1501 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045031 นายอธิรุจน� คงเนตร
62013045032 นางสาวมนพร อุ5นเจริญ
62013045033 นายนนธกานต� เที่ยงทิศ
62013045034 นายวรายุทธ เกิดสุข
62013045035 นางสาวกัญญาภัค ช5วยรอด
62013045036 นางสาวอนุธิดา อ5อนบุญ
62013045037 นางสาวบุญสุพรรษา วงษาพาณิชย�
62013045038 นางสาวสุนทรี ดุริยประทีป
62013045039 นางสาวอุบลวรรณ ภิญญะพันธ�
62013045040 นางสาวภัศรา เวียงวิเศษ
62013045041 นายสุขสันต� เอียดวุ5น
62013045042 นางสาวนิรมล ชัยนราทิพย�พร
62013045043 นางสาวมัลลิกา เทพอาจ
62013045044 นางสาวณัฐชา มะรอแม
62013045045 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิอุบล
62013045046 นายป@ยะณัฐ ทองนาค
62013045047 นางสาวเจนจิรา คําปาโน
62013045048 นางสาวสุภาวดี ทองทา
62013045049 นางสาวศุภาวดี นิยมไทย
62013045050 นายชลธิศ ศรีโกศล
62013045051 นางสาวสุจิตรา บรรลือ
62013045052 นางสาวศิรประภา ประพฤทธ์ิตระกูล
62013045053 นางสาวศิริพร บุญสุข
62013045054 นางสาวสุนทรี วีระพจนานันท�
62013045055 นางสาววัชรินทร� พรวัฒนโยธิน
62013045056 นางสาวสุทธินี ถามะพันธ�
62013045057 นายกฤษชัย หลีกเมฆ
62013045058 นางสาวกุลสตรี แก%วเกษ
62013045059 นายจิรัฏฐ� ชนะชัย
62013045060 นางสาวยลดา โยดิน

หน%า 1502 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045061 ส.ต.ต.หญิงน้ําทิพย� เมืองอินทร�
62013045062 นางสาวศศิธร หอมขจร
62013045063 นางสาวจุฑามาศ นุ5นงาม
62013045064 นางสาวกุสุมา มนต�ประสิทธ์ิ
62013045065 นางสาวปริชวัน เวศอุไร
62013045066 นางสาวพิมพ�สิริ พรมชัย
62013045067 นางสาวศศิวรรณ อ5อนละออ
62013045068 นางสาวพฤดี ครองแสนเมือง
62013045069 นางสาววิกันดา เขียวแก%ว
62013045070 นางสาวธัญจิรา วัชระศิรานนท�
62013045071 นางสาวนัจกร จันทร�ดํา
62013045072 นางสาวจริยา วันชา
62013045073 นางสาววีสลิล ถาวรวงศ�
62013045074 นายคเณศ สินก5อเกียรติ
62013045075 นางสาวอรพิมล อินทราช
62013045076 นางธัญยพรรณ สังฆระ
62013045077 นางสาววนาวรรณ หัวใจเพ็ชร
62013045078 นางสาวกัลยารัตน� จูมแพง
62013045079 นางสาวมาศสุดา ดอนเหลือม
62013045080 นางสาวธารทิพย� ฉายศิริวัฒนา
62013045081 นางสาวรัชนีกร รื่นรวย
62013045082 นายจิตรภาณุ ขอบทอง
62013045083 นางสาวศศิลักษณ� งามขํา
62013045084 นางสาวฐิติพร เรืองกิจชู
62013045085 นางสาวณัฐสิมา ศรีภูมิ
62013045086 นางสาววันวิสา เกตุแก%ว
62013045087 นางสาวปภัสสวรรณ สดคมขํา
62013045088 นางสาวธัญญา ไชยวงษา
62013045089 นางสาวภรณ�พรรณ จันทร�โสดา
62013045090 นางสาวป@ยรัตน� ตันป@น
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62013045091 นายทวี สถิรพูนพิพัฒน�
62013045092 นางสาวชลิตา อุบล
62013045093 นางสาวเขมวันต� จันทวงษ�กิติชัย
62013045094 นายลีนวัฒน� เขียวสังข�
62013045095 นางสาวจินตภา อรรถนิติกุล
62013045096 นางสาววรรณชนก นิลวานิช
62013045097 นางสาวชลาลัย บัวคลี่
62013045098 นางสาวป@ยธิดา กาญจนมา
62013045099 นางสาวฐานิตา จําหาญ
62013045100 นางสาวจุฑาทิพย� เสมแป;น
62013045101 นางสาวอัสมUะ นิโซะ
62013045102 นางสาวปFทมา จ5ายประหยัด
62013045103 นางสาวนลินี หนูเอียด
62013045104 นายธารินทร� วาทิตต�พันธ�
62013045105 นางสาวอุไร ศรีสวัสด์ิ
62013045106 นายนิติพงศ� นกแพทย�
62013045107 นายพิธภัณฑ� แล5กูด
62013045108 นางสาวกัญญา ประมวญรัฐการ
62013045109 นางสาวกัญญาณัฐ เรณู
62013045110 นางสาวอรรริยา ลาภมี
62013045111 นางอธิษฐาน ใหม5นิ่ม
62013045112 นางสาวพิชามญชุ� ต้ังอัมพรไพศาล
62013045113 นายพลภัทร เกตุรัตน�
62013045114 นางสาวปรมาภรณ� บัวครอง
62013045115 นางสาวสุวิชา บุญญานุพงศ�
62013045116 นางสาวพัชรี ทิมทอง
62013045117 นางสาวกิติยา อ่ํากุล
62013045118 นายชัชชล เหมทานนท�
62013045119 นางสาวจิตติมา จันทร�ทอง
62013045120 นายสุเนตร ด5านโอภาส
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62013045121 นางสาวซานียUะ ยะโกะ
62013045122 นายวุฒิธวัช พรหมมณี
62013045123 นางสาวชนกานต� ยุทธชนะ
62013045124 นางสาวลักษณ�สุดา โมกขพันธุ�
62013045125 นางสาวยุพาภรณ� สิ่งสิน
62013045126 นางสาวปาริชาต เพชรรัตน�
62013045127 นางสาวอรอุมา ภูกองชนะ
62013045128 นายศักดิพัฒน� เกียรติอมรรักษ�
62013045129 นางสาวกฤติกา แต%มทอง
62013045130 นางสาวประกายวรรณ พลจันทึก
62013045131 นายทรงวุฒิ ม่ันคง
62013045132 นางสาวยุวดี กอบุญ
62013045133 นางสาววิลาสินี มีทรัพย�
62013045134 นางสาวภัณฑิรา เวียงคํา
62013045135 นางสาวธนภรณ� ขาวคง
62013045136 นางสาวชนาภา ใหม5ดี
62013045137 นางสาวรัตนา ปFญญากดแก%ว
62013045138 นางสาวปFนจารีณ� สุวรรณโภชน�
62013045139 นางสาวศิริพร ชูอักษร
62013045140 นางสาวจันทิมา แสงรุ5ง
62013045141 นางสาวเอมจิต นันตา
62013045142 นางสาวพัชรินทร� บุญเจริญ
62013045143 นางสาวก่ิงแก%ว เสือหล%า
62013045144 นางสาววริศรา เอี่ยมละออ
62013045145 นายพรชัย ปFญญา
62013045146 นางสาวสุจรรยา น้ําทองคํา
62013045147 นางสาวสโรชา นุชวัฒนา
62013045148 นางสาวสุภาวิไล สามคํานิล
62013045149 นางสาวศิภาสร วันแก%ว
62013045150 นางสาวศศินา ดอกกุหลาบ
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62013045151 นางสาวกาญจนา คําโสภา
62013045152 นายวรุต นัยประสิทธ์ิ
62013045153 นายนรวิชญ� ดีมาก
62013045154 นางสาวปานัดดา ตีบรรโต
62013045155 นายศรัญณุพงศ� สุวภิญโญภาส
62013045156 นายสัมพันธ� อินทร�นิมิตร
62013045157 นางสาวปภาดา ชุ5มจิตต�
62013045158 นายเศวตพล ภู5ระหงษ�
62013045159 นายณัฐวุฒิ ประกอบสร
62013045160 นางสาวสุจิตรา อุ5นอุดม
62013045161 นางสาวปทุมพร คงวัดใหม5
62013045162 นางสาวฉัตรมณี สุวรรณวรวิกิจ
62013045163 นางสาวไพจิตร ทองสุข
62013045164 นายจตุรพร อัคนิฐมนตรี
62013045165 นางสาวรัตติยาภรณ� ธรรมสาร
62013045166 นายนพดล สมทรัพย�
62013045167 นางสาวพัชริวรรณ วรรณประเสริฐ
62013045168 นางสาวปวีณา เข%มประเสริฐ
62013045169 นายเกียรติศักด์ิ ไชยฉิม
62013045170 นายวัฒนชัย กันทะ
62013045171 นางสาวไอริณฌ� กรมชะวา
62013045172 นางสาวอภิญญา โลหิตโยธิน
62013045173 นางสาวรสสุคนธ� เสนาะเสียง
62013045174 นางสาวธิติมา ธนะพันธ�พิพัฒน�
62013045175 นางสาวธนพรรณ โรจน�สว5าง
62013045176 นายจิรวัฒน� บัวหลวง
62013045177 นายกรีฑา ดีสม
62013045178 นางสาวสรยา ศรีวิเชียร
62013045179 นางสาววรรณวิษา งามละม5อม
62013045180 นายทรรฐพงศ� ไวทยกุล

หน%า 1506 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045181 นางสาวชลดา นามธรรม
62013045182 นายมนัส คงสะอาด
62013045183 นายกฤษฎา สุกสา
62013045184 นายพงษ�นรินทร� แรกเมือง
62013045185 นายเกริกเกียรติ ทิพย�ชัย
62013045186 นางสาวรุ5งพรรณราย ศรีโยธา
62013045187 นายสิทธากร สังขบูรณ�
62013045188 นางสาวณัฐกาญจน� วีระชาติ
62013045189 นางสาวพลอยไพลิน ม5วงเงิน
62013045190 นางสาวเกตุกนก ภูฆัง
62013045191 นายปณัย เนียมมณี
62013045192 นางสาวกัญญ�วรา คําแฝง
62013045193 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสาวิตรี ศรีษะแก%ว
62013045194 นางสาวสิริพัฒน� เลิศไพศาลพิพัฒน�
62013045195 นางสาวปวันรัตน� ดับทุกข�
62013045196 นายกําปFญญ� ตรีรัตน�พันธุ�
62013045197 นายสมประสงค� บุญมีสุข
62013045198 นางสาวพรพรรณ มาแป;น
62013045199 นางสาวปรายฝFน ปรางศร
62013045200 นางสาววรรณิศา พันผา
62013045201 นางสาวนุชจรินทร� วิเชียรโชติ
62013045202 นางสาวณันฐิดา สุวรรณดี
62013045203 นางสาวสุภาพร พงษ�นราธนันต�
62013045204 นางสาวสโรชา สินสวัสด์ิ
62013045205 นางสาวสุณิชา จินดาวงค�
62013045206 นางสาวลักษิกา เกตแก%ว
62013045207 นางสาวนิสารัตน� สร%อยสน
62013045208 นายธนพงศ� จริยสุทธิศิริ
62013045209 นางสาวปภาวรินทร� มาทน
62013045210 นางสาวนิรมล ย้ิมเรือง
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62013045211 นายพงศ�เพชร พราห�มพลับ
62013045212 นางสาวศิรินทา ทาสิทธ์ิ
62013045213 นางสาวอรุณศรี กาทอง
62013045214 นายพีรพล พงศ�ทวีพร
62013045215 นายณัฐนนท� ชาแสงบง
62013045216 นางสาวปณิตา จ%อยเอม
62013045217 นายทัตธน ฟูมเฟLอย
62013045218 นายสิทธิวัฒน� ทันกัณฑ�
62013045219 นางสาวปฤณภัค จูแวน
62013045220 นายณัฐฤกษ� รัตนวารินทร�
62013045221 นางสาวพัชรินทร� เหิมฉลาด
62013045222 นางสาวอาภาศิริ เที่ยงตรง
62013045223 นางสาวอัญชัญ เฟLPองฟูลอย
62013045224 นายทศพร ธรรมโชติ
62013045225 นางสาวฐานนันท� ฐานบัญชา
62013045226 นางสาวดรุณี สมศิล
62013045227 นางสาวพิมพ�พิมล ปFกษา
62013045228 นางสาวจารุมาศ พลไกร
62013045229 นางสาวอรทัย ยมจินดา
62013045230 นางสาวอธิกุล อินตUะแสน
62013045231 นายยศวริศ กิตติธากรณ�
62013045232 นายนพรัตน� คําผล
62013045233 นางสาวพรทิพย� เสือพ5วง
62013045234 นายสุทธิพร สอนพวง
62013045235 นายอัสลัน ถ่ินเกาะแก%ว
62013045236 นางสาวบุษศรินทร� ชุมเอียด
62013045237 นางสาวดวงกมล ตรีรัตน�
62013045238 นางสาวกัญญารัตน� ป@ยะมาตย�
62013045239 นายรัฐพงศ� ชาญเชี่ยว
62013045240 นางสาวหัทยา โสธรา
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62013045241 นางสาวสุพิชญา ธีระปกรณ�กุล
62013045242 นางสาวภาวิดา เนตรธารธร
62013045243 นางสาวบุญยวีย� อ%นป;อม
62013045244 นางสาวนันทินี กล%าหาญ
62013045245 นางสาวหฤทัย ใจวงค�
62013045246 นางอรวดี สุทธิชื่น
62013045247 นางสาวจุฑามณี ภักดีเจริญ
62013045248 นายสันติ พันธนาเสถียร
62013045249 นางสาวสุพิชฌาย� บุษบรรณ�
62013045250 นางสาวดุษฎี เขียวหวาน
62013045251 นางสาวกนกวรรณ สิงห�ดา
62013045252 นายอิทธิพร ช%อนแก%ว
62013045253 นางสาวณัฐธยาน� สาสนาม
62013045254 นายทิวา นาพิบูลย�
62013045255 นายสิรัช บุญบุตตะ
62013045256 นางสาวคุณาพร จินาพันธ�
62013045257 นางสาวนิษฐรัศม์ิ พิมมะเสน
62013045258 นางสาวพิชญาภา ศรีบัว
62013045259 นางสาวธัญทรัพย� สิทธิสอน
62013045260 นายชาติชาย ฤทธ์ิชรัดพันธุ�
62013045261 นางสาวอริษา ไทยน%อย
62013045262 นางสาวนันทิดา ช5างประเสริฐ
62013045263 นางสาวกัลยกร กุลวิจิตร
62013045264 นางสาวอโนทัย เลิศไกรลาศ
62013045265 นายฐานิต ไกรลาศ
62013045266 นางสาวพุทธชาด วงศ�ทองบาง
62013045267 นางสาวฉัตรปวีณ� อิทธิพร
62013045268 นางสาวละเมียด กระทู%
62013045269 นายจิระโชติ กันงา
62013045270 นางสาวอัญชลี ทับทิม

หน%า 1509 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045271 นางสาวณัฏฐรีรัตน� สอสะกุล
62013045272 นางสาวบุษยาพัฒน� ปานท5าช%าง
62013045273 นายอานนท� มนทิรมาโนชญ�
62013045274 นายชยพล สีหะคลัง
62013045275 นายอัฐพล บุญคํ่าชู
62013045276 นางสาวรัตนาพร ฉิมช%าง
62013045277 นางสาววิลาวัลย� พลาพัก
62013045278 นางสาวภิญญาภัทร ภู5ระหงษ�
62013045279 นายเมธัส สุขธรานนท�
62013045280 นายธีรวัฒน� อ5อนอารีย�
62013045281 นางสาวชยาภรณ� พรหมมี
62013045282 นายนนทกร บุญศรี
62013045283 นางสาวรัตนาภรณ� บุญบํารุง
62013045284 นายป@ติ ดุรงคเดช
62013045285 นางสาวอารยา พาสกุล
62013045286 นางสาวพัชริดา ชาวศรี
62013045287 นายพีรสรณ� เพ็ญสูตร
62013045288 นายประวิทย� วีระนนท�
62013045289 นายปรีชาพันธ� แก5นแจ5ม
62013045290 นางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค�
62013045291 นายภัคพศ เรืองฤทธ์ิ
62013045292 นางสาวอภิญญา กสินานนท�
62013045293 นายอมรเทพ ปุลาชะกา
62013045294 นางสาวนันทพร เรือนคุ%ม
62013045295 นางสาวเกษมณี แย%มพักตร�
62013045296 นางสาวชลติกานต� ทิศเสถียร
62013045297 นายอธิพัฒน� สุขประทุม
62013045298 นางสาวนิศาชล ชิณช%าง
62013045299 นางสาวนุชนาฎ การรัตน�
62013045300 นายป@ยะเทพ พิพัฒฐาดร

หน%า 1510 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045301 นางอารยา สงวนพันธุ�
62013045302 นางสาววรนุช น%อยษา
62013045303 นางสาวปริญญา พุ5มพวง
62013045304 นายชัยยันต� แก%วกูล
62013045305 นางสาวยามิลลUะ ลางUะ
62013045306 นายวีระยุทธ สาระวารี
62013045307 นางสาวศิริเพ็ญ รัดสีทา
62013045308 นายพชร อยู5พุ5มพฤกษ�
62013045309 นางสาววัชรีพร สุ5มมาตย�
62013045310 นายพงศ�ทิวา ถานันท�
62013045311 นายธีรวัตร จันทะลุน
62013045312 นางสาวคณิศร ภูศรี
62013045313 นายเอกรัตน� ชูจันทร�
62013045314 นายนักรบ เจริญสุข
62013045315 นางสาวชณัฐนันต� รัตนบุรี
62013045316 นายโสภณวิชญ� ตุนวัฒน�กิจเจริญ
62013045317 นายกฤติพิสิฐ กัลยา
62013045318 นางสาวกิตติยา ย้ิมประดิษฐ�
62013045319 นางสาวธวัลหทัย จันทรเกษ
62013045320 นายอดิศักด์ิ เตียวประเสริฐ
62013045321 นายอิทธิวาท จันละบุตร
62013045322 นางสาวภัทราภรณ� อั้นทอง
62013045323 นางสาววรัญญา อุปนันชัย
62013045324 นายจิรเมธ เชาว�เลขา
62013045325 นายอานันท�ชัย บุญพวง
62013045326 นายสุรชัย กริมรัมย�
62013045327 นางสาวฐิตารีย� ทองรอด
62013045328 นางสาวอภิสรา หยองบางไทร
62013045329 นายปรเมษฐ� จันแก%วบุญมี
62013045330 นายณัฐจิต เอี่ยมธรรม

หน%า 1511 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045331 นายวัชรินทร� รวดเร็ว
62013045332 นายนิธิศ มะกล่ําทอง
62013045333 นางสาวยลดา รัตนชัยแสงสกุล
62013045334 นางสาวสมฤดี บุญภา
62013045335 นายธนวิช อาทรมิตร
62013045336 นางสาวธันย�ชนก จันทร�พวง
62013045337 นางสาวบุญสิตา แสนดี
62013045338 นางสาวชนัฎฎา ชุ5มเย็น
62013045339 นางสาวอรวรรณ อําพะวัน
62013045340 นางณัฐวดี พงศ�ผาสุก
62013045341 นางสาวอรพรรณ วงศรีแก%ว
62013045342 นางสาววนิดา กิติอาสา
62013045343 นางสาวสุดารัตน� ดวงบัว
62013045344 นางสาวพรวิภา พลับพลาทอง
62013045345 นางสาววารีรัตน� ปฏิบุรพะ
62013045346 นางสาวนัยนา ดอนชัย
62013045347 นางสาวกันต�ญาณิน จําวงค�
62013045348 นางสาวสุพรรษา ศรีพรม
62013045349 นายญาณวุฒิ พ้ืนผา
62013045350 นางสาวจีรวรรณ จันทนา
62013045351 นางสาวเอกนรี ขันทอง
62013045352 นางสาวปFทมา คชมาก
62013045353 นางสาวภัทรชา ชิดกรณ�
62013045354 นางสาวสุภาสิณี บุญประสพ
62013045355 นางสาวสุวดี แพบัว
62013045356 นายวิษณุ แก%วประเสริฐ
62013045357 นางสาวฐิติรัตน� พสิษฐ�กฤตนัย
62013045358 นายปฏิญญา จิรัญดร
62013045359 นายเกรียงศักด์ิ สังขรัตน�
62013045360 นางสาวศิรินญา เพ็ชรสุวรรณ�

หน%า 1512 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045361 นางสาวกมลชนก บุญมา
62013045362 นายรัชกร จันทนจินดา
62013045363 นายกันณ� ไกรยราช
62013045364 นางสาวนัจกร อิสสภาพ
62013045365 นายวธัญ\ู ไชยสาร
62013045366 นายจเด็จ เจือจันทร�
62013045367 นางสาวกาญจนา จุลโพธ์ิ
62013045368 นางสาวชุตินันท� จันทร�โฉม
62013045369 นางสาวพัชรี คุ%มบ%าน
62013045370 นางสาวภัคจิรา เลิศชัยปรีชากุล
62013045371 นางสาวกฤศณาภรณ� จุลบุษรา
62013045372 นางสาววรยา อาวศิริมงคล
62013045373 นางสาวแสงระวี บัณฑิต
62013045374 นายศุภกฤต พลรักษ�
62013045375 นางสาวพัชริดา สุขแช5ม
62013045376 นางสาวศินิลยา บุญธรรม
62013045377 นางสาวขนิษฐา หงส�พันธุ�
62013045378 นายพีรณัฐ ทองวัฒน�
62013045379 นางสาวณัฐธิดา สิบธง
62013045380 นางสาวพรทิพย� เข5งแก%ว
62013045381 นางสาวจุฬาลักษณ� วินิตพรสวรรค�
62013045382 นางสาวศิริพร รอดปาน
62013045383 นายวรวุฒิ แขกสอาด
62013045384 นางสาวกัญญาวีร� ดวงแก%ว
62013045385 นางสาวปาจรีย� เกิดในมงคล
62013045386 นางสาวนิศาชล พันธ�ละออ
62013045387 นางสาววรรณภา จีนสมุทร
62013045388 นางสาวนิชาภา อยู5คง
62013045389 นายธวัชชัย พรมโชติ
62013045390 นางสาวรัชนี รถไฟ

หน%า 1513 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045391 นางสาวสุภาภรณ� แจ5มดี
62013045392 นางสาวโชติมา แสนสิทธ์ิ
62013045393 นางสาวศศิประภา ถีระพันธ�
62013045394 นายกล%าณรงค� สุรวุฒิโรจน�
62013045395 นางสาวหทัยรัตน� วรรณสิงห�
62013045396 นายพิจิตร ศิริ
62013045397 นางสาวประพิมพร พฤกษโกศล
62013045398 นายจักรพันธ� อันสน
62013045399 นายบุญฤทธ์ิ เกตุนุวัฒน�
62013045400 นางสาววรัญญา ผดุงยศเจริญ
62013045401 นางสาวอรรคนีพร พิมพ�วิชัย
62013045402 นายพงศกร กมลศักดาวิกุล
62013045403 นางสาวณัฐชา แดงประทุม
62013045404 นางสาวนรีรัตน� บุญมาทน
62013045405 ว5าที่ร.ต.หญิงศิริกร ศรีอินทรสุทธิ
62013045406 นายนฤดล หมันหลิน
62013045407 นางสาวอภิญญา โลนไธสง
62013045408 นางสาววนัญญา กุลวงศ�
62013045409 นายคณิต มาสม
62013045410 นายณัฐวัฒน� อยู5ทิม
62013045411 นางสาวชาริศา นาคกุลชร
62013045412 นางสาวธันยพร กาลิกา
62013045413 นายธีรพัฒน� ติกจินา
62013045414 นางสาวสุภาภรณ� ประพันธ�
62013045415 นายภูมิภิรัฐ วงศ�ศรีจันทร�
62013045416 นางสาวนริษา แตงร5ม
62013045417 นางสาวภัทรา สุขเกษม
62013045418 นางสาวกาญจนา ดาราโชติ
62013045419 นายคมสัน มาลาจักร
62013045420 นางสาวสุนิสา สง5าเนตร

หน%า 1514 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045421 นางสาววิลาวัล บุญชู
62013045422 นางสาวเพ็ญนภา จอมกระโทก
62013045423 นายสถาพร โดดแช
62013045424 นางสาวสุดารัตน� สพานหล%า
62013045425 นายไวภพ ขําภิบาล
62013045426 นางสาวบุญรักษา สถาวรสมิต
62013045427 นางสาวณัชชวกร เงกสูงเนิน
62013045428 นางสาวปานวาด พิชเคียน
62013045429 นายณัฐพล รื่นรมย�
62013045430 นางสาววิจิตตรา เรียนพิมพ�
62013045431 นางสาวสุภรัตน� ติใจ
62013045432 นางสาวณัฐธิดา เณรจาที
62013045433 นางสาวรสสุคนธ� อนุสนธ�
62013045434 นายรัตน ชนันท�ถาวร
62013045435 นายอวิรุทธ์ิ ศรีสวัสด์ิ
62013045436 นางสาวปวีณา แว5นสอน
62013045437 นางสาวพลอยมณี โยธาภักดี
62013045438 นางสาววริสรา ทองมีมา
62013045439 นางสาวนุชจรินทร� ตรั่นภักดีวิเศษ
62013045440 นางสาวปรีชญาภรณ� นิลพัตร
62013045441 นายสรณัฐ บุญใช%
62013045442 นางสาวสิรินาฏ ธรรมรักษ�
62013045443 นางสาวปภาวรินท� อินทสมบูรณ�
62013045444 นางสาวชยามร ถาวร
62013045445 นางสาวรุ5งทิพย� บุญเกิด
62013045446 นายวัชระ จันทร�ประสิทธ์ิ
62013045447 นายกฤษดา พุทธัง
62013045448 นายนริศ บุญญานุพงศ�
62013045449 นางสาวกนกอร ช5วยชู
62013045450 นางสาวอัจจิมา เกิดพุ5ม

หน%า 1515 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045451 นางสาวธนวรรณ เรืองสังข�
62013045452 นางสาวชนิดาภา นวลขาว
62013045453 นายสุรเชษฐ� เชื้อจีน
62013045454 นางสาวจิราพรรณ สร%อยจิตร
62013045455 นางสาวอุไรวรรณ ทองเมือง
62013045456 นายปรัชญา สังข�พันธุ�
62013045457 นางสาวนวพร พรมดอนชาติ
62013045458 นายเรืองยศ วัฒนศิริเดชา
62013045459 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพรนภัส แสงสวัสด์ิ
62013045460 นางสาววรันธร ภูจีวร
62013045461 นางสาวเบญจา โพธ์ิสุวรรณ�
62013045462 นางสาวดลพร สุจารีย�
62013045463 นางสาวป@ยรักษ� วรรณะ
62013045464 นางสาววิไลวรรณ ไชยวาริต
62013045465 นางสาวณัฐนรี แววคุ%ม
62013045466 นางสาววลีพร ทอดภักดี
62013045467 นางสาวอรอุมา สงวนชีพ
62013045468 นายธีธัช จันทรอินทร�
62013045469 นางสาววิลาวัณย� เครือวงค�
62013045470 นางสาวฑิฆัมพร แดงบุดดา
62013045471 นายภัทรพงศ� อุทธโยธา
62013045472 นางสาวสโรชา ใจศรี
62013045473 นายทวีทรัพย� ปFญญาธนคุณ
62013045474 นายอนุพงศ� ดาวช5วย
62013045475 นางสาวรัตติยา ปานมี
62013045476 นางสาวเศวรักษ� ซุยลา
62013045477 นางสาวณัฐกาญน� ทองสม
62013045478 นางสาววันวิสา ศรีมือดี
62013045479 นายภาณุเดช สําราญรมย�
62013045480 นางสาวนภาพร เจริญพันธ�

หน%า 1516 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045481 นายณัฐดนัย รัตนดอน
62013045482 นางสาวลมิตา สุขกลิ่น
62013045483 นายวีรพันธ� วชิรธารร5มเย็น
62013045484 นางสาวกรณ�วารี ยะโสดร
62013045485 นายเอกอาทิตย� อยู5เกลื่อน
62013045486 นายกิตติยะ คันโททอง
62013045487 นางสาวสุนี พุ5มพวง
62013045488 นางสาวซ5อนกลิ่น ถนอมเงิน
62013045489 นายศวีระ วิเศษโชค
62013045490 นายบุรินทร� เอี่ยมชโลทร
62013045491 นายนิติรัฐ พุทธเมธา
62013045492 นายภาคภูมิ แสงแก%ว
62013045493 นางสาวพรพิตรา วนานนท�นาต
62013045494 นางสาวนัยนา จรทะผา
62013045495 นางสาวพิมพ�ประไพ แท5นไทย
62013045496 นางสาวป@ยาภรณ� งามใส
62013045497 นายทรงเดช บุญสา
62013045498 นางสาวศุภรัตน� เทือกคําซาว
62013045499 นางสาวรัตนาภรณ� แก%วชื่น
62013045500 นางสาวพิมภีรดา ปFนเรือน
62013045501 นางสาวปฤษฎา คุ%มชนะ
62013045502 นายวัชรพล รอดพันหน
62013045503 นายประทีป อิ่มรัมย�
62013045504 นางสาวกุลธิดา กันธิวงค�
62013045505 นางสาวกนิษฐา ทองม่ัน
62013045506 นางสาวพิมชนก คีรีวงค�
62013045507 นางสาวมยุรา สิงห�เหลือ
62013045508 นายดํารงค�ศักด์ิ สมสุข
62013045509 นางชลลดา อินทรกุล
62013045510 นางสาวเบญญาภา เพ็งบุญชู

หน%า 1517 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045511 นางสาวมัสยา ลิ่มศิลาชัย
62013045512 นายวุฒิชัย คําจันทร�
62013045513 นายกิตติพงษ� ธัญชัยวัฒนา
62013045514 นางสาวณัฐวิภา ข5ายแก%ว
62013045515 นายศักรินทร� นพฤทธ์ิ
62013045516 นางสาวทรงหงษ� สุยะหมุด
62013045517 นางสาวสุชาดา ชงัดเวช
62013045518 นางสาวอภิรญา พนาพิทักษ�
62013045519 นายชาญยุทธ� นภาสวัสด์ิ
62013045520 นางสาววิริยาภรณ� วิโรจน�รัตน�
62013045521 นายวงษ�บวร พรหมบุตร
62013045522 นายฐิติวัฒน� หาวิเชียร
62013045523 นางสาวรวิภา จําศรี
62013045524 นางสาวกฤษณา สมบัติปFน
62013045525 นายณัฐวัฒน� เจUะดอเลาะห�
62013045526 นางสาวอมรรัตน� วิผาลา
62013045527 นายอภิชัย คุณชื่น
62013045528 นางสาวปุณย�วดี เจริญกสิกร
62013045529 นางสาวชื่นนภา พยังเค
62013045530 นายธีรพันธ� ธรรมสารสมบัติ
62013045531 นางสาวโรสมาวาตี เจUะเงาะ
62013045532 นางสาวศรัณยา สุรนัคครินทร�
62013045533 นางสาวญากมล รัฐเมือง
62013045534 นายสุรเดช บุตทชน
62013045535 นางสาวพัชธร พลยะเดช
62013045536 นางสาวชมชนก ปFญจรัตน�
62013045537 นางสาวลัดดาวัลย� โกมลมรรค
62013045538 นายศวัสกร เกตุเปYย
62013045539 นายสุรกานต� ตามล
62013045540 นางสาววิชญาพร ใจกาศ

หน%า 1518 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045541 นางสาวอุ%มพร น้ําดอกไม%
62013045542 นางสาวเบญจรัตน� มาดารัตน�
62013045543 นายยงยุทธ ศรีบุญครอง
62013045544 นางสาวนฤมล คําสอน
62013045545 นางสาวกัลยา ใกล%สว5าง
62013045546 นายธนกิจ วงศ�พลัง
62013045547 นายพิศาล สําเนียง
62013045548 นายธเนศชัย อธิการกําจร
62013045549 นางสาวอาทิตยา เหล็กไหล
62013045550 นางสาวภัทราวดี ภิรมย�รักษ�
62013045551 นางสาวนพรัตน� เจริญพรธนารักษ�
62013045552 นางสาวชลิตวรรณ แก%วไพฑูรย�
62013045553 นางสาวธารินี จูงวงษ�สุข
62013045554 นางสาวชฎาณิศ ฉัตรโอภาส
62013045555 นางสาววิจิตรา ทิมา
62013045556 นางสาวณธารสิรี สําเร็จการย�กุล
62013045557 นางสาววิชุดา ท%วมเพ็ง
62013045558 นางสาวสุภาวดี แสนวังศรี
62013045559 นางสาวเสาวคนธ� ม5วงทอง
62013045560 นางสาวปวีณา เหล็กกล%า
62013045561 นายอาทิตย� อุ5นทอง
62013045562 นายสากล อบอุ5น
62013045563 นางสาวอมรรัตน� บารมี
62013045564 นางสาววิรัลยุพา พูลเทเวศร�
62013045565 นางสาวพรกมล สังข�เพ็ง
62013045566 นางสาวกุลรวิภา แซ5จ่ัน
62013045567 นางสาวขวัญฤดี ใบสะอาด
62013045568 นางสาวนวพร นิมา
62013045569 นางสาวจิดาภา เหมือนฤทธ์ิ
62013045570 นางสาวอังกุร อังกุรมาส

หน%า 1519 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045571 นางสาวจณิสตา ใจห%าว
62013045572 นางสาวอมรินทร� ยอดแก%ว
62013045573 นางสาวมุกรินทร� คงจูด
62013045574 นายภาคิน จิตต�หม่ัน
62013045575 นางสาวศิรพรรษา ต้ังอุทัยกุล
62013045576 นางสาวชฎาพรรณ ไชยสม
62013045577 นายเตชิต ชัยขวัญ
62013045578 นางสาวจุฑามาส ห5วงทอง
62013045579 นางสาวนฤภรณ� ดอนพรหมมะ
62013045580 นางสาววริษฎา มิมานันท�
62013045581 นางสาวกมลฐิติ ไปด%วย
62013045582 นายวิริทย�พล พรหมศิลปQ
62013045583 นายภาณุณัณฐ� วุฒิโชค
62013045584 นางสาวรวีวรรณ จาดพันธุ�อินทร�
62013045585 นางสาวสาธิดา อัมภรณ�
62013045586 นางสาวเสาวลักษณ� ทองขาว
62013045587 นางสาวบุศรินทร� ศรีชาติ
62013045588 นางสาวสุภาพร หลักทรัพย�
62013045589 ว5าที่ร%อยตรีหญิงดวงกมล ภู5จันทร�
62013045590 นายวัลลภ อาพัฒนอก
62013045591 นางสาวนภาวรรณ อินศวร
62013045592 นายธีรพล พันธุ�เปรม
62013045593 นางสาวนฤมล ศรีล%อม
62013045594 นางสาวอาณดา พ5วงพลับ
62013045595 นายสุทธิพงษ� นนทชัย
62013045596 นางสาววรรณพร พันธุ�แน5น
62013045597 นายปฐมพร พ5วงทรัพย�
62013045598 นายกิตติลักษณ� ไชยสีต๊ิบ
62013045599 นายธนทัต วิไลจิตร
62013045600 นายเทียนชัย เปรมทอง

หน%า 1520 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045601 นายฐาปนา เสือทรงศิลปQ
62013045602 นางสาววารุณี เขียวอ5อน
62013045603 นางสาวธิดามนู ใยบัวทอง
62013045604 นางสาวปศิตา ทองไพบูลย�
62013045605 นายณัฐสิทธ์ิ ถาวรธิรา
62013045606 ว5าที่รตหญิงดลนภา อุตรชีพ
62013045607 นางสาวปFทมา ก%อนเกตุ
62013045608 นางสาวจิตรป@ติ ฐิติมนตรี
62013045609 นางสาวเกศญาพร ศรีวิเศษ
62013045610 นางสาวธนัชพร มิตรวงษา
62013045611 นายวสุธร มีศรี
62013045612 นางสาวกมลรัตน� เสียงดี
62013045613 นางสาวสุภาพร พาหวิน
62013045614 นางสาวรอกีเยาะ อารง
62013045615 นางสาวจารุวรรณ บุญญวัฒน�
62013045616 นางสาวกนกนิภา ประพรหม
62013045617 นางสาวจิราภรณ� นวลเขียน
62013045618 นางสาวศิริขวัญ ธานีรัตน�
62013045619 นายอภิวัตต� เปYPยมจันทร�
62013045620 นางสาวอรุณณี ระย%าย%อย
62013045621 นายสิทธิพงศ� ดีสองชั้น
62013045622 นางสาวชุติมา วิภาตะภูติ
62013045623 นางสาวกาญจนี เชิงสมอ
62013045624 นางสาวนัทธมน เนื่องจากนิล
62013045625 นางสาวปรียาลักษณ� เพ่ิมพูล
62013045626 นางสาวธนัชชา กล่ําฮุ%ย
62013045627 นายรวีวุฒิ สุวรรณรัตน�
62013045628 นางสาวจันทรรัตน� แช5มเชื้อ
62013045629 นายณัฎฐ�พัฒน� ศรีพรม
62013045630 นางสาววรรณนภา จงเจริญชัยพร

หน%า 1521 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045631 นายอดินัน อุมา
62013045632 นางสาวนันทวรรณ ยูรสูงเนิน
62013045633 นางสาวกนกพร มโนคํา
62013045634 นางสาวศุภนาถ ผู%แสนสะอาด
62013045635 นายศุภชัย เกียรต์ิป@ยะพันธ�
62013045636 นายภัทรพงษ� สิงห�โคตร
62013045637 นางสาวบุณยวีร� สู5คง
62013045638 นางสาวณญาดา ศิริอ5อน
62013045639 นางสาวพุทธิกานต� สุวรรณรัตน�
62013045640 นางสาวญาณิศา กึนพันธุ�
62013045641 นายเอกกวีร� พิทักษ�ธนัชกุล
62013045642 นางสาวชนิดาภา สว5างไสว
62013045643 นายหรัณย� รุ5งวิริยพงศ�
62013045644 นางสาววิมลมาศ คงทองคํา
62013045645 นายนโม ปริสุทธิมาศ
62013045646 นางสาวนิศารัตน� ฟองสมุทร
62013045647 นางสาวณัฐสุดา ชุมภูนุช
62013045648 นายอิศนันท� พิมพ�สินธุ�
62013045649 นายทรงพล หนูเกลี้ยง
62013045650 นายนภพล มิตรวงค�
62013045651 นางสาวสุธารัฐ พฤฒิวงศ�
62013045652 นายไพฑูรย� ชัยลาภ
62013045653 นางสาวกิตติมาภรณ� ชูแดง
62013045654 นางสาววรินทร ล%อมวงค�
62013045655 นางสาวบุญฑริก รัตนทอง
62013045656 นางสาวจารุณี ปานทิม
62013045657 นายนัฐพงศ� ลี้วิบูลย�ศิลปQ
62013045658 นางสาวปวีณา รอดจิตร�
62013045659 นางสาวฉายอรุณ เนียมนุช
62013045660 นายอัมพร อาศัยราษฎร�

หน%า 1522 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045661 นางสาวพวงทอง สุภาพร
62013045662 นายณัฐดนัย กุสินทร�เกิด
62013045663 นายเอกสิทธ์ิ ใจเอื้อ
62013045664 นายภักดี กลั่นภักดี
62013045665 นางสาวอัจฉรา เอี่ยมอุดม
62013045666 นายภาคภูมิ ภู5สกลเจริญศักด์ิ
62013045667 นายศุภกร ทองสุวรรณ�
62013045668 นางสาวชุลีกร ตรีสมุทร�
62013045669 นายเอกลักษณ� ด%วงหรุ5ม
62013045670 นางสาวจารุวรรณ พลเสน
62013045671 นางสาวนารีรัตน� ศิริพัฒน�
62013045672 นายไกรวิทย� ยุวะบุตร
62013045673 นางสาวกนิษฐา ใจสมุทร
62013045674 นางสาวสรวงสุดา บุญทา
62013045675 นางสาวพิชญ�สินี อหิงสโก
62013045676 จ5าอากาศโทหญิงกฤติยา ไชยสีมา
62013045677 นายสุชาติ มะกะรมย�
62013045678 นางสาวปาณิสรา พินชัย
62013045679 นางสาววีณา แก%วอินตา
62013045680 นางสาวสุวิมล ผาบแก%ว
62013045681 นางสาวนิลวดี ไชยยศ
62013045682 นางสาวชุติมดี โพธ์ิสว5าง
62013045683 นายไตรทศ ขันศิริ
62013045684 นางสาวจิณห�นิภา ชาติพงศ�
62013045685 นางสาวตริตาภรณ� รักษาคม
62013045686 นางสาวรัชนีกร คําภาเคน
62013045687 นางสาวพิมพ�ศิริ ยานะโค
62013045688 นางสาวศุภิสรา คล%ายดวง
62013045689 นายอริยกรณ� เอื้องนิมิตรบุตร
62013045690 นางสาวรุ5งอรุณ ลาชม

หน%า 1523 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045691 นายบัญชา ไชยนิตย�
62013045692 นายบุญญฤทธ์ิ นิลวรณ�
62013045693 นางสาวมลธิรา วาทีรักษ�
62013045694 จ5าอากาศโททัศน�พลชัย ธนาดิลก
62013045695 นางสาววรัญญา คงกิจเจริญ
62013045696 นางสาวศิริกัญญา แขนนอก
62013045697 นางสาวมณีรัตน� อ5อนคํา
62013045698 นางสาวฐิติมน เทือกสุบรรณ
62013045699 นายกิตติพงศ� สร%อยนาก
62013045700 นางสาวชนิดา ธาตุดี
62013045701 นางสาวจิตต�อมร ตระกูลรัมย�
62013045702 นายปริญญา สุวรรณภา
62013045703 นายบัญเจิด อภิชาติสิริกุล
62013045704 นางสาวอังศุมาลิน ครุฑบึงพร%าว
62013045705 นางสาวนพภ�ภัสสร พิมพ�แพง
62013045706 นายมะนายิ สาแม
62013045707 นางสาวจินตนา ดวงงาม
62013045708 นายธนพงศ� นุสโต
62013045709 นายกรวิชญ� สุวรรณดี
62013045710 นางสาวณัฐชา นุชประเสริฐ
62013045711 นางสาวโชติมา พิมพ�สมาน
62013045712 นายพันธุ�ธัช โกมโลทก
62013045713 นางสาวนภัสสร พนานุสรณ�
62013045714 นางสาวเบญจวรรณ รักษาพรต
62013045715 นางสาวแวอาซนีรา บูโยะ
62013045716 นางสาวพิมพ�ลภัส ฉิมมัจฉา
62013045717 นายเจนรัฐ โภคสมบัติ
62013045718 นางสาวอริสรา ตานี
62013045719 นางสาวสุพัตรา ฉัตรทอง
62013045720 นางสาวฐานิตา นาคเกิด

หน%า 1524 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045721 นางสาวหงษ�ฟ;า แสนละมุล
62013045722 นายกฤดิภาส ลิขิตนภาพันธุ�
62013045723 นายศิระ เอี่ยมฉํ่า
62013045724 นางสาวธนาภรณ� ไวสาริกรรม
62013045725 นางสาวหนึ่งฤทัย หารศึก
62013045726 นางสาวศศิวิมล ธรรมชาติ
62013045727 นางสาวผกาวรรณ พุฒคง
62013045728 นายอมร เฟLPองผล
62013045729 นางสาวรวิสรา ลิมวัฒนานนท�
62013045730 นางสาววิชญา ทับเที่ยง
62013045731 นายภทร บุญมาก
62013045732 นายอารีฟYน ดาโอUะ
62013045733 นางสาวจิรวรรณ เกลี้ยงเคล%า
62013045734 นางสาวรัชนก เนื่องชมภู
62013045735 ว5าที่ ร.ต.หญิงนันธิดา ทองดี
62013045736 นางสาวสารีรัตน� บัวคง
62013045737 นายปฏิพัทธ� วัชรวงค�ทิพย�
62013045738 นางสาวกันตา แก%วเกตศรี
62013045739 นางสาวอุบล ด%วงปาน
62013045740 นางสาวพงษ�นภา ทองสุข
62013045741 นางสาวราตรี แสงสุวรรณ�
62013045742 นายภัทรนันท� รังสิมันตุชาติ
62013045743 นายวุฒินันท� นัยพัฒน�
62013045744 นางสาวศิรินันท� รื่นพิทักษ�
62013045745 นายภีศเดช วงศ�สุริยะรัศมี
62013045746 นางสาวปวีณ�พร พุ5มพวง
62013045747 นางสาวกนกวรรณ สนั่นรัมย�
62013045748 นายกฤษฎา สุวรรณสิงห�
62013045749 นางสาวภคพร วงศ�ดอยแก%ว
62013045750 นางสาวสุภัตรา กวางทอง

หน%า 1525 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045751 นางสาวนฤมล ก่ิงแล
62013045752 นางสาวชลธิชา ราญรอน
62013045753 นางสาวจุฑามาศ นิ่มจิตต�
62013045754 นางสาวกฤติยาภรณ� พลอยนิน
62013045755 นางสาวสิริพร ดาษฎาจันทร�
62013045756 นางสาววัลย�ลิกา พรหมแจ%ง
62013045757 นางสาวปาริชาติ เทพวัน
62013045758 นายชัยวัฒน� แก5นนาคํา
62013045759 นางสาวฐิติมา โล%วศิริวัฒน�
62013045760 นางสาวธนพร จันทกาล
62013045761 นางสาวอรณิชา พวงเนียม
62013045762 นางสาวนิติญา เรืองศรี
62013045763 นางสาววีรยา ลูกอินทร�
62013045764 นางสาวสิตานันท� ไพโรจน�
62013045765 นางสาวพุทธมาศ เมืองถํ้า
62013045766 นายนนท�ปวิช สืบใหม5
62013045767 นางสาวเพชรไพลิน นิลอุดมศักด์ิ
62013045768 นางสาวกวิสรา เมธากวินโสภณ
62013045769 นางสาวจารุวรรณ นามบุญเรือง
62013045770 นายเอกราช ปFญญาโรจน�
62013045771 นางมณีรัตน� พาหา
62013045772 นายเจนวิทย� มีปFMน
62013045773 นางสาวประภาวดี ศรีละพันธ�
62013045774 นางสาวทิพวรรณ ทองล%น
62013045775 นางสาวพัชรินทร� วรกิตติ
62013045776 นางสาววรรณพร ยะปวน
62013045777 นายธนากรณ� แสงแก%ว
62013045778 นางสาวจิรภา จ่ันเพ้ิง
62013045779 นางสาวสาวิกา ศรีอุ5นดี
62013045780 นายประทีป ถุงเสน

หน%า 1526 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045781 นายภัทรพงษ� วงสุยะ
62013045782 นางสาวสุปรีญา อนันต�ประกฤติ
62013045783 นางสาวชญานิษฐ� อิศรภักดี
62013045784 นางสาวชลิดา จิรพัฒิพร
62013045785 นางสาวพิมพ�ชนก ย้ิมละมุล
62013045786 นายณัฐวัฒน� ป@นตาอินทร�
62013045787 นางสาวศิรยากร กําธร
62013045788 นางสาวศศิประภา จับคีรี
62013045789 นางสาวอรพินธ� อนันตสุข
62013045790 นายทัตธนา พงษ�แขก
62013045791 นายอภิรัฐ จงถาวรกุล
62013045792 นายปุรชัย ชัยเลิศวณิชกุล
62013045793 นางสาวธนัญญา ตรีสุชน
62013045794 นางสาวนรภัทรพิมน ฐานิวัฒนานนท�
62013045795 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีกะพา
62013045796 นางสาวจุฑามาศ ทองคง
62013045797 นางสาวจิตภา สุปรียาภรณ�
62013045798 นางสาวเบญจลักษณ�ขณา ไชยเทพ
62013045799 นางสาวเมธาพร ภูยาธร
62013045800 นางสาวอรทัย เหล5าเขตรกรณ�
62013045801 นางสาวรตญา ปรางทอง
62013045802 นางสาวธัญชนก ทวีกิจรัตน�
62013045803 นางสาววิลัยลักษณ� สองกําปFง
62013045804 นายอนันต�สิทธ์ิ แสนสุขโรจน�
62013045805 นางสาวสุภารัตน� เชื้ออ5อน
62013045806 นางสาวจิราภรณ� เขาวง
62013045807 นางสาวณัฐพร ปราบภัย
62013045808 นางสาววไลรัตน� พันพิริยะ
62013045809 นางสาวพชรอร เพชรอินทร�
62013045810 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีจันทร�

หน%า 1527 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045811 นางน้ําผึ้ง สกุลเดียว
62013045812 นางสาววรรณพร แสงบัว
62013045813 นายเฉลิม กลิ่นศรีสุข
62013045814 นางสาวชนิกานต� พุ5มหิรัญ
62013045815 นางสาวธนภรณ� จิตรภักดี
62013045816 นางสาวณัฐณิชา ท5วงที
62013045817 นางสาวชลธิชา วงศ�พระจันทร�
62013045818 นางสาวศรัญญา ดํารงโภคภัณฑ�
62013045819 นางสาวสุธาทิพย� ยินบัว
62013045820 นางสาวดวงนภา กลิ่นหอม
62013045821 นางสาวสุปรียา อิงพงษ�พันธ�
62013045822 นางสาวสุคนธรัตน� ฟFกมงคล
62013045823 นางสาวสุธิดา สุขคุ%ม
62013045824 นางสาวอนงค�นาฎ แก%วโสภาค
62013045825 นายพงศธร โชตินุพงษ�
62013045826 นางสาวภาวศุทธิ ดีพนัส
62013045827 นางสาวอารีรัตน� ศรีโปดก
62013045828 นายธีรฉัตร เสรีพันธ�พานิช
62013045829 นางสาวณัฐริกา มหาไทย
62013045830 นายอาทิตย� ภัศนาอัตถฤษฎ�
62013045831 นางสาวศิริพร ทาระเวท
62013045832 นางสาวนฤมล สงวนทอง
62013045833 นางสาวทิพวรรณ� ดําแก%ว
62013045834 นายกิตติกานต� ปรีดาเกษมศักด์ิ
62013045835 นางสาวธัญสิตา วงษ�ระเบียบ
62013045836 นายอับดุลรอซัค เจะสะแลแม
62013045837 นางสาวณัฐทริกา บุญประเสริฐ
62013045838 นางสาววิลาวัลย� พรหมมา
62013045839 นางสาวปาริฉัตร เพ5งผล
62013045840 นายรชต สาระสิทธ์ิ

หน%า 1528 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045841 นางสาวชิตินทรี บุรีรัตน�
62013045842 นางสาวศุภสินี หนันคํา
62013045843 นางสาวนันทนา มหาสุขุม
62013045844 นางสาวอนัญพร นาคะตะ
62013045845 นางสาววรรณา ดวงแก%ว
62013045846 นางสาวปทุมวรรณ โปธาคํา
62013045847 นางสาวกมลลักษณ� สว5างแจ%ง
62013045848 นายคุณัญญา เอกสุวรรณ
62013045849 นางสาวนันทกา ตะวังทัน
62013045850 นางสาวเบญจาพร สมร5าง
62013045851 นางสาวสุกัญญา ดอกพิกุล
62013045852 นางสาวนวธิดา ลีฬหะวัฒนะ
62013045853 นางสาวสรณรัฐฎ� วิเศษลา
62013045854 นางสาวสตรีรัตน� ฉิมเรือง
62013045855 นายอภิวัฒน� ยานมณี
62013045856 นางสาวนีรนุช จงเจริญ
62013045857 นางสาวปาหนัน เวฬุวัน
62013045858 นายธนชัย กลาหงษ�
62013045859 นายสุพัฒน� เพียรกสิกรรม
62013045860 นายอภิสิทธ์ิ อUอกฉิม
62013045861 นางสาวอมฤตา หายทุกข�
62013045862 นางสาวศิริพร ชินผา
62013045863 นางสาวฐานิกา ศิริมาสกุล
62013045864 นายนิธิโชติ ชัยชนะ
62013045865 นายเชาวริน อินทรสมบัติ
62013045866 นางสาวปFณฑิตา จุลวุฒิ
62013045867 นายปวร พรนิเพท
62013045868 นายธนกร ธงสิบเจ็ด
62013045869 นางสาวนัชชา สุขสว5าง
62013045870 นางสาวโสภิดา สมโภชพฤฒิกุล

หน%า 1529 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045871 นางสาวจิรัฐิติกาล น%อยวงศ�
62013045872 นายณรงค� เจริญผล
62013045873 นางสาวหทัยรัตน� สิงห�เรือง
62013045874 นายเอกชัย ใจจินา
62013045875 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ศิริพวาเกตุ
62013045876 นายวันชนะ มณฑาทอง
62013045877 นางสาวปริศนา ชัยนวล
62013045878 นางสาวสุพรรณนิกา สาสิงห�
62013045879 นางสาวปวิตตรา ดอกแย%ม
62013045880 นางสาวกรรวี กรวิศิษฎ�วาทิน
62013045881 นางสาวเรวเรศน� มะลิทอง
62013045882 นายจาฏdวัจน� รุดเครือ
62013045883 นางสาวสโรชา จันทร�รุ5งศรี
62013045884 นางสาวสกุลลักษณ� แสงท%าว
62013045885 นางสาวนิสารัตน� มากอ%น
62013045886 นายศุภณัฐ บัวผัน
62013045887 นางพรพรรณ มงคลพันธ�
62013045888 นางสาวกนกภรณ� เจริญถ%อย
62013045889 นางสาวพิมพ�พร นฤภัย
62013045890 นายธวัชชัย ภูรักษา
62013045891 นางสาวฮาบีบUะ เจะฮิง
62013045892 นายวีระพันธ� ทองทา
62013045893 นายภาณุสรณ� สังข�วิเศษ
62013045894 นางสาวอรุณรัตน� ชั่งทองมะดัน
62013045895 นางสาววันวิสา เสือดี
62013045896 นางสาววัชราภรณ� อินตUะวิชัย
62013045897 นางสาวปณิดา รักคง
62013045898 นายธนรัชต� รัตนเรียงราย
62013045899 นายทศวัชร อักษรนิติ
62013045900 นางสาวสุพิศตา ขุนทิพฉิม

หน%า 1530 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045901 นางสาววสุธีรา กุมภะ
62013045902 นายภาสวิชญ� รุ5งพิชญนุกูล
62013045903 นางสาวจารุวรรณ ศิลาวงศ�
62013045904 นางสาวสกุลรัตน� กุลกิจ
62013045905 นางสาวมณีนุช จีรมณี
62013045906 นางสาวรัชนก กันทาไชย
62013045907 นางสาวสุนิสา ดําแก%ว
62013045908 นางสาวขวัญฤดี เพ็งพะเนา
62013045909 นางสาวกฤษติยา ดียางหวาย
62013045910 นางสาวณัฐนรี สมบุญ
62013045911 นางสาวปาลิตา ปุราวัฒนากุล
62013045912 นางสาวดรุณี ยุทธนานุกูล
62013045913 นางสาวลลิตา ยอดปFญญา
62013045914 นายปริญญา โยอินทร�
62013045915 นายธนพล อมพรารัตน�
62013045916 นางสาวกมลรัตน� แดงน%อย
62013045917 นางสาวประกายดาว คุ%มตีทอง
62013045918 นางสาวกุลปรียา เก้ือรัมย�
62013045919 นางสาวมายยีดUะ มูซอ
62013045920 นางสาวสุธิตา ประสพหมู5
62013045921 นางสาวปรียานุช ศรีษะภูมิ
62013045922 นางสาวอรวรรณ เขียวกลม
62013045923 นางสาวชนิดาภา ชนะศุภสิริ
62013045924 นางสาวนภสร ปลอดภัย
62013045925 นางสาวสปFณธ�หยก สิริยากองโค
62013045926 นายอภิวัฒน� วรรณโรจน�
62013045927 นางสาวนภาพร ใจสุยะ
62013045928 นางสาวกัญญาณี รักชนาท
62013045929 นางสาวภาวิณี ชูกลีบ
62013045930 นายฟFกครูดีน ยะยอ

หน%า 1531 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045931 นางสาวเปรมยาดา เรือนงาม
62013045932 นางสาวจริญญา โคตรชมภู
62013045933 นางสาวอริศรา ริลา
62013045934 นายอัครพต ใจดี
62013045935 นางสาวเบญจวรรณ ขุนสร%อย
62013045936 นางสาวธิดารัตน� อินธิแสง
62013045937 นางสาวสแกลา กูนิง
62013045938 นางสาวจาริยา สุชีพ
62013045939 นางสาวลัดดาวัลย� สุทธ์ิภักดี
62013045940 นายคมกริช จันทราช
62013045941 นายเจษฎากร สวนจังหรีด
62013045942 นางสาวอภิสรา จินดามณี
62013045943 นางสาวพรสุดา ดุดง
62013045944 นางสาวพรฤทัย สุขคําน%อย
62013045945 นางสาวมนทิราลัย ตุมาจันทร�
62013045946 นายกลวัชร ไข5มุกด�
62013045947 นางสาวธิดารัตน� ประชุมรัตน�
62013045948 นางสาวเจตนิพิฐ ศิริวัลย�
62013045949 นางสาวณัชชาพร สงวนสิน
62013045950 นางสาวเพชรรัตน� ดวงใจ
62013045951 นางสาววรนุช มีใจ
62013045952 นางสาวศิริวรรณ ฉุนฉํ่า
62013045953 นายธีระฉัตร ขันทอง
62013045954 นายวรานนทน� แก%วขาว
62013045955 นางสาวจุฑามาส ใจเอื้อย
62013045956 นางสาวเปรมฤดี ตรีรัตน�ฤดี
62013045957 นางสาวธัญรัช โพธินามทอง
62013045958 นายกณิศ สุภาษา
62013045959 นายพัฒน� สุขมี
62013045960 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกรรณิการ� ธรรมน้ําเที่ยง

หน%า 1532 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045961 นางสาวธนัญญา สุทธิพงศ�
62013045962 นายพิทวัส บุญญาภิรมย�
62013045963 นางสาวนิลาวรรณ กดอยู5
62013045964 นางสาวนวลจุฑา เถ่ือนเหลือ
62013045965 นายอุดมศักด์ิ เชี่ยวชาญ
62013045966 นายปรีดี อารีล%น
62013045967 นางสาวณัฐปวีณ� ขอประดิษฐ�
62013045968 นางสาวอิศราภรณ� อุดมพร
62013045969 จ5าอากาศโทหญิงธัญวรรณ ศรีประเสริฐ
62013045970 นางสาวสุธิดา สัจจานุภาพ
62013045971 นางสาวจิราภรณ� แก5นปรีชา
62013045972 นายณัฐพล เค5งเปYPยม
62013045973 นางสาวกรรณิการ� กระบวนโชคชัย
62013045974 นางสาวรัชฎาภร แก%วชายเพ็ญ
62013045975 นายอรรคชัย เทศมี
62013045976 นางสาวชรัญดา เอนเกษร
62013045977 นายอดิเทพ จูเจริญ
62013045978 นายธัญพิสิษฐ� น5วมโพธ์ิ
62013045979 นางสาวณัฏฐณิชา เสนาเพ็ง
62013045980 นายย่ิงยศ แก%วทันคํา
62013045981 นางสาวณภัทร เดชดํารง
62013045982 นางสาวแอมีเลีย ยูโซUะ
62013045983 นางสาวสุนิสา ฉิมแดง
62013045984 นางสาวรัตนา ชื่นชม
62013045985 นายพิทักษ�พงศ� หม่ืนจันทร�
62013045986 นางสาวนรตรี นวมจิตต�
62013045987 นางสาวชญาณินทร� ภูมิขมเขตร
62013045988 นางสาวพรทิพย� แซ5อุ5ย
62013045989 นางสาวพิชญานิน บาลศรี
62013045990 นางสาวจรรจิรา อุมุล

หน%า 1533 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013045991 นางสาวมาสิรี กล5อมแก%ว
62013045992 นางสาวป@ยนุช ประทุมคํา
62013045993 นางสาวมลฤดี มาตุเวส
62013045994 นางสาววรินทร ระหาร
62013045995 นางสาววรรณี อินทะราช
62013045996 นางสาวมานิตา ปานอินทร�
62013045997 นางสาวเพ็ชรรัตน� วงษ�สุวรรณ
62013045998 นางสาวอภิญญา พ่ึงน้ํา
62013045999 นางสาวนิรชา จันทร�เรือน
62013046000 นางสาวดวงกมล แก5นต%นพะเนา
62013046001 นางสาวศิริวงศ� ศิริสัมพันธ�
62013046002 นางสาวณิชนันทน� ทรัพย�อํานวย
62013046003 นางสาวทิพฤทธ์ิ ศิริ
62013046004 นางสาวสุภาพร ทับทิม
62013046005 นางสาวอรวัลย� สอนด%วง
62013046006 นายปภัสศักด์ิ พรกระแส
62013046007 นายชรัณ กิตติกาญจนโสภณ
62013046008 นางสาวสุธิดา ตรงมา
62013046009 นางสาวกานต�ชนิต ศรีภูมิพฤกษ�
62013046010 นายจักรกฤษ ทองมาเอง
62013046011 นางสาวสร%อยฟ;า แสงพรหม
62013046012 นางสาวฮาสมะ เตUะ
62013046013 นายจิรพันธ� ธีรนันทน�
62013046014 นายรณชัย บุญกลาง
62013046015 นางสาวมินตรา อยู5ยืน
62013046016 นายทศพล จิตต�สูงเนิน
62013046017 นางสาวอรุณี อิสระวรเดช
62013046018 นางสาวกนกนาฏ ตาลพล
62013046019 นางสาวจารุวรรณ เจริญฤทธ์ิ
62013046020 นางสาววรญา นันทพันธ�

หน%า 1534 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046021 นางสาวสลินา ใจเครือ
62013046022 นางสาวมินตรา อ5อนศรี
62013046023 นายสาธร บุญเจริญ
62013046024 นางสาวกาญจน�สิตา คําขอด
62013046025 นายเสกสรร ประจงศิลปQ
62013046026 นายจิรทีปต� ภาสะเตมีย�
62013046027 นายป@ยนันท� สีดา
62013046028 นางสาวชนนิกานต� ร5องช%าง
62013046029 นางสาวเกสรา เกษร
62013046030 นางสาวสุภัสสรา ศุมานนท�
62013046031 นายรัฐศาสตร� ใจย้ิม
62013046032 นางป@ยนุช ช5อไสว
62013046033 นางสาวนุจรัตน� ธงภักด์ิ
62013046034 นางสาวพรรษพร เครือแวงมล
62013046035 นางสาวฐาณัฐมาศ บํารุงสุข
62013046036 นางสาวสุจินดา คุ%มใจดี
62013046037 นางวรินทร ย้ิมเรือง
62013046038 นางสาวสุทธิดา อาสาภูธร
62013046039 นางสาววรัญญา สุดแสวง
62013046040 นางสาวไอยรา สุภานันต�
62013046041 นางสาวสาลิตา เรืองเพชร
62013046042 นายพงษ�พัฒน� พุฒหม่ืน
62013046043 นางสาวปุณนะจิต อินทร�สุวรรณ
62013046044 นายธนพล ปฐมาภินันท�
62013046045 นางสาวอุมาพร ทับแสง
62013046046 นางสาวพุ5มพวง อินทร�ตา
62013046047 นางสาวพัชชาอร คําแสน
62013046048 นางสาววชวรา วัชระวรากรณ�
62013046049 นายจิระเดช สุวรรณโท
62013046050 นายแมน พ5วงเจริญ

หน%า 1535 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046051 นางสาวญาณิศา ศิริพัฒนกูล
62013046052 นางสาวภีรภา ขัตยพูรณ�
62013046053 นางสาวธันย�ชนก กมุทะรัตน�
62013046054 นางสาวเวทิศา จันทรศรี
62013046055 ว5าที่ ร.ต.หญิงอภิญญา แก%วเกิด
62013046056 นางสาวลัดดาวัลย� รัตนเสลานนท�
62013046057 นางสาวรัชญา เจริญมายุ
62013046058 นางสาวณัฐธิดา กระเสาร�
62013046059 นางสาวกนิษฐา เชื้อเล็ก
62013046060 นางสาวพัลลภา บัวเกตุ
62013046061 นายพงศธร สุยะหลาน
62013046062 นายฐิติพงศ� เล%ารัตนอารีย�
62013046063 นางสาวกนิษฐา กุศลธรรมรัตน�
62013046064 นางสาวไผ5สีทอง คณะแนม
62013046065 นายภัคพงษ� เรืองฤทธ์ิ
62013046066 นางสาวธนพร นามะสนธิ
62013046067 นายสิทธิพร แพรวกลาง
62013046068 นางสาวกัญญณัช โตคงทองวัฒนา
62013046069 นางสาวกูมาสือนะห� รงโซะ
62013046070 นางสาวศศิธร ชินคํา
62013046071 นางสาวรจสิรินทร� เปYPยมป@Pนวงศ�
62013046072 นายภูวดล ต%นจันดี
62013046073 นางสาวสุทธิพรรณ แย%มจันทร�
62013046074 นายวิษณุ ดวงมณี
62013046075 นางสาวพชรพลอย จรูญรัชฎ�
62013046076 นางสาวรัชนีกร บํารุงวงศ�
62013046077 นางหนึ่งฤทัย แก%วมณี
62013046078 นางสาวสุโรชา ธันวงศ�
62013046079 นางสาวสุธาริณี บัวรอด
62013046080 นายอิทธิพล จ่ันเพชร

หน%า 1536 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046081 นางสาวกรชวัล ศรีอุดมชัย
62013046082 นางสาวสุชาดา ลํายาว
62013046083 นางสาวสุธางค� เรืองพรวิสุทธ์ิ
62013046084 นางสาวจุฑาทิพย� ชูชาติ
62013046085 นางสาวภัสสร ขุนเจียม
62013046086 นางสาวอัญธิกา กัณฐทอง
62013046087 นายนิติศาสตร� เชียงแรง
62013046088 นายชิตพนธ� วงษ�พัฒน�
62013046089 นางสาวจุฬามณี นิลรัตน�
62013046090 นางสาวธนวรรณ จันทร�ย%อย
62013046091 นางสาวสิริกร จันโทภาส
62013046092 นางสาวเสาวลักษณ� จุ%ยงาม
62013046093 นางสาวชลิตา สู5สุข
62013046094 นางสาวรุ5งทิพย� เปรียบสนาดี
62013046095 นางสาวศศิธร นาคคีรี
62013046096 นางสาวถิรวรรณ รานวล
62013046097 นางสาวเกศิณี ชมภูนาค
62013046098 นายอนันต� ผลเจือ
62013046099 นางสาวเบญจพร ทองไกรแสน
62013046100 ว5าที่ ร.ต.หญิงศิริมาศ สุรินทราโช
62013046101 นายณัฐชนน มากวิจิต
62013046102 นางสาวอรกมล ชื่นจิตต�
62013046103 นายศราวุธ มีศรีนุ5น
62013046104 นางสาวณัฐธิดา ตันอEอ
62013046105 นางสาวจุฑารัตน� จรูญชัย
62013046106 นางสาวโสรยา แก%วเถา
62013046107 นางสาวนนทิภา รัดมาน
62013046108 นางสาวศิริกานดา แซ5หาง
62013046109 นางสาวโยธิตา อุดมธนารักษ�
62013046110 นายจิตรกร ปานทุม
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62013046111 นางสาวสุธาพร แก%วอุดร
62013046112 นางสาวขนิษฐี สุวรรณลิขิต
62013046113 นางสาวธัญภา ธรรมอรุณ
62013046114 นายณัฐวุฒิ เย็นทั่ว
62013046115 นางสาวนวพรรณ รุจิเรก
62013046116 นายเอกพจน� ขันที
62013046117 นายรวมยศ จันทร�เอียด
62013046118 นางสาวกัญญาณี เอ5งฉ%วน
62013046119 นางสาวภรณ�ชนก ภาสบุตร
62013046120 นางสาวมณีรัตน� ปานสอน
62013046121 นางสาวรัตนาวดี ทองดี
62013046122 นายสหคง คีรีศรี
62013046123 นางสาวชมพูนุท ชูดี
62013046124 นายสุกฤษฏ์ิ เจริญชัย
62013046125 นางสาวจินตนา สีมา
62013046126 นางสาวรติกร ลือแสน
62013046127 นางสาวสุทธิดา งามสมโภชน�
62013046128 นางสาวกัญญาวีร� แสนศรี
62013046129 นางสาวฐานิตา กันจู
62013046130 นางสาวพรสวรรค� บึงราษฎร�
62013046131 นายอนิวรรตน� เรืองกอง
62013046132 นางสาวอภิรุจี พุ5มจําปา
62013046133 นางสาวนิพาดา ศรีวงษ�
62013046134 นางสาวกนกวรรณ อุ5นเสียม
62013046135 นางสาวณัฐธยาน� ป@นทรายมูล
62013046136 นายอิศรานุวัฒน� คําโท
62013046137 นางสาวพัชรี บัวแก%ว
62013046138 นางสาวป@ยดา ชูช5วย
62013046139 นางสาวศิรประภา สิทธิถาวร
62013046140 นางสาวอลิษา จันดาหัวดง
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62013046141 นางสาวมาลิน โสพันธ�
62013046142 นางสาวนาตยา ทรัพย�สิงห�ทอง
62013046143 นายเศรษฐศาสตร� ย่ิงใหญ5
62013046144 นางสาวชุติมา ศรีโสด
62013046145 นายณัฐวิทย� อิ่นแก%ว
62013046146 นายพินิต ย่ิงยงดํารงกุล
62013046147 นางสาวรัตนาภรณ� คําไวย�
62013046148 นางสาวเกษรัตน� ผลสลัด
62013046149 นางสาวสิริญา ขันขาว
62013046150 นางสาวพรลภัสณ� คุ%มกัน
62013046151 นางสาวธนชนัญ ฤทธิวงค�
62013046152 นายณัฐวุฒิ ชูคํ้า
62013046153 นายศิษฏา วงศ�จินตนารักษ�
62013046154 นายธวัชชัย ธิชะ
62013046155 นายจิรวุฒิ อุปากุล
62013046156 นางสาวกมลลักษณ� เฉียบแหลมดี
62013046157 นายกวินพัฒน� ธนมงคลธิรัตน�
62013046158 นางสาวสิริกมล อินประเสริฐ
62013046159 นายนภสินธุ� ทองเจริญสินธุ�
62013046160 นางสาวณัฐณิชา สีพรมทา
62013046161 นางสาวณัฐธนา ย่ังยืน
62013046162 นางสาวพิมลพรรณ ทองมาก
62013046163 นายพลวัฒน� ชุติมาสกุล
62013046164 นายแทนไทย ดํารงค�ฤทธ์ิ
62013046165 นางสาวอุไรวรรณ แสงคําดี
62013046166 นางสาวอนุสุดา คงราษฎร
62013046167 นางสาวชุติพร บุญกล5อม
62013046168 นางสาวเบญญทิพย� นุตยางกูล
62013046169 นางสาวนภาวรรณ อภิวงค�
62013046170 นางสาวจุฑารัตน� พูนพนัง
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62013046171 นายธนกฤต พงษ�กลั่นกล%า
62013046172 นางสาวป@Pนแก%ว สินาคม
62013046173 นางสาวมานิตา กลับคง
62013046174 นายอนุชา จงวิบูลย�
62013046175 นางสาวอุบลรัตน� คําพิมพา
62013046176 นางสาวณัชชา ถะเกิงผล
62013046177 นางสาวชไมกานต� ดวงแก%ว
62013046178 นายวรัญชิต กลิ่นคง
62013046179 นางสาวพิมสไบ เปลี่ยนไพโรจน�
62013046180 นายวิทยา สําราญสุข
62013046181 นางสาวสุวิมล ดําขํา
62013046182 นางสาวศิริธร ศิริเนตร
62013046183 นายสิทธิโชค แซ5ห5าน
62013046184 นางสาวปณิดา ทองดอนกุ5ม
62013046185 นางสาวณัชชา สมมนุษย�
62013046186 นางสาวสรวรรณ รักษาคม
62013046187 นายณรงเดช บุญตา
62013046188 นางสาวอาแอเสาะ อาบะ
62013046189 นายชนะภัทร มิกทา
62013046190 นางสาวภรภัทร สารโพพันธ�
62013046191 นางสาวนภสร ใจแคล%ว
62013046192 นางสาวภคพร สวัสด์ิผล
62013046193 นางสาวนภาพร ชามีรส
62013046194 นางสาวสุภาภรณ� ภูนี
62013046195 นางสาวศศิวิมล กัณหรัตน�
62013046196 นางสาววรวรรณ ฉายแสง
62013046197 นายพงษ�พิพัฒน� พุทธา
62013046198 นางสาวณัฐธิดา เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62013046199 นางสาวสุนทรี กระตุฤกษ�
62013046200 นางสาวยุพดี อาจสามารถ
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62013046201 นางสาวศิโรรัตน� รู%จํา
62013046202 นายประสิทธ์ิ จําปาพันธ�
62013046203 นางสาวสมศรี กลิ่นทอง
62013046204 นายเสถียรพงษ� โชคท5าพระ
62013046205 นางสาวนาตยา ทองประไพ
62013046206 นายภาณุพงศ� สินมณี
62013046207 นางสาวดวงรัตน� จันทร
62013046208 นางสาวหนึ่งฤทัย เก้ือกูล
62013046209 นางสาวณัชชา ฤาชา
62013046210 นางสาวประทานพร บรรยงค�
62013046211 นางสาวสิริพร ต้ังสกุล
62013046212 นางสาวละมุล พิมพ�เพ็ง
62013046213 นายณภัทร ลิ้มวิเศษศิลปQ
62013046214 นางสาวอรพรรณ� เพ็งผล
62013046215 นายพีรกริช จักรกริชกูล
62013046216 นางสาวจารุวรรณ ม่ิงขวัญ
62013046217 นายสุรเดช เตชวาทกุล
62013046218 นางสาวกาญจนา หงษ�ทอง
62013046219 นายพงค�พิพัฒน� รําพึง
62013046220 นายณัฐพงศ� ภูริวัฒปFญญา
62013046221 นางสาวพรลภัส นิราประวัติ
62013046222 นางสาวศุภมาส บุญบังเอิญ
62013046223 นางสาวพรวนัส รัตนปรีชา
62013046224 นางสาวทัศนีย� กนกอุดม
62013046225 นางสาววาสนา ทิพย�โอสถ
62013046226 นางสาวภัทรนันท� โทรเลข
62013046227 นายพีระสันต� ตรีศาสตร� 
62013046228 นางสาวสมใจ ลือนาม
62013046229 นางสาวนาเดียร� ยีระแมะ
62013046230 นางสาวณัฐวีร� อินทระ
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62013046231 นางสาวประภัสรา นิลมูล
62013046232 นายแอนดี สาแมง
62013046233 นางสาวสุภัสสร โพธ์ิสุวรรณ
62013046234 นายป@ลันธร� รักษาวงศ�
62013046235 นางสาวนฤมล ถึงสุข
62013046236 นางสาวจุฬาลักษณ� ขาวคง
62013046237 นางสาวอารียา รุ5งแสงพนาวัลย�
62013046238 นายเกียรติชัย ชาวพ5อค%า
62013046239 นางสาวณัฐกฤตา น%อยโพนทอง
62013046240 นายนพดล วันกลิ่น
62013046241 จ.ส.อ.มนัสชัย อันทะแสง
62013046242 นางสาวน้ําฝน แก%วสว5าง
62013046243 นางสาวปนัดดา จันทร�เนียม
62013046244 นางสาวเลิศลักษณ� ยาคูจิ
62013046245 นางสาวอาทิมา อินทรโชติ
62013046246 นางสาวดิณภา แก%วแดง
62013046247 นางสาวนภวรรณ เอี่ยมพิมลรัตน�
62013046248 นายนฤพนธ� ทองอินทร�
62013046249 นางสาวอรสา ดอนศรีลา
62013046250 นายสุพล สายทอง
62013046251 นางสาวเบญจวรรณ ขันมณี
62013046252 นางสาวสุกัญญา ก%อมมณี
62013046253 นายไชยวัฒน� คงแก%ว
62013046254 นางสาวกรกนก มากบุญ
62013046255 นางสาวดลยา นามห%วยทอง
62013046256 นายบัณฑิต ยศรุ5งเรือง
62013046257 นางสาวกรวรรณ บัวผัน
62013046258 นายวิวัฒน� แสนคํา
62013046259 นางสาววิจิตรา สังฆเวช
62013046260 นายภูมิดล สร%อยสําราญ
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62013046261 นางสาวบงกชมาศ มีภูมิรู%
62013046262 นางสาวกชพรรณ ขุนอินทร�
62013046263 นางสาวรุชจิเรศ หลักแหลม
62013046264 นางสาววลัยลักษณ� สาธุภาค
62013046265 นางสาวชนาภัทร บัวแตง
62013046266 นางสาวจุฑามาศ พันธุ�ประดิษฐ�
62013046267 นายณัฐวุฒิ ฤทธ์ิเดชา
62013046268 นายพงศกรณ� ประชุมชน
62013046269 นายจิรพนธ� ศิริพลพิทักษ�
62013046270 นางสาวชฎาภรณ� วิโรจน�เพ็ชร�
62013046271 นายธีรศักด์ิ เปYยนขุนทด
62013046272 นายพสุ พะระรามันห�
62013046273 นางสาวกุลธร โพร%งจ่ัน
62013046274 นายนัฐวุฒิ แก%วงามประเสริฐ
62013046275 นางสาวพิชญ�สินี จันท�รัตนทรัพย�
62013046276 นางสาวลัดดาวัลย� แก%วกัน
62013046277 นายกฤษฎา มหาวัน
62013046278 นางสาวญาณิศา สนาน%อย
62013046279 นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน
62013046280 นางสาวปามิภา สุทธิบุตร
62013046281 นางสาวชัญญานุช อาสาวดีรส
62013046282 นางสาวธิษณา กาจกําแหง
62013046283 นางสาวระพีพรรณ ไม%กร5าง
62013046284 นางสาวรุจิภา งามเสน5ห�
62013046285 นางสาวสุดารัตน� พัฒน�ทอง
62013046286 นางสาวศิริภรณ� อินริสพงศ�
62013046287 นายกวินภพ เกตุสุวรรณ�
62013046288 ว5าที่ ร.ต.สุทธิพงษ� เครือคําขาว
62013046289 นายไพรวรรณ ปอน%อย
62013046290 นางสาวจิรวดี ใสสนิท
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62013046291 นางสาวเจนจิรา เงินกลม
62013046292 นางสาวคัทลียา อยู5ชุ5มธนา
62013046293 นายกรีฑาพล สุขเฟLPอง
62013046294 นางสาวพิมพ�ชนก รัตนปรีชาชัย
62013046295 นางสาวสุดารัตน� ชอบสุข
62013046296 นางสาวรวิวรรณ แก%วมีศรี
62013046297 นางสาวหงษ�ษา พลเย่ียม
62013046298 นายชาคริต เอี่ยมเอกสกุลณี
62013046299 นางสาวรุจิวรรณ บุญสินพร%อม
62013046300 นางสาวณัฐธญาน� ขวัญเมือง
62013046301 นางสาวสุจิตรา ขันธ�ประดิษฐ�
62013046302 นายธนวัฒน� วินสน
62013046303 นางสาวณัฏฐิดา สืบสินสัจจวงศ�
62013046304 นายสาเหะฮัมดรรณ ซาฮาบุดดีน
62013046305 นายกฤตภพ เกษมสุพัฒน�
62013046306 นางสาวมัณทนา โกเลิศฤทธ์ิ
62013046307 นางสาวชมพูนุช เจนวิชชุเมธ
62013046308 นายพิทักษ� สุรัมย�
62013046309 นางสาวปรียากรณ� เกิดสาย
62013046310 นางสาวขจงจิตต� ทองแท5ง
62013046311 นายพัสกร ทะสานนท�
62013046312 นางสาวโสรยา ปานคํา
62013046313 นายจิรายุทธ คุ%มครอง
62013046314 นายไพรัช นวนหุน
62013046315 นางสาวปภาวรินท� ชูทิพย�
62013046316 นางสาวนฤมล นาใจคง
62013046317 นายณัฐพงศ� ต%อยปาน
62013046318 นางสาวธัญลักษณ� พรหมบุตร
62013046319 นางสาวจิรดา เทพรินทร�
62013046320 นายอามาดา กาเดร�

หน%า 1544 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046321 นางสาวพิไลวรรณ พันธุ�เพ็ง
62013046322 นางสาวอัญชลี เยินยุบ
62013046323 นางสาวทัศนีย� โพธ์ิศรี
62013046324 นางสาวสุชีรา วิชัย
62013046325 นางสาวษณิรยา ยะเปYยงปลูก
62013046326 นางสาวกชพรรณ สังข�สระสิทธ์ิ
62013046327 นางสาวสุพรรษา สร%อยสน
62013046328 นางสาวสิรีธร อริยพงษ�โสภณ
62013046329 นางสาวธัญวรัตน� หมุนรอด
62013046330 นางสาวกณิตญา พุ5มโพธ์ิฆัง
62013046331 นางสาวภาณุมาศ เนียมพลับ
62013046332 นายพัชรพล รัตนเทพี
62013046333 นางสาวณัฏฐินันท� หงษ�คํา
62013046334 นางสาวเพ็ญพิชชา ป;านภูมิ
62013046335 นายวรวุฒิ บุญราช
62013046336 นางสาวอรทัย วงศ�แก%ว
62013046337 นายปFญญาพล ลาภประเสริฐ
62013046338 นางสาวป@ยะพร ภู5หนู
62013046339 นายสมศักด์ิ วิเศษสุข
62013046340 นายกรกฎ สุวรรณมณี
62013046341 นายปุณญาดา วงษ�ศิลา
62013046342 นางสาวอนุธิดา โถน%อย
62013046343 นางณัฐชนันท�พร มหัทธนะสิน
62013046344 นางสาวกรฐิตา ยศหนัก
62013046345 นางสาวจันทร�จิรา ทองอ5อน
62013046346 นายเกียรติศักด์ิ สีเลื่อม
62013046347 นางสาวนวพัฒน� อิ่มแก%ว
62013046348 นายรฐนนท� แสนหาญ
62013046349 นายพนธกร จ่ันลา
62013046350 นางสาวภคิณี ปYอาทิตย�

หน%า 1545 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046351 นางสาวจันทนา สัยเกตุ
62013046352 นางสาวซากียะห� เจUะและ
62013046353 นางสาวปรางค�เพ็ญ สืบศรี
62013046354 นายรัชพล จัลวรรณา
62013046355 นางสาวกนกวรรณ เกิดศรีพันธ�
62013046356 นางสาววรรณพร มูลเงิน
62013046357 นางสาวรพิชา วาชิรวิทย�
62013046358 นายดุสิต สิริลักษณ�มงคล
62013046359 นางสาวศิริลักษณ� วงศ�ศักด์ิศรี
62013046360 นายกณวรรธน� มณีนวล
62013046361 นางสาวสิรภัทร รัตนติสร%อย
62013046362 นางสาวณิชกานต� ศรีสวัสด์ิกุล
62013046363 นายณัฐพงษ� จันทร�อิ่ม
62013046364 นางสาววัชรีพร พรมศรี
62013046365 นางสาวทิติยากร ยงสุวรรณกุล
62013046366 นางสาวจารุวรรณ แซ5อุ%ย
62013046367 นายยศพงศ� สิทธิภาคย�ธัญธร
62013046368 นางสาวรัชนีกร รัตนทิพย�
62013046369 นายวิสันต� ธรรมวัตร
62013046370 นางสาวมัลลิกา สอนล%อม
62013046371 นางสาวเพชรรพี จรัสเจษฎา
62013046372 นางสาวนภัสสร ทิพวัฒน�
62013046373 นางสาวป@ยาภรณ� พวงเกตุแก%ว
62013046374 นายปพน ศรีบูรณ�
62013046375 นางสาวชฎาพร นวนแจ%ง
62013046376 นางสาวสิริพร สมลาภอาภรณ�
62013046377 นางสาววัชราภรณ� ล5องแดง
62013046378 นางสาวสุธิดา ทองเกลี้ยง
62013046379 นางสาวณัฐธิดา ตระกูลไพศาล
62013046380 นางสาวรัชวิน ลี้สุวรรณ

หน%า 1546 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046381 นายพัฒนกร อักษรพรหม
62013046382 นายสรานันต� สงวนสัตย�
62013046383 นางสาวขนิษฐา ชูช5อแก%ว
62013046384 นายอนุรักษ� ทองสะอาด
62013046385 นางสาวกันยารัตน� ชูจิต
62013046386 นายมาริษ สุวรรณวงศ�
62013046387 นายพิชญ�สินี คงอ5อน
62013046388 นางสาวภัชฬิกา สอนไชย
62013046389 นางสาวอาภรณ� สอนอุบล
62013046390 นายชนสรณ� ช5วยรอด
62013046391 นางสาวพฤกษา สุทธิ
62013046392 นายกําพลศักด์ิ วรรณแก%ว
62013046393 นางสาวธนพร สอนเสนาะ
62013046394 นางสาววศราธร อุษณกรกุล
62013046395 นางสาวซอฟYยะห� หะยีหามะ
62013046396 นายศรายุทธ จุ%ยเสือ
62013046397 นางสาวบุษยมาศ ต5างใจ
62013046398 นายอรุณสวัสด์ิ ศรีสุข
62013046399 นางสาวองค�อร ขําลําภู
62013046400 นายพิทยา จันทร�เหม
62013046401 นางสาวสุทธมน ชัยประภา
62013046402 นางเด5นนภา เชื้อยี
62013046403 นางสาวปริศนา ศรีใส
62013046404 นางสาวชณิดา ทรัพย�กลิ่น
62013046405 นางสาวปFทมาภรณ� วิเศษพานิชกิจ
62013046406 นางสาวกมลชนก ลาดบาศรี
62013046407 นางสาววณิชญา อยู5เชื้อ
62013046408 นายธนภัทร กาญจนพยัฆ
62013046409 นายพงศธร ไกรกิจราษฎร�
62013046410 นางสาวกัลยกร บุญชัย

หน%า 1547 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046411 นางสาวจุฑามาศ นิสัยสัตย�
62013046412 นางสาวไอศิกา วันจันทร�
62013046413 นายมีน ลิ้มธรรมมหิศร
62013046414 นายพงษ�ศักด์ิ รัตนพันธ�
62013046415 นายอดิศักด์ิ เที่ยงแก%ว
62013046416 นายภัทรพงษ� ไทยประดิษฐ�
62013046417 นางสาวศุภณัฐ ธรรมประดิษฐ
62013046418 นางสาวนงเยาว� อุปมัย
62013046419 นางสาวอุมาพร โสะอ%น
62013046420 นางสาวนุชรี คุ%มนุช
62013046421 นางสาวเยาวเรศ ไวยวาสนา
62013046422 นางสาวนิติยา บุญสูง
62013046423 นายสิริชัย ระกัม
62013046424 นางสาวปYยาลัคน� ม่ันคง
62013046425 นายพุทธรัตน� ชลภัสสรณ�
62013046426 นางสาวภูรีรัตน� โชตธีรวสุ
62013046427 นายไพรัตน� ศรีจําปา
62013046428 นางสาวศิริญญา วิบูลย�อรรถ
62013046429 นายเหนือฟ;า พันธุ�เสือ
62013046430 นางสาวสุธาทิพย� หลําแสงกุล
62013046431 นายณัฐวุฒิ พูนนิกร
62013046432 นางสาวสายพิน ชัยวงค�
62013046433 นางสาวพัชรี ทรัพย�เพียรเลิศ
62013046434 นางสาวปริยากร เกตุวัน
62013046435 นายกิติทัศน� ทัศกุณีย�
62013046436 นางสาวกรรณิการ� ทองแสง
62013046437 นางสาวชนิสรา เหลืองมหามงคล
62013046438 นางสาวจุฑามาส เทพวงษา
62013046439 นางสาวสุดารัตน� กะจันทร�
62013046440 นางสาวจิรณา ฉันทบุญเศรษฐ�

หน%า 1548 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046441 นายสุกนต�ธี สุขเก้ือ
62013046442 นางสาวกรรณิการ� คําเล็ก
62013046443 นางสาวสุภัค ศิริรัตน�
62013046444 นางสาวภิญญดา สุวรรณภาดล
62013046445 นางสาวนันทนัช หนูบูรณ�
62013046446 นางสาวปุณณสิริ ศรีจันทร�กิจ
62013046447 นายธวัชชัย พันธุ
62013046448 นางสาวอรอนงค� แซ5ต้ัง
62013046449 นายณัฐพงษ� ไชยเฉลิมวงศ�
62013046450 นางสาวกมลลดา ชัยเกิด
62013046451 นางสาวพัชรีรัตน� ไชยวงค�
62013046452 นายวิชัย มนมิตร
62013046453 นางสาวจิราพร บุญเติม
62013046454 นางสาวมลวิภา พงทะวงค�
62013046455 นางสาวศิริพร ธูปแก%ว
62013046456 นายสุขสันต� ลือแสนทวีทรัพย�
62013046457 นางสาวเนตรสุวรรณ เอี่ยมป;อ
62013046458 นางสาววรณิกา บุญกระสินธุ�
62013046459 นายบรรพต ศรีอ5อน
62013046460 นายวุฒิชัย ธุวะนุติ
62013046461 นายยุทธพร ส5งแสง
62013046462 นางสาวนัจจิมา สินพูล
62013046463 นางสาวอลิศษา ฮุงสูงเนิน
62013046464 นางสาวนนลนีย� พงษ�นิธิศบวร
62013046465 นายครองเจริญ ดีมงคล
62013046466 นางสาวราตรี ศรีวังราช
62013046467 นางสาวอารยา นัยวัฒน�
62013046468 นางสาวสุวิมล ตันต5อ
62013046469 นางสาวมลฑกาญจน� อินทร�ล%วน
62013046470 นางสาวภัสสร เรืองฤทธ์ิ

หน%า 1549 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046471 นายอติชาติ พรสุรบดี
62013046472 นางสาวพรพิมล พรมประเทศ
62013046473 นางสาวกมลทิพย� จรพรม
62013046474 นายปFญญา สารถ%อย
62013046475 นายศุภเดช นิยมทอง
62013046476 นางสาวจิดาภา แย%มบุบผา
62013046477 นางสาวพัชร�พิชา เจนกิจณรงค�
62013046478 นางสาวธิดาพร สวัสดี
62013046479 นางสาววิมลวรรณ เจริญผล
62013046480 นางสาวเกตุสินี ฤกษ�ดี
62013046481 นายอาหามะ ลงแม
62013046482 นางสาวปารมี โภคาสัมฤทธ์ิ
62013046483 นางสาวพิมาย แก%ววิไล
62013046484 นางสาวปรารถนา มีกระแสร�
62013046485 นางสาวสดศรี เพชรรัตน�
62013046486 นายเสกสรรญ สงคลี
62013046487 นางสาวอรณิชา จิวัฒนไพบูลย�
62013046488 นางสาวอรุณี ฟFกอ5อน
62013046489 นางสาวสุธิดา จิตอารี
62013046490 นางสาวภัคณัฏฐ� โอภาสสุรนันท�
62013046491 นางสาวงามลักษณ� งามอักษร
62013046492 นางสาวธิติมา คํามีมา
62013046493 นายธนะพล สังขพันธุ�
62013046494 นางสาววรรณงาม วาสุกรี
62013046495 นายกฤษฎา จันทร�ผ5อง
62013046496 นางสาวชนัญชิดา ศรีวิเศษ
62013046497 นางสาวรสริน สุขเกษม
62013046498 นางสาวจิตราภรณ� พัววรานุเคราะห�
62013046499 นางสาวทิพย�ชนะ วิชัย
62013046500 นายพัทธดนย� คงศักด์ิ

หน%า 1550 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046501 นางสาวธิดารัตน� บุญช5วย
62013046502 นางสาวศันสนีย� รอดเพชรไพ
62013046503 นายณัฐวุฒิ วากะดวน
62013046504 นางสาวอภิญญา ทับอ่ํา
62013046505 นางสาวแพรวพร ลออสิทธิภิรมย�
62013046506 นายตรีภพ เรืองเดช
62013046507 นางสาวบัวทิพย� มีราคา
62013046508 นางสาวอภิสรา กําศร
62013046509 นายวงศพัฒน� เพชรคง
62013046510 นางสาวสุธาสินี บางใย
62013046511 นายธัญพิสิษฐ� ประกอบทอง
62013046512 นางสาวชณัญภิชา ภักดีไทย
62013046513 นางสาวกมนรัตน� แก%วมงคล
62013046514 นางสาวคีตภัทร� นุ5นนาแซง
62013046515 นายพีรดนย� อ5อนช%อย
62013046516 นายอัฟนาน จรัลศาส�น
62013046517 นายพลวัต แตงสาขา
62013046518 นางสาวสุภาพร ธรฤทธ์ิ
62013046519 นายวัฒนศักด์ิ บุญแซม
62013046520 นางสาววิลาสินี ตระกูลมาภรณ�
62013046521 นางสาวประภาพร พละพิทักษ�
62013046522 นายธนายุต สินสุข
62013046523 นายนัธพล หงษ�คํา
62013046524 นายไพรวัลย� อู5ตะเภา
62013046525 นางสาวสุชัญญา ทุนทอง
62013046526 นางอัจรา เสาวนิตย�
62013046527 นางสาวฉัตรพร สมณกิจ
62013046528 นางสาวอรภัสร�ชญา สุขประเสริฐพิธา
62013046529 นางกัณฐิกา ธะเศรษฐ
62013046530 นางสาวปุณยวีร� พัฒนเจริญ

หน%า 1551 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046531 นายกฤษฎา กล%ากสิกิจ
62013046532 นางสาววริศรา ธัญญะ
62013046533 นางสาววิลาพร เฉิดจินดา
62013046534 นายจิรพุทธ รัตนพิสุทธ�พันธุ�
62013046535 นางสาวธิติมา ตีคํา
62013046536 นางสาวชุติมา คําบางซุย
62013046537 นายเจษฎาพร วชิรัดดานุภาพ
62013046538 นางสาวสาธิตา รอดเชื้อ
62013046539 นายโกสินทร� ล%านหล%า
62013046540 นางสาวนัฎฐา พลชัยมาตย�
62013046541 ว5าที่ ร.ต.ต.กิตติกูล กองโคกกรวด
62013046542 นางศศิธร เกษรมาลา
62013046543 นางสาวรสรินทร� ชมภูนิช
62013046544 นางสาวปารวีย� พันธเสน
62013046545 นางสาวณัฐชา ธนะพิมลกุล
62013046546 นางสาวชลิดา วะละ
62013046547 นางสาวสุวรรณา แซ5อึ้ง
62013046548 นางสาวณัฐวดี อุชชิน
62013046549 นายณชรต วงษ�เงิน
62013046550 นางสาวศิริวิภา เทเวศน�อุดม
62013046551 นางสาวปFทมา สลางสิงห�
62013046552 นางสาวบุณณดา ทองธรรมชาติ
62013046553 นางสาวชลพร เพ็ชรรัตน�
62013046554 นางสาวภิญญาพัศ สุขดํา
62013046555 นางสาวภาณุมาศ คําปาน
62013046556 นางสาวอัชญาพร นันทเพรี
62013046557 นางสาวอันธิกา ดวงมุสิทธ์ิ
62013046558 นางสาวชญาดา โรจชะยะ
62013046559 นางสาวเพชรนาถ มุดเจริญ
62013046560 นายกษิดิศ วรรณนุช

หน%า 1552 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046561 นางสาววราลักษณ� พันธุ�เพ็ชร�
62013046562 นายอนุชิต ผ5องแผ%ว
62013046563 นายธีรดนย� มหัจฉริยวงศ�
62013046564 นางสาวสุพัตตรา แก%วสุภา
62013046565 นางสาวณัฐกาล สินะสนธิ
62013046566 นางสาวพนิฎา ไชยคํา
62013046567 นางสาววาสนา ช%อนรัมย�
62013046568 นางสาวภัคณัฎฐ� ผินกลับ
62013046569 นางสาวกัณฑมาศ ปวงคํา
62013046570 นายปรมินทร� บุญยะภาภรณ�
62013046571 นายอัษฎาวุธ กะณะศิริ
62013046572 นางสาวจิรัชญา เปรมสุข
62013046573 นางสาววิมลรัตน� อสุนี ณ อยุธยา
62013046574 นางสาวฐิติยา ทัพทวี
62013046575 นางสาวทิพาวรรณ คณาวุฒิ
62013046576 นางสาวจุฑามาศ คําภีระวงษา
62013046577 นายภูริวัจน� ณรงค�ทิพย�
62013046578 นางสาวพิชามญชุ� ปุรินทราภิบาล
62013046579 นางสาวกิตติยาภา จุติวรกุล
62013046580 นายพชร นุ5มนวล
62013046581 นางสาวแพรวพรรณ บัวเขียว
62013046582 นางสาวฐาปนีย� โรจน�สุวิชัย
62013046583 นางสาวนัฐพัชร สมงาม
62013046584 นางสาวพัชรี เดชพิบูลย�
62013046585 นางสาวสุธิดา ศุภกิจอุดมการณ�
62013046586 นางสาววิลาสิณี หลําผาสุข
62013046587 นางสาววรวรรณ พ5วงขวัญ
62013046588 นางระวีวรรณ มีความดี
62013046589 นางสาวจิราพร ประเสริฐมา
62013046590 นางสาวมณีรัตน� สารัญ

หน%า 1553 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046591 นางสาวณอรรัชช� ม่ิงกลิ่น
62013046592 นางสาวพัชรินทร� สาระเดช
62013046593 นางสาวภัทรพร ประทุมทัย
62013046594 นางสาวพนาวรรณ สังข�ชัย
62013046595 นายอภิชา นิ่มอนงค�
62013046596 นางสาวณัฐกานต� ใจสันทัด
62013046597 นางสาวธนัชญา ราชตราชู
62013046598 นางสาวเบญจพร อิ่มน้ําขาว
62013046599 นางสาวณัชชา นวลทอง
62013046600 นางสาวธมลวรรณ วรรณภูงา
62013046601 นางสาวนฤมล คอนสาย
62013046602 นางสาวจิราภรณ� จันทร�สุวรรณ
62013046603 นางสาววรรณธิดาพร รัตน�วิจิตต�เวช
62013046604 นายครรชนะ บุญเรือง
62013046605 นางสาวภารวี ยุทธชัย
62013046606 นายวณิช มหาสวัสด์ิ
62013046607 นางสาวนายูรา มูดอ
62013046608 นางสาวสุจิตรา มณีพงษ�
62013046609 นางสาวชลธิชา หงษ�เวียงจันทร�
62013046610 นายพิชัย ศิริชีพชัยยันต�
62013046611 นายจักร�ชลัฐ สุขไพบูลย�วัฒน�
62013046612 นางสาวตวันยรัตน� ภักดี
62013046613 นางสาวศุภมาส รื่นสําราญ
62013046614 นางสาวกรองขวัญ ผดุงเวียง
62013046615 นางสาวปFทมาพร รุ5งสาโรจน�
62013046616 นางสาวทิพย�เกสร สืบสุโท
62013046617 นายวรายุทธ ชนะภัย
62013046618 นายณัฐวุฒิ กฤษล%วน
62013046619 นางสาวทิพย�ธัญญา เหล5าโก%ก
62013046620 นางสาวภาวิณี สุนกําเหนิด

หน%า 1554 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046621 นายจีราวุฒิ สินสุภา
62013046622 นางสาวจุฬารัตน� วิเศษศิริกุล
62013046623 นายวุฒิชัย ทองถนอม
62013046624 นางสาวกุสุมา บูเก็ง
62013046625 นางสาววชิรญาณ� พูลสวัสด์ิ
62013046626 นายธรรมนันท� แซ5ต้ัง
62013046627 นางสาวภาณุมาศ ทองคํา
62013046628 นายไพโรจน� ชูสุทธิสกุล
62013046629 นางสาวณัฎฐณิชา ขุนชัย
62013046630 นางสาวอรวิภา เลาหวรรณธนะ
62013046631 นายกนิษฐวุฒิ คงสกูล
62013046632 นางสาวนุจรินทร� สู5หญ%านาง
62013046633 นายสืบแสง แสงทอง
62013046634 นางสาวกัลยรัตน� ฤทธิไชยสงค�
62013046635 นางสาวศริญญา พระอังคาร
62013046636 นางนริศรา จันทร�ดวง
62013046637 นางสาวทิพยวรรณ อุ5นพรม
62013046638 นายกิตติ พิมพาภัย
62013046639 นางสาวอินทราณี ศรีบุญเรือง
62013046640 นางสาวรังรอง ทาบุญเมือง
62013046641 นางสาวอภิญญา นรินทร�
62013046642 นางสาวขวัญหทัย แพฟLน
62013046643 นายวรรณศักด์ิ ตัณฑ�ประศาสน�
62013046644 นายศิวนาถ ผ5องฉวี
62013046645 นางสาวนริศรา อรุณนัฎ
62013046646 นางสาวอิสริยาภรณ� พรมนาม
62013046647 นางสาวสุชาดา สุขสําราญ
62013046648 นายณภัทร กาญจนเจตนี
62013046649 นางสาวกานตรัตน� อุ5ยวิรัตน�
62013046650 นางสาวลดาวัลย� นันตะสุข

หน%า 1555 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046651 นางสาวพุธิตา เลียบไธสงค�
62013046652 นางสาวอรปรียา ทองเนื้อนวล
62013046653 นางสาวพิชชาภา สุวรรณโณ
62013046654 นางสาวดารัตน� วิสา
62013046655 นายไพบูลย� เล็กคง
62013046656 นางสาวเพชรณพรรณ อภิโชคพลากรณ�
62013046657 นางสาวนฤมล กึนพันธ�
62013046658 นางสาวปรียา สุวรรณไตร
62013046659 นางสาวเกศสุดา ศรีสุวรรณ
62013046660 นางสาวติณณ�พิชา วิโรจน�เตชสุนทร
62013046661 นางสาวอารีย� บุญอาจ
62013046662 นางสาวนวชล กิจศรีไพศาล
62013046663 นายจารุเดช ธนู
62013046664 นายภาณุพงศ� จันทมุณี
62013046665 นางสาวรัชชนันท� ป;อมสุวรรณ
62013046666 นางสาววรรณวิสา บูรณะปฏิมากร
62013046667 นายวัชราวุธ เด็กหลี
62013046668 นางสาวภัคจิรา ยงกิจเจริญลาภ
62013046669 นางสาววิสนีย� หาญสําฤทธ์ิผล
62013046670 นางสาวกรรณิการ� มีฉิม
62013046671 นางสาววรกร ปริกเพชร
62013046672 นางสาวทิพวัลย� ศรีเษม
62013046673 นางสาวนิชานันท� นวมโคกสูง
62013046674 นายพงศธร ชมบุญ
62013046675 นางสาวนิธิศา อินทรพรหม
62013046676 นางสาวนัทพร เพ็งจันทร�
62013046677 นางสาวกนกวรรณ สงเปYย
62013046678 นายเธียรธรรม อภิจรรยาธรรม
62013046679 นางสาวอรณิชา เอี่ยมละออ
62013046680 นางสาวศิริสุข สีสุวะ
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ระดับปริญญาตรี

62013046681 นายวรา มินสุวรรณ
62013046682 นางสาวสุภาวรรณ กาศอินตUะ
62013046683 นางสาวฐิติมา ม่ันคง
62013046684 นางสาววโรชา มาลิแตง
62013046685 นายศิริชัย ทะรารัมย�
62013046686 นางสาวสายธาร ไก5กลางดอน
62013046687 นายภูริภัทร� จินดายล
62013046688 นางสาววารุณี เพ็ชรอาภา
62013046689 นางสาวรัฐณีกร ข%องหลิม
62013046690 นายวรพงศ� มณฑา
62013046691 นางสาวธนิกา น%อยถนอม
62013046692 นายสุภฤทธ์ิ วิจิตรปFญญาเมธี
62013046693 นายรัฐพงศ� เส%งสุ%น
62013046694 นายปารมี พลสว5าง
62013046695 นางสาวมนัสยา ทัดทอง
62013046696 นายอภิภพ ชาญสัมพันธ�
62013046697 นางสาวพันธุ�ชนก พรพันธุ�
62013046698 นางสาวจินตนา กาศไม%จันทร�
62013046699 นางสาวชนิสรา ศรีเกิน
62013046700 นายอนุรักษ� วรรณคีรี
62013046701 นางสาวสาวิตรี ต%นโพธ์ิ
62013046702 นายพงษ�พิพัฒน� พัชรกาญจน�สกุล
62013046703 นางสาวนันทินีญา บุญเจียมเจริญ
62013046704 นายจิณณวัตร ผิวขํา
62013046705 นายปฏิภาณ ก%อนทอง
62013046706 นางสาวปFทมา ด%วงบุตรดี
62013046707 นายชิดชณุ เพ็ชรไชย
62013046708 นางสาวอัลฮีดายะห� ดอเลาะ
62013046709 นางสาวชณัฏฐา นิลประดับ
62013046710 นายวรนาท เสนากูล
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ระดับปริญญาตรี

62013046711 นางสาววรพักตร ก5อสันติมุกขัง
62013046712 นายรชานนท� เอี่ยมวิศิษฏ�
62013046713 นางสาวกมลรัตน� ดอนนาม
62013046714 นางสาวสิรีรัศม์ิ เบญจศุภาพงศ�
62013046715 นางสาวชลธิชา กิจประยูร
62013046716 นางสาวเอวิกา หนูแก%ว
62013046717 นางสาวกุลวดี ริ้วแดง
62013046718 นางสาววิไลพร แก%วเล็ก
62013046719 นางสาวจิตราภรณ� ลีลาสุวณิชย�
62013046720 นางสาวกีรติ สุพลพงษ�
62013046721 นางสาวนิภาพรรณ กองแก%ว
62013046722 นางสาวศิริวรรณ คล%ายสําอางค�
62013046723 นางหทัยรัฐ ตฤษณะศุขะ
62013046724 นางสาวอมรรัตน� ศรีบุญเพ็ง
62013046725 นางสาวประภาพร แจ5มใส
62013046726 นางสาววรินธร หมีเทพ
62013046727 นายฐากร ทวีผล
62013046728 นางสาวป@ยะนันท� เทวฤทธ์ิ
62013046729 นางสาวสุนิดา ภู5ใจเที่ยง
62013046730 นายนิคม หรบรรณ
62013046731 นางสาวสุภาวรรณ แสงมณี
62013046732 นายวิศรุต เสมอภาค
62013046733 นายเอกวัฒน� รามจันทร�
62013046734 นางสาวศศิพิมพ� ศรีสุขใส
62013046735 นายชาณคริต จรูญเกียรติคุณ
62013046736 นางสาวขนิษฐา อันจะนะ
62013046737 นายชัชวาลย� สารไชย
62013046738 นางสาวนันทนา จุลวรรณ�
62013046739 นางสาวชนิสรา ชุมมณเทียร
62013046740 นางสาวภรณ�พิไล มีบุญ
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62013046741 นางสาวทิพรัตน� ถิรญาณ
62013046742 นางสาวปรางค�ทิพย� นิลรัตน�
62013046743 นางสาวเพ็ญหทัย ชื้อมีชัย
62013046744 นายสุรชัย หม่ืนตาบุตร
62013046745 นางสาวกนกวรรณ จันสี
62013046746 นางสาวพักตรา ไชยสาร
62013046747 นางสาวสุภาวดี พรจรรยา
62013046748 นางสาวอุษา สังข�สุวรรณ
62013046749 นางสาวสุธินี ทรัพย�สุทธ์ิ
62013046750 นายวัชรินทร� พันสาย
62013046751 นายสุบรรณ สิงห�โต
62013046752 นางสาวพิไลพร สุดรุ5ง
62013046753 นางสาวอุลัยพร หลังแก%ว
62013046754 นางสาวขวัญจิรา เพ้ิงจันทร�
62013046755 นางสาวสุนี ลําสา
62013046756 นางสาวจิตติมา สืบสิงห�
62013046757 นางสาวหัทยา เรียงสันเทียะ
62013046758 นายอนุวัฒน� มีสงค�
62013046759 นางสาวอรพรรณ น%อยสาย
62013046760 นางสาวตวิษา ใจน%อย
62013046761 นางสาวชวิศา จอมพลาพล
62013046762 นายนิธิป ไชยมงคล
62013046763 นางสาวปนัดดา ธนูสนธ์ิ
62013046764 นายไตรเทพ บุนนาค
62013046765 นางสาวสายรุ%ง สายสร%อย
62013046766 นางสาวจิรญา ยุทธชิต
62013046767 นางสาวสุภัสสรา อ5วมแย%ม
62013046768 นายวิษณุ สุวรรณโชติ
62013046769 นายกิตติศักด์ิ เอื้อเชี่ยวชาญชัย
62013046770 นางสาวจุฬาลักษณ� บุญสําราญ
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62013046771 นางสาวธิดาพร อายุวงษ�
62013046772 นางสาวกาญจนา พรมแก%ว
62013046773 นางสาวเทียนทิพย� ฉัตรชัยดํารง
62013046774 นางสาวสุภิชา พรสกุลสุวรรณ�
62013046775 นางสาวภาชิตา ธรรมธราชัย
62013046776 นางสาวอุษาวดี จันทรังษี
62013046777 นางสาวจันจิรา องอาจ
62013046778 นางสาวธัญญานุช ปองแท%
62013046779 นางสาวบุณฑริก นามโคต
62013046780 นางสาวสิดาพร อรัญโสตร�
62013046781 นางสาวนิภาพรรณ ศรีหากันยา
62013046782 นางสาวสายธาร บัวทอง
62013046783 นายนรชัย คําบุญมา
62013046784 นายปวิช สนั่นเมือง
62013046785 นายคเชนทร� ฤทธ์ิคือกรด
62013046786 นางสาวรัชนีกร ธนกุล
62013046787 นายเดโช มะลิวัลย�
62013046788 นางสาวจันทร�จิรา ยะรังษี
62013046789 นางสาวภัทราพร อินรินทร�
62013046790 นางสาวกฤติยา ฉ่ัวสวัสด์ิ
62013046791 นางสาวศิวรักษ� ลีหล%าน%อย
62013046792 นางสาวชลธิชา ศรีคมขํา
62013046793 นางสาวภัศราภรณ� ไพศาลอัชพงษ�
62013046794 นางสาวศุภัชรี โกสูงเนิน
62013046795 นายฉัตรชัย มงคลพรวิทยา
62013046796 นางสาวเบญจมาศ อุทัยธรรม
62013046797 นางสาวปพิชญา นนทวาทิต
62013046798 นางสาวป@Pนฤทัย บริสุทธ์ิ
62013046799 นางสาวการณต�ธิมา เต็นเกิดผล
62013046800 นางสาวป@ยภรณ� หลวงพิทักษ�
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62013046801 นายรุ5งวิทย� สวัสด์ิชัย
62013046802 นางสาวรัชนีกร ณะวงดวง
62013046803 นางสาวธนกร หงษ�ทอง
62013046804 นางสาวณัชชา สฤทธิบูรณ�
62013046805 นางสาวพรรณนิกา ทิแพง
62013046806 นายณัฐวิทิต พฤษาเหตุ
62013046807 นายธนกฤต ศรีพัฒน�พิริยกุล
62013046808 นางสาวนพมาศ สนับหนุน
62013046809 นางสาวสุภารัตน� อุดคําอ%าย
62013046810 นางสาววนิดา อินย้ิม
62013046811 นางสาวภูริตา แสงสุริยา
62013046812 นายทศพร พวงธรรม
62013046813 นายบัญญัติ ลิ้มสมวงศ�
62013046814 นางสาวสิริกัญญา สีขาว
62013046815 นางสาวพรประภา ทยานันท�
62013046816 นางสาวอาริยา มาลัยวงษ�
62013046817 นางสาวกวิสรา พงษ�พิทักษ�
62013046818 นางสาวจิราพรรณ วิลาศ
62013046819 นางสาวนนทยา กล%าหาญ
62013046820 นางสาวธัญรัตน� คงด่ัน
62013046821 นายธิติศักด์ิ โชติสิริพิทักษ�
62013046822 นางสาวกัญญาณัฐ สีหมอก
62013046823 นางสาวณัฐยา ด%วงศิริ
62013046824 นายสุวิทย� พลกลการ
62013046825 นางสาวชลธิชา ยวงอัคเรศ
62013046826 นางสาวดอกอ%อ ดอนเส
62013046827 นายธีระชัย ขุนจันทร�
62013046828 นางสาวเมลดา กิจจะนะ
62013046829 นางสาวอัญชลี เหง%ามูล
62013046830 นางสุกัญญา สุจินันท�กุล

หน%า 1561 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046831 นายสันต� ตันจํารัส
62013046832 นางสาวเกวลี จูมแพง
62013046833 นางสาวทิราภรณ� พรมนิล
62013046834 นางสาวเกวลี เพชรศรีชาติ
62013046835 นางสาวชญานิษฐ� โพธ์ิแก%ว
62013046836 นางสาวปวีณา ผันนะลา
62013046837 นางสาวรินทร�ลภัส เอกอนันต�ชุติกุล
62013046838 นางสาวณัฐธิดา สิโนทก
62013046839 นางสาวกมลทิพย� จาวิสูตร
62013046840 นางสาวสาธิยา คูณราช
62013046841 นางสาวกัลยรัตน� คงอนันต�ทรัพย�
62013046842 นางสาวพัชริดา ทองมาก
62013046843 นางสาวธีราพร ชนะณรงค�
62013046844 นางสาวกาญจนา ออกช5อ
62013046845 นางสาวสุพิชญา ทองนวล
62013046846 นางสาวกอแก%ว ศรีสกุลเมฆี
62013046847 นายณัฐพล ศิริโนน
62013046848 นางสาวเจตสุดารัตน� พุทธจันทร�
62013046849 นางสาวไอริณ ทับทอง
62013046850 นางสาววาสนา ทาประสงค�
62013046851 นายภูมิรัตน� ปานนุ%ย
62013046852 นางสาวพจนารถ บุญหา
62013046853 นางสาวจันทนา ยินดีพบ
62013046854 นางสาวกาญจนา แสงสร%อย
62013046855 นางสาวณัฐพร ดาภา
62013046856 นางสาวธนาภา ครรชิตานุรักษ�
62013046857 นายภาณุพัฒน� เก้ือสกุล
62013046858 นางสาวพรรณิภา แน5นดี
62013046859 นายพงษ�ศักด์ิ ทาวี
62013046860 นายชานนท� อารีวงษ�
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62013046861 นางสาวอุไรรัตน� แซ5ลิ้ม
62013046862 นางสาวเนตรอัมพร พลแสน
62013046863 นางสาวพรพราว หม่ันกิจ
62013046864 นางสาวนิสารัตน� โสมล
62013046865 นางสาววรกานต� ทองตา
62013046866 นายณัฐกฤช อาชาเพ็ชร
62013046867 นายรุ5งเรือง เชื้อสกล
62013046868 นางสาวอธิชา แก%วสีทอง
62013046869 นางสาวจิราพร มณีเนียม
62013046870 นายวรวรรณ น%อยสม
62013046871 นางสาวชนันธร น%อยวงษ�
62013046872 นางสาวชลธิชา แสนสงค�
62013046873 นางสาวกันต�กนิษฐ� ทองมอญ
62013046874 นายนุกูล บัวทั่ง
62013046875 นางสาวญาณิศา เรืองรัตน�อรุณ
62013046876 นางสาวญาวากิตย� ศรีอัญมณี
62013046877 นายเพลิง นาอุดม
62013046878 นางสาวชนิกานต� จิตรศิริ
62013046879 นางสาวน้ําเชี่ยว จันทไชย
62013046880 นางสาวปวีณา งอกกําไร
62013046881 นางสาวนฤมล อุดมสิน
62013046882 นางสาววรกมล ภูจอมดาว
62013046883 นางสาวสุภาภรณ� เรืองกิจการ
62013046884 นางสาวณิชาวีร� มูลสาร
62013046885 นางสาวนิภาพร อ5วมแจ%ง
62013046886 นางสาวศิริพรรณ จามรมาน
62013046887 นายศุภกร จันทร�ปaา
62013046888 นายศุภชัย แพงอก
62013046889 นางสาวอลิสา ง้ิวสีดา
62013046890 นางสาวมะลิวัลย� นิลโท
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62013046891 นายยุทธภูมิ เด็ดขาด
62013046892 นางสาวอรวรรณ แก%วแปง
62013046893 นางสาวภรทิพย� ไชยรักษ�
62013046894 นางสาวรภีพรรณ ภูทางนา
62013046895 นางสาวพุฒิพร บัวเลิศ
62013046896 นางสาววรรณวิภา น5าบัณฑิต
62013046897 นางสาวเสาวลักษณ� สิริสวัสด์ิพันธ�
62013046898 นางสาวกฤษณา ลิมาจิรากร
62013046899 นางสาวจุฬามณี คมจริง
62013046900 นางสาวพรพิมล ภู5เล็ก
62013046901 นางสาวจันทร�จิรา ท%วมทอง
62013046902 นางสาวภัทรสุดา สุขสมบุญ
62013046903 นางสาวบุญวิภา พาพิมาย
62013046904 นางสาวปFณณรัตน� ภิริสมบูรณ�
62013046905 นางสาวอรปรียา ปรีดี
62013046906 นางสาวเก%า มีชูนึก
62013046907 นายสรายุทธ วงศ�วีแก%ว
62013046908 นายณรงค�ฤทธ์ิ รักษาชน
62013046909 นางสาวนุสรา ฮ5อธิวงศ�
62013046910 พันจ5าอากาศตรีศรัณยณัฐ จักรน%อย
62013046911 นางสาวชุติกาญจน� เหมาะทอง
62013046912 นายรัตชาพงษ� ประจําวงษ�
62013046913 นางสาวฉัฐณัฐ เรศมณเทียร
62013046914 นางสาวเนตรนภา เรืองกลิ่น
62013046915 นางสาวฉัตรสุดา นาจะรวย
62013046916 นางสาวสุทธิดา อินทร�โพธ์ิ
62013046917 นางสาวนฐิณี รัตนมหาวิชัย
62013046918 นางสาวธัญลักษณ� พงศ�แพทย�
62013046919 นางสาววิรันดา จันละไว
62013046920 นางสาวณิชชาภัสส� สายอาภรณ�
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62013046921 นางสาวดรุณี ณบัณฑิต
62013046922 นางสาวศุภนิศ อินทร�ฉลาด
62013046923 นางสาวอิสราภรณ� วิรุฬหธาดาพงศ�
62013046924 นางสาวเพ็ชร ชุนะเกียรติ
62013046925 นายกรวิชญ� เก%าเตชะกุล
62013046926 นางสาวศิวาพร ภิรมสุข
62013046927 นางสาวมานิตา เนียมสวัสด์ิ
62013046928 นายอัครพล อินทรปFญญา
62013046929 นางสาวชลดา กุณแสงคํา
62013046930 นางสาวรัตนาภรณ� หอมสุก
62013046931 นางสาวมาริลีน วรการอิงคนันท�
62013046932 นางสาวจรินยา ทับทอง
62013046933 นางสาวธวัลรัตน� ยะฮาด
62013046934 นางสาวตวงทรัพย� สุขาพันธ�
62013046935 นายภูวรินทร� ป@ยวนิชพงษ�
62013046936 นางสาวจิรภัทร� กุญชร
62013046937 ว5าที่ ร.ต.หญิงกิตติกานต� บัวประชุม
62013046938 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ขุมทอง
62013046939 นายเสฎฐวุฒิ พันธนะบูรณ�
62013046940 นางสาวปรียา นพนรินทร�
62013046941 นางสาวมุขรินทร� บุญสุข
62013046942 นางสาววิรินดา ย้ิมวิไล
62013046943 นายพรหมเมศ เพ็ชรก่ิง
62013046944 นายนรินทร ณ สงขลา
62013046945 นางสาวสุรางค�รัตน� เจนการ
62013046946 นายวิษณุสรรค� ยาโน
62013046947 นางสาวอาริสา ลาดเป;า
62013046948 นางสาวลลิตา จิตรสว5าง
62013046949 นายพงศกร วรรณสุนธยา
62013046950 นางสาวนทีกานต� จําเนียร

หน%า 1565 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046951 นางสาวกัญญรัตน� พลหลา
62013046952 นายกีรพนธ� อาจจิตต�
62013046953 นางสาวลักษณาวดี แซ5ลิ้ม
62013046954 นางสาวมาธุสร โพธ์ิจันทร�
62013046955 นายอัครชัย ฤทธาพรหม
62013046956 นายทินพันธุ� โศกค%อ
62013046957 นายบัณฑิต ชูแสงศรี
62013046958 นางสาววศินี ธัญสิริโภคิน
62013046959 นางสาวปริม แก%วประดับ
62013046960 นายณรงศ�ธรรม เฉินสุจริตการกุล
62013046961 นางสาววรรษิดา จันทร�บาง
62013046962 นางสาววลัยพรรณ สุทธิเมฆ
62013046963 นางสาววรินทร ปาลวัฒน�
62013046964 นางสาวชาลิสา ใจกล%า
62013046965 นางสาวกันต�กมล หน5อท%าว
62013046966 นางสาวชุติกาญจน� กิเกียน
62013046967 นางสาวอินธุอร รักษ�จินดา
62013046968 นางสาววิไลลักษณ� แว5นทอง
62013046969 นางปรียดา จํารูญ
62013046970 นางสาวชิดชนก เทพอาจ
62013046971 นายจารุวิทย� เจริญศรี
62013046972 นางสาวธัญญพร เชี่ยวชาญวณิช
62013046973 นายเอกธนัช โตง้ิว
62013046974 นางสาวปรียานุช อินทรวิเชียร
62013046975 นางสาวสิริภา ร5มโพธ์ิทอง
62013046976 นางสาวสิรัตน� แสงอ5อน
62013046977 นางสาวธันย�ชนก ภู5ระย%า
62013046978 นางสาวศิริลักษณ� สนแก%ว
62013046979 นายวัชระ โนนวงค�
62013046980 นางสาวเจนจิรา จากสีพรม

หน%า 1566 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013046981 นางสาววรรณวนัช สุวรรณประดิษฐ�
62013046982 ส.ต.ท.กฤษดา สายแวว
62013046983 นายปฏิพล เสมอภาค
62013046984 นางสาวชุติกาญจน� สุขช5วย
62013046985 นางสาวสุธามาศ วีระรัตน�ตระกูล
62013046986 นางสาวสุภาพร เสนาธรรม
62013046987 นางสาววรวีร� ศิริวรวิจิตร
62013046988 นางสาววิรดี อิ่มประไพ
62013046989 นางสาวนิศากานต� มะลิหวล
62013046990 นางสาวมัชฌิมา ศรีแก%ว
62013046991 นางสาวธนภรณ� ศรีใส
62013046992 นางสาวสุกัญญา แพใหญ5
62013046993 นางสาวศกลรัตน� กลางนุรักษ�
62013046994 นางสาวมณฑกานต� อู5เงิน
62013046995 นางสาววรางคณา มีมูซอ
62013046996 นางสาวสุภารัตน� ครุธสุวรรณ
62013046997 นายประวิทย� จันทราช
62013046998 นางสาวสุภาษิต คํานนท�
62013046999 นายยุทธพงษ� ผิวเพ็ง
62013047000 นางสาวจีราวรรณ คุณลือชา
62013047001 นายเศรษฐสิทธ์ิ ผลพิกุล
62013047002 นางสาวภัทรกร ประเสริฐ
62013047003 นางสาวนิศาชล กลิ่นชะเอม
62013047004 นางสาวสุภาภรณ� บุญแช5ม
62013047005 นายเจตน�ณรงค� ลําภู
62013047006 นายนัฐวุฒิ สุวรรณชาติ
62013047007 นางสาวเยาวเรศ สโมสร
62013047008 นางสาวสุภาวดี ด%วงกูล
62013047009 นางบุศราวดี แจ%งประโคน
62013047010 นางสาวปภัชญา พลรัฐ

หน%า 1567 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013047011 นายฟารุก อารีประธาน
62013047012 นายศุภณัฐ ธนิกกุล
62013047013 นางสาวจีราพรรณ� ใจเอ%ย
62013047014 นายณัฐพงศ� สุขสวัสด์ิรัตนา
62013047015 นางสาวกนกวรรณ ณ วรรณา
62013047016 นางสาวขวัญจิรา สระแก%ว
62013047017 นางสาวเมธีญา บุญเฮง
62013047018 นายเกริกฤทธ์ิ เอกมานะชัย
62013047019 นางสาวพรพรรณ ถีรัตถา
62013047020 นางสาวนารีรัตน� เดชา
62013047021 นายภิญโญ หอมสุข
62013047022 นางสาวสุภาพร ประจง
62013047023 นางสาวปFทมา หมัดหลUะ
62013047024 นายภวินท� เครือจันทร�
62013047025 นางสาวณิชมน ชั่งโต
62013047026 นายวรัญ\ู ช5วงชัย
62013047027 นางสาวธนาภรณ� ยงวิชญขจร
62013047028 นายภารณ ศรีอนันต�ไพบูลย�
62013047029 นายศักด์ิสิทธ์ิ จับศรทิพย�
62013047030 นางสาวป@ยฉัตร คําแผลง
62013047031 นายชัยเลิศ สุขสันต�อนันต�
62013047032 นางสาวรัตนาภรณ� วรรณเรือน
62013047033 นายธนัย ธนะมูล
62013047034 นางสาวณัฐกานต� แสงแก%ว
62013047035 นายพงศกร จันทร�ขํา
62013047036 นางสาวเพ็ญพร พ่ึงพิงพัก
62013047037 นางสาวกานตรัตน� มูลสาร
62013047038 นายณ ตะวัน ชูจิต
62013047039 นางสาวชุฎารัตน� แก%วขอมดี
62013047040 นางสาวนิศาชล นันทญาณกุล

หน%า 1568 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013047041 นางสาวอนัญญา ปFทมสนธิ
62013047042 นายปริวัติ จันทโร
62013047043 นางสาวจันท�เพ็ญ ศรีราช
62013047044 นางสาวกษมา ยาโกะ
62013047045 นางสาวศรัณย�รัชต� จินดาปกรณ�
62013047046 นางสาวสาวินี อุดมศรี
62013047047 นายกิตติศักด์ิ จิตรีนิตย�
62013047048 นางสาวสุวิชญา ดงหงษ�
62013047049 นางสาวสุนันทา ศรีมงคล
62013047050 นางปุณฑริกา ศศิรุจิวัฒน�
62013047051 นายอดิศร วงษ�การีม
62013047052 นางสาวรักษพร สุขัมศรี
62013047053 นางสาวฑภิสรา สุกแสง
62013047054 นางสาวศศินิภา ศรีธวัช
62013047055 นางสาวพรชนก บุญครอง
62013047056 นางศิริพร รักหนู
62013047057 นางสาวจุฑารัตน� บุญชม
62013047058 นางสาวดลฤดี วันคง
62013047059 นายศกลรัตน� วรพงศ�
62013047060 นางสาวกนกกาญจน� พุกอูด
62013047061 นางสาวเบญจาภา ไตรรัตนาภิกุล
62013047062 นายพงษ�ไท กฤษณะทรัพย�
62013047063 นายคณิศร ชูพุทธพงษ�
62013047064 นายอโนชา คําศรี
62013047065 นางสาวดรุณี ไหลหลั่ง
62013047066 นางสาววรรณภา สุนาภักดี
62013047067 นางสาวอภิรดี อู5สุวรรณ
62013047068 ว5าที่ร%อยตรีพงศกร รันดาเว
62013047069 นางสาวกัลย�สุดา บุญมา
62013047070 นางสาวสิริยากร เศวตพิบูลย�

หน%า 1569 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013047071 นางสาวพรธิดา สระพรม
62013047072 นางสาวเพียรนภา จานแก%ว
62013047073 นายภูวดล แผนจันทึก
62013047074 นางสาวป@ยะพร เรืองสา
62013047075 นายกฤต อํานวยผลวิวัฒน�
62013047076 นายวรวิทย� ชัยนรานนท�
62013047077 นายกฤษดา มะกอกคํา
62013047078 นางสาวบัณฑิตา เจียมสมบุญ
62013047079 นายเตชินท� อู5ทอง
62013047080 นางสาวพนิดา นามสีฐาน
62013047081 นางสาวญาณิศา ชิดตะคุ
62013047082 นายจารุวัตร เทศไธสง
62013047083 นางสาวสุนิสา ประดับสุวรรณ
62013047084 นางสาวณิกฤชา กาญจน�จิรเดช
62013047085 นางสาวภัทรกร แสงจันทร�
62013047086 นางสาวธนภร พรพชรบํารุง
62013047087 นายมนัสพงษ� เภกอง
62013047088 นางสาวสิรภัทร อวยพร
62013047089 นายอาทิตย� สองสมุทร
62013047090 นางสาวสรวีย� ปวีณดํารง
62013047091 นางสาวปวารตี เงินขาว
62013047092 นางสาวกชพร แสงเงิน
62013047093 นางสาวรวินดา เนียมสวัสด์ิ
62013047094 นางสาววิจิตรา แก%วสะเทือน
62013047095 นายวิทวัส พูลพิพัฒน�
62013047096 นายธนภูมิ พัฒบุญมา
62013047097 นางสาวกมลชนก น%อยชนะ
62013047098 นางสาวภัทรวรรณ คงใหญ5
62013047099 นางสาววีระนุช บุญมี
62013047100 นางสาวป@ยรัตน� ซังยัง

หน%า 1570 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013047101 นางสาวฉัตฑริกา บ%านป@น
62013047102 นางสาวป@ยปาณ ค%าสุวรรณ
62013047103 นางสาวเพ็ญนภา หริ่งแสงพลอย
62013047104 นางสาวมาตาญาวี นวมทอง
62013047105 นางสาวสุรีนาถ อารง
62013047106 ว5าที่ ร.ต.หญิงสุภา ศรีโนมา
62013047107 นางสาวชนัญชิดา โพธ์ิแจ%ง
62013047108 นางสาวสุพัฒน�ตรา สุพจนี
62013047109 นายอัษฎาวุธ ท5าสร%าง
62013047110 นางสาวรินดา รัชตะชาติ
62013047111 นางสาวสุนีย� คงเขียว
62013047112 นางสาวปริชาติ เปลรินทร�
62013047113 นายเฉลิมชัย ด%วงจาด
62013047114 นางสาวอัมราวดี จันทร�เขียว
62013047115 นายเกรียงไกร ฟFกสม
62013047116 นางสาวปรียพัศ สุขเลิศแล%ว
62013047117 ว5าที่ร%อยตรีวัฒนา ไสยกิจ
62013047118 นางสาวอรวรันต� สูก้ี
62013047119 นางสาวพิมพ�สิริ ยศสุนทร
62013047120 นางสาวกรองแก%ว คงกะพันธ�
62013047121 นางสาวณัฐศรัณย� มีประยูรวงศ�
62013047122 นางสาวสุนันทา ทนะนิมิตร
62013047123 นางสาวหยิบเพชร เขียวแก%ว
62013047124 นางสาววริษรา สอนหว5าง
62013047125 นางสาวบุญธิกา กองแก%ว
62013047126 นางสาวกมลพรรณ วิชิตสุรกิจ
62013047127 นางสาวศิริลักษณ� ปาสาจะ
62013047128 นางสาวปFญชลี ประสงค�ผล
62013047129 นายวราวุฒิ ฐิติวร
62013047130 นางสาวศิริกัญญา จานแก%ว

หน%า 1571 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013047131 นางสาวอมราภรณ� นุ5มแป;น
62013047132 นางสาวอวัสดา จันทร�ยอแสง
62013047133 นางสาวภาวิดา มันมะนี
62013047134 นางสาวชยาภรณ� สายทองคํา
62013047135 นางสาวกนกณภัทร มาภา
62013047136 นางสาวธิดารัตน� ดวงจันทร�
62013047137 นางสาวจิราภรณ� รุ5งขาว
62013047138 นางสาวปรมาภรณ� ศรีชัย
62013047139 นางสาวฐิติมา สาธุกาญ
62013047140 นางสาวสุภัสชา สุดหางเชือก
62013047141 นางสาวชีฟาอ� สะนิ
62013047142 นายอานนท� กู%วิริยะ
62013047143 นางสาวกมลวรรณ โพธ์ิเงิน
62013047144 นายวรรธกร คงเพ็ชร�
62013047145 นายชวัลวิทย� วัฒนศัพท�
62013047146 นางสาวอทิติยา กองเป[ง
62013047147 นางสาวศุภัชญา โพธ์ิประดิษฐ
62013047148 นางสาวอัมพร ปFนตะราศรี
62013047149 นางสาวอรอุมา สร%อยยุสนธ�
62013047150 นางสาวฐิตาพร บุญชูวงศ�
62013047151 นายพิชคุณ จักรนารายณ�
62013047152 นางสาวอัครณี สงแช%ม
62013047153 นางสาวนิตยา มังษี
62013047154 นางสาวชุตาภรณ� สุขสมรัมภ�
62013047155 นางสาวรัศมี ฐิตะสาร
62013047156 นางสาวณัชชา พงษ�ไพบูลย�
62013047157 นางสุภาพร เทพาชมภู
62013047158 นางสาวทวีติยา คงทอง
62013047159 นายชิติพัทธ� อัศวกิจวานิช
62013047160 นางสาวสายธาร พรมวัง
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62013047161 นางสาวจิรภัทร แสงจันทร�
62013047162 นายเจษฎา ทองเทียบ
62013047163 นางสาวกาญจนา คูคํา
62013047164 นางสาวพีรยา เกษรวัฒนา
62013047165 นางสาวโสภิชา รัฐธรรม
62013047166 นายนฤดม สวนหม%อ
62013047167 นายพีรณัฐ บัวสุวรรณ
62013047168 นางสาวศุภกานต� อาจหาญ
62013047169 นางสาวกรนิษฐ�ศิริ วงสุโพธ์ิ
62013047170 นางสาวสุดาพร หม่ืนจง
62013047171 นายณัฐพงษ� เสาร�ทอง
62013047172 นางสาวสุภัทธา พิลาวงษ�
62013047173 นายชาณัฐ เอื้อกูล
62013047174 นางสาวนิรมล รานอก
62013047175 นางสาวศิริพร เหล5าดี
62013047176 นายธนาวุฒิ อ5อนศรีชัย
62013047177 นางสาวรัตนาภรณ� ใจอาษา
62013047178 นางวัชรินทร� พันธุวัฒนา
62013047179 นายนราวิชญ� ศุภเนตร
62013047180 นายสมศักด์ิ ทองขาว
62013047181 นายเอก จงเจริญจงสกุล
62013047182 นางสาวกฤษณา สุทธิชมโฉม
62013047183 นางสาวตรีทิพยนิภา ชูเพ็ญผล
62013047184 นางสาวสรินดา หลาบนอก
62013047185 นางสาวกนกวิลัย ของทิพย�
62013047186 นางสาวเปมิกา สุรีย�
62013047187 นายปวริศ บํารุงวรการ
62013047188 นางสาวกัญชพร นิ่มวุ5น
62013047189 นางสาวนวรัตน� บุญทองเนียม
62013047190 นายธิติพงษ� ชุ5มบุญชู
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62013047191 นางสาวสุภาวดี สีทอง
62013047192 นางสาวกฤตกา บุญศัพย�
62013047193 นายชนะพล วัฒนาฟุ;งเจริญ
62013047194 นายธีรพงศ� ป@ดกันภัย
62013047195 นางสาวพรนภา สินสอน
62013047196 นางสาวณิชกมล รอดพาล
62013047197 นางสาวรุ5งฤทัย สร%อยเสง่ียม
62013047198 นางสาวพิชชาพร พรหมสุข
62013047199 นางสาวกนกวรรณ เรืองรุ5งโรจน�
62013047200 นางสาววรรณิภา ชาบัญ
62013047201 นางสาวพฒพร โพธ์ิทิพย�
62013047202 นางสาวชลนที จันทร�คํา
62013047203 นางสาวอรุณโรจน� ไตรศิลปQ
62013047204 นายธนกร โรจน�อมรสวัสด์ิ
62013047205 นางสาวนพมาศ ศาตะมาน
62013047206 นางสาวผุสรัตน� ผึ้งหลวง
62013047207 นางสาวรัตนากร เพ็งอุ5น
62013047208 นายมูฮัมหมัดซากิร บาสอสิดิก
62013047209 นางสาวปFทมวรรณ มีบุญญา
62013047210 นางสาวเยาวเรศ นกศิริ
62013047211 นางสาววลิดา โคตรทิพย�
62013047212 นางสาววรรณพร ใจบุญ
62013047213 นายสรภัค รัชตโสภณ
62013047214 นางสาวภาวิณี โสดาโคตร
62013047215 นางสาววันวิสาข� จันทมาวงศ�
62013047216 นายอธิศ แก%วใส
62013047217 นางสาวกิตติยาภรณ� เติมกระโทก
62013047218 นางสาวกนกวรรณ อักษรวงศ�
62013047219 นางสาววรัชพร ศรีหาบุตร
62013047220 นายสมหวัง ทรัพย�สมบูรณ�
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62013047221 นางสาวอนงค�ลักษณ� มากผล
62013047222 นางสาวประภาพร เผื่อนแตง
62013047223 นายอํามาร� มุ
62013047224 นางสาวมัชฌิมา น%อยแสง
62013047225 นางสาวณัฐธิดา ขันธรักษา
62013047226 นางสาวพุทธิดา ศิริพุทธ
62013047227 นายวีระชัย คงพูล
62013047228 นายธวัชชัย เห็มภาค
62013047229 นางสาวอรวรรณ ยอดแก%ว
62013047230 นางสาวนภัส วัฒนสงค�
62013047231 นางสาวชนนพร ผาซิว
62013047232 นางสาวสิตานันท� ช5างไม%
62013047233 นายศรัณย� ศิริชัย
62013047234 นางสาวอภิชญา หม่ืนประเสริฐดี
62013047235 นางสาวนภัชญา โคตรเข่ือน
62013047236 นายสามารถ กองยอด
62013047237 นางสาวสุธิดา ศิริประทุม
62013047238 นายวุฒิ ไชยทองศรี
62013047239 นายณวัฒน� แปหวิน
62013047240 นายวัชรินทร� แสงกระสินธ�
62013047241 นางสาวศวิตา ถึกเจริญ
62013047242 นายณัฏฐคุณห� มหันตมรรค
62013047243 ว5าที่ ร.ต.หญิงวนิดา ศุภโยคพาณิชย�
62013047244 นายวันอับดุลเราะห�หมาน แวสแลแม
62013047245 นายธนชัย กันแก%ว
62013047246 นายธีระชัย จิตรอบอารีย�
62013047247 นางสาวณัชชา จงจิตต�สุข
62013047248 นายธีรธัญ แจ%งเล็ก
62013047249 นางสาวกชพรรณ ศิริเพ็ญ
62013047250 นางสาวสุพรรษา โตUะดอนทอง
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62013047251 นางสาวสุณัฐชา ฮกซุ5น
62013047252 นางสาวอภิชญา ศิลา
62013047253 นายธนธัญ แสงรุ5งเรือง
62013047254 นางสาวชุติมา ผิวแดง
62013047255 นางสาวกมลวรรณ ฉายสุริยะ
62013047256 นายธนวัช เทียนกระจ5าง
62013047257 นางสาวกาญจนา ชาลี
62013047258 นางสาวนราวรรณ กันเกตุ
62013047259 นางสาวฮัซวานี กิจรัตน�
62013047260 นายธนายง คงตรีแก%ว
62013047261 นางสาวกรรณิการ� สมกอง
62013047262 นายธวัชชัย มาตรรัศมี
62013047263 นางสาวสุรัญชนา สินสมุทร
62013047264 นางสาวกัญญาภัค แดงโพชา
62013047265 นายอภิชาติ นวลปาน
62013047266 นางสาวนงลักษณ� ศรีนารอด
62013047267 นายพีรวัฒน� หลเมฆ
62013047268 นายกฤษฎา กระชัน
62013047269 นางสาวป@ยะพร คูนุกูล
62013047270 นายธนายุทธ� แสงมณี
62013047271 นางสาวณฐา วงเวียน
62013047272 นางสาววิชุกร นาสอ%าน
62013047273 นางสาววิชุดา อาจสอน
62013047274 นายอลงกรณ� ขาวปลอด
62013047275 นางสาวเพชรรัตน� เหมือนเพชร
62013047276 นายอัครพนธ� เศรษฐชัย
62013047277 นางสาวสุดาทิพย� แสงแก%ว
62013047278 นางสาวศิริเพ็ญ พลพอน
62013047279 นายคมสัน เนื้อเกลี้ยง
62013047280 นางสาวจุราวรรณ มะปะเม
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62013047281 นางสาวนันทิตา แช5มชื่น
62013047282 นางสาวธนัชพร เชื้อแกม
62013047283 นางสาวสิรีพร สุขศรี
62013047284 นางสาววชิราวัลย� ศรีลัย
62013047285 นางสาวรัตนาวดี สู%ไชยชนะ
62013047286 นายธีรพันธุ� ใจกล%า
62013047287 นางสาววรรณวิชชา ไกรกาศ
62013047288 นางสาวพัทธนันท� กอนเกิด
62013047289 นายธนกิจ รักษ�พลพันธ�
62013047290 นายธนพล แสนบุญศรี
62013047291 นายวศินเทพ ตุลยนิษก�
62013047292 นางสาวณัฏฐา พันธุ�บัว
62013047293 นางสาววัลภา บุญสด
62013047294 นายสุเมธ สัญวงษ�
62013047295 นางสาวสุวดี สิงห�โตทอง
62013047296 นางสาวอัคคณัฏฐา อําไพ
62013047297 นางสาวกัลยาณี คํายนต�
62013047298 นายรัฐภูมิ อินตUะปFญญา
62013047299 นางสาวพิมพ�กมล ขวัญรัตน�
62013047300 นางสาวจิรนันท� ศรีฉัตรใจ
62013047301 นางสาวภัทรธิดา วรกิจสาทร
62013047302 นางสาวสิริทรา บัวมี
62013047303 นางสาวณิชกานต� ช5วยชุม
62013047304 นายสิทธิภัค เข็มทรัพย�
62013047305 นายนิธิเขต พรมชัย
62013047306 นายอติวัชญ� แก%วเจือ
62013047307 นางจิตรลดา คําวงษา
62013047308 นางสาวสุนิสา สิงขร
62013047309 นายนริสันต� นาคะเกศ
62013047310 นางสาวพิชญ�สินี อินทองปาน
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62013047311 นางสาวจิราพร บุตรดี
62013047312 นางสาวสโรชา บุญมี
62013047313 นางสาวณัฐมล ไชยประดิษฐ�
62013047314 นางสาวปนัดดา ชูเที่ยง
62013047315 นางสาวนฤมล เสง่ียมศักด์ิ
62013047316 นายคมกริช จําปาสี
62013047317 นายพยงค� พงษ�ประเสริฐ
62013047318 นางสาวภูริชญา บุญคง
62013047319 นางสาวพัชรพร เพ็ญศรี
62013047320 นายสิทธิชัย ดีอินทร�
62013047321 นางสาวรัตนา สิงห�ไชย
62013047322 นางสาวป@ยะพร พลกรด
62013047323 นายจิรพงษ� สุกุมลนันทน�
62013047324 นางสาววทันยา เกิดอ่ํา
62013047325 นางสาวกัญญ�ฐพิมพ� จงธรรม
62013047326 นายศรัณย� ตาสี
62013047327 นางสาวอุษณีย� พานเงิน
62013047328 นางสาวนงนุช ศรีสุข
62013047329 นางสาวเบญจมาศ สืบเชื้อ
62013047330 นายวรวุฒิ โทไข5ษร
62013047331 นางสาวทิพย�วรรณ ภคะวา
62013047332 นางสาวสุพิชชา เพ็ชร�นิล
62013047333 นายกิตติโรจน� เชยกระรินทร�
62013047334 นายชาตรี ธรรมรัฐ
62013047335 นางสาวณัฐกฤตา มงคลอุปถัมภ�
62013047336 นางสาววรีรินทร� เปรมฤทธ์ิ
62013047337 นางสาวพัชรินทร� เฉยสืบเจ็ก
62013047338 นางสาวกาญดา ศรเทียน
62013047339 นางสาวอุราพร ชูปาน
62013047340 นางสาวกนกวรรณ แสนพาน
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62013047341 นางสาวฐิติพร คัมภีระ
62013047342 นางสาวปาริสา แสงประจักษ�
62013047343 นางสาวนัสมียา มูซอ
62013047344 นางสาวแสงดาว การะภักดี
62013047345 นางสาวอารียา อินทร�ทอง
62013047346 นางสาวนันทิพร โชติรัตน�
62013047347 นางสาวอาอีดะห� ลาเตะยามา
62013047348 นางสาวยุภาภรณ� แตงสาขา
62013047349 นางสาวปพิชญา คงจร
62013047350 นางสาวปFทมาภรณ� คุ%มกัน
62013047351 นางสาวณัฐณิชา ชุมเพ็ชร�
62013047352 นางสาวกรบงกช หออัมพวันวงศ�
62013047353 นายธีราทรัพย� ผดุงศิลปQ
62013047354 นางสาวสุชัญญา เลิศฤทธ์ิ
62013047355 นางสาวณัฏฐ�พัชร� ละเหลา
62013047356 นางสาวรุ5งนภา เมารีจันทร�
62013047357 นายวันเฉลิม สังวาลย�ทอง
62013047358 นายทัชภณ ประดับมุข
62013047359 นางสาวรําพึง ณรงค�มี
62013047360 นางสาวธัญวรัตน� ตุลวรรธนะ
62013047361 นางสาวชุลีพร นนท�คําวงศ�
62013047362 นางสาวชนัญชิดา อารีย�จิตเกษม
62013047363 นางสาววนัชพร อนุกานนท�
62013047364 นางสาวอรหทัย ใจจันทึก
62013047365 นางวลัยพร มากมี
62013047366 นางสาววรรณรัตน� เอกจิตต�
62013047367 นางสาวน้ําทิพย� ปFcนมา
62013047368 นางสาวทัศวรรณ สุธงษา
62013047369 นางสาวจันทมณี ประเสริฐ
62013047370 นางกมนทรรศน� คงสุข

หน%า 1579 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013047371 นายณกรณ� ปbงเจริญ
62013047372 นางสาวชเนตตี แจ5มยวง
62013047373 นายนรากร เจริญรุกขชาติ
62013047374 นางสาวป@ยะพร ผกาแดง
62013047375 นายณัฐพงษ� บุญนาน
62013047376 นางสาวชญานิน ขนอม
62013047377 นางสาวสุกัญญา บุญเสริม
62013047378 นางสาวภควรรณ พิมโคตร
62013047379 นางสาวพรรทิภรณ� สมบุตร
62013047380 นางสาวพิชญะ ดีด%วยชาติ
62013047381 นายสตบงกช เรือนจันทร�
62013047382 นางสาวสริญรดา อุสุพันธ�
62013047383 นางสาวกนกวรรณ พลเสน
62013047384 นายอัมรัน วาเย็ง
62013047385 นางสาวศิริลักษณ� แววไธสง
62013047386 นางสาววันวิสา ม5วงสีสันต�
62013047387 นายนาวี จึงมีผลบุญ
62013047388 นายสุรชัย พิมพ�ทอง
62013047389 นายทนงศักด์ิ โสภากาศ
62013047390 นายวัชรา พินิจนาม
62013047391 นางสาวณัฐสุดา ฉัตรสุธามาศ
62013047392 นางสาวศศิธร มรรคหิรัญ
62013047393 นางสาวกานต�สินี สุริโย
62013047394 นางสาวธนุตรา เป;ามา
62013047395 นายสิทธิชัย แซงภูเขียว
62013047396 นางสาวศิรินทิพย� ป@จจะ
62013047397 นางสาวอาภัสรา ศรีพิพัฒน�สิน
62013047398 นางสาวเยาวเรศ ทิต๊ิบ
62013047399 นางสาวอภิญญา คงแย%ม
62013047400 นางสาวเพ็ญพิชญ� จันทรานภาภรณ�

หน%า 1580 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013047401 นางสาวนัดดา เชียงอั๋ง
62013047402 นางสาวกนกวรรณ ศุขโภคา
62013047403 นายชวลิต สุทธวงศ�
62013047404 นางสาวผุสดี ไข5บัว
62013047405 นายอดิศักด์ิ ลออวงศ�วาณิช
62013047406 นางสาวอารยา จันทศร
62013047407 นางสาวปFทมพร สอนลือ
62013047408 นางสาวชัญญานันท� ศรีจันทวงศ�
62013047409 นายอนิรุทธ� มูลสิงห�
62013047410 ว5าที่ร%อยตรีวรรณวัฒน� บุญรอด
62013047411 นางสาวขัตติยา พ้ัวพวง
62013047412 นางสาวศาสนีย� บํารุงศรี
62013047413 นางสาวคณิตรา คงเกตุ
62013047414 นางสาวนฤมล บุญทิพย�
62013047415 นางสาวสุทธิดา ฤทธิทิศ
62013047416 นายซําซุดดีน วาเตUะ
62013047417 นายสุริยา พาหา
62013047418 นางสาวกชกร รุ5งเรือง
62013047419 นางสาวปFฐมาราตรี ทิพาเสถียร
62013047420 นางสาวกิตติมา แก%วแพร5
62013047421 นางสาวจิราภรณ� รวมพร
62013047422 นางสาวนุชรีย� อ5อนรักษ�
62013047423 นางสาวมะลิ หนูหน5าย
62013047424 นายป@ยะวุฒิ เชี่ยววิทย�
62013047425 ว5าที่ร%อยตรีวรพล ชื่นใจชน
62013047426 นางสาวธนพร ตันนารัตน�
62013047427 นางสาวรุ5งวรรณา ไพเราะ
62013047428 นางสาวพิมพ�ธิดา กาญจนะ
62013047429 นางสาวชลพิตา มุขดา
62013047430 นายณรงค�ชัย ต้ังตรีจักร

หน%า 1581 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013047431 นางสาวลัดดาวัลย� ชูขันธ�
62013047432 นายวิราช ยาวิเลิง
62013047433 นางสาววันวิสา รักนุ%ย
62013047434 นางสาวญาณพัฒ ละมูลมอญ
62013047435 นางสาวกิตยา ท5าแร5
62013047436 นางสาวศุภาวรรณ เรียงหา
62013047437 นางสาวธนาภรณ� เตชะนันท�
62013047438 นายชวัลวิทย� เล5าซ้ี
62013047439 นายอภิสิทธ์ิ จันทร�ขาว
62013047440 นางสาวอรพรรณ วะยะลุน
62013047441 นางสาวบุปผา จุลภักด์ิ
62013047442 นายธนิก นาคแป;น
62013047443 นางกัญญารัตน� บัณธุรุ5งเรือง
62013047444 นายอรัญ จรัสกูล
62013047445 นางสาวปFณฑ�ธพัชญ� เกิดสวัสด์ิ
62013047446 นายวันเฉลิม สงวนสิน
62013047447 นายนิธิวัฒน� พรบัณฑิต
62013047448 นางสาวชลธิดา แย%มกลีบ
62013047449 นางสาวอภิญญา พลแก%ว
62013047450 นางสาววจีพร แก%วพันธ�พงษ�
62013047451 นายศิรวิทย� แก%วโลก
62013047452 นายพิทักษ� พัวไกรศักด์ิ
62013047453 นายอภิสิทธ์ิ ต้ังพิริยตระกูล
62013047454 นางสาวอรณัชชา นันทจักร�
62013047455 นายกิตติศักด์ิ เฟLPองเกษม
62013047456 นายตะวัน ภูครองพลอย
62013047457 นายกฤตณัฐ จุลยานนท�
62013047458 นางสาวโยษิตา หนูเส็ง
62013047459 นางสาวเบญญาภา หม่ันวิชา
62013047460 นางสาวชนมน พาวงษ�

หน%า 1582 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013047461 นางสาวสุกัญญา จันทร�สุวรรณรัตน�
62013047462 นางสาวภูริชา อุ5นเรือน
62013047463 นางสาวกาญจนา เพียรใย
62013047464 นางสาวสุพัตรา อันชูฤทธ์ิ
62013047465 นางสาวอลิษา กิจสดใส
62013047466 นางสาวจิตติกา สุทธะลักษณ�
62013047467 นางสาวสุฑามาศ พังปรุ
62013047468 นายนัฐวุฒิ ปราบคนชั่ว
62013047469 นายธนพงศ� คําไชย
62013047470 นางสาวธัญชนก ทรัพย�นิ่ม
62013047471 นางสาวภรณ�ทิพย� คันธมาลย�
62013047472 นางสาววราภรณ� สีลา
62013047473 นางสาวอภิรดี ยมจันทร�
62013047474 นายปธพงษ� วอทอง
62013047475 นางสาวพรทิพย� อินทศรี
62013047476 นายดนุพร พรหมศรี
62013047477 นางสาวฐิตินันท� คําเบ%าเมือง
62013047478 นายณชพล พรหมมาลี
62013047479 นายสุทธิมาตร แสงวนิชย�
62013047480 นางสาวธนวรรณ โอภาส
62013047481 นายณฐกฤตฌ� เสนา
62013047482 นางสาวทิพย�วิมล วิรุฬป@ยะศักด์ิ
62013047483 นางสาวอังฆะณี แก%วฟู
62013047484 นางสาวอังศณา จักสาน
62013047485 นางสาวณัฐนรี คีรินทร�
62013047486 นายฮุสนี มอลอ
62013047487 นางสาวจิดาภา ฉํ่าวงศ�
62013047488 นางสาวธดาภรณ� แก%วบ%านดอน
62013047489 นางสาวภัทรานิษฐ� พวงทอง
62013047490 นางสาวธมลวรรณ คุ%มย้ิม

หน%า 1583 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013047491 นางสาวกิติยา ภู5ภิรมย�
62013047492 นายวารุติ ศรีแก%ว
62013047493 นางสาวประพาฬสาย ธรรมชาติ
62013047494 นางสาวณัฏฐณิชา ยอดเกตุ
62013047495 นายประเทือง เบเซ
62013047496 นางสาวชนิกานต� เตสง5าวงศ�
62013047497 นายวีระพงษ� คงฉาย
62013047498 นางสาวออมศีล สอนเสือ
62013047499 นางศุภลักษณ� อาทิตย�
62013047500 นางสาวแพรวพรรณ นาสวัสด์ิ
62013047501 นายฐาเนศ ทองเกิด
62013047502 นางสาวภัทราภรณ� สังคานาคิน
62013047503 นายศิรวิชญ� สมหวัง
62013047504 นางสาวพัฐพิชญ�ชา ทองจันทร�
62013047505 นางสาวพัชราภรณ� พักทิง
62013047506 นายภานุพงศ� รัญดร
62013047507 นางสาวศิรภัสสร ศุระศรางค�
62013047508 นางสาวกัญญารัตน� วังใน
62013047509 นายเกษมสันต� ศรีสุวรรณ�
62013047510 นางสาวจริยา นิลสุวรรณ
62013047511 นางสาวอริศรา หอมสิงห�ทอง
62013047512 นายรุจิระ โรจน�บุญเจริญ
62013047513 นางสาวธีราภรณ� เกาะกลาง
62013047514 นางสาววิชชุดา โสมณวัตร
62013047515 นางภัทิรา ศิริธนากิจ
62013047516 นางสาวสุภนิชา อุ5นแก%ว
62013047517 นางสาวเพชรรัตน� บุตรตะยา
62013047518 นางสาวนันทนา ช%อยชด
62013047519 นางสาวพัชรพร ทัศนภูมิ
62013047520 นางสาวศิริพร นาทันริ

หน%า 1584 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013047521 นางสาวธัญดา ธนดลชลหิรัญ
62013047522 นางสาววิชุดา ม่ังมูล
62013047523 นางสาวสุนิสา เผ5าชารี
62013047524 นายธนพล อินทอง
62013047525 นายอนุพงษ� นุ%ยบุญแก%ว
62013047526 นางสาวพรทิพย� ประเพ็ชร
62013047527 นางสาวศุภิสรา ดวงอิน
62013047528 นายอดิศร ทาระจีน
62013047529 นางสาวนิภารัตน� ณ เชียงใหม5
62013047530 นางสาวปนัดดา พูลปวงทรัพย�
62013047531 นายนันทพัทธ� อุดมพงษ�
62013047532 นางสาวยุพา บัวอิ่มพันธุ�
62013047533 นายนิรุตน� กรรณคชรัตน�
62013047534 นางสาวปรางทิพย� หนันทุม
62013047535 นางสาววรรณกร นามคง
62013047536 นางสาวสุนิปรา สัยยะ
62013047537 นางสาวกาญจนา เลี้ยงดี
62013047538 นางสาวธัญญารัตน� เขม%นการไถ
62013047539 นางสาววิภาวี ถ่ีถ%วน
62013047540 นางสาวโชติมนต� ทองหล5อ
62013047541 นายนัฐกร พรมทา
62013047542 นายปณชัย ลิ้มหลี
62013047543 นายนัทธพงศ� มีเดช
62013047544 นางสาวเมธาวี เมืองม่ังค่ัง
62013047545 นายยุทธวงศ� คนไทย
62013047546 นางสาวกฤษณา บุญจันทร�
62013047547 นางสาวสินีนิษฐ� ง้ิววิจิตร
62013047548 นายโชติศักด์ิ รักธรรม
62013047549 นางสุทัสสา ลายลักษณ�
62013047550 นายศุภวิชญ� วัชระมโนกานต�

หน%า 1585 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013047551 นางวรรณนิสา อ%ายสุรินทร�
62013047552 นางสาวกิตติยา เมืองพรม
62013047553 นายจักรพันธ� แดงมีทรัพย�
62013047554 นางสาวศิริลักษณ� เพราแดง
62013047555 นางสาวนิลาวัลย� ทัฬหปริญญา
62013047556 นางสาวกนกวลี โฆษิตเลิศวัฒนา
62013047557 นายซอบรี สาและ 
62013047558 นางสาวเสาวลักษณ� นิธิธนภิญโญ
62013047559 นางสาวกาญจนา เซ่ียงฉิน
62013047560 นางสาวอุษณีย� ลางคุลเสน
62013047561 นางสาวจุฑาพร ทะวิลา
62013047562 นายธนกฤต สกุลพราหมณ�
62013047563 นางสาวบัณฑิตา ศรีนวลนัด
62013047564 ส.ต.ท.นรวัฒน� ปFจจิตร
62013047565 นางสาวอังสนา แซ5เซ้ียว
62013047566 นางสาวมณฑนา บุญรอด
62013047567 นางสาวมุธิดา ทรงธรรม
62013047568 นางสาวสุชารัตน� ทั่งรอด
62013047569 นางสาวอุมาภรณ� วิทา
62013047570 นางสาวโสระยา พารักษ�
62013047571 นางสาวศิริพร ส5อนราช
62013047572 นายอภิเดช ธรรมสาร
62013047573 นายณัฐสิทธ์ิ หลวงไชยา
62013047574 นางสาวพัชนี ทองคํา
62013047575 นางสาวอภิสรา สุขแก%ว
62013047576 นายคมเพชร นนทบุตร
62013047577 นางสาวศศิมาภรณ� คงสุข
62013047578 นางสาวนิสารัตน� หีบกล%า
62013047579 นายอิศเรศ มากล%น
62013047580 นางสาวกีรชา มูลศาสตรสาทร
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62013047581 นางสาวสุวิมล ทองหาร
62013047582 นางสาวยศปนา เนาวสันต�
62013047583 นางสาวแพรวพรรณ ขันเมือง
62013047584 นางสาวธัญวรัตม� ตุ%งซ่ี
62013047585 นายชัยณรงค� นาขม้ิน
62013047586 นางสาวอันจิมา เก้ืออาสา
62013047587 นางสาวอรพรรณ ธนบัตร
62013047588 ว5าที่ร%อยตรีนภัทร จันทร�เทพ
62013047589 นายพรกฤษณ� นิจจันทร�พันธ�ศรี
62013047590 นางสาวป@ยวรรณ แก%วกอง
62013047591 นางสาวสุธินี นาคเมือง
62013047592 นางสาววิมลทิพย� นามเข่ือนแพทย�
62013047593 นางสาวตัศนีม หะแว
62013047594 นางสาวจตุพร รสร5าง
62013047595 นางสาวชัญญานุช จิตร�วิชัย
62013047596 นายธนกร ศรีวิชัย
62013047597 นายสุธนิต กาลธิยานันท�
62013047598 นางสาวชนิกานต� เทวฤทธ์ิ
62013047599 นางสาวเพ็ญนิพา เกตุกัน
62013047600 นางสาวศิริพร เหมือนนรุธ
62013047601 นางสาวทัศทราย เผื่อนนาค
62013047602 นางสาวนารีรัตน� ผ5องด%วง
62013047603 นายสุเมธ รัตนเลิศนภา
62013047604 นางสาวชาฎาทิพย� วรรณวงษ�
62013047605 นางสาวภานุสรณ� ผลคํา
62013047606 นางสาวสุรัจนีย� ธาราภิบาล
62013047607 นางสาววราภรณ� สัมฤทธ์ิผล
62013047608 นางสาวทิพยาภรณ� ฟองกาวี
62013047609 นางสาวเรี่ยมพลอย กุศลชู
62013047610 นางสาวจันพิลา โม%กุดแอก
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62013047611 นางสาวภวิตรา ทองสุข
62013047612 นางสาวเบญจพร เชี่ยวเจริญ
62013047613 นายชัยวิชิต พรมเสน
62013047614 นายจิรพัฒน� จึงสถาปFตย�ชัย
62013047615 นางสาวอรพรรณ ทองแก%ว
62013047616 นางสาวสิริกร วุฑฒินันท�
62013047617 นางสาวบุญทริกา วงษาพาณิชย�
62013047618 นางสาววันวิสา แสงระวี
62013047619 นางสาววัชรารัตน� กุลทอง
62013047620 นางสาวเกวลี อินทร�จิตร�
62013047621 นายจิรสิทธ์ิ สมศิริ
62013047622 นายภาณุพงศ� ขุนสะอาดศรี
62013047623 นายอรรถพล รักษารักษ�
62013047624 นางสาวนิธา พฤกษชาติวรกุล
62013047625 นางสาวสกลทิพย� คําภิบุตร
62013047626 นายศิริวัฒน� พรหมวุฒิ
62013047627 นางสาวภาวิณี รัตนโสภา
62013047628 นางสาวยุวดี ดวงเทพ
62013047629 นางสาวนัฐกฤตา ประคองสุข
62013047630 นางสาวฑิฆัมพร เตชะไพบูลย�วัฒน�
62013047631 นางสาวอิศราภรณ� สุขทุ5นฟุย
62013047632 นายสรสิช โยชนะ
62013047633 นางสาวอทิติยา รื่นระรส
62013047634 นางสาวชญานันท� ศรีพลลา
62013047635 นายกวีวัฒน� สุภาผล
62013047636 นางสาวอภิญญา มาศมงคลกุล
62013047637 นางปนัดดา เสาเกลียว
62013047638 นางสาววาริณี เตียงแก%ว
62013047639 นางสาวชิวดี เอมระดี
62013047640 นายสิริชัย แซ5หลี
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62013047641 นายทีปQพศิน มูลเภา
62013047642 นางสาวเจนจิฬา ดอนมูล
62013047643 นางสาวอรอุมา ทิศเกลี้ยง
62013047644 นางสาวนิศจรา มีมุ5งบุญ
62013047645 นางสาวฉันทิสา กลิ่นจันทร�
62013047646 นางสาวณัฏฐา บุบผา
62013047647 นายศักดินนท� ชาญสิกขกร
62013047648 นายพงศกร ปานเกิด
62013047649 นายพิชิตพล ไชยศรี
62013047650 นางสาวเบ็ญจวัลย� หลําเนียม
62013047651 นายจาฏพัจน� แก%วช5วย
62013047652 นางสาวศตพร ย่ีสุ5นศรี
62013047653 นายพรชัย บุญเรือง
62013047654 นางสาวกมลชนก คงทะเวท
62013047655 นายณัฐ พ่ึงกิจ
62013047656 นางสาวเรณู อยู5บัว
62013047657 นางสาวพิพิชญา น%อยสา
62013047658 นางสาวจิราภรณ� บุญไทย
62013047659 นางสาวอัจฉราพร ต%นสวรรค�
62013047660 นางสาวพิยดา เนื้อแก5น
62013047661 นางสาวซัรวาอ� เปาะซา
62013047662 นางสาวอานิพร เสตกรณุกูล
62013047663 นายวันชัย เครือโสม
62013047664 ว5าที่ร%อยตรีกนกพล บุญเมือง
62013047665 นางสาวพัชรา คําจริง
62013047666 นายธวัชชัย ไชยวงศ�
62013047667 นางสาววิลาวัณย� พรหมบังเกิด
62013047668 นางสาวพนิดา ถนอมสัตย�
62013047669 นางสาวสุพัตรา หาญชัย
62013047670 นางสาวจุฬารัตน� โทสิงห�
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62013047671 นางสาวอาริสา อยู5ผ5อง
62013047672 นางสาวปรีญาพัชญ� พัฒนะโชติบูรณ�
62013047673 นายธรณัส คชบาง
62013047674 นางสาวพัชรินทร� มณีวรรณ�
62013047675 นางสาวเกษรา ศรีหล%า
62013047676 นางสาวกฤษดาภรณ� ปXาเขียว
62013047677 นางสาวธัญญาภรณ� เบญจศาสตร�
62013047678 นางสาวสุชาดา อินทร�ทอง
62013047679 นายกิตติพล กระจ5าง
62013047680 นายวิริยะ หวังแก%ว
62013047681 นางสาวกนกวรรณ ผ5องศรี
62013047682 นางสาวกนกวรรณ แป;นพัด
62013047683 นางสาวศุทธินี คงหลํา
62013047684 นางสาวสุนิษา ใบหมุด
62013047685 นายชยพล สุภาสร
62013047686 นางสาวกานดา ผุดแย%ม
62013047687 นางสาวสุธิดา หาอุปละ
62013047688 นางสาวทองวัน อําพร
62013047689 นายกุลบุรุษ ตัณฑ�กุลรัตน�
62013047690 นางสาวฐิตารีย� บุญปFMนผล
62013047691 นางสาวกานต�สินี โลหะเวช
62013047692 นางสาวจุฑาทิพย� ต้ังบรรพต
62013047693 นางสาวจอมขวัญ งามวัฒน�
62013047694 นางสาวมานิตา มารมย�
62013047695 นายศุภโชค นาเจริญ
62013047696 นางสาวณีรนุช จํานงค�ผล
62013047697 นางสาวขวัญฤดี พรหมเดช
62013047698 นางสาวจิดาภา รวมธรรม
62013047699 นางสาวอรจิรา คชสังข�
62013047700 นางสาวสุจิรา ทัศนบรรจง
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62013047701 นางสาววันเพ็ญ แก%วละมุล
62013047702 นางสาววิมลพรรณ สุวรรณอาสา
62013047703 นางสาวดาวริน ป@Pนทอง
62013047704 นายวชิรากรณ� พรหมขจร
62013047705 นางฉันทิสา ตาปFญโญ
62013047706 นายอมรเทพ สุขโข
62013047707 นายจิรพันธ� อยู5สะบาย
62013047708 นางสาวสุพจิต ปรารถนา
62013047709 นางสาวทิพาพร สุขสบาย
62013047710 นายสุทธิพงศ� วชิโรภาสนันท�
62013047711 นายธีรยุทธ� คุ%มประคอง
62013047712 นางสาวธนกร สวัสด์ิไชย
62013047713 นางนงลักษณ� ยะสะกะ
62013047714 นางสาวธรารัตน� โพธ์ิไพจิตร�
62013047715 นางสาวกัญญา สังข�สุวรรณ
62013047716 นายวาทิตย� รัตนบุรี
62013047717 นางสาวนาตยา คุณพระรักษา
62013047718 นางสาวภคนันท� ทองรัตน�
62013047719 นางสาวนันทนา พนมภู
62013047720 นางสาววรนรี มหาโชติ
62013047721 นายคมกริช พรหมหากุล
62013047722 นายวัฒนา อัมพรพันธ�สกุล
62013047723 นางสาวดวงเดือน สุธรรมมา
62013047724 นางสาวณัฐชา เล็กชอุ5ม
62013047725 นางสาวศรัณญา ดุลยเสนี
62013047726 นางสาวนัฐมล พ่ึงไป
62013047727 นางสาวณัฐจิรา เหมะ
62013047728 นางสาวอิชยา คงอินทร�
62013047729 นายพงศ�พรหม จันทร�หัวโทน
62013047730 นางสาวสุธัญญา ทองอินทร�
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62013047731 นายศุภญาณ หมาดทิ้ง
62013047732 นายทนันชัย ลาวจันทร�
62013047733 นางสาวศุภลักษณ� หม่ืนไวย�
62013047734 นางสาวอัญชลี อEองสุทธ์ิ
62013047735 นายอรุณชัย ลาลุน
62013047736 นางสาวชนิกานต� บุญโต
62013047737 นายรชกร เพ็งอารีย�
62013047738 นางสาวพนิตตา ไตรรัตน�
62013047739 นางสาวสมฤทัย คลิ้งแทน
62013047740 นายนัฐกานต� เคหาวิตร
62013047741 นางสาวกนกพร เลี้ยงรักษา
62013047742 นางสาวพรพรรณ อาจหาญ
62013047743 นายพีรวัฒน� พิเชษฐพันธ�
62013047744 นางสาวชฎาภา เย็นใจ
62013047745 นางสาวสุดารัตน� อ5อนหลํา
62013047746 นางสาวปราณี ศิริโรจน�
62013047747 นายณัฐธีร� เนื้อนิ่ม
62013047748 นายภูชิต สินธุมาลา
62013047749 นางสาวกนกอร กรเดช
62013047750 นางสาวปาริชาติ แจ5มจํารัส
62013047751 นายศิวกร พิภพไพศาล
62013047752 นางสาวณัฐณิชา โฉมอุภัย
62013047753 นางสาวณัฐกานต� ชาวโยธา
62013047754 นางสาวกุมุทินี บุญหลง
62013047755 นายสรวิศ เชียงทอง
62013047756 นางสาวกัญญารัตน� ดอนเหลือม
62013047757 ว5าที่ร%อยตรีป@ยณัฐ ทองอินทร�
62013047758 นางสาวกุลธิรา กังแฮ
62013047759 นางสาวสุพาพรรณ ไชยอุตมะ
62013047760 นางสาววิชุดา รักษาภักดี
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62013047761 นายสรธร สื่อกลาง
62013047762 นายศุภพล กิตติวรากุลโรจน�
62013047763 นางสาวศิขริน สิทธิจินดา
62013047764 นางสาวรัตนา กมลบูรณ�
62013047765 นางสาวแคทรียา เสาโกมุท
62013047766 นางสาวนิชาภา บุญย่ิงยงค�
62013047767 นางสาวอรอนงค� บุญเรือง
62013047768 นายชนะชัย เจ้ียมดี
62013047769 นางสาวอุสุมา มุกขะกัง
62013047770 นางสาวปวีณ�นุช อ5วมคงสาตร�
62013047771 นางสาวจิตติมา ธิมา
62013047772 นายณรงค�ฤทธ์ิ ทองเปYย
62013047773 นางสาวจิราภรณ� จันทร�อํารุง
62013047774 นายพีระศักด์ิ บวบจิตร�
62013047775 นางสาวพรสวรรค� พรมพิทักษ�
62013047776 นายพชรกร ดวงดอก
62013047777 นางสาวจิราภรณ� สืบสําราญ
62013047778 นางสาวชฎาพร พันธชิต
62013047779 นางสาวอัจฉรา ล5องทอง
62013047780 นายพงศธร คําผล
62013047781 นางสาวบุษรินทร� อุตมูล
62013047782 นางสาวกรรณิการ� สุวรรณวงษ�
62013047783 นางสาวอัญชลี หลักคํา
62013047784 นางสาวณัฏฐณิชา วงศ�แก%ว
62013047785 นายกานต� ณ ลําปาง
62013047786 นางสาวณิรัตน�ปวีณ� สมบูรณ�ดี
62013047787 นางสาวธิติมา สุนนพพา
62013047788 นางสาวอุษณา ทิวะพล
62013047789 นางสาวสิริพร อินทร�มา
62013047790 นายพงศ�พล ทองคํา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013047791 นางสาววิภาวรรณ เทวา
62013047792 นายวรพงศ� กอนสิน
62013047793 นางสาวอัจฉรียาพร วงศ�พุฒิ
62013047794 นางสาวนันทิดา สันนิธี
62013047795 นางสาวปาริชาติ กันทะ
62013047796 นางสาววรรณกานต� รัตนราช
62013047797 นางสาวกิตติยา คําห5อ
62013047798 นางสาวพุธิตา แก%วกระจ5าง
62013047799 นางสาวสิริพรรณ แสนบุตร
62013047800 นายพีรวัฒน� จ้ินสุริวงษ�
62013047801 นางสาวคณิตา บุรุษ
62013047802 นายเกรียงศักด์ิ แสงทอง
62013047803 นางสาวอุทุมภรณ� สมหมาย
62013047804 นายสิทธิศักด์ิ กุลหอม
62013047805 นายนภนต� ศรีคําภา
62013047806 นางสาวอรวรรณ กุลอัก
62013047807 นางสาวศศิวรินทร� สื่อยรรยงศิริ
62013047808 นายวรินทร ขวัญแก%ว
62013047809 นางสาวนงลักษณ� วิบูลย�อรรถ
62013047810 นางสาวสุทธิดา อบแพทย�
62013047811 นางสาวเมขลา แจ%งอิ่ม
62013047812 นายอนุสรณ� ขุนศรีใจ
62013047813 นายสุทธิชัย อินโบราณ
62013047814 นางสาวณิชาดา มืดอินทร�
62013047815 นางสาวสโรชา ศิริศุภนนท�
62013047816 นางสาวปราณี บริสุทธ์ิพานิช
62013047817 นายจิระวัฒน� สุรศรีสรรค�
62013047818 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณศร
62013047819 นางสาวชุติมา รัศมีพรม
62013047820 นางสาวนิติกร ไชยหงษ�
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ระดับปริญญาตรี

62013047821 นางสาวปรียาภา ศรีพรหมมา
62013047822 นางสาววรวีร� วิมล
62013047823 นางสาวจริญญา อนุรักษ�
62013047824 นางสาวทิพย�สุดา ชาลีวงษ�
62013047825 นายสืบสวัสด์ิ ดาราสิชฌน�
62013047826 นายณฐพล จําปาพงษ�
62013047827 นางสาวภัชราพร พราหมหีด
62013047828 นางสาวพัชรี เชื้อชัย
62013047829 นายวิธิพัทธ� สมสืบ
62013047830 นางสาวพัชรี บุญเรือง
62013047831 นางสาวสุภัสสรา มีแก%ว
62013047832 นางสาวสุรัตดา สิงห�ศาลาแสง
62013047833 นางสาวอัจฉราภรณ� ใหญ5ยอด
62013047834 นายธนกฤต ป@ยวงศ�คีรี
62013047835 นางสาวเกศมณี ทองทัด
62013047836 นายธีรภัทร ม่ังมี
62013047837 นายชาตเวท ศรีเหนี่ยง
62013047838 นายวัฒนวงศ� สุขปาณี
62013047839 นายภาสน ขาวเหลือง
62013047840 นางสาวภัณฑิรา เทศดี
62013047841 นางสาวอัสมา ตุกังหัน
62013047842 นางสาวพรรณทิวา ทิพยชล
62013047843 นางสาวสุทิพย� ทิพย�มลสวัสด์ิ
62013047844 นายอัดนัน สะอุ
62013047845 นางสาวปFทมา ดิษฐรักษ�
62013047846 นางสาวชญาดา คมขํา
62013047847 นางสาวญาณิศา ยังทรัพย�อนันต�
62013047848 นางสาวอารียา หวานวาจา
62013047849 นางสาวอนุสรา ศรีภา
62013047850 นายสุวรรณพงศ� วงศ�คํามา
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ระดับปริญญาตรี

62013047851 นางสาวโสริยา ต5วนจะโปะ
62013047852 นางสาวนฤมล ภาครัตน�
62013047853 นางสาวชลิดา ศรีสว5าง
62013047854 นายวีรวุฒิ ปทุมมิน
62013047855 นางสาวชัชชฎาภร พิศมร
62013047856 นางสาวกนกพร เทพฉิม
62013047857 นางสาวปทุมมาศ อรรถกฤษณ�
62013047858 นางสาวเสาวนี ชวดเปYย
62013047859 นางสาวยุวดี สนร%อย
62013047860 นางสาวนภษร เขมะปFญญา
62013047861 นางสาวรุจิรา สิทธิเขตรกรณ�
62013047862 นางสาวณิชกมล ปFกษา
62013047863 นางสาวอนุธิดา ทองเรือง
62013047864 นางสิริวิมล สอนระวัตร
62013047865 นางสาวสุนิสา บุญเลื่อง
62013047866 นายภาณุวัฒน� แสนภักดี
62013047867 นายสิทธิศักด์ิ ทวีกูล
62013047868 นายศมน ชูศรี
62013047869 นางสาวป@Pนอนงค� บุญรุ5ง
62013047870 นางสาวเจนจิรา ใจตาบุตร
62013047871 นางสาวธัญลักษณ� ผางสง5า
62013047872 นางสาวเจนจิรา ม5วงมี
62013047873 นางสาวนวรัตน� เล็กประเสริฐ
62013047874 นางสาววัลยา วิไลศรี
62013047875 นางสาวปรีญาภรณ� เม5งบุตร
62013047876 นางสาวทรัพย�สิดี ตันตระการสกุล
62013047877 นายเฉลิมชัย ยะสินทราภรณ�
62013047878 นางสาววิภาพร ดุจดา
62013047879 นางสาวฉัตรชมพู พิจกลาง
62013047880 นางสาวจันทร�ฉาย ลิมปอารยะกุล
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ระดับปริญญาตรี

62013047881 นางสาวเมธาพร ใช%บุญศิริ
62013047882 นางสาวนฤสรณ� สุขจิตต�
62013047883 นางสาวภัณฑิลา อติชาตนันท�
62013047884 นางสาวกนิษฐา สัมนา
62013047885 นางสาวพุทธิดา โยธี
62013047886 นายวันชนะ เกิดยอด
62013047887 นางสาวอาภัสรา อินปา
62013047888 นางสาวขวัญฤทัย จันทร�กมล
62013047889 นางสาวมัทนันท� อันภักดี
62013047890 นางสาวณัฐริกา กําลา
62013047891 นางสาวฐานิสร ไชยกิจ
62013047892 นางสาวณัฐธิดา ปานผล
62013047893 นายพัชระ อัลอุมารี
62013047894 นายวีระวัฒน� บุตตะคุ
62013047895 นางสาวทัศนียา แดงสกุล
62013047896 นายวรวุฒิ เพชรคง
62013047897 นางสาวนุชธิดา สรวงศิริ
62013047898 นายสมนึก หอมระรื่น
62013047899 นางสาวทิพย� เทียมพล
62013047900 นายภูกริช แสวงศิลปQ
62013047901 นางสาวพีรดา ผดุงผล
62013047902 นางสาวนิโลบล แจ%งพลอย
62013047903 นางสาวพิมพ�นิภา พิกุนทอง
62013047904 นางสาวฉัตรลดา ดอนกลาง
62013047905 นายพุทธรัตน� พันธ�ปลาโด
62013047906 นางสาวภัควลัญชญ� สิงห�ขรณ�
62013047907 นายธีรวัฒน� แก%วแจ5ม
62013047908 นางสาวธันยพร จันตะเภา
62013047909 นายมานะ ใยยอง
62013047910 นางสาวชนัฏดา จุลินทร
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62013047911 นางสาวณีรนุช พูลสุขกนกกุล
62013047912 นายสุไลมาน กาเดUาะ
62013047913 นายเอกชัย พ5วงแสนสุข
62013047914 นางสาวณัฎฐณิชา เวชศาสตร�
62013047915 นางสาวสุพิชฌาย� บ%านเกาะ
62013047916 นายอรรณพ พัฒนศิลปQ
62013047917 นางสาวสุภาภร สุวรรณศรี
62013047918 ว5าที่ร%อยตรีศุภณัฐ ช5วงฉํ่า
62013047919 นายภูวดล ทองมาก
62013047920 นายเอกพล เสถียรวัฒนา
62013047921 นายประภัสร� วัดสา
62013047922 นายอุเทน บุญพูล
62013047923 นางสาวอนุสรา คําหอมกุล
62013047924 นางสาวสุภาวรรณ ธงศรี
62013047925 นายชวิน พิพัฒน�พรภักดี
62013047926 นางสาวเมธาวี กําเนิดแขก
62013047927 นางสาวแสงมณี ทองเหลื่อม
62013047928 นางสาวธีรพัฒน� จันทร�แจ%ง
62013047929 นางสาวกัลยรัตน� ชวะนา
62013047930 นางสาวอาลิษา ชะนะฮวด
62013047931 นางสาวนูรอาซีฟะ ฮะ
62013047932 นายอาศิระ สุระพร
62013047933 นายนนทวัฒน� บุญเขตต�
62013047934 นางสาวสุดารัตน� แหยมประเสริฐ
62013047935 นางสาวพรจรัส แป;นห%วย
62013047936 นางสาวสุดารัตน� งามขํา
62013047937 นางสาวนูรีดา มะเซ็ง
62013047938 นางสาวณัฐธยาน� พรมชัย
62013047939 นางสาวอรอมล บุญวิทยา
62013047940 นางสาวป@ยนันท� อมรวรพักตร�
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62013047941 นางสาวพัชรนันท� เมธารัตน�ศศิกุล
62013047942 นางสาวณัชชา อินทะชัย
62013047943 นางสาวพรวิภา แสนสวัสด์ิ
62013047944 นางสาวอรนลิน ชินสุขเสริม
62013047945 นางสาวชโลชา กันยาประสิทธ์ิ
62013047946 นางสาวจิตตนาถ สวาทวงค�
62013047947 นายผดุงศักด์ิ มีคํา
62013047948 นางสาวพิชชาภา พัตจร
62013047949 นางสาวจุฑารัตน� นาคเอี่ยม
62013047950 นางสาวฑิตฐิตา จันทร�พยัพ
62013047951 นางสาวเกศสุดา ชิ้นเพชร
62013047952 นายญาณินทร� เกลี้ยงลํายอง
62013047953 นางสาวอําพร ปาสี
62013047954 นางสาวธันย�ชนก ปานรักษ�
62013047955 นางสาวรุ%งนภา ฤทธิสาร
62013047956 นายศุทธินันท� เจือนาค
62013047957 นายอาพันดี อารง
62013047958 นางสาวสุชารัตน� ควรนิล
62013047959 นางสาวสุชีรา แพงมี
62013047960 นางสาวหทัยพักษ� ป@ยะนารานันท�
62013047961 นางสาวจุฑามาศ คุณาพรพิทักษ�
62013047962 นางสาวรัตนตรัย ทวนทอง
62013047963 นายวีระชัย แสงคงดํา
62013047964 นางสาวสุพัตรา โพธ์ิคง
62013047965 นายวัชรพล สุขสําราญ
62013047966 นายอรรถพล ณ มหาไชย
62013047967 นายสิทธินนท� ทองสีนุช
62013047968 นายอุกฤษฏ� ฐากูรบุตร
62013047969 นางสาวพิชาพัทธ� พันธ�ภูวธนนท�
62013047970 นายอัชฌา สระชมภู
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62013047971 นางปวริศา จ่ันข้ัว
62013047972 นายปณยา ลาภสมบูรณ�ย่ิง
62013047973 นางสาวมัธยา ทินนา
62013047974 นางสาวอารียา เอี่ยมเอิบ
62013047975 นายวรากร แสงคํา
62013047976 นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
62013047977 นายชัยณรงค� ไพรสิน
62013047978 นายณัฐพล ชุมขุน
62013047979 นายสุรวงค� บัวแจ5ม
62013047980 นางสาวทิวาพร ชุ5มเย็น
62013047981 นางสาวสาวิตรี คล%ายยา
62013047982 นางสาวจุฑากาญจน� จุฑานนท�
62013047983 นายภูมิภัทร� วรรณุสิทธ์ิ
62013047984 นางสาวอัญชสาศ� มะลิโช
62013047985 นางสาวจิราภรณ� พรมนุ5น
62013047986 นางสาวศิราณี สีของทอง
62013047987 นางสาวสุกัญญา จึงตระกูล
62013047988 นางสาววรัธยา คงคาสุริฉาย
62013047989 นางสาวสุขฤทัย นุชเกษม
62013047990 นางสาวญาณิศา ไชยป@น
62013047991 นายณรงค�ฤทธ์ิ แก%วคูณ
62013047992 นางสาวชนิดา โพธ์ิบุตร
62013047993 นางศุภลักษณ� สิงห�คํา
62013047994 นางสาวสุนิตา ปุนยัง
62013047995 นายอัครพล บุญประเสริฐ
62013047996 นางสาวสิริลักษณ� ติเพียร
62013047997 นายณรัตน� นาคทอง
62013047998 นายปรีชา เหล็กกล%า
62013047999 นางสาวภาวินี ขันตา
62013048000 นายพีรพงษ� สว5างแทน

หน%า 1600 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013048001 นางสาวสุกัญญา วงมงคุล
62013048002 นายไกร แก%วสว5าง
62013048003 นายรัชตะ พูลจันทร�
62013048004 นางสาวณัฐวดี สารธิมา
62013048005 นายไชยวัฒน� คร5องไหม
62013048006 นางสาวพริมา ป@ยะรัตนโยธิน
62013048007 นางสาวกาญจนี ปานอิ่ม
62013048008 นางสาวณิชกานต� โพธ์ิสวรรค�
62013048009 นายวชิรวิชญ� วิจิตรานนท�
62013048010 นางสาวชาลิสา เวชชะ
62013048011 นางสาวบุษรามณี จีระออน
62013048012 นางสาวภานุชนาถ ทิพรัตน�
62013048013 นางสาวกุลนันทน� ธรรมไชย
62013048014 นางสาวคุณาสิรี ชูทรัพย�
62013048015 นางสาวอฑิตยา หอมทอง
62013048016 นางสาวปวีตา แสงส5อง
62013048017 นางสาวอรอนงค� เที่ยงธรรม
62013048018 นายสุรพงศ� อ%นตระการ
62013048019 นายปฏิพล ประวันเตา
62013048020 นางสาววิภามาศ แสงนิ่ม
62013048021 นางสาวจุฑาทิพย� สุขีบท
62013048022 นายภานุมาศ บุตรพรม
62013048023 นางสาวพรภัทรา ไทรแช5มจันทร�
62013048024 นางสาวเมรินทร� รัชชนะธรรม
62013048025 นางสาวฐณิต�ศร ขําทัพ
62013048026 นางสาวอาภาภรณ� จงไพบูลย�กิจ
62013048027 นายธนวัฒน� ถาดพลกรัง
62013048028 นางสาวศรัณยา ต%ายบุญเทียม
62013048029 นายนิติพัฒน� คุ%มวงษ�
62013048030 นางสาวฐาณัชธิมาศ ศตะรัต

หน%า 1601 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013048031 นางสาววนิดา วงษ�ภูงา
62013048032 นางสาวปานกมล บวรศุภกิจกูล
62013048033 นายอาทร สภาชัย
62013048034 นายณัฐพงษ� วันวิน
62013048035 นางสาวยุวดี บุตรจันทร�
62013048036 นางสาวชนันท�ภัทร� เหมทานนท�
62013048037 นายศรายุทธ นวลไธสง
62013048038 นางสาววราลักษณ� จรรยานุภาพ
62013048039 นางสาวกัณฑมาศ สายไทย
62013048040 นางสาวอภิสรา สุคํา
62013048041 นางสาวชุติกานต� คุ%มม5วง
62013048042 นายชัยวัฒน� เอี่ยมรัมย�
62013048043 นางสาวอรนุช หมกเมืองแล%ง
62013048044 นายณธนน พลงาม
62013048045 นางสาวชุติมา วงศานันท�
62013048046 นางสาวมณฑาทิพย� จาดี
62013048047 นายพัทธนันท� ไชยม่ิง
62013048048 นางสาวบุญธิตา ทองนํา
62013048049 นายวชิระ แก%วสว5าง
62013048050 นายจตุรภัทร รอบคอบ
62013048051 นายพุฒิพงศ� มะเดโช
62013048052 นางสาวศิริวรรณ บุญมาก
62013048053 นางสาวธัญญลักษณ� สง5ากอง
62013048054 นางสาวราณีมาศ เมืองประทับ
62013048055 นางสาวจุฑารัตน� บุญสุวรรณ�
62013048056 นายพิมล พรหมเจริญ
62013048057 นายสุอัตพงศ� ขุนทน
62013048058 นายจตุพงศ� อินทรรุจิกุล
62013048059 นายสมเกียรติ จงประสิทธ์ิ
62013048060 นางสาวภัทรวดี ศรีบรรจง

หน%า 1602 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013048061 นางสาวสุภัทรา รัตโนดม
62013048062 ว5าที่ ร.ต.ภูวนนท� บํารุงชาติ
62013048063 นางสาวลวิตรา เอนอิง
62013048064 นางสาวพิมพ�ณดา ภูริทัต
62013048065 นายสหัสชัย การอินทร�
62013048066 นายคณิศร ไกรนรา
62013048067 นางสาววรัญญา ญาติวงษ�
62013048068 นางสาวรมย�ชลี ภู5ผกาพันธ�พงษ�
62013048069 นางสาวไพลิน ยุพโคตร
62013048070 นางนิตติยา บินศรี
62013048071 นายเตชทัต บุญมาศักด์ิ
62013048072 นางสาวธมลวรรณ แป;นแก%ว
62013048073 นายศุภโชค นาวาวิจิต
62013048074 นางสาวแพรทอง ประทุมทอง
62013048075 นางสาวอินธุอร ตาอินทร�
62013048076 นางสาวสุภาพร กัลยาณมิตร
62013048077 นางสาวรัตติยากร เทียมเลิศ
62013048078 นางสาวสุนิสา ใจนวล
62013048079 นางสาวฤดีวรรณ พุทธประเสริฐ
62013048080 นางสาวอังศุมาลิน สุวรรณ�
62013048081 นางสาวรัตติกาล ไชยวงศ�สาย
62013048082 นางอําไพ พุฒคง
62013048083 นางสาวยุวดี อัมพรดิษฐ�
62013048084 นางสาวกฤติมาพร คํามีแก5น
62013048085 นายภัศวราเชณ สมบัติทา
62013048086 นางสาวมาดีฮะห� สะอิ
62013048087 นางสาวอภิรดี ภูวงเรือง
62013048088 นางสาวธนาภร มณีมาตร�
62013048089 นางสาวเกศิณี จําปาทอง
62013048090 นางสาวณัฐธิยาน� แก%วใส

หน%า 1603 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013048091 นางสาวณัฐกฤตา ใจสมุทร
62013048092 นายถนอมศักด์ิ สําราญมาก
62013048093 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพัชรีพร บุญรอด
62013048094 นางสาวสุนิสา สวนกูล
62013048095 นายปYยพัธ กรรโมปกรณ�
62013048096 นางสาวกุสุมา แก%วศรี
62013048097 นางสาวอาภากร บรมสุข
62013048098 นายชนาธิป ฉาวเกียรติ
62013048099 นางสาวพิมพ�ลภัส เช%าสาคร
62013048100 นางสาวสุวดี สิงห�น%อย
62013048101 นายกฤติน เพ็งสะและ
62013048102 นางสาวภรณ�ทิพย� สายบุ5งคล%า
62013048103 นายณัฐพงษ� โคตรสมบัติ
62013048104 นางสาววริษา ภูคาม
62013048105 นางสาวสุรีวัลย� อั้นซ%าย
62013048106 นายวิรัตน� นิลแสง
62013048107 นายภูมเรศร� อาทร
62013048108 นายเจษฎา สุทธนู
62013048109 นางสาวสมหญิง เพ็งหีต
62013048110 นางสาวนาริตา สมพงศ�
62013048111 นางสาวกิตต์ิฐิตา ธารีฉัตรไพศาล
62013048112 นางสาวสุนีรัตน� พลฤทธ์ิ
62013048113 นางสาวปFนณฬดากร สุนารทพิณ
62013048114 นางสาวชลลดา ราตรีสุข
62013048115 นายพงษ�ธร เมืองมูล
62013048116 นายคริษฐ� รุ5งเรือง
62013048117 นางสาวณัฏฐภรณ� ผลโพธ์ิ
62013048118 นายอานนท� พร%อมญาติ
62013048119 นายพัฒนศักด์ิ ดวงจิตร�
62013048120 นางสาวสาวินี ตันติวุฒิคุณ

หน%า 1604 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013048121 นางสาวสุวิชาดา เสาสูง
62013048122 นางสาวพรนัชชา บุญสาลี
62013048123 นางสาวดาราพันธุ� ราชวงศ�
62013048124 นางสาวเบญจพร อะรัญ
62013048125 นางสาวปวีณา ธุระที
62013048126 นางสาวศิริลักษณ� รอดหลง
62013048127 นางสาวกาญจนา งามพรม
62013048128 นางสาวเรืองพักตร� ตรีทิพสุนทร
62013048129 นางตันหยง กลิ่นเขียว
62013048130 นางสาวธัชพรรณ ภิญโญย่ิงวนิชย�
62013048131 นายณัสฐกรณ� ลวนานนท�
62013048132 นางสุวพิชญ� แก%วแจ5ม
62013048133 นางสาวเกวลิน สมบัติ
62013048134 นายอรรถชัย หาญชัย
62013048135 นางสาวปุณยนุช พันธรักษ�
62013048136 นายวุฒินันท� ทัพเกตุ
62013048137 นางสาวจันทร�จิรา นาคสีหราช
62013048138 นายวัสสพันธ� เขมรุจิศิริกุล
62013048139 นายปาราเมธ สวัสดี
62013048140 นางสาวพรรณนิดา หอมสมบัติ
62013048141 นางสาวจันทนา พลอยศรีไพร
62013048142 นางสาวกัณฐิกา บุตรศรีรักษ�
62013048143 นายคณิศร เรียงผา
62013048144 นางสาวเจติยา สกุลปFPน
62013048145 นางกุสุมาลย� ศุภเนตร
62013048146 นายวิชาญ แดงโชติ
62013048147 นางสาวเสาวรส ขุสุวรรณ
62013048148 นางสาวภัทรวรรณ รอดเจริญ
62013048149 นางสาวศิรินทร�เทพ เรืองทอง
62013048150 นายศุภกิตต์ิ ลินิฐฎา

หน%า 1605 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013048151 นางสาวศิโรรัตน� สมบัติ
62013048152 นางสาวกาญจนาภรณ� โอบอ%อม
62013048153 นางสาววิรายุทร ทิพย�มโนสิงห�
62013048154 นางสาวกนกกร ชื่นแสง
62013048155 นางสาวราชาวดี ชาญปรีชา
62013048156 นายพสิษฐ� ศรีกรด
62013048157 นางสาวสุภัสสร ราษฎร�สภา
62013048158 นางสาวพรหมพร อนุศาสนนันท�
62013048159 นายปฏิพัทธ� บุญนคร
62013048160 นายปราโมทย� แพรสุวรรณ�
62013048161 นายภานุวัฒน� เบ%าหล5อ
62013048162 นายนิธิพัส เจริญทองธนันต�
62013048163 นางสาวปรัชญาภรณ� ใจเย็น
62013048164 นางสาวทิพวรรณ ธาตุทอง
62013048165 นางสาวธนภรณ� เจริญวิริยะภาพ
62013048166 นางสาวศุภกร สุขีวัชรกุล
62013048167 นางสาววรุณศิริ ฉิมนวน
62013048168 นางสาวกนกพร เรืองวิเศษไชย
62013048169 นางสาวอรพิมพ� ทองดี
62013048170 นางสาวกันทิมา ซัมชุง
62013048171 นางสาวอัชณีย� สุทธิศาสตร�
62013048172 นางสาวกาญจนา วิบูลย�อรรถ
62013048173 นางสาวสมฤดี นพคุณ
62013048174 นางสาวกมนิยา ศิริอินทร�
62013048175 นายอนุวัฒน� สัมมากิจ
62013048176 นางสาววารุณี สายทอง
62013048177 นางสาวกนกลักษณ� บุญมาก
62013048178 นางเบญจพร บุญตา
62013048179 นางสาวณัฐพร ทานะเวช
62013048180 นางสาวพิมณภักด์ิ ฐิติจิรเกียรติ

หน%า 1606 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013048181 นางสาวมินตรา หันช5อ
62013048182 นางสาวพัชรากร พระชะ
62013048183 นายวุฒินันต� ระสูงเนิน
62013048184 นายธนภัทร หนูแก%ว
62013048185 นางสาวสุรีพร แสนโท
62013048186 นางสาวนันธิกา ศรีมาศ
62013048187 นางสาวฐิติชญา แก%วพุกัม
62013048188 นายเอกภพ เจริญสลุง
62013048189 นางสาวภาวิณี สุวรรณพันธ�
62013048190 นางสาวนงค�นุช ประเสริฐแท5น
62013048191 นายนพดล สิงหรา
62013048192 นางสาวอารยา กลับดี
62013048193 นายสมภพ พรหมโชติกุล
62013048194 นางสาวปาริฉัตร เจือกโว%น
62013048195 นางสาวจันทร�จรัส ทองยืน
62013048196 นางสาวปราณปริยา ตาคํา
62013048197 นางสาวจินต�จุฑา สีนวลอ5อน
62013048198 นายอนุชิต ชาววาปY
62013048199 นายทิวัตถ� ศิริวนารังสรรค�
62013048200 นายปฐวี ปริญญารักษ�
62013048201 นางสาวกาญจนา นิลชัย
62013048202 นายพัลลภัช วัฒนไพบูลย�
62013048203 นายธีรวิทย� ธรรมริยา
62013048204 นางสาวฟ;า คนโทพรมราช
62013048205 นางสาวภานุมาศ ฉิมพลี
62013048206 นายพินิจนัย มูลคํา
62013048207 นางสาวทับทิม สุขผล
62013048208 นายวชิรวิทย� คํารังษี
62013048209 นางสาวจันทร�จิรา เมฆวัน
62013048210 นางสาวกนิษฐา ขาวเครือ
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62013048211 นางสาวกรรณิการ� สมโภชน�
62013048212 นางสมใจ เหล็กทอง
62013048213 นายจิรวุฒิ อุ5นชู
62013048214 นางสาวโสภาวรรณ ดิษชัง
62013048215 นายธนาชัย ต้ังชัยภูมิ
62013048216 นางสาวเปมิกา ปุณยวโรภาส
62013048217 นางสาวพรอุมา สมานพงษ�
62013048218 นายจักรพันธ� เสถียรวงศ�
62013048219 นางสาวอนุสรา จูสิงห�
62013048220 นางสาวกาญจน�สุพร รักจันทร�
62013048221 นางสาวณัฐสุรีย� รัตนเสรีสุข
62013048222 นายเอกลักษณ� วิลัยหงษ�
62013048223 นางสาววรัญญา ทองธานี
62013048224 นายสุรศักด์ิ อ5อนสุระทุม
62013048225 นางสาวศิริพร ม5วงเลี่ยม
62013048226 นางสาวนันท�นภัส มาบุญ
62013048227 นางสาวอัญชลี ศรีอาราม
62013048228 นางสาวทิพย�วิมล สุดจิตพร
62013048229 นางสาวรัตนาภรณ� อินอ5อน
62013048230 นางสาวศศิธร สว5างชุม
62013048231 นางสาวทิพวรรณ สะท%าน
62013048232 นายปวีณ แสงสุรศิลปQ
62013048233 นายธนนภัช สุโพธ์ิ
62013048234 นางสาวชนิกานต� พูลน%อย
62013048235 นายศุภณัฐ บุญแสง
62013048236 นางสาวชุติมา ทองคํา
62013048237 นายพิทักษ�สิน จิตตะ
62013048238 นางสาววาสนา สกุลมี
62013048239 นางสาวปานเนตร หัสดีพงษ�
62013048240 นางสาวนูรีซัน มูดี
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62013048241 นายสมโชค น%อยแก%ว
62013048242 นางสาวมธุฉัตร แผ%วสุวรรณ
62013048243 นายวัตพงศ� ฟองคํา
62013048244 ว5าที่ร%อยตรีหญิงมัณฑนา แสงศรี
62013048245 นางสาวดวงฤทัย สรแสง
62013048246 นายปFฐทวี จุนเจริญ
62013048247 นางสาวณัชชา เกียรติสุระยานนท�
62013048248 นางสาวธันย�ชนก วิสุทธิศักด์ิ
62013048249 นายธวัชชัย ทิพย�อุด
62013048250 นางสาวธนิกานต� ไพโรจน�
62013048251 นายกรณ�พิสิฐ ดาระดาษ
62013048252 นายปวรุตม� ชิณกะธรรม
62013048253 นายศิวกร เกษมวิริยนนท�
62013048254 นางสาวนัชชา เครือวัลย�
62013048255 นางสาวบังอร พิไลกุล
62013048256 นางสาวณัฎฐากร มีสุข
62013048257 นายวิริยพงษ� นวมาลย�
62013048258 นายศักด์ินรินทร� สิ่วกลาง
62013048259 นางสาวน้ําทิพย� เชยชื่นจิตร
62013048260 นางสาวนภาพร อนงค�พร
62013048261 นางสาววิภารัตน� ชัยชนะ
62013048262 นางสาวนันทภรณ� เบ5าอุบล
62013048263 นางสาวเสมอใจ กรณีย�
62013048264 นางสาวกมลลักษณ� พันธุ�เจริญ
62013048265 นางภตริพร ขม้ินเครือ
62013048266 นางสาวอาทิตยา ย่ิงประเสริฐ
62013048267 นางสาวรัศมี สิทธิศุภฤกษ�
62013048268 นางสาวนลินรัต โชติกุลบวร
62013048269 นางสาวฐิตารีย� สาทะกิจ
62013048270 นางสาววิภาดา วันตUะ
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62013048271 นางสาวจิราภา รวมศิริ
62013048272 นางสาวอังศุมาริน ชุมศรี
62013048273 นางสาวกชมน คําวาง
62013048274 นางสาวพิชญสิริ เทพนิมิตร
62013048275 นางสาวกุลิสรา จําปาหอม
62013048276 นางสาวสุดารัตน� รื่นชาญ
62013048277 นางสาวอติกานต� ศรียศ
62013048278 นางสาวภัทรวดี อุลลา
62013048279 นายมนตรี แซมสีม5วง
62013048280 นายนวพรรษ ดวงนาค
62013048281 นางสาวจุฑามาศ สีสุข
62013048282 นางสาวคณิตา นุราภักด์ิ
62013048283 นางสาวพรสุดา มุ5งพูนกลาง
62013048284 นางสาวสุกัญญา ดุสิตศิริพรสถิต
62013048285 นางสาวรุ5งนภา ศรีวิชัย
62013048286 นางสาวสุวิชาดา ศรีวรกุล
62013048287 นางสาวสุดารัตน� ยกศิริ
62013048288 นางสาวธนวรรณ ลาภเจริญวงศา
62013048289 นางสาวชุติมา คงคา
62013048290 นางอนุสรา แรงฤทธ์ิ
62013048291 นางสาวปFทมา ประชุมรัตน�
62013048292 นางสาวอัญชิษฐา ดอกบัว
62013048293 นางสาวพวงผกา เกตุแย%ม
62013048294 นางสาวแวซารีฮะ บือราเฮง
62013048295 นางสาวดวงพร เลี้ยงรักษา
62013048296 นายพันเพชร เชยแจ%ง
62013048297 นางสาวกุสุมา อ%นสถิตย�
62013048298 นายณัฐกร แก%วขาว
62013048299 นางสาวณฐพร ทางถูก
62013048300 นางสาวณัฐกานต� ประพัฒน�
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62013048301 นางสาวเรนุกา หารอาษา
62013048302 นางสาวสุภิญญา ไชยภูวงษ�
62013048303 นางสาวปนัดดา สาลี
62013048304 นางสาวปนัฏฐา ปานช5วย
62013048305 นางสาวนิชา เก%าเอี้ยน
62013048306 นายมงคลชัย ขาวสะอาด
62013048307 นายณฐกร มาลาศรี
62013048308 นางสาวรัตนา โหมดมณี
62013048309 นายอนุรักษ� บุญมีเจริญเกียรติ
62013048310 นางสาวกนกวลี ทองเนียม
62013048311 นางสาวนูรีธา คงแก%วท5าช%าง
62013048312 นางสาวสุรีนาถ คํ้าคูณ
62013048313 นางสาวอนงค� จันทร�สว5าง
62013048314 นายสหศิลปQ บัวต๊ิบ
62013048315 นายสุทธิพงษ� บุญพิคํา
62013048316 นางสาวณัฐกานต� ไวสูงเนิน
62013048317 นางสาวศุภรัตน� เย็นฉํ่า
62013048318 นายพงศ�พิพัฒน� ทัดภู5
62013048319 นางสาวสิวลี เอี๋ยวสกุล
62013048320 นายณัฐวรินทร� วงศ�สุวรรณ
62013048321 นางสาวภาชินี ผลงามเนตรอรุณ
62013048322 นางสาวชุติญา ดีพลงาม
62013048323 นางสาวสุพัตรา เนินบก
62013048324 นายอนันตชัย ด่ิงแก%ว
62013048325 นางสาวพรสุดา พรมโคตร
62013048326 นางสาวลิยดาวรรณ ผานิตย�
62013048327 นางสาวอรชร ย่ิงชูรส
62013048328 นางสาวสุกัญญา เวชแพทย�
62013048329 นางสาวกัญจน�ณัฎฐ� ไชยเสนา
62013048330 นายเสริมศักด์ิ อยู5ญาติวงษ�
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62013048331 นางสาวภัทรานิษฐ� เหลือสาคร
62013048332 นางสาวอรมณี แสงแก%ว
62013048333 นางสาวสุริดา แก%วประเสริฐ
62013048334 นางสาวอัญธิดา อ5อนดํา
62013048335 นายคมสันต� ตินิวงษ�
62013048336 นางสาวพรไพลิน ธิเสนา
62013048337 นางสาวธิดารัตน� ขุนฤทธ์ิ
62013048338 นางสาวดลยา รุ5งเรือง
62013048339 นางสาวป@ยะรัตน� เรืองมณี
62013048340 นางสาวอุษณีย� วรรณสกุล
62013048341 นางสาวสิริกัญญา แก%วสูงเนิน
62013048342 นางสาวสุรัตนา ศุภนารถ
62013048343 นางสาวนัฐกานต� รัตนชู
62013048344 นางสาวครองขวัญ สุเทียนทอง
62013048345 นางสาวอรณี วงค�ชัย
62013048346 นายซูกิฟลี สะมะแอ
62013048347 นางสาวนพมาศ บํารุงสวน
62013048348 นายนันท�นภัส แก%วมณี
62013048349 นางสาววิชุภรณ� นุชแดง
62013048350 นายกิตติศักด์ิพัฒนา ราเชาว�ดี
62013048351 นางสาววรัญญา ศิริสมบัติ
62013048352 นางสาวรุ5งอรุณ แสนสุข
62013048353 นางสาววรัญญา มีการุณ
62013048354 นางสาวณัฐธิดา ราชแผน
62013048355 นางสาวณัฐวรา ปริกขนานนท�
62013048356 นางสาววาสิตา เทพวงษ�
62013048357 นางสาวศศิธร ไกรสิงห�สมนึก
62013048358 นางสาวนภาพร แสวงทรัพย�
62013048359 นางสาวเมย� ทวาทศภาสกุล
62013048360 นางสาวเดือนเพ็ญ แก%วจันทา
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62013048361 นายศรายุทธ ตาสัก
62013048362 นายณัฏฐกิตต์ิ อ5อนน%อมดี
62013048363 นางสาวทัตชญา ป@ติฑีรากุล
62013048364 นางสาววลินดา คําหม่ืนยอง
62013048365 นายสาริน อุรสาห�ศิลปQ
62013048366 นางสาวนภาพร อนันต�ลักษณ�การ
62013048367 นางสาวเมวรีญา เปYยมิน
62013048368 นายเจตนรินทร� ตาป@ง
62013048369 นายคมสันต� ใจสุข
62013048370 นางสาวอัจฉรา เพียรธัญการ
62013048371 นางสาววริศอัณณ� เลาหะวัฒน�
62013048372 นายวรานนท� ใจเอื้อ
62013048373 นายอานุภาพ น5าหมู5
62013048374 นางสาวสาธิดา สิทธิรัตน�
62013048375 นายณรงค�ชัย ไพรสิงห�ขรณ�
62013048376 นางสาวดวงนภา ผาอินทร�
62013048377 นางสาวมณีรัตน� สายคําดี
62013048378 นางสาวกุลธิดา ด5านตระกูล
62013048379 นายภูดิท ไพบูลย�สิริวัฒน�
62013048380 นางสาวธัญญารัตน� ทองสุข
62013048381 นางสาวอารีรัตน� เลี่ยมวิไล
62013048382 นายนันทวุฒิ กิตติประสพสุข
62013048383 นางสาวศิราภรณ� ไอยศูรย�
62013048384 นางสาวถิรนันท� โชติกอาภา
62013048385 นางสาวฐานธิษณ� อสุนี ณ อยุธยา
62013048386 นางสาวพรพิมล ชราศักด์ิ
62013048387 นางสาวนุสญวา งUะกูหลัง
62013048388 นางสาวศศิพิมพ� กุยะธรพรต
62013048389 นายกฤษณรักษ� ทองสา
62013048390 นางสาวมนทกานต� อินตUะคํา
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62013048391 นางสาวเพ็ญนิภา มะโนหาญ
62013048392 นายเกรียงไกร แสงอํานาจเดช
62013048393 นายคีรินทร� กุลจรัสวงศ�
62013048394 นางสาวลลิตา ไอทา
62013048395 นายอนุวัฒน� พรถึง
62013048396 นางสาวสุวรรณา อ5อนเบา
62013048397 นายวณัฐนันท� พิมพ�แต%ม
62013048398 นายสัญลักษณ� ฤทธิโชติ
62013048399 นางสาวปวีณา โยมเนียม
62013048400 นางสาวสุชาดา วงษ�แดง
62013048401 นายฐานุดร� ชอบลิ้ม
62013048402 นางสาวพรสวรรค� เชื้อพันธ�
62013048403 นางสาวลักษมี สนธิภักด์ิ
62013048404 นายสมศักด์ิ ครองราษฎร�
62013048405 นางสาวมัลลิกา บุญเปรม
62013048406 นางสาวจารุวรรณ พรหมจันทร�
62013048407 นายจิตรภาณุ ปFนศิริ
62013048408 นางสาวกําไลทิพย� นวลละออง
62013048409 นางสาวกัลยวรรธน� ป@ตินานนท�
62013048410 นางสาวเขมจิรา กล5องแก%ว
62013048411 นายธนิกร บุญมาลี
62013048412 นายศุภโชค กู%เกียรติ
62013048413 นายธรรมปพน พุทธคํา
62013048414 นางสาวรสรินทร� ศิริสลุง
62013048415 นางสาวณัฐติยาภรณ� เข็มลา
62013048416 นางสาวเสาวลักษณ� รักดี
62013048417 นายชนาธิป ธนะรัช
62013048418 นายวิทยา ชาววาปY
62013048419 นางสาววิชญาดา เมฆหิรัญศิริ
62013048420 นางสาวกมลทิพย� นาคประสิทธ์ิ
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62013048421 นายทรงพล สอระสัน
62013048422 นางสาวบุญเรือน จันทร�ศรี
62013048423 นายธีระวัฒน� สวยสม
62013048424 นายเอกมล ดอนตาชิต
62013048425 นายนาวิน กEองป^ก
62013048426 นางสาวภัทรกันย� สุทธิสา
62013048427 นางสาวขนิษฐา แซ5เจีย
62013048428 นายพฤฒิพงศ� อินทรกลัด
62013048429 นางสาวเพชรรัตน� รัตนรังษี
62013048430 นางสาวภรัตพร วงษ�บุญมี
62013048431 นางสาวจิตราภรณ� ฐิตินันท�ถาวร
62013048432 นางสาวลลิษา เม5าน้ําพราย
62013048433 นายวรากร มีสุขทรัพย�
62013048434 นางสาวนารีรัตน� หลิมพานิชย�
62013048435 นางสาวมาลัยวรรณ ทองเสริม
62013048436 นายธัชพล เร5งรัด
62013048437 นายพจบรม ฤทัยสุจริตกุล
62013048438 นางสาวอรุชา ทําป@น
62013048439 นายจิรศักด์ิ แขกพงษ�
62013048440 นางสาวกุลนาถ ห%วยหงษ�ทอง
62013048441 นางสาวพรทิพย� ช5วยตน
62013048442 นายเสฎฐวุฒิ คงเนียม
62013048443 นายศรภพ พรมหอม
62013048444 นายฐิราชัย มะลิเลิศ
62013048445 นางสาวภิญญาพัชญ� ตรีภพ
62013048446 นายวรัชญ� รุ5งอรุณวรรณ
62013048447 นางสาวมนชนก วิบูลย�พันธ�
62013048448 นายภานุวัฒน� ศรีรัตนโชติ
62013048449 นายภูมิรพี พรมเมือง
62013048450 นางสาวพิมภาภรณ� แสนเสนาะ

หน%า 1615 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013048451 นายภูรินท� ฝFดศิริ
62013048452 นายสุเมธ ดาวสุข
62013048453 นางสาวณัฐนิช คําสุข
62013048454 นางสาวจิราวรรณ พลชัย
62013048455 นายเควิน อินปาว
62013048456 นายทิตย�ฐพล สอิ้งทอง
62013048457 นางสาวผกาแก%ว ต้ังจิตไพศาล
62013048458 นายนิรันดร� ชาตินันท�
62013048459 นางสาวอัจฉรา อัถศรี
62013048460 นางสาวนุรซัมซียะ ยียูโซะ
62013048461 นางสาวธัญญาภรณ� คําแก%ว
62013048462 นางสาววจี บุราณ
62013048463 นายวิชัยยุทธ กุศลช5วย
62013048464 นางสาววรรณอนงค� แสนจันทร�
62013048465 นางสาวเยาวลักษณ� จุดประสงค�
62013048466 นายนัฐภัทร รักบ%านเกิด
62013048467 นางสาวณัฐนรี ผลบุญ
62013048468 นางสาวเพ็ญประภา วงศ�ทอง
62013048469 นางสาวริษา รีวรรณ
62013048470 นางสาวจิดาภา คุ%มคํา
62013048471 นางสาวพรนภัส วุฒิทวีพัฒน�
62013048472 นางสาวกิจรี ดีปราศัย
62013048473 นางสาวณปภัช ศิริธรรม
62013048474 นางสาวทัศนีย� จําปา
62013048475 นายสุภชัย สายเจริญ
62013048476 นางสาวกรระวี ศรีสุมา
62013048477 นางสาวพลอยไพลิน ครองยุทธ
62013048478 นางสาวกุลนิภา ไพศาลกิจ
62013048479 นางสาวจิดาภา กรุดประเสริฐ
62013048480 นางสาวเพียงพร อิ่นแก%ว
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62013048481 นายคุปตกานต� สืบสายอ5อน
62013048482 นางสาวกาญจนา กลีบประทุม
62013048483 นางสาวพิญญา พรมลม
62013048484 นางสาววลัยพร จึงสมศักด์ิ
62013048485 นางสาวนันทพร สุขเจริญ
62013048486 นายจีราวัฒน� ปานบัว
62013048487 นางสาวญันนะ โสมนัส
62013048488 นางสาวพัสตราภรณ� ศิริรัตน�
62013048489 นายสรวิชญ� อินทรชิต
62013048490 นางสาวรัชฎาภรณ� อ%นโตน
62013048491 นางสาวขวัญพร เจริญพงศ�
62013048492 นางสาวกัญจนพร นยกิจ
62013048493 นายบุญบันดาล สิงห�นิกร
62013048494 นางสาววรณัน ชูเสน
62013048495 นางสาวสุนิสา ปลอยโคกสูง
62013048496 นางสาวสุนิสา มุลทะลา
62013048497 นางสาวปภัช สุจิตรัตนันท�
62013048498 นางสาวณัฐธิดา ชีชะนะ
62013048499 นางสาวดาริกา จันทร�สวัสด์ิ
62013048500 นางสาวนวพร ชํานาญกิจ
62013048501 นายสุชาติ คําประภัสสร
62013048502 นายณัฐภาส ปลื้มใจ
62013048503 นางสาวรุ5งฤทัย มณีรัตน�
62013048504 ว5าที่ร%อยตรี หญิงกัญญารัตน� สุวรรณรัตน�
62013048505 นางสาวธีรยา อุสมาลี
62013048506 นางสาวอรวี ลังกาวงค�
62013048507 นางสาวพิชญ�ชฎาภาญ� อุดมรักษ�
62013048508 นายสิรสรณ� ขัตตะวงษ�
62013048509 นางสาวศิริลักษณ� ทับเที่ยง
62013048510 นางสาวณิชา จันทร�ชู

หน%า 1617 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013048511 นายธนาธิป ทองปฐมวงศ�
62013048512 นางสาวภัทรวดี อ5อนชูศรี
62013048513 นางสาวอัญชลี โมคลา
62013048514 นางสาวอารียา อุคํา
62013048515 นางสาวธิติสุดา คุณสิม
62013048516 นางสาวสิริยาภรณ� หม%อกรอง
62013048517 นางสาวกมลพร ชนิตสิริกุล
62013048518 นายคุณากร แสงจันทร�
62013048519 นางสาวประภัสสร แก%วหาวงษ�
62013048520 นางจารุพร คําเพ่ิมพูล
62013048521 นายสิรวิชญ� จันทร�สนธิ
62013048522 นางสาวลัดดาวัลย� คามจังหาร
62013048523 นางสาวนัทธีวรรณ การดี
62013048524 นายวีระวัตร จันลารักษ�
62013048525 นายวัชรินทร� บัตรรัมย�
62013048526 นางสาววารุณี ป@จคํา
62013048527 นายนัตพงค� ปานแสน
62013048528 นางสาวภัทรวดี พรมไชย
62013048529 นางสาวชมพูนุท พุทธศาสน�
62013048530 นายปุญญพัฒน� วังนิยม
62013048531 นางสาวสิริประภา สู5สวัสด์ิ
62013048532 นางสาวชัญญานุช เกตุแก%ว
62013048533 นางสาววราภรณ� พุทธานุ
62013048534 นางสาวญาณิศา ผ5องจิตต�
62013048535 นายศิขริน ทั่วประโคน
62013048536 นางสาวนวพร มะลิลา
62013048537 นางสาวปาจรีย� วงษ�สินธุ�
62013048538 นางสาวอ%อมจิตร ลือโชติ
62013048539 นางสาวพิชชาอร แก%วประเสริฐ
62013048540 นายศุภวัฒน� ภูเขาใหญ5
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62013048541 นายป@ยพงศ� เขียวสะอาด
62013048542 นางสาวจุฑามาศ หวังพิทักษ�
62013048543 นางสาวสุธิตา ละการชั่ว
62013048544 นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณรัตน�
62013048545 นางสาวธนพร นิมิตรพรชัย
62013048546 นางสาววัลย�นิสา ณ วิพันธ�
62013048547 นางสาวซูซานา สนิ
62013048548 นางสาวฐิศิรักน� บูรณะนันทสิริ
62013048549 นางสาวนณิชา บุญญะสิทธ์ิ
62013048550 นายผณินทรา เคล%าจันทร�พงษ�
62013048551 นางสาวภัทรวดี พรรณศักด์ิ
62013048552 นางสาวสุกัญญา แทนลา
62013048553 นางสาวฐิติมา ใช%ภู5ทอง
62013048554 นางสาวปูริดา สามศรีทอง
62013048555 นางสาววาสนา สุวรรณหงษ�
62013048556 นายธีรภัทร นาคทิพวรรณ
62013048557 นางสาวณัฐชยา นาคธน
62013048558 นางสาววิชุตา กุลสุวรรณ�
62013048559 นางสาวปวีณ�นุช ถือแก%ว
62013048560 นายสิทธิศักด์ิ ใจซ่ือดี
62013048561 นายยุทธชัย ขมวดทรัพย�
62013048562 นางสาวญิศา ย%อยแก%ว
62013048563 นางสาวสรวงรัตน� ธีระแนว
62013048564 นางสาวเกศริน ขนอม
62013048565 นางสาวสุวลัญช� พรรณประหยัด
62013048566 นางสาวลดาวัลย� พร%อมอิทธิกุล
62013048567 นายธนัช เพ่ิมทรัพย�
62013048568 ส.ต.ท.หญิงนภาทิพย� จ5าภา
62013048569 นางสาวสรัสวดี คงชื่น
62013048570 นางสาวชมภูนุช เสนทองแก%ว
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62013048571 นางสาวอารียา ธรรมวัตร�
62013048572 นางสาวสกาวเดือน ประดิษฐบุญ
62013048573 นายสุปรีชา โชคลาภ
62013048574 นางสาวณิชฏาภรณ� แซตูกู5
62013048575 นางสาวปทุมวดี บู5สุวรรณ�
62013048576 นางสาววิจิตรา ศิริแพทย�
62013048577 นายกิตติพงศ� ไชยวานิช
62013048578 นางสาวธาริณี เจิมวงค�รัตนชัย
62013048579 นางสาวจิดาภา ศรีเทียนทอง
62013048580 นางสาววิมล เหล5าประเสริฐ
62013048581 นางสาวศิรินภา คงเพชรศักด์ิ
62013048582 นายเสฎฐวุฒิ วงค�แพทย�
62013048583 นายภาสกร เสียงสนั่น
62013048584 นายขันติ วรรธนะภูติ
62013048585 นางสาววินัส โยแก%ว
62013048586 นางสาวรัชนัน อุลปาทร
62013048587 นางสาวฐานิดา ไชยจักร
62013048588 นางสาวซูไบดะห� ดอเลาะ
62013048589 นายวุฒิศักด์ิ ประจงบัว
62013048590 นางสาวพรรณราย จันทวี
62013048591 นางสาวสิริกร สิริกัลยกร
62013048592 นางสาวนิภาพร พลเสน
62013048593 นายสุรพัฒน� ปรีประเสริฐ
62013048594 นางสาวพัชาวดี สุนทร
62013048595 นายธงชัย พูลภีไกร
62013048596 นางสาวณัฐสิริ วงค�เพ็ชร
62013048597 นางสาวเพ็ญแข เกตุบรรจง
62013048598 นางสาวทิพวรรณพร นัดทะยาย
62013048599 นางสาวจนัญญา ต้ังจิตเจริญ
62013048600 นายผดุงศักด์ิ ยมรัตน�

หน%า 1620 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013048601 นางสาวอุสุมา ขวัญยืน
62013048602 นางสาวยัสมี เวาะและ
62013048603 นางสาวเบญจมาศ สาธุธรรม
62013048604 นายเมธี ปริสุทธกุล
62013048605 นายอนุชา เอี่ยมพ5อค%า
62013048606 นางสาวเฉลิมพร พุ5มนาค
62013048607 นางสาวจรุวรรณ ธรรมบุตร
62013048608 นางสาวณัฐชยา หมัดสมัน
62013048609 นางสาวศิริพร คําโอด
62013048610 นายอัครพงศ� หินโน
62013048611 นายเกียรติศักด์ิ ปุหิ้น
62013048612 นายสันติ ธีระศิลปQ
62013048613 นางสาวสุวนันท� แก%วแสง
62013048614 นางสาวนติพร พงษ�นิกร
62013048615 นางสาวแพรววรินทร� ห5อทรัพย�
62013048616 นางสาวจุฑามาศ ศรีบุญตา
62013048617 นางสาวภัทร�บัว พรหมดี
62013048618 นายไชยพร มะลิหอม
62013048619 นางสาววรรณกานต� บุญธรรม
62013048620 นายศักดิชัย สงกรด
62013048621 นายถิรวัฒน� จิรพรนันท�
62013048622 นางสาวสาริกา เฉลิมมิตร
62013048623 นางสาวศวิตา เกียรติกําแหง
62013048624 นายเขตติพงษ� บัวบุญ
62013048625 นางสาวณัฐกฤตา ประกอบแก%ว
62013048626 นายกิตติคุณ สุภาวณิชย�
62013048627 นางสาวสุนิสา โตUะนาค
62013048628 นางสาวสมฤดี แก%วขาว
62013048629 นายขจิตพงศ� เอกจิตร�
62013048630 นายณัฐภัทร นิ่มนวล
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62013048631 นางสาวกมลนันท� พันธ�ศรี
62013048632 นางสาวญาณกร บุญเลิศ
62013048633 นางสาวพิไลวรรณ สัมมา
62013048634 นางสาวนุรไอดา มะเหาะ
62013048635 นายสมภพ บุญล%อม
62013048636 นางสาวอธิมาส ประยูรทอง
62013048637 นางสาวพรรณวิภา ชาติพรหม
62013048638 นางสาวสุทธิกานต� ศิลประดิษฐ�
62013048639 นางสาวจรีภรณ� เทพเงิน
62013048640 นางสาวชุติกาญจน� ไกรลาศรัตนศิริ
62013048641 นางสาวหทัยพัชญ� ทองกูล
62013048642 นางสาวพิมพ�ชนก ชัยมงคลสถิตย�
62013048643 นางสาวพรปวีณ� บุญเรือง
62013048644 นายวิเชษฐพล เปลื้องกลางพงศ�
62013048645 นายวณัฐพงศ� วงศ�พิทักษ�
62013048646 นางสาวสุพาวิณี พิมผึ้ง
62013048647 นางสาวสราภรณ� วรรณกสิณ
62013048648 นายรัฐสักด์ิ มณีเจริญพร
62013048649 นางสาวนิสรา ดีขาย
62013048650 นางสาววรรณพร ป@ยะกุล
62013048651 นายธนพล ศรีสวัสด์ิ
62013048652 นางสาวป@ยดา ภูไทย
62013048653 นางสาวกาญจนา ปรางค�ทอง
62013048654 นางสาวณัฐรดี จําปาทุม
62013048655 นางสาวกมลชนก อุดมสมบูรณ�ดี
62013048656 นายณัฐวุฒิ ปริงหาดยาย
62013048657 นางสาววรัญญา มุ5งประสพพร
62013048658 นายเสริมฤทธ์ิ เลิศปFญญาโชคชัย
62013048659 นายภาณุพงศ� ทองเผือก
62013048660 นางสาววันวิสาข� ไทยงาม
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62013048661 นางสาวปาริตา กนกทอง
62013048662 นางสาวมินตรา ปFMนสวย
62013048663 นางสาวนภาวรรณ หาญกุล
62013048664 นางสาวตติยา ศรีบุญขํา
62013048665 นางสาวรัชนก ศิริพงษ�เวคิน
62013048666 นางสาวณัฏฐณิชา กาฬมาตย�
62013048667 นางสาวอัจฉราภรณ� วงค�ศรีชา
62013048668 นางสาวอภิชญา คําพลอย
62013048669 นายอนวัช วาฤทธ์ิ
62013048670 นายเกษมพฤต รัชตกันทะมูล
62013048671 นางสาวณฐพรรณ คําก%อน
62013048672 นางสาวณิชกานต� ศรีสุวรรณ�
62013048673 ว5าที่ร%อยตรีจักรพงศ� ละออเอี่ยม
62013048674 นางสาวอุไรรัตน� พรมสุริย�
62013048675 นางสาวธิดารัตน� อินทร�ป@น
62013048676 นางสาวไพอาภรณ� ร5มโพธ์ิภักด์ิ
62013048677 นางสาวโชติรส เย็นกาย
62013048678 นางสาวฝนทิพย� สุวรภามณีสวัสด์ิ
62013048679 นางสาวช5อทิพย� สถิตย�พร
62013048680 นางสาวสุพัตรา ภารา
62013048681 นางสาวณิษา อัครานิธิกูล
62013048682 นางสาวปภาวรินท� อึ๊งแสงภากรณ�
62013048683 นางสาวพรสุดา ม่ังมูล
62013048684 นางสาวแคทรียา อินทร�เต็ก
62013048685 นางสาววนิดา ทาระทรัพย�
62013048686 นางสาวณิชารีย� เติมสายทอง
62013048687 นางสาวแคทรียา กันทะยะ
62013048688 นางสาวอัจฉราภรณ� สมจิตร�
62013048689 นางสาวเบญจมาศ บุญประสพ
62013048690 นางสาวนริศรา อ5วมอ่ํา
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62013048691 นางสาวบุษกร ศรีบุรินทร�
62013048692 นายสุทธิรักษ� สวนเข%ม
62013048693 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยพูล
62013048694 นางสาววิชชุดา กมลวิลาวัณย�
62013048695 นายอภิสิทธ์ิ พรอารีเอกชน
62013048696 นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ�
62013048697 นายอนุพงศ� บุญมา
62013048698 นางสาวศิริรัตน� เขมาภิรมย�
62013048699 นางสาวชุติมา ปลีสนิท
62013048700 นางสาววิไลลักษณ� ปFจฉิมะ
62013048701 นางสาวพิมพ�ชนก ยังสุข
62013048702 นายนรุตม� เวสสวัสด์ิ
62013048703 นายอนุรักษ� เพียรชัยกุล
62013048704 นางสาวฉวีวรรณ รื่นกลิ่น
62013048705 นางสาวลลิตา ยศกาศ
62013048706 นางสาวอาริสา กลิ่นสุคนธ�
62013048707 นางสาวนภัชศอร สีทาเชื้อ
62013048708 นางสาวพรพรรณ พวงมาลี
62013048709 นางสาวกรรณิกา สมเชื้อเวียง
62013048710 นางสาวแก%วตา จอนเจUก
62013048711 นางสาวศิรประภา ชัยเจริญ
62013048712 นางสาววิลาสินี คําพิสมัย
62013048713 นางสาวชญาพร เพ่ิมศรี
62013048714 นายวุฒิชัย ช5วงไชย
62013048715 นางสาวเบญญาภา สุภัควณิช
62013048716 นางเกตุสิรินทร� ผลวิเศษสิทธ์ิ
62013048717 นายคุณากร เนื่องแก%ว
62013048718 นายกณวรรธน� สอนเมือง
62013048719 นางสาวจุฑารัตน� จิตมหา
62013048720 นางสาวทองใบ ซิบเข
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62013048721 นางสาวกมลชนก พุทธพฤกษ�
62013048722 นางสาวสุพรรณี นกทวี
62013048723 นางสาวเกศกนก ผ5องสุขใจ
62013048724 นายวรัญ\ู แว5นทอง
62013048725 นางสาวณัฏฐกิตต์ิ กิตตินฤกานต�
62013048726 นางสาววารุณี แก%วศรีใส
62013048727 นางสาวกวินนา ดําส5งแสง
62013048728 นายเมธี โพธ์ิงาม
62013048729 นางสาวกมลพรรณ ก%อนทอง
62013048730 นายกรกช สุกพวงแก%ว
62013048731 นางสาวอัจฉรา แสงจันทร�
62013048732 นางสาวลัดดาวัลย� เลขนอก
62013048733 นายดุษฎี บุญฤกษ�
62013048734 นายป;องศักด์ิ พุทธวรคุณ
62013048735 นางสาวศศิธร แก%วทิ้ง
62013048736 นายพีระพล มะลิซ%อน
62013048737 นางสาวจรัสรวี สุรวงค�
62013048738 นายศักดิโชติ จันทร�น%อย
62013048739 นายโชติกร กันตนานุวงศ�
62013048740 นางสาวนภสร สาระวัน
62013048741 นายอัครพล บุญกิม
62013048742 นางสาวญาสุมินทร� ทองจันทร�
62013048743 นางสาวดานัน กียะ
62013048744 นางสาวมณฑิชา ผิวผ5อง
62013048745 นางสาวรภัสสา แซ5ต้ัง
62013048746 นางสาวตริตาภรณ� ประจง
62013048747 นางสาวจิราภรณ� นารีพล
62013048748 นางสาวเสาวนีย� ศรีทองแท%
62013048749 นายวรชน บัวประสม
62013048750 นางสาวพิราวรรณ สุพรรณ
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62013048751 นางสาวธิดารัตน� งานคําอ%าย
62013048752 นางสาวจรัญญา อับดุลสลาม
62013048753 นางสาวลัลน�ณภัทร� ศักระนันทนกร
62013048754 นางสาวธันยพร ศรีหวาด
62013048755 นายสัมฤทธ์ิ กวีอัปสร
62013048756 นางสาวป@ยมน สถาพรนานนท�
62013048757 นายอธิวัฒน� คําปFญญา
62013048758 นางสาวธัญพร เชาวน�ทวี
62013048759 นายดํารงยศ เย็นสําราญ
62013048760 นายธนวัฒน� อินทพุฒ
62013048761 นายมะสุกรี สะอะ
62013048762 นายฉัตรมงคล คงแสงบุตร
62013048763 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรคง
62013048764 นางสาวนราภรณ� แจ5มสุวรรณกุล
62013048765 นางสาวพรชนก สุขขาว
62013048766 นางสาวสุรัตน�ดา โสดาดี
62013048767 นางสาวสุภาณี งามสม
62013048768 นายภวภัทร คงเอียด
62013048769 นางสาวมณีรัตน� นามแสน
62013048770 ว5าที่ ร.ต.รักชาติ วงศ�ใหญ5
62013048771 นางสาวชลิตา เพ็งระวะ
62013048772 นางสาวทิพวรรณ กล่ําสวัสด์ิ
62013048773 นางสาวรุจิรา สมสง5า
62013048774 นายเดชา ไตรยวงค�
62013048775 นายภัทร นันติอาจ
62013048776 นายสมรักษ� ฉิมวงศ�
62013048777 นางสาวเกษสุดา ปรารภ
62013048778 นายธรรมนูญ กันทะวงค�
62013048779 นายกังวาน สารักษ�
62013048780 นางสาวณัฏฐณิชา ธนาโชติศศิวรกุล
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62013048781 นางสาววนิดา ยอดออน
62013048782 นางสาวพลอยนรินทร� โทธรรมภาชน�
62013048783 นายอลงกต บุญสุวรรณ
62013048784 นายณัฐพงษ� กิมสุวรรณ
62013048785 นางสาวนราวดี นิลสนิท
62013048786 นางสาวอติพร พลธนะ
62013048787 นายทรงวุฒิ ภิญโญ
62013048788 นางสาวกชวรรณ ริยาพันธ�
62013048789 นางสาวกุลสตรี ศรีลาศักด์ิ
62013048790 นางสาวนันท�นภัส สุขแก%ว
62013048791 นางสาวพรทิพย� น%อยเหลือง
62013048792 นางสาวเกศรินทร� นาโอพิมพ�
62013048793 นางสาววริสรา วงศ�ใหญ5
62013048794 นายวุฒิเมศร� ลมัยพันธุ�
62013048795 นางสาวกาญจนสุดา คนเที่ยง
62013048796 นางสาวขนิษฐา ฉิมพาลี
62013048797 นางสาวศศิกานต� โพธ์ิเกตุ
62013048798 นางสาวอรุณโรจน� รามเกียรติศักด์ิ
62013048799 นายธนโชติ มีรักษ�
62013048800 นางสาวยัสมิน สาหลํายาดี
62013048801 นางสาวสุกัญญา ศรีสุพัฒน�
62013048802 นายวัชรกร ศรีสว5าง
62013048803 นางสาวปวีณา โพธิชัยเลิศ
62013048804 นายพิสิษฐ� อุดมวงค�ยนต�
62013048805 นางสาววรรณิภา วันทอง
62013048806 นางสาวฐิตินันท� นพกาศ
62013048807 นายอิษฎา แสนสุทธวิจิตร
62013048808 นางสาวลักษณ�นารา พระภักดี
62013048809 นางสาวฤทัยรัตน� ทองชาติ
62013048810 นางสาวสุปรียา ประพฤติ
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62013048811 นางสาวณัฐกฤตา สุขสงค�
62013048812 นายณัฐวุฒิ น%อยสิน
62013048813 นางสาวชุดาพร วงหาริมาตย�
62013048814 นางสาวจุฑามาศ แสงรัศมี
62013048815 นางสาวณัฏฐิณี เครือบุดดี
62013048816 นายณัฐพงษ� ชายขุนทด
62013048817 นายศุภกร ไชยอเนกวุฒิ
62013048818 นางสาวอรุณฉาย ภิลสุวรรณ
62013048819 นายวสุธร สถิตปFญญาสุข
62013048820 นางสาวลัดดาวัลย� สมิทธิวิโรจน�
62013048821 นางสาวณัฐกานต� ศรีคําขัต
62013048822 นายพินิจชัย บัณฑิต
62013048823 นางสาวแก%วตา หงอเทียด
62013048824 นางสาวสุวนัฎ รื่นสุข
62013048825 นางสาวบุญญประภา สิมพันธ�
62013048826 นางสาวธัญพร เตทะสุทธ์ิ
62013048827 นางสาววริษา ธราพร
62013048828 นางสาวสุนิสา งามคุณธรรม
62013048829 นางสาวจิราวรรณ ต%นอาจ
62013048830 นางสาวศิโรรัตน� นาคกูล
62013048831 นางสาวกาญจน�รัตน� หงษ�โพธ์ิ
62013048832 นางสาวกัญญาณัฐ แสนพวง
62013048833 นายณัฐกร นันทยาภิรมย�
62013048834 นายภรต คล%ายสุบรรณ
62013048835 นางสาวนาตยา ย้ิมจันทร�
62013048836 นางสาวภณิดา ทัพเสือ
62013048837 นายณรัช วรัชจิรากร
62013048838 นางสาวนัยนา มาลาสีตะ
62013048839 นางสาวธนพร มหาชัยราชัน
62013048840 นางสาวเสาวนีย� เรียนไธสง
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62013048841 นายธนาธิป อยู5ดี
62013048842 นางสาวอภิญญา จารุศิริสมบัติ
62013048843 นางสาวอมลรดา เซ%งอิ้น
62013048844 นางสาวกมลรัตน� สะอาด
62013048845 นายจิระพัชร� ทวงศ�เฉลียว
62013048846 นางสาวจิรัชดา อินทโชติ
62013048847 นายวิษณุ แดงปุXน
62013048848 นางสาวสุปราณี กุลคง
62013048849 นางสาวปรารถนา สุริยา
62013048850 นางสาวอภิญญา ศรีประไพ
62013048851 นางสาววรรณนภา แม%นสุรินทร�
62013048852 นางสาวเหมือนฝFน เจริญสลุง
62013048853 นางสาวป@ยะพร จันทร�บาง
62013048854 นางสาวพลอยพรรณ พ่ึงเอี่ยม
62013048855 นางสาวป@ยะธิดา ราชชมภู
62013048856 นางสาวสุรางคณา เจนสุริยะกุล
62013048857 นางสาวปาริชาติ พิทยานันท�
62013048858 นายปริวัตร อรุณสวัสด์ิ
62013048859 นายวรวุฒิ อ่ําคําสงค�
62013048860 นางสาวมัณฑนา บัวบุตร
62013048861 นายธัญย�วรัตน� สมุดกาศ
62013048862 นางสาวชนากานต� จิตเจตนี
62013048863 นางสาวธัญญ�นภัส จีราภัคค�สุวิน
62013048864 นายอภิเชษฐ� อ5อนเค
62013048865 นางสาวอิสยาภรณ� ธนธีรวัฒน�กุล
62013048866 นางสาวณัชชา ภูรพีระวงษ�
62013048867 นายศุภโชติ โคตรดี
62013048868 นายณัฐรัฐ สุนทรนันท�
62013048869 นางสาวบุณฑริกา สักเรนทร�
62013048870 นางสาวธิดารัตน� อ5อนเส็ง
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62013048871 นายราชานนท� วงศ�ไชย
62013048872 นายอภิสิทธ์ิ ฉํ่าศรี
62013048873 นายวรรณนาราลักษณ� ชื่นภิรมย�
62013048874 นางสาวสาลินี จันทร�แรม
62013048875 นายภุชงค� ศรีเพียงจันทร�
62013048876 นางสาวพัทธนันท� วงษ�ชา
62013048877 นางสาวนิมิตรา เจียมบรรจง
62013048878 นายสฤทธ์ิพงษ� ยาใจ
62013048879 นางสาวมิรินทร� บัวสาย
62013048880 นางสาวนฤมล นนตรี
62013048881 นางสาวทิพาวรรณ จันทร�ตUะ
62013048882 นางสาวอิสริยา แก%วเหลี่ยม
62013048883 นายวรเมธ ผุสดี
62013048884 นายศิริชัย บัวสิงคํา
62013048885 นางสาวณัฐพร พรไพรินทร�
62013048886 นางสาวนิศมา เที่ยงตรง
62013048887 นายกานต�พิสิษฐ� ห%วยหงษ�ทอง
62013048888 นางสาวนิลาวรรณ ทรงครุฑ
62013048889 นางสาวจุฑามาศ แสนภักดี
62013048890 นางสาวธนศร ทิพย�จรัสไพบูลย�
62013048891 นางสาวลักษิกา ทองทรัพย�
62013048892 นายกลวัชร ปาวงค�
62013048893 นางสาวมะลิวรรณ อาจอาริ
62013048894 นายจีระวัฒน� ปุXนตะคุ
62013048895 นางสาวมัทรี มีสมานพงษ�
62013048896 นายเอกวัฒน� น%อยนาง
62013048897 นายณัฐพล สัปสาร
62013048898 นางสาวปาริชาต สินสวัสด์ิ
62013048899 นายชัชชัย สุดเฉลียว
62013048900 นางสาวสุนิษา มะลิวัลย�
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62013048901 นายณัฐพล ชมฤทธ์ิ
62013048902 นางสาวพรพิมล ม่ิงคํา
62013048903 นางสาวกานต�สิริ วงษ�จันลา
62013048904 นางสาวสุนิสา ภู5บัว
62013048905 นายวิทยา สดมพฤกษ�
62013048906 นางสาวพนารัตน� ผลชู
62013048907 นางสาวอาอีเสาะห� บากูส
62013048908 นางสาวสุรีพร วงค�นคร
62013048909 นางสาวจิรนันท� โลทะกะ
62013048910 นางสาววาสนา แก%วอินัง
62013048911 นางสาววชิราภรณ� ป;องกันภัย
62013048912 นายพชรธรรม พิมพาพันธ�
62013048913 นายพุฒิพงศ� หอมนาน
62013048914 นายทศพล อมรรัตนานุเคราะห�
62013048915 นางสาววริศรา อิฐงาม
62013048916 นายกิตติศักด์ิ พลบุบผา
62013048917 นางสาวศรีวรรณ เสียงใหญ5
62013048918 ว5าที่ร%อยตรีหญิงชุติมา สาหร5าย
62013048919 นายนนท�ปวิธ สิงห�จุ%ย
62013048920 นางสาวศุจีนันท� บํารุงเชื้อ
62013048921 นายอํานาจ สินธุสอาด
62013048922 นายมานิต สิงห�เถ่ือน
62013048923 นางสาวรวิภา มีนิล
62013048924 นางสาวเมธินี บุญยัง
62013048925 นางสาวอิสราภรณ� กันทะกาศ
62013048926 นายวรภพ มีระลึก
62013048927 นางสาวปติณยาภรณ� โลราช
62013048928 นางสาวปฐมาภรณ� เขียวอิ่ม
62013048929 นางสาวณัฐิยา สร%อยคํา
62013048930 นางสาวภัทรานิษฐ� ประสงค�สุข

หน%า 1631 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013048931 นางสาวทัศภรณ� อําภาพันธ�
62013048932 นางสาวปนัดดา แสงแก%ว
62013048933 นางสาวรมิดา สัตรูปราศ
62013048934 นายเจตวุฒิ สุขสินชัย
62013048935 นายกิตติพันธ� ศรีวิมล
62013048936 นางสาวสุชาดา เชื้อคําฮด
62013048937 นางสาวจุฑารัตน� กลมเกลี้ยง
62013048938 นางสาวปวิณา คําเวียง
62013048939 นายณัฐสิทธ์ิ จงรักษ�
62013048940 นายศราวุธ ประธานทรง
62013048941 นางสาวเกศกนก ดอนแก%ว
62013048942 นายณัฐสิทธ์ิ คงชุ5ม
62013048943 นางสาวศิริพร กันจินดา
62013048944 นางสาวสุจิรา ศรีภูมิ
62013048945 นางสาวพัชราภรณ� เข็มเพชร
62013048946 นางสาวจิตสุภา เจริญสุข
62013048947 นายวราวุฒิ ดวงสุวรรณ
62013048948 ว5าที่ร%อยตรีเสกสรร สมศรี
62013048949 นางสาวคมคาย ปฏิแพทย�
62013048950 นางสาวรัตนาภรณ� ชมชัย
62013048951 นายพีรวัฒน� กุณกัน
62013048952 นายกตฤวัฒน� หมู5พยัคฆ�
62013048953 นายอมร ตันสิงห�
62013048954 นายธนากร ยอดพานิช
62013048955 นางสาวกชกร ตนะวีระกุล
62013048956 นางสาวสุธิดา ผดาศรี
62013048957 นายฐานทัพ อ่ําทองคํา
62013048958 นางสาวละอองดาว โพบุตตะ
62013048959 นางสาวรุ5งเพ็ชร� ผลมะตาด
62013048960 นายอภิสิทธ์ิ ชูบุญ
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62013048961 นางสาวทัตชญา พันพัว
62013048962 นายอานนท� ทิพย�อุตร�
62013048963 นางสาวอรณี กาละคํา
62013048964 นางสาวสุรีพร ยินดี
62013048965 นายชัยวัฒน� ย้ิมเรือง
62013048966 นางสาวธันยาภรณ� พรหมฤทธ์ิ
62013048967 นายสมใจ ศรีสวัสด์ิรัตน�
62013048968 นายธนนชัย มหา
62013048969 นางสาวสุไลลา สาแม
62013048970 นางสาวกิติยา จันทิหล%า
62013048971 นายศิวกัณฑ� ขาวละออ
62013048972 นางสาวสุชิตา แจ%งคต
62013048973 นางสาวอภิญญา สังเมฆ
62013048974 นางสาวเมธาวี ฉิมคล%าย
62013048975 นางสาวสุรีรัตน� เขียวขจี
62013048976 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณสิงห�
62013048977 นางสาวอภิชญา ศาสน�ไทย
62013048978 นางสกุณา ทองหลิ้ม
62013048979 นางสาวนิสารัตน� แป;งหอม
62013048980 นางสาวปุญชญา วงศ�วรสร
62013048981 นางสาววันวิสาข� มนขุนทด
62013048982 นายฤทธ์ิหทัย วิบูลย�ชาติ
62013048983 นางสาวพัชรี เกียรติพงสา
62013048984 นางสาวกษมน ดัชถุยาวัตร
62013048985 นางสาวสายน้ําทิพย� ตรีสุขี
62013048986 นายสุรศักด์ิ ทาสุวรรณ
62013048987 นางสาวจิดาภา อยู5จรรยา
62013048988 นางสาวพิมพ�กาญจน� เย่ียมแสง
62013048989 นางสาวรุ5งทิวา อุดม
62013048990 นางสาวนภัสวรรณ จาดเกิด
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62013048991 นายธนพล ฟูวัฒนศิลปQ
62013048992 นางสาวรัชนีวรรณ บัวทอง
62013048993 นางสาวดรุณี หล%าใจ
62013048994 นายศิวัจน� รุ5งสิริวัฒนะชัย
62013048995 นางสาววิชชุดาพร แสนละคร
62013048996 นางสาวอภิญญา แซ5ลิ้ม
62013048997 นางสาวสุนันทา ศรีสอาด
62013048998 นางสาวนิรมล บุตรศรี
62013048999 นายจักรา พุทธจักจันทร�
62013049000 นางสาววริศรา รอบเวียง
62013049001 นางสาวดวงมณี บัวจันทร�
62013049002 นายต5อพงษ� คงอยู5
62013049003 นางสาวพชรพรรณ ถาวระ
62013049004 นายเจริญชัย โพธ์ิพิจารณ�
62013049005 นางนันภา ก่ันขาว
62013049006 นายโกวิทย� คิดกล%า
62013049007 นายป@ติพันธ� หนูพลับ
62013049008 นางสาวณัฐสุดา จินดา
62013049009 นายพงศ�พิพัฒน� ลาพ%น
62013049010 นางสาวภัสวลัญญ� สังข�ย้ิม
62013049011 นางสาวอัจฉรา สร%างเหม
62013049012 นายเสมอพงค� ทองเหลือง
62013049013 นางสาวชาลิสา ผาแก%ว
62013049014 นายเอกดนัย ศรีบุญเรือง
62013049015 นางสาวชลธิชา คงนาลึก
62013049016 นายสมควร ภูจอมทอง
62013049017 นางสาวจิดาภา พงศ�
62013049018 นายอุกฤษฏ� ราชา
62013049019 นางสาวสิตาพรรณ เรืองแก%ว
62013049020 นางสาวทิพย�วรรณ พรหมกสิกร
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62013049021 นายชัยวัฒน� ประถม
62013049022 นางสาวชนกพร ประเสริฐเจริญสุข
62013049023 นางสาวระพีพรรณ อันสอน
62013049024 นางสาวพัชราภรณ� ลือวิภาสกุล
62013049025 นายภูวนาท ทิพวรรณ
62013049026 นางสาวอาลดา อยู5จุ%ย
62013049027 นางสาวโสรยา กออุดม
62013049028 นายสราวุฒิ เปYPยมขําดี
62013049029 นางสาวปFณฑารีย� รื่นภาคทรัพย�
62013049030 นางสาววาสนา อ่ําตาบ
62013049031 นางสาวเสาวณีย� หนูแป;น
62013049032 นางสาวพรรณอารี พลายยงค�
62013049033 นางสาวชาลิณี ดวงต๊ิบ
62013049034 นายวรานนท� จําวัน
62013049035 นางสาวปวริศา กุลานุรักษ�
62013049036 นางสาวนันทิกานต� รุจิชัย
62013049037 นางสาวสายทอง ปามิ
62013049038 นางสาวเกวลี อินถา
62013049039 นายศาสตริน ลิ้มจิตสมบูรณ�
62013049040 นางสาวเกศินี จงกิจ
62013049041 นายไชยพศ สังข�ป;อม
62013049042 นางสาววรณิษฐา คงมนต�
62013049043 นายอับดุลลา ปาเนาะ
62013049044 นางสาวพนิดา เอี่ยมละออ
62013049045 นายธวัชชัย คําแสนราช
62013049046 นางสาวสุชาวดี อ5อนใจ
62013049047 นางสาวธัญญ�ฐิตา จันทร�สุริยะ
62013049048 นางสาวพิชญาภรณ� ประดับเพชร
62013049049 นางสาวกัญญาวีร� มงคลเสถียร
62013049050 นางสาวรุ5งนภา สิงหะกุลพิทักษ�

หน%า 1635 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049051 นายสถาพร ศรีละครดี
62013049052 นายธีรภัทร� สุขขํา
62013049053 นางสาวพิมวดี ชูบุญ
62013049054 นางสาวชนกานต� หงษ�เงิน
62013049055 นางสาวเบญจวรรณ ผาคํา
62013049056 นางสาวอาจรีย� ชื่นขํา
62013049057 นางสาวกรกนก เจริญศรี
62013049058 นางสาวพิมพ�พร พิศเทียมรัตน�
62013049059 นางสาววริษฐา ใจเย็น
62013049060 นายพงศธร สอนหา
62013049061 นายอภิสิทธ์ิ ค้ิววงศ�งาม
62013049062 นางสาวรัตนา งามย่ิง
62013049063 นางสาวชณภัช พลซา
62013049064 นางสาวโชติรส ไตรย�พืชน�
62013049065 นางสาวนิตยา ศิริสําราญ
62013049066 นางสาวชลิดา พุ5มทอง
62013049067 นายวสันต� สุขัน
62013049068 นางสาวจรรยา วาลย�ทูม
62013049069 นายกฤษณะ บัวหนอง
62013049070 นางสาวอรพลิน ดอกงาม
62013049071 นายวุฒิชัย ศิริรวง
62013049072 นางสาวณฐิกา แก%วเรียง
62013049073 นางสาวอุนนดา วิฑูรรัตน�
62013049074 นางสาวกุลโสม สาคอ
62013049075 นายศักด์ิชัย รุ5งสว5าง
62013049076 นางสาวณัฐชยา ศรีนิธิชโยทัย
62013049077 นางสาวชุติมน เกรียงณรงค�
62013049078 นางสาวเกวลิน จูประสงค�
62013049079 นายศรุต กําประสิทธ์ิ
62013049080 นายณัฐชนนท� สีทอนสุด

หน%า 1636 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049081 นางสาววัชรินทร� สุขสอาด
62013049082 นายรัชชานนท� เทพฉิม
62013049083 นางสาวมินดา พรหมเดิม
62013049084 นางสาวสุกัญญา รู%การนา
62013049085 นางสาวนภาษิณี คําสิยาภรณ�
62013049086 นางสาวอรวีย� เจริญผล
62013049087 นางสาวฐิติวรรณ พันรอบ
62013049088 นายฐิติกรณ� เดชมณี
62013049089 ว5าที่ร%อยตรีหญิงมัลลิยา โพธิกา
62013049090 นางสาววรัญญา เตอะสกุล
62013049091 นายทศพล สันเตUะ
62013049092 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ หม่ันบ5อแก
62013049093 นางสาวณัฐสิมาภรณ� บุตเขียว
62013049094 นางสาวศศิธร เทียบเพีย
62013049095 นางสาวทัศนีย� ต%ออินทร�
62013049096 นางสาวอรอุมา เกตุศรี
62013049097 นางสาวศิริรัตน� รัตนสุข
62013049098 นางสาวศรีอําภรณ� จันดาหาร
62013049099 นางสาววิลาวรรณ ฉัยยะธํารงค�
62013049100 นางสาวจริยา ศรีผูย
62013049101 นายอนันต� อยู5ย่ิง
62013049102 นางสาวณัฐริกา ต๊ิบซางเสน
62013049103 นางสาวอภิญญา อ5อนพลับ
62013049104 นางสาวณัฐพร แซ5หลี
62013049105 นายโอฬาร แผ5นงาม
62013049106 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพัทธ�ธีรา นันยา
62013049107 นางสาวฌามิญช� ชูวิริทธ์ิพล
62013049108 นางสาวธีรพร รูปดีเหมาะ
62013049109 นางสาวขนิษฐา โจ%นทาวงศ�
62013049110 นางสาวภรณ�วรางค� สิริอานันท�

หน%า 1637 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049111 นางสาวสรณ�สิริ เพ็งศรี
62013049112 นางสาววิไลลักษณ� นาละออง
62013049113 นางสาวเนตนภา ศรีบุรินทร�
62013049114 นางสาวณิชา สมานรักษ�
62013049115 นางสุวิมล สว5างอารมณ�
62013049116 นางสาวพรพรรณ เลิศชัยชนะ
62013049117 นางสาวไพจิตร เปาปXา
62013049118 นางสาวพนิดา ขุนทอง
62013049119 นายกฤชนนท� ชื่นด%วง
62013049120 นายชาติชาย อ5อนนุ5ม
62013049121 นายณัฏฐชัย ศิวิลัย
62013049122 นายรัฐพล เงินสมบัติ
62013049123 นายกฤช ศิริประภา
62013049124 นางสาวพิมพ�ชนก สมพงษ�
62013049125 นายไกรวิทย� พระสว5าง
62013049126 นางสาวชุติมา สิลาทอง
62013049127 นางสาวทวีวรรณ มนัสมโนกุล
62013049128 นายลุคมันซ� จุลถาวร
62013049129 นางสาวชิดชนก มีรอด
62013049130 นางสาวกนกวรรณ พูลสุขโข
62013049131 นางสาวแก%วกีตา เนียมทอง
62013049132 นางสาวอพิศธญา ย้ิมหยู
62013049133 นางสาวปวันรัตน� มิตรสระน%อย
62013049134 นางสาวรัตนาภรณ� อ5อนศรี
62013049135 นางสาวเบญจลักษณ� พาตา
62013049136 นางสาวอัจฉรีย� จันทร�พุ5ม
62013049137 นายสมยศ กมล
62013049138 นายป@ยะพล อุ5นจิตต�
62013049139 นายณัฐพศุตม� เกษมศักด์ิ
62013049140 นางสาวพิชญา ต๊ิบกEา

หน%า 1638 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049141 นายปFญจพล บุญรับ
62013049142 นายก%องศักด์ิ ชูแก%ว
62013049143 นางสาวกัณทิมา สดรุ5ง
62013049144 นางสาวรังสิมา สง5าเนตร
62013049145 นางสาวกันยามน ดีอ%น
62013049146 นายอิมรอน ลีเด็ง
62013049147 นายณัฐนันท� แก%วนุกูลกิจ
62013049148 นางสาวณัฐริการ� พรรณวรรณ�
62013049149 นายกิตติศักด์ิ ขอนเอิบ
62013049150 นางสาวพรรษมณ เชื่อมไธสง
62013049151 นางสาวจุฑามาศ แก%วแสน
62013049152 นางสาวเบญ ศิริเวชวราวุธ
62013049153 นายวณัฐกร วันดี
62013049154 นางสาวชญานันท� ชอบประดิษฐ�
62013049155 นางสาวหนึ่งฤทัย อาจชมภู
62013049156 นางสาวกนิษฐา ศรีสุทธาวิทย�
62013049157 นางสาวพรพิมล ช%างกล5อม
62013049158 นายปรมัตถ� ขุนชิต
62013049159 จสตพิศิษฐ� สิทธ์ิธรรมวิไล
62013049160 นายปFณณวัฒน� ตันสกุล
62013049161 นางสาวอาภานุช อํานวยสุนทร
62013049162 นางสาววรรณภา ลีกุดเลาะ
62013049163 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ
62013049164 นางสาวอาภัสรา พูนอุ5นจะบวก
62013049165 นางสาวอังคณา จันทร�เพ็ญ
62013049166 นางสาวณัฐวรรณ เอี่ยมประคอง
62013049167 นายสิวา วิริยะเกียรติกุล
62013049168 นางสาวกวินธิดา อรรคไกรสีห�
62013049169 นางสาวกิจนิภา ต้ังสกุลล้ําเลิศ
62013049170 นางสาวดรุณศรี มณีศร

หน%า 1639 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049171 นางสาวชัญญา กรมาทิตย�สุข
62013049172 นางสาวพัชรพรรณ ภัทรมณีพงศ�
62013049173 นางสาวธนนันท� ผิวอ5อนดี
62013049174 นายขจรยศ ธรรมทินโณ
62013049175 นายภัทร สุวรรณรงค�
62013049176 นายนิยม หนูเล็ก
62013049177 นางสาวอภิชญา ชอบกิจ
62013049178 นายธนบดี ขันทะสีมา
62013049179 นางสาวพัธริดา เนียมหอม
62013049180 นางสาวอมลิน เหมาคม
62013049181 นายอิทธิกร เจริญพงษานุกูล
62013049182 นางสาวการดา คงชู
62013049183 นางสาวณัฐธยาน� สุวรรณศรี
62013049184 นางสาวเจนศิริ ศิรินาม
62013049185 นายอุกฤษฎ� กาพย�เกิด
62013049186 นางสาวนิ่มอนงค� บุญตาแสง
62013049187 นางสาววลัยลักษณ� พันต5าย
62013049188 นางสาวพรพรรณ คงจิตต�แผ%ว
62013049189 นายภูริทัต กุ%งทอง
62013049190 นายธัญญาวัฒน� สุรินวงศ�
62013049191 นางสาววนิดา พรมดวง
62013049192 นางสาวกิรณา เพ็ชรรัตน�
62013049193 นางสาววสินทรา กันทะธง
62013049194 นางสาวสว5างวรรณ มณีแสง
62013049195 นายอนุชา กันสา
62013049196 นางสาวสุณัตรา ศรีดาวงษ�
62013049197 นางสาวพัชราวดี บุบผาชาติ
62013049198 นายคเณศ นิติวัฒนาโรจน�
62013049199 นางสาวธนิษฐา อุทัยศรี
62013049200 นายชาติรัตน� ภัทรเสวิการ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049201 นายพัฒนพงษ� อรชุน
62013049202 นายนวมินทร� ใจป;อ
62013049203 นางสาวอรุณรัตน� วงษา
62013049204 นางสาวบุศรา เสาวงค�
62013049205 นางสาวกนิษฐา นามมีฤทธิ
62013049206 นางสาวเมรินทร� วรรณพงษ�
62013049207 นายกวีภัทร ชัยวรรณธรรม
62013049208 นายนิกร โพพิทัก
62013049209 นางสาวนฤมล วิเชียรโชติ
62013049210 นางสาวศิรินาฏ วรประยูร
62013049211 นายสุทธินันท� ธัญญพันธ�
62013049212 นางสาววิรัญญา คงสงค�
62013049213 นายอัครพล ศิริภูล
62013049214 นางสาวรัตนา จงมณี
62013049215 นางสาวภานุมาศ สง5าเนตรเพชร
62013049216 นายจิรพงศ� บุตรเกตุ
62013049217 นางสาวอรุณรัตน� ช%างอยู5
62013049218 นางสาววนัฐพร เพ็ญจันทร�
62013049219 นายณพวัฒน� เนตรนาค
62013049220 นางสาวชนิสรา นาทอง
62013049221 นางสาวบุรพาภิรมย� สมศรี
62013049222 นายปรีชา นุ5มแจ5ม
62013049223 นางสาวยะระวัน ดีระเมียด
62013049224 นางสาวสุชาดา ไทรแก%ว
62013049225 นางสาวขนิษฐา สอนเพ็ง
62013049226 นางสาวนฤทัย พาหา
62013049227 นายเจษฎา ศรีหานาม
62013049228 นางศศิชนก ปานหลุมข%าว
62013049229 นางสาวณฐนรรท� อ5อนรักษ�
62013049230 นางสาวนิสาชล วงค�จําปา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049231 นายพงศธร บุญฤทธ์ิ
62013049232 นายภูกิจ มีสุข
62013049233 นางสาวภาวินี แสงพิทักษ�
62013049234 นางสาวกัลยา เวฬุวรรณราช
62013049235 นางสาวณัฐพร จันทร�แสงแดง
62013049236 นางสาวชิตานันท� ชิตรัถถา
62013049237 นางสาวคันฉาย วงษ�สุวรรณ
62013049238 นายธนชัย สุยอย
62013049239 นายธนรรณพ สุทธิภาค
62013049240 นางสาวจุฬาลักษณ� จิตเนียม
62013049241 นายบุญเก้ือ จันทร�ต%น
62013049242 นางสาวชนมน กําบังตน
62013049243 นางสาวณัฐริกา ตันติวงษ�
62013049244 นายนนทพัทธ� รัตนไชยนันท�
62013049245 นางสาวพัชราภรณ� แก%วไกรไทย
62013049246 นางสาวยุพยงค� เพชรสังข�
62013049247 นางสาวณฐา นนทฉัตราธร
62013049248 นางสุกัญญา ประชีพฉาย
62013049249 นางสาวนภัสสร ด%วงแป;น
62013049250 นางสาวอริสราพร พรชัย
62013049251 นางสาวผกามาศ บรรหาลี
62013049252 นางสาววีรดา ชื่นชวนสังคม
62013049253 นางสาววารี อ5อนรัมย�
62013049254 นางสาววราพร ธงชัย
62013049255 นางสาวธัญพร แดงหนองแปน
62013049256 นางสาวหัทยา เตชะเสน
62013049257 นางสาวรัชฎาพร นพรัตน�
62013049258 นางสาวพรสุดา หลวงคลัง
62013049259 นางสาวพัชราพร มาตอําพร
62013049260 นางสมฤทัย ยงเย่ียงพันธุ�
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62013049261 นางสาวกัญญาพัชร ประเสริฐวิทย�
62013049262 นางสาวกานดา สพสมัย
62013049263 นางสาวสุจิตรา สามะโม
62013049264 นายณัฐพร สุขสําราญ
62013049265 นางสาววรัชญ�สรณ� ทัตพลเดโชชัย
62013049266 นางสาวสุดารัตน� รัตนไพจิตร
62013049267 นางสาวสุภิญญา วงศ�ปFญญา
62013049268 นางสาววิชาดา ใจงาม
62013049269 นางสาวทิพย�วรรณ อุปลา
62013049270 นายนฤเทพ สมโสภา
62013049271 นางสาวจุฬารัตน� สัจจา
62013049272 นางสาวธนาพร บุญพันธ�
62013049273 นางจันจิรา นพพันธุ�
62013049274 นางสาวสุภาภรณ� ทองศุข
62013049275 นายพิสิฐ สารขาว
62013049276 นางสาววราทิพย� คล%ายโต
62013049277 นางสาวบุณฑริกา ตราโชติ
62013049278 นางสาวณัฏฐา เวสสะภักดี
62013049279 นางสาวอุษณีย� อินทร�ศรี
62013049280 นายอรรถกร กัญจนโรจน�
62013049281 นางสาวลลิตา แสนแก%ว
62013049282 นางสาวมาลินี หนูปราบ
62013049283 นางสาวรุ5งทิพย� ตรงเพ็ชร�
62013049284 นางสาวศตพร แพ5งนคร
62013049285 นางสาวสิริทิพย� ศรีรักษา
62013049286 นายอนุวัต คงหญ%าคา
62013049287 นายประวัติ อุปนันท�
62013049288 นายณัฐพงษ� ศรีอุดร
62013049289 นางสาวศุภมาส ฤกษ�พล
62013049290 นางสาววราภรณ� เทียมกามา
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62013049291 นางสาวศุภีพิชญ� ทองประไพ
62013049292 นางสาววิมลิน พงษ�ประเสริฐ
62013049293 นางสาวชุติกานต� ศรีชื่น
62013049294 นางสาวนาตยา คุ%มถ่ินแก%ว
62013049295 นายกิตติวัฒน� มูสิกะสง
62013049296 นางสาวญาณิน ครองศักด์ิสกุล
62013049297 นางสาวศุภมาศ ปFนวรนุชกุล
62013049298 นายเศรษฐพัส ภูริภัทรวิรุฬห�
62013049299 นายสมชาย มากบ%านดอน
62013049300 นางสาวน้ําค%าง ศรีหามล
62013049301 นางสาวพัชรียา บัวเผื่อน
62013049302 นางสาวฤทัย สนเพ็ชร
62013049303 นายฐกฤต เฟLPองอักษร
62013049304 นางสาวธารทิพย� วงค�ปFน
62013049305 นายภาวัช มาณะพรชัย
62013049306 นางสาวอาคีรา พูลจันทร�
62013049307 นางสาวสุดารัตน� เทพสุริ
62013049308 นายวิสนุ บุญมา
62013049309 นายศราวุธ เชื่อมขุนทด
62013049310 นางสาวกรวิการ� ภูมิย่ิง
62013049311 นางสาวนิชณา ใหม5เอี่ยม
62013049312 นางสาวณัฐวดี วิจักษณาพงษ�
62013049313 นางสาวสมฤทัย เอมเอี่ยม
62013049314 นายฤทธินันท� นาคขาว
62013049315 นายธนากร ศรีสุธรรม
62013049316 นางสาวดาว เตชะวิทยากุล
62013049317 นางสาวฐิติพร ผาสอน
62013049318 นายพัทธพล สุพัศดา
62013049319 นางสาวชาลินี หนูทอง
62013049320 นายธรรมรักษ� ปXานขาว
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62013049321 นางสาวทิฆัมพร พริ้มพราย
62013049322 นางสาวกนกวรรณ อุไรรักษ�
62013049323 นางสาวรภัสศา สวัสดี
62013049324 นายทรงกลด ธรรมเจริญ
62013049325 นางสาววิรัลพัชร อภิชัยธัญพงศ�
62013049326 นายสิทธิพร เกษร
62013049327 นางสาวชุติมา เฉลิมชัยสัมพันธ�
62013049328 นายธนธรณ� ธูปสมุทร
62013049329 นางสาวศรินญา พวงพันธ�
62013049330 นางสาวเนตรนภา จลุ5มเครือ
62013049331 นางสาวเมทิกา วิลาสรัตน�
62013049332 นายอมรเทพ ธนาธีรธร
62013049333 นางสาววรรณนิสา เสาตังแก
62013049334 นางสาววลัยพรรณ จันทราภัย
62013049335 นายอนุกูล แย%มพุ5ม
62013049336 นางสาวปรินทร�นิชา ตามล
62013049337 นางสาวกรกนก ชาญเชิงพานิช
62013049338 นางสาวเพชรรัตน� เทพนุ%ย
62013049339 นายจิรศิษฏ� ธรรมรัตน�
62013049340 นางสาวนิรมล อนันต�
62013049341 นางสาวธนภรณ� พงษ�หนาด
62013049342 นางสาววิภารัตน� แปงนุจา
62013049343 นายภูธิป เจริญธรรม
62013049344 นางสาวอรวรรณ ไกรพูล
62013049345 นางสาวรัตนาภรณ� แสนเผือก
62013049346 นางสาวสุภาพร ดาวเรืองผดุง
62013049347 นางสาวมธุรดา สาระ
62013049348 นางสาวกฤษศินี อินทรประสิทธ์ิ
62013049349 นางสาวภุมริน สิทธิแก%ว
62013049350 นายทศพล สันติวิสัฏฐ�
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62013049351 นางสาวจิราพัชร ชูปาน
62013049352 นางสาวธัญลักษณ� โพธ์ิเกิด
62013049353 นายเจษฎา หมู5ธิมา
62013049354 นางสาวสุธิดา บุตรเพ็ชร
62013049355 นางสาววรัทย�ฐา โพธ์ิไพจิตร
62013049356 นางสาวมาริสา แสนสุข
62013049357 นางสาวปภาวดี มัจฉากล่ํา
62013049358 นางสาววิจิตรา เทียนทอง
62013049359 นางสาวผกาขวัญ สุขสันติเจริญชัย
62013049360 นางสาวณัฐธิดา เหมือนนนท�
62013049361 นางสาวสิธาริณี จันทร�หอมกุล
62013049362 นางสาวนงนภัส ร5มโพธ์ิชี
62013049363 นายชินวุฒิ รอดโพธ์ิทอง
62013049364 นายตุลาการ สอดสุข
62013049365 นางสาวเจษฎาพร ธรรมวงค�
62013049366 นายพงศ�ภัทร ต้ังพิทยาเวทย�
62013049367 นางสาวอัมพร ธรรมวิชัย
62013049368 นายจักราวุฒษ� รัตนปรีชาชัย
62013049369 นายเก้ือกูล ศรีชัยแสง
62013049370 นางสาวจุฬารัตน� สุ5มมาตร
62013049371 นายอังคาร คามจังหาร
62013049372 นางสาวพิมพ�ชนก พหลภาคย�
62013049373 นางสาวพนาวรรณ จันทรังศรี
62013049374 นางสาวเขมจิรา สุวรัตน�
62013049375 นางสาวสิริรัตน� เทพสาร
62013049376 นางสาวชญานันทน� พูลมาก
62013049377 นางสาวศุภดา สีลิพิน
62013049378 จ.อ.ชราวุธ อุปรีที
62013049379 นายสถาพร หนูพุ5ม
62013049380 นางสาวกชกร แก%วไสล
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62013049381 นายณัฐวุฒิ ภูทองดี
62013049382 นางสาวแววตา เล็กขํา
62013049383 นางสาวธมลวรรณ ธนะไสย
62013049384 นายกฤตภาส กล5อมดี
62013049385 นางสาววนิดา อ5อนเกิด
62013049386 นางสาวนฤมล แสนวงค�
62013049387 นางสาวรินดา ซอเสียงดี
62013049388 นางสาวสุทัตตา จันทฆาต
62013049389 นายฮาฟ@ส แลหมัน
62013049390 นางสาวสุจิตรา เรืองประโคน
62013049391 นางสาวญาณิศา บางแสงอ5อน
62013049392 นางสาวอมรรัตน� สังข�ทอง
62013049393 นางสาวเกตุแก%ว สร%อยอ5วม
62013049394 นายเทียนชัย เนยสูงเนิน
62013049395 นางสาวนิตยา แคล%วบาล
62013049396 นายธนกร สีหานาถ
62013049397 นางสาวนารถฤดี อยู5สุภาพ
62013049398 นางสาวนุจารี จิตรา
62013049399 นางสาวนิษณา โยชิโอกะ
62013049400 นายหิรัญ นิประทุม
62013049401 นางสาวเพียงใจ สามสี
62013049402 นางสาวธิดารัตน� กวักหิรัญ
62013049403 นางสาวอนุสสรา แซ5อึ้ง
62013049404 นางสาวพิมชนก หอมชุ5ม
62013049405 นางสาวอธิตา บุญชู
62013049406 นางสาวสุพัฒตรา ช5วยหนู
62013049407 นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา
62013049408 นางสาวม่ิงขวัญ ศรียาบ
62013049409 นางสาวศิริญญา นกด5วน
62013049410 นายวัชรพงศ� บุษบงศ�
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62013049411 นางสาวพรรณิภา จันตUะยอด
62013049412 นางสาววรดา มอญศิลา
62013049413 นางวิจิตรา นันตี
62013049414 นายพัชรศิษย� วงค�อินทร�
62013049415 นายธณากร สินเอี่ยม
62013049416 นายยรรยง โพธ์ิคํา
62013049417 นายนราธิป พวงแก%ว
62013049418 นางสาวณัฏฐ�ลิตา กาบคํา
62013049419 นางสาวพัชรินทร� จิรกุลกนก
62013049420 นายนรากร วงษ�สันต�
62013049421 นางสาวธนาภา ปะวัลละ
62013049422 นางสาวขวัญใจ เจริญลาภ
62013049423 นายถิรภัทร� ประกอบการ
62013049424 นายธนกฤษ คําปล%อง
62013049425 นายเชิดชัย ขําหวาน
62013049426 นางสาวพิมพ�นภา ร5วมดี
62013049427 นางสาวอภิรดี ศรีวิพัฒน�
62013049428 นางสาวจุฑาทิพย� พิกุลเงิน
62013049429 นายณัฐพงศ� ถ%วยทอง
62013049430 นางสาวกานดา ประเดิมผล
62013049431 นางสาวกนกพร ขันคํา
62013049432 นางสาววราภรณ� การบุญ
62013049433 นายสุธน ขาวทอง
62013049434 นายศรายุทธ หอมแก%ว
62013049435 นายอรุชา รสรื่น
62013049436 นางสาวกิตติวรา เที่ยงกระโทก
62013049437 นางสาวอธินันท� สุกุ
62013049438 นายพรวัชระ เหยือกเงิน
62013049439 นางสาวประภาพร หม%อแก%ว
62013049440 นายอนุพงษ� เดชบุรัมย�
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62013049441 นางสาวฐิติวดี บุญหงษ�ทอง
62013049442 นางสาวพิชชาภา เขมะวานิช
62013049443 นางสาววาสนา จักสูงเนิน
62013049444 นายธีรศักด์ิ นิลอุบล
62013049445 นายธนกิตติ คงเคน
62013049446 นางสาวรัตน�ระวี บุญเมือง
62013049447 นายฐิรพงศ� งามศิริ
62013049448 นางสาวจิรัฐกาล กู%ทรัพย�
62013049449 นายบรรพต ณ บรรพต
62013049450 นางสาวทิพาวรรณ คําผง
62013049451 นางสาวรัชดาภรณ� รักโคตร
62013049452 นางสาวรัชพร ไวทยาชีวะ
62013049453 นายดํารงฤทธ์ิ ยอดชลูด
62013049454 นางสาววริศรา อุดม
62013049455 นายปฐมพร อุ5นทะยา
62013049456 นายสิทธิศักด์ิ บุญประคอง
62013049457 นางสาววรางคณา จันดา
62013049458 นางสาวเพ็ญแข โตต้ัง
62013049459 นางสาวพัชนีพร ศิริ
62013049460 นางสาวจินตหรา ใจประสาท
62013049461 นางสาวอรพรรณ ขวัญมงคล
62013049462 นางสาวนวภัทร� เสนาธรรม
62013049463 นางสาวหทัยชนก นาหัวนิล
62013049464 นางสาวเจนจิรา คํ้าจุน
62013049465 นางสาวอัจฉรา เฮาเลิศ
62013049466 นายพันธ�ศักด์ิ ดีรักษา
62013049467 นางสาวณาตยา เพ็ชรรัตน�
62013049468 นางสาวจิตตานันท� อ%นทิม
62013049469 นางสาวสุนิสา คุ%มสุวรรณ
62013049470 นางสาวนิชาภา ทองสกุล

หน%า 1649 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049471 นางสาวพัชนิญา ฉ่ิงทอง
62013049472 นางสาวอัมพร เผือกนอก
62013049473 นายพีรดนย� อุดมพรวิโรจน�
62013049474 นางสาวป@ยนุช แซสันเทียะ
62013049475 นางสาวณัฏฐนันท� จันทร�วีระชัย
62013049476 นางสาวสิราพร คําพะยอม
62013049477 นางสาวจิรารัตน� ทองท5าจีน
62013049478 นางสาวคัดคณัฐ ชื่นวงศ�อรุณ
62013049479 นางสาวเนตรนภา จิเหลา
62013049480 นางสาวจีรวรรณ พิพัฒน�
62013049481 นายพีรพร พุ5มชื่น
62013049482 นายวิระเทพ บุญนิตย�
62013049483 นางสาวศวัสมน ศรีวาจา
62013049484 นายธีรพงษ� จูแวน
62013049485 นางสาวปFทม�กาญจน� แสงช5วงโชติ
62013049486 นายสุรพงษ� พันธ�ไผ5
62013049487 นางสาวสมใจ พึงใจ
62013049488 นางสาวปรียาพร เสนามาตย�
62013049489 นางสาวณัฐฐิญา สามารถ
62013049490 นางสาวสุภาภรณ� แสงหาร
62013049491 นางสาวรสรินทร� เพ็งสวย
62013049492 นางสาวภาวิไล บุญละคร
62013049493 นางสาววรุณศิริ ชื่นรส
62013049494 นางสาวพิชชานันท� ป@ลกศิริ
62013049495 นางสาวโสรญา เย่ียมแสง
62013049496 นายวรวิทย� สบายแท%
62013049497 นายวัชระพนธ� จันทร�เพ็ญสถาพร
62013049498 นายธิติกฤศ ไชยสาร
62013049499 นายปรัญชัย จุฑาศานต�
62013049500 นางสาวฟาร�ริดา ลั่นซ%าย

หน%า 1650 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049501 นางสาวนิรมล วงเวียน
62013049502 นายรุ5งโรจน� เรืองวิริยะ
62013049503 นางสาวนภา ศรีลิ้มพงษ�
62013049504 นางสาวเฉลิมรัตน� เจริญขํา
62013049505 นายพงศธร ดุลยวรนันท�
62013049506 นางสาวภัทรินทร� มาบัว
62013049507 นางสาวศุภลักษณ� จันทร�พึ่งสุข
62013049508 นางสาวชนินันกาญ สุวรรณรัตน�
62013049509 นายพงษ�อนันต� ผิวผ5อง
62013049510 นางสาวสุกัญญา ชัยประทุม
62013049511 นายพรรษกร ปFญญาวัฒชิโล
62013049512 นางสาวณัฐกฤตา บุญรัตน�
62013049513 นางสาวณัฐกฤตา เมืองมินทร�
62013049514 นางสาวสัตตบงกช สิมเสน
62013049515 นายคณิติน ชูสุวรรณ
62013049516 นางสาวบุสรา หนองนา
62013049517 นายกิตติภูมิ พานทอง
62013049518 นายปรมัตถ� ป@งจอม
62013049519 นายอภิเชษฐ สุพรรณวัฒน�
62013049520 นางสาวจิรวรรณ เกิดสังข�
62013049521 นางสาวพรทิพย� แก%วกลม
62013049522 นายเทวัญ นวลเก้ือ
62013049523 นางสาวสิรินาถ มะณีนพ
62013049524 นายอัศวิน โสภกุล
62013049525 นายเอกชัย จงจรูญรังสรรค�
62013049526 นายนิพิฐพนธ� กองจันทร�
62013049527 นางสาวเมริน ม่ันสติ
62013049528 นางสาวพนิดา หนูวัฒนา
62013049529 นายชัยธรณ� ผลาผล
62013049530 นางวิไลลักษณ� เชิดชูพันธ�

หน%า 1651 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049531 นางสาวจิระประภา จันทะเบี้ยว
62013049532 นางสาวสุธิมา เณรเอี่ยม
62013049533 นางสาวสุดารัตน� สันธนพิพัฒน�กุล
62013049534 นางสาวรุ5งทิวา ขาวมีศรี
62013049535 นางสาวสุดาวัลย� คุ%มทอง
62013049536 นางสาวกัญญณัช วงค�คํา
62013049537 นางสาวจิรารัตน� อโหสี
62013049538 นางสาวสุวภี บุญสถิตย�
62013049539 นายณัฐวุฒิ ยาใจ
62013049540 นายทรงสิทธ์ิ ศิริวัฒน�
62013049541 นางสาวกรุงกาญจน� เกษรามัญ
62013049542 นางสาวสุมิตตา แย%มสุวรรณ
62013049543 นางสาวสิรดา ตามวงศ�
62013049544 นางสาวปวีณ�นุช เสือไพฑูรย�
62013049545 นางสาววนิดา นราวงษ�
62013049546 นางสาววรรณา เชื้อเมืองพาน
62013049547 นางสาวอังศุมาลย� คุ%มภัย
62013049548 นางสาวอภิญญา เทียนสิทธ์ิศิริ
62013049549 นางสาวมณฑา สามงามพุ5ม
62013049550 นางสาวชนิดาภา สังข�แก%ว
62013049551 นายนิธิธาดา ตันฑอดิสัย
62013049552 จ5าอากาศเอกอพิสิฐ กันทาต๊ิบ
62013049553 นางสาวขนิดา ขุมเงิน
62013049554 นายเฉลิมชัย รัตนาวรวิเศษ
62013049555 นางสาวเนตรนภา ลําลอง
62013049556 นายเจษฎา ขําเกิด
62013049557 นายเชาวฤทธ์ิ คุณหงส�
62013049558 นางสาวณฤทัย ทองมี
62013049559 นางสาวเรณู บุญสิทธ์ิ
62013049560 นางสาวฐิติมา โสภาค

หน%า 1652 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049561 นางสาวทาริกา รุ5งเป;า
62013049562 นายยุทธชัย นวมพะเนียด
62013049563 นางสาวมนทิยา ภักดีคง
62013049564 นางสาวพัชรินทร� เงินมงคล
62013049565 นางสาวเบญญา หวังมี
62013049566 นายธรวิทย� กู%วิริยะ
62013049567 นายวนัส โตUะแอใบเซ็น
62013049568 นางสาวบุญญาภา ปุณยลภัสกุล
62013049569 นางสาวอมรรัตน� จุติยนต�
62013049570 นางสาวอรอุมา สีอ5อน
62013049571 นางสาวพรนิภา สมดา
62013049572 นางสาวป@ยารัตน� เจียรพินิจนันท�
62013049573 นางสาวจิราภา สร%อยจําปา
62013049574 นายศุภวิชญ� พัฒนากุล
62013049575 นางสาวมานิตา ชินบรรเทา
62013049576 นางสาวพรพรรณ ศรีคํา
62013049577 นางสาวกาญจนา หอมไกล
62013049578 นางสาวกรรณิการ� สายพล
62013049579 นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง
62013049580 นางสาวสุวภัทร มานะต5อ
62013049581 นางสาวมณฑิตา ตองอ5อน
62013049582 นางสาววราภรณ� มงคลไทร
62013049583 นางสาวจันทร�จิรา ต๊ิบเสือ
62013049584 นางสาวขนิษฐา จงกลทอง
62013049585 นางสาวเกสรา อันไกรฤทธ์ิ
62013049586 นางสาวภัทราภรณ� อิ่มสมโภช
62013049587 นางสาวฉัตรชวานี สงวนวงษ�
62013049588 นางสาวภทรินทร� บ5วงศิริ
62013049589 นางสาวณัฐฏินาถ นารีเลิศ
62013049590 นางสาวภัสราภรณ� ขอบทอง

หน%า 1653 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049591 นายจิระวัฒน� กลิ่นจันทร�หอม
62013049592 นายภาคย� เกิดรวย
62013049593 นางสาวรัตนาภรณ� ทับทอง
62013049594 นายธนพล ชมภูพื้น
62013049595 นางสาวอาทิตยา ทองเฟLMอง
62013049596 นางสาววิลาสินี อนุรักษ�นา
62013049597 นางสาวปณิตา หวังบุญเกิด
62013049598 นายปณิธาน มงศิริ
62013049599 นายอติรุจ สว5างเรืองไพศาล
62013049600 นางสาวกมลทิพย� ลิ้มฉาย
62013049601 นายนฤทร ใจอารีย�
62013049602 นางสาวกุลธิดา ภักดี
62013049603 นางสาวณิชนันทน� จันทโร
62013049604 นางวิกาวี เอกบุตร
62013049605 นายฐิติพงศ� จิรักษา
62013049606 นายพิเชษฐ บุญชูช5วย
62013049607 นางสาวมินตรา นิลขํา
62013049608 นายดิศเมธ ทรงสาระ
62013049609 นางสาวปภัสราภรณ� สมจันทร�
62013049610 นางสาวสุภาวดี โดซาบอย
62013049611 ว5าที่ ร.ตศักด์ิสิทธ์ิ นิวาส
62013049612 นายพรรษชนม� กุตัน
62013049613 นางสาวสุชานุช อ5อนพันธ�
62013049614 นางสาวสุนิสา หลิ่มเทศ
62013049615 นางสาวปFณฑิตา สุขแก%ว
62013049616 นายจันทพันธุ� จันปุXม
62013049617 นางสาวพนิจนาฎ น%อยท%วม
62013049618 นายฤกษ�ชัย โภคะ
62013049619 นายปฏิภาณ มีเพียร
62013049620 นางสาวกาญจพร กมลวัฒน�

หน%า 1654 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049621 นางสาวชรินยา เอี่ยมท5า
62013049622 นางสาวชุลีกร จงจิตร
62013049623 นางสาวสวิตา คงสูงเนิน
62013049624 นางสาวศศิอาภา เจริญต5อกิจ
62013049625 นายปณิธาน บุญสายบัว
62013049626 นายภิรายุ บุญชู
62013049627 นางสาวธิดา อุทารจิตต�
62013049628 นางสาวทัศนีย� สุดาจันทร�
62013049629 นางสาวอารีรัตน� จินา
62013049630 นางสาวสุทารัตน� กมลวิจิตร
62013049631 นางสาวตรีพชร ศรีศิลารักษ�
62013049632 นางสาวภัคจิรา บุบผาแดง
62013049633 นางสาวสิรินภารัตน� นันท�ชัย
62013049634 นางสาวอิงคมญช� จันทร�ศิวานาถ
62013049635 นางสาวณัฐริกา สาสุด
62013049636 นางสาวเสาวลักษณ� จํานงค�บุตร
62013049637 นางสาวนิตยา ไชยสิทธ์ิ
62013049638 นางสาวเมธาพร บุนนาค
62013049639 นายณัฐพล อินทรจินดา
62013049640 นางสาวสิริวรรณ คูสุวรรณ
62013049641 นางสาวจิรัชญา โตหนองหว%า
62013049642 นางสาวชนิกานต� ศรีประทุมวงศ�
62013049643 นางสาวศิรัญญาญ� ภาณุมังกร
62013049644 นางสาวศุทธินี การุณวิบูลย�
62013049645 นางสาววรรษมล มุงคุณ
62013049646 นางสาวสิรภัทร เท็กก้ิม
62013049647 นางสาวสาธิมา วิชาชัย
62013049648 นางสาวจุฑามาศ เมืองจันทร�
62013049649 นายสุชาครีย� เหมือนยวง
62013049650 นางสาวขนิษฐา ดาลาศ

หน%า 1655 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013049651 นายธนบูรณ� เกียรติกมเลศ
62013049652 นางสาวชิชญาน� มงคลไวย
62013049653 นายธนาธิป ทองสองแก%ว
62013049654 นางสาววรทัย มีแก%ว
62013049655 นางสาววิไลวรรณ เกษบุตร
62013049656 นางสาวศุภรดา เอี้ยงปาน
62013049657 นางสาวสุดาพร แดงโกเมน
62013049658 นางสาวอนงค�แก%ว วงศ�บุตรดี
62013049659 นายพีรพัฒน� รัชอินทร�
62013049660 นายศุภกร ปาปะเถ
62013049661 นางสาวสาวิตรี ฤทธิพรม
62013049662 นางสาวชฎาพร คําเจริญ
62013049663 นางสาวสุจิตรา มะโนราช
62013049664 นางสาวสรารัตน� สุระมณี
62013049665 นางสาวขวัญกุล ถึงโชคชาญชัย
62013049666 นางสาวอาฟYฟะห� อารง
62013049667 นายกล%าณรงค� สร%อยสนธ�
62013049668 นายธนวัฒน� อูปาลี
62013049669 นางสาวรัตติกาล นุ5มรอด
62013049670 นายพัฒนศักด์ิ แย%มศรี
62013049671 นายสหพล รอดเมฆ
62013049672 นางสาววราพร จะมณี
62013049673 นายวีระศักด์ิ ป;อมงาม
62013049674 นายจารุวัตร ลิ่มต5อ
62013049675 นายอานนท� มธุรส
62013049676 นางสาวปรียาพร เวียงฆ%อง
62013049677 นายสุวิจักขณ� นิลกรณ�
62013049678 นางสาวฐิติชญา ช5วยอินทร�
62013049679 นางสาวไพลิน งูนิ่ม
62013049680 นางสาวกรชนก ชุมวงศ�
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62013049681 นายเอกพันธ� บุรกรณ�
62013049682 นายผดุงเดช เสือปXา
62013049683 นางสาวพูนทรัพย� ไสโยธา
62013049684 นางสาวภัทราภรณ� ศรีไหม
62013049685 นายกีรติ คงสมาน
62013049686 นางสาวเวฬุรีย� โชติกิจนุสรณ�
62013049687 นางสาวลลนา อุดมผลสมหวัง
62013049688 นางสาวนิยมลักษณ� ดลผาด
62013049689 นางสาวเสาวณีย� สนิทด%วยพร
62013049690 นางสาวเปมิกา ชอบบุญ
62013049691 นางสาวนันท�นรี วงศ�พุฒิ
62013049692 นางสาวหยาดพิรุณ ปลอดกระโทก
62013049693 นางสาวฐิตาภา บุญรุ5งเรือง
62013049694 นางสาวอติพร จิตต�นุ5ม
62013049695 นายบรรณวิฑิต พานจันทร�
62013049696 นางสาวสุธาทิพย� ขําแจ5ม
62013049697 นางสาวสุดารัตน� เดชพ5วง
62013049698 นางสาวกนกขวัญ สังข�เพ็ง
62013049699 นายอินทัช นําแสงวานิช
62013049700 นายเกษม อินผัด
62013049701 นางสาวธันยธร ทิวารังสรรค�
62013049702 นายพฤฒากร ติกแก%ว
62013049703 นางสาวทัศนภรณ� ใจบุญ
62013049704 นางสาวอุไรรัตน� คํานุช
62013049705 นายดุลอาซิส หมัดหมีม
62013049706 นางสาวฤทัยชนก มะปรางทอง
62013049707 นายธีรยุทธ เก้ือพะระ
62013049708 นางสาววิไลพร ไชยนาพงษ�
62013049709 นายนัฐกฤช ม5วงวิเชียร
62013049710 นางสาวอรทัย โกศล
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62013049711 นางสาวกรกนก พรหมรี
62013049712 นางสาวทัศน�วรรณ โพธ์ิจันทร�
62013049713 นางสาวผุสดี ชินตุ
62013049714 นางสาวพิมพ�พร เสนาธรรม
62013049715 นางสาวเอมิกา โซUะวิเศษ
62013049716 ว5าที่ร%อยตรีกิตติพศ แสงสว5าง
62013049717 นางสาวสิริลักษณ� แก%วนวล
62013049718 นางสาวศศิรัศม์ิ พรเพียรวิชา
62013049719 นางสาวพสชนัน ชัยวิริยะพงศ�
62013049720 นางสาวณัฐณิชา สุวรรณโณ
62013049721 นางสาวแสงเดือน จันทร�เรือง
62013049722 นางสาวเมทินี หุ5นท5าไม%
62013049723 นางสาวธนิตา เงาฉาย
62013049724 นางสาวนพสร สุขแก%ว
62013049725 นายกลวัชร แสงจันทร�
62013049726 นายธกร ไวยเวช
62013049727 นายวีระยุทธ เย็นเศรณี
62013049728 นางสาวภัทรานิษฐ� ใจตรง
62013049729 นางสาวสุวดี เสมทอง
62013049730 นายธีรวัต กัลวทานนท�
62013049731 นางสาวกชมน เจาทวิภาค
62013049732 นางละมุล พุ5มประเสริฐ
62013049733 นายณัฐชนน เสือเพ็ชร
62013049734 นายบดินทร� บัวทอง
62013049735 นางสาวสุภาภรณ� โนนดี
62013049736 นางสาวสุนันท� ธรรมวงศ�
62013049737 นายธนัชพันธ� สาครพินิจ
62013049738 นางสาวสรัญญา เพชรหิน
62013049739 นางสาวอธิชา ม5วงเจริญ
62013049740 นางสาวอัจฉรี ปรัชญนันท�
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62013049741 นางสาวสรวีย� สกุลสุขรุ5งเรือง
62013049742 นางสาวรจนา โตUะนาวา
62013049743 นางสาวพัชรินทร� อินบํารุง
62013049744 นายธนาคม วนรัฐิกาล
62013049745 นางสาวพัชรี คงชํานาญ
62013049746 นางสาวศิริพร เหรียญจ้ือ
62013049747 นางสาวณัจฉรียา การินทร�จินดา
62013049748 นางสาวนัทธรี ทองประสาน
62013049749 นางสาวเมย�ริน นาครอด
62013049750 นายวิศวะ วาดสันทัด
62013049751 นายกิตตรีชัย วัฒนะเวชศักด์ิ
62013049752 นางสาวฉันทนา ไชยโชติ
62013049753 นางสาวกรองทอง มะโนภินิเวชช�
62013049754 นางสาวนันธพร ศรีสม
62013049755 นายสินประเสริฐ สืบประสงค�
62013049756 นางสาวณฐมน โพธ์ิเกษม
62013049757 นางสาวสุชานรี คงพูล
62013049758 นางสาวกิตติยา เหล็กม่ัน
62013049759 นางสาวกัลยกร ปาโผ
62013049760 นายภานุพงศ� พ5วงออมสิน
62013049761 นางสาวรัตติยา สบู5ทอง
62013049762 นางสาวสิรินธร แก%วช5วย
62013049763 นางสาวพรสวรรค� ฉัตรแก%วโกวิท
62013049764 นายอนุพันธ� เกษมวิราศรี
62013049765 นายกิตติ เดชกุลรัมย�
62013049766 นางสาวนงลักษณ� ตาเตียว
62013049767 นางสาวณัฐนิษฐ�ษา ฉิมพาลี
62013049768 นายธงไชย ภาคพิธเจริญ
62013049769 นายอัสมาน ดอเลาะ
62013049770 นางสาวกัญญารัตน� บัวยะ
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62013049771 นางสาวอัญมณี ชุณหรัต
62013049772 นางสาวเกษสุดา สุขแก%ว
62013049773 นางสาวทัศนีย� ปราณรักษ�
62013049774 นายภาณุวัชร อุปถัมภานนท�
62013049775 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีภักดี
62013049776 นางสาวมุกดาวรรณ ชัยวงศ�
62013049777 นายจักรพงศ� จิตชาญวิชัย
62013049778 นางสาวนิภาพรรณ บุตรศรีรักษ�
62013049779 นายวิชาญ สอนสิทธ์ิ
62013049780 นางสาวอังคณา โบประทอง
62013049781 จ.ส.อ.ฤทธิพล พันธุ�วิเชียร
62013049782 นางสาวอรดี ศรีอุ5น
62013049783 นายวิกรานต� เกณฑ�โรจน�
62013049784 นายสุปชัย ชเนศวร
62013049785 นายธนิสร บุณยะชีวะ
62013049786 นางสุมาลี บุ%งทิม
62013049787 นายสุขสรร วันเพ็ญ
62013049788 นางสาวจุฑารัตน� อิสโร
62013049789 นายสุเทพ ม่ิงมาลัยรักษ�
62013049790 นางสาวสาวิตรี พัลวัน
62013049791 นางสาวบุศรา ภูกาบไส
62013049792 นางสาวธนวดี ธาราพรรค�
62013049793 นางสาวกรณิกา อนันต�สุทธิรักษ�
62013049794 นางสาวประภาวดี วัฒนจริยา
62013049795 นางสาวสุวิมล สนอุทา
62013049796 นางสาวปวิตา จันทร�ศรี
62013049797 นางสาวเมษา มหายศ
62013049798 นางสาวนนทพร อินทรชลิต
62013049799 นางสาววรดา ภู5อมรวิวัฒนกุล
62013049800 นางสาวป@ยอร วงศ�สินอุดม
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62013049801 นายฐิตินาถ เงินปลั่ง
62013049802 นายอนุวัฒน� สมสกุล
62013049803 นายธนาภัทร คําอินทร�
62013049804 นางสาวกฤษดาพร ยศตะมะ
62013049805 นางสาวอดิศา บุญมา
62013049806 นางสาวปFชจิมานารถ ปFตตา
62013049807 นายรัตนชัย ขยัน
62013049808 นางสาวณัฏธณิชา ภมร
62013049809 นางสาวชฎาพร บุญลักษณ�สกุล
62013049810 นางสาวป@ยะมาศ ปานเมือง
62013049811 นายนรากร หวัดเพชร
62013049812 นายพิษณุ ลิ้มไพบูลย�
62013049813 นางสาวรพีพร ภู5ปาน
62013049814 นางสาวอังสุมาลิน เตชรัตนสุวรรณ
62013049815 นายอาลีฟ ตะการี
62013049816 นายจิรณัฐ จิตตยานนท�
62013049817 นายประสิทธ์ิ บุญศรีรัมย�
62013049818 นางสาวป@ยาพัชร คงเกต
62013049819 นางสาวนันท�นภัส เที่ยงแท%
62013049820 นางสาวดาริกา เชื้อสมัน
62013049821 นางสาวอังคณา แคนเพชร
62013049822 นายยุทธนา ศรีเมืองเฮ%า
62013049823 นางสาวปาริชาติ เงาเดช
62013049824 นางสาวจารุวรรณ เนินทอง
62013049825 นายอัคเดช สัจจาพันธุ�
62013049826 นายตะวัน นาโควงค�
62013049827 นางสาวทวินันท� รังนเรนทร�
62013049828 นายวิกรานต� อภิวัฒน�นันทกิจ
62013049829 ว5าที่ ร.ต.หญิงลลิตภัทร เดชะคัมพร
62013049830 นายเจริญชัย ปFนเข่ือนขัติ
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62013049831 นายอรรถพล วงชารี
62013049832 นางสาวจตุณี ประภาสะวัต
62013049833 นางสาวพจนีย� เร5สรา
62013049834 นางสาวรุจน�จิภา ธรรมวงค�
62013049835 นางสาวพรรณรายณ� ศรีวิโรจน�
62013049836 นางสาวดวงหทัย แสวงดี
62013049837 นายธนภัฏฐ� เพชรคง
62013049838 นางสาวเธียรสุเพ็ญ รักษ�ศรี
62013049839 ว5าที่ ร.ท.กฤษณพน ช5วยไทย
62013049840 นางทิพย�นภา สุวรรณสนิท
62013049841 นายเจษฎากร ทาไชยวงค�
62013049842 นางสาวป@ยธิดา พนากิจสุวรรณ
62013049843 นางสาวศุภรดา จันตUะ
62013049844 นางสาวกุลยรัตน� หีดฤทธ์ิ
62013049845 นางสาวจุฑามาศ อุตวงษา
62013049846 นางสาวพนิดา ไกล5กลาง
62013049847 นางสาวสุพิชญา ศรธรรมลี
62013049848 นางสาวศิริลักษณ� อิงสา
62013049849 นางสาวดนิตา โรจนกุลลธร
62013049850 นางสาวอารญา เทศเซ็น
62013049851 นางสาวกานต�ธิดา คงเจริญ
62013049852 นางสาวณัฐรัชต� รักใคร5
62013049853 นางสาวสุธิตา สังข�คร
62013049854 นางสาวมินตรา บุญลักษณ�
62013049855 นางสาวนัชชนันท� ธิปวง
62013049856 นางสาวเพ็ญนภา วงษ�อุปรี
62013049857 นางสาวณิชากร ปทุมมาศ
62013049858 นางสาวปวีณา อิทสิโรเวช
62013049859 นางสาวธมนภร อ%อวิจิตร
62013049860 นางสาววรรณภา สุขโหมด
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62013049861 นางสาวการะเกด จันทร�สุข
62013049862 นางสาวมิชาดา ธรรมเชียง
62013049863 นายก5อเกียรติ อุดมโภชน�
62013049864 นายป@ยะพงษ� เป[ดทอง
62013049865 นางสาวชนิสรา โพธิรัตน�
62013049866 นายสมภพ ทับทวี
62013049867 นางสาววันวิสา เรืองรัมย�
62013049868 นางสาววรัญญา นิสสัยสัตย�
62013049869 นายอติศักด์ิ เจษฎากร
62013049870 นางสาวอนงค�นาฏ โรจนรัตน�
62013049871 นางสาวบุษยมาศ ชาติสุวรรณ
62013049872 นางสาวรัชนู สมจิตต�
62013049873 นายวัชรัตน� เชาว�อุบล
62013049874 นางสาวกัลยานุช ชัยยอด
62013049875 นางสาวบัณฑิตา พูลเกตุ
62013049876 นางสาวกมลรัตน� สุนทรวรพจน�
62013049877 นางสาววิรดา สีลาเกตุ
62013049878 นางสาวพรรณทิพา หม่ันการดี
62013049879 นางสาวอรชร จําปาเณร
62013049880 นายอภิสิทธ์ิ สายเลิศ
62013049881 นายภัทรชนน เมืองโคตร
62013049882 นางสาวดาราวี สนธิเณร
62013049883 นางสาวอารีรัตน� เส%งช5วย
62013049884 นางสาวปวีณา แสนฝา
62013049885 นายอธิบดี บุญอ%อย
62013049886 นางสาวกฤษณา วงค�ณรัตน�
62013049887 นางสาวสิรินวรรณ อินทร�แก%ว
62013049888 นางสาวชนกสุดา แก%วเดชะ
62013049889 นายนิมิตร เทศเดช
62013049890 นางสาวป@ยะพร อามีน
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62013049891 นางสาวภูริชา ศรีอินทร�
62013049892 นางสาววรวลัญช� โสมล
62013049893 นางสาวธิติยา พงษ�ไทยพันธ�
62013049894 นางสาวเพ็ญสุภา ศรีขุนทอง
62013049895 นายนภดล รติลีลานนท�
62013049896 นายกิตติพงษ� กุมภาพงษ�
62013049897 นางสาวจินต�ศุจี จินดาประพันธ�
62013049898 นายโชติวิทย� ต้ังม่ันสุจริต
62013049899 นางสาวอรอุมา ฉายางกูร
62013049900 นายธนนาท เรืองสินทรัพย�
62013049901 นางสาวปFทธมน ฉันทานุรักษ�
62013049902 นายเจนวิทย� ศิริไสย�
62013049903 นายสุวิทย� ช5วยออก
62013049904 นางสาวสุภาภรณ� มณีประวัติ
62013049905 นางสาววรวี การะเกตุ
62013049906 นางสาวนุชนาฎ เสือจุ%ย
62013049907 นางสาวนันทาศิริ แตงสะอาด
62013049908 นายคมสันต� รัตนาภรณ�
62013049909 นางสาวสุดารัตน� พิมเสน
62013049910 นางสาวมุดจรินทร� ขวาป;องใต%
62013049911 นางสาวสายฝน บุญสิม
62013049912 นางสาวประภัสสรา ล%อมค%อม
62013049913 นางสาวอัญชิษฐา อุปพงศ�
62013049914 นายถิรวุฒิ รวมทอง
62013049915 นางสาวพรพิมล เทียนทอง
62013049916 นางสาวมินลดา เบ็ญล5าเตUะ
62013049917 นายปFทมานนท� พรมคําน%อย
62013049918 นางสาววรรณกานต� เพชรชุมชน
62013049919 นายศุภกร โตสมตน
62013049920 นายธนชิฐ คาวิน
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62013049921 นายพศิน เชี่ยวสกุลวงศ�
62013049922 นางสาวจามจุรี แซ5ลี้
62013049923 นางสาวณัฎฐาภรณ� ปูคะธรรม
62013049924 นางสาวขจิตธรรม อินทร�งาม
62013049925 นายณัฐชา รติกรกุล
62013049926 นายป@ติกร อาสนะ
62013049927 นางสาวณิชารีย� เอกชาตรี
62013049928 นางสาวนงลักษณ� ไกรแก%ว
62013049929 นางสาวบุษราพร ประภาสพงษ�
62013049930 นางสาวปนัดดา ผาบสละ
62013049931 นายทศพร เตือนวีระเดช
62013049932 นายอนพัทย� เขียววิชัย
62013049933 นางสาวเกวลี ฟFกทอง
62013049934 นายภรัณยู กุโลทัยพิภพ
62013049935 นางสาวศิริญญา นาโสก
62013049936 นางสาวจุฑามาศ ห%วยหงษ�ทอง
62013049937 นายนุวัต เขียนโกลา
62013049938 นางสาวพรทิพย� ศรีวิโรจน�
62013049939 นางสาวนวพร ยอดศรีเมือง
62013049940 นางสาวปวีณา อ5วมดีสุด
62013049941 นายชยานันต� นันตา
62013049942 นายนัฐวุฒิ เก้ือบุญส5ง
62013049943 นางสาวนนรณี เกตุมณี
62013049944 นางสาวกิตติยา ศรีอําพล
62013049945 นางสาวกรรณิกา บุญมาลา
62013049946 นายอดิศร ลิ้มคุณากร
62013049947 นายสุนทร สังข�เสวก
62013049948 นางสาวศศิธร คงอยู5
62013049949 นางพรรณประภา วงศ�ประพันธ�
62013049950 นางสาวฐานิรัตน� ลิลา
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62013049951 นายปราชญา พรหมสุรินทร�
62013049952 นางสาวบุณยชา หอวงศ�รัตนะ
62013049953 นายธนกฤต เจริญเพชรนาค
62013049954 นายเทพพิทักษ� มากล%น
62013049955 นางสาวกัลยา โสภากุล
62013049956 นางสุภาวดี นุชวงษ�
62013049957 นายสิทธิชัย สายน้ําน5าน
62013049958 นางสาวภัควรินทร� บุญโฉม
62013049959 นางสาวดาลยา นฤนาทสุนทร
62013049960 นางสาวอภันตรี ภักดีสุวรรณ
62013049961 นางสาวปาลิตา แสนสุข
62013049962 นายสิทธิพล ฉลาดดี
62013049963 นายอรรณธร รุ5งสว5าง
62013049964 นายอมรเทพ ดอกอัญชัน
62013049965 นายกิตติพงษ� เข็มวิชัย
62013049966 นายทักษ�สุธี สหะวงศ�วัฒนา
62013049967 นางปทิตตา ขบวนฉลาด
62013049968 นายไพวัลย� พินชนะ
62013049969 นางสาวพาริดา คําใส
62013049970 นายธนาคม ชัยวงค�
62013049971 นางสาวนริศา อึ่งสกุล
62013049972 นางสาวทยิดา ไชยจันดี
62013049973 นางสาวสาวิตรี ปรีชาศิลปQ
62013049974 นางสาวสาธิตา บุญประเสริฐ
62013049975 นายเพ่ิมธนา สดใส
62013049976 นางสาวอรชุมา จุมพลเดชาพันธ�
62013049977 นางสาวนภาพร รมยสมิต
62013049978 นางมณีรัตน� ทองเป[นทรัพย�
62013049979 นายปรีชา ทองแดง
62013049980 นางสาวสุดารัตน� จินาตUะ
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62013049981 นายณรงค�ยุทธ จันทร�แว5น
62013049982 นางสาวสุดารัตน� คงวงค�
62013049983 นางสาวอรยา นัยวัฒน�
62013049984 นางสาวพนิดา จงจิตร
62013049985 นางสาวณัฏฐานิตดา โตอิ่ม
62013049986 นายเฉลิมศักด์ิ มากพันธุ�
62013049987 นายอธิวัฒน� มีแก%วสุข
62013049988 นางสาวมาเรีย ซามะ
62013049989 นางสาวกัลยกร วงศ�พลัด
62013049990 นางสาวธันย�ภมรรัตน� บุตรสมศรี
62013049991 นางสาวเปรมกมล ศิริสาร
62013049992 นางสาวกัลยา เกตุสิงห�
62013049993 นางสาวอาทิตยาพร ถึงจํารัส
62013049994 นางสาวปุณณดา พงษ�โสภณ
62013049995 นางสาวอัจฉราพรรณ สันติวัฒนธรรม
62013049996 นายจารุวัตร เทพอภิชัยกุล
62013049997 นางสาวชุติมา ศรีง%อม
62013049998 นางสาวสิริพรรณ ติรักษา
62013049999 นางสาวแข จันทร�ทอง
62013050000 นางสาวอภิญญา ไม%สน
62013050001 นางสาวภีมวรา ภักดิโชติกุลธรา
62013050002 นางสาวรังสิมา เสริมพานิช
62013050003 นางสาวฝนนภา ต้ังเจตนาธรรม
62013050004 นางสาวชลิดา วันทอง
62013050005 นายพศวัต กองธรรม
62013050006 นายศุภกิจ ฝFMนจักร�สาย
62013050007 นายป@ยชัย ไชยสงค�
62013050008 นางสาววรินทร�พร วงษ�แจ%งจินดา
62013050009 นางสาวมนัสนันท� แก%วโสวัฒนะ
62013050010 นางสาวอริสศรา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
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62013050011 นายพรพุฒิ ศุภรักษ�
62013050012 จ5าสิบเอกปุญชรัสม์ิ วิริทธ์ิพลกุลเดช
62013050013 นางกัลยรักษ� พันเดช
62013050014 นายพรเทพฤทธ์ิ เจริญศรี
62013050015 นายณพดล รัตนโชคไชย
62013050016 นางสาวศุภัสษร ใจแก%ว
62013050017 นายนันทวัช โภคะธนวัฒน�
62013050018 นางสาวอารยา สุขทอง
62013050019 นางสาววัชราภรณ� มูลอ%าย
62013050020 นางสาวสุรีย�พร กันธิยาใจ
62013050021 นายจิรายุ แพ5งยัง
62013050022 นางสาวเสาวลักษณ� เหล5าอวยพร
62013050023 นางสาวมุจลินท� บุตรละคร
62013050024 นางสาวจุฑามณี คงสุขดี
62013050025 นางสาวสุพิชชา สุวรรณศรี
62013050026 นางสาวปนัดดา ตUะยามัน
62013050027 นายธนวันต� สวนส%มจีน
62013050028 นางสาวนภาพร วะโรรส
62013050029 นางสาวกรวรรณ หนูแดง
62013050030 นางสาวศรัณย�ญา ซุยเจริญ
62013050031 นายจักรพงศ� ปFญญาดี
62013050032 นายณัฐพล กิจพิทักษ�
62013050033 นางสาววริษา วงศ�วาณิชวัฒนา
62013050034 นางสาวจุฑารัตน� สําราญกิจ
62013050035 นายชนม�เจริญ ทับทิมโต
62013050036 นายณรงค� นวมทอง
62013050037 นางสาวศิริรัตน� บุดดีสุข
62013050038 นางสาวฐิติมา เกิดจงรักษ�
62013050039 นางสาวชลฤทัย ผลวาทิต
62013050040 นางสาวณัฐชา โนราช
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62013050041 นางสาวภีมสภัคชุ� เหมือนอินทร�
62013050042 นายธีรชัย พูลทอง
62013050043 นายภาทร ภูศรี
62013050044 นางสาวนภารัตน� แจ5มดวง
62013050045 นางสาวพรพิมล เรืองช5วย
62013050046 นางสาววิลาวรรณ� วรรณประเสริฐ
62013050047 นางสาวสุภาภรณ� ม่ันเขียว
62013050048 นางสาวปวีณา หวายเค
62013050049 นายกลวัชร พงศ�ศิริวรรณ
62013050050 นางสาวบุญพิทักษ� โตประยูร
62013050051 นายนัทดนัย เปYPยมเจียก
62013050052 นายธีรภัทร� มาเทียน
62013050053 นางสาวปราณดา เนียมสําโรง
62013050054 นายวีระยุทธ สุ5มมาตย�
62013050055 นางสาวอานีซะห� อายียูนุU
62013050056 นางสาวอรสิริพิมพ� แก%วพิภพ
62013050057 นายอัมรินทร� ชัยพัฒน�นนทิกร
62013050058 นางสาวนงลักษณ� บุญมาก
62013050059 นางสาวอภิษฎา สุดใจ
62013050060 นางสาวกัลยา ปานหอมยา
62013050061 นางสาวกวิสรา แสงกุดเลาะ
62013050062 นางสาวจิรัศยา เรืองป@Pน
62013050063 นายพงศกร ทองนวล
62013050064 นายศฐาวัชร� พลับพลึง
62013050065 นายธีระทัศน� ล%านสม
62013050066 นางสาวจันทิมา สุขการ
62013050067 นางสาวกมลทิพย� ไขแสงทอง
62013050068 นายคณาธิป ศรีพูล
62013050069 นายปฏิมา แสนเดช
62013050070 นางสาวอินทิรา ภักดีการ
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62013050071 นางสาววรัญยา วาวแวว
62013050072 นางสาวศศิพร มากสมบูรณ�
62013050073 นายกฤตนัน เพ็งปฐม
62013050074 นายนรเศรษฐ� สงยัง
62013050075 นางสาวภาวิณี คุ%นสงคราม
62013050076 นางสาวณัฐกานต� พูลเกิด
62013050077 นางสาวขวัญใจ แซ5ลิ้ม
62013050078 นางสาวสรัลชนา กีรตินิจกาล
62013050079 นางสาวดาราพร คงตUะ
62013050080 นางสาวพิมลพรรณ ธนะกรรณ�
62013050081 นางสาวกนกวรรณ อาษาเสน
62013050082 นายอารักษ� ตัณฑะผลิน
62013050083 นางสาวตุลาลักษณ� ขวัญข%าว
62013050084 นางสาวภณษร ฟFกฤกษ�
62013050085 นางสาวจุฑาทิพย� เด็ดดวง
62013050086 นางสาวเบญจมาศ อักษรเสือ
62013050087 นางสาวคอลีเยาะ เตUะ
62013050088 นายพงศกร เหล5าอภิเลิศไชยกุล
62013050089 นางสาวกฤดิณิชา จริตงาม
62013050090 นางสาวเกศณี นิ่มแสง
62013050091 นางสาวกานติมา วิทยพันธ�
62013050092 นางสาวเบญจรัตน� เกิดกาหลง
62013050093 นางสาวกิตติยา ผิวเอี่ยม
62013050094 นางสาวกนกวรรณ พงศ�ทองคํา
62013050095 นางสาวณัฐชยา ธารากิจ
62013050096 นางสาวจิตราภรณ� ชีรนรวนิชย�
62013050097 นางสาวสุภาพร ผองขํา
62013050098 นางสาวอัจฉรา บัวงาม
62013050099 นางสาวสุดาทิพย� ศรีสุข
62013050100 นางสาววิไลวรรณ ป@Pนมี
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62013050101 นางสาวสิริอาภา ฟ;าคุ%ม
62013050102 นางสาวอภิญญา โตภูเขียว
62013050103 นายจีรวุฒิ ธรรมบํารุง
62013050104 นางสาวภัทรจาริณ จินาโต
62013050105 นางสาวณัฏฐากานต� เพริศแก%ว
62013050106 นางสาวภุมรินทร� วีระพรรณ�
62013050107 นางสาวเบญจมาศ จันโท
62013050108 นางสาวเกศกานดา เรืองดํา
62013050109 นางสาวทิชาวรรณ ตินตะโมระ
62013050110 นางสาวรวิษฎา ปFทมเรขา
62013050111 นางสาวภัทรวดี สีทน
62013050112 นางสาวจันทร สุมณฑา
62013050113 นางสาวสุวนันท� นุชพะเนียด
62013050114 นางสาวไปรยา แซ5เอีย
62013050115 นางสาวกาญจนา แดงมุกดา
62013050116 นางสาวมินตรา ตรีเดช
62013050117 นางสาวศิริมา วิทยา
62013050118 นางสาวขวัญฤทัย อ%นโต
62013050119 นางสาวศุภัสสร คงใจ
62013050120 นางสาวชนัญญา โกลาหะฬะ
62013050121 นางสาววาสนา ทองโสภา
62013050122 นายจิรศักด์ิ ธนะขว%าง
62013050123 นายชานนท� หลามเทียม
62013050124 นางสาวจิราพัชร� โอนอ5อน
62013050125 นางสาวอัปสร เทียมทัน
62013050126 นางสาวณิชชยา ศิริสุข
62013050127 นางสาวกมลพร แก%วคง
62013050128 นางสาวอัฐฐ�ชฎา รัตนามาศ
62013050129 นายโองการ การพิสิฐย่ังยืน
62013050130 นางสาวจุฑาทิพย� กาฬการ
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62013050131 นางสาวเจริญศรี ภู5เกลี๊ยะ
62013050132 นางสาวอรวรรณ บุตรรัด
62013050133 นางสาวกุลณัฐ พลฤทธ์ิ
62013050134 นางสาวฐิติภา ศิริวาส
62013050135 นางสาวนาริน แปงงา
62013050136 นางสาววรรณจํารูญ ศรีงาม
62013050137 นางสาวรัตน� ทิมเพ็ง
62013050138 นางสาวอมรรัตน� คําศรี
62013050139 นายอภิสิทธ์ิ วงค�คง
62013050140 นางสาวจิราภรณ� ซอนดอก
62013050141 นางสาวสุดาภรณ� รอตไม%
62013050142 นางสาวดวงจันทร� จําปาทอง
62013050143 นางสาวกัณฐรัตน� กลางประพันธ�
62013050144 นางสาววนิดา เสาโร
62013050145 นายตรีธวัฒน� ถาวรวิทย�วรากุล
62013050146 นายสิทธิศักด์ิ มาสิงบุญ
62013050147 นายกฤษฎา แสงสุวรรณ
62013050148 นางสาวนนทวรรณ ชินเชิดวงศ�
62013050149 นายวิทยา ราศิวงค�
62013050150 นางสาวจิรายุ เบ%าลี
62013050151 นางสาวเรวิกา สินทร
62013050152 นายศิริชัย พุทธานุภาพ
62013050153 นางสาวอังคณา นวลไทย
62013050154 นายชนัน ชนะชนม�
62013050155 นางสาวอภิชญา กิตติสาเรศ
62013050156 นายธีรดา ทะเดช
62013050157 นายพงศธร สิทธิชัย
62013050158 นางสาวศศิ สุภาภรณ�ประดับ
62013050159 นางสาวมุกธิยา ราชรักษ�
62013050160 นางสาวลลิตา ฤทธ์ิเต็ม
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62013050161 นางสาววระวรรณ อินวิเชียร
62013050162 นางสาวอธิติ ดํารงค�ศักด์ิ
62013050163 นางสาวพจนารถ ฉายา
62013050164 นายพิเชษฐ� เผือกผ5อง
62013050165 นางสาวนฤมล คงคนึง
62013050166 นางสาวกมลวรรณ ถาวรประภาสวัสด์ิ
62013050167 นางสาวพรพิมล เพชรแก%ว
62013050168 นางสุภาพร คําปวง
62013050169 นายเสฎฐวุฒิ เศรษฐีรักษ�
62013050170 นางสาวมัทนียา คล%ายแจ5ม
62013050171 นางสาวภัทราวดี กาจสกุลพานิช
62013050172 นางสาวชลันดา ใกล%ชิด
62013050173 นางสาววีระพร ปทุมยา
62013050174 นางสาวจารุวรรณ ชมเชย
62013050175 นางสาวรอฮายู ตาเฮ
62013050176 นายธนกฤต ป@ติมานะอารี
62013050177 นางสาวณัฏฐ�ชณาภัทร� มาพะนะ
62013050178 นางสาวติณมินทร� อัทรากุล
62013050179 นางสาวหทัยกานต� โตค%างพลู
62013050180 นางสาวกุลนันทน� บุญมา
62013050181 นางสาวณัฐพร นิลยาภรณ�
62013050182 นางสาวอรวรรณ วงศ�ศรีเผือก
62013050183 นางสาววรรณนิสา วิทยา
62013050184 นางสาวณรัฐ ราชนิกูล
62013050185 นางสาวแพรวนภา พรมมา
62013050186 นายวีรกุล บุญทา
62013050187 นายสุรเดช พุกกะณะสุต
62013050188 นางสาวศิริวรรณ ตอบงาม
62013050189 นางสาวมารีแย สามะ
62013050190 นางสาวธัญชนก ด%วงไข5
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62013050191 นางสาวเจนจิรา บุญยะกา
62013050192 นางสาวผลินรัศม์ิ หล%ายวน
62013050193 นางสาวอารีย�รัตน� อาจวิเชียร
62013050194 นางสาวจงกมล โพธิตา
62013050195 นางสาวอารีญา เมฆลอย
62013050196 นางชาริญาณ� รอดนวล
62013050197 นายวรวีร� ลิย่ีเก
62013050198 นางสาวพัชราพร ทองมา
62013050199 นางสาวธันธิชา กองนาค
62013050200 นายนฤนาท ศรแดง
62013050201 นางสาวนาราดาว มหันตรัตน�
62013050202 นายฉัตรชัย ทูลธรรม
62013050203 นายณัฐกร โพธ์ิศรีคุณ
62013050204 นางสาวพิชญา ฟFกจันทร�
62013050205 นางสาวโชติกา ชัยขุนพล
62013050206 นางสาวสโรชา คงฤทธ์ิ
62013050207 นายธนวัฒน� ปFญญานันท�
62013050208 นายณัฐวัฒน� จงจิตสถิตม่ัน
62013050209 นางสาวสุนิสา บุญฤทธ์ิ
62013050210 นายจักรพรรด์ิ สัจจารักษ�
62013050211 นางสาวศิราภรณ� ทรรทรานนท�
62013050212 นางสาวสาวิตรี แก5นเรือง
62013050213 นางสาวลลิตา ละหล%า
62013050214 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ จันทเลิศ
62013050215 นางสาวนิสาชล ยังประสงค�
62013050216 นางสาวจุฑารัตน� กระจกเหลี่ยม
62013050217 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเพ็ญพิชชา จันทร�คีรี
62013050218 นางสาวสุวิภรณ� ปFMนสง5า
62013050219 นายอิศรา อินทรัศมี
62013050220 นางสาวภาวิตา สุวารักษ�
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62013050221 นายเพ็ชร กาญจนกังวาฬกุล
62013050222 นางสาวภัทรสุดา วโรพัฒน�
62013050223 นางสาวฉัตรชนก ไพศาลศักด์ิ
62013050224 นางสาวมานิตา จันทร�มณี
62013050225 นางสาวศิวาภรณ� ศรีเพชร
62013050226 นายธรรมสรณ� กูลประดิษฐ�
62013050227 นายกฤษณ ธุปะละ
62013050228 นางสาววัชรียา พงษ�ศิริแสน
62013050229 นายเสาวภาคย� สีห�จักร�
62013050230 นายศรันย� ชูกิจโกศล
62013050231 นายปรเมขศิริ โพธิ
62013050232 นางสาวสิรกัญ วงษ�เมตตา
62013050233 นางสาวบพิชา อินตUะจัง
62013050234 นายสุทัศน� แย%มนวน
62013050235 นายวารินทร� วงษ�นิยม
62013050236 นายปFญจพล กัญญารัตน�
62013050237 นางสาวนันทิดา กัลปตานนท�
62013050238 นายปFญญวัฒน� เริกเถ่ือน
62013050239 นางสาวปาลิดา เชื้อโชติ
62013050240 นางสาวกนกวรรณ โตเจริญ
62013050241 นายอัษฏาวุธ สังขรัตน�
62013050242 นางสาวพิมพิมล วงค�สมุทร
62013050243 นายเทพพิทักษ� เภตรา
62013050244 นางสาววนิดา แก%วชาลุน
62013050245 นายพิสิทธ์ิ วงศ�จันทร�
62013050246 นางสาวรัตติกาล จีนลิบ
62013050247 นางสาวศุภิสรา บุญมา
62013050248 นางสาวกรอร วงศ�พุฒิ
62013050249 นางสาวจิรัชญา รุ5งเรือง
62013050250 นางสาวอัญมณี งาหอม
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62013050251 นายอัครพล กําศร
62013050252 นางสาวรุ5งระวี เจริญเย็น
62013050253 นางสาววรลักษณ� ขันทอง
62013050254 นางสาวคณิศร บุญลักษณะ
62013050255 นางสาวสุชาดา เสน5ห�จันทร�
62013050256 นายเตวิช หะจิ
62013050257 นายพีรณัฐ ชัยณรงค�
62013050258 นางสาวณัฐธิดา ขุนสมุทร
62013050259 นางสาวจิตตราภรณ� ภูมิดิษฐ�
62013050260 นางสาวพิมพร อนุวงค�
62013050261 นายภิญโญ ทิพย�มณี
62013050262 นายเอกภาพ สําเภาทอง
62013050263 นางสาวศศิประภา เข็มประเสริฐ
62013050264 นางพรพิมล ดวงสลัก
62013050265 นายกษิด์ิเดช บุญญา
62013050266 นายวรายุศม� งามไพโรจน�พิบูลย�
62013050267 นางสาวจุฑามาศ เลารุจิราลัย
62013050268 นางสาววิมลชญา คุณกมุท
62013050269 นางสาวอารีรักษ� อ5อนแสง
62013050270 นางสาวสุธาทิพย� พุ5มไม%ใหญ5
62013050271 นางสาวบุญธรชญาน� ระวิงทอง
62013050272 นางสาวมธุรส จิตรม่ัน
62013050273 นางสาวจารุวรรณ กาญจนประกิจ
62013050274 นายเมธี อินทรโสภา
62013050275 นางสาวอชิรญา เอกอุดมศักด์ิ
62013050276 นายมนูญ วงศ�ส5ง
62013050277 นางสาวรัชดาภรณ� ประเมลัย
62013050278 นางสาวรสสุคนธ� เรืองโพน
62013050279 นายจักรพรรณ� ทองขันธ�
62013050280 นางสาววิจิตตรา อยู5เปรม
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62013050281 นางสาวกัลยาณี จิราธิวัฒนาณุกุล
62013050282 นางสาววรกานต� สุ%นก้ี
62013050283 นายอนุพงศ� มาไกล
62013050284 นางสาวชฎาพร สีทะนนท�
62013050285 นางสาววิมลสิริ วงษ�วิจิตต�
62013050286 นายนรินทร� สะอิ
62013050287 นางสาวจิตติกา คนซ่ือ
62013050288 นางสาวอมรรัตน� ธานี
62013050289 นายภาณุพงศ� แก%วน%อย
62013050290 นางสาวอริศรา ร%อยกรอง
62013050291 นางสาวจุฑาลักษณ� รื่นรวย
62013050292 นายสิทธิกาญจน� สีมอญ
62013050293 นางสาวอรุณรัศมี ศรีคําภา
62013050294 นายโอฬาร กอบแก%ว
62013050295 นางสาวอาภาพรรณ พงศ�ประภากรณ�
62013050296 นางสาวเรเบคาห� คีรีธีรกุล
62013050297 นางรุ5งนภา ไทยศิลปQ
62013050298 นายชินวัฒน� ชูโชนาค
62013050299 นางสาววิภารัตน� เพชระบูรณิน
62013050300 นายวชิระ สมภาวะ
62013050301 นางสาวเสาวนีย� วรเลิศ
62013050302 นางสาวปวันรัตน� เดชอุดมการ
62013050303 นางสาวณัฐธยาน� ลือสุวรรณ�
62013050304 นางสาวณัฏฐกานต� จันทร�ตUะ
62013050305 นายณัฐพงษ� ตันป@Pนเพชร
62013050306 นางสาวจิตจํารัส โสรัตน�
62013050307 นางสาววรรณิษา โตแตง
62013050308 นายวิชญพงศ� อุสาพรหม
62013050309 นายประชุมชัย สายวงษ�
62013050310 นางสาวกนกวรรณ ปFนอิน
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62013050311 นางสาวภาขวัญ คชพงษ�
62013050312 นางสาวภาสินี เสาวภา
62013050313 นางสาวธารารัตน� เหล5าภักดี
62013050314 นางสาวศศิธร ฟFกเงิน
62013050315 นายรัฐพงษ� เจริญภักดี
62013050316 นายธนกร ศักด์ิอุดมไชย
62013050317 นางสาวภัศราวรรณ อักษรชาติ
62013050318 นางสาววิชชุดา นิ่มเจริญ
62013050319 นางสาวสุจิตรา บุญกล%า
62013050320 นางสาวกรวรรณ วรรณพฤกษ�
62013050321 นางสาวสิตนาฏ บุญฤทธ์ิ
62013050322 นางสาวปFญญดา เกลี้ยงสุข
62013050323 นางสาวธัญชนก แสนอินทร�
62013050324 นายธนโชติ ภัทรศรีเวชการ
62013050325 นางสาวชุติมา มุ5ย
62013050326 นางสาวอานิญา อุทัยรังษี
62013050327 นางสาวอุษา รุจาพันธ�ชัย
62013050328 นางสาวณิชา หระดี
62013050329 นายวรวุฒิ เรืองเดช
62013050330 นางสาววราพร ซมมิน
62013050331 นายสิรวิชญ� รักเสรี
62013050332 นางสาวนฤมล สง5าศรีวรกุล
62013050333 นางสาวลดาวรรณ� กุสันเทียะ
62013050334 นางสาวพัชรี สอนกัน
62013050335 นายสุริยา จูทา
62013050336 นายกิติพงษ� จันทะบุตร
62013050337 นางสาวพรเพ็ญ แก%วพลอย
62013050338 นางสาวชนาพร สําราญรมย�
62013050339 นางสาวมณีนุช วุฒิการณ�
62013050340 นางสาวนิศาชล คงวงศ�
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62013050341 นางสาวภัทริน เลอศักด์ิประสิทธ์ิ
62013050342 นางสาวฐิตินันท� เศาจวุฒิพงศ�
62013050343 นางสาวพัชนี เจริญรส
62013050344 นางสาวปราณี พิทักษ�วรานุกุล
62013050345 นายชยุตม� บุญละเอียด
62013050346 นางสาวลัลน�ลิตา อิศรานุกูล
62013050347 นางสาวฐานิตา คุณารักษ�
62013050348 นายไชยนันท� วงศ�สวรรค�
62013050349 นางสาวณัฐทยา มังคละ
62013050350 นางสาววัชรี รักภู5
62013050351 นางสาวศุภาณี หาญสมบัติ
62013050352 นางสาวโสภาพร อุUดกันทา
62013050353 นายธนาพร ศรีพิณ
62013050354 นางสาววาวรุ%ง บุญทอง
62013050355 นางสาวธนาภรณ� ทะสี
62013050356 นางสาวจันทร�จิรา เป[งตัน
62013050357 นางสาวสิริรัตน� สิทธิรัตนตรีกุล
62013050358 นางสาวเฟLPองฟ;า พันชั่ง
62013050359 นางสาวสุธิมา ประสิทธ์ิพิชิต
62013050360 นางสาวปวันรัตน� วิเท
62013050361 นางสาวทยิดา จูดหอม
62013050362 นายชนาธิป แก%วรุ5งฟ;า
62013050363 นางสาวนารานิษฐ� พันธุ�พิพัฒน�
62013050364 นางสาวฉัตรลดา นุสธรรม
62013050365 นางสาวเจนจิรา รังแก%ว
62013050366 นางสาวกฤษณ�ณิชา รอดสม
62013050367 นางสาวประดิษฐา สาธุ
62013050368 นางสาวอลิศรา จันทรคุต
62013050369 นางสาววณิชา เชียงเภา
62013050370 นางสาวอัญชนา จํานงค�ทรัพย�
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62013050371 นายวีรวัฒน� บัวนาค
62013050372 นางสาวนภาพร เขียวอารีย�วงศ�
62013050373 นางสาวฐิติรัตน� ศรีสุวรรณ
62013050374 นายปรากานต� แสนทวีสุข
62013050375 นายวินัย ดีทวี
62013050376 นายวิวัฒน� พันธุ�ศิริ
62013050377 นายอภิชาติ เป[นพวก
62013050378 นางสาวนิรชร สุบรรจง
62013050379 นางสาวอัสมะ ดือราแม
62013050380 นางสาววัชรินทร� มุขดา
62013050381 นางสาวณัฐชนก จํารูญวรกุล
62013050382 นางสาวสุธาทิพย� สายบุญ
62013050383 นางสาวฝนทิพย� บินอาฮาหมัด
62013050384 นายวิภู จันทร�แก%ว
62013050385 นางสาวสิริกาญจน� เหรียญอัมพร
62013050386 นายวัชชานนท� ทองสุกดี
62013050387 นางสาวฤทัยกานต� ใจมา
62013050388 นางสาวนิศารัตน� ช5อเชิดชูวงศ�
62013050389 นางสาววราภรณ� ปราณีตพลกรัง
62013050390 นางสาวทาริกา มูลผม
62013050391 นางสาวอัญชลิกา พลัดเมือง
62013050392 นายเชฏฐพร ชอบทํากิจ
62013050393 นางสาววนัชพร ม5วงอ5อน
62013050394 นางสาวเนตรนภา เจตน�จํานงค�
62013050395 นางสาวปFทมวรรณ บริคุต
62013050396 นางสาวธัญญรัตน� พรหมจันทร�
62013050397 นางสาวพิมพ�ลภัส บุญชู
62013050398 นางสาวศกลวรรณ เกษม
62013050399 นางสาวสุรารักษ� ไทยโกสม
62013050400 นายภัทรณัฐ ดีมา
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62013050401 นางสาวสุภัสสา ประคองสุข
62013050402 นางสาวสุจินดา การะเกตุ
62013050403 นางสาววจี วิเศษอุดม
62013050404 นายศุภอรรถ ไพสิน
62013050405 นายสิทธิชัย ผลจันทร�
62013050406 นายวรพล เผ5าแพร
62013050407 นางสาวณิชกานต� เที่ยงสมพงษ�
62013050408 นางสาวสมปรารถนา เมืองก5อ
62013050409 นางสาวศศิธร กุลศิริ
62013050410 นางสาวสุวนันท� รุ5งทวีชัย
62013050411 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเอมอร มงคลวัจน�
62013050412 นายศุภมร งามวุฒิวร
62013050413 นายวิจักขณ� เจริญสุข
62013050414 นางสาวจุฑามาศ แสงพรม
62013050415 นางสาวประภัสษร ไชยวาน
62013050416 นางสาวศิรัชย�ชา เลิศพิสิฐไพศาล
62013050417 นางสาววิไลลักษณ� ผลทอง
62013050418 นางสาวภรทิพย� รัตนติสร%อย
62013050419 นางสาวนภัสกร ท5องแก%ว
62013050420 นางสาวดาราชล เครือเทพ
62013050421 นางสาวณฐินี นกพ่ึง
62013050422 นางสาวกวิฐานันท� ตุลยสุข
62013050423 นางสาวชุติมา อนุฤทธ์ิประเสริฐ
62013050424 นางสาวศศิประภา เลิศวิทยานนท�
62013050425 นางสาวรินรดา มะโนสร%อย
62013050426 นางสาวณัฐวรรณ จรรยา
62013050427 นางสาวกรรณิการ� สุขบท
62013050428 นายกฤษฎา ปFญสุรินทร�
62013050429 นางสาวชาสุดา แสงสว5าง
62013050430 นางสาวณัชชาภรณ� พรมสุรินทร�
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62013050431 นายประวิทย� ภูครองทอง
62013050432 นายรติพงษ� กEาวิโล
62013050433 นายรัตนพล คานพรหม
62013050434 นางสาวภัสราภา เพ็ญจันทร�
62013050435 นางสาววนิดา เลี้ยงสอน
62013050436 นางสาวธนวรรณ บัวขาว
62013050437 นางสาวอาภาชนก งามดี
62013050438 นายฉัตร อรรคเศรษฐัง
62013050439 นางสาวชุติษมณ บุญเพ็ง
62013050440 นางสาววิรัญญา พุ5มหอม
62013050441 นางสาวณัฐชา ก%าวกสิกรรม
62013050442 นางสาวอรวรรณ สุวัฒนกุล
62013050443 นายดาวิน พรหมนิตย�
62013050444 นางสาวจัสมิน จันทรอารี
62013050445 นายดลชนะ ทับทิมหิน
62013050446 นางสาวสุชาดา กงแก%ว
62013050447 นางสาวณัฐธยาน� สิทธ์ิวรนนท�
62013050448 นางสาวปวรวรรณ สร%อยสําราญ
62013050449 นางสาววรนันต� วีระรติสุวรรณ
62013050450 นางสาวอทิตาภรณ� หนูขาว
62013050451 นางสาวศิริพร ทรัพย�สิน
62013050452 นางสาวธิดารัตน� พิกุลทอง
62013050453 นางสาวสุนิสา งามเสมอ
62013050454 นางสาวกัลยาณี ดีจรัส
62013050455 นางสาวสมฤทัย บุญชู
62013050456 นางสาวสุนารี มีมาก
62013050457 นายภูมิพัฒน� สุทธิโชติ
62013050458 นายเมธาศิษฐ� ตวงภัทร�ธนาสุข
62013050459 นางสาวจารุวรรณ พุทธมณี
62013050460 นางสาวแพรว ภูมิย่ิง
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62013050461 นางสาวฮายาตี อาบูดอแล
62013050462 นายพลธรณ� เมธีวิวรรธน�
62013050463 นางสาวอุษา เชิดชู
62013050464 นางสาวจันทร�เพ็ญ พาสง5า
62013050465 นางสาวไข5มุก แซ5ซิน
62013050466 นางสาวเทพประทาน ประพฤติ
62013050467 นางสาวจิราภรณ� แก%วไตรรัตน�
62013050468 นางสาวมุกลีลา สาธรกุลบุตร
62013050469 นางสาววรรณนิตรา บุญสวัสด์ิ
62013050470 นางสาวจารุณี จันทร�พลับ
62013050471 นางสาวปวีร�รัชญ� อ5อนบัวขาว
62013050472 นายธิบดี นราอภิวัฒน�
62013050473 นางสาวปรียานุช สิงห�รัมย�
62013050474 นายพีรพงษ� ธานินเมธากุลย�
62013050475 นางสาวตลับทอง มาลากุล
62013050476 นายนูรลัน หะเด็ง
62013050477 นางสาวโสรยาวรรณ� ภูคลัง
62013050478 นางสาวบุณฑริกา มีนกําจรเดช
62013050479 นางสาวเบญจวรรณ ชิณหงส�
62013050480 นางสาวพิชชานันท� โชตินันท�
62013050481 นายชิษณุพงศ� สุปFน
62013050482 นางสาวเบญจมาศ บุญเป[ง
62013050483 นางสาวอนงค�รัตน� ทองยอดแก%ว
62013050484 นางสาวสุธิดา ประทุมภา
62013050485 นางสาวสุดา บริบูรณ�สกุลสุข
62013050486 ว5าที่ร%อยตรีหญิงณัฐนิกา กองจันทร�
62013050487 นายดุษฎี มณีภาค
62013050488 ว5าที่ ร.ต.หญิงสุณิสา ชัยณุรักษ�
62013050489 นางสาววิภาภรณ� ระจิตรัตนะ
62013050490 นายธนโชติ งามศิริ
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62013050491 นายยุทธนา วงษ�เจUะเซ็ม
62013050492 นายธเนศ สุทธิรักษ�
62013050493 นายสถาพร ศิลปกิจ
62013050494 นายธนพันธ� ก%อนง5อน
62013050495 นางสาวนิภัทรา กระจ5างโพธ์ิ
62013050496 นางสาวสุรีรัตน� โพธ์ิเงิน
62013050497 นางสาวศิริขวัญ อินกุล
62013050498 นายธนนท� ชาญพานิช
62013050499 นายเฉลิมพล นาแถมทอง
62013050500 นางสาวณ ปฏิญญา จินะชัย
62013050501 นางสาวกชกร บุญเกิด
62013050502 นางสาวรุจิรา ประพฤติ
62013050503 นางกัญญาพัชร ชิชา
62013050504 นายชาญณรงค� เหมือนปFMน
62013050505 นางสาวกชกร แย%มกลิ่น
62013050506 นายเอกวุฒิ หมวดจันทร�
62013050507 นางสาวณัฐสิกา ปราณีศรี
62013050508 นางสาววันเพ็ญ คงแสงงาม
62013050509 นางสาวภัควิภา แคล5วคล5อง
62013050510 นายทวีศักด์ิ จุไธสง
62013050511 นางสาวปาลิน ร5มโพธ์ิ
62013050512 นางสาวกนกพร พงษ�จินดา
62013050513 นางสาวพิมพ�ชนก ยงเสมอ
62013050514 นายอดิพงษ� ชูบุญ
62013050515 นางสาวสกุลรัตน� ดิษฐรักษ�
62013050516 นางสาวอภิชญา ดวงทอง
62013050517 นายธีรกร ชมภูชนะภัย
62013050518 นางสาวณิชาภัทร� กล5อมประเสริฐ
62013050519 นางสาวอุสรา อาภาพันธุ�
62013050520 นายอภิสิทธ์ิ จุลศาสตร�
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62013050521 นางสาววรรณกนก คีรีศรี
62013050522 นางสาวนันทวรรณ หม5นม่ัน
62013050523 นางสาวสุกฤตา บังทอง
62013050524 นางสาวกมุทพร มะลิพุ5ม
62013050525 นางสาวกชนันท� สวัสด์ิ
62013050526 นายวุฒิชัย จันทร�ศรีทอง
62013050527 นายกิตติศักด์ิ กองแก%ม
62013050528 นางสาวณุภัทรณีย� ไทรพวงโพธ์ิ
62013050529 นายสิรภพ แพ5งสมบูรณ�
62013050530 นายธวัชชัย สุวรรณฤทธ์ิ
62013050531 นางสาวฉัตรนภา หอมกลิ่น
62013050532 นางสาวจินต�จุฑา ปานนก
62013050533 นางสาวศุภัสรา บัวสาย
62013050534 นางสาววราลักษณ� หนาสมัย
62013050535 นางสาวปวีณ�นุช กป@ลกาญจน�
62013050536 นางสาวปานทิพย� สิทธิภักดี
62013050537 นางสาวเพียงฝFน แก%วไตรรัตน�
62013050538 นางสาวภิญญ�ภัทรา ท5าทราย
62013050539 นางสาวภาวินีย� ปรีชาวรรณ
62013050540 นายทศพร พุทธา
62013050541 นางสาวภรณ�ทิพย� อยู5สุขดี
62013050542 นางสาวศศิกาญจน� ทองกาญจน�
62013050543 นางสาวทิตยา มามีสุข
62013050544 นายวัชรพงษ� มาตทะจันทร�
62013050545 นายชัยรัตน� นุกูลการ
62013050546 นายธนภัทร สารอูป
62013050547 นายวัชรากร อินทรสุข
62013050548 นางสาวรัชดาภรณ� เล็กประเสริฐ
62013050549 นางสาวพรทวัล พันธ�บุตร
62013050550 นายสถาพร วรรณราช
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62013050551 นางเฉลิมรัตน� บูรณดิลก
62013050552 นายทัศนัย พาหนะ
62013050553 นางสาวมณิสรา ขันทะสาร
62013050554 นางสาวเสาวรส พิมพ�วรเมธากุล
62013050555 นายนัฐวุฒิ จิวิตัน
62013050556 นางสาวสุพัตรา นารอง
62013050557 นางสาวสิริกัญญา บุญธรรม
62013050558 นางสาวบุญธิดา ธนะปลื้ม
62013050559 นางสาวสวิชญา เอกมหานุภาพ
62013050560 นางสาวอรุณรัตน� ดอนชาไพร
62013050561 นางสาวพิมพิศา จันทศรี
62013050562 นางสาวกรกช แก%วเหมือน
62013050563 นายพีรากร อัคพิน
62013050564 นางสาวเนตรนภา สุขแก%ว
62013050565 นางสาววรปรียา พระวิวงศ�
62013050566 นางสาวกัญญ�กนิษฐ� เพ็ชร�รุ5ง
62013050567 นายอรรถพร สุวรรณรงค�
62013050568 นางสาวสวรรพร หิรัญธนยรัศมี
62013050569 นายธนศักด์ิ เจียรศิริกุล
62013050570 นายฐิติ ผิวผ5อง
62013050571 นางสาวณัฐธยาน� ทันเต
62013050572 นายอุดมศักด์ิ ดีอ%อม
62013050573 นางสาวกานต�สิรี บุญแท%
62013050574 นางสาวจารุวรรณ ฉิมมากรม
62013050575 นายนัฐพงษ� แก%วเมิน
62013050576 นายพริษฐ� โตแหยม
62013050577 นายภูวเสฏฐ� ชูชาติ
62013050578 นางสาวจิรวรรณ ทัดเกษร
62013050579 นางสาวรัชนีกร เทศน�สาลี
62013050580 นายอนุชิต กอบการดี
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62013050581 นางสาวกณิษฐา อาจเนียม
62013050582 นางสาวมาลินี อุ5นอาสา
62013050583 นางสาวเบญจมาศ จันทร�เกตุ
62013050584 นางสาวชลิศา เหล5าแค
62013050585 นางสาวอาภาภัทร จะวะนะ
62013050586 นางสาววิริยา วังหอม
62013050587 นางสาวนิชาภัทร โกศล
62013050588 นายศราวุฒิ คลังศรี
62013050589 นางสาวดวงดารา ฉวีวงค�
62013050590 นางสาวธิศวรรณ รัตนธรรม
62013050591 นางสาวกิตติอาภา พรหมานนท�
62013050592 นางสาวภัทราวรรณ ทรัพย�โฉม
62013050593 นายนัฐพงษ� ปุยภิรม
62013050594 นางสาวจุฑามาศ จันทร�อ5อน
62013050595 นางสาวธัญกร ชาดิษฐ�
62013050596 นางสาววิรัลพัชร ขุนทอง
62013050597 นางสาวสุชีรา ร5มพนาธรรม
62013050598 นางสาวอัญชลี ทองดาษ
62013050599 นายจิรวัฒน� แก%วคง
62013050600 นางสาวณัฐธิดา คลิ้งทอง
62013050601 นายชาตรี แววบุตร
62013050602 นายพงษ�ศธร โพธ์ิศรี
62013050603 นางสาวเนตรทิพย� ตะโฉ
62013050604 นายทัดพิชา วาติมุข
62013050605 นายธัชนนท� กําเหนิดหล5ม
62013050606 นายชูวิทย� ทองเพ็ชร
62013050607 ว5าที่รตพศวีร� ชลินทร
62013050608 นางสาวพัชรินทร� สุวรรณพันชู
62013050609 นางสาวอารดา นิลเพชร�
62013050610 นางสาวจุฬากัญญ� นุดจีด

หน%า 1687 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013050611 นายพีรพล ตียะไพบูลย�สิน
62013050612 นางสาวนรมน อาแวกิจิ
62013050613 นางสาวมาริษา อิงเอนุ
62013050614 นายณัฏฐชัย ทรัพย�วิไล
62013050615 นางสาวโสมวดี อินทระ
62013050616 นางสาวลักขณา เจริญรถ
62013050617 นายวัลลภ พวงน%อย
62013050618 นางสาวลลิตา คําอาจ
62013050619 นางสาวเมธินี ป@Pนสุวรรณ�
62013050620 นายศิวกร ทองยอดแก%ว
62013050621 นางสาวอารยา ทองรอด
62013050622 นายกิตติศักด์ิ บิลโหด
62013050623 นายกิตติธัช นาคบุญตัน
62013050624 นางสาวชุติมา พลวงศ�ษา
62013050625 นางสาวอัจฉิมา สุวรรณพันธ�
62013050626 นางสาวอัจฉรา จันที
62013050627 นางสาวณัฐปภัสร� ทองขาว
62013050628 นายพีรวัฒน� จันพิลา
62013050629 นางสาวพัชราวรรณ อ5อนรู%ที่
62013050630 นางสาววันวิสาข� อินตUะภูมิ
62013050631 นายกฤตผล มุนินทร�
62013050632 นางสาววราภรณ� ศรีของไทย
62013050633 นางสาวณัฎฐา วันดี
62013050634 นายพีระพงษ� รัตนกิจกมล
62013050635 นายกิตติภพ นวลบุญ
62013050636 นางสาวนฤมล จิโน
62013050637 นางสาวพรทิพย� เหลืองสกุล
62013050638 นายวิษณุ โตUะสําลี
62013050639 นางสาวจริพรรณ ชูช5วยสุวรรณ
62013050640 นางสาวแคทลียา เผือกเหลือง
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62013050641 นางสาวเนตรนภา จุลนันท�
62013050642 นางสาวรุจาภา ถิระพัฒน�
62013050643 นางสาวทิพย�สุคนธ� สอนง5าย
62013050644 นายคมพันธ� ปานสกุณ
62013050645 นางสาวชลธิชา แซ5โง%ว
62013050646 นางสาวจุฬาภรณ� เกษมสานต�
62013050647 นางสาวสมฤทัย ทองแย%ม
62013050648 นางสาวจันทร�ศิลา จะเปYMย
62013050649 นางสาวนุชรา บุญทา
62013050650 นางสาวอรพรรณ ยอดทอง
62013050651 นางสาวนันทนัช ยอดพูน
62013050652 นายมนัสชวิชญ� คําอุด
62013050653 นางสาวภาณุรัตน� นวกุลอ5อนศรี
62013050654 นางสาวอัสนา ปะดุกา
62013050655 นายวิชิต โสภากุล
62013050656 นายปฐวีกานต� แฉล%มเขตต�
62013050657 นางสาวธุมาพร เพ็ชรมาลัย
62013050658 นางสาวนัจนันท� สุภา
62013050659 นางสาวสุนทรีย� คําทวี
62013050660 นางสาววรารัตน� พิทักษ�ปกรณ�
62013050661 นางสาวนุชนาฏ ผลอุบล
62013050662 นางสาวสุมิตตรา โตดี
62013050663 นางสาววธิดา สายรัมย�
62013050664 นางสาวกฤษณา จUอกถึง
62013050665 นางสาวสมใจ สูงเจริญ
62013050666 นางสาวรุ5งทิวาห� พวงแก%ว
62013050667 นางสาวอัสรา โพธ์ิหลํา
62013050668 นางสาวทัศนีย� แจ5มแจ%ง
62013050669 นายมณฑล ทองประเสริฐ
62013050670 นางสาวเกษกนก ตระกาล
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62013050671 นายเกียรติยศ ชูธงชาติ
62013050672 นางสาวญาณิศา แดนเมือง
62013050673 นางสาววิไลพร สง5าวงค�มหาผล
62013050674 นางสาวสุวรรณวิภา เจริญภาพ
62013050675 นายสุริยา สุราวุธ
62013050676 นายวุฒิไกร บุญญานุสาสน�
62013050677 นายพีรวิชญ� เสือคํารณ
62013050678 นางสาวอุทุมพร สุทนต�
62013050679 นางสาวชนิดาภา ลีสุขสาม
62013050680 นางสาวจิรดา ศรีลิพอนเขต
62013050681 นางสาวอรวรรณ พิมพุฒ
62013050682 นางสาวอาทิตา จิตไทย
62013050683 นายพิพัฒน� ธรรมทินนะ
62013050684 ว5าที่ ร.ต.หญิงชุติกาญจน� อ5องเกษม
62013050685 นางสาวจุฑารัตน� คล%ายแจ%ง
62013050686 นางสาวณัฐพัชร� ดวงตาน%อย
62013050687 นางสาวไซลา เงUาะสือนิ
62013050688 นางสาวอรอุมา กันทิยะ
62013050689 นายเอกมล หยังดี
62013050690 นางสาวสุชาวดี จุแดง
62013050691 นางสาวสุดา รักษา
62013050692 นางสาวจีรวรรณ คชพันธุ�
62013050693 นางสาวสุจิตรา ดวงแข
62013050694 นายอัฐยา งามขํา
62013050695 นางสาวทิพยรัตน� ไม%ชุน
62013050696 นายสุพัตรชัย อมชารัมย�
62013050697 นางสาวจุฑามาศ พะเนตรรัมย�
62013050698 นางสาวสุกันยา เรืองพุทธ
62013050699 นางสาวสุมาลี มีปลอด
62013050700 นางสาวพรพิมล คงทอง
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62013050701 นายตรัยภพ คํานวนวุฒิ
62013050702 นางสาวฮาบีบะ พุดสันสาหัด
62013050703 นางสาวชุติมา บังเอิญ
62013050704 นางสาวเบ็ญจวรรณ อยู5เพชร
62013050705 นายฐปนพงศ� อภิชัย
62013050706 นางสาวผกาสินี วรกาญจนกุล
62013050707 นางสาวสุธาสินี คิดดี
62013050708 นางสาวกมลรัตน� หม่ืนยา
62013050709 นางสาวพาณี น%อยทวี
62013050710 นายพิสุทธ์ิ เวชสิทธ์ิ
62013050711 นางสาวนฤมล บรรเลงส5ง
62013050712 นางสาวเดีย คําเพ่ิม
62013050713 นางสาวปวีณา ว5านทอง
62013050714 นางสาววิริยา ก5อสันติมุกขัง
62013050715 นางสาวชมภูนุช เจริญสินค%า
62013050716 นางสาวฮัสนUะ ปะดุกา
62013050717 นายธีรภัทร ถนอมมิตร
62013050718 นางสาวสุวภัทร นีอํามาตย�
62013050719 นางสาวพิมประไพ นครเขต
62013050720 นายชุติวัต ใจเพชร
62013050721 นางสาวเบญจวรรณ ศรีโพธ์ิวัง
62013050722 นายพัศวีกรณ� สัตยาวาที
62013050723 นางสาวกัญญารัตน� มธุรการ
62013050724 นางสาวปวีณ�สุดา สานิสี
62013050725 นางสาวชนาธิป สันติวณิชย�
62013050726 นางสาวจิดาภา คชมณี
62013050727 นางสาวประนอม เผ5าพันธุ�
62013050728 นางสาวอิสรีย� นามสุดใจ
62013050729 นางสาวเกวลี มูลจันทร�
62013050730 นางสาวอังคณา รักษาผล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62013050731 นางภาณิศา เลิศอดิพัฒน�
62013050732 นางสาวเจนจิรา พรมกันยา
62013050733 นางสาวนายิกา ภิระปFญญา
62013050734 นางรัตนมณี ภู5ระย%า
62013050735 นายณัฐพนธ� ทวีเลิศรัตนะ
62013050736 นางสาวอันดามัน ประเดิมวงศ�
62013050737 นางสาวจารุนิภา นิลสุข
62013050738 นางสาวธันยพร เพ็ชร�สุขุม
62013050739 นางสาวรัชฎาภรณ� บรรจมาตย�
62013050740 นางสาวพนิดา ดวงสีดา
62013050741 นางน้ําฝน ผิวอ5อน
62013050742 นายณัฐดนัย สะลอยรัมย�
62013050743 นางสาวเกวรินทร� วรนาถกิจจาธร
62013050744 นางสาวขวัญนลิน เลียบนพสิน
62013050745 นายมูฮําหมัดฟ@ตรี ยูเปาะนา
62013050746 นางสาวภริดา สุขน%อย
62013050747 นายธนวรรธน� ปFญจวัฒน�
62013050748 นางสาวทิพยมาศ กล่ําอยู5สุข
62013050749 นางสาวอมลวรรณ กล5อมจิตร
62013050750 นางสาวมธุสร ชราชิต
62013050751 นายธวัชชัย มูลศาสตร�
62013050752 นายปฏิภาณ เพชรสุวรรณ
62013050753 นางสาวสุดารัตน� ยศปFญญา
62013050754 นายเจริญ ดีเป[ง
62013050755 นายกฤษดา รามัญศรี
62013050756 นางสาวณัฐวรรณ ไตรเสนีย�
62013050757 นายสัมพันธ� พูลพลบ
62013050758 นางสาวสุธารัตน� จะงาม
62013050759 นางสาวภัสรา โรจนรัตน�
62013050760 นางสาวอมรรัตน� บุญศรี
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ระดับปริญญาตรี

62013050761 นางสาวซาฟYยะห� จันทร�โหนง
62013050762 นางสาวจุฬาลักษณ� ก5อมขุนทด
62013050763 นางสาวรุ5งรัตน� ทิมทอง
62013050764 นายขุนทัพ ชุติอนุสรณ�ชัย
62013050765 นางสาวธวัลฉวี นิลคง
62013050766 นางสาวกัญญนันท� รงค�เดชา
62013050767 นางสาววันดี อ5อนสําราญ
62013050768 นางสาวฐิตินันท� เอนกจินดารัตน�
62013050769 นางสาวดวงกมล โพธิงาม
62013050770 นางสาวธัญชนก ศิริกาญจน�
62013050771 นางสาวนันทิยา จุฑาจันทร�
62013050772 นางสาวปวิชญา ภัทรรังษี
62013050773 ว5าที่ร%อยตรีหญิงปานชนก เมฆา
62013050774 นางสาวอัญชนา จันอุทัย
62013050775 นายพิเชษฐ� พลับเล็ก
62013050776 นางสาวสกุณา เกตุแดง
62013050777 นางสาวรวิวรรณ ช5วยชูเชิด
62013050778 นายชัชรินทร� แสงเจริญ
62013050779 นางสาวเกษสุดา เจริญศิลปQ
62013050780 นางสาวเวธนี สมานวงศ�
62013050781 นางสาวปวีณ�นุช พูดเพราะ
62013050782 นางสาวจุฑารัตน� จรสุข
62013050783 นายอุทิศ เกสโร
62013050784 นายธนา อัครกุญ
62013050785 นางสาวระอองแก%ว บุตรศรี
62013050786 นายหัตฐ�ฤทธ์ิ มะลิฉํ่า
62013050787 นางสาวสิรินดา ทองศิริ
62013050788 นางสาวสุดารัตน� ทรัพย�สําอางค�
62013050789 นายศุภโชคชัย แซ5ตัน
62013050790 นายสัญชิต ราชสีหา

หน%า 1693 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013050791 นางสาวพงศ�สุนันท� สุพงศ�
62013050792 นายวุฒิชัย เกตุพรม
62013050793 นางสาวพรพรรณ พวงทวี
62013050794 นางสาวณัฐกาญจน� ฐานหม่ัน
62013050795 นางสาวนริศรา อนุรักษ�
62013050796 นางสาวนัชชา หาญพละ
62013050797 นางสาวพิมพ�ชนก ไม%แดง
62013050798 นางสาวพัชรี บุญอํานวยกิจ
62013050799 นางสาวพิมพิศา ชาวบน
62013050800 นางสาววริศรา มาลาศรี
62013050801 นางสาวนิลธุอร ทองภิรมย�สันติ
62013050802 นางสาวชัชฎาพร แจ%งเกิด
62013050803 นายนันทชัย นิ่มเจริญสุข
62013050804 นางสาวจันทร�ดี น้ํากระจาย
62013050805 นายณัฐวุฒิ ต%องถือดี
62013050806 นายศิวานนท� ทาอิ
62013050807 นางสาวธัญญลักษณ� มูลฑา
62013050808 นางสาวจุฑามณี บุบผา
62013050809 นายนิธิ นนท�นิจกุล
62013050810 นางสาวป@ยพร ป@ยศักด์ิเมธากุล
62013050811 นายพงศกร เรืองพยุงศักด์ิ
62013050812 นางสาวสุธิดา นิลชัยทัน
62013050813 นางสาววราลักษณ� ราชคํา
62013050814 นายวรายุทธ ด%วงเสน
62013050815 นางสาวสาริศา เตียพานิช
62013050816 นางสาวขวัญทิพย� จันทร�เกษม
62013050817 นายธวัชชัย ทองจรัส
62013050818 นางสาวพรสวรรค� รอดแสวง
62013050819 นายมนตรี เกิดเพชร
62013050820 นายประดิษฐ� ย5านสากล
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ระดับปริญญาตรี

62013050821 นางสาวบุณฑริกา มีชูชีพ
62013050822 นางสาวกรรณิการ� อุบลนิล
62013050823 นางสาวอมรรัตน� ศรีสมจิตร
62013050824 นางสรัญญา จันผัด
62013050825 นางสาวประชาภรณ� ศรีมงคล
62013050826 นางสาวทิชา วีระวงศ�
62013050827 นายธนะชัย บุญทอง
62013050828 นางสาวศิริพรรณ กํ่าทอง
62013050829 นางสาวไรวดา ร5วมจิตร
62013050830 นางสาวสุชาดา แป;นนอก
62013050831 นายนิธิศ เงาประเสริฐวงศ�
62013050832 นายวสวัตต์ิ ทีประวิภาต
62013050833 นางสาวศศิวรรณ อรรคอดุลย�
62013050834 นางสาวฤดีมาศ ศรีสุข
62013050835 นางสาวรัตนาภรณ� เกตุบําเพ็ญ
62013050836 นางสาวกัลยากร กาญจนะแก%ว
62013050837 นางสาวชุติมดี วิสิทธ์ิตระกูล
62013050838 นางสาวจิรนันท� บรรหารชัย
62013050839 นางสาวสุมณกาญจน� ชินฮาด
62013050840 นางสาวปราณี จาตุรันตบุตร
62013050841 นายพงศ�พันธ� เพชรบูรณ�
62013050842 นายกันตภณ รัตนศิริพลพันธุ�
62013050843 นางสาววราภรณ� คุ%มด%วง
62013050844 นางสาวนภสร ประกอบกิจ
62013050845 นางสาวศศิธร แก%วศิลา
62013050846 นายธนาวุฒิ ฝากกิจ
62013050847 นางสาวปริศนา ไชยศิลปQ
62013050848 นางสาวสุภาพร แก%วรัดดา
62013050849 นายธนกฤต คล%ายเคลื่อน
62013050850 นางสาวมณฑาทิพย� สุวรรณรัตน�
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62013050851 นายอรรถพล พรหมดี
62013050852 นายวัฒนา อาดัมเจริญ
62013050853 นางสาวกาญจนา สร%อยทอง
62013050854 นางสาวภรณ�ทิพย� ย้ิมดี
62013050855 นางสาวสุดารัตน� อุทัยชิน
62013050856 นางสาวชญานี นาคเลิศ
62013050857 พ.อ.ต.หญิงเพชรรัตน� สุดา
62013050858 นายจตุรณต� ขันธนิเทศ
62013050859 นายสิรวิชญ� ชูเพ็ชรทอง
62013050860 นางสาวพรรณธินี อินธิแสน
62013050861 นางสาวนุชนภา รามา
62013050862 นายนิรันดร� กลางวิถี
62013050863 นางสาวหทัยรัตน� ชัยพร
62013050864 นายธนพงษ� กองศรี
62013050865 นางสาวศศิธร ตรียะประเสริฐ
62013050866 นางสาวคณิศร หยวกทองหลาง
62013050867 นางสาวสวรส วงษ�จันดี
62013050868 นางสาวพิชาพัทธ� มงคลกุลสัตย�
62013050869 นางสาวอุตมา เย้ือนแย%ม
62013050870 นางสาวพิมพ�กานต� เพ็งสว5าง
62013050871 นางสาววัลวดี วาทีวสุรัตน�
62013050872 นางสาวอารียา แจ5มพงษ�
62013050873 นางสาวราวรรณ เฉิดรัศมี
62013050874 นางสาวจารุพัชร� ฉลาดแพทย�
62013050875 นางสาวพรวิสาข� จันทรบุญมาวงศ�
62013050876 นางสาวธนาภรณ� ขํามี
62013050877 นางสาวรจนา อธิธาดา
62013050878 นางสาวยุพาภรณ� สอนสุด
62013050879 นางสาววรัญญา พืชผล
62013050880 นางสาวจิตราทิพย� บุญพิทักษ�

หน%า 1696 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013050881 นางสาวจารีรัตน� อุ5นม่ัน
62013050882 นางสาวรชยา ธชเสถียร
62013050883 นางสาวสุลัดดา พักดี
62013050884 นายอิทธิพล มาลัย
62013050885 นายธราธิป หิรัญรัตน�
62013050886 นายสถิติ สุวรรณมณี
62013050887 นายธีระ รอดกสิกรรม
62013050888 นายวรุตม� ทองสุก
62013050889 นางสาวภิญญดา โกษา
62013050890 นางสาวณัฏฐนันท� ปรคุณหนูพึ่ง
62013050891 นายณัฏฐกิตต์ิ สุขสมจิตร
62013050892 นางสาวศศิพิมล จินตนา
62013050893 นายภานุวัฒน� ศรีลักษณ�
62013050894 นางสาวธนพร กรุงแสนเมือง
62013050895 นางสาวเบญจวรรณ นามลทิพย�
62013050896 นางสาวสุนันทา คําเอม
62013050897 นางสาวชิดชนก จีใจ
62013050898 นางสาวจุฑามาศ อุกอาจ
62013050899 นายวุฒิชัย แซ5เหล็ก
62013050900 นายวรากร เบ5าอุบล
62013050901 นางสาวนาตยา น้ํานวล
62013050902 นางสาวมารีน5า เระเบ็ญหมุด
62013050903 นางสาวจิระพันธุ� ลงเย
62013050904 นายพิจิตร การกุศล
62013050905 นางสาวธัญนันทน� นิธิมณีรัตน
62013050906 นางสาวเรณู เครือฟFPน
62013050907 นายสุบิน จุญพันธ�
62013050908 นายทัศน�พล คํ้าชู
62013050909 นางสาวเบญจภรณ� กาญจนวิกัย
62013050910 นางสาวพชรพรรณ กิติประสาท
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62013050911 นายนันทพัทธ� ศักดิกร
62013050912 นายมานัส คงศักด์ิ
62013050913 นางสาววราลี พรมกะจิน
62013050914 นางสาวนิลเนตร เชยจันทร�
62013050915 นางสาวชฎาภา พราวศรี
62013050916 นายอนุศิษฎ� สนสมบัติ
62013050917 นายอภิสิทธ์ิ ชูทอง
62013050918 นายณัฐพล พานทอง
62013050919 นางสาวขนิษฐา ทับเสน
62013050920 นางสาวรัชนีกร ขันสุธรรม
62013050921 นางสาวศรัณยา สูตรสุข
62013050922 นางสาวธนภรณ� วงค�โสมะ
62013050923 นางสาวนฤมล แววสุวรรณ�
62013050924 นางสาวชลิดา พันธเสน
62013050925 นางสาวสายชล สีเขียวทอง
62013050926 นายอรรถวัฒน� ลาไม%
62013050927 นายจอมพจน� ธนะจารุพรรธน�
62013050928 นายเตชินท� ก%อนนิล
62013050929 นายเมธา รองสกุล
62013050930 นางสาวณัฐชยา ชาวล%อม
62013050931 นางสาวปFทมา เพ็ชรสุข
62013050932 นายทัตพงศ� ทองเกลี้ยง
62013050933 นายวทัญ\ู วิชาเกรียงไกร
62013050934 นางสาวกฤตยวรรณ สุทธิประภา
62013050935 นางสาวพิมสุภา ภูมี
62013050936 นางสาวฤดีกาญจน� อินทร�ประเสริฐ
62013050937 นางสาววิกานดา ข5ายม5าน
62013050938 ว5าที่ร%อยตรีหญิงจีรภา ขุมขํา
62013050939 นางสาวสุรีรัตน� ใยแก%ว
62013050940 นางสาวชมัยพร ฝFนเทพ

หน%า 1698 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013050941 นางสาวชุตินันท� เมาลี
62013050942 นางสาวโศจิรัตน� รัตนบุรี
62013050943 นางสาววรัญญา บุญณรงค�
62013050944 นางสาววิภูษา พุ5มพวง
62013050945 นายศราวุฒิ ก%อนเกตุ
62013050946 นายกิตตินันท� ศิริชื่นวิจิตร
62013050947 นางสาวอรุณวงศ� อุปถัมภากุล
62013050948 นางสาวสุภานัน คนเกณฑ�
62013050949 นางสาวเรวดี ธีรภาพสุวรรณ
62013050950 นายกิตติศักด์ิ มหาสิงห�
62013050951 นายธนลักษณ� เชื้อสกุล
62013050952 นายศุภกิตต์ิ สายบุญต้ัง
62013050953 นางสาวเนตรชนก มหาไม%
62013050954 นายธงชัย ดีย่ิง
62013050955 นายกุลดิลก มิตรยอดวงศ�
62013050956 นางสาวพิมลพรรณ แก%วเนตร
62013050957 นางสาวสุธาทิพย� เปYยพนม
62013050958 นายสุชาติ ทองรุ5งเรืองชัย
62013050959 นางสาวน้ําฝน ก%งเส%ง
62013050960 นางสาวฉัตรระวี ทองคํา
62013050961 นางสาวพัทธนันท� ธงฤทธ์ิ
62013050962 นางสาวจันทร�จิรา ฤาชัย
62013050963 นางสาวรชเขม จินตรัศมี
62013050964 นายนันทวัฒน� พันธ�เสือ
62013050965 นางสาวณัฐภรณ� อารีย�
62013050966 นายวรยุทธ� ม5วงแสง
62013050967 นางสาวโชติรส แก%วดํา
62013050968 นางสาวสุชาวลี เสือคง
62013050969 นายสมาธิ พุ5มเมือง
62013050970 นางสาวธิรดา พัฒน�ภาณุกุล

หน%า 1699 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013050971 นางสาวลัลนา ศรีรัตนผล
62013050972 นายสุวิชาน สังข�เสี่ยงเทียน
62013050973 นางสาวณิชาภัทร ศรีแก%ว
62013050974 นางสาวนงนุช ธรรมสละ
62013050975 นางสาวจันทร�เพ็ญ บุญมาสัย
62013050976 นางสาวสิริพร กันเผือก
62013050977 นางสาวธนพร เสพสุข
62013050978 นางสาวรวิภา จารุอารยนันท�
62013050979 นางสาวธนิดา บุญเสน
62013050980 นางสาวชนากาญจน� สวัสด์ิศรี
62013050981 นางสาวอรอุษา สุขสุมิตร
62013050982 นายวชากร พัทธะศิลปQ
62013050983 นางสาวชามาวีร� ไชยเสน
62013050984 นางสาวณพิชญา เชิญพันธกุล
62013050985 นายธัญสิทธ์ิ โซ5โดบ
62013050986 นายศิรเทพ ศรีบุญ
62013050987 นายดุสิต ผลัดรื่น
62013050988 นายวุฒิชัย รักชาติ
62013050989 นางสาวณัฐวรา ทุงฤทธ์ิ
62013050990 นายนนท�ฐิโชติ วัฒนศาสตร�
62013050991 นางสาวนิภารัตน� พลคํา
62013050992 นางสาวนิรัชดา ธรรมราช
62013050993 นายชาญวิชญ� ชราชิต
62013050994 นายจิรวัฒน� เอียดการ
62013050995 นางสาวธัญญามาศ ธงไชย
62013050996 นายยุทธชัย วัฒนะบุตร
62013050997 นางสาวน้ําผึ้ง ดอนชัยรัตน�
62013050998 นางสาวศศิธร ดิษบรรจง
62013050999 นายมาทิตย� จันทร�เณร
62013051000 นางสาวภนิตา หมอกอ5อน

หน%า 1700 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051001 นางสาวณัฐภรณ� ภูแสงสั้น
62013051002 นายภาสวิชญ� เชื้อวงษ�
62013051003 นายวิทยา ฉะอิ้งรัมย�
62013051004 นายอภิวัฒน� ทองชั้น
62013051005 นางสาวกิตติยา หม่ืนประศักด์ิ
62013051006 นางสาวทิพวรรณ ศิริพยาบาล
62013051007 นายวรุฒ ธรฤทธ์ิ
62013051008 นางสาวบุษบา กลิ่นประทุม
62013051009 นางสาวฉัตราภรณ� สังข�ประไพ
62013051010 นายพงศ�พญา แก%วประทุม
62013051011 นางสาวณัฐธยาน� บุญยืน
62013051012 นางสาวชนัญธิดา จําปาสา
62013051013 นางสาวปาตีเมUาะ สาแม
62013051014 นางสาวสุดารัตน� แซ5ใช%
62013051015 นางสาวสรญา อุดมมิตรรัก
62013051016 นางสาวฐิรญาดา ทองฤทธ์ิ
62013051017 นางสาวดวงพร ถนอมจิตต�
62013051018 นายสิรวิชญ� บัวบุตรา
62013051019 นายฉัตรชัย เพชรหอม
62013051020 นายธนวัฒน� ลิ้มนาคทอง
62013051021 นางสาวอัจจิมา สวัสดิสาร
62013051022 นายพรธิชัย มโนวงศ�
62013051023 นางสาวอุมาพร ธงไชย
62013051024 นางสาวชนัชพร ตาวัง
62013051025 นางสาวโสภาพรรณ สุธรรมแปง
62013051026 นางสาวพลอยแพง เกียงเตียด
62013051027 นายชยพล วิทยาวงศ�วณิช
62013051028 นางสาวสุนันฑณา บัญดิษฐ�
62013051029 นางสาววราภรณ� ทองคะหะ
62013051030 นายณัฐพงศ� สุขคะปะ

หน%า 1701 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051031 นางสาวนฤมล ลักขณาวรกุล
62013051032 นายณภคดล ทองทิพย�
62013051033 นางสาวบุญยภัทร� โชติสุภาพ
62013051034 นายอัครเดช เขียวสง5า
62013051035 นางสาวณัฐตินี เมฆลอย
62013051036 นางสาวกิติภรณ� ทัพดี
62013051037 นางสาวฐิติมา ศรีหาวงษ�
62013051038 นายวชิราวุฒิ พรมวิชัย
62013051039 นางสาวดาราวรรณ วิชิตานุรักษ�
62013051040 นางสาวณัฏฐพัชร� คล%ายสมบัติ
62013051041 นางสาวพัทธ�ธีรา กะตือหน
62013051042 ส.ต.ท.ธีระศักด์ิ สือรี
62013051043 นายวิศรุต กาฬพิสมัย
62013051044 นางสาวสุพรรษา แขโคกกรวด
62013051045 นางสาวมาลินี ริดมัด
62013051046 นางสาวเพ็ญพักตร� สมสิน
62013051047 นายพงษ�ศักด์ิ เกิดรักษ�
62013051048 นางสาวธีรยา ภู5หนู
62013051049 นายสายฟ;า บุษษะ
62013051050 นายไตรรัตน� กรุงแก%ว
62013051051 นายสหยศ ทองคํา
62013051052 นางสาววลัยภรณ� พรมบุตร
62013051053 นางสาวพิมพ�ลภัส ภัยชํานาญ
62013051054 นายปริญญา ต%นกัญญา
62013051055 นางสาวศิริพร ศิริวงศ�
62013051056 นางสาวจิราพร หันใจดี
62013051057 นางสาววัชราภรณ� จอมทะรักษ�
62013051058 นายอภิวัฒน� ยศสมบัติ
62013051059 นายวิทวัส สมพงศ�
62013051060 นางสาวสุกัญญา ไสลภูมิ

หน%า 1702 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051061 นางสาวบุษบา ปะชิโกวา
62013051062 นายสิธิพงศ� ฤทธ์ิธรรมเลิศ
62013051063 นางสาวโสภิดา ทองไสย
62013051064 นางสาวกนกวรรณ สองสา
62013051065 นายวสันต� ปาระมี
62013051066 นางสาวมาริษา ประทุมสิทธ์ิ
62013051067 นางสาวนัดดา ทองคํา
62013051068 นางสาวรัตนาพร พระชัย
62013051069 นางสาวศิรินภา กาฬหว%า
62013051070 นางสาวรติพร อ่ําโอสถ
62013051071 นางสาวสุภัทรา เขตรกรณ�
62013051072 นายคชัจน� สุทธิพันธุ�
62013051073 นางสาวนิจฉรา เศวตมาลานนท�
62013051074 นางสาวหฤทัย ใจดี
62013051075 นางสาวสุคนธา ผิวดํานิล
62013051076 นางสาวอนาฐิตา ดาราพงษ�
62013051077 นางสาวมณีรัตน� ชํานาญศิลปQ
62013051078 นางสาวภิญรดา ฐิตาจารตระกูล
62013051079 นางสาววรางคณา สะโมทาน
62013051080 นายกฤชชุพงศ� ดาบสมุทร
62013051081 นายมานะ สุขนาน
62013051082 นางสาวกิติญา ศรีละบุตร
62013051083 นางสาวภาวิตา ดอลUะ
62013051084 นางสาวกมลวรรณ ปานแก%ว
62013051085 นายธีรภัทร กุลรักษ�ถ่ิน
62013051086 นางสาวพิชชาพร แพงเห็ม
62013051087 นางสาวธนัญญา บุญกําเนิด
62013051088 นางสาวธัญญาภรณ� เทพเสน
62013051089 นางสาวศิรดา เหรียญวิทยากุล
62013051090 นางสาวภัทรวิภา รักษาแก%ว

หน%า 1703 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051091 นางสาวชัชฎ�ดา คงเจริญ
62013051092 นางสาวปาลิดา นันภิวงค�
62013051093 นางสาวนันทกานต� ชานันโท
62013051094 นางสาวสมิตรา บุญยะประภา
62013051095 นางสาวนภาพร สนโต
62013051096 นางสาวจารุศร ทองคํา
62013051097 นายสราวุธ จับอันชอบ
62013051098 นางสาวนัยเนตร เจริญผล
62013051099 นางสาวมนัสวี ธนวิจิตรพันธ�
62013051100 นางสาวพชรวรรณ หงส�พันธุ�
62013051101 นายนัธวุฒิ โอภาพันธ�
62013051102 นางสาวพัชราพร วิริขิตกุล
62013051103 นางสาวรุ5งทิพย� โพธ์ินาแค
62013051104 นางสาวพรวิมล ด%วงโต
62013051105 นางสาวณัฐริกา จิตโภช
62013051106 นางสาววรเนตร สายสิน
62013051107 นางสาวรสรินทร� อุชุภาพ
62013051108 นางสาวเนตรนภา คงหินต้ัง
62013051109 นางสาวชลธิชา พิชิ
62013051110 นางสาวกรรณิกา สาวะทุม
62013051111 นางสาวมินตรา เบิกบาน
62013051112 นางสาวขวัญเรือน อารีย�
62013051113 นายคมสันต� ทอดทอง
62013051114 นายณัฐนนท� ใจโพธ์ิ
62013051115 นางสาวพิชามญธุ� เบ็ญจา
62013051116 นางสาวป@ยะดาราพร สิงห�กัด
62013051117 นางสาววรัญญา สําเภาทอง
62013051118 นายยศธพงศ� แพงพงศ�
62013051119 นางสาววิภารัตน� อ5อนนาน
62013051120 นางสาวกัญญาพัชร ทองบัว

หน%า 1704 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051121 นายณัฐภัทร หิรัญพงษ�
62013051122 นางสาวทรงภัทร ใจกว%าง
62013051123 นางสาวกัลซุม บากา
62013051124 นางสาวป@ยาภรณ� ชนะคุ%ม
62013051125 นางสาววิภารัตน� ดอกแสง
62013051126 นางสาวณัฐชยา สังข�เกษม
62013051127 นางสาวภัสสกาญจน� กานต�รวีกุล
62013051128 นายสุรโชค สนขู5
62013051129 นายนันทภพ โคตา
62013051130 นายจิรวัฒน� ชะเอมไทย
62013051131 นายทิพากร บัวสุนทร
62013051132 นางสาวเมตตา ฉํ่าชื่นใจ
62013051133 นายเจริญพร รัตนพันธ�
62013051134 นายคุณานนต� รุกขวัฒน�
62013051135 นายเอกภพ นางขาว
62013051136 นายคเชนทร� พูลสวัสด์ิ
62013051137 นางสาวชัชชฎา เกตุน%อย
62013051138 นางสาวศิรินันท� อ่ําขํา
62013051139 นางสาวปนัดดา สีพลัง
62013051140 นางสาวระพีพรรณ ผดุง
62013051141 นางสาวดวงพร กลมเกลี้ยง
62013051142 นางสาวรัศมินท� พลากรกิตติ
62013051143 นายศักด์ิสิทธ์ิ จันทร�สว5าง
62013051144 นางสาวสุจิตรา เชษฐสิงห�
62013051145 นางสาวจุฑาพร สุขเกษม
62013051146 นางสาวธัญญาลักษณ� ติคํา
62013051147 นายกิตติศักด์ิ ซ5อนกลิ่น
62013051148 นางสาวสวรส ผลอาจ
62013051149 สิบโททีปกร ทองชื่น
62013051150 นางสาวสโรชา รอดทัศนา

หน%า 1705 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051151 นายอัศวิน ตรีพงษ�รัตน�กุล
62013051152 นายป@ตุรงค� ปFนกิติ
62013051153 นางสาวปวีณ�สุดา อ่ําหนองบัว
62013051154 นายศุภฤกษ� เอี่ยมรอด
62013051155 นางสาวสุทิศา วัฒนา
62013051156 นางสาวคนึงนุช คามากลาง
62013051157 นางสาววิภาวดี จันทบุตร
62013051158 นางสาวจิราภรณ� พันภักดี
62013051159 นางสาวสุนิสา โนริยา
62013051160 นางสาวชนิตา สิมิวณิชย�
62013051161 นางสาวจินตนา ประสิทธ์ิสม
62013051162 นางสาวปรียาภรณ� เพ็งรัตนา
62013051163 นางสาวรวีวรรณ พุ5มลักษณะ
62013051164 นายณัฐพงศ� อินภูวา
62013051165 นางสาวเปมิกา จรัสนิตย�
62013051166 นางสาวกนกวรรณ ผึ้งน5วม
62013051167 นางสาวนงเยาว� โสธานิช
62013051168 นางสาวอัมภวรรณ ศรีป@Pน
62013051169 นางสาวพิชญา ท%ายเมือง
62013051170 นายอรรถพล ขุนเด่ือ
62013051171 นายเผ5าพล ปราบมีชัย
62013051172 นางสาวสุดาวดี แสงชโรทัย
62013051173 นางสาวรัชนก พิมพ�สะอาด
62013051174 นายจักรกฤษณ� เปรมนิยา
62013051175 นางสาวรัตน�กนก ปะสิ่งชอบ
62013051176 นางสาวภัทธิยา ทองพัดภู5
62013051177 นางสาวพัชรินทร� ก%านเพ็ชร
62013051178 นางสาวณัฐรดา สอาดเอี่ยม
62013051179 นายพัทธพล ทิมอ่ํา
62013051180 นายศิวะณัฐฑ� ก%อมมังกร

หน%า 1706 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051181 นางสาวสุวรรณา ศรีทอง
62013051182 นางสาวทัชชา ปานเขียว
62013051183 นางสาวพัทธนันท� แจ%งขํา
62013051184 นางสาวพัณณิตา อาจทวีกุล
62013051185 นางสาวสุพรรณี วันดี
62013051186 นางสาวจิราภรณ� ไกรพงษ�
62013051187 นางสาวธัญญารัตน� ปานเพชร
62013051188 นางสาวใจทิพย� สีหะวงค�
62013051189 นายฤทธิเกียรติ ต%องถือดี
62013051190 นางสาวเสาวภา แสงสว5าง
62013051191 นางสาวศิริวรรณ ย้ิมช%อย
62013051192 นางสาวศิริกาญจน� บุญทิม
62013051193 นางสาวณันฑิดา ตปนียะพงศ�
62013051194 นางสาวพิมพ�มาดา พลพงศ�
62013051195 นายคณิศร ถายะพิงค�
62013051196 นายพีรพงษ� หิริรัตน�วิโรจน�
62013051197 นางสาวลักษณพร เก้ือเสนาะ
62013051198 นายปองวิชญ� นิลเพ็ชร�
62013051199 นายเอกราชัย ชูชาติ
62013051200 นางสาวฉัตรวดี สมิงรัมย�
62013051201 นางสาวณัฏฐนิช ทับสุข
62013051202 นายเตชินท� อัมพลานุกูล
62013051203 นางสาวกัญญารัตน� วงคําซาว
62013051204 นางสาวอินทิรา ดีสุข
62013051205 นางสาวปภัสรา เพ็งโสภา
62013051206 นางวีรดา วงศ�จินดา
62013051207 นางสาวสุธาธิณี ปานแก%ว
62013051208 นางสาวณัฐวดี เศรษฐา
62013051209 นางสาวปFทมา แก%วลํายวง
62013051210 นายพัฒน�กาญจน� กลัดทอง

หน%า 1707 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051211 นางสาวยุวดี พิชิตพันธ�พงศ�
62013051212 นางสาวน้ําอบ นันฝFMน
62013051213 นางสาวพิศตา ทองม%วน
62013051214 นางสาวณัฐชนันท� วัฒกร
62013051215 นางสาวอุลัยวรรณ ขันดี
62013051216 นางสาวรัตนาภรณ� เบ%าช%างเผือก
62013051217 นายธงทอง ระกิติ
62013051218 นายอณู ดาวเรือง
62013051219 นางสาวขวัญดาว วรยศ
62013051220 นางศศิร�อร ณชาภิฌาน
62013051221 นางสาวจินตนา ทองเป^ะ
62013051222 นางสาวจันทร�จิรา ยมจันทร�
62013051223 นางสาวพรธีรา หาญตUะ
62013051224 นายณัฐวุฒิ เมฆย้ิม
62013051225 นางดวงกมล คล%ายพ่ึงสินธุ�
62013051226 นายวรพงศ� คล%ายขํา
62013051227 นางสาวฮามีดะห� บุญมา
62013051228 นางสาวภรณ�เทพ แก%วเนตร
62013051229 นางสาวธัญชนก ช5วยกรด
62013051230 นายเสกสรร ชมสูงเนิน
62013051231 นางสาวสุภารัศม์ิ รัศมีวงศ�
62013051232 นายพงษ�ศักด์ิ ด5วงบุหงา
62013051233 นางสาวสุกัญญา สาตรมี
62013051234 นายกรกฎ พรรณโชคดี
62013051235 นางสาวกาญจนา ศรีป@ติวิทยานันท�
62013051236 นางสาวไพจิตร เสนอิ่ม
62013051237 นายกานต�เทพ สิทธานต�
62013051238 นางสาวศิริรัตน� จันทร�น%อย
62013051239 นายศรัญ\ู ศิริพิน
62013051240 นายศุภกร ปFนทะช%าง

หน%า 1708 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051241 นายพงศ�เทพ สว5างเพชร
62013051242 นางสาวพิมพิชา ตันติเสวี
62013051243 นายพงศ�อภิลาศ ภูวนาทโยธิน
62013051244 นางสาวดารภา ม5วงทวี
62013051245 นางสาวมุทิกา สุกรณ�
62013051246 นางสาวจุฑาทิพย� ม่ันเหมาะ
62013051247 นายรณชัย เอมอยู5
62013051248 นายธนดล ขําทัพ
62013051249 นางสาวสุนิสา กาสีนํา
62013051250 นายธนากร ลานรอบ
62013051251 นางสาวดลชนก แก%วนรา
62013051252 นางสาวธารารัตน� เจริญศิลปQ
62013051253 นายซูเฟYยน เจะเละ
62013051254 นางสาวศิรินทิพย� จันทร�โสม
62013051255 นางสาวฐิติรัชต� ตรีย�กิตติบุญโชค
62013051256 นางสาวทิพาพร เนียมเกิด
62013051257 นายกษิด์ิเดช สุรวิกรานต�
62013051258 นายนฤเบศร� ต้ีกุล
62013051259 นางสาวศิรินนาถ แก%วรากมุข
62013051260 นางสาวพีรยา หลําตํ๋า
62013051261 นางสาวเกศกมล โสภณสิริ
62013051262 นางสาวสาวิณี วงษ�ทองดี
62013051263 นางสาวกมลา แท5งทอง
62013051264 นางสาวสุรางค�รัตน� ประสานทอง
62013051265 นายศรายุทธ ห%วยหงส�ทอง
62013051266 นางสาวบุณณดา พันธ�แก5น
62013051267 นางสาวเสาวลักษณ� เพชรสง
62013051268 นางสาววันวิสา พลายแก%ว
62013051269 นางสาวทิวาพร ลือกําลัง
62013051270 นางสาวศศิธร บุญศิลปQ

หน%า 1709 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051271 นายพิษณุพงศ� จันทร�ธง
62013051272 นางสาวจุฬาลักษณ� จิรัฐติศักด์ิ
62013051273 นายรังสิมันตุ� เทพชู
62013051274 นางสาวสุวิมล ไกรธิราช
62013051275 นายพิทยาธร กล%าหาญ
62013051276 นายนราธิป คลายานนท�
62013051277 นางสาวธนวรรณ วรกุลปYติ
62013051278 นางสาวอัมรา ยาศรี
62013051279 นางสาวสุดารัตน� บุญขะจาย
62013051280 นางสาวธนทร เสถียรธีราภาพ
62013051281 นางสาวชฎาปารย� ม%าแก%ว
62013051282 นายสวราชย� สุป@น
62013051283 นางสาวอภิสรา โพธิพันธุ�
62013051284 นายวีรวัฒน� เวชมะโน
62013051285 นายธนา ธรรมรส
62013051286 นางสาวเบญจวรรณ ปานศรี
62013051287 นายชิษณุพงศ� เอกวาสนานันต�
62013051288 นางสาวอรปรียา สีสุข
62013051289 นางสาวนิรภา แดงขํา
62013051290 นางสาวณัฐิกา เกิดสมบัติ
62013051291 นางสาวปFทมา เชื้อไทย
62013051292 นางสาวปาวีณา คํามา
62013051293 นางสาวพรรณรัตน� ขุนมิน
62013051294 นางสาวพรนพา บาลนคร
62013051295 นายขวัญชัย มาเกิด
62013051296 นางสาววิภาดา ฉัตรพันธ�
62013051297 นางสาวเมธินี นิลผาย
62013051298 นางสาวอนุสรา หินคํา
62013051299 นางสาวสุวลักษณ� ป@ยะพงษ�
62013051300 นางสาวศิริพร ฉุยฉาย

หน%า 1710 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051301 นางสาวปFทมาวดี เลิศสันเทียะ
62013051302 นางสาวศิริลักษณ� คําเป^ก
62013051303 นางสาวปFทมาวรรณ มูณี
62013051304 นางสาวจินตรัตน� คล%ายเอี่ยม
62013051305 นางสาวสุพัตรา อ5อนสา
62013051306 นางสาวศิริพร แซ5ต้ัน
62013051307 นางสาวมัญชุลี รัตนสิทธ์ิ
62013051308 นางสาวนฤมล พันเพ็ชร
62013051309 นางสาวณัฐกานต� จันทน
62013051310 นางสาวยุคลธร มูลวงษ�
62013051311 นายธีรโรจน� มงคลกุลวิโรจน�
62013051312 นางสาวสราลี เชื้อวงศ�
62013051313 นางสาวศิริพร ปฏิทานะโต
62013051314 นายปฏิพัทธ� แสงนิกุล
62013051315 นางสาวลักษมี บุญมี
62013051316 นางสาวธนัชพร ธัญญการ
62013051317 นางสาวกระหนกเปลว ธฤษณุตา
62013051318 นางสาวกอบแก%ว ก่ิงจันทร�
62013051319 นางสาวเบญญาดา ภู5เดช
62013051320 นางสาวชนากานต� ไชยทวีวงศ�
62013051321 นายกฤตกร หนูนิล
62013051322 นางสาววิภาดา แสงงาม
62013051323 นางสาวกาญจนา พยัคฆะ
62013051324 นายเจตณัฐ ประสพศิลป
62013051325 นางพรทิพา สาขะจันทร�
62013051326 นางสาวอาทิมา วรินทร�อุดมสุข
62013051327 นางสาวจิราภรณ� ชนชนะกุล
62013051328 นางสาวไพลิน ทองประชุม
62013051329 นางสาวศศิมาภรณ� ศรีเมฆ
62013051330 นางสาวโชตนา ลิขิตพฤกษ�ไพศาล

หน%า 1711 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051331 นางสาวภัทรพร ลิ้มรทีพงษ�
62013051332 นางสาวอารดา อารยะวงศ�
62013051333 นายศิวัช ไวยพัฒน�
62013051334 นางสาวสิริพร วิเศษศรี
62013051335 นายธวัชชัย บุญหลง
62013051336 นางสาววิสสุตา นิตทิม
62013051337 นางสาวณัฏยา โพธ์ิศรีทอง
62013051338 นางสาวกรรณิการ� บุญเรืองนาม
62013051339 นางสาววัชรี สืบขจร
62013051340 นายวรภพ ตะพัง
62013051341 นายมนัสพงษ� ศรีสะอาด
62013051342 นางสาวธนพร จิตรเอื้อตระกูล
62013051343 นางสาวศศิวิมล สร%อยแก%ว
62013051344 นางสาวอรุณี ปFMนทอง
62013051345 นางสาวพิมพ�ธิดา มาชัยวงค�
62013051346 นางสาวอุทุมพร กระต5ายจันทร�
62013051347 นางสาวณัฐกานต� ย่ีสุ5นแก%ว
62013051348 นางสาวหัทยา โหมฮัก
62013051349 นางสาวดาวเรียม เสริมศิริ
62013051350 นางสาวพัชรินทร� นาโสก
62013051351 นายพีรพัชร� ขันเพ็ชร�
62013051352 นายภูวดล จรูญศักด์ิ
62013051353 นางสาวธัญรัศม� โฉมนาค
62013051354 นางสาวลักขณา ขําเมือง
62013051355 นางสาวนฤภร รุ5งเรือง
62013051356 นางสาวจิรนันท� โกรพิมาย
62013051357 นางสาวฌาลิศา เจ็กทอง
62013051358 นางสาวป@ยมาศ นิลทอง
62013051359 นางสาวธรัญญา คงสง
62013051360 นางสาวทิวาวรรณ ไชยเสือ

หน%า 1712 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051361 นายสิทธิรักษ� ตรีศรี
62013051362 นางสาววินัสมล อ5อนละมูล
62013051363 นางสาวอภิญญา เอ5งฉ%วน
62013051364 นางสาวศศิวิมล ไหวหล%า
62013051365 นายธรรมนูญ จรรยา
62013051366 นางสาวหทัยกาญจน� เกิดแก%ว
62013051367 นางสาวภรณี อักษรพันธ�
62013051368 นางสาวจุไรรัตน� ปFตนา
62013051369 นางสาวศรัญญา ไพรเที่ยง
62013051370 นางสาวชวิศา ณ น5าน
62013051371 นางสาวนงนภัส เสาร�แก%ว
62013051372 นางสาวป@ยวรรณ ชื่นเจริญ
62013051373 นางสาวณภัค จิตรารัชต�
62013051374 นายวรรณฉัตร จันทา
62013051375 นางสาวนิลาวรรณ สุดใจ
62013051376 นายวีรพล เรือนประดิษฐ�
62013051377 นายปณิธี จันทร�แก%ว
62013051378 นางสาวรัตน�ติยา ละเลิศ
62013051379 นางสาวพิมพ�ชนก ทองกลับ
62013051380 นางสาวธนาภรณ� บุคะจําปา
62013051381 นางสาวศิริพร ต้ังบัณฑิต
62013051382 นางสาวจรรจิรา เตชะเต5ย
62013051383 นางสาวกนกวรรณ คงจันทร�
62013051384 นางสาวสิทธารัตน� ทัพรังษี
62013051385 นายพันธวัฒน� ประเสริฐสังข�
62013051386 นางสาวอธิศา ปานคง
62013051387 นายชลันธร ชิ้นศิริกุล
62013051388 นางสาวนุดี ไชยรัตน�
62013051389 นางสาวจุฑาทิพย� พรหมวิบุตร
62013051390 นางสาวณัฐชยา มาตเลี่ยม

หน%า 1713 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051391 นางสาวนันท�นิชา เมืองสุระหิรัญ
62013051392 นายนัฐพล ถนิมกาญจน�
62013051393 นางสาวเสาวนันท� จันทร�ทอง
62013051394 นางสาวประภาพรรณ เคร5งครัด
62013051395 นายศราวุฒิ ศิริประโคน
62013051396 นายภัคธร แซ5ลิ่ม
62013051397 นางสาวจีวรา โพธ์ิบัว
62013051398 นางสาวพัชชา ธาดาบุษบง
62013051399 นายโยธิน อุตส5าห�
62013051400 นายกฤษฎา รักษาแดน
62013051401 นางสาวจิราภรณ� ตลึงจิตร
62013051402 นางสาวทิราพร ดีไทยสง
62013051403 นายสุรสิทธ์ิ ธนสถิตย�
62013051404 นางสาวศิริลักษณ� สงครามยศ
62013051405 นางสาวจันทร�ธิมา จ่ันมา
62013051406 นางสาวสุกัญญา ทัพจันทร�
62013051407 นางสาวกัลยา วรรณวัตร
62013051408 นางสาวณัฐพร สีตัสสะ
62013051409 นางสาวศศิประภา พิลาด
62013051410 นางสาวระวิวรรณ แดงสีดา
62013051411 นายสุวิทย� แจ5มประโคน
62013051412 นางสาวจันทร�จิรา บุญเกิด
62013051413 นางสาวจุฬารัตน� เวียงผดุง
62013051414 นางสาวสุดาทิพย� สัมมาวอน
62013051415 นางสาวปวีณา อินทรจันทึก
62013051416 นางสาวพรพิมล สรณะศันสนีย�
62013051417 นายณัฐพล สายจันทร�
62013051418 นางสาวกาสมะ ดอสะ
62013051419 นางสาวอรัชพร วัชรพาณิชย�
62013051420 นางสาวอารีรัตน� บุญเรือง

หน%า 1714 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051421 นางสาวธัญวรัตน� พุ5มพวง
62013051422 นางสาวภรณ�ทิพย� จันทร�หอม
62013051423 นายณัฐพล โล5วณิชเกียรติกุล
62013051424 นางสาวชนัญปภัสร� บัวทอง
62013051425 นายกิติศักด์ิ สวัสด์ิศรี
62013051426 นายธัชริทธ์ิ ใจผูก
62013051427 นายปกรณ� อินทรัตน�
62013051428 นายพีรพงษ� เจ%หนูด%วง
62013051429 นายศุภณัฐ ขุนทอง
62013051430 นายอุกฤษฎ� กันทะ
62013051431 นายพณัฐ ไตรสุวรรณ
62013051432 นางสาวจิตราภรณ� ปFนบู%
62013051433 นางสาวศศิวิมล ชุมทอง
62013051434 นางสาวชลธิชา ลาพร
62013051435 นายฐิติพงศ� ผ5องใส
62013051436 นางสาวนภาพร เฟLPองผล
62013051437 นางสาวพิรุณธร สิงหาทิพย�
62013051438 นางสาวอมลวรรณ คชวงษ�
62013051439 นางสาวสุพรรณี เรือนอินทร�
62013051440 นางสาวนิโรบล หลงเวียง
62013051441 นางสาวชนัญชิดา ทองอูE
62013051442 นายกลวัชร จิตรขวัญ
62013051443 นางสาวสุภาสิณี ภูทิพย�
62013051444 นายอดิเทพ ปรีชากาศ
62013051445 นางสาววินิตา กระแจะจันทร�
62013051446 นางสาวพัฒรพี สังข�ทอง
62013051447 นายสิงห�อําพล จันทร�วิเศษ
62013051448 นางสาวพรพิมล บัวทอง
62013051449 นางสาวเกษฐาภรณ� หล%าหาญ
62013051450 นางสาวสุกัญญา นุ5มแป;น

หน%า 1715 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051451 นางสาวศิวาภรณ� เจริญสุทธินันท�
62013051452 นางสาวกนกพรรณ เกตุวงศ�
62013051453 นางสาวดลพร ทองพิพัฒนากูร
62013051454 นางสาวอรรถาภรณ� วงศ�แก%ว
62013051455 นางสาวอมรรัตน� วินัย
62013051456 นางสาวขวัญฤดี ผิวสุข
62013051457 นายณัฏฐ� กนกแสนไพศาล
62013051458 นางสาวพันธิตรา ผลเจริญ
62013051459 นายวีรพล แก%วพันธ�อ่ํา
62013051460 นายพยุงศักด์ิ เมธา
62013051461 นายธัชพล อยู5อําไพ
62013051462 นางสาวไม%ผล ฤกษ�โศภิษฐ�
62013051463 ว5าที่ร%อยตรีกษิด์ิเดช เดชผดุง
62013051464 นางสาวศิราณี มูลพล
62013051465 นางสาวนิภากรณ� อัมพะวา
62013051466 นางสาวนรินทร�ภัทร พันธุระศรี
62013051467 นางสาวกนเกศ จินะใจหาญ
62013051468 จ5าอากาศเอกฐาปนพงศ� สงครามชัย
62013051469 นายวุฒิไกร เดชะ
62013051470 นายวิษณุ เกตุรู%
62013051471 นางสาวกมลทิพย� อเนกธนบูลย�
62013051472 นางสาวธัญญพัทธ� เสถียรุจิกานนท�
62013051473 นางสาวทิพวรรณ ระวังวงศ�
62013051474 นางสาวศุภสุตา รุ5งเรืองชัยสิทธ์ิ
62013051475 นางสาวสุนานันท� แจ5มศักด์ิ
62013051476 นางสาวกรรณิกา ไกรสุริยวงศ�
62013051477 นางสาวนันธิดา ไร5สงวน
62013051478 นางสาวศุภลักษณ� ถวิลวิศาล
62013051479 นางสาวดวงนภา ทับแถม
62013051480 นายพงศ�พิพัฒน� อธิศัยตระกูล

หน%า 1716 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051481 นางสาววทัญ\ู ดวงแก%ว
62013051482 นางสาวรัตนภรณ� อุดนัน
62013051483 นายรัฐศาสตร� คิดรักเมือง
62013051484 นายจตุพร ราชฤทธ์ิ
62013051485 นางสาวเมษิยา เพ็ชร�สงคราม
62013051486 นางสาวธนภณ ชัยสมบัติ
62013051487 นางสาวปFญญาพร สวัสดี
62013051488 นางสาวชลธิชา พิมพา
62013051489 นางสาวพชรพร โสมพะโยม
62013051490 นางสาวเพ็ญพร สุขนา
62013051491 นางสาววณิชดา ทองคํา
62013051492 นางสาวฐิติรัตน� เนียมเทศ
62013051493 นางสาวสุภาพร จันทร�อินตา
62013051494 นางสาวธิดารัตน� ศรีทองแท%
62013051495 นางสาวอุรัสยา มีมะแม
62013051496 นางสาวณัฏฐพัฒน� ภัทรประสิทธ์ิ
62013051497 นายวทัญ\ู ดํารงโภคภัณฑ�
62013051498 นางสาวกนกพิชญ� นันตระกูล
62013051499 นางสาวณิชกานต� สุวรรณจันทร�
62013051500 นางสาวมานิตา สุรินทวงศ�
62013051501 นายอดิศร จิตต�ขวัญ
62013051502 นางสาวณัฏฐา เปลยันทะ
62013051503 นางสาวธัญดา ธูปจันทร�
62013051504 นางสาวชนิตร�นันท� ทอนสูงเนิน
62013051505 นายธันวา บรรเด็จ
62013051506 นางสาววิไลพร ศรีบัวอ5อน
62013051507 นางสาวศรีคูณ ทานะสิงห�
62013051508 นายกฤตนัย พรมศิลา
62013051509 นางสาววนิดา เฮงมัก
62013051510 นางสาวปวีณา เชื้อลิ้นฟ;า

หน%า 1717 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051511 นายนวภรรท บัวมณี
62013051512 นายณัฐกานต� สมบูรณ�
62013051513 นางสาวขวัญตา สุวรรณพรรณ
62013051514 นางสาวทวีวรรณ ไพรบึง
62013051515 นางสาวกนกอร หวังกูล
62013051516 นายดุสิตเมธี ศิริจันทราวงษ�
62013051517 นางสาวลลิตพรรณ แสงทับศร
62013051518 นางสาวณัฐชา รติสรรค�กุล
62013051519 นายดนุสรณ� ปานช%าง
62013051520 นางสาวกัญจนพร วิทยาบํารุง
62013051521 นางสาวณัชชา คงมีสุข
62013051522 นางสาวธนพร เจริญสุข
62013051523 นางสาวก่ิงแก%ว อุ5นพิมพ�
62013051524 นางสาวณัฐพร บัวบรรจง
62013051525 นางสาวอัจฉรา บรรดิษ
62013051526 นางสาวกิติกาญจน� พิกุลงาม
62013051527 นายสิทธิโชติ กอแก%วปฐมกุล
62013051528 นายกันต�ธร พิเศษสุทธิกุล
62013051529 นางสาวนิตยา พรหมวงศ�
62013051530 นางสาวจันทร�เพ็ญ พิศงาม
62013051531 นางสาวเกษรา กุมภาพันธ�
62013051532 นายวิษณุ จับศรทิพย�
62013051533 นางสาวศิริพร น%อยกาญจนะ
62013051534 นางสาวสุปรียา บุญเพลิง
62013051535 นางสาวกมลพรรณ คชนูด
62013051536 นางสาววิภาดา กระตุดนาค
62013051537 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอัญชลี มุณีสว5าง
62013051538 นางสาวทิพย�สุดา ทรงชัยจิโรช
62013051539 นางสาวสร%อยทิพย� จันทร�เพ็ชร
62013051540 นางสาวจุฑามาศ ลิ้มสมบูรณ�

หน%า 1718 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051541 นางสาวชลดี พงษ�ปFญญารัตน�
62013051542 นางสาวจุรีรัตน� ทองหีต
62013051543 นางสาวภัคจิรา พรหมแทนสุด
62013051544 นางสาวสุกัญญา สําราญเพ็ชร
62013051545 นายขวัญชัย อุ5มวงค�
62013051546 นางสาวจิรนาฎ พันชาศรี
62013051547 นางสาวศณิชา ลิเครือ
62013051548 นายนที ภูมิขนอน
62013051549 นางสาวขวัญจุฬา จันทรโคตร
62013051550 นายพิทวัส ไชยป@ยะพันธุ�
62013051551 นายชุติพนธ� จีนแจ%ง
62013051552 นางสาวมณีรัตน� หงษ�คํา
62013051553 นางสาวณัฏฐนิชา เส็งเครือ
62013051554 นายเจนณรงค� เชาว�ติกานนท�
62013051555 นายอลงกรณ� อั่งลี่
62013051556 นางสาวภัทรา แซ5อUวน
62013051557 นางสาวนันทพร ทองวิจิตร
62013051558 นางสาวภาวดี รักท%วม
62013051559 นางสาวณัฐธิดา กุศลวงษ�
62013051560 นายภัณฑ�ชัย วรรณุสิทธ์ิ
62013051561 นายธนัส ทรัพย�ใบกลาง
62013051562 นางสาวชลฎา แสงอินทร�
62013051563 นางสาวศิโรรัตน� โมธรรม
62013051564 นางสาวสุนิสา พุ5มพวง
62013051565 นางสาวภิรมณ เชิญขวัญ
62013051566 นางสาวอังคณา ยวงมณี
62013051567 นางสาวมนันยา ศรีสุนาครัว
62013051568 นายรัฐพงศ� เลาหรุ5งพิสิฐ
62013051569 นางสาวสุทธาทิพย� หลักแหลม
62013051570 นายสุไลมาน สุขไสว
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051571 นายพสิษฐ� วจนะดิษยาวงศ�
62013051572 นางสาวโสภา ศรีคง
62013051573 นางสาวนินัสรีญา วาโมง
62013051574 นายคุณเดช ฉายวงษ�
62013051575 นางสาวษยมล จินดา
62013051576 นายป@ยะ แสงระยับ
62013051577 นายชัยญานินท� พาลี
62013051578 นางสาวภาสินี วันฟู
62013051579 นางสาวธนวรรณ ทองมาก
62013051580 นายนนทนัตถ� รัตนกุญชร
62013051581 นายณัฐพล แสงชัยลาภวัฒนา
62013051582 นางสาวฉัตรวรส ยังปFกษี
62013051583 นางสาวภัทราวดี ศรีละออ
62013051584 นายฉัตรชัย ไตรลาภวิฒิ
62013051585 นางสาววรรณนิศา คงเอียด
62013051586 นางสาวจิราพร ติรณพันธ�
62013051587 นายไพโรจน� สุขเกษม
62013051588 นายเศรษฐ�ฐา เชื่อมมณี
62013051589 นายวงศกร เฉลิมวรรณ
62013051590 นางสาววิภาวี รําพึงกิจ
62013051591 นางสาววรัทยา ทิพย�มณฑา
62013051592 นายบุญเชิด สหเจริญชัย
62013051593 นายวัลลภ ศรีสุภา
62013051594 นางสาวพรรณวลี ปราบพินาจ
62013051595 นายวิศรุต จุลพูล
62013051596 นายชัชชัย ปสังคานนท�
62013051597 นางสาวกัลยา หอมชื่นใจ
62013051598 นางสาวเสาวลักษณ� สวนานนท�
62013051599 นางสาวชนิดา กิจชัยเจริญพร
62013051600 นายปริวัฒน� สุภาพงษ�

หน%า 1720 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051601 นายภาสกร อุนยะพันธุ�
62013051602 นางสาวรัชนี หะลีรัตน�
62013051603 นายศรุต เก็มเส็น
62013051604 นางสาวปานทิพย� กุเวฬรัตน�
62013051605 นายณัฐ เชื้อสวย
62013051606 นายสิทธิพันธ� จันทร�เอิบจิตร
62013051607 นายอนุชา ราษีบุษย�
62013051608 นายอัครพัชร� สิริธนาพงศ�
62013051609 นายธีมาพร สัตย�ซ่ือ
62013051610 นายณัฐพงศ� สังวรสิน
62013051611 พันจ5าอากาศเอกจักราวุธ บุญโสดากร
62013051612 นางสาวชนัญชิดา กุลวงศ�
62013051613 นางสาวไกรทิพย� คะรุรัมย�
62013051614 นายเทียนชัย พร%อมสุข
62013051615 นางสาวกนกพร ขันทอง
62013051616 นางสาวธนิยา สุวรรณมาลัย
62013051617 นางสาวศศิประภา นาคเล็ก
62013051618 นางสาวกชกร โกมุทธพงษ�
62013051619 นายไชยเชษฐ� นุ5นใหม5
62013051620 นายสุชาติ หยกวุฒิรัตน�
62013051621 นางสาวฐิติมา เอี่ยมสมบูรณ�
62013051622 นางสาวจีรภัทร� บัวแก%ว
62013051623 นายกฤษฏ� ไชยงาม
62013051624 นางสาวนัยน�ปพร อินทธรรมรักษ�
62013051625 นางสาวศุรีมาศ เวียนวงศ�
62013051626 นางสาววัชรีพร ทวีกูล
62013051627 นางสาวปวีณ�นุช กาญจนทอง
62013051628 นางสาวสมฤทัย จรลี
62013051629 นางสาวขวัญภัทร ล่ําสัน
62013051630 นายมนาธิป ทองส5งศรี
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051631 นางสาวปนัดดา เมฆม5วง
62013051632 นางสาวพรพิชชา บริพันธ�
62013051633 นายสัณหณัฐ กิจรอบคอบ
62013051634 นางสาวณัฎฐณิชา ตะกรุดแจ5ม
62013051635 นางสาวกนกวรรณ อินตUะวัน
62013051636 นางสาวป@ยฉัตร ฤทธ์ิธงชัยเลิศ
62013051637 นางสาวณัฏฐนันท� เคนสิงห�
62013051638 นางสาวอาทิตยา แข็งขัน
62013051639 นายอนิรุทธ� แสงฤกษ�
62013051640 นายสุเมธ สายอุด
62013051641 นางสาวภคพร ศรีนครเขต
62013051642 นายภานุพัฒน� พานเหล็ก
62013051643 นางสาวฉัตรนภา แก%วเขียว
62013051644 นางสาวสุทธิดา ชูนุ%ย
62013051645 นางสาววัทนพร จันทร�วิไชย
62013051646 นางสาวกมลชนก หลงภูงา
62013051647 นายวุฒิชัย เอียดบัว
62013051648 นายพริษฐ� ไชยศักด์ิ
62013051649 นางสาวญาณิศา จุลพงค�
62013051650 นายพรเจตน� โพธ์ิสาน
62013051651 นางสาวมนัสชญา เผือกชาวนา
62013051652 นางสาวณัฐริษา อินทสอน
62013051653 นางสาวกัญญารัตน� นามพลแสน
62013051654 นายพิพากษา สุทธินา
62013051655 นายวีระพงษ� สืบเชื้อ
62013051656 นางสาวธวัลรัตน� ชูเวทย�
62013051657 นางสาวเบญจวรรณ กํามา
62013051658 นางสาวธนิสร วันชัย
62013051659 นายณรงค� ตรียสูตร
62013051660 นางสาววานิชา มะลา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051661 นางสาวบุญศิริ สุขเมือง
62013051662 นางสาวธีราพร หมอดี
62013051663 นายพงพัฒน� ศรีคง
62013051664 นางสาวอัจฉราพรรณ เพ็งลุน
62013051665 นางสาวศิริพร รัตนพานิช
62013051666 นายเกษมพงศ� โนราช
62013051667 นางสาวสิรีธร กลมเกลี้ยง
62013051668 นายจักรกฤษณ� บุญเพ็ชร�
62013051669 นางสาววีรวรรณ ครุฑจ%อน
62013051670 นางสาวสาวิตรี พิมพ�มนตรี
62013051671 นางสาวอารดา วิเชฏฐพงษ�
62013051672 นายปพนวิช ชูชื่น
62013051673 นางสาวฐาปณี อินทสันต�
62013051674 นายชนน ศิลปะ
62013051675 นางสาวจันทร�จิรา โฉมสวย
62013051676 นางสาวชนัญชิดา บุญสง
62013051677 นางสาวอัจจิมา เขียวทอง
62013051678 นางสาวสัญสิรี ศรีรัตนตาปY
62013051679 นางสาวจินดาวรรณ ปุยคํา
62013051680 นางสาวนันทวัน วัชระสีมานันท�
62013051681 นางสาวสุนิชา จันทรเพชร
62013051682 นางสาวอรวรรยา นุชเจริญ
62013051683 นางสาวทัดดาว ศรีบุรมณ�
62013051684 นางสาวเกศินี รูปกระต5าย
62013051685 นางสาวมณฑิตา วสุนธรานิติกุล
62013051686 นางสาวคนึงนิจ ยะมามัง
62013051687 นายธนภูมิ ศรีโท
62013051688 นายวัชระ ขําเลิศ
62013051689 นางสาวอุทัยรัตน� วรชัยสกุล
62013051690 นางสาววราภรณ� คําลือเลิศ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051691 นางสาวเนตรชนก อภัยภักดี
62013051692 นายเกริกชัย ชัยวงษ�ฝFน
62013051693 นางสาวสุพัตรา ภักดีบุรี
62013051694 นางสุภาภรณ� ทัพพพันธ�
62013051695 นางสาวพิชญา วิเศษจิรกาล
62013051696 นางสาวธัญญ�กมน วงษาเทพ
62013051697 นายพงศธร นิลพันธ�
62013051698 นางสาวจรรยพร เศวตจิตรไกรสร
62013051699 นายประกาย ดีคล%าย
62013051700 นายชยานนท� เทียนธนานุรักษ�
62013051701 นายวัชรพร ปลื้มทรัพย�
62013051702 นางสาวสุภาพร จินดารัศมี
62013051703 นางสาวอมินตรา พุทธรัก
62013051704 นางสาวจิตรานุช ทองนรินทร�
62013051705 นายสุวิทย� ผอมนุ5ม
62013051706 นางสาววิชานาฏ ตUะแก%ว
62013051707 นางสาวมัลลิกานต� บุญเติม
62013051708 นางสาวชลิตา โพธ์ิศิริ
62013051709 นายกฤติเดช อุไพพร
62013051710 นายธนกร คัมภีริชยา
62013051711 นางสาวอริสา รัตนชัยฤทธ์ิ
62013051712 นายกมลทรัพย� จิตรสมหวัง
62013051713 นางสาวปภาวี แสงประดับ
62013051714 นายอาณัติ ปFนธิโป
62013051715 นายพิชญ�วรรธ ภาคอัต
62013051716 นางสาวญาณี ทองทวี
62013051717 นายวิศิษฏ� สังข�รักษา
62013051718 นางสาวณัฐชยา ขําโคกกรวด
62013051719 นายอานนท� เชิงรุ5งโรจน�
62013051720 นางสาววนิตา จันทวงศ�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051721 นายณัฐพงศ� ศรีสุขโข
62013051722 นายรุสพาน อาลี
62013051723 นางสาวณัฐธยาน� มีโบ
62013051724 นายไกรศร ศรีกระหวัน
62013051725 นางชนิกานต� บุญถนอม
62013051726 นายณภัทร วงศ�สุมิตร
62013051727 นางสาวภัทราภรณ� คงนาวัง
62013051728 นางสาวเสาวณีย� สุทธิกรณ�
62013051729 นางสาววันวิสา พิมภากรณ�
62013051730 นางสาวชนาภา คุ%มลาภ
62013051731 นายปFฐวีร� เปกะมล
62013051732 นายธนาพันธุ� พรหมประพันธ�
62013051733 นางสาวศุภธิดา ชาวห%วยหมาก
62013051734 นางสาวมีนตรา บุญเกิด
62013051735 นายอําพล โคตรพุ%ย
62013051736 นายนครินทร� แก%วโชติรุ5ง
62013051737 นางสาวพัทธ�ธีรา สิทธินันทวัฒน�
62013051738 นางสาวสุภาวดี อภิวงษ�
62013051739 นางสาวสุมิตรา ขาวสําอางค�
62013051740 นายวรปรัชญ� สันตะการ
62013051741 นายพงศธรณ� แสงสว5าง
62013051742 นางสาวอมรวรรณ สนสี
62013051743 นายธนูเดช พรพนม
62013051744 นางสาวปFทมพร ศรีธัญรัตน�
62013051745 นางสาวนันทิกา คันใจ
62013051746 นายชยากร แดงสวัสด์ิ
62013051747 นางสาวจิตตินาถ ป;อมศรี
62013051748 นางสาวสุมณี ใจดี
62013051749 นางสาวนพวรรณ อาษา
62013051750 นางสาววิชุตา ต้ินหนู
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013051751 นางสาวกัญญ�ณณัฐ ขํานิ่ม
62013051752 นายคณิน จันทร�ดํา
62013051753 นางสาวบัณฑิตา หวังดาลัด
62013051754 นางสาวรจิต พงษ�ไพโรจน�
62013051755 นายยุธทวี ทองโอเอี่ยม
62013051756 นางสาวชุติมา ยาหม้ิน
62013051757 นางสาวคนางค� บิลกุสลัน
62013051758 นางสาวจุรีรัตน� รามแก%ว
62013051759 นางสาวจิตลดา ราชหนู
62013051760 นางสาวณัฐกาญจน� สุขโข
62013051761 นางสาวอธิวัลย� ไทรยพฤกษ�
62013051762 นายธันยวัฒน� เณรเอี่ยม
62013051763 นายโยธิน แก%วกลม
62013051764 นางสาวธัญญารัตน� เทพสันตา
62013051765 นางสาวเมติตา บุญคง
62013051766 นางสาวพัชญา ณัฏฐ�อุรุชา
62013051767 นางสาวจิตปภัสส� หงษ�ทอง
62013051768 นางสาวจิรัชญา อามินเซ็น
62013051769 นางสาวธิติกาญจน� พูลสวัสด์ิ
62013051770 นางสาวมะลิวัลย� ซิลสูน
62013051771 นางสาวนรินทรา แดงเข%ม
62013051772 นางสาวจิรวรรณ เดชแทน
62013051773 นายจันทจร ศรีวงษา
62013051774 นายสรวิศ ดาลุนสิม
62013051775 นายชนนน ลิ่มวัน
62013051776 นายวีราพัชร� ฤทธิเจริญพัฒน�
62013051777 นางสาวตรีชฎา พ่ึงแย%ม
62013051778 นางสาวอรทัย รุ5งแกร
62013051779 นายยงยุทธ อินทะชัย
62013051780 นายพชรพล วังหิน
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62013051781 นายกิตติศักด์ิ ราชรินทร�
62013051782 นางสาวผกายมาศ อินนุพัฒน�
62013051783 นางสาวชนิดา พ่ึงสําเภา
62013051784 นายวรปรัชญ� แฮรี
62013051785 นางสาวฌัชนันท� ดวงเที่ยง
62013051786 นางสาวมณฑิตา โลกา
62013051787 นายศรัณย�ภัคร� จิตนารินทร�
62013051788 นายศศินทร� มะกูดี
62013051789 นางสาวกัญญาภัค ภูมิไชยา
62013051790 นางสาวศุภนันท� จุลวัฒนะ
62013051791 นางสาวนลินรัตน� อโศกบุญรัตน�
62013051792 นางสาวเพ็ญพิชชา ทิมปา
62013051793 นายพงษ�สันต� เพชรสุวรรณ
62013051794 นายวงศธร จงรักษ�
62013051795 นายสาตราวุธ คงขจร
62013051796 นางสาวศุภิสรา ชาวบ%านกร5าง
62013051797 นางสาวอุบล จันทาพูล
62013051798 นางสาววารี สิทธิราช
62013051799 นางสาวภัศราภรณ� ไชยต%นเทือก
62013051800 นางสาวณัณภัทร สัตรบุตร
62013051801 นางสาวรัตนเกษ หารสาร
62013051802 นางสาวกัญจนา รื่นจิตต�
62013051803 นางสาวเพชรบุรี รัตนประทีปพร
62013051804 นางสาวณัฐกานต� พันธ�หนองหว%า
62013051805 นางสาวนันทิยา รอดยัง
62013051806 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสิริวิมล คําภานุช
62013051807 นางสาวชาลิณี ปรีชามณีกุล
62013051808 นางสาวฉัตราพรรณ ฉัตรวิริยะวรกุล
62013051809 นางสาวธันยาภรณ� พุกเพชร
62013051810 นางสาวทิพย�วรรณ เปYยศิริ
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62013051811 นายยุทธนา วงษ�บุญยัง
62013051812 นางสาวกนกวรรณ ศักด์ิแก%ว
62013051813 นางสาวจตุพร บุญจวง
62013051814 นางสาวปณธร ศิริศักด์ิ
62013051815 นายซูรฮัน ดาวา
62013051816 นายณัฐดนัย เวียงวะลัย
62013051817 นางสาวสุภาพร จันทะกี
62013051818 นางสาวขนิษฐา ยศถาวรกุล
62013051819 นางสาวอัสมา ศรีนิล
62013051820 นายเจตริน ใจตรง
62013051821 นายบวรวิช วิภาดาเกษม
62013051822 นางสาวกาญจน�สุภา มีศรี
62013051823 นางสาวจีราวรรณ ทะชัย
62013051824 นางสาวพัชรนันท� อมรดลพิพัฒน�
62013051825 นางสาวอัญชิษฐา ลี้วัฒนาฮง
62013051826 นางสาวพรวิมล หลวงสนาม
62013051827 นางสาวศิริลักษณ� เกตุศรีเผือก
62013051828 จ5าอากาศเอกรุ5ง เวียงคํา
62013051829 นายเดชาธร จะบัง
62013051830 นางสาวสวิตตา เพียรราช
62013051831 นางสาวสุดารัตน� พระโบราณเมือง
62013051832 นายณัตถพงศ� จันทร�วิชัย
62013051833 นางสาวพัชราภรณ� มานิตย�
62013051834 นางสาววิลาวัลย� หันสันเทียะ
62013051835 นายธนกร คันธเนตร
62013051836 นางสาวปาริฉัตร พิทยานันท�
62013051837 นายธีรรักษ� ศศิพงษ�
62013051838 นางสาวสุพิชญา คําแดง
62013051839 นางสาวสาริศา ศุภสิน
62013051840 นางสาวลลิตา เมฆลอย
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62013051841 นางสาววิมลวรรณ มาตราช
62013051842 นายภาณุพงศ� อนุสุนัย
62013051843 นายสิริพงศ� รักษ�ธรรมเสมอ
62013051844 นางสาวรัตนา ศรีลาศักด์ิ
62013051845 นางสาวศิรดา กําประสิทธ์ิ
62013051846 นางสาวทิพย�ภาวรรณ ศิริวิทยกูล
62013051847 นางสาวแพรว บุญยรัตพันธ�
62013051848 นางสาวศิริพร บรรลือทรัพย�
62013051849 นางสาวสิริมา กาญฉวี
62013051850 นายรักสนิท ศรีสุพรรณ
62013051851 นางสาวณัฎฐณิชา หมายมี
62013051852 นายวัลลภ ไวยวาสนา
62013051853 นางสาวสุดารัตน� เพ่ิมพูล
62013051854 นางสาวศิริประภา กฤษณะกาฬ
62013051855 นางสาวเกษร กัลปพฤกษ�
62013051856 นางสาวณัฐิยา นิ่มเนตร
62013051857 นางสาวพนิดา บุญยเมศสลวย
62013051858 นางสาวอภิสรา คําทราย
62013051859 นายรัตติกร สอนจูมมาตย�
62013051860 นายธันบดินทร� หอมชื่น
62013051861 นายภานุวัฒน� ทิมน%อย
62013051862 นางสาวชมพูนุท ทองพรหม
62013051863 นายพรรษวุฒิ ศรีทิพย�
62013051864 นางสาววรินธร มวลสุข
62013051865 นางสาวนฤมล ทองราช
62013051866 นางสาวอัญชนา สิงห�ทองลา
62013051867 นายกิตติพงศ� โสมปาน
62013051868 นางสาวป@ยนุช ใจดี
62013051869 นางสาวมะลิวัน ปานเสียง
62013051870 นายสุขเกษม แจ5มกระจ5าง
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62013051871 นางสาวลภัสรดา อินเสาร�
62013051872 นางสาวภิญญดา สารพา
62013051873 นางพิชยา คชวัตร
62013051874 นางสาวก่ิงกาญจน� ธรรมสัจจกูล
62013051875 นางสาวเบญจวรรณ โสพันธ�
62013051876 นางสาวณัฏฐาศิริ ผลาหาญ
62013051877 นางสาวบุศรา พวงสมบัติ
62013051878 นางสาวจันทกานต� เจริญวงษ�
62013051879 นางสาวนวพร ระงับทุกข�
62013051880 นางสาวรุจิษยา อยู5สนิท
62013051881 นางสาวสตรีรัตน� มารยาท
62013051882 นางสาวชนากานต� ยวงใย
62013051883 นางสาวนัชชา ตันแขมรัตน�
62013051884 นางสาวบิยะมล คนหม้ัน
62013051885 นางสาวปรายฝน นพวงศ�
62013051886 นายกฤษณะ ขัดคํา
62013051887 นายธเนศ กล5อมจาด
62013051888 นางสาวสุนิษา สภาพไทย
62013051889 นางสาวอังสุมารี ช5วยสังข�
62013051890 นางสาวนิชานันท� จันทร
62013051891 นางสาวลภัส ไพรินทราภา
62013051892 นายเดชณรงค� นะรายรัมย�
62013051893 นางสาวสุชัญญา ชัยประภา
62013051894 นายนัซรอน จิสวัสด์ิ
62013051895 นายชาญพล ภูผา
62013051896 นางสาวปานตา สุทธิบูรณ�
62013051897 นางสาวกนกพร ทิพย�นาวา
62013051898 นางสาววริษา อยู5สุข
62013051899 นางสาวกชอรปQ สอนดี
62013051900 นายอภิสิทธ์ิ แช5มภักดี
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62013051901 นายจิรเวช กสิเจริญ
62013051902 นายธนากร จากทัพเนตร
62013051903 นายยุทธสิทธ์ิ ม่ิงขวัญ
62013051904 นางสาวภัทริกา ศุภนคร
62013051905 นางสาวสุธาดา ศรีสังข�
62013051906 นางสาวพรปวีณ� ยินดี
62013051907 นางสาวหทัยชนก สิงหทราเมศน�
62013051908 นางสาวรัตนกร พิมพ�งาม
62013051909 นายสุธน นาคะ
62013051910 นางสาวนัทธมน สุคม
62013051911 นางสาวสุภาวรรณ ชื่นนิรันดร�
62013051912 นายวชิรวิทย� วีระป@ด
62013051913 นางสาวปนัฐดาภรณ� ลายทอง
62013051914 นางสาวกาญจนา จันสกุลทิพย�
62013051915 นายปฐมพร เกตุทนงค�
62013051916 นายจิรชาติ แซ5เจียม
62013051917 นางสาวชนม�นิภา เต็มรัตน�
62013051918 นายเอกรัชต� ลี้ประเสริฐ
62013051919 นายปกรเกียรต์ิ ตรัยดวงรักษ�
62013051920 นางสาวชญาค�นิษฐ� สัตยาชัย
62013051921 นายทวีวงษ� เพชรสุวรรณ�
62013051922 นางสาวพัชราภรณ� ดาษดา
62013051923 นางสาวจิตานุช บุญศรี
62013051924 นายณัฐิวุฒิ จันทร�ทอง
62013051925 นายสุธี เจะเหลา
62013051926 นางสาวสุชาดา เพ็งแจ5ม
62013051927 นางสาวพัชรินทร� ปาปะเขา
62013051928 นายณฐกร นิลจันทร�
62013051929 นายฤกษ�ฉัตร นนสุราช
62013051930 นางสาวสุภาภรณ� จองบุญวัฒนา
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62013051931 นางสาวดรุณวรรณ เกษรังสรรค�
62013051932 นายวิบูลย� ด%วงชาวนา
62013051933 นางสาวนนทิยา สีหากุล
62013051934 นายชนะศักด์ิ บุญจัตุรัส
62013051935 นางสาวอารียา ฟาหลี
62013051936 นายอนันตชัย แก%วมูลเนียม
62013051937 นางสาววชิราภรณ� สามารถ
62013051938 นายเมธาวัต พุ5มทอง
62013051939 นางสาวอภัสรา อินตานิ
62013051940 นางสาวอัมราลักษณ� ดาสา
62013051941 นางสาวปวีณา ทรัพย�อร5าม
62013051942 นางสาวปารมี ปุยะสันต�
62013051943 นางสาวศิวพร เดชเกตุ
62013051944 นางสาวรูซานา ดะละซู
62013051945 นางสาวดารารัตน� ศรีขวา
62013051946 นางสาวธันยา แสงเพชร
62013051947 นางสาวอรณิชา รัตนจิตต�
62013051948 นางสาวสุธาวัลย� รัตนรุ5งเรืองเกียรติ
62013051949 นางสาวอาทิตยา เรือนเพ็ชร
62013051950 นางสาวก่ิงกาญจน� พิจิตร
62013051951 นางสาวอรุโณทัย ม่ังค่ัง
62013051952 นางสาวสุนทรี พรมศรี
62013051953 นางสาวภัทรวดี อินวกูล
62013051954 นางสาวกุลธิดา เจริญโตUะ
62013051955 นางสาววัชรี สอนเวียง
62013051956 นางสาวทัศนีวรรณ กฤษฎารักษ�
62013051957 นางสาวณัฐกานต� ต%มใจดี
62013051958 นางสาวมีนา ม่ันพรม
62013051959 นายจิรวัฒน� ด%วงชาวนา
62013051960 นางสาวพรชนก สร%อยตา
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62013051961 นางลัดดาวรรณ ต%นแทน
62013051962 นางสาวธัญชนก หม่ันผดุง
62013051963 นางสาวสุกัญญา ปลั่งศรีทรัพย�
62013051964 นางสาวทิพวรรณ� ทิพมาตร 
62013051965 นางสาวศุภวรรณ ไทยสงวน
62013051966 นางสาวสาวิตรี จงรักษา
62013051967 นางสาวกาญจนา เจริญสวรรค�
62013051968 นางสาวศศิมาภรณ� ซาเหลา
62013051969 นายปฏิภาณ พรมจันทร�
62013051970 นายศิวา สุขุม
62013051971 นางสาวสุนิษา หนูสถิตย�
62013051972 นางสาวจินตนา โกศักด์ิศรี
62013051973 นางสาววรัญญา ธัญญาอุดมสิน
62013051974 นางสาวอภิชญา เสง่ียมรัตน�
62013051975 นางสาวพัชณัฐศกาญจน� สัตยากูล
62013051976 นายวรฉัตร สิงหานนท�
62013051977 นายธนวิชญ� ดําพริก
62013051978 นางสาวณัฐวรรณ โพธิชัย
62013051979 นางสาวปรียาพักตร� คําบุญเรือง
62013051980 นางสาวพิราวรรณ พรมจีน
62013051981 นางสาวอติกานต� บัวริน
62013051982 นายเจษฎา ใจร%าย
62013051983 นางสาวอาทิมา ลวกุล
62013051984 นายกูเลUาะ สูเรUะ
62013051985 นางสาวมนัสวีญ� นพเก%า
62013051986 นางสาวรัสวรรณ เส็มหมัด
62013051987 นายกมลฉัตร ผาไชย
62013051988 นายอดิพงศ� เพ็งทอง
62013051989 นางสาวพิชญ�สินี แก%วคํา
62013051990 นางสาวยุลดา อาสารณะ
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62013051991 นางสาวหัถวรรณ เรืองโรจน�
62013051992 นางสาวพรรณทิภา จิรการพานิชย�
62013051993 นางสาวลักขณา อาจแก%ว
62013051994 นางสาวเจนจิรา วงศ�ป;อง
62013051995 นางสาวกนกวรรณ เขียวจันทร�
62013051996 นางสาวปนัดดา หนูทอง
62013051997 นางสาวณัฐกุล มีสุข
62013051998 นางสาวภัทราภรณ� กราบกราน
62013051999 นายรัชพล จินันทุยา
62013052000 นางสาวกฤษดาภรณ� ปFนทะนันท�
62013052001 นางสาวแพรวนภา พันธ�โสรี
62013052002 นางสาวสายทอง วัดอ5อน
62013052003 นางสาวปรียาภรณ� สุภาทรัพย�
62013052004 นางสาวรุ5งทิวา โพธ์ิฤกษ�พราหมณ�
62013052005 นายตรีภูมิ สนิ
62013052006 นางสาวมณฑิรา บุญเอิบ
62013052007 นางสาวกฤติญาณี ถาวงษ�เพีย
62013052008 นางสาวศกุลตลา ศรีอรุณ
62013052009 นางสาวชาลิสา สงวนทรัพย�
62013052010 นางสาวอมรวดี แซ5ฉ่ัว
62013052011 นายอาทิตย� กร5างใกล%
62013052012 นายสันธาน แหวนเงิน
62013052013 นางสุภาภรณ� เขียนนิล
62013052014 นางสาวศิริลักษณ� อาคมานุวัตร
62013052015 นางสาวมาริษา ปFนเข่ือนขัด
62013052016 นางนุจรี สุขเกตุ
62013052017 นายกฤษฎา ศรีเพ็ชร
62013052018 นางสาวกนกพร จันทร�โยธา
62013052019 นางสาวจุไรวรรณ แว5นแก%ว
62013052020 นางสาวมัลลิกา ตลึงจิตต�
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62013052021 นายไกรสันต� ปาสาริกัง
62013052022 นางสาวสุวิมล จินดาวัลย�
62013052023 นางสาวจิรัฐติกาล นุชสาย
62013052024 นางสาวปาริชาติ ทองเทศ
62013052025 นางสาวสุกานต�ดา อิ่นคํา
62013052026 นางสาวสุพิน รุ5งเรือง
62013052027 นายเดชา อังคาสัย
62013052028 นายมนัสพงษ� ระลึก
62013052029 นายณัฐพล นาคพุก
62013052030 นางสาววาสนา กองชัย
62013052031 นางสาวอภิญญา นึกม่ัน
62013052032 นางสาวเมทิกา ทิพธนาดนตร�
62013052033 นางสาวอุษณีย� จันทร�สว5าง
62013052034 นายฉัตรชัย ก%านก่ิง
62013052035 นายจักรกฤษณ� โคตบุตร
62013052036 นายคมกฤษ จอมคําศรี
62013052037 นางสาวไพรจิตร แพงไธสง
62013052038 นางสาวพจนาถ ตะละศักด์ิ
62013052039 นายประดิพัทธ� พรมเทพ
62013052040 นางสาวขวัญวรา ชินภา
62013052041 นางสาวนฤมล บาลรุ5งเรือง
62013052042 นางสาวธัญญชล พงษ�อิ่ม
62013052043 นางสาวสุภิตา จันทร�ยุคันโท
62013052044 นายกฤษณะ สงชุม
62013052045 นางสาวปFญชลี มิตรขุนทด
62013052046 นางสาววรารัตน� ฟุ;งมี
62013052047 นางสาววิลาวัณย� รัมมะนะกัจจะ
62013052048 นางสาวสุทธิดา คีรีรักษ�
62013052049 นายกิตติพงษ� เชียรวิชัย
62013052050 นางสาวปาริชาติ แขวงรถ
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62013052051 นายรัฐพล รัตนสมบูรณ�
62013052052 นายณภัทร คะโต%
62013052053 นายชาญวิทย� สุขทัศน�
62013052054 นายรัชพงศ� คงช5วย
62013052055 นางสาวกรวสา ทัพเรือง
62013052056 นายยุทธภูมิ จ%อยนุแสง
62013052057 นางสาวรจนา เทศไทย
62013052058 นางสาวฐิตาภรณ� ขัติยะ
62013052059 นายเฉลิมศักด์ิ ศรีน%อย
62013052060 นายอานนท� คงสอน
62013052061 นางสาวพิมลดา นิยม
62013052062 นางสาวนงคราญ สีหานาม
62013052063 นางสาวมณฑิรา สาธิตสุข
62013052064 นายวรรธนะ นิธิปณิธิยางกูร
62013052065 นายพัชรวัฒน� ชูฉัตรธนานนท�
62013052066 นางสาวนันท�สมร แดงสุข
62013052067 นายภิญโญ ห5วงมาก
62013052068 นายคมชาญ จันทรสุกรี
62013052069 นางสาวเพชรรัตน� ปรากฎดี
62013052070 นางสาวปรียานุช จันทะคัด
62013052071 นางสาวป@ยนุช เกิดศิริ
62013052072 นายพงศกร เรือนสุข
62013052073 นางสาวปFญจพร เปรียบยอดย่ิง
62013052074 นายปณิธาน รสรื่น
62013052075 นางสาวปรินดา ย้ิมรอด
62013052076 นายสุวรรณชัย คล%ายทอง
62013052077 ว5าที่ร%อยตรีประจักษ� สินเกต
62013052078 นายธัชกร สร%อยสน
62013052079 นายนัฐพล ก%อนจ%าย
62013052080 นางสาวลัดดาวรรณ ไวยา
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62013052081 นางสาวปานวาด ณ ศรีโต
62013052082 นางสาวกรธิดา อินตUะนัย
62013052083 นางสาวณีรนุช แก%วเกษการ
62013052084 นางสาววันวิสา มรรคทรัพย�
62013052085 นายซาอิดอาฮาด ฮัสซัน
62013052086 นางสาวธนัฏฐา สุวรรณากาศ
62013052087 นายณัฐชนน อ%นอยู5
62013052088 นางสาวพรหมปภัสสร เปYยนขุนทด
62013052089 นายธีรกานต� จันทร�แดง
62013052090 นางสาวจุฑาลักษณ� ทัศนา
62013052091 นางสาวจุฑาภรณ� สอนแก%ว
62013052092 นางสาวสุกัลยา ขําทัศน�
62013052093 นางสาวพิจิตรา ศรีสงคราม
62013052094 นายสุพัฒน� ชูสุวรรณ
62013052095 นายวสันต� บัวอ5อน
62013052096 นายโมไนย คําสั้น
62013052097 นางสาวรินรดา วสวานนท�
62013052098 นางสาวพรนภัส ม5วงชัย
62013052099 นายกฤษณะ ศิริอัศวตระกูล
62013052100 นางสาววริศรา เขียวรอด
62013052101 นางสาววิไลวรรณ อัครวงษ�
62013052102 นายพันธุ�ชัย ท%องฟ;าไฉไล
62013052103 นางสาวสุนิตษา ศรีช5วย
62013052104 นางสาวกนกวรรณ แก5นของ
62013052105 นางสาวภูริมาศ สกุลพงศ�ภัค
62013052106 นางสาวนาฬิกา มูลเกตุ
62013052107 นางสาววิลินทร� หล5อศรีจันทร�
62013052108 นางสาวณฐภัทร สุเนตร
62013052109 นายคาวี สร%อยสาวะ
62013052110 นางสาวอรณัฐ ทันใจ
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62013052111 นางสาวสายฝน อัญญโพธ์ิ
62013052112 นางสาวพรรณภัทร มะกรูดทอง
62013052113 นางสาวสรารัตน� รุ5งเรือง
62013052114 นางสาวขวัญฤทัย สาโรจน�
62013052115 นางสาวชลศิชา อินทะนุ
62013052116 นางสาวปนิดา งามบริรักษ�
62013052117 นางสาวศิรินทิพย� มากเขียว
62013052118 นายป@ยะวุฒิ เลิศเจริญชัยสกุล
62013052119 นางสาวธีร�ชญาน� โบราสี
62013052120 นายอนันตพร สุชาติพงศ�
62013052121 นางสาวนวรัตน� ต้ังซุ%น
62013052122 นายกิตติพันธุ� พัฒชู
62013052123 นายสุชาติ ศรีปFจฉิม
62013052124 นางสาวอรัญ\ู ชูชาติ
62013052125 นายนรากร พงศ�อารี
62013052126 นายณัฐวัฒน� เสาวพันธ�
62013052127 นายศรัณย�ภัทร พัตรปาน
62013052128 นางสาวภัทราวดี แก%วไสย
62013052129 นางสาวสุภารัตน� โสพิมพ�
62013052130 นางสาวศรันพร แผ5นทอง
62013052131 นางสาวทัศนีย� แก%วมณี
62013052132 นางสาวสุชีลา บุญมาขจรโรจน�
62013052133 นางสาวธาวิณี ธิมา
62013052134 นางสาวจิราภรณ� ชุมภูวัน
62013052135 นางสาวจิราพร นูมหันต�
62013052136 นางสาวฌัชมาภรณ� หนูขจร
62013052137 นางสาวศิริพร คําสิงห�
62013052138 นางสาวนุชจรีย� โชติพันธ�
62013052139 นายจรุงเดช พัดศรีเรือง
62013052140 นางสาวธมลพร กาษร
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62013052141 นางสาวไอลดา เอนันรัตน�
62013052142 นางสาวรักษ�สุดา ขันธพัฒน�
62013052143 นายอาริสซ� ตาโฮง
62013052144 นายสุธี ต้ังใจพิทักษ�
62013052145 นางสาวภัสรา ภิรมย�ไกรภักด์ิ
62013052146 นางสาวสุภาวดี มีจิตร
62013052147 นางสาวนัชชา อภิชาตบุตร
62013052148 นางสาวสุดารัตน� มีโนนทอง
62013052149 นางสาวมุทิตา เรืองฤทธ์ิ
62013052150 นางสาวณัฐสุดา บํารุงศิลปQ
62013052151 นางสาวอภิรดี ทิสานนท�
62013052152 นางสาวพรรณิภา ชนะพจน�
62013052153 นางสาวบงกชมาศ ไชยสลี
62013052154 นางสาวกนกกาญจน� ผกากาศ
62013052155 นางสาวจิรวรรณ ปาลวัฒน�
62013052156 นางสาวกอรปแก%ว ผินมณี
62013052157 นางสาวจักรีพร วีระการ
62013052158 นางสาวศิริวรรณ หล5อจิตร�
62013052159 นางสาวปวีณา โสมจัน
62013052160 นางสาวกมลลักษณ� อินทโกษี
62013052161 นางสาวณฐิกา สุพรรณบัฏ
62013052162 นางสาววลีรัตน� เทพเอ%ย
62013052163 นางสาวกนกพรรณ บัวคง
62013052164 นายณัฐพล เขตกิตติคุณ
62013052165 นายลุฏฟY พัชฏะโยธิน
62013052166 นายพัชรเมศร� วุฒิเลิศเดชานนท�
62013052167 นางสาวชลนิภา หวังสุดดี
62013052168 นางสาววรรณพร พลับพลึง
62013052169 นางสาวอุมาพร ชูเกิด
62013052170 นางสาวรสิกา พรหมคุณ
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62013052171 นางสาวสุธาสินี สีหานาท
62013052172 นางสาวเปรมยุดา กวดนอก
62013052173 นายจิตรภาณุ ศรีเดช
62013052174 นายภควัตร จินดาวงค�
62013052175 นางสาวสิริลักษณ� ป@Pนวัฒนชัย
62013052176 นายธงไทย น%อยเจริญ
62013052177 นางสาวลดารัตน� น%อยสี
62013052178 นางสาวเปมิกา ตีรณานุสิษฐ�
62013052179 นางสาวพรชิตา มีลาภ
62013052180 นายอัครเดช ชมภูนาวัฒน�
62013052181 นายธนวิชญ� สุวรรณวงศ�
62013052182 นายประสิทธ์ิ โกมัย
62013052183 นายฉัตรพิศุทธ์ิ ปFญญาแก%ว
62013052184 นายปฏิภาณ ปะหุปะมัง
62013052185 นางสาววิกานดา สามงามชัง
62013052186 นายณัฐวุฒิ บุษดา
62013052187 นางสาวพิชชาภรณ� สุนทรวิภาต
62013052188 นางสาวณัฐกานต� ลัดดาดํา
62013052189 นางสาวกุลณัฐ วัฒนสุข
62013052190 นายจารุวิทย� ขาวชูรักษ�
62013052191 นายบัณณวัฒน� บริสุทธ์ิ
62013052192 นายอรรถพล แก%ววิเชียร
62013052193 นางมัลลิกา พรหมมินทร�
62013052194 นางสาวสุนันทา ป@Pนกาญจนนาวี
62013052195 นางสาวสุดารัตน� ศฤงคาร
62013052196 นางสาวนูรูพารา กาซอ
62013052197 นางสาวนิสารัตน� สัปคง
62013052198 นางสาวกาญจนภา เป[งโท
62013052199 นายฐิติพงศ� พ่ึงศรี
62013052200 นางสาวกุสุมา กวางแก%ว

หน%า 1740 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052201 นายสัมฤทธ์ิ นิวินรัมย�
62013052202 นายมารวย ปFญญาธนกิจ
62013052203 นางสาวอรชุดา การุญ
62013052204 นางสาวกรวิมล ไร5ลือคํา
62013052205 นางสาวณัฐวิภา กิจชีววิทยา
62013052206 นางสาววีรญา จากโคกสูง
62013052207 นางสาวศิรินันท� ยังจันทร�
62013052208 นายชวัสรัฏฐ� นาคแสงจันทร�
62013052209 นางสาวชนนหทัย กันคํา
62013052210 นางสาวรัชฎาภรณ� วีระสุข
62013052211 นายพลอยภทร วงษ�ทิพย�
62013052212 นางสาวณิชมน วรรณาไทร
62013052213 นางสาวปรียานุช ทิพย�ราช
62013052214 นางสาวภริตา ปรีชาธรรม
62013052215 นางสาวสุนันทา บุญจันทร�
62013052216 นางสาวกชนันท� ทองศรีงาม
62013052217 นางสาวมณฑิรา แจ%งเนตร
62013052218 นางสาวภรณ�ทิพย� อสุรินทร�
62013052219 นางสาวพิรุณธร แสงสุนทร
62013052220 นางสาวมาริษา โชติสนธ์ิ
62013052221 นางสาววนิดา ภาคแก%ว
62013052222 นางสาวจันทร�นิภา วังคีรี
62013052223 นางสาววนิชา ศรีลา
62013052224 นางสาวจตุรพร สร%อยศรีหา
62013052225 นางสาววานิ อารง
62013052226 นายกรธัช ไกรทิพยสุนทร
62013052227 นางสาวสริตา ธีระราษฎร�
62013052228 นายชัยยันต� เอี่ยมงาม
62013052229 นางสาวปวีณา เอ็มเอ็ม
62013052230 นางสาวประภาพรรณ คลังกลาง

หน%า 1741 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052231 นางสาวจุไรรัตน� นาคขําพันธ�
62013052232 นางสาวปFทมา ประสงค�สุข
62013052233 นางสาวชญานุตน� ธาราพงษ�
62013052234 นายกิตติคุณ วิสารทพงศ�
62013052235 นายเรวัตร แจ%งสว5าง
62013052236 นายวิสิฐ แสงเพชร
62013052237 นางสาวสุปรียา ถาวร
62013052238 นางสาวพัชราพรรณ คําเสน
62013052239 นางสาวปริฉัตร สุขหงษ�
62013052240 นายปฏิพัทธ� เฉยเก5า
62013052241 นางสาวลําดวน พงศ�จีน
62013052242 นางสาวชนิสรณ� ชมเชย
62013052243 นางสาวศิมาภรณ� วิทยาแพทย�
62013052244 นายภัทรพร น%อยวัฒนกุล
62013052245 นางสาวรัตนา บุญมี
62013052246 นายศุภชัย ขําเลิศ
62013052247 นางสาวนิตยา เหล5าชา
62013052248 นางสาวปุณยนุช บุญประถัมภ�
62013052249 นางสาวอาตีเราะห� ยูโซUะ
62013052250 นางสาวกัลยา เอื้องตระกูลสุข
62013052251 นางสาวธนวรรณ เข็มอํานาจ
62013052252 นายณัฐวัฒน� สุวรรณรัตน�
62013052253 นางสาวสุภาวดี ไชยวัง
62013052254 นางสาวสายใจ โกษากุล
62013052255 นายภูริวัจน� วงศ�ตันติเจริญ
62013052256 นางสาวพิมพ�พรรณ เชิดชู
62013052257 นางสาวกมลชนก เพ็ชรไพย�
62013052258 นางสาวพิมพ�ภัทรา ขันทอง
62013052259 นางสาวพัชริดา อบอุ5น
62013052260 นายธีระสุภ ลิ้มวงศ�พิพัฒน�

หน%า 1742 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052261 นางสาวภรพสุ ใบมูซอ
62013052262 นางสาวภาณุมาศ รัตนทอง
62013052263 นางสาวรัตนาพร ต้ังสูงเนิน
62013052264 นางสาวทิพวรรณ ป@Pนแก%ว
62013052265 นางสาวศุภลักษณ� ทับทอง
62013052266 นางสาวนภัทร ชัยทวีพรภัทร�
62013052267 นางสาวบุปผา วัฒนคําแสง
62013052268 นางสาวมัลลิกา แก%วกุลศรี
62013052269 นางสาวฐิติธิดา ดีล%วน
62013052270 นายณัฏฐ�ปริณห� ขวัญสุด
62013052271 นายศราวุฒ เต็มดวง
62013052272 นางสาวจุฑามาศ จิรัฐติกร
62013052273 นางสาวญาณิศา เตชะไพฑูรย�สุข
62013052274 นางสาวจริยา ส%มโต
62013052275 นางสาวตุUกตา สิงพรม
62013052276 นางสาวศันสุนีย� ภู5ประกิจ
62013052277 นายสุรพงษ� เลาหป@ยะกุล
62013052278 นางสาวปานรวี ปาณะศรี
62013052279 นางสาวปริญา แสงจรัญ
62013052280 นางสาวมาริษา เนตรสง5า
62013052281 นางสาวธัญลักษณ� นูเด็น
62013052282 นายวิทยะ พินพิสิทธ์ิ
62013052283 นายวุฒิชัย พลอินทร�
62013052284 นางสาวพิศศรี สร%อยศรี
62013052285 นางสาวกมลวรรณ จันทร�ฉาย
62013052286 นางพรนภา เทียมทัด
62013052287 นางสาวพรนภา บุตรธรรม
62013052288 นางสาวอรพรรณ แสงอรุณ
62013052289 นางสาวกัญจนา หนูเกตุ
62013052290 นางสาวปราณีต เหตุทอง

หน%า 1743 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052291 นางสาวจีรนันท� เกตุวิสุทธ์ิ
62013052292 นายธัชกร อังสนุ
62013052293 นางสาวกนิษฐา พันธุ�บุญปลูก
62013052294 นายพนมกร พฤกษะวัน
62013052295 นางสาวธัญวรัตม� กิจนุสนธ์ิ
62013052296 นางสาวสริญญา ด5อลUะ
62013052297 นายติรวัฒน� สดมพฤกษ�
62013052298 นายกิตติพัฒน� แดงแสงทอง
62013052299 นายณัฐวัชร ณรงค�ไตรรัตน�
62013052300 นางสาวสุภาพร เอื้อสกุลรุ5งเรือง
62013052301 นางสาวธนารัตน� วรรณวงศ�กา
62013052302 นายวรัญ\ู ทองชํานาญ
62013052303 นายอนุรักษ� ศุภรัตน�คนนท�
62013052304 นายคณิศชาติ บุญแสง
62013052305 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอริสา สุ5มพันธ�
62013052306 นางสาวอรุโณทัย แสงศรี
62013052307 นายอาคม พรมขัน
62013052308 นางสาวเบญจวรรณ จอมพลาพล
62013052309 นายสหรัฐ บัวทอง
62013052310 นายธีระพงศ� อินอ5อน
62013052311 นางสาวกาญจนา สมวันดี
62013052312 นายสฤษด์ิ คําหว5าง
62013052313 นางสาวลิลาวัลย� จารุดิลกกุล
62013052314 นายปภินวิชญ� ชิระสุวรรณ
62013052315 นางสาวรัตนาภรณ� ปานหม่ืนไวย
62013052316 นางสาวกมลวรรณ คงกล่ํา
62013052317 นางสาวสิวัยยา นิ่มสกุล
62013052318 นางสาวศรัญญา แก5นท%าว
62013052319 นางสาวพรทิพย� ขิระทาน
62013052320 นางสาวจินตหรา บึงใส

หน%า 1744 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052321 นางสาวชลทิชา เสริมทรัพย�
62013052322 นางสาวโสลิตา อุตมัง
62013052323 นางสาวทิวาพร ทองสา
62013052324 นางสาวปรียารัตน� แทนบุญ
62013052325 นางสาวรัตนวลี ปFญญา
62013052326 นายวีรยุทธ บุญประคม
62013052327 นายปกรณ�ศักด์ิ อุไรประเสริฐ
62013052328 นายโกศล โสป@ยะ
62013052329 นางสาวปภินดา คํามณี
62013052330 นางสาวปาริชาติ เสริมศรี
62013052331 นางสาวณิชารีย� เป;าทอง
62013052332 นางสาวกวิสรา ตันซู%
62013052333 นายธุวานนท� ภู5พงษ�
62013052334 นางสาวปFณณรัตน� โกมลธีระโรจน�
62013052335 นางสาวมีนาพร มลคล้ํา
62013052336 นางสาวอภันตรี ตุงคะสามน
62013052337 นางสาวพรพิมล ชัยวงศ�
62013052338 นายสุทัศน� ผลรอด
62013052339 นายภัทรวุธ ทรัพย�สิน
62013052340 นายสุรพงษ� จันทรชาติ
62013052341 นางสาวณัฐฏิยากรณ� พลสว5าง
62013052342 นายสาธิน โรจนถาวร
62013052343 นายทินวัฒน� ปFญญาปรุ
62013052344 นางสาวนภัสวรรณ มณีวงศ�
62013052345 นางสาวสินิทธา อิ่มแจ%ง
62013052346 นางสาวนุชจนีย� ดีจิต
62013052347 นางสาวดวงพร หนูนารถ
62013052348 นางสาวณัฐฐิญา ทับสีรักษ�
62013052349 นางสาวนิภาพร ไกรเสม
62013052350 นายพงศธร มากแก%ว

หน%า 1745 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052351 นางสาวอรวรา สรหงษ�
62013052352 นางสาวธนัญชนก เดสันเทียะ
62013052353 นางสาวกุลสตรี ปFกครึก
62013052354 นางชลธิชา เคลือบบุญสอน
62013052355 นางสาวสุนิดา ทรัพย�บํารุงสกุล
62013052356 นางสาวภรภัค สุวรรณเหล5า
62013052357 นางสาวป@ยวรรณ สุวรรณเกษา
62013052358 นายพรพิพัฒน� ร5มโพธ์ิทอง
62013052359 ว5าที่ร%อยตรีหญิงมณีกาญจน� กรดมณี
62013052360 นางสาวศิริพร โรจน�บุญถึง
62013052361 นางสาวนิธิวดี ธนากรไพศาล
62013052362 นายณัฐวุฒิ รัตนพันธุ�
62013052363 นางสาวณัฐธยาน� หล%าจ%อน
62013052364 นายสมพงษ� ทองมาก
62013052365 นายภาวดล ฉ่ิงทองคํา
62013052366 นางสาววนิดา เพชรสังข�
62013052367 นางสาวป@ยมาภรณ� เหมืองทอง
62013052368 นางสาววาริณี นันทพุฒ
62013052369 นางสาวนัฐกาญจน� จอมมงคล
62013052370 นายทวีโชค เลาหไทยมงคล
62013052371 นายกันต�ธร แก%วโยธา
62013052372 นางสาวไพลิน ศรีนวลสด
62013052373 นางสาวกนกวรรณ ชูช5วย
62013052374 นางสาววันวิสา เสง่ียมศักด์ิ
62013052375 นางสาวอารยา ศรีอ5อน
62013052376 นางสาวนันทิญา ถาวรชาติ
62013052377 นางสาวณัฎฐา ดํารักษ�
62013052378 นางสาวสายฝน ตาปราบ
62013052379 นายชัยอิสระ ชัยสาร
62013052380 ว5าที่ ร.ต.หญิงวิมล แซ5เล5า

หน%า 1746 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052381 นายประสิทธ์ิ ประยูรดารา
62013052382 นางวัฒนา ศรีหนารถ
62013052383 นางสาวจิราพร วงค�ราชพรม
62013052384 นางสาวสุรัยยา นาวงษ�
62013052385 นายกฤษชัย ม่ันเสถียรสิน
62013052386 นางสาวจิรพรรณ ตุ%ยแก%ว
62013052387 นางสาวชนิภรณ� นาทอง
62013052388 นางสาวชุติมา เกิดจันทร�ตรง
62013052389 นางสาววริษฐา ก%านทอง
62013052390 นางสาวจารุวรรณ นาคชื่น
62013052391 นายศุทธวีร� ไชยชมภู
62013052392 นางสาวโชติกา คิดอ5าน
62013052393 นายกฤษณะ ย5อมเจริญ
62013052394 นางสาวอชิรา เรืองศรี
62013052395 นายสมศักด์ิ ทองเพชร
62013052396 นางสาวศิริรินทิพย� จันทรัมพร
62013052397 นางสาวกรรณิการ� เจริญวงศ�
62013052398 นางสาวสุนิสา สถาพร
62013052399 นายวรันต�พงษ� วัชรพงศ�วณิช
62013052400 นางสาวปุณฑริกา นุกูลวุฒิโอภาส
62013052401 นายวัชรัตน� ตาสอน
62013052402 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเนตรนภา ลักษณาวงศ�
62013052403 นางสาวกนกอร สุยะหน%อย
62013052404 นายธนกร กันโต
62013052405 นางสาวมนสิชา ปรักมาส
62013052406 นายวสุธร ธารี
62013052407 นางสาวปรีดาภรณ� เพชรวิกัย
62013052408 นางสาววารุณี แซ5โซ%ง
62013052409 นางสาวมณทิรา จิตราภิรมย�
62013052410 นางสาวนภัทร หนูนันท�

หน%า 1747 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052411 นางสาวปรัชนิดา ขันธ�ชัย
62013052412 นางสาวจันทร�จิรา ยอดวงกอง
62013052413 นางสาววิรากร ชนะพงษ�
62013052414 นางสาวศิริลักษณ� ภู5ทิพย�
62013052415 นางสาวเบญจพร คําปFญญา
62013052416 นายธนธรณ� โสภา
62013052417 นางสาวศุภลักษณ� ไชยะกาศ
62013052418 นางสาวอัญชลี กุลานุวัตร�
62013052419 นางสาวรอบีอะ น%อยทับทิม
62013052420 นางสาวดวงกมล ศรีกรด
62013052421 นายกิติณัฐ� ศรีมูล
62013052422 นางสาววิลาวัลย� บุญต๊ิบ
62013052423 นางสาวอาภาศิริ ใจเก้ือ
62013052424 นางสาวณัฐวรา บูรณะวงศ�ตระกูล
62013052425 นายวิจักขณ� ศรีอยุธย�
62013052426 นางสาวอภิรุจี พูลผล
62013052427 นายอัครวิทย� ประดับศิลปQ
62013052428 นางสาวนฤชล เพ็ชร�ศรี
62013052429 นายสุริยา ศรีบุญ
62013052430 นางสาวธารทิพย� จินาภิรมย�
62013052431 นางสาวศิริลักษณ� รองประโคน
62013052432 นางสาวขวัญฤทัย ณรงค�ฤทธ์ิ
62013052433 นางสาวหทัยภัทร กรึงไกร
62013052434 นางสาวชลธิชา ภัทรสิริวรกุล
62013052435 นางสาวธิดารัตน� เตชะปFญญา
62013052436 นางสาววรินทร ม%าเฉ่ียว
62013052437 นางสาวจิรายุ เม5าน้ําพราย
62013052438 นางสาวปาริฉัตร ศรีเพ็ง
62013052439 นางสาวสุรีพร กลาหงษ�
62013052440 นางสาวจิตราพร พรพฤฒิพันธุ�

หน%า 1748 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052441 นางสาวสุดารัตน� สีดาแก%ว
62013052442 นางสาวสิริภา กลกสินธ�
62013052443 นางสาวศรัณย�เมศ เสือพ5วง
62013052444 นางสาวน้ําสังข� หนูฤทธ์ิ
62013052445 นางสาวสุพัตรา แสนสุข
62013052446 นางสาวปFญจพร สีมา
62013052447 นางสาวพิมพ�ชนก แขเกษม
62013052448 นายปุณยวัฒ แสนแก%ว
62013052449 นางสาวธีราภรณ� กุระโท
62013052450 นางสาวมธุรส น%อยเศรษฐี
62013052451 นางสาวประภัสสร บุญสถิตย�
62013052452 นายศิวกานต� เย็นวิเศษ
62013052453 นางสาวกนกวรรณ บุญร5ม
62013052454 นายวันชัย ไทยอ5อน
62013052455 นายวนัส ขันน%อย
62013052456 นางสาวณัฐวรา เพชรกาฬ
62013052457 นางสาวพรรณปพร พรหมจันทร�
62013052458 นางสาวเกตุศินี คงเจริญ
62013052459 นางสาวพรศุภา แหลมหลวง
62013052460 นายปรัชญ� สุริยวงศ�
62013052461 นางสาวณิชาภัทร ศรีสุคนธ�
62013052462 นางสาวณัฐพรรณ กันต๊ิบ
62013052463 นายสิทธิลักษณ� ศรีสังข�
62013052464 นางสาวกฤษดาภรณ� กาติน
62013052465 นายวิษณุกรณ� เกตุบุรี
62013052466 นางสาวชนนิกานต� วรพล
62013052467 นางสาวนพวรรณ อั๋นวงศ�
62013052468 นางสาวสิริกานต� สุนทรกานท�
62013052469 นางสาวสุกัญญา จันทะเสน
62013052470 นายชาญณรงค� คําคม

หน%า 1749 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052471 นางสาวศิรภัสสร ยวงทอง
62013052472 ว5าที่ร%อยตรีหญิงปวีณ�นุช ชูประดิษฐ�
62013052473 นางสาวรักษ�สุดา บัวลง
62013052474 นางสาวอภิญญา กุลบุตร
62013052475 นายจตุรงค� สิงห�บํารุง
62013052476 นางสาวศิริพร นิรันดรางกูร
62013052477 นางสาวธีรกานต� วินสา
62013052478 นางสาวสิริยา กล5อมดี
62013052479 นายอดิเรก ไชยม่ิง
62013052480 นางสาวเบญจวรรณ วงค�ปางมูล
62013052481 ว5าที่ร.ต.อัครธีร� ธารีฉัตรไพศาล
62013052482 นางสาววนันทา ดําสง
62013052483 นางสาวจุฑามณี บุตรภักด์ิ
62013052484 นางสาวสุนิสา ธรรมชาติ
62013052485 นางสาวอรพิน เหล5าศรี
62013052486 นางสาวธัญพร ซ%ายกระโทก
62013052487 นางสาวธาริณี เสริบุตร
62013052488 นางสาวอัมรา นันท�โภคินวงษ�
62013052489 นางสาวชลิดา ขาวทอง
62013052490 นายศิริชัย หุมสุข
62013052491 นายกานต� เทียนกริม
62013052492 นางสาวกัญญารัตน� เย็นลับ
62013052493 นางสาวขวัญจิรา แสนตา
62013052494 นายจิรกร ป@ฎกรัชต�
62013052495 นางสาววิรดา หรรษาภิรมย�โชค
62013052496 นางสาวพิชชาภา ทองทวีชัยกุล
62013052497 นางสาวสุนารี จุลลาบุดดี
62013052498 นางสาวนุสบา แก%วมณี
62013052499 นายธราธิป ไกรดิษฐ�
62013052500 นางสาวชฎาพร สําลวน

หน%า 1750 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052501 นางสาวเบญจพร สุวรรณวงศ�
62013052502 นางสาวภัทรภร ป;อมมะลัง
62013052503 นางสาววรรณศิตา บังเกิง
62013052504 นางสาววัสสิกา จิตต�เจริญ
62013052505 นางสาวป@ยะภรณ� หงษ�หิน
62013052506 นางสาวณัฐิดา ทองจินดา
62013052507 นางสาวขวัญชนก พรหมไพโรจน�
62013052508 นางสาววราภรณ� ศิริมา
62013052509 นายพันธ�แพรวา อัจฉริยรักษ�
62013052510 นางสาวสุธีรา พันธ�ชํานาญ
62013052511 นางสาวหทัยรัตน� อะทุมชาย
62013052512 นางกชมล เทพภูธร
62013052513 นายธนินทร� โฆษิตกานต�
62013052514 นางสาวปุญญ�ศศิณัฐ ซังเรือง
62013052515 นางสาวป@ยวรรณ บุญธนาโชค
62013052516 นางสาวปรีชญา ศิริสุวรรณ
62013052517 นางสาวณัฐสุดา จีนเจือ
62013052518 นายเกียรติศักด์ิ โสภาหล%า
62013052519 นายสิปปกร ดวงทา
62013052520 นางสาวมัณฑนา วงศ�เงิน
62013052521 นางสาวฤทัยรัตน� อินสุข
62013052522 นางสาวสิรินาถ มณีชัย
62013052523 นางสาววชิราภรณ� วันแก%ว
62013052524 นางสาวณัฏฐวรรณ เผือกพรหม
62013052525 นายมนตรี สายทอง
62013052526 นางสาวดวงฤทัย ปานจันทร�
62013052527 นางสาวธาริณี เฝ;าหนองคู5
62013052528 นายนวพล เกตุชาติ
62013052529 นางสาวเจนเนตร คุยสี
62013052530 นางสาวชนนิกานต� วงศ�ทองทิว

หน%า 1751 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052531 นางสาวป@ยะพร โสนะโชติ
62013052532 นายกมลชนก วงษ�ราตรี
62013052533 นางสาวฐิติรัตน� พลังไพบูลย�
62013052534 นางสาววิจิตรา หนูเพชร
62013052535 นายศรัณย� อุบลธานี
62013052536 นางสาวมุกจรินทร� แสงรุ5งสว5าง
62013052537 นายพันธกานต� ณ นคร
62013052538 นางสาวณัฏฐธิฎา โชติโชฎ�นภัทภาคิน
62013052539 นายพีรพล ตาดี
62013052540 นายป@ยะณัฐ บุญยม
62013052541 นางสาวศิวพร วีระพงษ�
62013052542 นายวราวุธ ชูชะนะ
62013052543 นายภูริ สุขนิรัญ
62013052544 นางสาวเพ็ญพิชชา เผือกแผ%ว
62013052545 นางสาวจิราภรณ� พลแก%ว
62013052546 นายเศรษฐวิชช� โสภาภัณฑ�
62013052547 นางสาวณัฐพรรณ หม่ันการ
62013052548 นางสาวพักตร�วิภา อาจหาญ
62013052549 นายธีร�ธวัช บุตรแก%วแตง
62013052550 นายอภิวัฒน� อักบัส
62013052551 นางสาวปนัดดา ลูกแก%ว
62013052552 ว5าที่ร%อยตรีหญิงปรียาภรณ� อาบครบุรี
62013052553 นายธุวานนท� โกษะโยธิน
62013052554 นางสาวปาริชา ปราการะนันทน�
62013052555 นางสาวพัชรพรรณ โชติประพัฒน�
62013052556 นายเดชาธร เอี่ยมศรี
62013052557 นายพชรกฤต พลนิกร
62013052558 นางสาวจุฑามาส ศรีเฟLPองฟุ;ง
62013052559 นางสาวราตรี พนังศรี
62013052560 นางสาวภัทรวดี เจนพจนารถ

หน%า 1752 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052561 นางสาวจุฬารัตน� ไชยสัตย�
62013052562 นายโชคอนันต� พรมสุพรรณ�
62013052563 นางสาวขนิษฐา สุขพันธุ�
62013052564 นายณัฐพล ฝXายปFด
62013052565 นางสาวปาณิศา ธูปหอม
62013052566 นางสาววรรณภา เริ่มยินดี
62013052567 นางสาวสุนันท� เซ่ียงฝู
62013052568 นายสุชัจจ� ผลบังเกิด
62013052569 นายธีรสุวัฒน� ลิขิตธีรการ
62013052570 นางสาวธัญทิวา บุญญะวัตร
62013052571 นายตฤษณา กิจเดช
62013052572 นางสาวป@ยธิดา แก%วประเสริฐ
62013052573 นางสาวภัทรรัตนา ทลดํา
62013052574 นางสาวอาซีร5า มามุ
62013052575 นางสาวภาสินี ทองรอบพิทักษ�
62013052576 นางสาววชิราภรณ� ไวยเนตร
62013052577 นางสาวสุกัญญา หัวใจสุทธ์ิ
62013052578 นายอุเทน อุ5นทรวง
62013052579 นางสาวฐณัฏฌาร� พรมกาวงศ�
62013052580 นายธํารง สิงห�เรือง
62013052581 นางสาวฝารีดUะ ราเหม
62013052582 นายณัฐทรงชัย ผโลทัยเลิศ
62013052583 นางสาวนพวรรณ งามสอาด
62013052584 นางสาวพิชญ�นวพร ถิระวัฒน�
62013052585 นายอนุรักษ� เกตุเลขา
62013052586 นายวีรศักด์ิ ฐิตวัฒนกุล
62013052587 นายสิริชัย พิมพ�ลอย
62013052588 นางสาวป@ยานุช พรหมรุ5งเรือง
62013052589 นางสาวปทุมพร เพ็งเวลุน
62013052590 นางสาวสุภาวิณี คู5แก%ว

หน%า 1753 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013052591 นางสาวสุภนิดา แย%มไสว
62013052592 นางสาวลลิตา ลีลม
62013052593 นางสาวชนกวัน ท%วมเพ่ิมทรัพย�
62013052594 นายชินณัฐพนธ� สนธิโพธ์ิ
62013052595 นางสาววราภรณ� จําปาสี
62013052596 นางสาวจารุณี เข่ือนเพ็ชร�
62013052597 นางสาวศศิกานต� ทองนนท�
62013052598 นายไพศาล ขุนเงิน
62013052599 ว5าที่ร%อยตรีวิวัฒน� เพ่ิมชีลอง
62013052600 นางสาวปุญชรัสม์ิ ธนันฐิตพัฒน�
62013052601 นางสาวยลดา สัมพันธ�พงษ�
62013052602 นางสาวฐิติรัตน� ธัญธนาอมรรัฐ
62013052603 นางสาวสุมาลี คงชูช5วย
62013052604 นางสาววรรณทิพย� ขันธมาลา
62013052605 นางสาวมะลิวัลย� ทองรักษ�
62013052606 นางสาวชญานุช สมณช%างเผือก
62013052607 นายตรีพล พินธุกนก
62013052608 นางสาวพรหมสวรรค� อินทรพรหม
62013052609 นางสาวสราวดี ทินาเทศ
62013052610 นางสาวสกาวรัตน� แจ5มไส
62013052611 ส.ต.ท.หญิงปวีณ�ณภัทร เชาวรัตน�
62013052612 นายทินกร พันธ�กาง
62013052613 นางสาวรุ5งฤดี อินสอน
62013052614 นางสาวอังคณา ทัดโต
62013052615 นายสิรนิต อนุวงศ�ศิลปชัย
62013052616 นายณัฐพล กันศิริ
62013052617 นางสาวปFทมา มุกดา
62013052618 นางสาววันวิสาข� ปรีวงษ�
62013052619 นายกฤษณะ นนท�คําภา
62013052620 นายธีรวัฒน� สถาปนพิทักษ�กิจ
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62013052621 นายกรธวัช บุณยรัตพันธุ�
62013052622 นายสมศักด์ิ โพธ์ิลา
62013052623 นางสาวรุสนานี ดอเลาะ
62013052624 นายกฤษณะ แสงนิล
62013052625 นางสาวฤทัยรัตน� พรหมมา
62013052626 นายกฤษฎา ฝXายจัตุรัส
62013052627 นางสาวอธิชา ฟFกทองอยู5
62013052628 นางสาวภัทรา เทียมชัยภูมิ
62013052629 นายพงศกร จิตม่ัน
62013052630 นายพัฒนพงษ� แจ5มไพศาล
62013052631 นางสาวเมธัส วงศ�อาจ
62013052632 นางสาววีรยา แซ5ลิ้ม
62013052633 นายวีรวัฒน� รักปรางค�
62013052634 นายป@ยะณัฐ กิจหิรัญ
62013052635 นางสาวพรพิมล สีเหมอะ
62013052636 นายอภิสิทธ์ิ ทองดี
62013052637 นายฐาปกรณ� ทองไชย
62013052638 นางสาวจีรภา จ้ังโล5ง
62013052639 นายสรวิชญ� แสนดวงเดือน
62013052640 นายพชรดนัย เพชร�ประสมกูล
62013052641 นางสาวเกศสุดา นามแดง
62013052642 นางสาวคณัสนันท� จินะรักษ�
62013052643 นางสาวจุฬาลักษณ� สังสุด
62013052644 นางสาวกมลาวัณย� โพธ์ิสีดา
62013052645 นางสาวชฎาพร ทรงกําพล
62013052646 นายวรวัฒน� คณะฤทธ์ิ
62013052647 นางสาวอินทุอร รักชาติ
62013052648 นางสาวปภาวี สารทอง
62013052649 นางสาวรัตติกา รัตนบุรี
62013052650 นางดวงกมล เอี่ยมแฟง
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62013052651 นางนิทรา ชูจิตร
62013052652 นางสาวอาริษา คําหนาหนัก
62013052653 นายเอกวิทย� บุญสถิตย�
62013052654 นางสาวกาญจนา ปรัชญาบุตร
62013052655 นายพงศ�ภัค พุฒินาถ
62013052656 นางสาวชลธิชา จุณจันทร�ขาว
62013052657 นางสาวธิดารัตน� ครุธจันทร�
62013052658 นางสาวน้ําเพชร มณฑล
62013052659 นางสาวปรัศนี ใจสะอาด
62013052660 นางสาวอัญชลี คําต๋ัน
62013052661 นายภูริวัตต� เขียวอุไร
62013052662 นางสาวกฤตยา ศรีอักษร
62013052663 นางสาวสุภาวดี ทองจ%อย
62013052664 นางสาวเจนจิรา ลิขิตชัยรุ5งเรือง
62013052665 นายมนชิต ซึมรัมย�
62013052666 นางสาวฐิติกาญจน� ดีเหลือ
62013052667 นางสาวกนกวรรณ ขําทอง
62013052668 นางสาวสหัทยา กุลมาลา
62013052669 นายธนภาส พุกชาญค%า
62013052670 นางสาวประภาภรณ� ศรีวิเศษ
62013052671 นางสาวมนฤทัย แสงศิริ
62013052672 นายเสฎฐวุฒิ ทิพยศักด์ิ
62013052673 นางสาวสุดารัตน� ไชยสมศรี
62013052674 นางสาวพัณณ�ชิตา อัศวจิรเวทย�
62013052675 นายยศภัทธ ชนะพันธ�
62013052676 นายวีระศักด์ิ ศักด์ิสูง
62013052677 นางสาวพิชญานิน กรแก%ว
62013052678 นางสาวไพลิน บัวไข
62013052679 นางสาวฐิตินันท� ดวงจันทร�
62013052680 นางสาวดาราวรรณ ทุ5งท%องไร5
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62013052681 นางสาวทิวานัน ศรีคุณ
62013052682 นางสาวปานทิพย� คําไพ
62013052683 นางสาวซาวานะฮ� อับดุลรามัน
62013052684 ว5าที่ร%อยตรีสายันต� มาตรังศรี
62013052685 นางสาวนิภาพร ดวงตาอ5อน
62013052686 นางสาวนันทนา ทองแท%
62013052687 นางสาวพรเพ็ญ ไพรวัลย�
62013052688 นายวิศรุต มโนทัศน�
62013052689 นางสาววิริยา พลสามารถ
62013052690 นางสาวพิชญ�ภัสสร� บุญท%วมมี
62013052691 นางสาวอทิติ กมลเวชช�
62013052692 นางสาวอรพรรณ ทนงาน
62013052693 นางสาวเนตรชนก เรืองจ%อย
62013052694 นางสาวสวณี เรืองโรจน�
62013052695 นางสาวสุจิตรา โพธ์ิกลาง
62013052696 นายธนวินท� คีรีมังคละ
62013052697 นางสาวขนิษฐา มุติภัย
62013052698 นายมูฮําหมัดฟารีด หะยีกาเดร�
62013052699 นางสาวปาลิตา ประสิทธิเมนนท�
62013052700 นางสาวภัทรศิริ ดีสมุทร
62013052701 นางสาวกัญญาณัฐ ทองทักษิณ
62013052702 นางสาวอัญชลี สุวรกุล
62013052703 นางสาวศุภิสรา คงอยู5
62013052704 นางสาวพรนภัส อินไชย
62013052705 นางสาววนิดา อาหลัง
62013052706 นายปาณชัย วงศรีเทพ
62013052707 นางสาวการเกตุ ชายดี
62013052708 นางสาวจุฑารัตน� จันทรัตน�
62013052709 นางสาวขวัญทิพย� พงศ�พิพัฒน�
62013052710 นางสาวจันจิรา เอบประโคน
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62013052711 นางสาวจุฑารัตน� สวนมาลา
62013052712 นายธณวัฒ มงคลทิพย�
62013052713 นางสาวณัฐวรา พรหมวรรณ
62013052714 นางสาวสุภานัน อินทร�เหย่ียว
62013052715 นายวรรณชัย ชูอินทร�
62013052716 นางสาวณัฐพร เหลาภา
62013052717 นางสาวนุสรา จะโนภาษ
62013052718 นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอุรา
62013052719 นายณัฐพล สงครามยศ
62013052720 นางสาวสุรีย�พร พูนขุนทด
62013052721 นางสาววณิชญา นิลพัฒน�
62013052722 นางสาวสายใจ พันธุ�มณี
62013052723 นางสาวณัฐรดา อินหล%า
62013052724 นายภูมิใจ จิตต�หนักแน5น
62013052725 นางสาวอาทิตยา ชูปาน
62013052726 นายยุทธการ ศรีวงยาง
62013052727 นายณัฐกิตต์ิ คงรอด
62013052728 นางสาวนงลักษณ� คูตา
62013052729 นางสาววรรณวิศา คงเอียง
62013052730 นางสาวชมัยพร ทองจันทร�
62013052731 นางสาวเจนจิรา เจนนุวัตร
62013052732 นางสาวสุกัญญา กายรัตน�
62013052733 นางสาวณัฐวรรณ ต้ังเงินตรา
62013052734 นางสาวสุภาลักษณ� สีทอง
62013052735 นางสาวพรชนก ตาคม
62013052736 นางสาวกรรณิการ� กูกขุนทด
62013052737 นางสาววิภาวัลย� ชนะผล
62013052738 นายอิทธิกร พิกุลแก%ว
62013052739 นางสาวธนัชพร สังขรณ�
62013052740 นางสาวชิตชเนตร หนูนุ5ม
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62013052741 นางสาวปรีดา ขวัญเมือง
62013052742 นายเอกรินทร� รสเกิด
62013052743 นางสาวอัญรส สุวรรณรัตน�
62013052744 นางสาวยุวรี เชื้อมอญ
62013052745 นางสาวจุฬารัตน� บุตรแก%ว
62013052746 นายจิรวัฒน� พรมชน
62013052747 นางสาววิภาวี หุ%นเหี้ยง
62013052748 นางสาวอริสราวัลย� ศิริประทุม
62013052749 นางสาวสุภาภรณ� พิกุลคํา
62013052750 นางสาวจันทราภรณ� หนูอุ5น
62013052751 นางสาวภาวิณี วงษ�ตาวัน
62013052752 นายชัยณรงค� นธีนาม
62013052753 นางสาวฐิติรัตน� แสวงสุข
62013052754 นายนราวิชญ� หนูขาว
62013052755 นางสาวกูสุมา สัญญา
62013052756 นางสาวสุรีรัตน� เยาวไชย
62013052757 นายธนรัตน� คงสา
62013052758 นางสาวธัณย�จิรา พินธุโสภณ
62013052759 นายพรภวิษย� วงศ�วัฒนาพันธุ�
62013052760 นายสุรศักด์ิ ม่ันเกตุวิทย�
62013052761 นางสาวกานต�สิตา สําลีแก%ว
62013052762 นางสาวเยาวลักษณ� เตชนันท�
62013052763 นางสาวป@ยกาญจน� คีรีรัตน�
62013052764 นางสาวดวงกมล เอี่ยมปรีชา
62013052765 นางสาวขนิษฐา คําผุย
62013052766 นางสาวปFณณพร เกษวิทย�
62013052767 นายทวีวงค� ตระกูลชัชวาล
62013052768 นายวรพงษ� ล้ําเลิศ
62013052769 นายวุฒิไกร ชัยบุรินทร�
62013052770 นางสาวชลิตา ธรรมชีพ
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62013052771 นางสาวเพ่ิมศิริ วัฒนะโชติ
62013052772 นางสาวปวันรัตน� นันใจวงษ�
62013052773 นางสาวหทัยภัทร สุวรรณเจริญ
62013052774 นางสาวศศลักษณ� ป@Pนสญชัย
62013052775 นางสาวอริสา ฐิติวงศ�ไพบูลย�
62013052776 นางสาวรังสิมา พวงเงิน
62013052777 นางสาวบุญฑริกา เลิศอัครกิตติกุล
62013052778 นางสาวสุภาพร ชาติไทยเจริญ
62013052779 นางสาวสุกัญญา บูรณบุรีเดช
62013052780 นายอรรณพ นิลนนท�
62013052781 นายอภิวัฒน� ชาญณรงค�
62013052782 นางสาววลี ธรรมราช
62013052783 นางสาวพัชริดา แสงทอง
62013052784 นางสาวซัลวานี เจะบือราเฮง
62013052785 นางสาวณัฐชญา อยู5เลิศ
62013052786 นายอภิรเดช คําอุ5น
62013052787 นายจิรายุ อรรถบูรณ�วงศ�
62013052788 นางสาวณัฐพร อันสนั่น
62013052789 นางสาวนิรมล เข็มทอง
62013052790 นางสาวกัญญ�วรา โฆษิตพุฒิพัฒน�
62013052791 นางสาวเพ็ญพร หลงสมบูรณ�
62013052792 นายวิชาญชัย บัวทรัพย�
62013052793 นางสาวธันยพัต ละอองกุลพลวัต
62013052794 นางสาวศิริยากร แก%วกงพาน
62013052795 นางสาวอติมาศ สินธุนาคิน
62013052796 นางสาวพรชนก เจริญจริง
62013052797 นางสาวศิวพรรณ วงศ�วิเศษ
62013052798 นายธนพัฒน� กุละ
62013052799 นางสาวสีตีรูสนา ดานอสะโต
62013052800 นางสาวณิชาภัทร นุตเดชานันท�
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62013052801 นางสาวสุชาดา ละไมสกุล
62013052802 นางสาวดลพร ฮวดสาขา
62013052803 นายศักด์ิสิทธ์ิ ฤกษ�หริ่ง
62013052804 นายสถาพร มุลคํามี
62013052805 นางสาวกัณฐมณี ประกอบศิลปQ
62013052806 นางสาวสรรพ�วิทา อัษฏณัฐโยธิน
62013052807 นายสิทธิศักด์ิ กังแฮ
62013052808 นายสกลภัทร กิจพาซ่ือ
62013052809 นางสาวธัญญารัตน� โพธ์ิวัน
62013052810 นางสาวอรุณโรจน� วงศ�แสน
62013052811 นางสาวสุพรรณี ชูทรัพย�
62013052812 นางสาวณัฐฏิญา บุดดา
62013052813 นายณัฐวุฒิ ยืนยง
62013052814 นางสาวภคมน แก%วพูลปกรณ�
62013052815 นายยุทธนา ทัพอาสา
62013052816 นางสาวศรสวรรค� อุตุพร
62013052817 นางสาวรัตนพร กิจโป;
62013052818 นายธนพล ชํานาญแก%ว
62013052819 นางสาวกมลชนก คําเกิด
62013052820 นายวิษณุ ใจดี
62013052821 นางสาวสาวิตรี เกษรังสรรค�
62013052822 นายวิชชา สุวรรณวรนนท�
62013052823 นางสาวจันทนี พิมพา
62013052824 นางสาวณีรนุช ศรีภิรมย�
62013052825 นางสาวจิรวรรณ โปร5งสันเทียะ
62013052826 นายอนุวัฒน� ศรีธร
62013052827 นางสาวอังคณา สุวรรณศรี
62013052828 นางสาวเบญจวรรณ ฉิมวงค�
62013052829 นางสาวเบญจพรรณ ประสพสุข
62013052830 นางสาวซารีฮัน เครือธัญญากร
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62013052831 นายศุภชัย ดีแล%ว
62013052832 นางสาวพัทยา ชารีแก%ว
62013052833 นายเทวฤทธ์ิ สุชาติพงษ�
62013052834 นางสาวนิสาชล เศษจันทร�
62013052835 นางสาวศุภรา หอเจริญ
62013052836 นางสาววรรณวิสา ลิ่วสุนทร
62013052837 นายณรงค�พล ยะอุดเต็น
62013052838 นางสาวชนสรณ� ทองสุข
62013052839 ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ โชติกเวชกุล
62013052840 นางสาวรัตติยาภรณ� นาคทอง
62013052841 นางสาวเพชรลัดดา จันทร�เพ็ง
62013052842 นางสาวนภัสวรรณ สุขสมชัย
62013052843 นางสาววิภา เฉวียงวาศ
62013052844 นายภานุพงศ� ด%วงต%อย
62013052845 นายเสฎฐวุฒิ รานพวรรณ
62013052846 นายภราดร คงเอี่ยม
62013052847 นางสาวประภาเกตุ ฟองเมฆ
62013052848 นายฉัตรชัย พันธ�ศิริ
62013052849 นางสาวอุษณี เทียนพลกรัง
62013052850 นางสาวพันธุ�ทิพย� ทองเพ็ชร
62013052851 นางสาวสิริลักษณ� เหล็กบุญเพ็ชร�
62013052852 นางสาวอภิญญา บุญชุม
62013052853 นายอดิรุจน� คงปลอด
62013052854 นายธนากร แทนวันดี
62013052855 นายอรรถวิทย� มีทองคํา
62013052856 นางสาวปริญดา กิติวรรณกุล
62013052857 นายพัชร วิศาลาภรณ�
62013052858 นางสาวสิริมาส กําเนิดหล5ม
62013052859 นายก%องภพ กรอธิพงศ�
62013052860 นางสาวธิดาวรรณ ใจหม้ัน
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62013052861 นางสาวสินีนารถ ศรีวรษา
62013052862 นางสาวบุศรัตน� สลัดทุกข�
62013052863 นางสาววิธาสิณีย� บรรพโคตร
62013052864 นางสาวจารวี เดชดี
62013052865 นางสาวสิริรัตน� คํางาม
62013052866 นางสาวพรนภา กุลนา
62013052867 นางสาวรัฐนันท� พรตระกูลเสรี
62013052868 นายวัชระ เล็กสง5า
62013052869 นางสาวอินทร�ธิดา จําปาทอง
62013052870 นางสาวกาญจนาพร ศรีมณฑล
62013052871 นายบัณฑิต บุญเรือง
62013052872 นางสาวสุวรรณา ขันโท
62013052873 นายชัยรัตน� งามไตรไร
62013052874 นางสาวปาริชาติ มากปรางค�
62013052875 นางสาวสุดารัตน� ชัยดา
62013052876 นางสาวเกศชนก วรรณบวร
62013052877 นางสาวกรกนก เทพสิงห�
62013052878 นายนิรัญช� ธรรมพนิชวัฒน�
62013052879 นางสาวฐิติญา คงแสง
62013052880 นายฐิติ โพธ์ิพนา
62013052881 นางสาวจันทิมา ศรีงาม
62013052882 นางสาวสิรินาฏ ชาญครไทย
62013052883 นางสาวเจนจิรา ฉัตรทันต�
62013052884 นางสาวบุษกร แซ5เล%า
62013052885 นางสาวปรียาภรณ� สุขอุบล
62013052886 นายเด5นพงษ� น้ํานวล
62013052887 นางสาวขวัญกมล พัดโพ
62013052888 นางสาวรัชนีกร บุญเป[ง
62013052889 นายปุณยวัจน� มีสมคิด
62013052890 นางสาวจิดาภา การะเวก
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62013052891 นางสาวสรัลธร ภู5ตระกูล
62013052892 นางสาวญาณินี เกตุวัตถา
62013052893 นางสาวจิราภรณ� ภูนาสูง
62013052894 นายอรรถนพ หมานจิตต�
62013052895 นางสาวปาณิชา เชียงวิราฑา
62013052896 นางสาวพิชยาภรณ� ต้ังปูชนียกุล
62013052897 นายชินวัตร เปรมจันทร�
62013052898 นางสาวดลฤทัย ศรีเจ%า
62013052899 นางสาวไพริน ค%างสําโรง
62013052900 นางสาวปณิตา ชัยสารเสรี
62013052901 นางสาวชฎาวัลย� มาหล%า
62013052902 นายเกียรติวงษ� จันทร
62013052903 นางสาวอภิญญา อินทอง
62013052904 นางสาวพิมพ�อักษิพร นรดี
62013052905 นางสาวอัจฉริยา คํานอก
62013052906 นายโชติชัย โพธ์ิพุทธโชติ
62013052907 นางสาวชนากานต� กิมฮวดกุล
62013052908 นางสาวจิรนันท� ปXาหวาย
62013052909 นายกําธร ชัยคงทอง
62013052910 นางสาวเสาวลักษณ� เกิดมาก
62013052911 นางสาวสุภาพร กรึกก%อง
62013052912 นางสาวสุพิชญ�ชา บุญชูจิตต�
62013052913 นายกิตติศักด์ิ แถมแก%ว
62013052914 นายป@ยะ อุณวงศ�
62013052915 นางสาวณัฐกานต� สงสัย
62013052916 นายนภสินธุ นิตย�ใหม5
62013052917 นางสาววลัยทิพย� อิตถการ
62013052918 นายณัฐกานต� จันทร�ตา
62013052919 นางสาวกานต�ชนก พรหมช5วย
62013052920 นางสาวเบ็ญจมาศ ทอพิมาย
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62013052921 นางสาวจงกลทิพย� ดอกไม%
62013052922 นายนิพล พรหมจรรย�
62013052923 นางสาวสุวรรณา หะรีมาน
62013052924 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยพรมมา
62013052925 นางสาวณัฐสุดา พิพัฒนานิตย�
62013052926 นางสาวเกษราภรณ� เลิศทองคํา
62013052927 นายนภพล เอื้อเสถียรพงศ�
62013052928 นายกฤษ กําจร
62013052929 นางสาววนัชพร วันทาพรม
62013052930 นางสาวดลหทัย เปรมธนะ
62013052931 นางสาวเมธาวัณน� จันทมุณี
62013052932 นายชาติเพชร พันธ�งาม
62013052933 นางสาวจันทร�เพ็ญ พระสว5าง
62013052934 นางฉวีวรรณ สุริหาร
62013052935 นายภัทรศิล ขวัญเขียน
62013052936 นางสาวเพ็ญศุภมน จันทร�สัมฤทธ์ิ
62013052937 ว5าที่ร%อยตรีหญิงรุ5งอรุณ สมสามาลย�
62013052938 นายณัฐพงษ� ฮกเหล5า
62013052939 นายวิศรุต ปาข%างฮุง
62013052940 นางสาวอัญมณี คิมหันตา
62013052941 นางมินตรา เขตสถาน
62013052942 นางสาวผ5องพรรณ เสนาบุตร
62013052943 นางสาวป@ยะรัตน� เยาวรัตน�
62013052944 นางสาวปภัศรา จันทกูล
62013052945 นายชาตวิทย� พรนิคม
62013052946 นางสาวพนิดา กาสี
62013052947 นางสาวศศิธร ล%อมชวการ
62013052948 นายอธิราช เซ็นมะ
62013052949 นางสาวขวัญฤดี ดวงหม่ืน
62013052950 นางสาวณัชชา ศรีนวล
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62013052951 นางสาวพิมลวรรณ รอดรื่น
62013052952 นางสาวสุมินตรา กมลรัตน�
62013052953 นางสาวนันธิดา สืบมา
62013052954 นางสาวชลธิชา ลามอ
62013052955 นางสาวเสาวลักษณ� รัตนะ
62013052956 นางสาวทิพยรัตน� ประพันธ�พจน�
62013052957 นางสาวอุษมา ฉิมท%วม
62013052958 นางสาวจุฑามาส เลขนาวิน
62013052959 นางสาวบุบผา เข็มเพ็ชร
62013052960 นายสุรสิงห� แช5มบํารุง
62013052961 นางสาววรัญญา แสนพยุหะ
62013052962 นางสาววรนุช ชนะกุล
62013052963 นางสาวบุญยาณา พลนุ%ย
62013052964 นางสาวมนัสวี มีพะเนียด
62013052965 นางสาวประภัสสร สิทธิสิริโสภณ
62013052966 นางสาวถาวรีย� ทิวงศ�
62013052967 นางสาวสกาวรัตน� โสภา
62013052968 นางสาวธิดารัตน� ดรอิศวร
62013052969 นายภาณุพงศ� โรจนวิภาต
62013052970 นายณธร เกษตรวิเศษ
62013052971 นางสาวนิตยา ประก่ิง
62013052972 นางสาวชัญญณัส แสงใส
62013052973 นางสาวอรนิสา เปรมศริน
62013052974 นายกฤษฏ์ิ ทองสว5าง
62013052975 นางสาววันป@ตา เอี่ยมมี
62013052976 นายสุกฤษฎ์ิ ไกรนรา
62013052977 นางสาววันวิสา ซ่ือสมาน
62013052978 นางสาวทิพย�มณี โรมพันธ�
62013052979 นายฐิติพงษ� ต้ังสุนันท�ธรรม
62013052980 นางสาวรุ5งระวี พุทธพงษ�
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62013052981 นางสาวกฤติมา ปลั่งคล%ายแข
62013052982 นางสาวกชมล หงษา
62013052983 นายณัฐวุฒิ โพธิวัฒน�
62013052984 นางสาวอรทัย แซ5เบ%
62013052985 นายวุฒิพงศ� สังข�เมฆ
62013052986 นางสาวบุษบา ศรีจําปา
62013052987 นางสาวณัฐริกา หนูด%วง
62013052988 นางสาวเจนจิรา เอี่ยมสําอางค�
62013052989 นางสาววนิดา ศรีเสาวกุล
62013052990 นายประภัทร วารีศรี
62013052991 นายคมสัน เพ5งพิศ
62013052992 นางสาวเกษร คําวิลัย
62013052993 นายปองณภัทร ปูชะพันธ�
62013052994 นายวินิจ เรือนแก%ว
62013052995 นายทศพร บุญคง
62013052996 นางสาวสุธิษา ลือกําลัง
62013052997 นางสาวปริยากร มิตรชอบ
62013052998 นางสาวศศิธร วุฒิสาร
62013052999 นางสาวจุฑารัตน� เก้ือจอก
62013053000 นายจาตุรงค� มาเสนาะ
62013053001 นางสาววิริยา แสงโพดา
62013053002 นายวสันต� จันทรัตน�
62013053003 นางสาวจารุนันท� เหลาคํา
62013053004 นายศรัณย�ภัทร ศรีพงษ�
62013053005 นางสาวพรทิพย� จันทร�ชูผล
62013053006 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพิมพ�นภา แสงจันทร�
62013053007 นางสาวมนัสมล ปานทอง
62013053008 นางสาววิภาณี พลอยส5งศรี
62013053009 นางสาวพิรยา อังคชัยวนิชย�
62013053010 นายสังสิต แซ5จิว
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62013053011 นางสาวปนัดดา เปลี่ยนงามวงศ�
62013053012 นายศักดา เสโส
62013053013 นายพงษ�ธร ตุ%นคํา
62013053014 นางสาววันวิสาข� พิลาวุธ
62013053015 นางสาวนัยนา คําภิลา
62013053016 นายยุติธรรม ตะกรุดเดิม
62013053017 นางสาวสายชล สีหะนาม
62013053018 นางสาววันวิสา โดดสังข�
62013053019 นายธนกฤษ กองนันท�
62013053020 นายธิติสรร หว5านใจ
62013053021 นางสาวอาภาภรณ� บุญประทะทอง
62013053022 นางสาวศิริญญ�รดา ขําเจริญ
62013053023 นางสาวมนัสชนก สวนอ5วม
62013053024 ว5าที่ร%อยตรีหญิงป@ยนุช มีชนะ
62013053025 สิบตํารวจโทธีรยุทธ วัฒนมณีวรรณ
62013053026 นายธีรวรรธน� ปงลังกา
62013053027 นางสาวปรางค�ชนก กันทะ
62013053028 นายพิพัฒน�พล เถาธรรมพิทักษ�
62013053029 นางสาวชุติมา วิสุทธ์ิ
62013053030 นางสาวธิติรัตน� จรโคกกรวด
62013053031 นางสาวจารุวรรณ ปFMนเนตร
62013053032 นายคมสันต� คําอ%าย
62013053033 นางสาวพัชรินทร� อุสาใจ
62013053034 นายพนม กันกา
62013053035 นางสาวทิพวรรณ ฤทธิมาศ
62013053036 นางสาวสิริยากร ไชยพลบาล
62013053037 นางสาวศุภาภร สกุลหมายม่ัน
62013053038 นางสาวภาวิณี ชนะโชติ
62013053039 นางสาวอัจฉราภรณ� พรหมณี
62013053040 นายภาสันต� พร%อมสุข
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053041 นางสาวณัฐกานต� งามประดิษฐ
62013053042 นายพรวุฒิ บุญพรหม
62013053043 นางสาวนิชาภา เล็กวิญญาณ
62013053044 นางสาวฐิตารีย� ไชยตาจักร�
62013053045 นางสาววรรณวิไล เวียงดอนก5อ
62013053046 นางสาวนริศรา เทพแพงตา
62013053047 นางสาววัชราภรณ� ชันศรี
62013053048 นางสาวปวารญา เวชสุนทร
62013053049 นายยศวรรธน� พิมพ�ศรี
62013053050 นางสาวภคพร พิศาล
62013053051 นายนิวัฒน� รอดเชื้อจีน
62013053052 นางสาวนฤมล รัตนบุตร
62013053053 นายธวัชชัย ลอยชูศักด์ิ
62013053054 นายพีระวัฒน� สุขจิตต�กลม
62013053055 นายวีรพล กองลําเจียก
62013053056 นางสาวชภาภรณ� ปาปะไพ
62013053057 นางสาวอมราภรณ� มาหัวเขา
62013053058 นางสาวจิรานันท� ขวัญเมือง
62013053059 นางสาวณิชมน วิงประวัติ
62013053060 นางสาวสุมณฑา ตวงสิทธินันท�
62013053061 นางสาววชิรญาณ� สันธนะวิทย�
62013053062 นายสุขสรรค� บัวบาล
62013053063 นายสุริยัน ภู5พลอย
62013053064 นายป@ยวุฒิ มีเกาะ
62013053065 นายโยธิน เย็นขัน
62013053066 นายกิตติศักด์ิ แตงสอน
62013053067 นายธงชัย หอมแดง
62013053068 นางสาวจันทร�ติมา วิวัฒนา
62013053069 นายธนสินธุ� วิเศษศรี
62013053070 นายณัชพล แสงมรกต
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ระดับปริญญาตรี

62013053071 นางสาวอารียา กาวีเขียว
62013053072 นายอํานาจ บุญธรรม
62013053073 นายกฤตนัย สถิตย�ที่
62013053074 นางสาวอรสา เขียนเขว%า
62013053075 นายกิตติภณ วงษ�กาฬสินธุ�
62013053076 นางกัณจ�ณิฐถา แพงไธสง
62013053077 นายพรภัทร ไพสิฐวิทยางกูร
62013053078 นายพงศกร เกตุสะอาด
62013053079 นางสาวชญานิศ ชูชาติ
62013053080 นางสาวฐิตินันท� ตรีผลวิจิตร�
62013053081 นางสาวมนริสา บางเหลือง
62013053082 นางสาวยุพิน จันพุ5ม
62013053083 นางสาวณัฏฐพร นาคพันธ�
62013053084 นางสาวดุจมณี ต้ังจรูญ
62013053085 นางสาวพราว เสมสุขกรี
62013053086 นายศักด์ิชัย พันธ�ศรี
62013053087 นางสาวพลอย ทรงสวัสด์ิ
62013053088 นายสินธ�โต วงษ�เชื้ออภัย
62013053089 นางสาววันเพ็ญ ใหม5สุด
62013053090 นายวิธวินท� ศิริทรัพย�ภิญโญ
62013053091 นายอดิศักด์ิ กูลศิริ
62013053092 นายบรรหาร ควรสวัสด์ิ
62013053093 นายคมกริช แม5นปLน
62013053094 นางสาวฑิตยา เล็กดา
62013053095 นางสาวประวีณา อ5อนเกษ
62013053096 นางสาวกมลชนก เหล5าจําปา
62013053097 นางสาวนาฏกมล บุญหนัก
62013053098 นางนุธิดา เรืองคง
62013053099 นางสาวจิรารัตน� โตคูเวียง
62013053100 นางสาวพรนภา ผิวหอม
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053101 นางสาวศรันย�พัชญ� เขียวชอุ5ม
62013053102 นางสาวผกาวรรณ วงศ�เครือศร
62013053103 นางสาวธัญวรัตม� เลาห�อารีวุฒิ
62013053104 นางสาวชวัลรัตน� ศิริวงศ�
62013053105 นางสาวจุรีพร นวชาติ
62013053106 นางสาวนิโลบล วงศ�เมือง
62013053107 นางสาวสุระวดี เพ5งผล
62013053108 นางสาวเกศริน แย%มมะลิ
62013053109 นางสาวไพลิน สาราบรรณ�
62013053110 นายกัมปนาท ดอกรัก
62013053111 นางสาวสุพัตรา เงินจันต๊ิบ
62013053112 นางสาวนันทลี สายมาลา
62013053113 นางสาวชุติมา เข่ือนสอง
62013053114 นางสาวดวงหทัย แสงน%อย
62013053115 นางสาวอัมพิกา ชัยสิทธ์ิ
62013053116 นางสาวสุณิชา บุญตา
62013053117 นางสาวตุลยา โสภาน%อย
62013053118 นางสาวกนกวรรณ ทองคํา
62013053119 นางสาวจุฑารัตน� บุญธรรม
62013053120 นางสาวอุศุมา อ่ําคิด
62013053121 นางสาวป@ญวรรณ จันตระ
62013053122 นายธนากร ทองจรัส
62013053123 นางสาววิชชุดา ประเทศสิงห�
62013053124 นางสาวปลายฝน หุ5นทอง
62013053125 นางสาวอมริศา น%อยนคร
62013053126 นางสาวนิจวิภา เรืองแสนสกุล
62013053127 นางสาวไพรจิตร ขามก%อน
62013053128 นางสาวสุกัญญา ปลายคูหา
62013053129 นางสาวณัฐวจี เอี่ยมโภคทรัพย�
62013053130 นางสาววณิชา ศักด์ิศรี
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ระดับปริญญาตรี

62013053131 นางสาวจันทิมา อุทัย
62013053132 นางสาวชลณิชา สายพาน
62013053133 นางสาวสกุลรัตน� บํารุงชู
62013053134 นางสาวเทียนทอง ไทยเจริญ
62013053135 นางสาวบุปผาชน ไกรเทพ
62013053136 นายบวรพงศ� ไมตรีจิตต�
62013053137 นางสาวสุกัญญา อิ่นแก%ว
62013053138 นางสาวพีรยา พุ5มหิรัญ
62013053139 นายบวรนันท� ยุวยุทธ
62013053140 นางสาวจริยา บุญโกย
62013053141 นายพงศกร ทัศนีย�ไตรเทพ
62013053142 นางสาววิรากานต� ศรีสุข
62013053143 นางสาวพรรณารัฐ ชัยราช
62013053144 ว5าที่ร%อยตรีหญิงธิดารัตน� จันทรัตน�
62013053145 นางสาวอภิญญา โพธ์ิชา
62013053146 นางสาวจีราภา ใจหนิม
62013053147 นายธีระยุทธ คงเหลือ
62013053148 นายสมพล เกิดจ๋ิว
62013053149 นางสาวธนภัค ธาตุดี
62013053150 นางสาวณัฐศริณย� ชัยบุตร
62013053151 นางสาวชัชชฎา จีระวิวิธพร
62013053152 นางสาวอัญธิกา โยธา
62013053153 นางสาววริศรา อรไชยพาณิชกุล
62013053154 นางสาวสุพรรษา เติมธนะศักด์ิ
62013053155 นายวชิรวิชญ� ชํานาญกิจ
62013053156 นางสาวละอองดาว เครือวงษ�
62013053157 นายเชฏฐดิฏฐ� อามระดิษฐ�
62013053158 นางสาวทิพรัตน� รอดดํา
62013053159 นางสาวธนพร วงษ�เศษ
62013053160 นางสาวพิชชาพร ทองดอกบวบ
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62013053161 นางสาวไพลิน เนียมมณี
62013053162 นางสาวกาญจนา มาค5าย
62013053163 นางสาวพิมลรัตน� คํานึง
62013053164 นายจีระนันท� โพธ์ิศักด์ิ
62013053165 นางสาวเกวลิน สามเจริญ
62013053166 นางสาวอภัสนันทน� ฤกษ�สํารวจ
62013053167 นางสาวซีลาวาตี เจUะกา
62013053168 นางสาวสิริรดา ทองรักษ�
62013053169 นางสาวปริชาติ จันดี
62013053170 นางสาวพชรภรณ� ศรีแก%ว
62013053171 นางสาวเกศินี บูมนัส
62013053172 นางสาวปรียา เขียดนุ%ย
62013053173 นางสาวชิดชญา รันกระโทก
62013053174 นางสาววัชราภรณ� เงาะสนาม
62013053175 นางสาวอรพรรณ สุขสมสกุลชัย
62013053176 นายสุวิจักขณ� อินดนตรี
62013053177 นางสาวกีรติกา สมจิตร
62013053178 นางสาวสุวิมล ฤทธิปะ
62013053179 นางสาวชนัญชิดา ลาดไหล
62013053180 นางสาวมนัสนันท� แย%มมนัส
62013053181 นางสาววันดี สดใส
62013053182 นายณัฐภัทร ดําสะอาด
62013053183 นางสาวนริศรา ใยมะลิ
62013053184 นางสาวธารทิพย� เรืองพรหม
62013053185 นางสาวกมล เพ็ชรกรรม
62013053186 นางสาวสุพิชชา อัสราษี
62013053187 นางสาวเมธ�วดี ทองฉิม
62013053188 นายธนกร แก%วเหมือน
62013053189 นางสาวปรางระวี บํารุงศิลปQ
62013053190 นายศุภกิตต์ิ ชื่นใจดี
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62013053191 นางสาวป@ยะธิดา คงคาฉุยฉาย
62013053192 นางสาวกัญจนพร คํามา
62013053193 นางสาวณัฐนรี บุญมาพ่ึง
62013053194 นายสุทธิพงษ� คนตรง
62013053195 นายขจรยศ เศษโถ
62013053196 นางสาวรําไพ กอแก%ว
62013053197 นางสาวสุภัชฌา ฤกษ�ปราณี
62013053198 นางสาวอรพรรณ วิไลรัตน�
62013053199 นางสาวป@ยพร คล%ายอักษร
62013053200 นายพลวัฒน� พจชนาถ
62013053201 นางสาวธิดารัตน� ปลอดภัย
62013053202 นางสาวภาวิณี หนูมาน%อย
62013053203 นางสาวชุมภูนุช ถนอมกาย
62013053204 นายชัยยา แหวนหล5อ
62013053205 นางสาวศิริรุ5ง ศรีเลิศ
62013053206 นางสาวจิรพรรณ รอดเจริญ
62013053207 นางสาวสุรีรัตน บุญธรรม
62013053208 นางสาวอรพรรณ พราหมณ�เสน5ห�
62013053209 นางสาววิสุภา เจริญจรรยากูล
62013053210 นายปภินวิทย� เรืองสุวรรณ
62013053211 นางสาวสุนทรี พิชัยณรงค�
62013053212 นางศิจันทร�รัตน� งามสนิท
62013053213 นางสาวสุนารี ชาวนา
62013053214 นายพิทักษ�ธรรม ตรีกลึง
62013053215 นางสาววรรณนิสา คําแสง
62013053216 นางสาวเปรมทิพย� คําปาน
62013053217 นางสาวศิริรัตน� สุ5มมัจฉา
62013053218 นางสาวนฤมล พรมพุ%ย
62013053219 นายเดชธนา ปลอดเอี่ยม
62013053220 นายฉัตรชัย รัศมี
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62013053221 นางสาวศุภรัสม์ิ ขลิบทอง
62013053222 นายกนกพล โพชนุกูล
62013053223 นายจักรพงษ� ศรีนา
62013053224 นางสาวกาญจนา เพียรหลํา
62013053225 นางสาวนารี สมเผ5า
62013053226 นางสาวหทัยรัชย� มีสวัสด์ิ
62013053227 นายสหภพ พลโคตร
62013053228 นางสาวนรีกานต� สมอินสอน
62013053229 นางสาวอัจฉรา พรมภักด์ิ
62013053230 นางสาวสรัญญา นาคมอญ
62013053231 นางสาวชนิสรา ทองก5อ
62013053232 นายธีรภพ พรหมมาโนช
62013053233 นางสาวอาทิตยา ปราบพล
62013053234 นายวรัญชิต ชื้อประเสริฐ
62013053235 นางสาวสารภี รักขพันธ�
62013053236 นางสาวทัตพิชา ยงค�ถาวรสกุล
62013053237 นางสาวรัชนีกร นามบุดดี
62013053238 นางสาวกิติยา อั้งดา
62013053239 นางสาวจารุวรรณ แสนกอง
62013053240 นางสาวนลินี ลอยหา
62013053241 นางสาวกัญญาพัชร โพธ์ิพันธ�
62013053242 นางสาวสร%อยกมล ช5างหิรัญ
62013053243 นางสาวนันทัชพร ตาระกา
62013053244 นางสาวสุวิมนต� จ5าเขียว
62013053245 นางสาวณภัสนันท� ภัทรณัฐกนกสิริ
62013053246 นางสาวเจนจิรา เสนอใจ
62013053247 นายอดุลย� สืบยุบล
62013053248 นางสาวพัชรินทร� บุญประกอบ
62013053249 นางสาวสุกัญญา จิตตุราช
62013053250 นางสาวละอองดาว อุณหพิพัฒพงศ�
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62013053251 นางสาวถาวรีย� นุธรรม
62013053252 นางสาวิตรี สังข�มุรินทร�
62013053253 นางสาวชนิศา วงษ�บาตร
62013053254 นางสาวหทัยทัต มนุญพร
62013053255 นายชัยภัทร ปFญญาสี
62013053256 นางสาวป@Pนป@นัทธ� วีระพันธ�
62013053257 นางสาวพรทิพย� ย้ิมสงบ
62013053258 นางสาววลีพรรณ� สีทิ
62013053259 นายภัควัจน� เอมโอษฐ
62013053260 นางสาวณัชชา กันจาด
62013053261 นางสาววิจิตรา เอมทอง
62013053262 นางสาวเหมือนฝFน จันทสุข
62013053263 นางสาวณัฐปรียา อุ5มอ%น
62013053264 นายสมบัติ ยลประสาน
62013053265 นางสาวเพ็ญจันทร� แสงจันทร�
62013053266 นางสาวธิดา จํานงชอบ
62013053267 นางสาวจันทร�จิรา นราผ5อง
62013053268 นางสาวสุมินตรา ขันจอก
62013053269 นางสาวมัธณา สืบทับ
62013053270 นางสาวฉัตรธิดา บัวคล%าย
62013053271 นางสาวณัชชา รื่นฤทัย
62013053272 นางสาวกาญจนา เพ่ิมพูน
62013053273 นายการัณ สุขสมกิจ
62013053274 นางสาวเนตรชนก สวัสด์ิถึก
62013053275 นางสาวนลินี บุญมาก
62013053276 นางสาวแคทรียา บัวงาม
62013053277 นางสาวภัทราพร หวัง
62013053278 นางสาวปFทม� ศรีจําปา
62013053279 นางสาวพิชญ�อาภา เอกกมลวิวัฒน�
62013053280 นายธนวัฒน� แจ%งผล

หน%า 1776 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053281 นางสาวพรธิภา คุ%มทวี
62013053282 นางสาวสุทิกาญจน� สุทิน
62013053283 นายพรชัย ใบหมุด
62013053284 นางสาวส%ม พิศาลวรพงศ�
62013053285 นายณัฐวุฒิ คําผลศิริ
62013053286 นางสาวกัญญาภัค แซ5โล5
62013053287 นางสาววิมล ศรีสว5าง
62013053288 นางสาวประภาพร ชนะเทพ
62013053289 นางสาวลัดดาวรรณ ชูงาน
62013053290 นางสาวพัชรินทร� เกรียงเกร็ด
62013053291 นางสาวกัญญาภัค บุปผา
62013053292 นางสาวฐิติชญา วรรณประเก
62013053293 นางสาวชวิศา อนันตธนะสาร
62013053294 นางภาษิตา บุรสมบูรณ�
62013053295 นายเขตนคร บุตรโคษา
62013053296 นางสาวธัญชนก ทองรักษ�
62013053297 นางสาวอัญชลี พัฒน�แก%ว
62013053298 นางสาวอนันทพร คงงาม
62013053299 นางสาวพัชรพรรณ รอดปรีชา
62013053300 นายจิรภัทร ตุ%มกลีบ
62013053301 นางสาวนันทวดี กุลฉิม
62013053302 นางสาวเสาวลักษณ� สระกุนดิน
62013053303 นางสาวปองขวัญ เชื้อศรี
62013053304 นางสาวชนานันท� สุขเกษมชัย
62013053305 นางสาวจันจิรา หนูขาว
62013053306 นางสาวนฤมล สุนนท�นาม
62013053307 นางสาวธัญพิชชา รัตนบุรี
62013053308 นางสาวนิภาพร ต%นโพธ์ิ
62013053309 นางสาวจุฑาทิพย� โทพิลา
62013053310 นางสาวสายใจ ดิลกวิทยรัตน�
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62013053311 นายพิชิต พลขยัน
62013053312 นางสาววรรณาภรณ� น5วมคงม่ัน
62013053313 นางสาวชมพูนุช โพธ์ิน%อย
62013053314 นายไพรโรจน� ปาสารักษ�
62013053315 นางสาวนวลฉวี สิงห�ฉลาด
62013053316 นายวรุฒ พิชยทายา
62013053317 นางสาวอัจฉราวรรณ อัครธรรม
62013053318 นางสาวกัลยาณี บัวชม
62013053319 นายประพจน� จันทร�สมาน
62013053320 นายวรรณศักด์ิ พลับพลึง
62013053321 นางแก%วอัมพร พรหมมา
62013053322 นางสาวกันยารัตน� เรืองสุวรรณ 

62013053323 นางสาวพรฉัตรวดี มุงคุณคําชาว
62013053324 นางสาววาสนา ทองเกลี้ยง
62013053325 นางสาวสุดารัตน� สีหาเทพ
62013053326 นางสาวศุภสุตา สุขเขียว
62013053327 นางสาวรสสุคนธ� พุทธพิทักษ�กุล
62013053328 นางสาวรสสุคนธ� อินตUะคํา
62013053329 นางสาวศิรินันท� จอนลา
62013053330 นางสาวสุพิชชา วนาภรณ�
62013053331 นางสาวสรวงสุดา แมลงภู5ทอง
62013053332 นายภาณุรุจ สังขวรรณ
62013053333 นางสาวดารารัตน� ดําคํา
62013053334 นางสาวชญาภา บุญประกอบ
62013053335 นางสาวอัญมณี สุมาตรา
62013053336 นายทศพล จันทราภิรมย�
62013053337 นางสาวขวัญชนก จันทร�จารุพงศ�
62013053338 นางสาวจิดาภา สว5างพาณิชย�
62013053339 ว5าที่ร%อยตรีอนุรักษ� คําภิระวงศ�
62013053340 นายวงศกร แผนเสือ
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62013053341 นางสาวสิริกัญญา บุญพัก
62013053342 นางสาวอรณี ต้ังธรรมสถิตย�
62013053343 นายนิธิภัทร� ลิ้มสร%อยเพ็ชร�
62013053344 นางสาวอุษณีย� สุขสีทอง
62013053345 นางสาวผ5องพรรณ กลยนีย�
62013053346 นายปานแสน บุญยงค�
62013053347 นางสาวอมร บุญไสว
62013053348 นายธิฤติ เจริญทรัพย�
62013053349 นางสาวป@ยฉัตร เต็มเรือง
62013053350 นางสาวสุพรรษา แกว5นเขตรกรรม
62013053351 นางสาวภาพิศุทธ์ิ ชนะพูล
62013053352 นายศิวเรศ พรหมเสน
62013053353 นางสาววิมลพรรณ รวยพงษ�
62013053354 นางสาวนิลาวัลย� บุษบา
62013053355 นางสาวพลอยนภัส แสงศรี
62013053356 นางสาวอุไรพร คํ่าจุน
62013053357 นายชัยวัฒน� ธงไชย
62013053358 นางสาวประภัสสร สมบูรณ�ถานะ
62013053359 นางสาวพิชชาภรณ� อมรเจียรศักด์ิ
62013053360 นางสาวป@ยะดา สุลินทบูรณ�
62013053361 นางสาวสุวิมล จะเรียมพันธ�
62013053362 นางสาวฉัตราภรณ� ขนอม
62013053363 นางสาวพัชร�ศศิยา เดชบวรลักษณ�
62013053364 นางสาวพัฒนกุล สุทธิประภา
62013053365 นายธีรยุทธ� พลายกวม
62013053366 นายธนพล ไสว
62013053367 นางสาวรัฐรวีท� ศรวิชัย
62013053368 นายศุภฤกษ� จิตรานุวัฒน�กุล
62013053369 นายไตรภพ ผลาผล
62013053370 นางสาวสุพัตรา คําแสน
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62013053371 นางสาวปรียานุช ม5วงสุข
62013053372 นางสาวอรอนงค� ฤทธิธรรม
62013053373 นางสาวสุนารี แซ5อึ๊ง
62013053374 นายกรพัชร คงแสงพรหม
62013053375 นางสาวกัญญาณัฐ นาครัตน�
62013053376 นางสาวนิสารัตน� ผิวอ5อน
62013053377 นางสาวปานระพี เจริญทรง
62013053378 นางสาวพัสราภรณ� ศรีสง5า
62013053379 นางสาวมณฑกานต� สาแหรกทอง
62013053380 นางสาวสุดาพันธ� จุลเอียด
62013053381 นายพันธกานต� วรารักษ�
62013053382 ว5าที่ร%อยโทไมตรี ถาวรสิน
62013053383 นางสาวเพ็ญนภา ภาคจักษี
62013053384 นางสาวธิดารัตน� ขวัญกิจพงศธร
62013053385 นางสาวชยุดา โพธิเจริญ
62013053386 นายสวรรค�พร พ่ัวระยะ
62013053387 นายปรมัจฉ� อรรคบุตร
62013053388 นางสาวณัฐณิชา ศรีศักด์ิวิชัย
62013053389 นางสาวประไพพิมพ� เบี้ยวปลื้ม
62013053390 นางสาวภาวิณี ศรีฮาด
62013053391 นายชัยวิทย� ต้ังนิมิตดี
62013053392 นายพัชรพล พิลาไชย
62013053393 นางสาวอารยา บุญลี
62013053394 นายสิทธิชาติ กุมุท
62013053395 นายศราวุธ บัวเกตุ
62013053396 นางสาวณัฐนรี ศรีพรหม
62013053397 นางสุพรรณี เจUกคํา
62013053398 นางสาวบุษราภรณ� ใจชอบ
62013053399 นางสาวคณิตา มัทยาท
62013053400 นางสาวกรรณิกา ลาพึง
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62013053401 นางสาวชุติมา ทองดอนเหมือน
62013053402 นายณรงฤทธ์ิ ดีสวัสด์ิ
62013053403 นางสาวสิริเกษ สกุลศรีชัย
62013053404 นายณัฐวุฒิ กองอุดม
62013053405 นายก%องศักด์ิดา พรหมสุทธ์ิ
62013053406 นางสาวสุธาทิพย� พันธุ�ทวีแสงทอง
62013053407 นางสาวอรชา ใจชื่น
62013053408 นายพีรณัฐ แดงสกุล
62013053409 นางสาวสุกัญญา คํามอญ
62013053410 นางสาวณฤดี จันทร�จารุวงศ�
62013053411 นางสาวจันทร�ฉาย นะกุลรัมย�
62013053412 นางสาวดวงกนก แสงเอี่ยม
62013053413 นางสาวณัชญาวีร� เอียงสมบุญสิริ
62013053414 นายกฤษศ์ินปภู จูสวย
62013053415 นางสาวขวัญชนก นุ5มอุรา
62013053416 นายสถาพร วุฒิพันธุ�
62013053417 นางสาวขวัญชนก ฤทธิเดช
62013053418 นายวุฒิศักด์ิ เชิดชูนวน
62013053419 นางสาวเสาวลิน ไพรพฤกษ�
62013053420 นางสาววราพร เชื้อหงษ�
62013053421 นางสาวทัศนีย� ชูสาเหาะ
62013053422 นางสาวจินตนา ชมสวัสด์ิ
62013053423 นางสาวเยาวลักษณ� ทับช%างโท
62013053424 นางสาวธนภรณ� สว5างแจ%ง
62013053425 นางสาวภัทรสุดา คงราม
62013053426 นางสาวปวีณา สังกรณีย�
62013053427 นางสาวปฤษฎางค� ทองสกุล
62013053428 นางสาววาสนา สุขวัฒนา
62013053429 นางสาวชิชบา พันโกฎิ
62013053430 นายธีรวัฒน� เชิดชิด

หน%า 1781 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053431 นางสาวฐาปนี อิ่มวิเศษ
62013053432 นางสาวโศรยา จรัสอรุณฉาย
62013053433 นางสาววนิดา จันทร�หลง
62013053434 นางสาวทิพวรรณ กุมมาร
62013053435 นางสาวเนตรชลัช รีรอ
62013053436 นางสาวสุธาสินี แวดาโอะ
62013053437 นางสาวโชติกา แสนพินิจ
62013053438 นายปฐมพงศ� เพชรแก%ว
62013053439 นางสาวศิรินันท� ผาบเสี่ยน
62013053440 นางสาวกฤษณา มูลทรัพย�
62013053441 นางสาวชญานิศ ครุฑใจแผ%ว
62013053442 นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ
62013053443 นางสาวจุฑารัตน� เชยล%อมขํา
62013053444 นางสาวทิพยาภรณ� เชื้อหาญ
62013053445 นายจตุพล บุญช5วย
62013053446 นางสาววรรณฤดี เพชรเขียว
62013053447 นางสาวจิรัชญา ตามสมัย
62013053448 นายณัฐพล วานิชสมบัติ
62013053449 นายหัสชัย อนันสกุลชัย
62013053450 นายวโรดม พังจุนันท�
62013053451 นางปFณณ�ญาณัช คงศิลา
62013053452 นายศิริศักด์ิ วัฒนคณิต
62013053453 นางสาวอรปรียา หวังนากลาง
62013053454 นางสาวณัฐธิดา เชี่ยวชาญ
62013053455 นางสาวป@ยาภรณ� ชิตเดชะ
62013053456 นายชัยณรงค� วิศาลธนโภคิน
62013053457 นางสาวชนิกา อินกอง
62013053458 นายทรัพย�อนันต� ร%อยมาลี
62013053459 นางสาวรุ5งฐิวา แก%วสะอาด
62013053460 นางสาวณิชารีย� พันธุ�จันทร�
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62013053461 นางสาวคณัสนันท� อังศุพิพัฒน�
62013053462 นางสาวพัณณิน โกมาสถิตย�
62013053463 นางสาววรรณพร อาสนวิทยา
62013053464 นายวรพล เอกชัยไพบูลย�
62013053465 นางสาววิจิตรา มหาหงส�
62013053466 นางสาวสุนิสา เพชรสุวรรณ
62013053467 นางสาววรรณธร ศรีสุรา
62013053468 นายภาณุพงศ� สุขมณี
62013053469 นางสาวธัญญารัตน� ศรีเดือน
62013053470 นางสาวชมพูนุท กล%วยหอมทอง
62013053471 นายชัยพฤกษ� สกุลรัตน�
62013053472 นางอรพร ศรีนิ่ม
62013053473 นางสาวอรอนงค� อินทร�กอง
62013053474 นายกฤษภพ พรพัชรนนท�
62013053475 นางสาวกิตติยา สายสุดตา
62013053476 นางสาวศศิธร ด%วงทอง
62013053477 นางสาวนันทิยา รักไหม
62013053478 นางสาวอัญชลี ชัยชนันต�
62013053479 นางสาวอุมารินทร� วารีรัตน�
62013053480 นายจิรายุ มารุ5งเรือง
62013053481 นางสาวมนัสวี ศรีสมบัติ
62013053482 นางสาวสุนิศา รกไพร
62013053483 นายวาณิชพงษ� บุญแพ
62013053484 นายวรพงษ� จุระกะ
62013053485 นางสาวศุภกานต� ไชยสิงห�
62013053486 นางสาวป@ยะดา สงสุรินทร�
62013053487 นางสาวอัจฉราวดี บุญฤทธ์ิ
62013053488 นางสาววรรณวิมล สําราญ
62013053489 นางสาวกชพร จันทร�กลิ่น
62013053490 นางสาวภัทรภร ย่ิงใจกล%า
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62013053491 นางสาวจิราภรณ� รุ5งเรือง
62013053492 นางสาวยศวดี มาลาสาย
62013053493 นางสาวบุณฑริกา ปฐมชาติ
62013053494 นางสาวพรรณทิวา ปFดสําราญ
62013053495 นายอนุรักษ� ฝXายทอง
62013053496 นายฉัตรชัย จ่ันเพ็ชร�
62013053497 นายกุลเทพ แก%วบัวรบัติ
62013053498 นางสาวสุกัญญา สิงห�ลา
62013053499 นางสาวกาญจนา เมืองชัย
62013053500 นายนนทนัตถ� สมบัติ
62013053501 นางสาวลีวดี อนุมาวัฒนากุล
62013053502 นางสาวพัฒน�จิรัสย� พลอยประดับ
62013053503 นายศุภเดช ทิตยานุกุล
62013053504 นางสาวนันทิยา หันน้ําเที่ยง
62013053505 นางสาวพิมพ�นิภา โรจนเดชหิรัญ
62013053506 นางสาวมนัญชยา มีแก%ว
62013053507 นางสาวธัญทิพย� ป@ณฑยา
62013053508 นางสาวสุธิดา พิมสนิท
62013053509 นางสาวเพชรรัตน� ลาดนอก
62013053510 นายเจริญ โพชะโน
62013053511 นางสาวป@ยะพร บัวทอง
62013053512 นายอิศรายุทธ บุญเลิศ
62013053513 นายชนวีร� แฟงมาก
62013053514 นายสราวุธ จันทร�โคตรแก%ว
62013053515 นายเทพศักด์ิ รุ5งเรือง
62013053516 นางสาวชลธิชา เพ็ชรมี
62013053517 นายอดิศร ลงอ5อน
62013053518 นางประภาศรี จุลธรรมเจริญ
62013053519 นายชวิศ แตงมณี
62013053520 นางสาวสุนันทา เนตรน%อง
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62013053521 นางสาวรตา จันทร�คํา
62013053522 นายวันเฉลิม ดีวิญญา
62013053523 นางสาวเตือนใจ จันทร�ไทย
62013053524 นางสาววัชโรบล คณากุล
62013053525 นางสาวนฤมล สีโนย
62013053526 นางสาวภาวิดา พรายกระสินธุ�
62013053527 นางสาวอังคณา สามปุ^ก
62013053528 นางสาวรัชนี จันสีชา
62013053529 นางอนุชสรา นางแล
62013053530 นางสาวพัชรี พิมพ�พา
62013053531 นางสาวรุ5งฤดี อบกลิ่น
62013053532 นางสาวกรรณิภา ทองเอี่ยม
62013053533 นางสาวกรวิกา โสนน%อย
62013053534 นางสาวฉัตรวาริน ชมภูจักร
62013053535 นางสาวจินตนา กลั่นประสิทธ์ิ
62013053536 นายศราวุธ ต้ังผลไกวัลศักด์ิ
62013053537 นางสาวผุสชา ฤาชา
62013053538 นางสาวสายพิณ ทองใบ
62013053539 นางสาวศิริโสภา แสงทอง
62013053540 นางสาววราภรณ� สมมุติ
62013053541 นายชัชวาล เขียวแก5
62013053542 นางสาววันวิสาข� เหล็งทอง
62013053543 นางสาววรรธิดา จีนประชา
62013053544 นายศราวรณ� ประเสริฐ
62013053545 นางสาวสุภาภรณ� กรณีย�
62013053546 นายนลธวัช ผดุงเกียรติ
62013053547 นายนนทวัฒน� ชิตวัน
62013053548 นางสาววณาพร น%อยไม%
62013053549 นายพงศธร แก%วปาน
62013053550 นางสาวจุฑาทิพย� จินดาวงศ�
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62013053551 นางสาวอรุณวรรณ คํากลิ่น
62013053552 นางสาวทัศนีย� ลายคราม
62013053553 นางสาวจิราพรรณ เครือวงค�
62013053554 นางสาวทิพย�วรรณ ผากิม
62013053555 นางสาวช5อผกา สุขสายอ%น
62013053556 นางสาววรภร ธนโชตโกศล
62013053557 นางสาวสุวิมล สาแหรกทอง
62013053558 นางสาวศิริพร วิชาดี
62013053559 นางสาวอัจฉราวรรณ กุญชรวัฒนะ
62013053560 นายภาณุทัตต� แตงเจริญ
62013053561 นางสาวนันทวัน คงเจริญสุข
62013053562 นางสาวมณีนุช มูลทสอน
62013053563 นางสาววัชรีย� กEงเฮ็ง
62013053564 นายรัฐธรรมนูญ สรวงศิริ
62013053565 นางสาวอักษราภัค บุญเฟLPอง
62013053566 นายพีรพล มณีรัศยากร
62013053567 นางสาวนิรินทิพย� ฤทธ์ิศรีบุญ
62013053568 นางสาวสุริแสง ยอดโยม
62013053569 นางสาวสัตยาพร ขวัญตน
62013053570 นางสาวศิริลักษณ� พันธุ�ดี
62013053571 นายภูเวียง คํามุงคุณ
62013053572 นางดวงใจ ศรีประไหม
62013053573 นางสาวณัฐกานต� ทนหนองแวง
62013053574 นางสาวอภินันท� แซ5ด5าน
62013053575 นางสาวณัฐวดี แก%วมุณีวงศ�
62013053576 นางสาวกริษฐา เกียรติรุ5งวิไลกุล
62013053577 นางสาวณัฐจารีย� เพ็ชรร5วง
62013053578 นางสาวดารณี บุญญาพิทักษ�
62013053579 นายชัยกฤต นิยม
62013053580 นางสาวอนุธิดา อุไรกุล
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62013053581 นางสาวอภิชญา อินทโลหิต
62013053582 นายอาลีฟ กัลยามิตร
62013053583 นางสาวรัตติกานต� วิไลพันธ�
62013053584 นางสาวพัฒราวดี จงเจริญ
62013053585 นางสาวสุภาวดี ขาวพร%อม
62013053586 นางสาวเขมิกา เกษร
62013053587 นางสาวธิรดา วงค�คําจันทร�
62013053588 นายชุติพันธุ� เทศนาเรียง
62013053589 นางสาววรรณพร ดิษฐประยูร
62013053590 นางสาวปาริฉัตร กําเหนิดสุข
62013053591 นางสาวเพ็ญนภา คําวงษา
62013053592 นางสาวอรจิรา ภาสนวัฒน�
62013053593 นางสาวจริญญา ลีละธนาฤกษ�
62013053594 นางสาวอุบล อุภัยพรม
62013053595 นางสาวสุกัญญา พิลา
62013053596 นายเฮงเฮง จารุนงคราญ
62013053597 นายธนภัทร พละศักด์ิ
62013053598 นางสาวภาคินี เลิศฤทธ์ิ
62013053599 นางสาวประภัสรา เทพไทย
62013053600 นางสาววรรณิภา หมอนฟFงเทียม
62013053601 นางสาวอิสรีย� เกิดมา
62013053602 นางสาวพิมพ�นารา อ5วมเรืองศรี
62013053603 นายสุชา หนองสี
62013053604 นางสาวสญามล นิลแก%ว
62013053605 นายวรพล นามธง
62013053606 นางสาวปฐมา แคนคลอง
62013053607 นางสาวธนัญญา ปล%องงูเหลือม
62013053608 นางสาวรัตนมน บุตรเนียร
62013053609 นางสาวจารุวรรณ แสงนาค
62013053610 นางสาวนฤมล ทองน%อย
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62013053611 นางสาวกาญนภา ดอนวัดไพร
62013053612 นางสาวภาวิณี เขมา
62013053613 นางสาวสุพรรษา ไชยยศ
62013053614 นางสาวปณิดา ดําน%อย
62013053615 นายจักรกฤษ� ทองงาม
62013053616 นางสาวสุพัฒตรา คําแก%ว
62013053617 นางสาวปาลิกา ปานมาศ
62013053618 นายจักราวุฒิ ภักดีขันท�
62013053619 นายบวรเศรษฐ� ทองสะพัก
62013053620 นางสาวบุญประดับ ทรงอยู5
62013053621 นางสาวสุทธิดา สัตยวิจิตร
62013053622 นางสาวสิรีธร คนไว
62013053623 นางสาวศุภนุช อินตUะฮอง
62013053624 นายวัชรากร จิรโสภณ
62013053625 นางสาวสุภาวดี ทรัพยรังสี
62013053626 นายจิตตพล โสตะจินดา
62013053627 นางสาวภัทรพร ฉิมคราม
62013053628 นายฐิติพล ปราโมทย�พันธุ�
62013053629 นายธานี สรลี
62013053630 นางสาวพิมพฤดา นิติเสถียร
62013053631 นางสาวขนิษฐา เจริญรัตน�
62013053632 นางสาวกนกพร ปาเปYMย
62013053633 นางสาวกรรณิการ� สุมินทนะ
62013053634 นางสาวศิริลักษณ� เจริญกิติศัพท�
62013053635 นางสาวสุพิชญา มาเพ่ิม
62013053636 นางสาวยุรนัน ประพันธ�สุพงษ�
62013053637 นางสาวจุฑามาศ สุดจิต
62013053638 นางสาวจันทร�ทิพย� ทองเปล5งศรี
62013053639 นางสาวก่ิงกาญ ศรีรัตนกุล
62013053640 นางสาวธิดารัตน� ธัญญศรีรัตน�
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053641 นายธนชาต เอมโอฐ
62013053642 นางสาวณัฐวิภา เชียงทอง
62013053643 นายนิรวิทธ� มหาโภคกุล
62013053644 นางสาวลลิตา ทัศนาญชลี
62013053645 นางสาวศุภชา มหรรฆวุธ
62013053646 นายธวัชชัย ชัยงาม
62013053647 นางสาวเสาวนีย� สําราญสุข
62013053648 นางสาวนฤภร วาทะยา
62013053649 นางสาววิจิตรา สัมพะวงค�
62013053650 นายศุภรากร จิตพฤกษา
62013053651 นายฐิติกร อื๊อนุเคราะห�
62013053652 นางสาวพิมพ�ชนก ไตรสถาน
62013053653 นายวทัญ\ู แก%วบ5อ
62013053654 นางสาวอัมพิกา ทองดี
62013053655 นางสาวพนัชกร ขุนพินิจ
62013053656 นางสาวนันทรัตน� ณ นคร
62013053657 นางสาวณภัฎภีมม� หน5อคํา
62013053658 นางสาวนพรฎา บุญเชิด
62013053659 นางสาวนิตยา กุญแจทอง
62013053660 นายวิศรุต ชาครบัณฑิต
62013053661 นายเอกพร เอียดจุ%ย
62013053662 นางสาวเกษศิรินทร� สุขธรณ�
62013053663 นายพงษ�วิทย� บุญรักชาติ
62013053664 นางสาวภัทราภรณ� แสนโสภา
62013053665 นายปฏิภาณ บุญรอง
62013053666 นางสาวมัลลิกา แสงศรี
62013053667 นางสาวกวินนาฎ สุทธิพันธุ�
62013053668 นางสาวเปYPยมศิริ ทองนํา
62013053669 นางสาวศิริพร กุEยเกง
62013053670 นางสาวเจนจิรา เพ่ิมพงศ�พิสิฐ

หน%า 1789 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053671 นางสาวอัจฉรา หม่ืนสีดา
62013053672 นางสาวสาลิณี เผือกแก%ว
62013053673 นางสาวกรกช ม5วงศรี
62013053674 นางสาวบัว สุขอุทัย
62013053675 นางสาววิชุณีย� มนูธรรม
62013053676 นายภูรินท� ชมชื่น
62013053677 นางสาวแพรพลอย จิตอารีย�
62013053678 นางสาวจิรัชญา พวงประเสริฐ
62013053679 นายศรายุทธ หุนตระณี
62013053680 นางสาวชนิกานต� นิธิธนากุล
62013053681 นางสาวสุพิชญา ล%อมเมตตา
62013053682 นางสาวชนม�นิภา ผาลาด
62013053683 นายนัฐพล สุทธิรักษ�
62013053684 นางภัทรจิตร ประสิทธิเวช
62013053685 นางสาวชไมพร ทิมผุด
62013053686 นางสาววิศรุตา จือประสิทธ์ิ
62013053687 นายวิธวินท� อยู5คงธรรม
62013053688 นางสาวพิสินี ภักดีพันธ�
62013053689 นางสาวเสาวลักษณ� พลศรี
62013053690 นายซอฟวาน หะยีดาโอUะ
62013053691 นางสาวธุมวดี ปลื้มใจ
62013053692 นายอธิศ วิจิตรสาร
62013053693 นางสาววาสนา ฉลูทอง
62013053694 นางสาวปาริฉัตร แก%วคํา
62013053695 นางสาวระพีพร ด5านอุดม
62013053696 นางสาวลัดดาเพชร สงจันทร�
62013053697 นายอนันตสิทธ์ิ วงค�สีดา
62013053698 นางสาวรัชนีพร วงศ�อนุ
62013053699 นางสาวจุรีย�มาศ สุขสําราญ
62013053700 นางสาวปภัสรินทร� ศรีประทินภัสร�

หน%า 1790 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053701 นางสาวสิริณัฏฐ� วิเศษสิงห�
62013053702 นายกฤษดา ดวงกลาง
62013053703 นางสาวมณฑิตา คันธรส
62013053704 นายพิษณุ ป@นตาสา
62013053705 นางสาววิภาพร พูอ5อน
62013053706 นางสาวป@ยะวรรณ ชาติมนตรี
62013053707 นางสาวณัฐญานนท� แสงทอง
62013053708 นางสาวสุกัญญา เพียรภูเขา
62013053709 นางสาวเยาวมาลย� ใจยาว
62013053710 นางสาวพรฤทัย แสนกEา
62013053711 นางสาวสุจิวรรณ ศรีธีระวิโรจน�
62013053712 นางสาวฮามีดUะฮ� โตUะขวัญ
62013053713 นางสาวพิมพิศา พุทธา
62013053714 นางสาวหยาดพิรุณ แสงมณีย�
62013053715 นางสาวณหทัย น%อยมา
62013053716 นายรัชชานนท� นิลอรรถ
62013053717 นายตะวัน จําปาทอง
62013053718 นายอธิป คําคุณเมือง
62013053719 นายสิริชัย คงมี
62013053720 นางสาวรัตติยา แจ%งกระจ5าง
62013053721 นายวรัตถ� ขํารักษา
62013053722 นางสาววรรณิดา สุทธิภาค
62013053723 นายอัมรินทร� แหลมคม
62013053724 นางสาวสุวัจนี ชาลี
62013053725 นายกฤตภาส เวชวิทยาขลัง
62013053726 นางสาวนันท�นภัส กาเผือก
62013053727 นางสาวพิชชาภัทร� รักเดช
62013053728 นางสาวพิชญาภัค โสภาศรี
62013053729 นายณัฐวุฒิ อิ่มใจ
62013053730 นางสาวพิมศิริ ภูบรรทัด

หน%า 1791 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053731 นางสาวอรอนงค� อัสถิ
62013053732 นางสาวจริยา ทองอินทร�
62013053733 นางสาวณฐา ศักดาจารุภัทร
62013053734 นางสาววรรณวิสา นาคเพ็ชร�
62013053735 นายธนภัทร ครุเวชรัตน�
62013053736 นางสาวอจลญา นิยมชื่น
62013053737 นางสาวไพจิตร รัตน�วิเศษ
62013053738 นางสาวเมธาวี ดาเลิศ
62013053739 นางสาวฐิติชญา ชัชวาลย�
62013053740 นางสาวพัชราภรณ� ย้ิมทองหลาง
62013053741 นางสาวกิตติยากร ถาวรศักด์ิ
62013053742 นายชาญชัย นิตย�โรจน�
62013053743 นายอนุชา เหรียญประชา
62013053744 นายสันติ ฟองนารี
62013053745 นางสาวสุกัญญา ทิพย�กองลาศ
62013053746 นางสาวนิตยา บรรดาศักด์ิ
62013053747 นายชานุพงศ� จําเริญนุสิต
62013053748 นางสาวสุธิตา บุญปาน
62013053749 นายธนาธิป ทรัพย�อนันต�กุล
62013053750 นายวริศ ประชุมเวช
62013053751 นางสาวสุธิดา ลําดวน
62013053752 นางสาวศวิตา จารุมาศมงคล
62013053753 นายณัฐศาสตร� นามเชียงใต%
62013053754 นางสาวชลธิชา วณิกสัมบัน
62013053755 นางสาวภาฤทธ์ิดา สุวรรณี
62013053756 นายปรเมนทร� สุธรรม
62013053757 นางสาวศศิ ประสิทธิเขตรวิทย�
62013053758 นางสาวอัจฉราลักษณ� จันทร�เทศ
62013053759 นางสาวพิมพิไล สายแสงใส
62013053760 นางสาวกนกพร จูปราง

หน%า 1792 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053761 นางสาวเฟLPองฟ;า ชาญชัย
62013053762 นางสาวป@ยะรัตน� แตงสีนวล
62013053763 ว5าที่ร%อยตรีนพพิจิตร ปFนเจียง
62013053764 นางสาววรรณรี ศรีสริ
62013053765 นางสาวจุฑามาศ กลั่นสกุล
62013053766 นางสาวภิญญา ภานันท�ศิริ
62013053767 นางสาวจุฑารัตน� กุดเปXง
62013053768 นางสาวธันยพร บุบผามะตะนัง
62013053769 นางสาวมานิตา บุดดาสิม
62013053770 นางสาวพัชรี สุดสายเนตร
62013053771 นายเฉลียว เฉลิมทรง
62013053772 นายอภิสิทธ์ิ พจนานุสรณ�
62013053773 นางสาวกัลย�สุดา มีลือนาม
62013053774 นายกีรติ วานิช
62013053775 นางสาวสุธาวินี มาไกล
62013053776 นางสาวนุชรินทร� นันทเสน
62013053777 นายสุพัฒน�จิตร ลาดบัวขาว
62013053778 นางสาวทิพวรรณ ศากรณ�
62013053779 นางสาวลิตา เพชรจรัสชัย
62013053780 นางสาวยุพา กาญบุตร
62013053781 นางสาวปวันตา บุญพันธ�
62013053782 นางสาวชนกนันท� เพ็ชรัตน�
62013053783 นายทักษิณ หอมจันทร�
62013053784 นางสาวสิริมนต� พงศาเจริญนนท�
62013053785 นางสาวภัทรภร กิตติรักษา
62013053786 นางสาวชลธารทิพย� ศรีเจริญ
62013053787 นายกรวิชญ� กันติยางกูร
62013053788 นายอภิเดช สงรักษ�
62013053789 นายณฐาภพ ดลปFญญาเลิศ
62013053790 นางสาววัชราภรณ� บุญศรี

หน%า 1793 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053791 นางสาวนิศาชล จารุ
62013053792 นายอาณัต เก็มเบ็ญหมาด
62013053793 นายกฤษฎา พิมพ�ชวด
62013053794 นางสาวณัชชา ดวงเที่ยง
62013053795 นางสาวนิจฐา อดิสุวรรณ
62013053796 นางสาวนิตยา วงศ�เครือ
62013053797 นางสาวกิตติญา แสนโพธ์ิกลาง
62013053798 นางสาวสิริกร บัวสวัสด์ิ
62013053799 นายสมชาย จุลเอียด
62013053800 นางสาวสายหยุด สุขทัศน�
62013053801 นางสาวสันต�ธิดา ทองประเสริฐ
62013053802 นางสาวรพีพร พูลวิเชียร
62013053803 นางสาวกัญญาพัชร ลาภจิตร
62013053804 นายศรัณย� ห%องทองแดง
62013053805 นายนรุตม� ธรรมธิ
62013053806 นางสาววิภาพร นุ5มผ5อง
62013053807 นางสาวณษมา เนตรทิพย�
62013053808 นายวฤทธ์ิ ชูกระชั้น
62013053809 นางสาวกรรณิการ� เขียวขาว
62013053810 นางสาวสุชัญญา สุตาลังกา
62013053811 นางสาวเบญจมาศ ลุนละวัน
62013053812 นางสาวเจUะนูรียะห� เจUะสนิ
62013053813 นายพงศกร นุตยะสกุล
62013053814 นางสาวปาริษา พวงสวัสด์ิ
62013053815 นางสาวณัฐพร งามพรม
62013053816 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศิริขวัญ ชัยเดช
62013053817 นายขจรเกียรติ ใจอุ5น
62013053818 นางสาวนุชยา เฉลิมพล
62013053819 นางสาวกนกวรรณ แซ5เจ่ีย
62013053820 นายรักพงษ� นพเดช

หน%า 1794 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053821 นางสาวมะนิ เภอเกลี้ยง
62013053822 นางสาวรอกีเยาะ ดอเลาะหมิ
62013053823 นายธราวิชญ� ไทยเจริญ
62013053824 นายยงยุทธ เชื้อบุญมี
62013053825 นางสาวอธิติยา สุขประเสริฐ
62013053826 นางสาวจริยา อ่ําดี
62013053827 นางสาววราภรณ� เทวินรัมย�
62013053828 นายพงเพชร ศิริตระกูล
62013053829 นายธวัช เพชรพ5วง
62013053830 นางชนัญชิดา มากด%วง
62013053831 นางสาวมินตรา คนึงเหตุ
62013053832 นางสาวอาริษา จิตรทรัพย�
62013053833 นางสาวสุพัตรา ศรีบรรเทา
62013053834 นางสาวจุติศา หงษ�สกุล
62013053835 นางสาวสุมณฑา กันภัย
62013053836 นายณัฐพล ตันสกุล
62013053837 นางสาวสุกัญญา สีอินทร�
62013053838 นายบุญรอด แสงล้ํา
62013053839 นายวริศ ปฐมฤกษ�สกุล
62013053840 นางสาวจุฑามาศ ปFททุม
62013053841 นางสาวจันทิมา พืมขุนทด
62013053842 นางสาวธนาภรณ� ต้ือปFMน
62013053843 นางสาวศิวรักษ� ศิริภาณุรักษ�
62013053844 นางสาวนลินรัตน� แสนประสิทธ์ิ
62013053845 นายสิทธิวัฒน� หลายชูไทย
62013053846 นางสาวศศินันท� บุญเพ็ง
62013053847 นางสาวสุชาศิณีย� ศาลาศักด์ิ
62013053848 ว5าที่ร.ต.ทนง สุภาวะ
62013053849 นางสาวยุพิมาศ ท%าวฟูเขียว
62013053850 นายธนวัฒน� ยมพูล

หน%า 1795 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053851 นางสาวกรกช ภูมิถาวร
62013053852 นางสาวสุภัสสรา พงษ�โสภณ
62013053853 นายประวีร� พังจันตา
62013053854 นางสาวรูซานา เจUะเล็ง
62013053855 นางสาวณัฐวดี พุทธังชายา
62013053856 นายเผ5าพงษ� รัตนพันธุ�
62013053857 นายณัฐพล สารพงษ�
62013053858 นางสาวจินต�จุฑา สุขเสมอ
62013053859 นางสาวศศิธร พุ5มจําปา
62013053860 นางสาวอรชร แก%วอุดม
62013053861 นางสาวคัทรียา พงษ�โชติ
62013053862 นางสาวชุลีพร ภิรมย�โพล%ง
62013053863 นางสาวดารณี คําลือ
62013053864 นางสาววิจิตรา ฤทธ์ิมหา
62013053865 นางสาวรุจิรดา สละสนธ์ิ
62013053866 นายกฤษฏ์ิอริญชย� มัทธกุลพร
62013053867 นางฐานิตดา ห5วงศร
62013053868 นางสาวสิริมา เซะวิเศษ
62013053869 นายณัฐวัตร สองสัน
62013053870 นางสาวศันสนีย� เหลืองอักษร
62013053871 นางสาวสุพรรณี สมพร
62013053872 นางกาญจนา ศรีประมาณ
62013053873 นางสาวศิริพร กองรักษา
62013053874 นางสาวกมลชนก ดาราศร
62013053875 นางสาวจุฑามณี คิดชอบ
62013053876 นางสาวเมธาวี ศรีนิยม
62013053877 นางสาวเบญจพร ประวรรณะ
62013053878 นายอัษฎา พรสกุลคริสต�
62013053879 นางสาวกมลรัตน� ศรีถมยา
62013053880 นางสาวอรอุมา วรปFญญาตระกูล

หน%า 1796 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053881 นางสาววิลิปดา อ5อนเอียด
62013053882 นางสาวปภัสสิริ มุ5งประชาชน
62013053883 นางสาวเมธาพร น้ําทิพย�
62013053884 นางสาวธันยพร ทองคํา
62013053885 นายอดิศร แก%วพรหม
62013053886 นางสาวอรวรรณ สํารวมรัมย�
62013053887 นางสาวกัญจนา ฉัตรหิรัญเลิศ
62013053888 นางสาวสิริพร สารมะโน
62013053889 นางสาวมนตราภรณ� เพ็ชรแก%ว
62013053890 นายภาษิต จุฑามณี
62013053891 นางสาวรุ5งบุญศรี กลิ่นกล5อม
62013053892 นางสาวกนกวรรณ ชนะสงคราม
62013053893 นางสาวจิราวรรณ แสนคลัง
62013053894 นางสาวสุกัญญา แซ5เล5า
62013053895 นางสาววัชรางค� หอมรื่น
62013053896 นายณัฐกานต� พลอยวิเลิศ
62013053897 นายวาสุกรี อินตา
62013053898 นางสาวกวิสรา โฉมคํา
62013053899 นายกุลเดช กุลเจริญ
62013053900 นายสุขสันต� สิงห�ลา
62013053901 นางสาวกัญญสร เป[งวันทา
62013053902 นายอิบรอเฮง มะลี
62013053903 นายอิทธิวัฒน� วาสนาทิพย�
62013053904 นางสาวอาดาวียะ ขุนแสง
62013053905 นางสาวบุณยานุช ขวัญดํา
62013053906 นางสาวป@ยานุช แซ5ต้ัง
62013053907 นายชัชวาล อ%วนตรงต%น
62013053908 นางสาวศิรินันท� บุญอิ่ม
62013053909 นายอภิชิต จีวะสังข�
62013053910 นางสาวดาวเรือง ศรีนาค

หน%า 1797 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053911 นางสาวณภัทร จันทริมา
62013053912 นางสาวสุมิตรา บางภูมิ
62013053913 นางสาวฉัตรลดา แก%วบุญเรือง
62013053914 นางสาวอัณรรฆวีล� ขลิบสุวรรณ
62013053915 นางสาวภาวิณี ผาจันทร�ยอ
62013053916 นางสาวพรพรรณ หมีสินลา
62013053917 นางสาวสุณัฏฐา ไชยนา
62013053918 นางสาววนิดา ธมธาราธิคุณ
62013053919 นางสาวอุสาณกาญจน� ทับทิมทอง
62013053920 นายสุโรตม� แสงอุบล
62013053921 นางสาวโซรายา ตาเลงปะอาลา
62013053922 นางสาวอนุสรา ขันทอง
62013053923 นายศิริเนตร แก%วมะ
62013053924 นางสาวทอฝFน อิ่มรัง
62013053925 นางสาวศุภจารีย� อ5องละออ
62013053926 นายอาทิตย� สร%อยเสมา
62013053927 นายพรณรงค� ธนะโชคษิณพงษ�
62013053928 นางสาวสุภาพร พิจิตรชุมพล
62013053929 นายณัฏฐ�วัฒน� พิพัฒนสุข
62013053930 นางสาวศิริวรรณ ชูดอนตรอ
62013053931 นางสาวจันจิรา โสภาพงค�
62013053932 นางสาวกาญจนา สร%อยทอง
62013053933 นางสาวเมทินี ซ5อนกลิ่น
62013053934 นางดารุณี มหาบุณย�
62013053935 นางสาวนิศาชล แก%วโลก
62013053936 นางสาวมุทิตา ภูผิวผา
62013053937 นายจารุกิต อินขาว
62013053938 นางสาวจันทิมา ขาวเก้ือ
62013053939 นางสาวโชติมณี สุคุณพันธ�
62013053940 นางสาวนภาวรรณ ทับอินทร�

หน%า 1798 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053941 นางสาวหทัยชนก กันโรคา
62013053942 นายปุรินทร� พิศวง
62013053943 นางสาวพัทธนันท� เดชราม
62013053944 นายรัฐพงษ� กําเนิด
62013053945 นางสาวกมลชนก เพชรยอดศรี
62013053946 นางสาวชวิศา บัวชื่น
62013053947 นายรัฐศักด์ิ ทับพุ5ม
62013053948 นางสาวรัชฎาภรณ� ต5ายเทศ
62013053949 นางสาวพรพรรณ พุทธรักษา
62013053950 นายณัชชนน นัดดา
62013053951 นางสาวสุดารัตน� พันธุ�มณีรัตน�
62013053952 นางสาวชฎากาญจน� กวยระคาร
62013053953 นางสาวณัฐพร ทิพย�อักษร
62013053954 นางสาวสิริวิภา ปFญญาวชิรโชติ
62013053955 นางสาวนาตยา เลียบจันทร�
62013053956 ว5าที่ ร.ตหญิงแพรวพรรณ บิลละเตะ
62013053957 นางสาวทอฝFน เพ็ญวิจิตร
62013053958 นางสาวเพ็ญพักตร� เครือแก%ว
62013053959 นางสาวอิศรา จันทร�รุ5งเรือง
62013053960 นางสาวชุตินันท� รอดบุญเกิด
62013053961 นายบัณฑิต มะโนเรศ
62013053962 นางสาวเนริศา เอกปFชชา
62013053963 นางสาวชนม�นิภา ประสิทธ์ิ
62013053964 นางสาวนฤมล โชติอาภากร
62013053965 นางสาวจิรวรรณ เง%าบ%านเกาะ
62013053966 นางสาวชยุดา ทรัพย�สงวน
62013053967 นางสาวปาริฉัตร ขําช%าง
62013053968 นางสาวอําไพ วิจิตรสมบัติ
62013053969 นางสาวนิชาภา ใจมูลม่ัง
62013053970 นางสาวกัญญมน เดชะศิริ

หน%า 1799 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013053971 นายวชิร อเนกะเวียง
62013053972 นางสาววันฟาดีลละห� แวเย็ง
62013053973 นางสาวลดาวัลย� แก%วอัคฮาด
62013053974 นางสาวพิชญ�ญานิษฐ� นาควิจิตร
62013053975 นางสาวสุภาวดี สุขเกษม
62013053976 นายจิรกฤต จําปาเงิน
62013053977 นายระฟ;า รอดกําเนิดสกุล
62013053978 นางสาวสุจิตรา รักจันทร�
62013053979 นางสาวอัศชิสา เบ็งจันทึก
62013053980 นายภัทรวัฒน� เฟLPองเจริญ
62013053981 นางสาวรังสิมา จากโภชน�
62013053982 นางสาวเสาวลักษณ� ไตรศรี
62013053983 นางสาวขนิษฐา อับดุลกะเด
62013053984 นายวริศ สูงสถิตานนท�
62013053985 นายกรรณัฏฐ� งามวิริยะวงศ�
62013053986 นายชัยวร ทองสมบัติ
62013053987 นายไรน5าน หลงอะหลี
62013053988 นายพงศธร น%อยเจริญ
62013053989 นายเกษมสันต� จีวะสังข�
62013053990 นางสาวอภิชญา หารณรงค�
62013053991 นางสาวสุนิสา จิตตินันทน�
62013053992 นางสาวจรรยา สําเร็จกิจ
62013053993 นายปณชัย ทองมาก
62013053994 นายชนะชัย ทองดี
62013053995 นางสาวสาธินี มะมิง
62013053996 นายชยพล พรมชาติ
62013053997 นางสาววิระญา พรหมวงศา
62013053998 นางสาวรัตติยา ทองบ5อ
62013053999 นายปFญญา ภูยอดพลอย
62013054000 นางสาวอินทุกานต� ตรัยวรกุล

หน%า 1800 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054001 นางวรรณภา ตันติวิศาลเกษตร
62013054002 นางสาวอัสมา ศรีน%อย
62013054003 นางสาวปรียาภรณ� ภัททิยธนี
62013054004 นายอภิพัทธ� เอี่ยมสกุล
62013054005 นางสาวณัฎญา ตามตรง
62013054006 นายวิรัตน� เกศชัยชนา
62013054007 นางสาวรวินันท� พรเกษมประเสริฐ
62013054008 นางสาวจริยา ภูแสนทรัพย�
62013054009 นางสาวสิรภัทร มูลขุนทด
62013054010 นางสาวกนกนาฏ ครองแสนเมือง
62013054011 นายสุนทร เซ็นหลวง
62013054012 นางสาวอัศรินทร�พร มอนเตเนโกร มาร�ติน
62013054013 นางสาวไอลดา มะลินิล
62013054014 นางสาวอัจฉราภา คงทน
62013054015 นายพงศ�เทพ พิเศษสิทธ์ิ
62013054016 นางสาวสุดารัตน� ศรอินทร�
62013054017 นางสาวกุลธิดา วรนาม
62013054018 นายณัฐภูมิ เสนแก%ว
62013054019 นางสาวมาริษา อ5อนฉํ่า
62013054020 นายอรรถพล ศิริศักด์ิ
62013054021 นายวีระยุทธ บรรหาร
62013054022 นางสาวณัฏฐกันย� ไพโรจน�ภักด์ิ
62013054023 นางสาวสุพิชชา จ่ันบุบผา
62013054024 นางสาววรัญญา เรืองทอง
62013054025 นายเกษมสันต� จันทรัตน�
62013054026 นายชัยสิทธ์ิ สุสุทธิพงศ�
62013054027 นายวิวัฒน� นาเจริญ
62013054028 นายฟาอิส สาเมาะบาซา
62013054029 นางสาวกนกพร ท%าวฬา
62013054030 นายปกรณ�เกียรต์ิ พลายงาม

หน%า 1801 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054031 นางสาวศศิประภา เตยสุวรรณ
62013054032 นางสาวกษมา ศรีโพธา
62013054033 นางสาวภคพร บัวสงเคราะห�
62013054034 นางสาวจีรดา พงษ�พิพัฒน�
62013054035 นายนพพร อัคคมณี
62013054036 นายทินวุฒิ ขําสุนทร
62013054037 นางสาวทับทิม กว%างทะเล
62013054038 นางสาวขวัญชนก ทศสําราญ
62013054039 นายสหบดี ชูชาติ
62013054040 นางสาวสริภัทรสร พุธสวัสด์ิ
62013054041 นายณัชพล พุกกะรัตน�
62013054042 นางสาวณัฐรดา ขอนสี
62013054043 นางสาวสุปราณี มหิสยา
62013054044 นางสาวโชติมา คํากลั่น
62013054045 นางสาววรินทร�นิดา ออไอสูนย�
62013054046 พ.จ.อ.ทศพร หนูไพร
62013054047 นางสาวธีร�จุฑา นาคชลธี
62013054048 นายณัฐพงศ� การดําริห�
62013054049 ว5าที่ร%อยตรีหญิงณัฐวดี วงษ�นาศรี
62013054050 นางสาวชุติกาญจน� จิตรมิตร
62013054051 นางสาวสุจิตรา แสงแก%ว
62013054052 นางสาวนิรมล ประเสริฐสังข�
62013054053 นายเป[นหนึ่ง วารุรัตน�
62013054054 นางสาวพัทธานันท� ต้ังศรีทอง
62013054055 นายมนตรี วนาพิทักษ�กุล
62013054056 นายสุริยา ทุดปอ
62013054057 นายทศพิชัย คําเงิน
62013054058 นางสาวพรพิมล ทิศน%อย
62013054059 นายอติชาต ฉัตรเฉลิมมงคล
62013054060 นายจักรพันธ� ทุมคํา

หน%า 1802 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054061 นางสาวจริยา ชูกร
62013054062 นางสาวพัชรา ใบยา
62013054063 นางสาวเบญจลักษณ� ตันติอมรพงษ�
62013054064 นางสาวนฤมล กันตะวงษ�
62013054065 นางสาวเสาวนีย� แซ5โค%ว
62013054066 นายกิตติธัช เชาวลิต
62013054067 นายยุทธภูมิ ศรีสวรรค�
62013054068 นางสาวกฤตมน ไกรนรา
62013054069 นางสาวปฐมาวดี จันทร�ฝาก
62013054070 นางศศิธร ปาลวงษ�
62013054071 นางสาวนภณัฐ ตาก่ิมนอก
62013054072 นางสาวนราวดี งามดี
62013054073 นางสาวศรุตา อ5วมเม่ียง
62013054074 นายธัชพล สุขสําราญ
62013054075 นางสาวสุจินทรา ทองอร5าม
62013054076 นางสาวจริยา เรืองรุ5ง
62013054077 นางสาวสุธาสิน ทองใบ
62013054078 นายธนกร ส5งแสงธรรมชัย
62013054079 นายวงศกร หิรัญพงษ�
62013054080 นางสาวณิชากร อิศรเสนา ณ อยุธยา
62013054081 นางสาวภัทรา กลิ่นคําหอม
62013054082 นางสาวธัญธนภรณ� ศรีชัยเชิด
62013054083 นายธนา อุทาพงศ�
62013054084 นางสาวพจนีย� ชูศรี
62013054085 นางสาวจิรภัทร เชาว�หม่ืนไวย
62013054086 นางสาวนันธิดา สมละออ
62013054087 นายธรรมธวัช เจียมศรีสกุล
62013054088 นางสาวกรรสนันท� พันธุ�สถิตย�วงศ�
62013054089 นางสาวจุฑามาศ คลี่ขยาย
62013054090 นายเดชา โสดาจันทร�

หน%า 1803 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054091 นางสาวบุญชนก อ5อนโอภาส
62013054092 นางสาวสุกัญญา คนดี
62013054093 นายกฤษณพงษ� ชิณโท
62013054094 นายศุภณัฐ สุดแดน
62013054095 นางสาวสุดาววดี ธรรมการ
62013054096 นางสาวศิริพร บุญชู
62013054097 นายจารุพล กอหงษ�
62013054098 นางสาววิมลลักษณ� อินทร�โสม
62013054099 นางสาวมนันยา ผ5องสัมฤทธ์ิ
62013054100 นางสาววิชุดา สุรศร
62013054101 นางสาวอัญชลี ชูสกุล
62013054102 นายปฏิธาน ย่ิงณรงค�กุล
62013054103 นางสาวเบญจพร ท%วมสมวัฒน�
62013054104 นางสาวชญานิษฐ� เชียงทอง
62013054105 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวันวิสา ชูเชื้อ
62013054106 นางสาวกนกวรรณ กลัดสําเนียง
62013054107 นางสาวกานต�รวี ควรนิล
62013054108 นางสาวกาญจนา ปราณีวงษ�
62013054109 นางสาวชนนิกานต� ราชวัตร�
62013054110 นางสาวภัสราภรณ� รักษาแก%ว
62013054111 นางสาวกมลวรรณ ศิริวรจันทร�
62013054112 นายโอมาร� สังขพันธ�
62013054113 นางสาวพิชญ�สุปรีย� แก%ววาตะ
62013054114 นางสาวณัฎฐณิชา เมืองสง
62013054115 นายสุรจิต ฤทธ์ิประเสริฐ
62013054116 นางสาวอมรรัตน� ปลอดห5วง
62013054117 นางสาวเพชรา บุตรศักด์ิ
62013054118 นางสาวนัทธ�หทัย ทองอยู5
62013054119 นางสาวกรนรรณ พิทักษ�
62013054120 นายฉัตรธันย� สิทธิบรรเจิด

หน%า 1804 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054121 นางสาวธนัญญา แถวอยู5
62013054122 นางสาวจิราวรรณ กองสํารี
62013054123 นางสาวปรมา คุ%มกําเหนิด
62013054124 นายกิจจะพงษ� คงเรือง
62013054125 นายกฤตพันธุ� หิญชีระนันทน�
62013054126 นายศราวุธ หนูรุ5น
62013054127 นายกฤตภาส ดอนไพรปาน
62013054128 นางสาวพรลภัส พรหมจันทร�
62013054129 นางสาววราภรณ� ผิวงาม
62013054130 นายธราดล อินจันทร�
62013054131 นางสาวธัญลักษณ� แก5นสนธ์ิ
62013054132 นายสมชาย เชียงพันธ�
62013054133 นางสาวเจียระไน วิโชติกรุงไกร
62013054134 นางสาววนิดาภรณ� มูลคํา
62013054135 นายธนากร แจ5มแจ%ง
62013054136 นางสาวภัทรธร หงษ�ขุนทด
62013054137 นายวรงกมล แท5นบํารุง
62013054138 นายเทวินทร� ภูชะอุ5ม
62013054139 นางสาวณัฐธยาน� คงอ%น
62013054140 นายธิติวัฒน� ลิมปะชัยพจน� 
62013054141 นายณัฐดนัย โคสนาม
62013054142 นางสาวอรดา สิมมา
62013054143 นางสาวณิชานันท� ธารไสว
62013054144 นายอภิสิทธ์ิ ธรรมมะ
62013054145 นางสาวอุไรวรรณ ศักด์ิประคอง
62013054146 นางสาวกิติมา วัฒนาถาวร
62013054147 นายณัฐชนนท� พิมศรี
62013054148 นางสาวสุมลมาล โยปFททุม
62013054149 นางสาวญาณี เกียรติสูงเนิน
62013054150 นางสาวพิมพกานต� พรหมแก%ว

หน%า 1805 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054151 นางสาวอนงนาถ มหาเมฆรื่นฤดี
62013054152 นายเดชาวัต มุ5งสอนกลาง
62013054153 นายพาณิชย� แซ5ลี้
62013054154 นายเอกวิทย� พลภักดี
62013054155 นางสาวธัญพร บุญวรรโณ
62013054156 นางสาวอรนัดดา จําปา
62013054157 นางสาวกัลยกร ภูสง5า
62013054158 นางสาวธนพร เสตะกลัมพ�
62013054159 นางสาววรรณ�ณา มะลิวัลเครือ
62013054160 นางสาวอังค�วรา แจ5มสุวรรณกุล
62013054161 นางสาวสมร กําลา
62013054162 นางสาวสุกัญญา บัวขํา
62013054163 นางสาวพัชรีภรณ� วงศ�ทองเหลือ
62013054164 นายเดชาวุฒิ ทองพาศน�
62013054165 นางสาวชัญญา พงษ�ไทย
62013054166 นางสาวพรทิภา บรรพต
62013054167 นางสาวกวิตา ทองนิ่ม
62013054168 นายกิตติพงษ� แซ5โง%ว
62013054169 นางสาวศรัญญา พรมทะนา
62013054170 ว5าที่ ร.ต.กิตตินันท� มีศิริ
62013054171 นายสิทธิชัย คําชามงคล
62013054172 นายชัชชนม� เสือใจ
62013054173 นางสาวธัญลักษณ� ศรดอก
62013054174 นางสาวอัจฉราพรรณ โมทจิตต�
62013054175 นายศรัณย�พล บูรณะทรัพย�ขจร
62013054176 นายรัฐธนนท� บารมีศิริสมบัติ
62013054177 นางสาวพิชย�ชาภา อารีประชาภิรมย�
62013054178 นางสาวศิวพร วัฒนเบญจโสภา
62013054179 นางสาวเบญญาภา ด%วงนิล
62013054180 นางสาวตรีนุช ลินิฐฎา

หน%า 1806 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054181 นางสาวมนัสนันท� วุฒิ
62013054182 นายธีรพล พรงาม
62013054183 นางสาวสุภาภรณ� ไชยมงคล
62013054184 นางสาวสุดารัตน� กิจถาวรสวัสด์ิ
62013054185 นางสาวสุชาดา ปกป;องประชา
62013054186 นางสาววงษ�มานิฉัตร ผาหยาด
62013054187 นางสาวชลลดา แก%วเปYย
62013054188 นางสาวธิปญาดากรณ� บัวพรม
62013054189 นางสาวโชติกา คันทะศรี
62013054190 นางสาวปวีณา เอี่ยมบางยุง
62013054191 นางสาวสุภาภรณ� แก%วชื่น
62013054192 นางสาววิรัชนี ไชยหาญ
62013054193 นายธนพงษ� วงศ�เสรี
62013054194 นางสาวโสภิตา อยู5งาม
62013054195 นางสาวกนกพร สาสังข�
62013054196 นางสาวเกตน�สิรี กุลคําแดง
62013054197 นางสาวป@ญวรรณ สุขน%อย
62013054198 นายกิตติภัทร ศรียุคุณธร
62013054199 นางสาวพัชราภา วงศ�ศรีแก%ว
62013054200 นางสาวณัฐชา ม5วงปFMน
62013054201 นางสาวนภัสนันท� โชโต
62013054202 นางสาวกฤติกา คล%ายวิจิตร
62013054203 นางสาวจันทร�นุรักษ� แก%วเพชร
62013054204 นางสาวศุภธิดา ทิพย�สมบัติ
62013054205 นายวันชนะ เนียมแสง
62013054206 นางสาวศศิวิมล คําแพงศิริรัตน�
62013054207 นางสาวถิรญา อชิรเรืองกุล
62013054208 นางสาวกันทิมา สุยหนู
62013054209 นางสาวปพิชญา ทองใหม5
62013054210 นางสาวมนพัสตร� อ่ําเกตุ

หน%า 1807 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054211 นางสาวเพชราทร บรรยงค�
62013054212 นายนราธิป ณ นคร
62013054213 นายวิชัย พลทัศน�วรโชติ
62013054214 นายกันต� อัจฉริยะพิทักษ�
62013054215 นางสาวนาซีฟะห� มายิ
62013054216 นางสาวแคทรียา ฤาษี
62013054217 นางสาวรัตนาภรณ� อัตโณ
62013054218 นายธนภัทร พรมเพ็ง
62013054219 นางสาวสุปรียา บังแสง
62013054220 นายกิตติพงษ� เพ็ชรบริสุทธ์ิ
62013054221 นายภพนิพิฐพัทธ� จันดีทอง
62013054222 นายธนกร สารบรรณ
62013054223 นายธีรพงษ� ฉันทะ
62013054224 นางสาวจุลลดา ศรีอร5าม
62013054225 นางสาวพรวิภา จรดล
62013054226 นางสาวปุณณดา พ5วงกลิ่น
62013054227 นางสาวศศิวิมล นาคะสุภา
62013054228 นางสาวกฤติยาณี แสงมีคุณ
62013054229 นางสาวจินตนา สุขมีกลิ่น
62013054230 นางสาวอภิชญา คงกล%า
62013054231 นายวิศรุต ไชยสิริวัฒนากุล
62013054232 นางสาวธัญชนก ป@ยะธนานนท�
62013054233 นางสาวยุวดี ศรีบุญเพ็ง
62013054234 นายสิทธิวัฒน� ดนัยดุษฎีกุล
62013054235 นางสาวชนกมน จันทร�ศรี
62013054236 นางจันจิรา สวัสด์ิมงคล
62013054237 นางสาวพัชราภรณ� แสงอ%น
62013054238 นางสาวเพ็ญพักตร� เพชรแก%ว
62013054239 นางสาวมาวลี ยะกUบ
62013054240 นางสาวสิริรัตน� อิทธิปFญญา

หน%า 1808 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054241 นางสาวพินพร คีรีเบญจพร
62013054242 นางวันดี วัฒนะ
62013054243 นางสาวกมลวรรณ ใครบุตร
62013054244 นางสาวชูจิตร เต็มรัก
62013054245 นางสาววิภารัตน� มีวงศ�
62013054246 นายศิวชัย หอมเนียม
62013054247 นางสาวชุตินันท� โพรงขุนทด
62013054248 นายสันตวิญญ� แก%วตาสาม
62013054249 นางสาวธวัลรัตน� บุญเก้ือ
62013054250 ว5าที่ร%อยตรีพชรวัฒน� เพชรจํารัส
62013054251 นางสาวสุนัดดา ชมมาพร
62013054252 นายสหวรรธก� ชะโยจะ
62013054253 นางสาวชลธิชา แจ5มนาม
62013054254 นางสาวภัทราพร ผดาศรี
62013054255 นายสุริยวงศ� พรมประดิษฐ�
62013054256 นายกมล กฤษมณี
62013054257 นายสมรรถพงศ� ย่ิงยงค�
62013054258 นางสาวมนัสชนก ถ่ีป;อม
62013054259 นายอโณทัย สถาวรสมิต
62013054260 นายรัฐวุฒิ ต้ังเชิง
62013054261 นางสาวชฎาพร ประทุมแสง
62013054262 นางสาวณัฐธิดา ขุนบุญจันทร�
62013054263 นางสาวกชพร ดวงมณี
62013054264 นางสาวอภิญญา รักกําเหนิด
62013054265 นางสาวสุชาดา สมบัติอนันต�
62013054266 นายเฟLPองยศ ภาคเมธี
62013054267 นายศรายุธ ถาวรธรรมคุณ
62013054268 นายชาติชาย ปาประโคน
62013054269 นางธัญชนก สีพันธุ�เนตร
62013054270 นางสาวพชรกิตต์ิ พรหมเมศร�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054271 นางสาวจินดาหรา ศรีพันธ�
62013054272 นางสาวอัสมะ เจUะสมาแอ
62013054273 นายณัฐนนท� ชูเยาว�
62013054274 นางสาวภัสส�พิชชญาณ� พิรัมย�
62013054275 นางสาวเบญจวรรณ แจ5มกระจ5าง
62013054276 นางสาวนาตาชา ยะซิน
62013054277 นางสาวพิมพ�ผกา ทองเจือ
62013054278 นางสาวเพ็ญนภา อํานวย
62013054279 นางสาวกรรวี ถาวรสังข�
62013054280 นายชยุต คงสุขสมบูรณ�
62013054281 นางสาวธนาภรณ� ป;อมสาหร5าย
62013054282 นายสุรนาถ ชอบดี
62013054283 นางสาวระพีพัฒน� ชิวปรีชา
62013054284 นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ
62013054285 นางสาวธัญภัทร ภาคภูมิ
62013054286 นางสาวเปมิกา ราชสาร
62013054287 นางสาวสุวิมล ยืนยัน
62013054288 นางสาวปFณยตา ชุ5มเย็น
62013054289 นางสาวเบญจพร เชื้อสิงห�
62013054290 นางสาวจีระดา เสนานุช
62013054291 นายธนพล ภูนุภา
62013054292 นายจิรภาค ลอยกุล
62013054293 นางสาวสุภาพรรณ ธาราพงษ�
62013054294 นางสาวพรรษชล สีหะอําไพ
62013054295 นางสาวภัสสรินทร� อัจจิมากุล
62013054296 นายภัทรพล พิรนนท�
62013054297 นางสาวกนกอร ไตรพิพัฒน�
62013054298 นายเอกพงษ� สาวันดี
62013054299 นางพิมพร ใจชื่นบาน
62013054300 นายกิตติ นาหนองค%าภร
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054301 นางสาวอรวรรณ สิงห�แก%ว
62013054302 นางสาวสินี เสารอง
62013054303 นางสาวนันท�นภัส ดวงตานนท�
62013054304 นางสาวจีรวรรณ สิทธิเชนทร�
62013054305 นางสาวเกตน�สิริ แพงเพชร
62013054306 นางสาวธาริณี เมธาธรรม
62013054307 นางสาวสุกัญญา กันดิษฐ�
62013054308 นางสาวรจเรข ภู5ทอง
62013054309 นายศักด์ิสิทธ์ิ โรมไธสง
62013054310 นางสาวสุพรรษา บุญสุทธิ
62013054311 นางสาวสกุลรัตน� เทศดี
62013054312 นางสาวจุฑามาตย� ผิวเพชร
62013054313 นายปรเมศวร� คําแหง
62013054314 นางสาวกัญฑามาศ ใจอิ่มสิน
62013054315 นายนัฐวัฒน� เสาวภา
62013054316 นางสาวทวิติภรณ� คําสุข
62013054317 นางสาวปริศนา จันทร�วงศ�
62013054318 นายธนภัทร พัฒนาภินันท�
62013054319 นางสาวรุสณีย� แวหะยี
62013054320 นางสาวญาณัจฉรา โยธาวุธ
62013054321 นางสาวสุนิสา วางมือ
62013054322 นายวิษุวัต จักรทอง
62013054323 นางสาวธวัลรัตน� ทองกลั่น
62013054324 นางสาวภัทริดา ราชวงษา
62013054325 นายพงศธร อินทรประสิทธ์ิ
62013054326 นางสาวเมวิสา ผ5องภิรมย�
62013054327 นายมานัส ศรีสําอางค�
62013054328 นางสาวยลลดา โพธ์ิศรีคูณ
62013054329 นางสาวนฤทัย ดีป@นใจ
62013054330 นายจรินทร� มุสิกพันธ�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054331 นางสาวปรานี ชาวกล%า
62013054332 นายชัยโรจน�สุรดิษ เรืองสงฆ�
62013054333 นางสาวณัชชา พรหมวรรณ
62013054334 นางสาวกิตติกา หล%าเชียงของ
62013054335 นายเกียรติศักด์ิ โภคาพาณิชย�
62013054336 นายนววิธ ศรีจันทร�งาม
62013054337 สิบตํารวจตรีรัตนชัย โยธินอุปไมย
62013054338 นางสาวสุพรรษา เรืองสุข
62013054339 นายอภิสิทธ์ิ ทองสุข
62013054340 นางสาวปาริฉัตร อาจวิชัย
62013054341 นางสาวณีรนุช คชหิรัญ
62013054342 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณวัฒน�
62013054343 นางสาวสุปรานี สุริยะลังกา
62013054344 นางสาวพัณณิตา ฤทธิศร
62013054345 นายศิวัฒน� มีผล
62013054346 นายภานุวัฒน� พันธุ�สิทธิเดช
62013054347 นายอุสมาน ยีหมะ
62013054348 นางสาวเหมือนฝFน ศรีบุญเรืองไชย
62013054349 นางสาวกรรณิการ� พิมสาร
62013054350 นายธนพัฒน� เค%าภูไทย
62013054351 นายธนิต เฉ่ือยทอง
62013054352 นางสาวกรรณิกา กัญชะนะ
62013054353 นางสาวกฤติกา รอดพ5วง
62013054354 นายนาซือรี ยีโซะ
62013054355 นางสาวลัดดาวัลย� ห%าหาบ
62013054356 นายป@ยพงศ� แต5งศรี
62013054357 นางสาวปรียานุช สงแช%ม
62013054358 นางสาวกัลยรัตน� นาคพันธ�
62013054359 นางสาวนิรัชพร เส็งเจริญ
62013054360 นางสาวกาลิตา คําด%วง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054361 นางสาวณีรนุช สันทะวา
62013054362 นายจิตต�วิพัฒณ� นุรัตน�
62013054363 นางสาวอิสริยา ทรัพย�เจริญ
62013054364 นางสาวพุตทินันธ� อินทพัฒน�
62013054365 นางสาวแสงดาว ศิริวงค�
62013054366 นายวุฒิพงศ� รัตนมงคล
62013054367 นางสาวจุฬารัตน� ภูนาดี
62013054368 ว5าที่ร.ต.หญิงวิภาพร ยงบรรทม
62013054369 นางสาวณัฐพร สิทธิกุล
62013054370 นางสาวพรพัสนันท� ย%อยคุณา
62013054371 นางสาวดารารัตน� สุกันญา
62013054372 นางสาวพรพรรษา หวังสุข
62013054373 นางสาวจิรัฐติกาล ก%อนก่ิง
62013054374 นางสาวนันทิยา ทรัพย�ศรี
62013054375 นางสาวธนาพร สมหน5อ
62013054376 นายภูริวัฒน� อาจโต
62013054377 นางสาวกาญจนา วิยะรัตน�
62013054378 นางสาวคัคนางค� บุตรดา
62013054379 นางสาวพรรณี ผ5านเมือง
62013054380 ว5าที่ร%อยตรี หญิงสมาพร ศรีบุญ
62013054381 นางสาวนิลุบล กํามะหาวงษ�
62013054382 นางสาววนิดา แซ5เหงา
62013054383 นางสาวสุกัญญา หัสรัตชัย
62013054384 นางสาวแพรวา เจริญสุข
62013054385 นายสุขสันต� หันจางสิทธ์ิ
62013054386 นางสาวกรรณิการ� อินทับ
62013054387 นายปวีณ ไกรศรีวรรธนะ
62013054388 นางสาวนวลวรรณ สุขเงิน
62013054389 นางสาวนงลักษณ� วงศ�เกิด
62013054390 นางสาวปริญญาพร ประชานอก

หน%า 1813 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054391 นายวรกร ไวยรูป
62013054392 นายวราพงษ� โพธ์ิแก%ว
62013054393 นายเอกพล เมืองเผือก
62013054394 นายนพพล คําสด
62013054395 นางสาวสิริมนต� อ5วมสุวรรณ
62013054396 นางสาวดุจดาว บุญสด
62013054397 นางสาวบุษกร เวฬุวนาธร
62013054398 นางสาวจันทร�เพ็ญ แก%วสะอาด
62013054399 นางสาวพลอยไพลิน ป;องเกษม
62013054400 นางสาวฐิติมา อิฐตาธิคม
62013054401 นางสาวฐิติรัตน� เสาวนะ
62013054402 นายปณิธาน ดิถีเพ็ง
62013054403 นางสาวสุภาพร ฐินปุตโต
62013054404 นางสาวอภัสรา อิสิสิงห�
62013054405 นายฤทธ์ิ วังมะนาวพิทักษ�
62013054406 นางสาวมณีรัตน� พลอยเพ็ชร�
62013054407 นายวสันต� กลิ่นขจร
62013054408 นางสาวอรนภัส วงศ�สวัสด์ิ
62013054409 นางสาวศกุนตลา เจริญศรี
62013054410 นางสาวศิริพร ตางาม
62013054411 นางสาวสุธีมนต� ขันโสดา
62013054412 นางสาวนราภรณ� อุ5นจิตร
62013054413 นางสาวมณฑิตา หาญพุฒ
62013054414 นางสาววรรณพร ฟ;าวิสุทธ์ิ
62013054415 นางสาวทุติยาภรณ� นุ%ยเงิน
62013054416 นางสาวไวชญานีก� มนัสธรรมกุล
62013054417 นางสาวภัสวรรณ เอี่ยมอ%น
62013054418 นายสุทธิพงษ� จันทร�ขุน
62013054419 นายสุธีร� มาลาลักษมี
62013054420 นายวัฒนา แสงเสาร�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054421 นางสาวนพิดา อาจกมล
62013054422 นางสาวกัญจน�ณดา หายหัตถี
62013054423 นายชาณิช โชคเสมอบุญ
62013054424 นางสาวจิดาภา บัวเผื่อน
62013054425 นางสาวชลลดา พ่ึงพงษ�
62013054426 ว5าที่ร%อยตรีหญิงลัดดาวัลย� หนูเพ็ชร�
62013054427 นางลัดดาวรรณ เปรมกิจ
62013054428 นายธนวัฒน� ลิลิตานนท�
62013054429 นางสาววรรณภา สาสนิท
62013054430 นางสาวณัฐณิชา ยุระยงค�
62013054431 นางสาวทิพวัลย� ทรัพย�เอนก
62013054432 นางสาวอัมรา แพงแสน
62013054433 นายป@ยะพันธ� อาจอ่ํา
62013054434 นายเอกชัย เดชอุดม
62013054435 นางสาวพรธิดา วงษ�กาฬสินธุ�
62013054436 นายวรกิจ สุนทรหิรัญเลิศ
62013054437 นางสาวพัชรินทร� ศุทธิวิโรจน�
62013054438 นางสาวศุภธวดี เชาวลิต
62013054439 นางสาวณัฏฐ�กชพร ลายพัฒน�
62013054440 นางสาวณฐมน ดํารงศักด์ิ
62013054441 นายนันท�วีรวุฒิ อนันตคํานึง
62013054442 นางสาวทิพย�สุดา ลือชาคํา
62013054443 นางสาวทิพย�ศจี ศรีเรือง
62013054444 นางสาวชัญญา นกเล็ก
62013054445 นางสาววราลักษณ� สุทธะลักษณ�
62013054446 นางสาวอัจฉรา อุ5นเสียม
62013054447 นายรุ5งเพ็ชร โทนทัย
62013054448 นางสาวพนิดา พิมาน
62013054449 นายนรุทธ์ิ เขียวเม5น
62013054450 นางสาวสุจรีย� สงรักษ�
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ระดับปริญญาตรี

62013054451 นางสาวดารารัตน� ศรีหม่ืน
62013054452 นางสาวรัตนา ขุนเคว็จ
62013054453 นายตุลยพัฒน� แสงประสิทธ์ิ
62013054454 นางสาวพรรณผกา แก%วติน
62013054455 นางสาวอัมพวัน รงค�ทอง
62013054456 นางสาวสิริพิริดา สุวรรณรัตน�
62013054457 นางสาวนพรัตน� วิจิตร
62013054458 นางสาวกัณฑริกา เชิดวรกุล
62013054459 นางสาวกรวรรณ ศรีใสกุล
62013054460 นางสาวศุลีพร ศศิพินท�
62013054461 นายจาตุรนต� ปFนวณิชกุล
62013054462 นายสมพงษ� เชยแจ%ง
62013054463 นายณัฐกานต� ปุยอรุณ
62013054464 นางสาวญาณิศา นิลวรรณ
62013054465 นางสาวจีรวรรณ โพธิสาร
62013054466 นางสาวแสงดาว ใจกล%า
62013054467 นางสาวอาภากร เหลี่ยมทอง
62013054468 นายสาริน สุคันธวณิช
62013054469 นางสาวณัฐภัสสร แต%มทอง
62013054470 นางสาวนัฐติกา สมนาม
62013054471 นางสาวกนกพร ใจเก๋ียง
62013054472 นางสาวธวัลกร แก%วตาต๊ิบ
62013054473 นางสาวพรธิวา วาธิคุณ
62013054474 นางสาวศรสวรรค� บุญอยู5
62013054475 นางสาวอมรรัตน� คะสีโคตร
62013054476 นางสาวสุวนีย� นางสันเทียะ
62013054477 นายอานุภาพ ภู5ทอง
62013054478 นายธีรศานต� แซ5อUวง
62013054479 นางสาวนรมน เหมันต�
62013054480 นางสาวมนต�สุรีย� บัวบาน

หน%า 1816 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054481 นางมัญฑิตา โฉมศรี
62013054482 นางสาวเมธาวี แก%วแฝก
62013054483 นางสาวจีระวรรณ จอมทอง
62013054484 นางสาวศศิกานญ�ภัฐ เอี้ยวน%อย
62013054485 นายธรรมภพ สันติพิทักษ�
62013054486 นายหริณ มาเบ%า
62013054487 นางสาวณัฐริกา นกน%อย
62013054488 นายอภิวัฒน� ชาลีวรรณ
62013054489 นายชนาพล ประทุมมา
62013054490 นายศุภวิชญ� กองแก%ว
62013054491 นางสาวสุจิตรา เรณูศักด์ิ
62013054492 นางสาวทิพวรรณ ยางงาม
62013054493 นางสาวสุรวณี เกษฤทธ์ิ
62013054494 นางสาวพรรณราย ปFญญะ
62013054495 นางสาวนภาวรรณ บัวบํารุง
62013054496 นายปFญจพล กลัดทอง
62013054497 นางสาวจีราภรณ� ทองบ5อ
62013054498 นางสาววรภา เมธินบุญรัตน�
62013054499 นายกิตติศักด์ิ แก%วขุนทอง
62013054500 นางสาวธัญมน เรืองแดง
62013054501 นางสาวเรืองนภา ผะอบ
62013054502 นางสาวอภิญญา อิฐรัตน�
62013054503 นางสาวกมลวรรณ บัวลอย
62013054504 นางสาวพัศนันท� ทองนาค
62013054505 นางสาวกวีนา จิตรโชคนิมิตร
62013054506 นางสาวโชติกา นาควัชระ
62013054507 นายรัฏฐาธิป นิลวิเชียร
62013054508 นางสาวเสาวนีย� สุวรรณประเสริฐ
62013054509 นางสาวบุญฐิตา สุขเปYPยม
62013054510 นางสาวป@ยพร ช5างสาร

หน%า 1817 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054511 นางสาวจุฬารัตน� นุ%ยฉิม
62013054512 นางสาวโยทะกา ชาตรี
62013054513 นายสถิตย� เสนาชุม
62013054514 นางสาวพุทธพร ชีพนุรัตน�
62013054515 นางสาวนิธิมา ขําสําอางค�
62013054516 นางสาวกฤตณัช สลีวงศ�
62013054517 นายสิทธิพงษ� แก%วหล%า
62013054518 นางสาวสิดาพร ทองดอนกลิ้ง
62013054519 นางสาวหนึ่งฤทัย เกติยะ
62013054520 นางสาวรัสรินทร� เสรีธรรมศักด์ิ
62013054521 นางสาวเตือนใจ นันทร
62013054522 นางสาวศิริประภา พิเศษ
62013054523 นางสาวรัตนาภรณ� ยอดยา
62013054524 นายกฤติพงษ� หลักฐาน
62013054525 นางสาวมณีรัตน� เดชมัด
62013054526 นายไกรราช มาตรเจือ
62013054527 ว5าที่ร%อยตรีหญิงจริยา คงเล็ก
62013054528 นางสาวเกศรา ทิพย�กองลาศ
62013054529 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเบญจพร ธํารงพิทยาธร
62013054530 นางสาวบุษบา สีหาวัตร�
62013054531 นางสาวกมลทิพย� ซ%ายมี
62013054532 นางสาวกฤษณ�สุดา วงษ�สาหร5าย
62013054533 นางสาวสุชญา ถิรพงศ�พันธ�
62013054534 นายวิทวัส ขัติยา
62013054535 นางสาวอําภา ยาตรา
62013054536 ว5าที่ร%อยตรีมานพ เอี่ยมประเสริฐ
62013054537 นางสาวกฤตยา สมรวย
62013054538 นางสาวธนาภา สุขโข
62013054539 นายสุรศักด์ิ พิกุล
62013054540 นายอิทธิพันธ� โพธ์ิสุข

หน%า 1818 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054541 นางสาววิไลลักษณ� โกวิฬาร
62013054542 นางสาวสุพัตรา นิตุธร
62013054543 นางสาวเจนฤทัย เจริญศรี
62013054544 นางสาวเปรมฤดี มงคลสนธ์ิ
62013054545 นางสาวนันทินาถ วงศ�พึ่ง
62013054546 นายณัฐปคัลภ� ทองศรี
62013054547 นางสาวมณฑกานต� วงศ�ประทุม
62013054548 นางสาวแพรพรรณ อริยานนท�
62013054549 นางสาวกัญญาณัฐ อรุณพัฒน�
62013054550 นางสาวกนกวรรณ ทับทิมทอง
62013054551 นางสาวกรรณิกา อยู5สบาย
62013054552 นางสาวรัชนก ก%องโลก
62013054553 นายศัทธา เดชะเมธากุล
62013054554 นางสาวปาวิณี สุดใจ
62013054555 นางสาวภาวิดา ทองโกฏิ
62013054556 นางสาวนิศากร ปFญจขันธ�
62013054557 นายสุรภูมิ เนินผาลา
62013054558 นางสาวปฐมพร พลเสน
62013054559 นายกวีวัจน� ถายา
62013054560 นางสาวบัณฑิตา สาลี
62013054561 นายสารุทธ� สุวรรณวงค�
62013054562 นางสาวพิมพ�ปวีณ� ฉิมอ5อน
62013054563 นายสมชาติ สุวงศ�ธนสาร
62013054564 นางสาวสุรีย�รัตน� อินอําไพ
62013054565 นางสาวสุคนธ�ทิพย� เสนนันตา
62013054566 นางสาวจิรภา ตันติพงษ�ศิริกุล
62013054567 นางสาวภัทรภร กานต�รวีกุล
62013054568 นายธนพันธ� จินตกานนท�
62013054569 นายมนตรี ศรีวรรณบุตร
62013054570 นางสาวธัญพิชชา สุริวรรณ�

หน%า 1819 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054571 นางสาวหทัยชนก วิชัยกุล
62013054572 นางสาวศุภสุตา ใจหาญ
62013054573 นางสาวจิตรกัญญา พุธโก
62013054574 นางสาวรพีพรรณ นามบุรินทร�
62013054575 นางสาวศิรภัสสร เกตุช%าง
62013054576 นางสาวนพัชกร แสนใจ
62013054577 นางสาวเขมิกา จันทร�แดง
62013054578 นายทิวา ร%อยกรอง
62013054579 นางสาวสกุลรัตน� ปานลักษณ�
62013054580 นางสาวธิดาวรรณ แมะบ%าน
62013054581 นางสาวสุกัญญา เตชะศรี
62013054582 นายเกรียงไกร แก%วดี
62013054583 นางสาววริศรา มีบุญ
62013054584 นางดาญาวี ภู5คง
62013054585 นางสาวสมหญิง กอนโภชน�
62013054586 นายพิสิทธ์ิ เพชรแดง
62013054587 นายธนวันต� ผิวเผือด
62013054588 นางสาวปวันรัตน� ศิริเวช
62013054589 นายสมภพ ลายา
62013054590 นางสาวเหมรัตน� หอมกลาง
62013054591 นายยุทธนา สาพิทักษ�
62013054592 นางสาวชนิตา หม่ืนหนู
62013054593 นายป@ยวิทย� ชีลั่น
62013054594 นายพงศธร ชิณรักษา
62013054595 นางสาวกัลยานี ณ ชาตรี
62013054596 นางสาวอภิญญา ป@Pนแก%ว
62013054597 นางสาวพรทิวา สังข�ธูป
62013054598 นายอัตพล ศิริวงศ�
62013054599 นางสาวสุวนันท� นาคา
62013054600 นางสาวธาดารัตน� ไทยสันติสุข

หน%า 1820 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054601 นางสาวจลีญา มาลา
62013054602 นายอภิวัฒน� ทองสุกมาก
62013054603 นางสาวชนิดา บุญโสม
62013054604 นางสาวฐิตินันท� หล%าคํา
62013054605 นางสาวสุณัฐชา แสงมณี
62013054606 นางสาวจุฑามาศ สําเภา
62013054607 นางสาวธารารัตน� จุปะมะตัง
62013054608 นายจิตรภณ ตาคํา
62013054609 นางสาวธนาภรณ� โกมลวรรธนะ
62013054610 นางสาวขนิษฐกาญจน� ก%อนเพชร
62013054611 นางสาวกัลยาณี กานดา
62013054612 นางสาวนฤมล อุดบุญ
62013054613 นางสาวพรรณิพา เวฬุวนารัก
62013054614 นางสาวสิริมา ยืนย่ัง
62013054615 นางสาวมะลิวัลย� ไชยอําพร
62013054616 นางสาวจารุวรรณ เก้ือหนุน
62013054617 นางสาวธันวา สิงห�ครุ
62013054618 นางสาวณัฐนันท� น%อยนงเยาว�
62013054619 นางป@ยกมล ย%ายต้ัง
62013054620 นายกีรติ กาญจนสาขา
62013054621 นางสาวกชามาศ ไชยสมุทร
62013054622 นางสาวลัดดาฟ;า เทพประเมิน
62013054623 นางสาวรัชดาภรณ� สมัญญา
62013054624 นายเตชสิทธ์ิ ธีรพินิจปรัชญา
62013054625 นายสุธน แก%วนอก
62013054626 นายกิตตินันท� ขําสอาด
62013054627 นายวิโรจน� ชิดเชื้อ
62013054628 นางสาวแพรวพรรณ แสงเดือน
62013054629 นางสาวสมพร เกตุจรัล
62013054630 นางสาวปฐมพร ณ พัทลุง

หน%า 1821 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054631 นางสาวมัณฑนา ศรีวะรมย�
62013054632 นายธีรยุทธ เรือนเงิน
62013054633 นางสาวชนันท�กานต� หมวดมณี
62013054634 นางสาวกาญจนทิพย� สารถี
62013054635 นายศุภมัฏฐ� เดชแสง
62013054636 นายคมกริช พุ5มเกิด
62013054637 นายปFญญาพงษ� จริโมภาส
62013054638 นางสาวเพ็ญพรรณ กลิ่นหอม
62013054639 นางสาววริศรา ไพนุศิลปQ
62013054640 นายปาลวัฒน� นิธิกรประดิษฐ�
62013054641 นางสาวจริยา เรืองนก
62013054642 นางสาวนลิน กุหลาบสีทองคํา
62013054643 นายณรินทร�พันธุ� บุญมี
62013054644 นายมาวิน ม5วงมา
62013054645 นางสาวชณารัศม์ิ สะใบแท%
62013054646 นางสาวเบญจวรรณ ภู5ทอง
62013054647 นายสุภกร เฟยลุง
62013054648 นายพัฒนะ เพียรโป;ย
62013054649 นางสาวอนุสสรา พรหมารักษา
62013054650 นางสาวญานิกา สนใจ
62013054651 นางสาวจุฑารัตน� ทองเพ็ชร�
62013054652 นางสาวอนงนาฏ หลัดกอง
62013054653 นางสาวโสภิศา เหมพัฒน�
62013054654 นายภาณุพงศ� ม%วนทอง
62013054655 นางสาวสาวิณี กันเกลา
62013054656 นายพิชฌ�นิพัทธ� วิชัยโน
62013054657 นายวรรณชัย สุขใส
62013054658 นางสาวชมพูนุช อุ5นใจ
62013054659 นายธีรวัฒน� คลังทอง
62013054660 นางสาวจินตหรา ไชยเพชร

หน%า 1822 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054661 นางสาวสุภัสสร เมฆทอง
62013054662 นายวีระ จิรธรรมมงคล
62013054663 นางสาวธนรัตน� ชีวเรืองโรจน�
62013054664 นางสาววิภาพร ปะทังเว
62013054665 นางสาววิภาวี ไตรยัญสุวรรณ
62013054666 นางสาวธันยธรณ� อินรัตน�
62013054667 นางสาวปนัดดา ตรีเวทย�ศีล
62013054668 นางสาวโชติกาญจน� ชูดอนตรอ
62013054669 นางสาวณัฐปรียา นาคดี
62013054670 นายบรรพต แถลงธรรม
62013054671 นางสาวนัดดา ดาวฤกษ�ภูมิชัย
62013054672 นางสาวอนงค�นาถ คงนุ5น
62013054673 นายพล คิดประเสริฐ
62013054674 นางสาวเนตรนภา จุลสุข
62013054675 นายปวรวิชย� บัวด%วง
62013054676 นางสาวนิชนิร ลินพล
62013054677 นายกิตติคุณ เอซัน
62013054678 นางสาวฉันทวิลาศ พ่ึงพัก
62013054679 นางสาววรรณภรณ� สุวรรณเนาว�
62013054680 นายจักรกฤษณ� โยธะการี
62013054681 นายวุฒิศักด์ิ แจ%งถ่ินปXา
62013054682 นางสาวพิมชนก แก%ววิหค
62013054683 นางสาวจริยา กลิ่นหอม
62013054684 นางสาวศิวรินทร� พูลวงษ�
62013054685 นายอัครินทร� ศรีเภาทอง
62013054686 นายอนุวัฒน� เอกดํารงค�
62013054687 นางสาววรรณิศา ไกรทอง
62013054688 นายไซอาเร็ฟ ไซมามุ
62013054689 นายวินัย นนบรรดิษฐ�
62013054690 นางสาวมุกรวี โคกทุ5ง

หน%า 1823 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054691 นายสมชาย ลอยเลื่อน
62013054692 นางสาววาสนา สุขชิด
62013054693 นายธีรพล ทรัพย�ประสพ
62013054694 นายธนดล กาลเศรณี
62013054695 นางสาวอภิญญา สร%างดี
62013054696 นายณัฐวุฒิ ยุวกาฬกุล
62013054697 นายธนวุฒิ สุจริตธุระการ
62013054698 นายฐาปนันท� บุญชูมณี
62013054699 นางสาวดาวัลย� วิชาดี
62013054700 นางสาวจิราภา ศรอินทร�
62013054701 นางสาวอนัญญา วังสตัง
62013054702 นายชํานาญ รักหม่ืนไวย
62013054703 นายสิทธิเดช วงศ�คําโสม
62013054704 นางสาวชลมาศ ทองจีน
62013054705 นายอนุสรณ� จันทร�ปล%อง
62013054706 นางสาวนภาพร จงวิริยะสันติ
62013054707 นายยศสรัล ธนไพศาลเตชากิจ
62013054708 นางสาวเพ็ญนภา นาคศรีจันทร�
62013054709 นายยศพงศ� อัมพรภัทรศักด์ิ
62013054710 นายจักรกฤษณ� กิตติไตรรัตน�
62013054711 นางสาวพันนิดา กองอินทร�
62013054712 นางสาวปริยฉัตร ปาชะนี
62013054713 นางสาวฐิตาภา แจ5มกฐิน
62013054714 นางสาวจิราภรณ� ดวงแก%ว
62013054715 นางสาวสิตมณี พงพันธ�
62013054716 นางสาวปาลภัสสร� แจ%งชัด
62013054717 นายปคุป อาภาพงษ�
62013054718 นางสาวปนัดดา กลัดสมบัติ
62013054719 นางสาวอมฤตา จันทรักษา
62013054720 นางสาว\ุมอัต ชุมชวด

หน%า 1824 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054721 นายรชตะ กระจ5างฉาย
62013054722 นายวัฒนา อภิเรืองฤทธ์ิ
62013054723 นายนราศักด์ิ พรรษา
62013054724 นายศุภกร เรืองวัฒนา
62013054725 นางสาวจิรัชยาพัทร นานอก
62013054726 นางสาวอภิญญา ปYลอง
62013054727 นางสาวเพ็ญพักตร� ลารบุตร
62013054728 นายประจักร� โสภา
62013054729 นางสาวลักขณา ชุติวรเจริญชัย
62013054730 นายพิพัฒน� แจ%งดี
62013054731 นางสาวพนิดา กาญจนชม
62013054732 นางสาวจตุวรรณ งามสง5า
62013054733 นางสาวกัญญารัตน� จอมทัน
62013054734 นางสาววริศรา วงษ�พานิช
62013054735 นางสาวดวงแก%ว รื่นสุข
62013054736 นางสาวอภัสนันท� ดือราแม
62013054737 นางสาวศศิวิมล บัวจีบ
62013054738 นายณัฐชานนท� สมบัตินันท�
62013054739 นางสาวกชกร เก่ียวก่ิงแก%ว
62013054740 นางสาวอัจฉราณี พุ5มทอง
62013054741 นางสาววิจิตรา โพธ์ิมาก
62013054742 นายภาคภูมิ บุรี
62013054743 นางสาวสุทิตา อัฒจักร�
62013054744 นางสาวสุดาวัลย� เทียนขาว
62013054745 นางสาวอรัญญา สิงเสนา
62013054746 นางสาวดลหทัย รวบรวม
62013054747 นางสาวลลิตา จันทร�เชื้อ
62013054748 นางสาวสุพัตรา แสงสืบ
62013054749 นายสันติ อ5องดา
62013054750 นางสาวนุรไอนี มานิ๊

หน%า 1825 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054751 นางสาวงามจิต จันทร�ดา
62013054752 นายณัฐพงศ� นรชาญ
62013054753 นายระวี ศรีสุขเสริม
62013054754 นายรณพร พชรเสถียรกุล
62013054755 นายสุภัค ลางคุลเสน
62013054756 นางสาวรติยาภรณ� เดชศรี
62013054757 นางสาวสุพิชญา เห็มภูมิ
62013054758 นางสาวธัญณัฐ ช5วยชู
62013054759 นางสาวชนม�นิภา งามพิง
62013054760 นางสาวปวีณ�กร อิสรานนทกุล
62013054761 นางสาวปภาพินท� พรมบุตร
62013054762 นางสาวศิริลักษณ� ชอบธรรม
62013054763 นายศิวัช รัตนศิลา
62013054764 นางสาวภาทิวา จุ%ยต5วน
62013054765 นางสาวชนิตา แก%วนนท�
62013054766 นางสาวกิตติมา ชิดไธสง
62013054767 นางสาวศิริกาญจนา พรสิริฉัตรเพชร
62013054768 นายเลอศักด์ิ ผดุงการ
62013054769 นางสาวสุชาดา เสน5ห�ภักดี
62013054770 นางสาวเนตรฤดี ไชยพงค�
62013054771 นางสาวธันยรัศม์ิ สมอุ5นใจ
62013054772 นางสาวสุประวีณ� กาญจนกําเหนิด
62013054773 นายวิชิต อิสสรา
62013054774 นางสาวพิมพ�ชนก เรืองแก%ว
62013054775 นางสาวพรทิพย� อ5อนเพชร
62013054776 นางสาวประภาศิริ ย้ิมพะ
62013054777 นางสาวสร%อยสุดา ธงกระโทก
62013054778 นางสาวหรรษา รอดพันธ�
62013054779 นายพนารัตน� ต%นพรม
62013054780 นางสาวจริญา พิลาฤทธ์ิ

หน%า 1826 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054781 ส.ต.ต.ชัยวัฒน� คอเหลี่ยม
62013054782 นายณัฐภัทร ประชุมจิตร
62013054783 นางสาวสุปราณี แต5งแดน
62013054784 นายสิทธิศักด์ิ ศิริมงคล
62013054785 นางสาวภัทร�ธีรา พุฒิมา
62013054786 นางจุฑามาศ มนตรี
62013054787 นางสาวณัฐนิชา แสงดี
62013054788 นางสาวอัสมาร5า ยูฮันนัน
62013054789 นางสาวปุณณิศา ไตรภาค
62013054790 นายสิทธิศักด์ิ พงษ�แสงศรี
62013054791 นางสาวแกมกาญ มณีรัตน�
62013054792 นางสาวปาริชาติ วิจิตรสาร
62013054793 นางสาวอมรรัตน� พุ5มพวง
62013054794 นายกฤตศุภพิพัฒ ปวงปะชัง
62013054795 นายนิพัทธ์ิชัย ชูเชื้อ
62013054796 นางสาวธิดารัตน� วงษ�พิทักษ�
62013054797 นายณัฐวัฒน� สุวรรณาภรณ�
62013054798 นางสาวฐิติมา หลวงจู
62013054799 นางสาวทัศนีย� ต5างใจ
62013054800 นายภาคภูมิ หนูย5อง
62013054801 นางสาวชุติมา ชื่นนคร
62013054802 นางสาวประภาพร นาราช
62013054803 นายวรปรัชญ� ต้ังไพศาลกิจ
62013054804 นายรวิภาส พัฒนเจริญ
62013054805 นางสาวอุรชา ยอดเพชร
62013054806 นางสาวสุนิสา สุขสําราญ
62013054807 นายวทัญ\ู เจนประโคน
62013054808 นายจิรพนธ� พุฒปFญญา
62013054809 นางสาวณัฐพร วงศ�ตาน%อย
62013054810 นางสาวดวงธิดา วัฒนา

หน%า 1827 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054811 นางสาวอัจฉราภรณ� นิลวรรณ�
62013054812 นางสาวรัชภาภรณ� เวียงนาค
62013054813 นายกันตพงศ� กําแพง
62013054814 นางสาวสิริพันธุ� เพ็ชร�พันธุ�
62013054815 นางสาวจุฑามาส ทับทอง
62013054816 นายศุภสิทฐ� วราศิลปQ
62013054817 นางสาววรรณกร อ5อนรอด
62013054818 สิบตํารวจโทหญิงธนพร ทองศรีนวล
62013054819 นางสาวชลนิภา อรรถจรูญ
62013054820 นางสาวนิสาพร วงศ�ศิริวาทิน
62013054821 นางสาววิภาวรรณ จิตต�พะวงษ�
62013054822 นางสาวมัทวัน รื่นพิทักษ�
62013054823 นางสาวกมลฉัตร ดาวหาญ
62013054824 นายชาญชัย เครือแวงมล
62013054825 นางสาวณัฐกานต� ไวยะกา
62013054826 นางสาวณฐพรรณ พวงยะ
62013054827 นางสาวจุลลดา จุลเจริญ
62013054828 นางสาวสายใจ ต%นฝาง
62013054829 ว5าที่ร%อยโทณัฐวุฒิ นนท�เอี่ยม
62013054830 นางสาวชลธิชา หนุนนาค
62013054831 นางสาวจุฑาทิพย� จันธิมา
62013054832 นางสาวองุ5น ไกยะวินิจ
62013054833 นายพงศ�ภรณ� ชูนาค
62013054834 นางสาวจิตตินันท� กายทอง
62013054835 นางสาวธัญพิชชา พวงเพชร
62013054836 นายณัฐศักด์ิ กุณา
62013054837 นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย
62013054838 นางสาวสุชาสิณี รุทระกาญจน�
62013054839 นางสาวจารวี คําฟู
62013054840 นางสาวสาริญา นิสภา

หน%า 1828 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054841 นางสาวสุภัทรตา ศรีทองแท%
62013054842 นายชัยวัฒน� แก%วส5องใส
62013054843 นายสัณหวัช จันทร�ศิริ
62013054844 นางสาวอัครเมขลา สุรพัฒน�
62013054845 นายวสพล แก%วกาหลง
62013054846 นางสาวก่ิงฟ;า สุทธิ
62013054847 นางสาวธญาภัท จุลนันท�
62013054848 นางสาวปFทมา เจะมะ
62013054849 นางสาวอาภาภรณ� นามพร
62013054850 นางสาววลีลักษณ� คําอ5อนศรี
62013054851 นางสาวอ%อมใจ วอทอง
62013054852 นางสาวกาญจนา ดิษฐ�ธวัช
62013054853 นางสาวชาลิสา เตชะวรวัฒน�
62013054854 นางสาวสุพรรษา เรณู ณ อยุธยา
62013054855 นายชัยณัฏฐ� ศิริธนธรรม
62013054856 นายรัฐนนท� กําหนดความ
62013054857 นายไชยยวุฑฒ์ิ สถาผลสวัสด์ิ
62013054858 นางสาวธิดารัตน� จันทร�สุวรรณ
62013054859 นายจิรายุ บุญมีสง5า
62013054860 นางสาวปวริศา แสงไสย
62013054861 นายวราพล พนมวงศ�เกษม
62013054862 นางสาววิรานี แก%วประไพ
62013054863 นางสาวบุษกร สิงห�งาม
62013054864 นางสาววรรณนิษฐา ไตรสุวรรณ
62013054865 นายณัฐชลินท� บัวจง
62013054866 นายวิศิษฏ� พจนวิชัย
62013054867 นายชิณาฑิป พงศ�รุ5งทรัพย�
62013054868 นายสิทธิพร พิณสุวรรณ�
62013054869 นางสาวศศินันทน� เปYPยมศุภมงคล
62013054870 นางสาวธวัลหทัย ดวงจันทร�

หน%า 1829 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054871 นายณัฐวุฒิ ชวนดี
62013054872 นางสาวอารียา ตุ%ยแม%น
62013054873 นางสาวปาริฉัตร หงษ�ทอง
62013054874 นางสาวอติพร เพ็งปาน
62013054875 นางสาวชฎาพร เรืองเนตร
62013054876 นางสาวปรางค�วลัย ขวาไทย
62013054877 นางสาวกาญจนา เหล5าทับ
62013054878 นางสาววันเพ็ญ บัวเมือง
62013054879 นางสาวชลภัสสรณ� ศิริจินดาพิมล
62013054880 นางสาววริศรา สุขบุญ
62013054881 นายฐิรวัฒน� สําเร็จศิลปQ
62013054882 นางสาวพิมพวรรณ หาญสถิตย�
62013054883 นายศุภชัย บุญหลาย
62013054884 นางสาวเสาวนีย� ศรีรักษา
62013054885 นางสาวชลธาร ทองคํา
62013054886 นางสาวธัญชนก ย%อยช5วง
62013054887 นางสาวอัจฉรา จงเจริญ
62013054888 นางสาวธิราพร ทองบาง
62013054889 นายโชคชัย หม่ืนวงค�
62013054890 นายณัฐภัทร ควรชม
62013054891 นางสาวกชกร หล5มเหลา
62013054892 นางสาวกมลชนก ขําจา
62013054893 นางสาวณภัสร�นันท� เพียรการนา
62013054894 นางสาวอัณณา กล5อมมิตร
62013054895 นางสาวติยารัตน� ป@ลอง
62013054896 นางสาวศศิธร พุฒวงษ�
62013054897 นางสาวสาวิตรี ดีอินทร�
62013054898 นางสาวมาริษา พินิจศักด์ิกุล
62013054899 นายวสุ ศรน%อย
62013054900 นางสาวศญาดา ภาผิวดี

หน%า 1830 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054901 นายวิทวัส แก%วเวหา
62013054902 นางสาวสุรพิน อยู5สว5าง
62013054903 นางสาวธัญชนก พรรณกุลบดี
62013054904 นายศรัทธา พันธ�พุทธ
62013054905 นางสาวหทัยชนก ธาตุมี
62013054906 นางสาวธิดารัตน� คําแหงพล
62013054907 นางสาวอนัญญา เหมียนคิด
62013054908 นางสาวชุติมา นุ%ยสุข
62013054909 นางสาวนิติยา โคตรคํา
62013054910 นางสาวสิริลักษณ� ม5วงกลม
62013054911 นางสาวณัฐชยา จงกลดี
62013054912 นางสาวเพชรดา เถกิงสุข
62013054913 นางสาวชนัญญา ฉันทะวิบูลย�
62013054914 นายวรกร เขาวงษ�
62013054915 นายอนันตชัย แสงขาว
62013054916 นางสาวพิมประกาย กEาคํา
62013054917 นางสาวญาณิศา ยะถาคาร
62013054918 นางสาวรัตนาวดี แซ5ซ้ิม
62013054919 นางสาววรรณิศา อินทอง
62013054920 นางสาวกุลชา เสลารัตน�
62013054921 นายชานัน ค5ายกนกวงศ�
62013054922 นางสาวธนัชพร ยอดคํา
62013054923 นางสาวปรียาภรณ� ปริญญานันทการ
62013054924 นางสาวนภารัตน� อ%วนอ5อน
62013054925 นางสาวกนกวรรณ กฤติยา
62013054926 นางสาวสุชีรา ภูบุญปลูก
62013054927 นางสาวเบญจณี จันทานนท�
62013054928 นางสาววาสนา ป@นตา
62013054929 นางสาวพรทิพย� พ้ืนชมภู
62013054930 นางสาวรวิภา จบศรี

หน%า 1831 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054931 นายบุญญาฤทธ์ิ แสงสว5าง
62013054932 นายอรรถพล หาศิริ
62013054933 นางสาวดาราพร สุยะดอย
62013054934 นางสาววีราพร จําปาทอง
62013054935 นายวรชัย ไวครุธา
62013054936 นางสาวสุวารี มลัยกัป
62013054937 นางสาววันทนีย� เข็มต%น
62013054938 นายกฤศ สิทธิพูลทอง
62013054939 นางสาววรัญญา บุญเกิดกิจการ
62013054940 นายพีระพงษ� สายกระสุน
62013054941 นางสาวพิจิตรา วงศ�ใจแก%ว
62013054942 นางสาวเสาวลักษณ� บุญญฉลองศักด์ิ
62013054943 นางสาววัลภา จอมชิตกล่ํา
62013054944 นางสาวพิรญาณ� วงศ�ช5างหล5อ
62013054945 นางสาวรดามณี เหลือหลาย
62013054946 นางสาวพรชิดา นุชสาย
62013054947 นายธราดล วุฒิกรณ�
62013054948 นายนัตกร บุญสมัคร
62013054949 นายพลกฤต นาควิเชตร
62013054950 นางสาวนภาพร ประทุมทอง
62013054951 นางสาวมนันท�ยา สีอ5อน
62013054952 นางสาวศิริรัตน� วงศ�ชุมภู
62013054953 นางสาวกนกวรรณ พันธุ�วิเศษ
62013054954 นางณัฐสุดา แสงแก%วสุด
62013054955 นางสาวสุธาสินี คําสันทราย
62013054956 นายวุฒิพงศ� สุวรรณชะนะ
62013054957 นางสาววรรณิกา เสาวภาคย�
62013054958 นางสาวสุชาดา จันทรศร
62013054959 นางสาวณัฐธิญาน� ภักดี
62013054960 นางสาววรัญญาภรณ� นนฐี

หน%า 1832 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054961 นางสาวกัลยา ถํ้าทอง
62013054962 นางสาวขนิษฐา โลหะประเสริฐ
62013054963 นายอติชาต จันทร�เกตุ
62013054964 นางสาวจันทกานต� ป@นตา
62013054965 นายศิวะนันท� เดชอุปการ
62013054966 นายวชิรวิทย� ปอแย%ม
62013054967 นางสาวแสตมปQ โสภาวัฒน�
62013054968 นางสาวอัจฉรา ชูวงศ�สุนทร
62013054969 นางสาวหทัยภัทร บุญนํา
62013054970 นายนพกร ไชยวงค�
62013054971 นางสาวหทัยชนก จิตรจํานงค�
62013054972 นางสาวอุทุมพร พิมพา
62013054973 นางสาวสไบแพร จิตตรานนท�
62013054974 นางสาวนราทิพย� ชูคํา
62013054975 นายจักรินทร� สุขศรี
62013054976 นางสาวสริตา การีเวท
62013054977 นางสาวอติพร เท5งประกิจ
62013054978 นางสาวศิริญา คําอ%าย
62013054979 นางสาวสุพิชชา ทับทรวง
62013054980 นายวิฑูรย� ตุ5นมี
62013054981 นางสาวสุชาดา ข%องแก%ว
62013054982 นางสาวรุ5งอรุณ ตัณฑุลาวัฒน�
62013054983 นายฉันท�อนันต� รุ5งพิทักษ�ไชย
62013054984 นางสาวอัจฉราพรรณ สําราญจิตต�
62013054985 นางสาวปรียาภรณ� สกุนินนท�
62013054986 นางสาวกัญญาภัทร ประเสริฐสังข�
62013054987 นางสาวกุลธิดา สุนา
62013054988 นางสาวนันทิชา คําสอนทา
62013054989 นางสาวธัญสินีท� ธนัญญทวีโชค
62013054990 นางสาวนันทวัน รามคําแหง

หน%า 1833 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013054991 นางสาวอังสุมา ป;อมมาตา
62013054992 นางสาวสุพัตรา ขันธ�ศรี
62013054993 นายธนนท� เริงวิจิตรา
62013054994 สิบเอกธีรพล จุฬาวรรณ
62013054995 นางสาวอภิสรา บรรณศาสตร�
62013054996 นางสาววิชชญา กันบุรมย�
62013054997 นางสาวพรมณี เปรมพรหม
62013054998 นางสาวอัซรีนา สาและ
62013054999 นางสาวสิริธ์ิภิณ ลิ้มสิริโสธรภัทร�
62013055000 นางสาวสุพัตรา จันดาศรี
62013055001 นางสาวสุดารัตน� โยธาบริบาล
62013055002 นางสาวอารดา รีรมย�
62013055003 นายภัทรวิทย� หอมนาน
62013055004 นางสาวณภัสสร มีไผ5แก%ว
62013055005 นางสาวพิมลวรรณ ล%อถาวร
62013055006 นายภาณุวิชญ� แสงศรี
62013055007 นางสาวมัลลิกา ศิริกรโชติกาญจน�
62013055008 นายสราวุธ ศรีเวียง
62013055009 นายบุญฤทธ์ิ ยศทัพ
62013055010 นายฉัตรฌุกร สันทราย
62013055011 นางสาวเพ็ชชรี ทับนาค
62013055012 นางสาวโศจิพิชญ� อินทเจ%า
62013055013 นายกรกฎ คุณาคม
62013055014 นายธีรพงศ� สิงห�อินทร�
62013055015 นางสาวทอฝFน ฉายมงคล
62013055016 นางสาวริณรดา เกตานนท�
62013055017 นายอาษา สวัสดี
62013055018 นางสาวพลอยไพลิน ผ5องแผ%ว
62013055019 นายเจษฎา รัตนบรรเทิง
62013055020 นางสาวรังสิตา บุญโชติ

หน%า 1834 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055021 นางสาวสาวิตรี สิงห�พันธุ�ม5วง
62013055022 นางสาวธัญญาเรศ เพชรคํา
62013055023 นายยศพัทธ� ฦาชา
62013055024 นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรจํารัส
62013055025 นางสาวสุชาดา สังข�ทองจีน
62013055026 นางสาวอมรรัตน� แก%วดี
62013055027 นางสาวอันดามัน เจียมจิรางกูร
62013055028 นางสาวรุ5งรวิน อินจําปา
62013055029 นางสาวภัทรธิดา สารสุข
62013055030 นายพีรพล อภิญญานุกูล
62013055031 นายกันตภณ โนดไธสง
62013055032 นางสาวธันย�สิตา โกกิฬากุลเศรษฐ�
62013055033 นายนครินทร� สุขย%อย
62013055034 นางสาววรรณนิภา แสนสุข
62013055035 นางสาวอังคณา ใบสุข
62013055036 นางสาวศตพร ป@นไชย
62013055037 นางสาวธิดารัตน� เอ%โถ
62013055038 นางสาวสุธีลา ยูโซะ
62013055039 นายศุภกิตต์ิ สนธิเกษร
62013055040 นางสาวนงนุช พัฒน�พันธ�
62013055041 นางสาวกิติยา เจินเทินบุญ
62013055042 นางสาวประภาพร ซอนเสน
62013055043 นางสาวณัฐนันท� สุโพธ์ิ
62013055044 นายภัทรพล คําด%วง
62013055045 นางสาวยุพรัตน� ขันทะยศ
62013055046 นายวัฒนา วะหาโร
62013055047 นางสาวธิติยา ศรีนาราง
62013055048 นายจีรวัฒน� เพชรราช
62013055049 นายศิวะวงศ� วงศ�ถาวร
62013055050 นายอภินันท� หวังดี

หน%า 1835 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055051 นางสาวกัฬณณัฐ โอป@น
62013055052 นางสาวกสุมาวดี เทียนแดง
62013055053 นางสาวจุฑามาศ สอนแสนวิทย�
62013055054 นางสาวชฎาทิพย� เชิดเกียรติตระกูล
62013055055 นางสาวเนตรทราย ใจชนะ
62013055056 นางสาวสุวาทินี สินธุรัตน�
62013055057 นางสาวรุจยา ศรีรัตนาภิรมย�
62013055058 นายณัฐวัฒน� อินยม
62013055059 นางสาวกมลชนก ช5วยบํารุง
62013055060 นางสาวฐิติพร ศักด์ิณรงค�
62013055061 นายปFญจพัฒน� ขําชื่น
62013055062 นายสิทธิพงษ� คงสุข
62013055063 นางสาวเกศิยา คงเมือง
62013055064 นางสาววิลาวัลย� ไชยเขียว
62013055065 นางสาวรพีพร ทองมาก
62013055066 นางสาวมารีหยํา มรรคาเขต
62013055067 นางสุทธิศา ธาดาลิมะวัฒน�
62013055068 นางสาวกนกวรรณ บุญส5ง
62013055069 นางสาวพิมพ�พิไล แก%วรุ5ง
62013055070 นายจักรกฤษ บุญรอด
62013055071 นางสาวตรีชฎา ศรีโภคา
62013055072 นางสาวอําภาพร สังยวน
62013055073 นางสาวจุฑามาศ สรวิเชียร
62013055074 นางสาวสุรภี จันทุดม
62013055075 นายเชนีย� เบาะสาร
62013055076 นางสาวกนิษฐา งามมานะ
62013055077 นางสาวจุฬารัตน� ศรีมะพลับ
62013055078 นางสาวอรทัย ห%วยเรไร
62013055079 นายอดินันท� อาแว
62013055080 นางสาวณัชชา ป@ดารังษี

หน%า 1836 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055081 นางสาวลิดาพร แสงโสภา
62013055082 ว5าที่ร%อยตรีสุรศักด์ิ เดชย่ิง
62013055083 นายแก%วกานต� แย%มบางยาง
62013055084 นางสาวกิตติยา มาทา
62013055085 นายอนุสรณ� สีโมรส
62013055086 นางสาวนฤมล นาวายนต�
62013055087 นางสาวละม%าย นวลแก%ว
62013055088 นางสาววิภาวรรณ ฟFกมงคล
62013055089 นายพีรภัฏ คงทุง
62013055090 นางสาววรณัน นาคะปFกษิณ
62013055091 นายกฤษณะ เข็มกลัดทอง
62013055092 นายปุรเชษฐ� ประดับสุข
62013055093 นางสาววรรณิษา ตUะวิไชย
62013055094 นายวรพล วัฒนวงศ�พฤกษ�
62013055095 นายวัชชิระ วงศ�แก%ว
62013055096 นางสาวอนุสรา ใจประดิษฐ�
62013055097 นางสาวขวัญฤดี สุขหอม
62013055098 นายภูวดล เจียวเจริญพาณิชย�
62013055099 นายประวิทย� อักษรมัต
62013055100 นายปFญจพล ทองบ5อ
62013055101 นางสาวเกตุกนก พิมพสุรกะ
62013055102 นางสาวกุสุมาย� เกตุแก%ว
62013055103 นางสาวศิราวดี อินหาดกรวด
62013055104 สิบเอกกิตติศักด์ิ ภาโว
62013055105 นางสาวพรรณรัตน� อยู5แพ
62013055106 นายภูวดล ระลี
62013055107 นางสาวป@ยธิดา หวังสอาด
62013055108 นางสาวจิราพัชร บุญมา
62013055109 นางสาวรจนา เทียบรัตน�
62013055110 นางสาวสุภาภรณ� เผือดจันทึก

หน%า 1837 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055111 นางสาวสุทธินี กันสิงห�
62013055112 นางสาวศุภิสรา ถาโคตร
62013055113 นางสาววีร�วิภา ภูจ5าพล
62013055114 นางสาววิชาดา ธนากุลศรี
62013055115 นางสาวภาวิตา ภาดี
62013055116 นายจิรายุทธ มีผล
62013055117 นางสาวธมลวรรณ ทุมพัฒน�
62013055118 นางสาวรัศมีแสง นาคอ5อน
62013055119 ว5าที]่ร%อยตรีนัฐพล สุทธิมล
62013055120 นางสาววีรวรรณ ช%างคํา
62013055121 นางสาวขนิษฐา เกษาทอง
62013055122 นางสาวรติรส เอี่ยมเรือง
62013055123 นางสาวศลีพร บุญเลื่อง
62013055124 นางสาวจิตรสินี อุ5นบ%าน
62013055125 นางสาวสุกัญญา บุญชัย
62013055126 นางสาวอามีร5า ยามา
62013055127 นางสาวปฐมพร ฉาบสุวรรณ
62013055128 นางสาวศศิมา กาญจนะ
62013055129 นางสาวศิริขวัญ สุขสวัสด์ิ
62013055130 นางสาวมาริษา ม่ันชาติ
62013055131 นางสาวปFณฑิตา ด5านสุวรรณไทย
62013055132 นางสาวสุชาดา แดงขาว
62013055133 นายนพรัตน� หงษ�โต
62013055134 นายทศพร นาควิชัยกิจ
62013055135 นายเจษฎา พรหมย%อย
62013055136 นายธนากร แสวงสุข
62013055137 นายวันชัย วันตUะ
62013055138 นางสาววณิชยา บุญท%วม
62013055139 นางสาวสุกัญญา พลอยตระการ
62013055140 นางสาวกติญา สมสมัย

หน%า 1838 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055141 นางสาวฐปนรรฑ� พลพุทธา
62013055142 นางสาวรุจิรดา จัตตุวงษ�
62013055143 นางสาวภาณชญา เพ5งพินิจ
62013055144 นางสาวธชยา แป;นรักษา
62013055145 นายฉัตรชัย ถึงนาค
62013055146 นางสาวสุพรรณี กฤษณรุ5งเรือง
62013055147 นางสาวณัฐฐินี พันที
62013055148 นางสาววัชราภรณ� สรรพสาร
62013055149 นายทรงพล ภู5มาลี
62013055150 นางสาวภัททิยา สุนทราลัย
62013055151 นางสาวจิราพร อุปชา
62013055152 นางสาวเกศดา บุญผ5อง
62013055153 นายอัฐวีร� เจียรกุลโชค
62013055154 นางสาวรุ5งนภา ชํานาญยา
62013055155 นางสาวทัชมน นรินทร
62013055156 นายจิรภาส ทองเสน
62013055157 นางสาวอริสรา สมบูรณ�
62013055158 นางสาวรุ%งนภา ชูวงษ�
62013055159 นายเสาร�หยก แซ5ลี
62013055160 นางสาวภัชภิชา เพ็ชรมณี
62013055161 นายนาถพงศ� สุขกลั้ง
62013055162 นางสาวเพลินตา ปาวิลัย
62013055163 นางสาวเมธินี ฮาบสุวรรณ
62013055164 นางสาวคุณิตา พิมลทีป
62013055165 นางอัญชนา คร%ามมี
62013055166 นางสาวธิดาชนก โยธา
62013055167 นายปFญญา สุวรรณน%อย
62013055168 นางสาววันดี พิมซันน�
62013055169 นางสาวนุชจิรา แก%วจันทร�
62013055170 นายกรวิชญ� ไชยราษฎร�

หน%า 1839 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055171 นายขจรศักด์ิ เกิดศิริ
62013055172 นายอนันต� ศรีวิรัตน�
62013055173 นางสาวจารุวรรณ พวงงาม
62013055174 นางสาวอ%อยทิพย� แก%วคํา
62013055175 นายนครินทร� สุขเก้ือ
62013055176 นางสาวอัจฉรา เพ็ชรเม็ดเอี่ยม
62013055177 นายนัตพล ดอกจอก
62013055178 นายนรากร ซ5อนกลิ่น
62013055179 นายอนุพงษ� ต๋ิวสกุล
62013055180 นางสาวจินดารัตน� คุ%มเดช
62013055181 นางสาวปรียาพร สายจีน
62013055182 นางสาวธนวรรณ ช%อยจินดา
62013055183 นางสาวสุพรรณี สีลาพัฒน�
62013055184 นายทรงพล ชื่นกุศล
62013055185 นายพฤหัส เอี่ยมประณีต
62013055186 นางสาววาสนา ตามปFณนะ
62013055187 นางสาวเบญจมาศ เนียมสุคนธ�สกุล
62013055188 นายภควัต กิจเกียรต์ิ
62013055189 นางสาวชญาภา ย่ิงพันธ�
62013055190 นางสาวเกศกนก ศรีสุริยวงศ�
62013055191 นายฤทธิพร รุ5งเรืองรัตน�
62013055192 นางสาวณัฏฐากูร คําแก%ว
62013055193 นายอัษฎาวุฒิ แก%วส5องศึก
62013055194 นายพีรณัฐ หมัดเลียด
62013055195 นางสาวกนกวรรณ ริมสมุทร�
62013055196 นายทวีชัย กอกหวาน
62013055197 นายพงศ�ธร บํารุงภักด์ิ
62013055198 นางสาวภัทรวรรณ หอมทิพย�
62013055199 นายธนานพ โภคอานนท�
62013055200 นางสาวภวิกา คุตนาม

หน%า 1840 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055201 นายป@ยวัฒน� จันทร�ไพร
62013055202 นางสาวเสาวรักษ� แซ5เจ้ียง
62013055203 นายอภิเชษฐ� นันทพรพงษ�
62013055204 นางสาวรัชวดี ม่ันคง
62013055205 นายอรรถสิทธ์ิ ผิวเหลือง
62013055206 นางสาวจิตราภา บุญญานุสนธ์ิ
62013055207 นางสาวพรชนก อินรัมย�
62013055208 นายรัฐกร ปะดุกา
62013055209 นายวุฒิเดช พนิตชัยศักด์ิ
62013055210 นางสาวนิตยา วงคุต
62013055211 นางพิศมัย ชาติป@ระ
62013055212 นายวิโรจน� ประพิณจํารูญ
62013055213 นายสุพจนาท อุทธัง
62013055214 นางสาวอารียา สุระพิน
62013055215 นางสาวดารณี นิ่มเนียม
62013055216 ว5าที่ร%อยตรีเอกรินทร� วงศ�อารี
62013055217 นางสาวสุรีรัตน� คชคง
62013055218 นางสาวฐิติวรรณ พรหมชัย
62013055219 นางสาวพิชชา พูลปFMน
62013055220 นางสาวนันทพร สมบุตร
62013055221 นางสาววราภรณ� แสนยอดทอง
62013055222 นางสาวณัฐพร ต้ีกุล
62013055223 นางสาวปาริตตา ทองวิสุทธ์ิ
62013055224 นางสาวประพิมพ�พรรณ ตามแบบ
62013055225 นางสาวพัทรียา เหล5าเกียรติกุล
62013055226 นายกิจฏิภพ โพธ์ิงาม
62013055227 นางสาวลักคณา กองทอง
62013055228 นางสาวนภัสสร มหาชัย
62013055229 นางสาวกานต�พิชชา กาศโอสถ
62013055230 นางสาวรัษฎาวัลย� แก5นจันทร�

หน%า 1841 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055231 นางสาวพรพิมล โทสมบูรณ�
62013055232 นางสาวพรระพี ศรีสวัสด์ิ
62013055233 นายชาญยุทธ เอี่ยมสําอางค�
62013055234 นางสาวสิรกาญจน� สุภาทิต
62013055235 นางสาวณัฏฐ�เขมิกา วรชิตฉัตรคุปต�
62013055236 นายศุภโชค แย%มพินิจ
62013055237 นายชานนท� กลับวงศ�
62013055238 นางสาวสิริกาญจน� สุดใจทวีผล
62013055239 นางสาวณัฐณิชา ทิพย�สุขุม
62013055240 นางสาววิมลรัตน� ฉิมพลีพันธุ�
62013055241 นางสาวเรวรักษ� อัจฉรานุพงษ�
62013055242 นางสาววิชญ�ธินี ธนะสารโยธิน
62013055243 นางสาวสุกัญญา สีอ5อน
62013055244 นางสาวสิวินีย� พานม่ัง
62013055245 นายอณัฐพล เก้ือสุข
62013055246 นางสาวกีรติกา ราชอุ5น
62013055247 นางสาวขนิษฐา สืบสกุลพงษ�
62013055248 นางสาวนภัสสร ฟFกทอง
62013055249 นางสาวธัญพิชชา แจ%งสว5าง
62013055250 นางสาวมณธิชา นุ5มดี
62013055251 นางสาวภาสิริ โสตถิวัตน�
62013055252 นางสาวพลอยนารี เพ็งประโคน
62013055253 นางสาววรรณิศา บุญเรือง
62013055254 นายฦๅชง ธํารงพิทักษ�วงศา
62013055255 นายณัฐดนัย เพ็ญสถิตย�
62013055256 นางสาวจุฑามาศ นักบุญ
62013055257 นางสาวพัชราพรรณ ป@Pนคํา
62013055258 นางสาวเพ็ญนภา เพ่ิมผล
62013055259 นายภัทรพงศ� ศรีระอุดม
62013055260 นายประกาศิต คงแก%ว
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055261 นางสาวสาลินี จันทร�สว5างอรุณ
62013055262 นางสาวอธิชา เกิดขุมทอง
62013055263 นางสาวสิริภัทร คัชมาตย�
62013055264 นางสาวลาภิสรา พนมสินธุ�
62013055265 นายอาซัน วิริยะเศรษฐกุล
62013055266 นางสาวเอื้องฤดี กงนะ
62013055267 นางสาวเฉลิมขวัญ สมาธยานนท�
62013055268 นางสาวปริสา อิ่มชาลี
62013055269 นางสาวสุดาพร ทองกลม
62013055270 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีเจริญวณิชกุล
62013055271 นายกรณ�พิสุทธ์ิ พงษ�พิกุล
62013055272 นางสาวจินตนา จันทํา
62013055273 นายพราน สายแดง
62013055274 นางสาวสิริกาญจน� เอกสถาพร
62013055275 นายอาทิตย� ชมชายผล
62013055276 นางสาวจิรพร ตาเปYMย
62013055277 นางสาวพิมพ�มาดา สายแก%ว
62013055278 นางสาวอลิษา ผาบจันดา
62013055279 นางสาวสาวิตรี พูลธนูน
62013055280 นางสาววงพลอย ลี่อํานวยเจริญ
62013055281 นางสาวปFณฑิตา ผูกพันธ�
62013055282 นายจักรพงษ� หอมมาก
62013055283 นายวิวัฒน� พงษ�ภมร
62013055284 นางสาวมนัสนันท� อธิวัฒน�พงศา
62013055285 นางสาวชนิกานต� รักประสิทธ์ิ
62013055286 นางสาวศศิธร พรมดี
62013055287 นางสาวภูริตา เกตุสอาด
62013055288 นางสาวเบญจวรรณ สิงหลสาย
62013055289 นางสาวจุฑามาศ คัมภิรานนท�
62013055290 นายรัตภูมิ ลีลาภรณ�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055291 นายนภัสดล แจ%งอักษร
62013055292 นางสาววิภาวี บุญพา
62013055293 นางสาวจิตราภรณ� ต5างท%วม
62013055294 นางสาวเนตรนภา ทรัพย�มาก
62013055295 นางสาวจงจิตต� บรรณาลัย
62013055296 นางสาวพรพิสิฐ กัติรัตน�
62013055297 นางสาวดวงกมล สโมสร
62013055298 นางสาวอรพิชา นนทะศิริ
62013055299 นางสาวป@ญนันท� วณิชชากร
62013055300 นางสาวสุวนันท� บัณฑิตเสน
62013055301 นางสาวณัฐฌาภรณ� เอกจีน
62013055302 นายปาณัท กลิ่นจันทร�หอม
62013055303 นางสาวชนิดาภา เล%าตระกูล
62013055304 นางสาวสุภาพร ชูชัยสุวรรณศรี
62013055305 นางสาวขวัญเรือน ชีวะไทย
62013055306 นายสุทธิวัฒน� คูณทอง
62013055307 นางสาวรจนา เนตวิลา
62013055308 จ.ต.ทวีศักด์ิ มาวงษ�
62013055309 นางสาววิชุดา สีสัน
62013055310 นางสาวรัศมี พลเดช
62013055311 นางสาวภานุชนารถ บุญช5วย
62013055312 นางสาวศิริพร ชีวินวิภาส
62013055313 นายณกูล เกษทองมา
62013055314 นางสาวจารีรัตน� ชูมณี
62013055315 นายณัฐพร สาตรพันธุ�
62013055316 นางสาวพรพรรณ รอดพุก
62013055317 นางสาวพฤกษาพรรณ มีหมก
62013055318 นางสาวดวงสุดา โนนยาง
62013055319 นางสาวศิริบูรณ� แก%วสมนึก
62013055320 นางสาวพิมลพรรณ สุจิตรประเสริฐ

หน%า 1844 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055321 นางสาวจิราวรรณ มาตา
62013055322 นายไซนัลอาบีดิน มาแน
62013055323 นายณัฐนนท� ศรีเอนก
62013055324 นางสาวอินทินี แขวงโสภา
62013055325 ว5าที่ร%อยตรีจีรศักด์ิ ยืนนาน
62013055326 นางสาวประภัสรา ปรีชาชาติ
62013055327 นายโกเมศ จินดาพล
62013055328 นางสาวสุณัฐวดี โชติชม
62013055329 นางสาวพุฒเนตร ชํานาญเนตร
62013055330 นายป@ยวัฒน� เล็กเจริญ
62013055331 นางสาวเพลินตา น5วมสําราญ
62013055332 นางสาวชรินรัตน� ชูดํา
62013055333 นางสาวชญาดา รัตนตรัยวงศ�
62013055334 นางสาวบุษยมาศ ดิษยชัยยุทธ
62013055335 นางสาวณัฐภัสสร บุญสาย
62013055336 นางสาวนภัสสร บุญมานะ
62013055337 นางสาวชวัลภา ไกรเวช
62013055338 นางสาวปริฉัตร จันทะแสน
62013055339 นางสาวนพรัตน� ใจเที่ยงธรรม
62013055340 นางสาวกรรณจมน จันทร�เจิม
62013055341 นางสาวยุรพร ธุปพงษ�
62013055342 นางสาวจิรัชยา บุญรอด
62013055343 นางสาวนัฐนันท� เตชะฤทธ์ิ
62013055344 นางสาวกมลวรรณ พุทธวงค�
62013055345 นางสาวศันสนีย� ศิริวรรณ
62013055346 นายจุฬา ทิพย�อุตร
62013055347 นายจรูญ แก%วตา
62013055348 นางสาวกรรณทิพ แก%วนาค
62013055349 นางสาวมานิตา วารสิน
62013055350 นางสาวอลงกรณ� กริชนิกร

หน%า 1845 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055351 นางสาวศิวัตรา ครองศิริจิตต�
62013055352 นางสาวสนธยา แก%วเย็น
62013055353 นางสาวชลลพร สุภชาติ
62013055354 นายณัฐพัฒน� รัตนวนาวงศ�
62013055355 นางสาวรัตติกาล บุญธรรม
62013055356 นายจิรวัฒน� สายศรี
62013055357 นายสิทธ์ิ ขันตินุกูลธานนท�
62013055358 นางสาวอสมาภรณ� นาฏยาพิทักษ�
62013055359 นางสาวจิรนุช แก%วเกตุ
62013055360 นางสาวสุภาวดี วันทานี
62013055361 นางสาวอนุสรา พรหมทัศน�
62013055362 นางสาวปรียานุช กิวสันเทียะ
62013055363 นางสาววรัญญา ประเสริฐวรากุล
62013055364 นางสาวกันตพร เดชชู
62013055365 นางสาวณัฐฌา วุฒิโช
62013055366 นางสาวลลิตา แก5นพรม
62013055367 นางสาวธิดารัตน� โรจนศิริ
62013055368 นางสาวนันทิกานต� กําทอง
62013055369 นางสาวสิริรัตน� สูงพิมพ�
62013055370 นางสาววาสุกาญจน� อยู5ยง
62013055371 นางสาวอนุธิดา ฉิมหลวง
62013055372 นางสาวรุ5งนภา สุดทองคง
62013055373 นายคมสัน มะเริงสิทธ์ิ
62013055374 นายพิพัฒเกียรติ เชียงปวน
62013055375 นางสาวณัฐณิชา วจนะถาวรชัย
62013055376 นางสาวอรัญญา จันทมา
62013055377 นางสาวปาณิศรา ศรีเย็น
62013055378 นางสาวนพมล กาญจนสมบัติ
62013055379 นางสาวธนพร ชลูดดง
62013055380 นางสาวสุธิดา บุตทะนา

หน%า 1846 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055381 นางสาวมัลลิกา อยู5สบาย
62013055382 นายสิริวัธน� สินไชย
62013055383 นางสาวนจินันท� พิมพ�ทอง
62013055384 นางสาวขวัญใจ นุภาพ
62013055385 นางสาวอรกานต� ไลไธสง
62013055386 นางสาววสุเพ็ญ ตระการศุภกร
62013055387 นายสรายุทธ สําราญบึงแก
62013055388 นางสาวขวัญฤดี ดีรัตน�
62013055389 นายปฐมพงษ� บุญปวน
62013055390 นางสาวชุตินันท� อภิสิตานนท�
62013055391 นายปวีณ�ชัย อรุณทอง
62013055392 นางสาวปุณิกา เหล5าสกุล
62013055393 นางสาวพินัญญา สิทธิวัฒน�
62013055394 นางสาวสุภัคชญา อินผึ้ง
62013055395 นางสาวศันสนีย� มีมุ%ย
62013055396 นางสาวกฤตยกร ส5งต5าย
62013055397 นายมานะพงษ� จ๋ิวโคราช
62013055398 นางสาวชิดชนก เตชนันท�
62013055399 นายจักรพงศ� แก%วเมือง
62013055400 นางสาวนนทิกานต� คล%ายบวร
62013055401 นายพิชิต พิลาวุฒิ
62013055402 นางสาวเฟLPองฟ;า พันธุบรรยงก�
62013055403 นางสาวอรอนงค� กัตโร
62013055404 นางสาวพิมรตี นิภัสตรา
62013055405 นางสาวชลดา ระวิวรรณ�
62013055406 นางสาวภาวินี รอดพลอย
62013055407 นางสาวป@ลันธนา ผริตะโกมล
62013055408 นางสาวสุภาพร วันอ%วน
62013055409 นายวิเชียร จํานงเพียร
62013055410 นางสาวปุณณภา ขําสําอางค�

หน%า 1847 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055411 นางสาวสุวลี ณรงค�ศักด์ิ
62013055412 นางสาวสุวนิตย� สุขขี
62013055413 นางสาวจินตนา เมฆดินแดง
62013055414 นางสาวไพลิน จันทฤทธ์ิ
62013055415 นางสาววิสิณีสา มุ5งรักษ�ชน
62013055416 นายอยุธนา พรหมพงษ�
62013055417 นางสาวศิรินันท� ทองโสม
62013055418 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีนาค
62013055419 นางสาวพัชราภรณ� สมบุญมา
62013055420 นางสาววีรสุดา เนื่องนุช
62013055421 นางสาวนิภาพร นุ5มยองใย
62013055422 นางสาวอาซียะห� เจUะฮะ
62013055423 นางสาวธีรนาฏ วรรณศิริ
62013055424 นางสาวลัดดาวัลย� จวงไธสง
62013055425 นางสาวประไพพักตร� พุทธจรรยา
62013055426 นางสาวพรชนิตว� เด5นประภัสร�
62013055427 นางสาวอําพา แย%มเครือ
62013055428 นางสาวอภัสญา สรายทอง
62013055429 นายวัฒธิรา อินทร�งาม
62013055430 นางสาววาสนา ศิริม่ังมูล
62013055431 นางสาวกนิษฐา โพธิอุดมสกุล
62013055432 นางสาวณัชชารีย� ฐิติกุลดํารงค�ชัย
62013055433 นางสาวนราพร ศรีรักษา
62013055434 นางสาวจารุวรรณ รจิตพันธุ�
62013055435 นางสาวเพชรงาม สุวรรณวงค�
62013055436 นางสาวกิตติยา เพชรแก%ว
62013055437 นางสาวน้ําอ%อย ทําดี
62013055438 นางสาววิกานดา สุขเกษม
62013055439 นางสาวภูริชญา ขําสุนทร
62013055440 นางสาววรรณิดา ชมงาม

หน%า 1848 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055441 นางสาวชุลีกร นามวงษา
62013055442 นายชยทัต สุดมี
62013055443 นางสาวญาณิศา ทับเจริญ
62013055444 นางสาววิชญาพร อ%นอยู5
62013055445 นางสาวขนิษฐา คํามอญ
62013055446 นางสาวลลิตา นามวงค�
62013055447 นางสาวสุนิสา พูลแก%ว
62013055448 นางสาวรัชนี จันพิมพา
62013055449 นางสาวอัมภา เอี่ยมสุภาพงษ�
62013055450 นางภัทร�ธมนต� มานะสิทธ์ิ
62013055451 นางสาวปรียารัตน� เมืองฉาย
62013055452 นายนันทวุธ บัวขํา
62013055453 นางสาวอรอรุณ นาดูลย�
62013055454 นางสาวพิมภา หอมขจร
62013055455 นางสาวชลิตา ดนตรี
62013055456 นางสาวกังสดาล เขียวนาค
62013055457 นางสาวกฤติยา ชูประสูตร
62013055458 นางสาวกุลวดี วิชิตานุรักษ�
62013055459 นางสาวอรวรรณ อําพันขาว
62013055460 นางสาวสุนิสา ทองแป;น
62013055461 นางสาวณัฐกาญจน� ทัศนเจริญวงศ�
62013055462 นายอนุวัตร ไชยะ
62013055463 นางสาวศศกร วรรณวิมลศรี
62013055464 นางสาวกานต�พิชชา บุญกาญจน�
62013055465 นางสาวขนิษฐา ศรีใส
62013055466 นายนัทฐา สมาคม
62013055467 นางสาวสมหญิง เรืองฤทธ์ิ
62013055468 นายอภิชัย ศรีพลทัศน�
62013055469 นางสาวอารียา มุขมณีย�
62013055470 นางสาวปองขวัญ ศรีรัตน�

หน%า 1849 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055471 นายภาวิน เครือมาก
62013055472 นางสาวชลันธร สว5างเมฆ
62013055473 นางสาวเบญสิร�ยา อภิปFญรัศม์ิ
62013055474 นายวิษณุ เมืองทิพย�
62013055475 นายอรรถนัย ปลื้มสง
62013055476 นางสาวจารีณา สิริณรงค�กุล
62013055477 นายพรชัย พงษ�พิพัฒน�
62013055478 นางสาวพรทิพย� หงษ�ทอง
62013055479 นางสาวภัทธนัน วรสุทธิไพบูลย�
62013055480 นางสาวขนิษฐา บุญมา
62013055481 นางสาววรวรรณ นาควงค�
62013055482 นายพงศ�วิทย� ดวงแสง
62013055483 ว5าที่ ร.ต.หญิงสุพิชฌาย� คงขจร
62013055484 นางสาวณัฐชยา พุกกะนะสุต
62013055485 นางสาวสุพัตรา ประมาณพล
62013055486 นางฐิตาภา ย%อยอัด
62013055487 นางสาวมณี จันทร�โสภา
62013055488 นางสาวปรีย�นันท� สาครสุคนธ�
62013055489 นางสาวฐาณัชชา จิราภิญโญภัค
62013055490 นายเพชญ�สร เอ5งฉ%วน
62013055491 นางสาวนฤมล เครือแก%ว
62013055492 นางสาวนุชจรี โยงราช
62013055493 นายนัทธพงศ� อุปการัตน�
62013055494 นางสาวพัชรินทร� สายนาคํา
62013055495 นายปริญญา เกิดโพธ์ิชา
62013055496 นางสาวกวินทิพย� ปรัชเมธี
62013055497 นางสาวณัฐณิชา พรมสุคนธ�
62013055498 นางสาววรรณรัตน� วงค�ษา
62013055499 นายสมเจตน� ดวงจันแดง
62013055500 นางสาวภัทรชล เจUะสือแม

หน%า 1850 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055501 นางสาวชฎาเพชร ไชยวงศา
62013055502 นายอนุวัตร สิริอโนมาภรณ�
62013055503 นางสาวนภสร ใคร5กระโทก
62013055504 นางสาวศิริพร หยดย%อย
62013055505 นายปพน อินวรรณา
62013055506 นายจักรกฤษณ� หุนสวัสด์ิ
62013055507 นางสาวสุนิษา ชมเชย
62013055508 นายรัชตะ อ5อนละมุล
62013055509 นายนิติ เพชรสุวรรณ
62013055510 นายณภัทร�อรุณ เหลือศิริ
62013055511 นางสาวนฤมล พิทักษ�สินสกุล
62013055512 นางสาวจินตนา โพธ์ิถนอม
62013055513 นางสาวศรันณ�พร ใจบัว
62013055514 นางสาวสุรางค� เทศปาน
62013055515 นายทศพล ชูจิตร�
62013055516 นายอธิปFตติ เครื่องใจ
62013055517 นายณัฐธร สมาธยานนท�
62013055518 นางสาวศรัญญา บิสลาม
62013055519 นางสาวมัลลิกา ว5องวาณิชกุล
62013055520 นางสาววนิดา ศรีวับ
62013055521 นางสาวพัชรพร เชื้อพรมศรี
62013055522 นายธนาดิษย� นพคุณ
62013055523 นางสาวอุรธิดา โตสกุล
62013055524 นายพีระพัฒน� จาดฤทธ์ิ
62013055525 นางสาวสัญญรัก ธัญญเจริญ
62013055526 นางสาวศิริประภา ทับทิมเทศ
62013055527 นางสาวชโลธาร ทองมา
62013055528 นางสาวณัฏฐา ศรีครุฑ
62013055529 นางสาวณัฐวดี ศรีโมรา
62013055530 นายศตวรรษ มหิกุล

หน%า 1851 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055531 นางสาวบุณยาพร รอดยินดี
62013055532 นางสาวปารวี ทัศนีย�คติ
62013055533 นายพลภัทร บุญจันทร�
62013055534 นางสาวปาณิสรา คําอ5อน
62013055535 นายพงศ�เทพ กล5าวรัมย�
62013055536 นางสาวภาวิณี จงรักษ�
62013055537 นางสาวพัชรียา พงษ�สุวรรณ�
62013055538 นางสาวปFญจนา แก%วนาค
62013055539 นางสาวอรอนงค� สิทธิรักษ�
62013055540 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนาตยา ทองศรีเมือง
62013055541 นางสาวธันยพร เสมสวัสด์ิ
62013055542 นางสาวกมลวรรณ� ศักด์ิทอง
62013055543 นางสาวสมภัสสร วงศ�วิลาสนุรักษ�
62013055544 นางสาวฐิตินันท� นาคีรักษ�
62013055545 นางสาวนันท�นพิน สืบพงษ�
62013055546 นางสาวสุดาทิพย� เศวตวงษ�
62013055547 นางสาวเบญจมาศ คําใจ
62013055548 นางสาวเกษราพร พันธุ�เขตรกิจ
62013055549 นางสาวพรทิพย� ตงเจริญ
62013055550 นายณัฐกรณ� ผาฤพล
62013055551 นางสาวอภิญญา เกิดภักดี
62013055552 นางสาวณัฏฐา จิตแก%ว
62013055553 นางสาวศิริพรรณ ทองมาก
62013055554 นางสาวสุภัสสรา ชูศรี
62013055555 นางสาวปนัดดา ยาชูชีพ
62013055556 นางสาวอภิญญา สีเขียว
62013055557 นายสโรช ใจสว5าง
62013055558 นางสาววิภาพร ขําสอน
62013055559 นายปFณณวัฒน� รื่นภาคทรัพย�
62013055560 นายองอาจ อ5องพลอยพันธ�

หน%า 1852 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055561 นางสาวอริสา ปูนกลาง
62013055562 นางสาววิภาดา ศุภดล
62013055563 นางสาวสุภาภรณ� สังข�เพ็ชร�
62013055564 นางสาวจิตตราภา งามกิจการ
62013055565 นางสาวรังสิมา รอดถนอม
62013055566 นางสาวพราวธีริศรา อุทัยรัตน�
62013055567 นางสาววนิดา แสงราช
62013055568 นางสาวจิราวรรณ มากเขียว
62013055569 นางสาวสุวรรณา ยศธิพานา
62013055570 นางสาวชนัดดา ขวาไชย
62013055571 นายวุฒิพงศ� สุทธิประภา
62013055572 นายรังสรรค� เข็มมา
62013055573 นายจักรพรรดิ สุโพธ์ิ
62013055574 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�อิ่ม
62013055575 นายพีรวิชญ� บุญรักษา
62013055576 นางสาววิภาวี เรืองเจริญ
62013055577 นางสาวปรียาภรณ� ยุบไธสง
62013055578 นางสาวเพราพิลาส คําจันทร�
62013055579 นางสาวสุภาพร อักษรคง
62013055580 นางสาวกุสุมา กอปรกิจงาม
62013055581 นางสาวสุทธิณี สะคําภา
62013055582 นางสาววรรณชนก ม่ันทอง
62013055583 นางสาวโสรยา สุมาตรา
62013055584 นางสิริรักษ� เข็มทอง
62013055585 นายธนรัตน� แดงสวัสด์ิ
62013055586 นางสาวสุทธิดา สุนทรโชติ
62013055587 นางสาวกิติยา ตรัยวิทยา
62013055588 นายจิตติพัฒน� จ่ันมณี
62013055589 นายป@ยะพงษ� ไชยสัตย�
62013055590 นางสาวศิริรัตน� คงสีปาน

หน%า 1853 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055591 นายเอกรินทร� เอี่ยมพ5อค%า
62013055592 นางสาวนงเยาว� พ5วงเพ็ง
62013055593 นางศิรินยา ตรีรัตน�วิชชา
62013055594 นางสาวดาวรรณ ธนาวัฒน�วิบูลย�
62013055595 นางสาวภคมน ฐิตะรภัส
62013055596 นางสาวศศิพิมล ยศกาศ
62013055597 นางสาวมนพร โชติเสน
62013055598 นางสาวพัชญ�สิตา ม่ันคง
62013055599 นางสาวปราวีณา น้ําฉํ่า
62013055600 นางสาวกมลทิพย� ช5วยภิบาล
62013055601 นางสาวสุจาริณี ทัพเมือง
62013055602 นายอัครพิชญ� พิทักษ�พูลศิลปQ
62013055603 นางสาววริศรา ธนินท�วงศ�
62013055604 นางสาวปรียานุช เกษสกุล
62013055605 นายสิทธิณัฐ คุ%มตะก่ัว
62013055606 นายภาณุภาคย� จรัลเลิศเรืองชัย
62013055607 นางสาวน้ําฝน ม5วงงาม
62013055608 ว5าที่ ร.ต.หญิงลักขณา ยุปานันท�
62013055609 จ5าอากาศเอกบุญญา โพธ์ิศรี
62013055610 นางสาวนันท�นภัส ไชยรักษ�
62013055611 นางสาววิชพร ขําดี
62013055612 นายธวมรพงศ� ศุภรัตน�
62013055613 นางสาวผกามาส ชัยยูประถัมภ�
62013055614 นางสาวอังคนา จ5าเมือง
62013055615 นางสาวนวลปราง คอนเพชร
62013055616 นายชาคริตร� เหมหมัด
62013055617 นายเกียรติศักด์ิ ขอสวยกลาง
62013055618 นางสาวสมใจ ใจยง
62013055619 นายโชคชัย กอบฝFMน
62013055620 นายศุภณัฐ สุนทรบัณฑิตย�

หน%า 1854 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055621 นางสาวกมลพร เด5นจารุกูล
62013055622 นางสาวนิชาภัทร โปXงปFนตUะ
62013055623 นางสาวยลธิชา โตทอง
62013055624 นางสาวรุ5งรัตน� พิมพ�สูงเนิน
62013055625 นายวิรัตน� จําปY
62013055626 นางสาวกาญจนา โสมภีร�
62013055627 นางฐิติวรดา พลเขต
62013055628 นางสาวปFทมวรรณ พุทธวิเชียร
62013055629 นางสาวสุวลักษณ� มาลยาภรณ�
62013055630 นางดุจดาว ช%างคนมี
62013055631 นายสุรศิลปQ ลักษณ�สุขทรัพย�
62013055632 นางสาวชยกร ภูดิศดรุสกุล
62013055633 นางสาวสุพรรษา สุวรรณแสง
62013055634 นางสาววาสิณี ยกจํานวน
62013055635 นายทศพล สีโคตร
62013055636 นายพงศธร จันด%วง
62013055637 นายวัชรพล ฟFงประเสริฐสุข
62013055638 นายสราวุธ การะกรณ�
62013055639 นายยุทธพล แสงเดือน
62013055640 นายธนวัฒน� นันสะอาง
62013055641 นางสาวรังสิยา จันทร�สว5าง
62013055642 นางสาวกัลยรัตน� รอดสการ
62013055643 นางสาวสุนิสา เจริญสุข
62013055644 นางสาวศุภักษร แสงหาร
62013055645 นางสาวปรียานุช ทองโกมล
62013055646 นางสาวนวินดา วงค�แสง
62013055647 นางสาวพลอย ศรีระชาติ
62013055648 นายป@ยังกูร คําแก%ว
62013055649 นางสาวฉันท�สุมน ไทยทวี
62013055650 นางสาวจารุวรรณ มุ5งฝอยกลาง

หน%า 1855 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055651 นายชัยชาญ กาญจนกฤตณ�
62013055652 นายณัฐพล นิลวรรณ�
62013055653 นางสาวพรพรรณ เพ็งพูลเดช
62013055654 นางสาวปFทมนันท� จันทร�ดํา
62013055655 นางสาวอินทุกานต� แซ5ด5าน
62013055656 นางสาวสุภาพร แย%มสุวรรณ
62013055657 นางสาวจรัสศรี เจียวกUก
62013055658 นายศิวดล ตอพล
62013055659 นางสาวอลิศา ลําเทียน
62013055660 นางสาวดวงฤทัย พันธ�ทอง
62013055661 นางสาวนันทพัชญ� อินธิพันธ�
62013055662 นางสาวอติกานต� พิทักษ�โสภณ
62013055663 นางสาวปาณิสรา ศรีเกตุ
62013055664 นางสาวอุทุมพร ใจอักษร
62013055665 นายรัฐกร พานทอง
62013055666 นายศักด์ิชัย ทรงบุญ
62013055667 นายพุฒิพงศ� ชุมภูอินทร�
62013055668 นายมนัสนนท� ดีมี
62013055669 นายรติวัฒน� สิทธิบุตร�
62013055670 นายสะอาด หน5อยา
62013055671 นางสาวพนิดา จุนเด็น
62013055672 นายประจักษ� คชกูล
62013055673 นางสาวอัญชลี วุฒิธนูทอง
62013055674 นางสาวฐาปนีย� นามโชติ
62013055675 นางสาวชนิสรา ทองประสาน
62013055676 นางสาวอรอนงค� นาคัน
62013055677 นายเทพประสิทธ์ิ มณีพันธุ�
62013055678 นางสาวคุณวรา บุญกิจ
62013055679 นายนรินทร� งามถ%อย
62013055680 นางสาวอทิตา อิสระภาพ

หน%า 1856 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055681 นางสาวหทัยชนก เชียงสิน
62013055682 นางสาวสมฤดี ผูกจิตต�
62013055683 นายศรัณย� ดิษฐาน
62013055684 นางสาวทรรศิดาภรณ� เพ็ชรจํารัส
62013055685 นายอวิรุทธ� ฤทธ์ิศักด์ิ
62013055686 นางสาวทิฐินันท� โลสันเทียะ
62013055687 นางสาวเฉลิมขวัญ มธุรส
62013055688 นายภควัต ละมูลเจริญ
62013055689 นางสาวนวพร แสนศิริ
62013055690 นางสาวธัญชนก สัสดี
62013055691 นายฮาซัน เส็ง
62013055692 นางสาววิศัลย�ศยา พรหมบุตร
62013055693 นางสาววาสุณีย� อัศววิภาส
62013055694 นางสาวอภิญญา อรรถโชติศักดา
62013055695 นางสาวนันท�นพิน เสริมสิริอําพร
62013055696 นางสาวเพียงไพรํา สมทอง
62013055697 นายวัชร นันทารัมภ�
62013055698 นายจิณณวัตร ศุขรัตน�
62013055699 นายพงศธร ย่ิงยวด
62013055700 นางสาวธิดารักษ� คําสะอาด
62013055701 นายเรืองฤทธ์ิ พ่ึงม่ัน
62013055702 นายธนศักด์ิ สนธิพงศ�
62013055703 นางสาวสุดารัตน� ประสพสม
62013055704 นางสาวสัจจพร แสนอินอํานาจ
62013055705 นางสาวสุภกาญจน� นวลศรี
62013055706 นางสาวศิลมน เชื้อบางแก%ว
62013055707 นางสาวเมราณี สุทธิกัญจน�
62013055708 นางสาวณัฎฐา มูลเชื้อ
62013055709 นางสาวรสสุคนธ� มุสิราช
62013055710 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณโชติ

หน%า 1857 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055711 นางสาวลันตา ศรีพงษ�ขจรกุล
62013055712 นางสาวนภัสวรรณ เหลาะหลง
62013055713 นายวรุตม� จาละ
62013055714 นางสาวรัชนุช อุทัยแสง
62013055715 นายสิทธิกร นวนเมือง
62013055716 นางสาววัชราภรณ� จูมพลหล%า
62013055717 นายชารีฟ ภควันต�
62013055718 นายออสตฤณ เช
62013055719 นางสาวจารินี ศรีโภคา
62013055720 นางสาวภัทรีญา วิบูลย�รณรงค�
62013055721 นางสาวศิริพร แผนมะหิง
62013055722 นายวุฒิชัย บุดสี
62013055723 นายสุทธิพงษ� คุ5ยมุกข�
62013055724 นางสาวเบญจวรรณ บูชา
62013055725 นางสาวปรียารัตน� อุดมศิลปQ
62013055726 นางสาวลัดดาวัลย� ผสมศรี
62013055727 นางสาวนิลมณี สุริยะวรรณ
62013055728 นางสาวณัฐชา ภู5ระยับ
62013055729 นางสาวเยาวลักษณ� ขูลี
62013055730 นางสาววัชราวลี เกษโกวิท
62013055731 นายชานนท� พิมพุฒ
62013055732 นางณัตพร ไชยเสนา
62013055733 นางสาวชลันดา เพชรล%วน
62013055734 นางสาวเจนจิรา หงษ�ยนต�
62013055735 นางสาวจีรภา ขันงาม
62013055736 นางสาวสุดารัตน� วรรณธรรม
62013055737 นางสาวณฐภัสสร อนนท�
62013055738 นางสาวณัฒฐิยา แพใหญ5
62013055739 นายศุภัช ปFตตพัฒน�
62013055740 นางสาวปภัสสร ศรีสมโภค

หน%า 1858 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055741 นายกรนรินทร� นนทะภา
62013055742 นางสาวสุดารัตน� จันยัง
62013055743 นางสาวกฤตาภรณ� เกษร
62013055744 นายกําพลศักด์ิ เจริญธรรมรักษา
62013055745 นางสาวรัชนีย� ราชรักษ�
62013055746 นางสาวนิตย� กมลกลาง
62013055747 นายนราธิป หรสิทธ์ิ
62013055748 นางสาวเยาวลักษณ� ภูชํานิ
62013055749 นางสาวชยาภัสร� วงค�เตชะ
62013055750 นายเจตณรงค� ลิขิตบัณฑูร
62013055751 นางสาวชณิกา ช%างหล5อ
62013055752 นางสาวสุกัญญา สุดใจ
62013055753 นายฐิติพงศ� ม่ันเหมาะ
62013055754 นางสาวณัฐกานต� ลาวัลย�
62013055755 นางสาวดารารัตน� ไชยสลี
62013055756 นางสาวนลินรัตน� หุ5นดี
62013055757 นายกฤษดา รื่นสุข
62013055758 นางสาววรารัตน� นิมิตรชัย
62013055759 นางจันทรา สุวรรณรัตน�
62013055760 นางสาวสุพิญญา สว5างอารมณ�
62013055761 นางสาวสุมณฑา เมืองแก%ว
62013055762 นางสาววรรณภา ปลาดตา
62013055763 นางสาวธัญลักษณ� ไพเมือง
62013055764 นายนันทภัทร ชุนโป
62013055765 นายกรวัฒน� บุญเป[นนิมิต
62013055766 นางสาวรวีวรรณ ปฐมสุริยะพร
62013055767 นางสาวพรวิสา คงเดิม
62013055768 นางสาววณิชยา แย%มเย้ือน
62013055769 นางสาวศรัญญา แสงหิรัญ
62013055770 นางสาวป@ยภรณ� ไชยกายุต

หน%า 1859 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055771 นายธนกฤต สิงหาไชย
62013055772 นางสาวปFทมา วิเศษ
62013055773 นายภัทรดนัย ชัยงาม
62013055774 นายกัญจน� สุขสังวร
62013055775 นางสาวจินตนา ปะนัดตะเถ
62013055776 นางสาวกนกพร แป;นทอง
62013055777 นางสาวศิริวรรณ มิลินทานุช
62013055778 นางสาววริศรา เข็มเพ็ชร
62013055779 นางสาวกรกีรติ สุขเจริญ
62013055780 นางสาวสุนันทา สมยาน
62013055781 นางสาวอมรศรี รอดทิม
62013055782 นางสาวอรอนงค� การงานจบ
62013055783 นางสาวณัชชนม� สมฤทธ์ิ
62013055784 นายสุรชัย แต5ผู%เจริญ
62013055785 นายพงศธร อยู5เล5ห�
62013055786 นางสาวณิชาภัทร กราบทอง
62013055787 นางสาวเฌอทิษา นนทโชติโภคิน
62013055788 นายศราวุฒิ หาไชย
62013055789 นางสาวกุลิสรา ใคล%สา
62013055790 นางสาวหัทยา ฤทธิรงค�
62013055791 นายวชิรวิทย� จันทร�เปลี่ยน
62013055792 นางสาวกรรณิการ� สันปXาแก%ว
62013055793 นางสาวปนัดดา ภูครองจิตร
62013055794 นายปรัชญา นาคน%อย
62013055795 นายณัชพล จิตต�วิวัฒน�
62013055796 นางสาวจิรนันท� ดาคํา
62013055797 นางสาวพิชามญชุ� พ5วงพงษ�
62013055798 นางสาวจิรชฎา บู5สาลี
62013055799 นางสาวรัชตพร ย้ิมแย%ม
62013055800 นางอลีนา มะลีลี

หน%า 1860 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055801 นางสาวสิริมา พิบูลย�เมธ
62013055802 นางสาวอัญมณี ศรีแก%ว
62013055803 นายป@ยะพงษ� ศรีวะรมย�
62013055804 นางสาวสมพร การะเกตุ
62013055805 นายวรเชษฐ� ปFญญาจันทร�
62013055806 นายณัฐวุฒิ แก%วหาวงค�
62013055807 นางสาวทัชชญา รุ5งวัฒนภากุล
62013055808 นางสาวปริชาติ กรพันธ�
62013055809 นางสาวศรัณย�ภัทร� จุลเพชร
62013055810 นายสัญญา พิลาพันธ�
62013055811 นางสาววิชชุดา วิถี
62013055812 นายภคิน สอนแหยม
62013055813 นางสาวกอแก%ว เกิดไกร
62013055814 นายธิติสรร อิมะนันทน�
62013055815 นายธีระศักด์ิ มูลประดิษฐ�ชัย
62013055816 นายยุทธนา นาคแป;น
62013055817 นางสาวกันยารัตน� โลขันธ�
62013055818 นางสาวณัฐนิชา ประดู5
62013055819 นางสาวสิริยา สุขประสงค�
62013055820 นางสาวสุดารัตน� แสนมหาไชย
62013055821 นายจิรายุส วิเชียร
62013055822 นายอาณัฐ แต%เจริญ
62013055823 นางสาวจุฑาทิพย� เพ็ชรสง5า
62013055824 นายเสฏฐพงศ� หวังใจชื่น
62013055825 นางสาวอารีรัตน� กัณหกุล
62013055826 นางสาวทิพมาศ ภัควันต�
62013055827 นายสิวะ อิ่มสกุล
62013055828 นายวศิน สุขเจริญ
62013055829 นางสาวณัฐวดี บุญอภิรักษา
62013055830 นางสาวณัฐนรี รอดดี

หน%า 1861 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055831 นางสาวจันทร�จิรา ปริธรรมมา
62013055832 นางสาวปุณยนิตย� เก้ือหนุน
62013055833 นางสาวเฟLPองฟ;า สุดมี
62013055834 นายป@ยพัทธ� แดงพัด
62013055835 นางสาววิภาวี พิฤก
62013055836 นายสถาพร บริสุทธ์ิ
62013055837 นายณุศิต ยกมาก
62013055838 นางสาววาสนา ศรีภุมมา
62013055839 นางสาวณัฐมล หลวงกอง
62013055840 นายณัฐิวุฒิ บุกบุญ
62013055841 นางสาวนัทธิรา ปFนทะนะ
62013055842 นายภาณุพงศ� ป@นตา
62013055843 นางสาวพิชญา ป;อมน%อย
62013055844 นายบัญชา วานิชอุดมทรัพย�
62013055845 นางสาวประดับ สว5างมนต�
62013055846 นางสาววรัญญา แก5นประธูป
62013055847 นางสาวสุชาวดี สุริโย
62013055848 นางสาวธาวินี เพชรศรายุธ
62013055849 นางสาวธิดารัตน� เนียมหอม
62013055850 นายนันทกร แก%วยอด
62013055851 นางสาวณัฐณิชา เหลืองวนิชประภา
62013055852 นางสาวปFทมาพร ป;องฉิม
62013055853 นางสาวหทัยชนก ผิวดํา
62013055854 นางสาวณัฐธิดา บุญมาติ
62013055855 นายคมสันต� ต%นจันทร�
62013055856 สิบเอกวิชญ แผ5นคําลา
62013055857 นางสาวธิติยา กิด5วน
62013055858 นางสาวรพีพรรณ แก%วจุมพล
62013055859 นางสาวชนิตรา คําแสน
62013055860 นางสาวดวงพร ชาญเดช

หน%า 1862 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055861 นางสาวเทพธารินทร� ภู5น%อย
62013055862 นางสาวสินีนาฏ งามแสง
62013055863 นางสาวชัชฎาพร วุ5นแก%ว
62013055864 นางสาวแพรพรรณ เกตุนภารัตน�
62013055865 นายเกรียงศักด์ิ กล่ําศรี
62013055866 นายปฐม กิจจาภินันท�
62013055867 นายสารัตน� สรสงวน
62013055868 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีแปดริ้ว
62013055869 นางสาวรุ5งนภา พ่ึงเคหา
62013055870 นายคณิน วงษ�วรรณ
62013055871 นางสาววรรณนิภา นัคราโรจน�
62013055872 นางสาวเพ็ญภัคสรณ� จํานงค�ใจ
62013055873 นางสาวกนกพร แว5นระเว
62013055874 นายประมุข บานชื่น
62013055875 นางสาวอัญชุลีกร บู5ทอง
62013055876 นางสาวชนิตา นพรัตน�
62013055877 นางสาวอาทิตยา กองสกุลพงศ�
62013055878 นางสาวศิวพร เอี่ยมโสภณ
62013055879 นางสาววราภรณ� กาญจนภักด์ิ
62013055880 นายวรัญ\ู อานามวัฒน�
62013055881 นายพงศภัค พัฒศรี
62013055882 นางสาวปFทมา พันธ�ชัย
62013055883 นายอภิรักษ� ร5วมสนิท 
62013055884 นางสาวทิพย�วรรณ สืบสายสกุล
62013055885 นางสาวสุชาวดี พุกกะเวส
62013055886 นางสาวภารดา บุญธนวัฒน�
62013055887 นางสาวปริชญา พรหมรักษา
62013055888 นายบุพกร ลายมะนะตา
62013055889 นายการันต� จะเรียนรัมย�
62013055890 นายสรวิศ อภิญ

หน%า 1863 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055891 นางสาวยุพนันท� ประพิมพ�พันธ�
62013055892 นายตรัยภพ พิสุทธิกมล
62013055893 นายสราวุธ มัยโภคา
62013055894 นางสาวสุพิชฌาย� คงย%อย
62013055895 นายฐาปนพงศ� นวนขนาย
62013055896 นายอรรถพล อิ่มดม
62013055897 นายรชตะ ปYทอง
62013055898 นางสาวพรพรรณ พรมหากุล
62013055899 นางสาวฉัตรแก%ว พลหาญ
62013055900 นายธีรวิทย� เพียรพิทักษ�
62013055901 นางสาวณปภัช นาคธรรมาภรณ�
62013055902 นางสาวธัญชนก ปFทมดิลก
62013055903 นางสาวเครือมาส ชุมอินทร�
62013055904 นางสาวนิภาพร ศรีแจ5ม
62013055905 นายจิรายุทธ� แสงทอง
62013055906 นางสาวนีลุบล ลํานัย
62013055907 นายณพล กลั่นทอง
62013055908 นางสาวนาฏธมนต� ผลไพบูลย�
62013055909 นางสาวศรัญญาภรณ� ไชยโส
62013055910 นางสาวทิฆัมพร ลิ้มมงคลชัยกุล
62013055911 นางสาวเอลิษา หลักดี
62013055912 นางสาวนัฎฑิญา เกิดสมบัติ
62013055913 นายธนเกียรติ โพธ์ิมล
62013055914 นางสาววรรณษา คําชอบ
62013055915 นางสาวโศภิลาวัณย� จันทร�ปฐมพงศ�
62013055916 นายกิตตินันท� ปานประไพ
62013055917 นางสาวพิชศิญา พิมาน
62013055918 นางสาวฉลุมาศ สุธรรม
62013055919 นางสาวดารารัตน� จันทมาศ
62013055920 นางสาวนันท�นภัส คงบุญ

หน%า 1864 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055921 นายกฤษกร คํามาเครือ
62013055922 นายสุนันทร� อินปรา
62013055923 นางสาวสุวรรณา วงศ�ประเสริฐ
62013055924 นายอําเภอพัน แจ5มจันทร�
62013055925 นางสาวนัชฌา ซาลิมี
62013055926 นางสาวจิรประภา คล%ายเจUก
62013055927 นางสาวกรรณิการ� ปFกขิโต
62013055928 นางสาวอนิศา มีอิน
62013055929 นางสาวเอื้ออัชฌา ธนเศรษฐ�วรภัค
62013055930 นางสาวประไพวรรณ บรมทองชุ5ม
62013055931 นางสาวสุนิษา คงเขียว
62013055932 นางสาวปรีชญารัตณ� พันธุ�ลํายอง
62013055933 นางสาวนันทนา จิตต�ประจง
62013055934 นางสาวปวีณา สะหยา
62013055935 นางสาวโยทะกา รมยาสัย
62013055936 นางสาวสุภาพร บุญเฮ%า
62013055937 นางสาวชลลดา นามรัตน�
62013055938 นายโกมล พรบัณฑิต
62013055939 นายคณพศ วิจารา
62013055940 นางสาวเนตรนภา เกตุเทียน
62013055941 ส.ต.ท.อนุวัฒน� อรัญญิก
62013055942 นางสาวรัตนา อ5อนศรี
62013055943 นางสาวสิริยากร ใจยาว
62013055944 นางสาวศิริวรรณ สุตาวงษ�
62013055945 นายวัชรินทร� เรืองนุช
62013055946 นางสาวกฤตพร บัวทอง
62013055947 นางสาวสุทธิดา อารินทร�
62013055948 นายกฤดาการ อ5อนประสงค�
62013055949 นายนันทนิจ จิตตเกษม
62013055950 นางสาวบัสตี สารี

หน%า 1865 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055951 นางสาววรรณภา ตะบองเพ็ชร
62013055952 นางสาวนภัสวรรณ คงปลิก
62013055953 นางสาวโชตินันท� สันหาด
62013055954 นางสาวชุติมา อุตตะพันธุ�
62013055955 นางสาวอังศุมาลี ศรีคําม%วน
62013055956 นายชนาธิป ปรุงนิยม
62013055957 นางสาวปริศญา คูหามุข
62013055958 นางสาวสวรส พวงเกาะ
62013055959 นางสาวภานุชนาถ สุนทรมิตร
62013055960 นายเกียรติศักด์ิ วิชัยรัมย�
62013055961 นางสาวหยาดฟ;า เจริญสุข
62013055962 นายธนาคาร ค%าไกล
62013055963 นายวรพล สุภาวิทย�
62013055964 นางสาวเนตรวรา ศรีสิน
62013055965 นางสาวปFญชนิตย� นาคะเสง่ียม
62013055966 นางสาววันวิสาข� มากบาง
62013055967 นางสาวนัจนันท� ไผทรัตน�
62013055968 นางสาวธมนันท� เรืองเวทย�
62013055969 นายธนวัฒน� คําไพรินทร�
62013055970 นายวิเชษฐ� เพชรรัตน�
62013055971 นายณัฐพล เพ่ิมผลมงคล
62013055972 นางสาววรัญญา ยะรังวงษ�
62013055973 นางสาวเพ็ญพักตร� กอบกุลป@ยการ
62013055974 นางสาวสุธาวัล โพธ์ิทอง
62013055975 นางสาวธนภรณ� เอี่ยมเอิบ
62013055976 นางสาวผกามาศ แก%วมา
62013055977 นางสาวนิศากร ศรีแพงมล
62013055978 นางสาวชนิดา สถาพรเจริญย่ิง
62013055979 นายณัฐชนนท� ชญาน�ธนวิชญ�
62013055980 นางสาวนูรอัสมานี ดือราแม

หน%า 1866 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013055981 นายศักดินาถ วงษ�บุบผา
62013055982 นางสาวสุภาพร ชํามะลี
62013055983 นางสาวภาวิณี คําอาษา
62013055984 นางสาวนนทกร หอมขจร
62013055985 นางสาวสายรุ%ง กันทวี
62013055986 นางสาวสุพรพรรณ� พิมลา
62013055987 ว5าที่ร%อยตรีทวีศักด์ิ แก%วมา
62013055988 นายไอย สุประเสริฐ
62013055989 นายเบญจพล โพชชมภู
62013055990 นายอนุชิต อินไชย
62013055991 นางสาวทัศนีย� ศรีงาม
62013055992 นายมงคลรัตน� สระเกิด
62013055993 นางสาวจุฑามาศ ตันธนะวัฒน�
62013055994 นายภูริพัฒน� ตาดอยู5
62013055995 นายเดชดนัย ชํานาญค%า
62013055996 นางสาวอัญชลิกา คงดี
62013055997 นางสาวธนารักษ� คําบับภา
62013055998 นางสาวสิรินารถ คะระนันท�
62013055999 นางสาวสุนิสา ฤทธิสังข�
62013056000 นางสาวศรวรีย� สุวรรณเวลา
62013056001 นายอนุสรณ� พันตรี
62013056002 นายณัฐวุฒิ ทองเกลี้ยง
62013056003 นางสาวอัจจิมา โป^ะเงิน
62013056004 นางสาวกัลธิดา วันนา
62013056005 นางสาวกาญจนา จันทร�แก%ว
62013056006 นางสาวกีรติกัณฑ� ขัติวงศ�
62013056007 นางสาววิรัลพัชร กรชญา
62013056008 นายณัฐวุฒิ สินเขียว
62013056009 นายเนติพงษ� บุญจรัส
62013056010 นายสิทธิศักด์ิ พุทธโส

หน%า 1867 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056011 นางสาวสายใจ บัวดง
62013056012 นางสาวกนกวรรณ ชูดวงแก%ว
62013056013 นางสาวกิตติมา ประวาทวิน
62013056014 นางสาวจิณัฐถญา สิงห�พรหม
62013056015 นายกิตติมศักด์ิ เวสสุวรรณ
62013056016 นายภัทรพล สุภาเฮือง
62013056017 ว5าที่ร%อยตรีวรากร วงศ�โกศลสุข
62013056018 นายศุภรัตน� ศุภฤกษ�
62013056019 นางสาวอชิรญาณ� แสนคํา
62013056020 นายธีรัช ตันติยสวัสด์ิ
62013056021 นางสาวกฤษณา กาเผือกงาม
62013056022 นางสาวกาญจนา หีนภู
62013056023 นางสาวกิติยา สุขประเสริฐ
62013056024 นายอรรถพล วงษ�คํา
62013056025 นายสหรัฐ เพ่ิมทรัพย�
62013056026 นางสาววัชราภรณ� มะโนสา
62013056027 นายอานนท� วงษ�เสนาะ
62013056028 นางสาวนันท�นภัส สาแก%ว
62013056029 นางสาวปFทมา มะดีเยาะ
62013056030 นางสาวอรวรรณ โตวิทยานันท�
62013056031 นางสาวเกวลี ใจเที่ยง
62013056032 นายศุภสัณฑ� ทูพันดุง
62013056033 นางสาวยุภา จงราช
62013056034 นางสาวภัทรจันทร� ลิ้มสุวรรณ
62013056035 นางสาวนวภัทร แหทรัพย�
62013056036 นางจิราวรรณ ธูปบูชา
62013056037 นายวิทิตพงษ� ภูวะปFจฉิม
62013056038 นางสาวศรัณภัสร� พูลสุวรรณสิน
62013056039 นางสาววราภรณ� แงะสัมฤทธ์ิ
62013056040 นางสาวนุรไอนี อิมิง

หน%า 1868 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056041 นางสาวอินทิรา ศิริรัติวัฒนา
62013056042 นางสาวณัฐพัชญ� วงศ�มงคลศิริ
62013056043 นางสาวปาริชาติ หนักแน5น
62013056044 นายพีรสิทธ์ิ ฉบับตรง
62013056045 นายประสิทธ์ิ นครศรี
62013056046 นายสุรพันธ� วามรุณ
62013056047 นายธีรวิทย� สายสวย
62013056048 นางสาวศุทธินี เทียนมณี
62013056049 นางพลอยฉัตร ภคโชติหิรัณย�
62013056050 นางสาวธิติพร กลิ่นสุคนธ�
62013056051 นางสาวโชติมา ชัยคงสถิตย�
62013056052 นางสาวโสภาวรรณ เหมือนศรีเพ็ง
62013056053 นางสาวรัชดาภรณ� เสพสุข
62013056054 นางสาวเสาวลักษณ� เชาวน�พัฒน�
62013056055 นางสาวศิริพร เสือยศ
62013056056 นางสาวนภาพร สวัสดีหนู
62013056057 นางสาวสุธาวัลย� หนูมาก
62013056058 นางสาวอมรวรรณ บัวอนันต�
62013056059 นายณธรรศ มีสิงห�
62013056060 นางสาววิชุกร วัฒยากร
62013056061 นางสาวภัทริยา แช5มโสภา
62013056062 นางสาวณัฐพร คําโคตรสูนย�
62013056063 นางสาวกลอย คํามา
62013056064 นางสาวสุดารัตน� วัณโท
62013056065 นายพีระพงษ� พรมทา
62013056066 นายศรัณย� สาริบุตร
62013056067 นางสาวพรพิมล โสรีกุล
62013056068 นางสาววนิชยา สง5าศรี
62013056069 นางสาวมณีรัตน� ประรัมย�
62013056070 นางสาวจิราพร แฝงจันดา

หน%า 1869 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056071 นางสาวศิริพร คีรีศักด์ิ
62013056072 นายธนนรรค� เสือกระจ5าง
62013056073 นางสาวอธิชา แก%วไพศาลกุล
62013056074 นางสาวทิพวรรณ เพชรพิลา
62013056075 นางสาวพรกุมภา เหล5าชัย
62013056076 นางสาวพราวนภา ชุ5มเชยกลิ่น
62013056077 นางสาวพัลภา ศรีใจทุ5ง
62013056078 นางสาวสุภาพร โสระเวช
62013056079 นางสาวน้ําฝน สุดตาชาติ
62013056080 นางสาวกนกวรรณ นพพันธ�
62013056081 นางสาววิชชุดา มีบุญตา
62013056082 นางสาวสิรินดา สีโส
62013056083 นางสาวสุจิตรา จันทวงค�
62013056084 นางสาวชนากานต� ปลัดศรีช5วย
62013056085 นายรัฐพล ทองแป;น
62013056086 นายวัชระ พุทธคุณากร
62013056087 นางสาวพัชมณฑ� ขําเพ็ง
62013056088 นางสาวยุภาวรรณ สายสุริยา
62013056089 นางสาวอุษณีย� จันทจร
62013056090 นายปฏิภาณ เริ่มฤกษ�
62013056091 นางสาวชลณิชา งามจิตร
62013056092 นายธวัชชัย รองนวล
62013056093 นางสาวเสาวภา บุญอิ่ม
62013056094 นางสาววิลาสินี เตือนใจ
62013056095 นางสาวไอรดา มาตรรัศมี
62013056096 นางสาวอภิษฎา รักสัจจา
62013056097 นายสุไฮมิง เจUะหลง
62013056098 นางสาวอังคณา แซ5อึ่ง
62013056099 นายธนาวุฒิ ด5วนแสง
62013056100 นางสาวสุดาภรณ� ทองแม%น

หน%า 1870 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056101 นายบัญชา ซ้ือมีชัย
62013056102 นางสาวสุจิตรา เสือเพ็ง
62013056103 นางเพ็ญศรี กุลนาฝาย
62013056104 นางสาวกฤติยาภรณ� เทพแซน
62013056105 นางสาวพิชชากร ลือถาวร
62013056106 นางสาวชุติมา ระกิจ
62013056107 นายพงศกร ท5านทรัพย�
62013056108 นายกนิษฐ� จุทอง
62013056109 นางสาวอารีรัตน� คีรีรักษ�
62013056110 นางสาวเกียรติสุดา ชุมสวัสด์ิ
62013056111 นายอรรถสิทธ์ิ ขาวผ5อง
62013056112 นางสาวธันยพร แก%วสุติน
62013056113 นางสาววาระศิริ ริยะกาศ
62013056114 นายนฤป ทองคํา
62013056115 นางสาวนภณัฐ นารถชะอุ%ม
62013056116 นายภัทรเวช โตสุนัน
62013056117 นายทศพร ศิวะย่ิงสุวรรณ
62013056118 นางสาวกมลลดา พิชญวิทยาเวทย�
62013056119 นางสาวศศิธร ประจนปFจจนึก
62013056120 นางสาวณัชปภา มีแก%วแกม
62013056121 นางสาวอรพรรณ ขัมภรัตน�
62013056122 นางสาวขวัญเรือน สุมิพันธ�
62013056123 นางสาววนิดา จิตปFญญา
62013056124 นางสาววรรณิดา นัยพินิจ
62013056125 นางสาวศศิธร แถวจันทึก
62013056126 นางสาวพิมลพรรณ ดอกจันทร�
62013056127 นางสาววิภาดา กะลัมพะวณิช
62013056128 นายพีรพัฒ ศรีธงชัย
62013056129 นางสาวชนกภัทร� รุ%งจรัสแสง
62013056130 นางสาวพัชรพร ทองสุข

หน%า 1871 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056131 นางสาวสุนทรีย� สายเงิน
62013056132 นางสาวคัมภีรดา ชุมประเสริฐ
62013056133 นางสาวจันทกาญจน� สุพรรณเภสัช
62013056134 นายนวพัฒน� พรหมเลข
62013056135 นายนพสิทธ์ิ สุภารส
62013056136 นางสาวจิราวรรณ ฤกษ�ประกอบ
62013056137 นางสาววรินทร�ยุพา ศรีบุญเรือง
62013056138 นางสาววรัษฐา ทองอินทร�
62013056139 นางสาวสุกัญญา พลเดชา
62013056140 นางสาวจันทร�สุดา จันทร�รุ5ง
62013056141 นางสาวรัชนีกร นวลใส
62013056142 นางสาวสุธาธินี บัวก่ิง
62013056143 นายอาฟYฟ สะอีดี
62013056144 นางสาวสโรชา คุ%มพงษ�พันธุ�
62013056145 นางสาวอรัญญา บุญวงษ�
62013056146 นางสาวธนัญญา อ5วมนิ่ม
62013056147 นางสาวชุดาภา ชะดารัตน�
62013056148 นายชินวิชญ� ธิยานันท�
62013056149 นางสาวมนันญา หมีดนุ
62013056150 นางสาวพัชรินทร� ขาวรัมย�
62013056151 นายปริญญา สุวรรณเลขา
62013056152 นายอภิลักษณ� สุวรรณลิขิต
62013056153 นางสาวมินตรา ลามอ
62013056154 นางสาวจีรนันท� เล็กศรี
62013056155 นางสาวชลธิชา สืบเสนาะ
62013056156 นางสาวพิชานันท� จันทร�ทา
62013056157 นางสาวกานดา ณ.พิกุล
62013056158 นายณัฐวุฒิ วงค�ษาบุตร
62013056159 นางสาวพรนิดา น้ําทิพย�
62013056160 นางสาวพรธนัฐ เพ็ชรโพธ์ิ

หน%า 1872 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056161 นางสาวสุภนิดา กําลังกล%า
62013056162 นางสาวแก%วตา ช5องสว5าง
62013056163 นายวุฒิชัย นันขุนทด
62013056164 นายภัทรานิษฐ� ยุบลชู
62013056165 นายพลวัฒน� เพิกแสง
62013056166 นายขจรเกียรต์ิ นนทประเสริฐพร
62013056167 นางสาววีรวรรณ รัตนวรรธนะ
62013056168 นายอกนิษฐ� พ5วงสมจิตร�
62013056169 นายวิรัช พิมพิน
62013056170 นางสาววรรณนิสา หม่ันจํารูญ
62013056171 นางสาวภัสสร ธาระถ%อย
62013056172 นางสาวณัฐชนกนัญ ภู5สําลี
62013056173 นางสาวอรณัฐ สืบขจร
62013056174 นางสาวศุภรัตน� หม่ันการ
62013056175 นางสาวสุมิตรา คุ%มเกรง
62013056176 นางสาวป@ยธิดา ท%าวสูงเนิน
62013056177 นางสาวขวัญฤทัย ฤคดี
62013056178 นายภฤศ วิเชียรบุตร
62013056179 นางสาวศิริรัตน� เจริญบุตร
62013056180 นายทวีเดช สุวรรณมณี
62013056181 นางสาวรัตติกาล ตาดม5วง
62013056182 นายศรัญ\ู สุขสําราญ
62013056183 นางสาวศศิวิมล แก%วบุญเรือง
62013056184 นายชาญณรงค� เฮงอรุณประสาร
62013056185 นายเอกพร เก็งวินิจ
62013056186 นายพีรภัทร บูรณะพล
62013056187 นางสาวเอื้อรัตน� ไตรศิริเวทวัฒน�
62013056188 นางสาวสุธาวัลย� แก%วคันโท
62013056189 นางสาวณัฐอัปสร ประภัสสร
62013056190 นางสาวเจนจิรา คงปาน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056191 นายภูดิส เลขสุนทรากร
62013056192 นางสาวศิริรัตน� สุขสวัสด์ิ
62013056193 นางสาวณัฐยา แสงแก%ว
62013056194 นางสาวเสาวรีย� สังหา
62013056195 นางสาวอัญธิกา ศิริสัตพลี
62013056196 นางสาวอภิชญา ธรรมนําเปYPยมสุข
62013056197 นายบดินทร� แสงวิรุณ
62013056198 นางสาววราพร จักษ�ตรีมงคล
62013056199 นางสาวอริสรา บุญหนุน
62013056200 นายวรวิวรรธน� รักญาติ
62013056201 นายณัฐนนทพล หอมเจริญ
62013056202 นางสาวชุติพันธุ� บุญแก%ว
62013056203 นางสาวภคินี สัมพันธ�สมโภช
62013056204 นายชาญวิทย� ดิเรกโรจน�วุฒิ
62013056205 นางสาวกมลวัลย� บรรลือทรัพย�
62013056206 นางสาวจิราภรณ� เมืองจันทร�
62013056207 นายดนัยณัฐ คิดดีจริง
62013056208 นางสาวชุลีนาถ คงฟู
62013056209 นางสาวชนกนาถ คงพ5วง
62013056210 นางสาวศรีวรรณ ดีแจ%ง
62013056211 นายชาคริต เต๋ียวงษ�สุวรรณ�
62013056212 นายกนธี จีรวัฒน�ธนพงศ�
62013056213 นางสาวพชระ ย่ิงอมรพงศ�
62013056214 นายภูมิภัทร กันล%อม
62013056215 นางสาวทียารัชต� นิลนัครา
62013056216 นายธนกร พ5วงแพร
62013056217 นางสาววราลักษณ� องค�การ
62013056218 นางสาวกฤติยาภรณ� ขุนแสน
62013056219 นางสาวณัฐปภัสร� ประเสริฐสังข�
62013056220 นายณัฐวุฒิ จินดามัง
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ระดับปริญญาตรี

62013056221 นายณัฐวุฒิ พุทธวงค�
62013056222 นางสาวอัมพร สุระเกษ
62013056223 นายธนกฤต ก่ิงเกาะยาว
62013056224 นางสาวศิริลักษณ� ภักดี
62013056225 นายวีระชัย บัวขาว
62013056226 นางสาวกัญญารัตน� สายปรีชา
62013056227 นายนําโชค เหมือนคิด
62013056228 นางสาวเบญจมาศ หย่ังกลั่น
62013056229 นางสาววราพร มุ5งฝอยกลาง
62013056230 นายปพน พรหมมนตรี
62013056231 นางสาวณีรนุช ศรีสวัสดินันท�
62013056232 นางสาวพัชนี ขันกําเหนิด
62013056233 นางสาวอัจฉรียา นิลละมัง
62013056234 นายวัชระ สิทธิ
62013056235 นายบัณฑิต เอี่ยมชูแสง
62013056236 นางสาววันวารี วงศ�พรหม
62013056237 นายมฆวัต ค้ิววิจิตร
62013056238 นายทัชชกร ความเพียร
62013056239 นางสาวสโรชา สุนทรวารี
62013056240 นางสาวจารุวรรณ รัตนะ
62013056241 นางสาวสมปรารถนา พวงทอง
62013056242 นางสาวจงจิต ชาติท5าค%อ
62013056243 นางสาวภัควลัญชญ� พรหมขันธ�
62013056244 นางสาวสาวิตรา ขาเรรัมย�
62013056245 นายวิสุทธ์ิ นาคสุวรรณ
62013056246 นางสาวชญาภรณ� ป@นตาเขียว
62013056247 นางสาวสุภจินต� คงเหล5า
62013056248 นางสาวสุชาวดี ศรีอุดร
62013056249 นายกิตติธัช ขุมทอง
62013056250 นางสาวรัญชน�วรัตถ� หม่ืนใจโม
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ระดับปริญญาตรี

62013056251 นายพิชิต เบี้ยเลี่ยม
62013056252 นางฐานิตา ปFMนสํารอง
62013056253 นายคชากร พาหุรัตน�
62013056254 นางสาวนุจรี มาลีกาล
62013056255 นางสาวเมทินี วงค�ปุaย
62013056256 นางสาวชนกพร ศึกศิริ
62013056257 นางสาวอังคณา ปวนสุรินทร�
62013056258 นางสาวพัสตร�รดา ฤทธ์ิเดช
62013056259 นางสาวคชาภรณ� ชื่นฤทัย
62013056260 นางสาวธัญญารัตน� เลิศวัฒนาธัญโชติ
62013056261 นายชํานิ แหวนเพ็ชร
62013056262 นายอติกานต� โพธ์ิคัง
62013056263 นางกรรณิกา ดีวินิจ
62013056264 นางสาวณัฏฐ�ธยาน� นุศาสตร�สังข�
62013056265 นางสาวสุกัญญา ผลสะอาด
62013056266 นางสาวมธุริน ศรีสว5าง
62013056267 สิบตํารวจโทรัชพล สายรัตน�
62013056268 นายคณัฐวรรธน� เสรีรัตน�
62013056269 นายธันยวัต เอี่ยมวิศิษฏ�
62013056270 นายไพโรจน� ดวงจรัส
62013056271 นางสาวพิจิตรา ผิวเกลี้ยง
62013056272 นางสาวภาวิณี ภูวนาถ
62013056273 นางสาวเมธินี มานะพงศ�
62013056274 ว5าที่ร%อยตรีทัตพลฒ� บัวขาว
62013056275 นายชนสรณ�พงษ� เลิศกิตติกุลโยธิน
62013056276 นางสาวธนิษฐา บุญศรี
62013056277 นางสาวสุกฤตา เคนบ%านเป;า
62013056278 นางสาวอภิญญา แฉล%มชาติ
62013056279 นายธนวัฒน� จินตนาธัญชาติ
62013056280 นายณัฐวุฒิ พิมพ�ม่ัน
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ระดับปริญญาตรี

62013056281 นางสาวอังคณา แซ5ลี้
62013056282 นางสาวดาริน ศรีคาน
62013056283 นางสาวนลินี ไชยยศ
62013056284 นายสุทธิรักษ� บางลอย
62013056285 นางสาวศญาภา จันทร�แสง
62013056286 นางสาวทัศวรรณ จิตรบําเพ็ญ
62013056287 นางสาวปภาวี บํารุงพงษ�
62013056288 นางสาวภควรรณ ป@Pนโมรา
62013056289 นางสาววรัญรัตน� ดุลยพันธ�
62013056290 นางสาวพรวิมล สิงหรา
62013056291 นางสาวยมลพร สีวะสา
62013056292 นายลาภนิมิตร ลาภครองธรรม
62013056293 นางสาวธัญชนก ลิ้มสกุล
62013056294 นายภูเมธ โอบนิธิกุลโรจน�
62013056295 นายกิติพงษ� กล5อมน%อย
62013056296 นางสาวชนิสรา มีบุญ
62013056297 นายพิมล ธรรมประวัติ
62013056298 นางสาวชฎาภรณ� พรหมเอียด
62013056299 นางสาวดาวัลย� กาวิโร
62013056300 นายมนัส บุตรสิงห�
62013056301 นายณัฐดนัย กันทะโล
62013056302 นางสาวโซเฟYย สะอียา
62013056303 นางสาวมาลิสา การประกอบ
62013056304 นายธนกฤต ป@Pนแก%ว
62013056305 นางสาวเจนจิรา เชาว�ไว
62013056306 นางสาวหฤทัย เปลี่ยนสะอาด
62013056307 นางสาวสุธิมา สุขบูรณ�
62013056308 นายอรรถพล มณเฑียรทอง
62013056309 นางสาวจิราภรณ� ไชยยะ
62013056310 นางสาวสุลัดดา แสงรัสมี
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ระดับปริญญาตรี

62013056311 นางสาวศศิประภา พรมอินทร�
62013056312 นางสาวอุบล พิมพ�รัตน�
62013056313 นางสาวชมพูนุช ชูสุริแสง
62013056314 นางสาวจรสกมณฑน� ภู5จันทร�ดิฐกุล
62013056315 นางสาวกุสุมา โทตะคุ
62013056316 นางสาวธนพิชญ� เพชรมุณี
62013056317 นางสาวจิราภรณ� โล5ลา
62013056318 นายบรรณวิชญ� คล%ายสุบรรณ�
62013056319 นางสาวชญานิษฐ� คงห%วย
62013056320 นายอนุรักษ� ศรีรุ5งเรือง
62013056321 นางสาวเบญญาภา สังข�ทอง
62013056322 นางสาวศิริวิภา ทองอุ5น
62013056323 นายนัฐพล จิตกล%า
62013056324 นายกิตติพงศ� นาใจ
62013056325 นายดัรวีช มะรUะ
62013056326 นายธนาคาร ท%วมเพ็ง
62013056327 นางสาวรุจินันท� เกตุแดง
62013056328 นางสาวมณีนุช มณีมาส
62013056329 นายจิรพัฒน� พลายประเสริฐ
62013056330 นางสาวสุพัตรา ลิมปนวิสุทธ์ิ
62013056331 นายเกียรติศักด์ิ เพ็ชรรัตน�
62013056332 นางสาวกิลบุล อุบาลี
62013056333 นางสาววนาพร แซ5เล%า
62013056334 นายณัฐพงศ� ชัยวงค�
62013056335 นายวิชิตชัย ไชยพราหมณ�
62013056336 นางสาวจริยา ทองปาน
62013056337 นางสาวณัฐภรณ� ณ เชียงใหม5
62013056338 นางจุฑามาศ กสิกรรม
62013056339 นางสาวขวัญชนก ร5มโพธ์ิชี
62013056340 นางสาวจาธุภา คุณาปราโมทย�
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62013056341 นายตุลยเทพ กํ่าจําปา
62013056342 นางสาวพันธ�ทิพย� ดําศรีสุข
62013056343 นางสาวกนกวรรณ ขอเหล็ก
62013056344 นางสาวเกษมณี สุขงาม
62013056345 นางสาวพีรดาณัฐ เงินงาม
62013056346 นายพันธกานต� ขันเปYMย
62013056347 นางสาวปทิตตา ศิริเอก
62013056348 นางสาวธนภัทร� ธนะภาณุ
62013056349 นางสาวญาดา อุนธุระเลิศ
62013056350 นางสาวแคทลียา อีทวิงเจ.อา
62013056351 นายอัสมีน บือโต
62013056352 นางสาวอริสรา ชูดํา
62013056353 นางสาวจิดาภา ทองหอม
62013056354 นางสาวสุรีรัตน� เวสารัชวรกุล
62013056355 นางสาวณัฎฐิยาพร เกิดศรี
62013056356 นางสาวลลิดา จันรจนา
62013056357 นางสาวนุชจรินทร� ดวงเนตร
62013056358 นางสาวกนกวรรณ หอมชิต
62013056359 นางสาวจุฑามาศ จันทร�ประสงค�
62013056360 นายปฐวีกานต� บุญศรีภูมิ
62013056361 นายวิษณุกร บุญศิริเอื้อเฟLMอ
62013056362 นางสาวสวรส จันทะปFด
62013056363 นางสาวจุฑามาศ อุปละ
62013056364 นางสาวสายใจ จินดาศรี
62013056365 นางสาวมนัญชยา คัคนางกูล
62013056366 นางสาวเพชรดา ศรีวิชัย
62013056367 นายภคพล กันตถาวร
62013056368 นางสาวกิตติยาภรณ� ชูแสง
62013056369 นางสาวกัญญา ภูภักด์ิ
62013056370 นางสาวฐิตาภา เกษมอติชาติ

หน%า 1879 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056371 นางสาวจุฑารัตน� เดชเร
62013056372 นายวิษณุ พงษ�วิเศษ
62013056373 นายเรวัตร จันทะวงศ�
62013056374 นางสาวกัญชนาฎ บุญลือ
62013056375 นายวรินทร สร%อยสุข
62013056376 นายศิริชัย เชื้อชัย
62013056377 นางสาวศิวพร นุ%ยขาว
62013056378 นายวทัญ\ู พนาศูนย�
62013056379 นางสาวกัญญาภัค เพ่ิมพูล
62013056380 นายศรีรัตน� มากคํา
62013056381 นายชลวัฒน� ปFญญา
62013056382 นายเทพทัต จันมัด
62013056383 นายยืนยง เรืองฤทธ์ิ
62013056384 นายชัยภัทร เจ%ยชุม
62013056385 นางสาวปรียากมล อเนกฤดีกุล
62013056386 นางสาวณัฐกานต� แทนมาลา
62013056387 นายรัชตะ สงบจิตร�
62013056388 นางสาวเกวลี พรหมเสน
62013056389 นางสาวปริยาภา อรรถโส
62013056390 นางสาวพิลมญา ทาสุนย�
62013056391 นางสาวภัทราพร ยอดนาราศรี
62013056392 นางสาวสุดาทิพย� ข5าขันมะลี
62013056393 นายจักรกริช หาสุข
62013056394 นายปฏิญญา ดีมาก
62013056395 นางสาววรรณนิกา จินดา
62013056396 นางสาวเกษฎาภรณ� สีหาราช
62013056397 นางสาวณัชชา จิระภัคจารุภา
62013056398 นางสาวขนิษฐา สุดสว5าง
62013056399 นางมลฤดี อาสน�สมโภชน�
62013056400 นางสาวพนิตพร ธนวิวัฒน�

หน%า 1880 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056401 นายสุทธิพงศ� ไพเราะ
62013056402 นางสาววนิดา ผจงกิจการ
62013056403 นางสาวลดาวัลย� ย้ิมสะอาด
62013056404 นายกิตตินันท� หล%าแก%ว
62013056405 นางสาวเวธกา เทพทองดี
62013056406 นายณพศร ขุนฤทธ์ิแก%ว
62013056407 นางสาวกัสมาวตี สะอิ
62013056408 นายอภิชน ภิราญคํา
62013056409 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสวรส นําแก%ว
62013056410 นายกรกต สุดสี
62013056411 นางสาวขวัญฟ;า ไหวดี
62013056412 นางสาวณัฐนรี บุญรอด
62013056413 นางสาวสุมาลี หวะสุวรรณ
62013056414 นางสาวนิลันดร แสงสว5าง
62013056415 นายณัฐพงศ� ปFนยศ
62013056416 นางสาวชุติกาญจน� เอกจิต
62013056417 นางสาวสุภิญญา แพงไตร
62013056418 นางสาววัชราภรณ� อินตUะต้ือ
62013056419 นายเตชิต ไวยธิรา
62013056420 นายฐาปกร รัฐธรรม
62013056421 นางสาวประภัสสร บุญมาวัด
62013056422 นางสาวสุพพัตรา ทองสุข
62013056423 นางสาวสโรชา สุขบางชาติ
62013056424 นายยุทธพล ศรีส5งทรัพย�
62013056425 นางสาววจีพร รวยพินิช
62013056426 นางสาวรมย�รวินท� รูปเลิศ
62013056427 นางสาวชยาภรณ� โกสัยพัฒ
62013056428 นางสาวพรอนงค� ภู5สุวรรณ�
62013056429 นางสาวอัจฉรา สํารวมใจ
62013056430 นางสาวมยุรี จ%อยจ๊ีด

หน%า 1881 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056431 นางสาวกนกพร สดสอาด
62013056432 นางสาวชญาณิศา ขันทสีมา
62013056433 นายอรุณทัต ธรรมบุตร
62013056434 นางสาวพรทิพย� ปอมมืด
62013056435 นางสาวเรวดี ทองรักษ�
62013056436 นางสาวตรีจินดา พรหมสิทธ์ิ
62013056437 นายธณภัทร อภิวงค�งาม
62013056438 นางสาวโชติกา อิทธิศุภวรรณ
62013056439 นางสาวศรัณญา ฐานิตสรณ�
62013056440 นางสาวอาภาภรณ� กล5อมจุ5น
62013056441 นายอติลักษ� เรืองกอง
62013056442 นายณพวัฒน� รัตนวงศ�
62013056443 นางสาวรตี โกษา
62013056444 นางสาวศศิกานต� จุลรัตน�
62013056445 นางสาวรัชฎาพร วงค�สุข
62013056446 นายสุวพิชญ� สุวรรณพันธ�
62013056447 นางสาวนัชนก ตามศักด์ิ
62013056448 นางสาวณัฐกฤตา เลขธรากร
62013056449 นางสาวจตุพร เทพนุกูล
62013056450 นางสาววีรนันท� ลิมปรุ5งพัฒนกิจ
62013056451 นางสาวมนต�ทิพย� ประเสริฐพรศักด์ิ
62013056452 นางสาวสุทธิดา สิงห�ด%วง
62013056453 นางสาวพีทชา พูลเพ่ิม
62013056454 นางสาวประภาศรี ฉายศรี
62013056455 นางสาวอภิชญา ภู5เจริญโภคา
62013056456 นางสาวเสาวภาคย� สงชู
62013056457 นางสาวสุพัตรา หงษ�น%อย
62013056458 นายณัฐนันท� ปานสมุทร
62013056459 นายรุ5งรดิศ สว5างศรี
62013056460 นางสาวนาถชนก ธาดาบุญภิพัฒน�

หน%า 1882 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056461 นางสาวศุภาพิชญ� สุขจะ
62013056462 นางสาวสุภาภรณ� สังข�ทอง
62013056463 นายทายวุฒิ สารชัย
62013056464 นางสาวสุรีรัตน� สุวรรณ�
62013056465 จ5าสิบตรีภาคิน อินทรักษา
62013056466 นายณัฐพงศ� เจริญฤทธิธรรม
62013056467 นายอนุสรณ� ครุธาพันธ�
62013056468 นายศุภวิชญ� พิณสายแก%ว
62013056469 นายธีรภัทร เผือกกรุต
62013056470 นางสาวก%านตอง จํารัมย�
62013056471 นายพิสิษฐ� ศิริโชติอมรกุล
62013056472 นางสาวสมฤทัย แซ5ต๊ัง
62013056473 นายสมภพ จันทะดวง
62013056474 นางสาวณัฐธิดา แคนคันรัมย�
62013056475 นางสาวณัฐินี นรานฤดม
62013056476 นายจิรายุส มะลิซ่ึง
62013056477 นายกัณตพัฒน� วงศ�อากนิษฐ�
62013056478 นายทัตพงศ� ผลอ5อน
62013056479 นางสาวปFณฑารีย� อ5อนรักษ�
62013056480 นายสิริณัฏฐ� ทรงไตรย�
62013056481 นางสาวพรชนก ขันม่ัน
62013056482 นางสาวธนพรรณ ผู%ภักดีประเสริฐ
62013056483 นางสาวทิพย�วรรณ วงษ�สุวรรณ
62013056484 นายชาตรี มงคลศรีสวัสด์ิ
62013056485 นางสาวทิพย�สุดา มาเรือน
62013056486 นางสาวชลวรรณ ทองคํา
62013056487 นางสาวกนกนันท� เหลี่ยมไธสง
62013056488 นางสาวยศวดี อยู5เปรม
62013056489 นายธีรวุฒิ อนุจร
62013056490 ว5าที่ร%อยตรีอานิก หงษ�น%อย

หน%า 1883 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056491 นายภาคภูมิ ปลอดฤทธ์ิ
62013056492 นางภาวิณี สุพงษ�
62013056493 นางสาววันวิสา แซ5จึง
62013056494 นายวินัย เชอมือ
62013056495 นางสาวสิรินุช นพพิบูลย�
62013056496 นายณัฐพงค� บําเพ็ญวรกิจ
62013056497 นางสาวบงกช ไกรนรา
62013056498 นางสาวอารดา วิถีชัย
62013056499 นางสาวแพรวทิพา เครือเพ็ชร
62013056500 นางสาววริศรา ปbงตระกูล
62013056501 นางสาวอรวรรณ ไชยชํา
62013056502 นางสาวพรธิดา จันทราช
62013056503 นางสาวณัฐนรินทร นิยมราษฎร�
62013056504 นางสาวเกษณี ต๋ันตุ%ย
62013056505 นายสกลกร วรรโณภาศ
62013056506 นายอเนชา จินตะกัน
62013056507 ว5าที่ ร.ต.หญิงกัลย�สุดา มะโนวัน
62013056508 นางสาวสุนิสา พยักศรี
62013056509 นางสาวธมลวรรณ แสงเขียว
62013056510 นางสาวอรทัย แก%วประทุมรัศมี
62013056511 นายธนุพงษ� ไชยนันทน�
62013056512 นายฤทธ์ิณรงค� ผางเวียง
62013056513 นายพนัสเทพ ศาณติชาติศักด์ิ
62013056514 นางสาวธนิตตา ธงศรี
62013056515 นางสาวธัญลักษณ� หทัยสกุลทิพย�
62013056516 นางสาวมณีรัตน� อิ่มเอิบ
62013056517 นางสาวภูมิมาลี พรรณขาม
62013056518 นายอนันต� คําบุญเหลือ
62013056519 นายนนทชา ศุภรตรีทิเพศ
62013056520 นางสาวพัสวี เชื้อจีน

หน%า 1884 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056521 นางสาวสุปราณี ซาเล็ม
62013056522 นางสาวลลิตา แก%วนา
62013056523 นางสาวปดิวรัดา แพรศรี
62013056524 นางสาวศิรินภา สั่งสอน
62013056525 นางสาวจิราวรรณ ทองคํา
62013056526 นางสาวขวัญดี แช5มช%อย
62013056527 นางสาวสุทธนุช พลายชุมพล
62013056528 นายป@ยะนันท� จันทร�สุวรรณ
62013056529 นายอภิศักด์ิ นิลนาม
62013056530 นายรัชณัฐน� พันธุ�สน
62013056531 นางสาวพรรณวลัย ซู
62013056532 นางสาวญาดา อยู5สถาพร
62013056533 นางสาวณัฏฐ�พัชร� พ่ึงประเสริฐ
62013056534 นางสาวจุทามาศ บุญโรย
62013056535 นางสาวกัญธิชา เตชะนันท�
62013056536 นางสาวขวัญแก%ว มังธิสาร
62013056537 นายกรรชัย ชินนิยมพาณิชย�
62013056538 นายพลวัฒน� อินทร�โอสถ
62013056539 นางสาวชนัดดา ณัฎฐปFญญามาศ
62013056540 นางสาวพิชญาภา พวงช%อย
62013056541 นายวิกิจ แก5นเกษ
62013056542 นางสาวปุณฑริก รื่นภาคเพ็ชร
62013056543 นางสาวอุทุมพร หัวคํา
62013056544 นางสาววรารัตน� แพทย�สันเทียะ
62013056545 นางสาวกัญจน�พร มงคลศิระพัชร�
62013056546 นายจิราวัฒน� จรัสโสภณ
62013056547 นางสาวนสพร พลราชม
62013056548 นายจิติพันธ� พูนดอนไพร
62013056549 นางสาวม่ิงขวัญ สุรัตนสัญญา
62013056550 นางสาวดารสิริ โชติกสถิตย�

หน%า 1885 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056551 นางสาวกฤษณา ทาแนน
62013056552 นางวัชรี เยาวกูล
62013056553 นางสาวศิริลักษณ� คิสาลัง
62013056554 นางสาวเกษรินทร� ก%อนกลีบ
62013056555 นายสิรวิชญ� เสรีพงศ�
62013056556 นางสาวสิริวรรณ บุตรเมือง
62013056557 นายชญานนท� ลี้ถาวรชัย
62013056558 นางสาววลีรัตน� ไทยนิยม
62013056559 นางสาวปภาวรินท� อารมย�ดี
62013056560 นางสาวพัชริยา หม่ืนฤทธ์ิ
62013056561 นางสาวปาริฉัตร มูณี
62013056562 นายพงศ�พินิต คงคาเขตร
62013056563 นางสาววิภาดา บํารุงเขต
62013056564 นางสาวพีราภรณ� พรมคํา
62013056565 นายพศวัต จิตร�ภิรมย�ศรี
62013056566 นายพรรษวัชร� วรมิศร�
62013056567 นายพิพัฒน�พล ประเสริฐสังข�
62013056568 นายชาคริต การุณสถิตย�ชัย
62013056569 นางสาวอมรรัตน� บุญสวน
62013056570 นางสาวจุฑามาศ ไชยประสิทธ์ิ
62013056571 นางสาวพิรมญา แก%วขุนทด
62013056572 นายป@ยะวัฒน� สําราญ
62013056573 นางสาววันวิสา เกตุทอง
62013056574 นายสุกฤษฎ์ิ ตUะต%องใจ
62013056575 นางสาวพนิดา สงวนต%นกัลยา
62013056576 นายคณพล วิชาชูเชิด
62013056577 นางสาวปารีนาฎ ปานเพชร
62013056578 นายปXาเหนือ ชีวะธรรม
62013056579 นายกีรติ แก%วเงินตรา
62013056580 นางสาววิภารัตน� ผู%มีทรัพย�

หน%า 1886 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056581 นางสาวอภิญญา เอี่ยมเย็น
62013056582 นางพรทิพย� กาญจนภูมิ
62013056583 นางสาวธนัญญา เอี่ยมปา
62013056584 นางสาวศุภณีย� ทีงาม
62013056585 นายเอกลักษณ� อัศวเดชฤทธ์ิ
62013056586 นางสาวกาญจนา แว5นแก%ว
62013056587 นางสาวเพชรชิตา เพ็ชรพิรุณ
62013056588 นางสาวพัสตราภรณ� หยวกแก%ว
62013056589 นางสาวจุฑามาส นราภักด์ิ
62013056590 นางสาวสุภาวดี สานะ
62013056591 นายสารัช แสงอุทัย
62013056592 นางสาวนิชชา จิรัชยาปุXนกอ
62013056593 นายพรหมบัญชา ประเสริฐรุ5งโรจน�
62013056594 นางสาวธนพร มโนลา
62013056595 นางสาวมนัสวีร� วิศิษฏ�นาคร
62013056596 นางสาวจุฑามาศ จันทร�งาม
62013056597 นางสาววราวรรณ ทองศรี
62013056598 นางสาวพิยาพร จินดาสิงห�
62013056599 นางสาวสุวดี สมพงษ�
62013056600 นายสุวัฒน� จันทร�ศรี
62013056601 นายภัทรดร มีณรงค�
62013056602 นางสาวอรณิช วนวงษ�
62013056603 นางสาวพิมพกา สังขบวร
62013056604 นางสาวอารีรัตน� รุ5งเลิศอารมย�
62013056605 นางสาวภาวนา วันสูงเนิน
62013056606 นางสาวจีรารัตน� ช%างพินิจ
62013056607 นางสาวจรรยพร ทองสาย
62013056608 นายวัฒนา ปกาสิต
62013056609 นางสาวศศลักษณ� ศิริพิน
62013056610 นางสาวชนาภัทร ทับทิมศรี

หน%า 1887 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056611 นางสาววาสนา เทียมม5วง
62013056612 นางสาวพรทิพย� อนุชาติวรกุล
62013056613 นางสาวธีราพร อ่ําเจริญ
62013056614 นางสาววราภรณ� คงช5วย
62013056615 นางสาวอารยา มาลีหวน
62013056616 นายวุฒิพันธ� ภิรมย�เนตร
62013056617 นางสาวณัฐฐาพร เกิงฝาก
62013056618 นางสาวลีตาฮันณี กะดUะ
62013056619 นางสาวณัฏฐาพัชร� วัฒน�ธนาธร
62013056620 นายนธี ณะมณี
62013056621 นางสาวเกศกนก ลมงาม
62013056622 นางสาวฉฏาธร ธรรมธร
62013056623 นางสาวชยานันต� ภักดีอัครโภคิน
62013056624 นางสาวพัชชา ภู5พงษ�
62013056625 นางสาวสุกัญญา คณารักษ�
62013056626 นายณัฐกิตต์ิ สุขสําราญ
62013056627 นางสาวประกายกานต� พานประศรี
62013056628 นายนิทัศน� จุลเจนใจ
62013056629 นายอรรถพร วงษ�ไพบูลย�
62013056630 นางสาวจณิสตา มัชเลศ
62013056631 นางสาวอัญชลี บัวเผื่อนหอม
62013056632 นายรัฐพล ผาเม5น
62013056633 นางสาวอมรรัตน� เกริกกิตติกุล
62013056634 นางสาวมณฑา เพชรสุก
62013056635 นายนฤนาถ แก%วสุยะ
62013056636 นายภานุพงศ� ย้ิมณรงค�
62013056637 นายเกียรติศักด์ิ บุญเดช
62013056638 นางสาวสุนิสา สุกแก%ว
62013056639 นางสาวกรกมล ขจรไพร
62013056640 นางสาวณัฐธิดา แซ5ว5อง

หน%า 1888 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056641 นางสาวชญาชุศา พันธุ�ถนอม
62013056642 นายพุทธพันธุ� สอนอิ่มสาตร�
62013056643 นายสิทธิพงษ� ทับเงิน
62013056644 นายปฏิรพ ปองประพฤทธ์ิ
62013056645 นางสาววรรณนิษา ราษฏรเหนือ
62013056646 นางสุภารัตน� พอกพูน
62013056647 นางสาวกมลชนก สุนา
62013056648 นางสาวราตรี สีขาว
62013056649 นางสาวจีรารัตน� กาญจนไตรภพ
62013056650 นางสาวกิตติยา ภารา
62013056651 นายธนชิต สุดพุ5ม
62013056652 นางสาวกานต�ชนก นึกถึง
62013056653 นางสาวรุ5งกานต� หงษ�เอี่ยม
62013056654 นายธวัช ศิริรัตน�
62013056655 นางสาวทิพวัลย� ผิรังคะเปาระ
62013056656 นางสาวกานดา พินิจดี
62013056657 นางสาวนัทรียา ยะมาแล
62013056658 นางกาญจนา ศรีอติคุณ
62013056659 นางสาวนุชรดี วัฒนาชีรานนท�
62013056660 นางสาวศิริวรรณ สุขสมบัติ
62013056661 นางสาวภารดี ผลกลัด
62013056662 นายธรรมนูญ รุจาทรัพย�
62013056663 นายเกียรติศักด์ิ ทะนันชัย
62013056664 นายทศพล มะลิกุล
62013056665 นางสาวตรีรัตน� จันทร�คล%าย
62013056666 นางสาวทิพนิภา ครุฑธาพันธ�
62013056667 นายปรเมศวร� ลิมอักษร
62013056668 นางสาวศรีแพร บุญแทรก
62013056669 นางสาวเกดนิกา สามารถกิจ
62013056670 นางสาวสกุลรัตน� รักพินิจ

หน%า 1889 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056671 นายปริยวัฒน� ชนะจิตต�
62013056672 นางสาวณิชชากัญญ� ไขกุลทศ
62013056673 นางสาวฐานะมาศ จงสุขวรากุล
62013056674 นางสาวนฤทัย ทับทิมหิน
62013056675 นายธนกร จันทร�ประทุม
62013056676 นายภคนันท� ชุมยวง
62013056677 นางสาวอมรพันธุ� รัตนศรีสมพร
62013056678 นางสาวณณัฐ เครือแต%
62013056679 นางสาวศิริขวัญ กองสิน
62013056680 นายเธียรชาติ สุววงศ�
62013056681 นายนิติศักด์ิ ยนต�ศิริ
62013056682 นางสาวพิชชาธร หนูหลง
62013056683 นางสาวนิติกุล พิจารณ�สรรค�
62013056684 นายชาญชัยพิชิต ดํารงศักด์ิ
62013056685 นางสาวศุภากร นันทวงษ�
62013056686 นายจักรินทร� อุ5นชาติ
62013056687 นางสาวกนกพร บุญศิริรุ5งเรือง
62013056688 นางสาวกมลวรรณ สายทอง
62013056689 นางสาวนุสรา สังข�วิเศษ
62013056690 นายฐากูรณ� กัณฑ�บุญมี
62013056691 นางสาวเสาวณี บุญเจือ
62013056692 นางสาวกนกพร นวศิริคุณ
62013056693 นางสาวณัฐลิตา แสงแก%ว
62013056694 นายพสิษฐ� นาสวน
62013056695 นายฟาเดล บากาอาลี
62013056696 นางสาวจุฑาทิพย� ซังชาสิทธ์ิ
62013056697 นางสาวนิชา ดุงโคกกรวด
62013056698 นายสุเมธา สายแก%ว
62013056699 นายวิกรม สุคุณธรรม
62013056700 นายฉัตรพร ปราชญ�เปรื่อง

หน%า 1890 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056701 นายทัยวัต ภูจอมเพชร
62013056702 นางสาวระวีพร เพียรพานิช
62013056703 นางสาวธนาวี ประยูรชาญ
62013056704 นางสาวสุนัฏติยา งามวงษ�
62013056705 นางสาวอามาณี ดะแซ
62013056706 นางสาวชัญญา วงศ�ตระกูล
62013056707 นางสาวพันชิตา คุณสมบัติ
62013056708 นายชาญณรงค� ควรเกษม
62013056709 นางสาวปรียนาถ อินทนพ
62013056710 นางสาวมณีพรรณ ทองอุไร
62013056711 นางสาววิลาสินี คําตรี
62013056712 นางสาวนิตา ตรีสินธุ�ไชย
62013056713 นายธนาตย� คํากลาง
62013056714 ว5าที่ ร.ต. หญิงจีรภัทร� ทุมทัดทราย
62013056715 นายกรกฤต เชื้อสาย
62013056716 นางสาวกนกนันท� ดําปาน
62013056717 นางสาวศิรประภา ชาวห%วย
62013056718 นางสาวป@ณฑิศา บุญนํา
62013056719 นายศุภชัย ภู5ศิริภิญโญ
62013056720 นางสาวรุ5งนภา กลางประพันธ�
62013056721 นางสาวมุกนรินทร� ภาคีศัพท�
62013056722 นางสาวณิชาภัทร ตาน%อย
62013056723 นางสาวณิชารีย� เขียนเอี่ยม
62013056724 นางสาววชิรานันท� ปFณณราช
62013056725 นางสาวณัฐมน เตชะอารีรัตน�
62013056726 นายกฤตภาส มีบุญ
62013056727 นายกันยฤทธ์ิ เชี่ยวชาญ
62013056728 นางนวพร จุมปารี
62013056729 นางสาวชุติมา ล%อมสุขา
62013056730 นางสาวสุนิสา เกตุเล็ก

หน%า 1891 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056731 นางสาวพัณณิศา เลี้ยงเชื้อ
62013056732 นางสาววัชรี มีลาภ
62013056733 นางสาวยุพดี เพ็ชรจํารัส
62013056734 นางสาวอัญชลี โพธ์ิธาตุ
62013056735 นายภาณุพันธุ� มุงเมฆ
62013056736 นางสาวสุวรรณา กิจภัทรกุล
62013056737 นางสาวปาณิศา มุ5งมงคล
62013056738 นางสาวอารยา มูลอนันต�
62013056739 นางสาวณฐมน นะภิใจ
62013056740 นางสาวนันทิชา ธรรมโม
62013056741 นางสาวนงลักษณ� พิรอด
62013056742 นายสมเกียรติ เภาหว5าง
62013056743 นายรฐพล สุวรรณประสม
62013056744 นางสาวอภิชญา มหาวงศ�
62013056745 นายชนะกุล ศรีวะรมย�
62013056746 นายณัฐดนัย โยธาบริบาล
62013056747 นางสาวปนิตา ขุนโนนเขวา
62013056748 นางสาวสมาภรณ� อ5วมแย%ม
62013056749 นางสาวณัฐชา เทศเพ็ญ
62013056750 นางสาวเสาวลักษณ� ทิพย�มณี
62013056751 นางสาวพรทิพย� แจ5มใส
62013056752 นางสาวกชพร โพธ์ิทองนาค
62013056753 นายวัชรพงศ� นวลสง5า
62013056754 นางสาวเจนจิรา ธรรมถาวรสิริ
62013056755 นายนิธิ แสนมโนรักษ�
62013056756 นางสาวภัทริกา คําสุข
62013056757 นางสาวธัญภา ยุกิจภูติ
62013056758 นางสาวมณีพลอย กันจู
62013056759 นางสาวอรยา สมบูรณ�พงศ�
62013056760 นางสาวธีรญา กลมกลาง

หน%า 1892 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056761 นายฟYฟXา นุ5งอาหลี
62013056762 นางสาวกรรณิการ� ดงแสนแก%ว
62013056763 นายเอกรงค� มารยาตร�
62013056764 นางสาวประภัสสร ชนะโรจน�
62013056765 นางสาวฉัฐรินทร� นิ่มทอง
62013056766 นายจิรายุ แก%วตา
62013056767 นางสาววชิรา ทองนวล
62013056768 นายกิตติชัย เพลัย
62013056769 นายวรปรัชญ� ภิญโญ
62013056770 นายภูเมธ อริยธนกร
62013056771 นางสาวพิมพ�นิภา อ5อนพูล
62013056772 นางสาวนันท�นภัส นูมหันต�
62013056773 นางสาวธนิดา อัศนีวุฒิกร
62013056774 นางสาวญาสุมินทร� ศุขเทวา
62013056775 นางสาวสุดารัตน� หนูโรง
62013056776 นางสาวจิราภรณ� ผุดผ5อง
62013056777 นางสาวณัฐธิดา ปานสุทธ์ิ
62013056778 นายจิตติพัฒน� หาญดิลกเลิศ
62013056779 นางสาววรรษวิมล เภามี
62013056780 นางสาวสุพัตรา เอโกบล
62013056781 นางสาวธนาธิป คําเภา
62013056782 นางสาววิภารัตน� บ5างสมบูรณ�
62013056783 นางสาวบุษยา โพธ์ิคําตา
62013056784 นางสาวกรปภา เมืองสมบัติ
62013056785 นายชนม�พศุตม� อริยวรอังกูร
62013056786 นางสาวนริศรา คงประเสริฐ
62013056787 นางสาวมัสติพร พริกนาค
62013056788 นางสาวจีรวัลย� เพ็ชรศักด์ิ
62013056789 นางสาวกชกร ต้ังสุวรรณ
62013056790 นายภูครินทร� ทองเกลี้ยง

หน%า 1893 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056791 นายก5อเกียรติ แสงสุข
62013056792 นางสาวสุภาพร ดีสุวรรณ�
62013056793 นางสาวจิรพรรณ นวลจันทร�
62013056794 นางสาวนริศรา ขันติไตรรัตน�
62013056795 นายพงศ�ภัค คงคา
62013056796 นายวราวุธ บุญศรี
62013056797 นางสาวสกุลรัตน� เครือก%อน
62013056798 นางสาววรากร บุญปFญญา
62013056799 นางสาวเกศสุดา พันธ�ภา
62013056800 นายจีระ กนกเงิน
62013056801 นางสาววรรณณิศา คิดประเสริฐ
62013056802 นายธีระ แซ5อึ้ง
62013056803 นายณัฏฐภพ โพธิรัชต�
62013056804 นางสาวศิริกาญจนา ย่ิงกําแหง
62013056805 นางสาวสุดธิดา ธนาสมบูรณ�ผล
62013056806 นางสาววรรดิตา แก%วเกียรติพงษ�
62013056807 นางสาวโชติรส บัวจันทร�
62013056808 นางสาวปะราลี ลี้ประเสริฐ
62013056809 นางสาวโสภิดา ย่ิงกําแหง
62013056810 นางสาวสุภกฤตา เขมวราภรณ�
62013056811 นายธงชัย สีขาว
62013056812 นางสาวจิดาภา ภัทรวัต
62013056813 นางสาวจิณห�จุฑา ช%างเพชร
62013056814 นางสาวจันทนา คําเบา
62013056815 นางสาวจิดาภา ช%างเชื้อ
62013056816 นางสาวชุติมา ต้ังธนอํารุง
62013056817 นายนพธภัทธ� คุ%มมี
62013056818 นางสาวจิรัศยา สุพรม
62013056819 นางสาวกมลรัตน� รอดยัง
62013056820 นางธฤษวรรณ จีนฉ้ิม

หน%า 1894 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056821 นางสาวธีราภรณ� จงกล
62013056822 นางสาวรัตนาภรณ� กลัดเจริญ
62013056823 นางสาวธนพรรณ สุขศรีจักรวาฬ
62013056824 นางสาววรพิชชา บรรดาศักด์ิ
62013056825 นายสุภวัฒน� ไชยธัญสวัสด์ิ
62013056826 นางสาวเสาวนีย� ท5าสาคร
62013056827 นายกฤติน รุ5งเกษ
62013056828 นางสาวพัชราภรณ� กันทะวงค�
62013056829 นายภาศกร สื่อยรรยงศิริ
62013056830 นางสาวนันทัชพร ภิรมย�รักษ�
62013056831 นางสาวณิชากร กัทลีรดะพันธุ�
62013056832 นางสาวธิดาชล สร%อยสม
62013056833 นางสาวโสภิญญา หนูทอง
62013056834 นางสาวพรพิมล หทัยไตรรัตน�
62013056835 นางสาววันเพ็ญ จําเนียรหล%า
62013056836 นางสาวยศพร นาคสุข
62013056837 นายกลวัชร คําวัง
62013056838 นางสาวปาลิตา โกมัย
62013056839 นายวีรยุทธ ปFญญาสว5าง
62013056840 นางสาวนนท�ธิดา พิทักษ�คงตระกูล
62013056841 นางสาวอารีรัตน� หะริตา
62013056842 นางสาวอรทัย แก%วศรีสุข
62013056843 นางสาวสารีฟ^ะ แวนะไล
62013056844 นายอภิชัย เพ็ญวรรณ�
62013056845 นางสาวทิพวรรณ นาไชย
62013056846 นางสาวกานต�ธิดา สายทองแท%
62013056847 นางสาวนฤภร แก%วประเสริฐ
62013056848 นางสาววรณัน นิ่มทอง
62013056849 นายธนนนท� ระหว5างสุข
62013056850 นางสาวพรเพ็ญ เตมียนันท�

หน%า 1895 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056851 นางสาวกิตติพร ใจธรรม
62013056852 นางสาวสุมลรัตน� มุขขุนทด
62013056853 นายเพ่ิมทรัพย� ทิพย�โพธ์ิ
62013056854 นางสาวจิราวรรณ สายอEอง
62013056855 นางสาววะสาคร แสงมนตรี
62013056856 นางสาวอภิรดี เฉลิมทิตย�
62013056857 นายกฤษดา หมุนมิตร
62013056858 นายพชร เดชธราดล
62013056859 นางสาวอทิตยา ชวนประกอบ
62013056860 นายทิวัตถ� ปFญญาวัฒนพงศ�
62013056861 นางสาววิลาวรรณ โฉมใส
62013056862 นายชัยรัตน� ทองบุตร
62013056863 นางสาวณัฐวดี ศรีกําพล
62013056864 นางสาวฟาตีมะห� เปาะเลาะ
62013056865 นางสาวนิชาภา สีสา
62013056866 นางสาวอธิษฐาน ชัยไพบูลย�
62013056867 นางสาวขวัญจิรา ปรางศรี
62013056868 นางสาววารุกร อุทธิยา
62013056869 นางสาวนลินพร เตชมหามงคล
62013056870 นางสาวชรัญฐณัฐ กุลธนาชัยผลดี
62013056871 นางสาวณัฐชานันท� เขียวเซ็น
62013056872 นายนิรันดร อ5อนน%อมดี
62013056873 นางสาววิภาดา ศรีทองบุญ
62013056874 นางสาววิชุดา วรรณุรักษ�
62013056875 นายณัฐดนัย แก%วมณี
62013056876 นางสาวณัฐชา คงม่ัน
62013056877 นายคมกฤษณ� พุ5มสารี
62013056878 นางสาวน้ําทิพย� มากสมบูรณ�
62013056879 นางสาวชาลิสา นุ5มสุข
62013056880 นางสาวจรรยาพร งามสกล

หน%า 1896 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056881 นางสาวพรรณผกา นานิทพรรณ�
62013056882 นายจักริน คล%ายจินดา
62013056883 นางสาวรุจนา จิตมานะ
62013056884 นางสาวกมลพรรณ ฤทธิกุล
62013056885 นางสาวฐิติมา สุทธิเทพ
62013056886 นางสาวนารี คําสุข
62013056887 นางสาววนิสา ฝXายเดช
62013056888 นางสาวภัทราวดี ทับทอง
62013056889 นางสาวณปภัช สุคัณโฑ
62013056890 นางสาวเมธาวี แย%มมูล
62013056891 นางสาวฐิติมา นามนา
62013056892 นายนพวินท� สุวรรณบุตร
62013056893 นางสาวธธิดา วิชัยดิษฐ
62013056894 นางสาวผกามาศ แก5นรักษ�
62013056895 นางสาวมณธิรา สวัสดีหนู
62013056896 นางสาวบุญเรือน สีสนธ์ิ
62013056897 นายคณิต สัมฤทธ์ิพรสกุล
62013056898 นายวีระชัย พุ5มทอง
62013056899 นางสาวเบญจวรรณ คําจู
62013056900 นางสาวญาณินท� จันทร�ประทีปฉาย
62013056901 นางสาวนัฏชิกา ทองสองยอด
62013056902 นางสาวนุชสรา ทองคง
62013056903 นางสาวภัทราพร นันเปYยง
62013056904 นายสิทธิศักด์ิ ทิพย�วงศา
62013056905 นางสาวธันทิวา ภักดี
62013056906 นางสาววิไลภรณ� ชิดเอื้อ
62013056907 นางสาวปาริชาติ เล็กศรี
62013056908 นายศิริชัย เรืองศรี
62013056909 นายอิทธิภัทร� วีระรักษ�เดชา
62013056910 นางสาวอติกานต� บุญประสิทธ์ิ

หน%า 1897 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056911 นายคมเดช พงษ�ไพฑูรย�
62013056912 นางสาวพัชราภรณ� พรหมเต็ม
62013056913 นางสาววิลาวัลย� น5วมเปรม
62013056914 นางสาวจิราภิวันท� ขันโมลี
62013056915 นางสาวทิพวรรณ กฎมัจฉา
62013056916 นายอรรถมิตร ภู5ทอง
62013056917 นางสาวศุภาพิชญ� กําลังดี
62013056918 นางสาวศิริพร ทาไชย
62013056919 นายเขมชาติ วิเศษนาเรียง
62013056920 นายสามารถ โพธ์ิเลี้ยง
62013056921 นางสาวสรัญญา สมสมัย
62013056922 นางสาวเครือวัลย� ปFญจะแก%ว
62013056923 นางสาวปาลิดา จีนอ5วม
62013056924 นายคมทัศน� ศรีนุรัตน�
62013056925 นางสาววารุณี เอมถนอม
62013056926 นางสาวกนกกาญจน� จิรายุกุล
62013056927 นางสาวสุกัญญา แผ5ทอง
62013056928 นางสาวประภัสสร หวายเค
62013056929 นางสาวรุจิรา มะลิหอม
62013056930 นายธีรภัทร ยลศิริธรรม
62013056931 นางสาวโสภิดา ธัญญโชติ
62013056932 นางสาวศุภลักษณ� ทองเชื้อ
62013056933 นางสาวมัลลิกา ศรีเพชร�
62013056934 นายธนากร คันธจันทร�
62013056935 นางสาวอาทิมา อ5วมเจริญ
62013056936 นายณัฐพงษ� ทาแปง
62013056937 นางสาววัสสา ศิริสุนทรสกุล
62013056938 นายชัยวัฒน� เบ็ญจวรรณ
62013056939 นางสาวบุณฑริก มาตรศรี
62013056940 นางสาวเสาวลักษณ� แก%วประชุม

หน%า 1898 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056941 นายกฤตนัย เจริญรัตน�
62013056942 นายวิสิฏ เลิศสิริถาวร
62013056943 นายอานันท� ศรีบุญเรือง
62013056944 นางสาวเบญจพร อ%นจีน
62013056945 นางสาววรรณิศา ขอนขะจาว
62013056946 นายกฤษณะ ระวังทรัพย�
62013056947 นางสาวมาฆประภา ศรีจันทร�
62013056948 นายสุริยัน บัณฑิต
62013056949 นางสาวสุภาวดี โชติทอง
62013056950 นางสาวอมรรัตน� ปFญญา
62013056951 นายสิรภพ รุจิมณีพงศ�
62013056952 นางสาวฟาติมา จะปะกิยา
62013056953 นางสาวกรวิกา หนองดี
62013056954 นางสาวอารีลักษณ� พุ5มประดับ
62013056955 นางสาวกัญญาวีร� นาบุญ
62013056956 นางสาวนิโลบล ตวงหิรัญวิมล
62013056957 นางสาวฉัตรลักษณ� โรจนเบญจวงศ�
62013056958 นายนพดล นันทวิชัย
62013056959 นางสาวพิมพิไล ชมใจ
62013056960 นางสาวพรพิมล ปานทอง
62013056961 นางสาวจุทารัตน� สมันจิตร
62013056962 นายวิษณุ ศรีไกร
62013056963 นางสาวเบญจวรรณ อิศาสตร�
62013056964 นางสาวสุมิตรา บุหงางาม
62013056965 นายฤทธิพร จําลองศรี
62013056966 นางสาวมินตรา พานุรักษ�
62013056967 นางสาวมยุรี จันทร�แดง
62013056968 นางณัฐนันท� สิงห�วี
62013056969 นายจตุรภัทร โพธิวัตถุธรรม
62013056970 นางสาวสุดารัตน� ฟูอ%าย

หน%า 1899 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013056971 นางสาวสุธิชา ผดาวัลย�
62013056972 นางสาวสุภาพร สุ5มมาตย�
62013056973 นางสาวแพรวพรรณ เที่ยงธรรม
62013056974 นางสาววริศรา แก%วเจือ
62013056975 นางสาวเมลิน คนที
62013056976 นางสาวพชรกมล พรหมประเสริฐ
62013056977 นายกัมปนาท สุทธิจิระพันธ�
62013056978 นางสาวอรวรรณ ประดา
62013056979 นางสาวสราวลี อ5อนนวล
62013056980 นางสาวนุชนาถ สุริยา
62013056981 นางสาวพรทิมา ทองเกิด
62013056982 นางสาวณัฐวีริน สายกลางดี
62013056983 นางสาวณัฐณี ภิญโญศิริวัฒน�
62013056984 นางสาวเนตรนภา จุ%ยเสง่ียม
62013056985 นางสาวอรวรรณ นาคสังข�
62013056986 นายวุฒิภัทร วัชรพันธ�
62013056987 นางสาวสุพรรษา โตอุ5นเพชร
62013056988 นายชลิต แฝงบุดดา
62013056989 นายโอภาส ศาลา
62013056990 นางสาวขวัญชนก แก%วหีต
62013056991 นางสาวจุฑามาศ ชูมณี
62013056992 นางสาวมณฑกานต� ก%อนคําใหญ5
62013056993 นายภูริช ตะกรุดราช
62013056994 นายเบญจพล เชื้อพุทธ
62013056995 ว5าที่รตหญิงชนิสรา กองมา
62013056996 นางสาวจีรนันท� กันยาบุตร
62013056997 นางสาวประภา จันทร�สุพรประภา
62013056998 นายณัฐดนัย ช5วยเพชร
62013056999 นางสาวภัทรวดี สุขเกษม
62013057000 นางสาวอารีพร ทิพย�สุวรรณ�

หน%า 1900 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057001 สิบตํารวจโทวิชญ�พล สุขโข
62013057002 นางสาวฟ;า สิงยะเมือง
62013057003 นางสาวพรรณจิรา อ5อนน%อย
62013057004 นายฉัตรศิวัฒน� จันทัน
62013057005 นางสาวเพชรนิล อนันตวงศ�
62013057006 นายธนพัฒน� ศรีโคตร
62013057007 นางสาวภัคนันท� ผลถาวร
62013057008 นางสาวชุตาภรณ� สรรพนา
62013057009 นางสาวรสิตา บัวทอง
62013057010 นายชลิต กันทาสุวรรณ�
62013057011 นางสาวรวิษฎา สิงห�สา
62013057012 นางสาวสุปรียา บุญปก
62013057013 นายนัฐวุฒิ อรุณพูลทรัพย�
62013057014 นายอดิศร เมืองมูล
62013057015 นายณัฐชัย มานะโส
62013057016 นางสาวนิธินันท� เจริญฉัตรวัฒน�
62013057017 นางสาวภาสินี อ่ํารอด
62013057018 นางสาวช5อผกา นามวงษา
62013057019 นางสาวภณิชชา เตียเจริญ
62013057020 นางสาวณัฐกานต� เทพนวล
62013057021 นางสาวศุภกานต� สุขพิพัฒปานนท�
62013057022 นายเอกสิทธ์ิ โมฆรัตน�
62013057023 นายณัชพล แสงเดือน
62013057024 นางสาวณัทฐา ชูยอด
62013057025 นางสาวมณีรัตน� สมัยทอง
62013057026 นายชาญไพภัส นรเชี่ยวชาญนิธิ
62013057027 นางสาวรสริน สงกระโทก
62013057028 นางสาวปวีณา บริสุทธ์ิ
62013057029 นางสาวสุภาพร สุขธร
62013057030 นายพัทธนันท� ธนประเสริฐพล

หน%า 1901 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057031 นางสาวชุติกาญจน� นับทอง
62013057032 นางสาวกษมา รูปไธสง
62013057033 นางสาวเกวลี ถ่ินเกUา
62013057034 นางสาวปภสร อินชื่นใจ
62013057035 นางสาวพรนภา กอนไข
62013057036 นางสาวนรีนาถ เชื้อสมุทร
62013057037 นางสาวพิตะวัน รัตนพงศ�
62013057038 นางสาวยุพิน วงษ�จีน
62013057039 นางสาวปราณี ทองขาว
62013057040 นายภัคพล วิชญาวิโรจน�กิจ
62013057041 นางตติยา ป@ติจะ
62013057042 นางสาวกันตินันท� ธํารงค�
62013057043 นางสาวอิสราภร สายกลิ่น
62013057044 นางสาวรุจิกาญจน� เทพสง5า
62013057045 นายสุชาต ลาดเหลา
62013057046 นางสาวจุฑามาส หอมเชื่อม
62013057047 นายโกมนต� อินทร�คง
62013057048 นางสาวสมฤทัย นิ้วนวล
62013057049 นายธีรพงษ� เพียงสุวรรณ�
62013057050 นางสาวพรพรรณ คําศรี
62013057051 นางสาวณีรนุช โฉมยงค�
62013057052 นางสาวรุ5งกานต� สุทธิ
62013057053 นางสาวศุภลักษณ� ขุราษี
62013057054 นางสาวฐิตารีย� เอี่ยมสําอางค�
62013057055 นายราชศักด์ิ น้ําทอง
62013057056 นายภาณุพงษ� กําแพง
62013057057 นางสาวนวลกมล นกแย%ม
62013057058 นางสาวณิชากร ตุ5มเงิน
62013057059 นางสาวศศิวิมล พรมน%อย
62013057060 นางสาวจันธร เคนอุทุม

หน%า 1902 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057061 นางสาวณัฐกานต� ตรีเจริญ
62013057062 นางสาวพิมพ�ชนก กันทา
62013057063 นายกําจัด วงษ�อินทร�ตา
62013057064 นางสาววัลชลีญา หลีเกษม
62013057065 นางสาวผกาวรรณ สังข�รักษา
62013057066 นางสาวปริณดา พงษ�รัก
62013057067 นางสาวปนัดดา วงษ�เกตุใจ
62013057068 นายณัฐพล โภควัฒน�
62013057069 นางสาวธันยธรณ� เพชรโกมล
62013057070 นางสาวอัญชลีภรณ� ท%าวนาง
62013057071 นางสาวปวริศา หนูเอี่ยม
62013057072 นางสาวศรัญญา พรพิพัฒน�
62013057073 นางสาวหนึ่งนภา เจริญพร
62013057074 นางสาวอุทุมพร สมัครการ
62013057075 นางสาวชนิกานต� ปูXพันธ�
62013057076 นายอภินันท� อํานักมณี
62013057077 นางสาวเมสุดา ราชพัฒน�
62013057078 นางณัฐชา พรสัจจะ
62013057079 นายสุพศิน พรรณรังษี
62013057080 นายพรฤกษ� ธโนปจัย
62013057081 นายธวัชชัย จําหมาย
62013057082 นางสาวศศินันท� เกตุเผือก
62013057083 นางสาวจิราพร ฉิมวัตร
62013057084 นางสาวกรกมล หมอโอสถ
62013057085 นายณัฐพล นิ่มวรรณวิลาศ
62013057086 นางสาวอรกานต� สุขประเสริฐ
62013057087 นางสาวชภัสรินทร� ศรคม
62013057088 นางสาวศรีสุดา ภาเบ%า
62013057089 นางสาวชฎาทิพย� กองแก%ว
62013057090 นายณัฏฐ� สุขโสภี

หน%า 1903 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057091 นายจิรเชษฐ� กาลัญญ
62013057092 นางสาวธิดารัตน� หมอนทอง
62013057093 นางสาวมนัสชนก จันทร�ดํา
62013057094 นางสาววรภา เหล็กสูงเนิน
62013057095 นางสาวขวัญ ดอนซุยแป
62013057096 นางสาวเพ่ิมศิริ เปYยแก%ว
62013057097 นางสาวเบญจพร ทิมา
62013057098 นางสาวสรัญญา ฟูแก%ว
62013057099 นางสาวพลอยไพฑูรย� เผือกพยงค�
62013057100 นางสาวรัชนีกร กลอยสิงห�รัตน�
62013057101 นางสาวสุวดี ศุภรัตนวิไล
62013057102 นายพลวัฒน� ยืนลิบ
62013057103 นางสาวกัลยา ยานะสี
62013057104 นายธันฑกฤต โตป@นใจ
62013057105 นางสาวอัชลีพร วรชุม
62013057106 นางสาวเจนจิรา กลิ่นอําไพ
62013057107 นางสาววรินรําไพ วังมูล
62013057108 นางสาวสุทิน เตชะวัน
62013057109 นางสาวนัซรี่ แหล5ทองคํา
62013057110 นางสาวแพรทอง วงค�เจริญ
62013057111 นางสาวอัมพิกา แตงอําไพ
62013057112 นางสาวณดีรัตน� ทองเย็น
62013057113 นายทัตธน ธนชาตกุล
62013057114 นางสาวกชพรรณ กันไชย
62013057115 นางสาวสรัญพร พุ5มสงวน
62013057116 นางสาวณัฐธยาน� ปานอาภรณ�
62013057117 นางสาวภรณ�ทิพย� กลมขุนทด
62013057118 นางสาวธัญญารัตน� จันทร�พา
62013057119 นางสาวสุธาสินี เขียวทอง
62013057120 นางสาวสุนิศา พันธุ�เรือง

หน%า 1904 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057121 นางสาวณัฏฐ� พันธุ�ธนาชัยกุล
62013057122 นายพิศุทธิพัฒน� อุ5ยสันติศักด์ิ
62013057123 นางสาวพินาภรณ� ชุมเทพ
62013057124 นางสาวเบญจพร เสมอใจ
62013057125 นายฐิตินันท� ศรีไชยกิจ
62013057126 นายสุริยะ ลําสกุล
62013057127 นางสาวโรสนา เหล็มแดง
62013057128 นางสาวอรสุดา อุปจันทร�
62013057129 นายชยพัทธ� ปรีเปรมจินดา
62013057130 นายวรดิษ วุฒิเมืองขวัญ
62013057131 นางสาวเยาวเรศ ขาวทุ5ง
62013057132 นายสิรภพ ช5างสุวรรณ
62013057133 นางสาวอรณัฐ โสมภีร�
62013057134 นายป@ยวัฒน� เรืองเอี่ยม
62013057135 นางสาวเสาวลักษณ� วรรณย่ิง
62013057136 นางสาวเยาวภา ชิณศรี
62013057137 นางสาวณัฐธิดา สัตย�ซ่ือ
62013057138 นายพัฒนพงศ� เพียผือ
62013057139 นางสาวภุชิสา อุปกลิ่น
62013057140 นางสาววทัญ\ุตา ไพโรจน�
62013057141 นางสาวจารุณี เกตุเกล%า
62013057142 นายธนกานต� ทองคํา
62013057143 นายพงศกร สิทธิเลาะ
62013057144 นางสาวณัชชา พละศึก
62013057145 นางสาวศศิวิมล จิตรแก%ว
62013057146 นางสาวพรพิมล มูลมณี
62013057147 นางสาวมิรันตี ศรีเษม
62013057148 นายพงศ�สวัสด์ิ มีเสม
62013057149 นายศิวกร โพธ์ิชัย
62013057150 นางสาวดารารัตน� พรรด์ิจักร

หน%า 1905 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057151 นายเฉลิมวุฒิ ชูสกุล
62013057152 นางสาววิไลวรรณ เสนาหวาน
62013057153 นางสาวธิดารัตน� สกุลรัตน�
62013057154 นางสาวปาริชาต ชราชิต
62013057155 นางสาวดารารัตน� ตันติกร
62013057156 นางสาวพุทธชาด นิลสนธ์ิ
62013057157 นางสาวศรัญญา หิรัณย�ภิญโญภาศ
62013057158 นายศุภชัย พงษ�พันธุ�
62013057159 นางสาวพัชราพรรณ� พรมดี
62013057160 นางสาวสุวนันท� พันเพียร
62013057161 นางสาวสุนิศา เอี่ยมอุบล
62013057162 นางสาวกัญชุลี เกลี้ยงมาก
62013057163 นายธนพล สุรภีสัก
62013057164 นางสาววันทนีย� เมฆวิไล
62013057165 นางสาวบุณยนุช เพ็งดี
62013057166 นางสาวณิชาภา พุฒตาล
62013057167 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนุชนาถ สังข�บุญลือ
62013057168 นางสาวรัญชิตา วัฒนา
62013057169 นางสาวรุ5งทิพา ศิริวรรณ
62013057170 นางสาวชมภูนุช กันทัศ
62013057171 นายปวิตรชัย อุดมสกุล
62013057172 นางสาววาสนา วงษ�จันทนา
62013057173 นางสาวชนากานต� นวลน%อม
62013057174 นางสาวดาริกา จงไกรจักร
62013057175 นางสาวพรภัทร กัมพลานนท�
62013057176 นายวิสิทธ์ิ ญาณศิริ
62013057177 นางสาวพรกมล เทพสุภรณ�กุล
62013057178 นายอนุทัย พรเลิศรังสรรค�
62013057179 นางสาวรุจิรา โพธ์ิทอง
62013057180 นางสาวพัชราพรรณ ศรีบุญเรือง

หน%า 1906 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057181 นางสาวบุณยนุช จันประเสริฐศรี
62013057182 นางสาวสุพรรณี ม5วงไทย
62013057183 นายกิตติธัช ทองจีน
62013057184 นายภาสกร สุริเย
62013057185 นางสาวศตพร รัตนปรีชาชาญ
62013057186 นางสาวพรนิภา ชื่นชม
62013057187 นางสาวนุชนาถ สายสังข�
62013057188 นายพิชญดนัย ศรีพานิช
62013057189 นางภัชราวดี ชาลี
62013057190 ว5าที่รตณัฐพล สิงห�สุวรรณ
62013057191 นางสาวสุธารินี ศรีชาย
62013057192 นางสาวภัทรพร บุญจัด
62013057193 นายรัฐธรรมนูญ ชมโพธ์ิสอน
62013057194 นางสาวเสาวณี ทองมี
62013057195 นายนัทธพงศ� อินทร�ครอง
62013057196 นางสาวมาริษา สังข�ศรี
62013057197 นายธนาวัฒน� ป@Pนหย5า
62013057198 นายวิทวัส เกตศรัทธา
62013057199 นางสาวญาณิศา ภู5โพธ์ิ
62013057200 นางสาวชุลีรัตน� ช5วงไธสง
62013057201 นางสาวมินตา ศรีพรหม
62013057202 นางสาวลําดวน ดุสมศักด์ิ
62013057203 นายปฐมพงษ� คงทองสังข�
62013057204 นางสาวศศิรัฐ อ5วมเอี่ยม
62013057205 นายสุทธิพันธุ� มงคลเจริญวงศ�
62013057206 นางสาวภัทราภรณ� แต%มสุวรรณ
62013057207 นางสาวอินท�ชลิตา จิโรชคงกษัตริย�
62013057208 นางสาวชญานินทร� จันทรดี
62013057209 นางสาวจุฬาลักษณ� ชาลี
62013057210 นางสาวนิศาชล สดไธสง

หน%า 1907 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057211 นางสาวกชกร วรรณวารี
62013057212 นายสถาพร ทองขาว
62013057213 นายณวิภู พงษ�สวัสด์ิ
62013057214 นางสาวภัทรานิษฐ� สวัสด์ิพรป@ติ
62013057215 นางสาวชลิดา เกิดพุ5ม
62013057216 นางสาวป@Pนป@นัทธ� ฉัตรคุปต�วรชิต
62013057217 นางสาวมาริสา เรืองศรี
62013057218 นางสาวณัฏฐนิช เดชศรชัยสิทธ์ิ
62013057219 นางสาวภัทรานิษฐ� ไพสิทธ์ิ
62013057220 นางสาวมนัชญา สีสา
62013057221 นางสาวนิโลบล คําคง
62013057222 นางสาวชารีญา เทียนมณี
62013057223 นางสาวอรยา แซ5เจ่ีย
62013057224 นางสาวอริสรา โซฟูเอะ
62013057225 นางสาวอัญชิสา ด%วงเอียด
62013057226 นางสาวรัตนาวรรณ ชะนะสาร
62013057227 นางสาวธิดารัตน� บุญมาก
62013057228 นายสรสิทธ์ิ ย่ีโถเริงจิต
62013057229 นางสาวภาวิณี สีสด
62013057230 นางสาวเบญจรัตน� เปลี่ยนราศี
62013057231 นางสาวสุวรรณา โปจีน
62013057232 นางสาวทิฆัมพร โซะเฮง
62013057233 นางสาวกิตติมา ไชยปFญญา
62013057234 นางสาวคณิดา ศรีธณากุล
62013057235 นางสาวนวพร ม5อนใหญ5
62013057236 นายณัฐวุฒิ ข%อคํา
62013057237 นางสาวเพ็ญธิดา จันทร�ดุ%ง
62013057238 นางสาวพิชชากรณ� สมจิตร
62013057239 นางสาวจิตตมาศ ทานตะวัน
62013057240 นางสาวอัจฉรา จันทนาตาล

หน%า 1908 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057241 นางสาวณัฐสิรี ฉลาดธัญญกิจ
62013057242 นายสรวิศ ดํารงวุฒิ
62013057243 นางสาวฐิติรัตน� อุทัยวงษ�
62013057244 นางสาวนีรนุช อินหันต�
62013057245 นางสาวอภิญญา ธรรมกุล
62013057246 นายจิรายุ สังขภิญโญ
62013057247 นางสาวณัฐพัชร� อัครชัยสกุล
62013057248 นางสาวกษมา เวียนระวัง
62013057249 นางสาวปวีณา กําไลเพชร
62013057250 นางสาวนภัทร� กองกะมุด
62013057251 นางสาวจิราวดี บุญประสิทธ์ิ
62013057252 นายณัฐนันท� จุสะปาโล
62013057253 นางสาวณภัสนันท� ตัณฑโอภาส
62013057254 นางสาวรัตนา เย็นชื่น
62013057255 นายสหรัฐ เพียรดี
62013057256 นายเสกสันต์ิ ตรีนก
62013057257 นางสาววันดี มณีขวัญ
62013057258 นางสาววิไลพร ลานทอง
62013057259 นางสาวณิชาภา นะกุลจิรเดช
62013057260 นายเอกชัย สกุณา
62013057261 นางสาวธนัชพร แก%วคํา
62013057262 นางสาวแพรไหม โพธ์ิศรีคูณ
62013057263 นางสาวสมิตา จิตต�เมตตา
62013057264 นายธนนันต� คําสุวรรณ�
62013057265 นางสาวชนิดา ผาตะพงษ�
62013057266 นางสาวพัชนี บุญเอก
62013057267 นางสาวปาริฉัตร อ5อนแก%ว
62013057268 นางสาวกาญจนา สนธิ
62013057269 นายสันติภาพ พุ5มพัว
62013057270 นายชยางกูร บริหาร

หน%า 1909 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057271 นางสาวสิริอร สุขบุญ
62013057272 นางสาวพัชรบงกช ไชยภาลี
62013057273 นายนรุตม� คงจ๋ิว
62013057274 นางสาวสุพัสรา ย้ิมสว5าง
62013057275 นายวิสิฐ แซ5ย5อง
62013057276 นางสาวกรกนก ศรียัพ
62013057277 นางสาวพิมพ�ธัญชนก ศุทธ�ชนิภัส
62013057278 นางสาวปราณี สุตศิริ
62013057279 นางสาวทัศนีย� ณรงค�หนู
62013057280 นางสาวเรณุกา หาญสุวรรณ
62013057281 นางสาวฐิติฤทัย ดวงวิจิตรกุล
62013057282 นางสาวปุณยาพร กาละสังข�
62013057283 นางสาวกชพร เรืองนะ
62013057284 นายกฤษณ�ฏิภูมิ อาขุบุตร
62013057285 นายธีรวัฒน� หอมเกตุ
62013057286 นางสาวศุภากาญจน� ลาบุตร
62013057287 นายอธิษฐ� นิลประพันธ�
62013057288 นายอนุรักษ� ศรีทองคํา
62013057289 นางสาวรวิวัลย� วิทยกุล
62013057290 นายธนากร เจียมเจิม
62013057291 นายกิฎาพล ภัทรธรรมา
62013057292 นางสาวดารินทร มณีแสงอโณทัย
62013057293 นางสาววนิดา น%อยสมบัติ
62013057294 นายศักย�ศรัณย� นาครัตน�
62013057295 นางสาวปพิชญาพร ใจแปง
62013057296 นางสาวนุชชนาท เตชนันท�
62013057297 นางสาวปานชนก ศรีแก%วแดง
62013057298 นายธนรัตน� สวัสดีผล
62013057299 สิบตํารวจเอกการัณยภาส ทองสถิตย�
62013057300 นายเกียรติเกรียงไกร บุญเพ็ง

หน%า 1910 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057301 นายทรงพล วรพาสน�พฤฒิ
62013057302 นางสาวคลองขวัญ ศรีเหมรัตน�
62013057303 นางสาวนงลักษณ� โพธ์ิศรี
62013057304 นายอิทธิโชติ ธรรมปราโมทย�
62013057305 นางสาวกมลวรรณ เทพอวยชัย
62013057306 นางสาวนันทวรรณ วัฒนกุญชร
62013057307 นางสาวปวีณา ทิวงค�
62013057308 นางสาวฐิติวรดา กรรณุมาตร�
62013057309 นางสาววรัญญา พงษ�พันธ�
62013057310 นางสาวภัสสรศิริ ปฏิพัทธวินิจ
62013057311 นางสาวกัลยา ทรายแก%ว
62013057312 นางสาวทิพวรรณ ดีศิริ
62013057313 นายธนากร มาลัยแดง
62013057314 นางสาวพิมพิกา มุ5งสุเพ็ง
62013057315 นายวีรวัตน� สิริวัณ
62013057316 นางสาวพเยาว� บรรหาร
62013057317 นางสาวอาระตี ดีปานแก%ว
62013057318 นายกรวิก ภารไสว
62013057319 นางสาววรรณศิริ ศรีเอม
62013057320 นางสาวหทัยกาญจน� โยธิกุล
62013057321 นางสาวสุนิสา ภิรมย�
62013057322 นางสาวอลิสรา ทับเที่ยง
62013057323 นางสาวสมฤทัย สามสี
62013057324 นางสาวพิชามญชุ� แสงสว5าง
62013057325 นายคมสัน เรืองวงศ�
62013057326 นางสาวกันต�กนิษฐ� เดชธรรม
62013057327 นางสาวจรรยพร สงวนพรรค
62013057328 นางสาวภัทรนันท� บุษสระเกษ
62013057329 นางสาวปพิชญา มะโนเพ็ญ
62013057330 นางสาวแสงสุรีย� ร5มโพธ์ิรี

หน%า 1911 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057331 นางสาวตติยา เจริญพร
62013057332 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�รักษา
62013057333 นางสาวธมลวรรณ นวลทอง
62013057334 นางสาวธนัชชา ยืนทนต�
62013057335 นางสาวปFทมวรรณ ต5ายลํายงค�
62013057336 นายธํารง ผันประเสริฐ
62013057337 นางสาวดวงธิดา ชุรี
62013057338 นายอลงกรณ� ศรีเฟLPอง
62013057339 นางสาวสิริกัลยาณี อัครธนบูลย�
62013057340 นายภัทรพงศ� นาคเงินทอง
62013057341 นางสาวแพรพรรณ ทองอ5อน
62013057342 นางสาวอัญชลีพร พูนขุนทด
62013057343 นางสาวกัญญามาศ เหล5าหมวด
62013057344 นายมานนท� ป@นตาโน
62013057345 นายปFณณวัฒน� ชํานาญ
62013057346 นางสาวศิรินารถ เผ5าจินดา
62013057347 นายณัฐปคัลปQ ยุทธารักษ�
62013057348 นางสาวอัญชลี เชี่ยวชาญ
62013057349 นางสาวสาลินี เชียงชิน
62013057350 นางสาวลลิดา นาควิจิตร
62013057351 นายศุภกร พระแก%ว
62013057352 นางสาวปาลิตา ชื่นประดิษฐ�
62013057353 นางสาวฝนทิพย� อธิบดี
62013057354 นางสาววันวิสาข� ศิริรักษ�
62013057355 นางสาวชนกพร กาลรักษา
62013057356 นางสาวภัทราวดี ภู5เสม
62013057357 นางสาวนวพร เพชรเอียด
62013057358 นางสาวกิตติญา พิทักษา
62013057359 นางสาวบุญยานุช สมหม่ัน
62013057360 นายภัทรพล สาบุตร

หน%า 1912 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057361 นายสุรวิจักขณ� ภัทรสิริวราพงศ�
62013057362 นายชลประพัฒน� ผลมะขาม
62013057363 นางสาวปานตะวัน มาตวังแสง
62013057364 นางสาววาสนา แสนทวีสุข
62013057365 นางสาวกรทิพย� สักการะ
62013057366 นางสาวพิจิตรา คํ้าชู
62013057367 นางสาวพนัดดา เหล5าประเสริฐ
62013057368 นางสาวพิมพร เชื้อเมืองพาน
62013057369 นางสาวกมลวรรณ วิกัยกุล
62013057370 นายอานนท� ไชยพันธุ�
62013057371 นางสาวจริยา คังพุ
62013057372 นางสาวเพ็ญนภา รัญละหิยา
62013057373 นายธนากร ดีเอี่ยม
62013057374 นายวิษณุ คชาชีวะ
62013057375 นางสาวณัฐนรี สะสม
62013057376 นางสาวศุภนิดา เฉลยสุข
62013057377 นายธวัชชัย เนตรทิพย�
62013057378 นายวัชระ เนื่องโพธ์ิ
62013057379 นายวรัตถ� ทองเพ็ง
62013057380 นางสาวกานดา พูลเพียร
62013057381 นางสาวสุภัตรา ปYPทอง
62013057382 นายทรงเกียรติ แก%ววันทา
62013057383 นางสาวธัญลักษณ� แสนหว%า
62013057384 นางสาวภัทรกาญจน� คงดี
62013057385 นางสาวอนงค�สิริ รื่นอารมณ�
62013057386 นางสาววริษฐา หนูชู
62013057387 นายภัทรพล ชาวไทย
62013057388 นายวิชาญ จิตจวง
62013057389 นายอภิศักด์ิ ช%างแก%ว
62013057390 นางสาวหทัยรัตน� รัตนพิทักษ�พงศ�

หน%า 1913 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057391 นายพิธิวัฒน� สวัสด์ิอุบล
62013057392 นางสาวเอื้ออารีย� ชุมพลชัย
62013057393 นางสาวธมนวรรณ อาลี
62013057394 นางสาวศศิประภา ใจอาจ
62013057395 นายศักด์ิชัย คามเขต
62013057396 นางสาวมนัสนันท� ชมภูวิเศษ
62013057397 นางสาวเธียรแสงเพ็ญ ช5อผูก
62013057398 นางสาวพิมพ�ชนก ลาดหนองขุ5น
62013057399 นางสาวสมจิตร� กังเตีย
62013057400 นางสาวดุษณี อิ่มคง
62013057401 นางสาวกาญจนา ประสงค�ทรัพย�
62013057402 นางสาวรสธร รุ5งเรือง
62013057403 นางวิรันดา ภูมิไชโชติ
62013057404 นายพงศธร ทองเพชรคง
62013057405 นางสาววิมลรัตน� ภิรมย�เลิศ
62013057406 นายภัทรพล บวรภัทรญานนท�
62013057407 นางสาวจิณัฐตา กุลผอม
62013057408 นางสาวจิราภรณ� สีทอง
62013057409 นางสาวลภัสหทัย อังคกิจสุวรรณ
62013057410 นางนัฐพัชรสร พรหมมา
62013057411 นางสาวกาญจณี แซ5จัง
62013057412 นางสาวสุภาณี กEงอุบล
62013057413 นางสาวนฤมน มุ5งดี
62013057414 นายวีรพล กนกภัณฑ�กุล
62013057415 นางสาวพรพิมล ยะทุ5งตัน
62013057416 นายณัฐวุฒิ ภาสกรวิวัฒน�
62013057417 นางสาวสิริกาญจน� วิริยา
62013057418 นายเตวิช จันทรนุช
62013057419 ว5าที่ร%อยตรีทรงกลด พ่ึงโพธ์ิ
62013057420 นางสาวอังคณา ประสมศรี

หน%า 1914 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057421 นางสาวนิธินัชชา น%อยปรีชา
62013057422 นางสาวเจนจิรา นวลจันทร�
62013057423 นางสาวสาวินี ธะนู
62013057424 นางสาวสารภี วันโชค
62013057425 นางสาวชลธิชา หาระคุณ
62013057426 นางสาวโสภิดา ทนงรบ
62013057427 นางสาวเกตวดี เล็มกะเต็ม
62013057428 นางสาวนภัสกร กิจงาม
62013057429 นายธีระวุฒิ เหมือนพรรณราย
62013057430 นางสาวพรกนก สุขศรีคง
62013057431 นายสมมาตร มีแทน
62013057432 นางสาวสุดาพร คําหมุน
62013057433 นางสาวนิตยา แก%วเพ็ชร
62013057434 นางสาวกันยารัตน� สุขวิบูลย�
62013057435 นายอภิสิทธ์ิ จันสุตะ
62013057436 นางสาวลภัสรดา รัตน�ธนดล
62013057437 นายเจตน�สฤษฏ์ิ อาภาวิลาศ
62013057438 นายอานนท� มีทิศ
62013057439 นางสาวรัชนีกร แก%วสุวรรณ
62013057440 นางสาวตรีทิพ กลั่นแก%ว
62013057441 นางสาวสมฤทัย ศรีโพลา
62013057442 นางสาวกมลวรรณ ทรายงาม
62013057443 นางสาวธนสรณ� ชมมณฑา
62013057444 นางสาวชิดชนก สมพงษ�
62013057445 นางสาวนิธิพร หล5อวิทยา
62013057446 นางสาวพรพรรณ คงสุข
62013057447 นางสาวปวีณา น%อยบัวทิพย�
62013057448 นางสาวเบญจวรรณ มณีโชติ
62013057449 นางสาวหทัยชนก นามวิเศษ
62013057450 นางสาวกุลนิดา พิไลแสงสุรีย�

หน%า 1915 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057451 นายอนุทิศ สุนทรกิจ
62013057452 นางสาวกรกช มีแก%วน%อย
62013057453 นายจักษร จันทร�พนอรักษ�
62013057454 นายอับดุลฮาลิม เวาะฮะ
62013057455 นางสาวกมลวรรณ มณีรัตน�พิพัฒน�
62013057456 นางสาวกนกวรรณ อUอตศิริ
62013057457 นางสาวสุภาวดี พลสุวรรณ
62013057458 นางสาวธนาพร ทองสิม
62013057459 นางสาวอรอุมา ทัศนานุตริย�
62013057460 นางสาวอริสรากานต� บุญธรรม
62013057461 นางสาวณิชกมล อํานวย
62013057462 นางสาวสิริลักษณ� งามแพง
62013057463 นายพีรวัฒน� สวัสด์ิผล
62013057464 นายสุนันท� เหลืองงาม
62013057465 นางสาวจิรพัชร มินทการต�
62013057466 นางสาวรัตนาภรณ� แย%มทองคํา
62013057467 นางสาวสิรีนารถ ทองคงโขน
62013057468 นางสาวปพิธวรรณ พูลพุทธา
62013057469 นายภานุมาศ คงช5วย
62013057470 นางสาวชุติมา วงศ�จินดา
62013057471 นางสาวสุพิชญา อยู5อ5อน
62013057472 นางสาวรัชฎาวดี สุวรรณพฤกษ�
62013057473 นางสาวปวภัทร เทพาทิพวงศ�
62013057474 นางสาวสิริรัตน� ธีระรางกูล
62013057475 นางสาวนันทินาย� พรหมสินธุ�
62013057476 นายภีมภัทร� อภัยภักด์ิ
62013057477 นายคีรีบูนน� เจริญผล
62013057478 นางสาวปรางทิพย� บรรจง
62013057479 นางสาววทัยการ พันธ�สารคาม
62013057480 นางสาวรันต�ชนา ชื่นเกตุ

หน%า 1916 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057481 นางสาวรวิสรา คําพะยอม
62013057482 นางสาวสุวิมล ชาวห%วยหมาก
62013057483 นางสาวอนุสรา หะสิตะ
62013057484 นางสาวนุสบา แช5มเสือ
62013057485 นางสาวปุณณภา จิรธนรัตน�
62013057486 นายณัฐพันธ� ทองดี
62013057487 นางสาวกนกวรรณ สงเคราะห�
62013057488 นางสาวชนาภัทร โอภาสม่ิงเมืองงาม
62013057489 นายประนอม ภูผาลา
62013057490 นายชูชัย อรรถวิลัย
62013057491 นางสาวศศิวิมล อรรถกฤษณ�
62013057492 นางสาวภัสสร ศักด์ิชูพิทักษ�
62013057493 นางสาวพราวพิชญ� ไกรปราบ
62013057494 นางระพีพรรณ ทองศรี
62013057495 นางสาวภัทรานิษฐ� จีนย%าย
62013057496 นางสาวอรพรรณ ศุภเสถียร
62013057497 นางสาวพรสุดา แก%วกันหา
62013057498 นายพงศกร สมจิตรชอบ
62013057499 นางสาวภาภัค ทิวเสถียร
62013057500 นางสาวเพียงขวัญ เพ็งผ5อง
62013057501 นางสาวพรรณทิวา สาระพันธ�
62013057502 นายชนุดร พุ5มกระจัน
62013057503 นายอธิบดี ภูจอมจิตร
62013057504 นายธนเมธ ทองคํา
62013057505 นางสาวทิพวรรณ สัตย�ฌุชนม�
62013057506 นางสาวอินทุอร วอนเพียร
62013057507 นางสาวดวงฤทัย กลิ่นหอม
62013057508 นายเจษฎา สั้นคุ%ม
62013057509 นายปรัชญา ชาบัว
62013057510 นางสาววราภรณ� ตาโท%

หน%า 1917 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057511 นางสาวสุภาวดี น้ําหวาน
62013057512 ว5าที่รตหญิงมลธิรา เอียดหมุน
62013057513 นางสาวอังคณา มงคลยุทธ
62013057514 นางสาวศิริกาญ จินะกะ
62013057515 นายปฏิภาณ โสมวิภาต
62013057516 นางสาวพัชรินทร� ไทยพร
62013057517 นางสาวนันทิวัชน� ทองราษฎร�
62013057518 นางสาวสินจัย ศรีปFดถา
62013057519 นางสาวรุ%งศิริ ถาวรประสิทธ์ิ
62013057520 นางสาวปาริชาติ ห5อพันธ�
62013057521 นางสาวณิชากร สันทัด
62013057522 นางสาวอรวรรณ วิรุณพันธุ�
62013057523 นางสาวอรพิชญ� เจริญสุข
62013057524 นางสาวป@ยะนุช หมุดแหลUะ
62013057525 นางชรียา จันทรา
62013057526 นางสาวนิภาวรรณ พืชสิงห�
62013057527 นางสาวรุ5งทิพย� เลิศนิทัศน�
62013057528 นางสาวทิพวรรณ พวงแก%ว
62013057529 นางสาวสิริมาศ เถ่ือนยัง
62013057530 นางสาววิชญาพร วงศ�ชุมภู
62013057531 นางสาวพรรวินท� แสวงการ
62013057532 นางสาวอุมาภรณ� คําเหมือง
62013057533 นายกิตติโรจน� หน%าผ5อง
62013057534 นางสาวนัทธ�วริน อิชยคุณาภัสสร�
62013057535 นายวีรวรรธน� ขาวเหลือง
62013057536 นายปฤณ ผลกล่ํา
62013057537 นางสาวนพวรรณ ดิษฐ�สุข
62013057538 นายจิณณวัตร พิพิธจันทร�
62013057539 นางสาวสุรีพร วรรณแก%ว
62013057540 นายศาสตร�ศิลปQ ยืนยาว

หน%า 1918 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057541 นายธนกร บุญหล%า
62013057542 นางสาวกชพร คงแสงชู
62013057543 นางสาวณัฐธิดา เสมรสุวรรณ
62013057544 นางสาวรดาณัฐ เจริญวิมล
62013057545 นางสาวอุรัสยา พละมี
62013057546 นางสาวขวัญจิรา คําหอม
62013057547 นายศิริพงษ� ชาวสวน
62013057548 นางสาวสุภิญญา กัณหาบุตร
62013057549 นางสาวลัลธริตา ชํารัมย�
62013057550 นางสาวนภาพร แซ5แต%
62013057551 นางสาวรัตน�ฤดี บุณยรัตผลิน
62013057552 นางสาวนัยนา แซ5ลอ
62013057553 นางสาวสุภาวดี เกตุสอาด
62013057554 นายณัฐชัย สมศักด์ิ
62013057555 นางสาวมีนตรา อาณารัตน�
62013057556 นายพชร กิจสุทธิ
62013057557 นางสาวพนิตนันท� แจ5มจันทร�
62013057558 นายพงษ�ดนัย เจริญสุข
62013057559 นางสาวกาญจนา บุตรหลํา
62013057560 นางสาวฐิติเนตย� บุญมี
62013057561 นายสรวิศ สวนพุฒ
62013057562 นางสาวป@ยะนุช ยศวารี
62013057563 นายสารัช งามสรรพกิจ
62013057564 นายสุชาติ จิตรพงษ�
62013057565 นายปรัชญา ชํานาญค%า
62013057566 นางสาวจารุวรรณ อยู5เครือ
62013057567 นางสาวณัฐสิรี สายฟ;ายก
62013057568 นางสาวพาสินี สงเคราะห�ราษฎร�
62013057569 นายชัชพงศ� เรี่ยวสกุลชาติ
62013057570 นายณินทนนท� ธรรมกุลกระจ5าง

หน%า 1919 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057571 นายพิศิษฐ� พิศิษฐ�บดี
62013057572 นางสาวจิรพร เคียงไธสง
62013057573 นางสาวภาณุมาศ จารุจารีต
62013057574 นางสาวกฤศอลิน แดงทองดี
62013057575 นางสาวเกวลิน เกตุชื่น
62013057576 นางสาวรัตติกาล หงษ�อินทร�
62013057577 นางสาวสุชาดา สุมาลี
62013057578 นายกรกฤช ไชยชาญพันธ�
62013057579 นางสาวพัชรินทร� โสภารักษ�
62013057580 นางสาวอภิชญา ฮั่นตระกูล
62013057581 นายทักษิณ เชิงหอม
62013057582 นายแวมาโซร� โตUะตีเต
62013057583 นางสาววิรัญชนา เรียงทอง
62013057584 นายดํารงศักด์ิ นิลศรี
62013057585 นางสาววารุณี บัวอิ่น
62013057586 นายชาญณรงค� พุ5มพวง
62013057587 นางสาวศิริภาพร กุหลาบ
62013057588 นางสาวทักษพร ไกรสิงห�
62013057589 นางสาวอลิสา บุญยุทธ
62013057590 นางสาวกัลยาณี วงศ�แก%ว
62013057591 นางสาวณัฐกฤตา ฉัตรชัยสกุล
62013057592 นางสาวภัสราวรรณ ศรีสว5าง
62013057593 นายสันติ แซ5เซ็น
62013057594 นายศุภชัย บุปผา
62013057595 นางสาวจันทภา จุนทะศรี
62013057596 นางสาวพัชริดา ประทุมมาตย�
62013057597 นางสาวสุวรรณรัตน� แสวงรุจิธรรม
62013057598 นายเสริมศักด์ิ พลีใส
62013057599 นางสาวปภาวี พ่ึงพินิจ
62013057600 นายสิทธิพร บุญหิรัญวัฒน�

หน%า 1920 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057601 นางสาวครองกมล จันขันธ�
62013057602 นางธนัฐดา บุญศรี
62013057603 นางสาวจิรัชยา จารุภาวัฒน�
62013057604 นางสาวจุฑาภรณ� แววงาม
62013057605 นางสาวหญิงนภา ราชา
62013057606 นางสาวอนุศรา วงศ�หล%า
62013057607 นางสาวธิดารัตน� แหยมบุรี
62013057608 นางสาวกุลสตรี กุลบุตร
62013057609 นายมานิต คงสมศักด์ิศิริ
62013057610 นางสาววรรณวิสา มงคลงาม
62013057611 นายอํานาจ วิลาวงษ�
62013057612 นางสาววรัตถิญา ฤทธานนท�
62013057613 นางสาววราภรณ� เกตุสุวรรณ�
62013057614 นางสาวปราณี สายนุ%ย
62013057615 นางสาวณัฐปวีร� เปYยงใจ
62013057616 นางสาวภัทราวดี รอดพวง
62013057617 นางสาวณิชชา ธนะเดชศิริกุล
62013057618 นายนภัทร จันทลักขณา
62013057619 นางสาวอภิชญา ดาโสม
62013057620 นายจิตรภณ ผุยสาธรรม
62013057621 นายณัฐพล หอวรรธกุล
62013057622 นายภานุพงศ� นุชทิม
62013057623 นางสาวสุวนันท� พวงชาติ
62013057624 นางสาววรรณนิภา เล็กใหญ5
62013057625 นางสาววรารัตน� หัศดี
62013057626 นางสาวธิดารัตน� โยธาบริบาล
62013057627 นางสาววรัญญา ภักดีวัฒนกูล
62013057628 นางสาวปาลิกา ศรีคําภา
62013057629 นางสาวภิญญาพัชญ� สินมา
62013057630 นางสาวอุษามณี วงค�สําราญ

หน%า 1921 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057631 นายดุสิต ทรัพย�พลี
62013057632 ว5าที่ร%อยตรีธีระพงษ� พงษ�ไพบูลย�
62013057633 นายประสงค� บุญทิพย�พาเลิศ
62013057634 นางสาวชลธิชา แสงพิสิทธ์ิ
62013057635 นางสาวอัจฉริยาภรณ� ฝาวัง
62013057636 นายธีรพงค� จันทะพันธ�
62013057637 นางสาวศุภากร ภวัง
62013057638 นายปFญจพล ปอโนนสูง
62013057639 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกิติคุณ หลงทอง
62013057640 นายศราวุฒิ คุณยศย่ิง
62013057641 นางสาวนภัสสร ทินจันทร�
62013057642 นางสาวกรรณิการ� ทองสุขมาก
62013057643 นางสาวจารุพร พิมพ�อุบล
62013057644 นางสาวชลิตา ด5านสมพงค�
62013057645 นางสาวสิรินดา สันติปรีชาจิตต�
62013057646 นางสาวแก%วรัศมี สงสี
62013057647 นางสาวจิราวรรณ แก%วประดับ
62013057648 นางสาวปรารถนา ศักด์ิพานิช
62013057649 นายสัมฤทธ์ิ ทวีผล
62013057650 นางสาวปพิชญา แสงจันทมณี
62013057651 นายธีรนนท� สุดใจ
62013057652 นายรัฐภูมิ เพ็ชรมีศรี
62013057653 นายอดิรุจ ศิลปกูลวิวัฒน�
62013057654 นางสาวอัญชลี พันธพัฒน�
62013057655 นางสาวอุษณีย� สว5างเนตร
62013057656 นางสาวชลธิชา แก%ววิเศษ
62013057657 นางสาวศิริกุล ผาม่ัน
62013057658 นางสาวนิธิศา ต้ังสุขสันต�
62013057659 นายสุทธิพงษ� ศรีจันทร�โฉม
62013057660 นางสาวปาริตา ทรัพย�บริบูรณ�

หน%า 1922 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057661 นางสาวมนัญชยา สิ้นโศรก
62013057662 นายจีรวัฒน� แสนศรี
62013057663 นางสาวกมลชนก นาจรัส
62013057664 นายจิตตกร ศรีทร
62013057665 นางสาวเขมิกา ธาป@ยานนท�
62013057666 นางสาวจารุณี ศรีสุดทะ
62013057667 นางสาวสุคนธ�ทิพย� แจ%งประจักษ�
62013057668 นางสาวยุรพิน ป@Pนทอง
62013057669 นางสาวณัฐกานต� แสงปFน
62013057670 นางสาวนภัส พบสุวรรณ�
62013057671 นางสาวอัญชลี ดิษฐกระจัน
62013057672 นางสาวอิสริยา ทัศนัส
62013057673 นายวิทยา โลนัน
62013057674 นายสุทธิวัฒน� หมาดหลี
62013057675 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุกัญญา สวัสดี
62013057676 นางสาวพิษณุรัตน� รักหอม
62013057677 นางสาวจงกลพรรณ พนัส
62013057678 นางสาวชนาทิพย� บุญสิทธ์ิ
62013057679 นายโกมล มาเสนาะ
62013057680 นางสาวสุพพัตรา วงค�สามารถ
62013057681 นางสาวธิดารัตน� เพียรกสิกรรม
62013057682 นายศรุติ คําสนิท
62013057683 นางสาวรณิดา อ%วนเส%ง
62013057684 นางสาวธัญรดา เลิศสุพรรณกุล
62013057685 นางสาวธัญวรัตม� บํารุงดี
62013057686 นางสาวเบญจมาศ จันทพันธ�
62013057687 นางสาวจุฑามณี คําแพว
62013057688 นายสรรเสริญ โป^บุญมา
62013057689 นางสาวกันย�สินี เริงสมุทร
62013057690 นางสาวกรกฎ หมีน้ําเงิน

หน%า 1923 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057691 นางสาวเบญญาภา เจริญสุข
62013057692 นายพงศ�ศักด์ิ ภิรมย�รักษ�
62013057693 นางสาวธัญญากานต� คงพินิจพานิชกิจ
62013057694 นางสาวณัฐรัตน� บุญประเสริฐ
62013057695 นางสาวสาวิกา เทพพิทักษ�
62013057696 นางสาวมาริษา ฉิมพะวัน
62013057697 นางสาวศิญานันท� แก%วเกิดมี
62013057698 นายณภชพงศ� สุชาติพงศ�
62013057699 นางปุณณมา ข5ายทอง
62013057700 นางสาวสุธิษา เรืองขยัน
62013057701 นายกชภูมิ ศศิวัจน�ไพสิฐ
62013057702 นายสุไลมาน สมาแฮ
62013057703 นางสาวอาริยา อัสสมงคล
62013057704 นางสาวเบญจวรรณ ศิริปFญญา
62013057705 นางสาวอิสริยา คําภา
62013057706 นางสาวสุพัชชา วงศ�น%อย
62013057707 นายจักรพันธ� มีสมพืชน�
62013057708 นางสาวสุภัค เพ็งปาน
62013057709 นางสาวพิทยา วิเศษศรี
62013057710 นางสาวป@ยะรัตน� วิสาคํา
62013057711 นางสาวจินต�พิมล วงค�นันทา
62013057712 นางสาวสุภัคชญา จูฑะศร
62013057713 นายศุภพงษ� ก%าวหน%าชัยมงคล
62013057714 นางสาวสุภาพร ปุมสันเทียะ
62013057715 นางสาวพรทิพย� จิรกิตตยากร
62013057716 นายนรภัทร จินาห%อง
62013057717 นางสาวจันทร�จิรา รัตนา
62013057718 นางสาวจุฬาลักษณ� หงษ�ศรี
62013057719 นายปฐมพร ปุระหล5า
62013057720 นางสาวธิดารัตน� ยอดราช

หน%า 1924 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057721 นางสาวกนกวรรณ หิรัญยวา
62013057722 นายวิชา ถิระสาโรช
62013057723 นายอาทิตย� สีจันแดง
62013057724 นางสาวพัชริดา อัฐเศรษฐ�
62013057725 นางสาวณัฐวรรณ ศรีผ5อง
62013057726 นางสาวปรินทร ใหญ5โสมะนัง
62013057727 นายวีระวัฒน� พรมชัย
62013057728 นายศุภณัฐ มงคลชาติ
62013057729 นางสาวชนาพร ขําไข5
62013057730 นายราชัน ศิริวุฒิ
62013057731 นายปกรณ� โชคเฉลิมวงศ�
62013057732 นางสาวกมลชนก ช5วยจันทร�
62013057733 นางพนิดา เวียงตาลจันทรา
62013057734 นางสาวชุติกาญจน� ชัยสวัสด์ิ
62013057735 นางสาวกนกวรรณ ตันติบูล
62013057736 นางสาวธมลวรรณ สายสวรรค�
62013057737 นางสาววาสนา อะนันต�
62013057738 นางสาวพิมประภา จิตหาญ
62013057739 นางสาวกิตติยา สุดน%อย
62013057740 นางสาวพิชญา กอกอบลาภ
62013057741 นางสาววิไลพร ตUะกิติ
62013057742 นางสาวจินต�ณิชาภา คําโร
62013057743 นางสาวถาวรีย� ชูยัง
62013057744 นางสาวสลักจิต โพทะจันทร�
62013057745 นางสาวปFทมาสน� เนียมแก%ว
62013057746 นางสาวนภัสสร อิงปFญจลาภ
62013057747 นายพิพัฒน� สมโลก
62013057748 นายสุรศักด์ิ ศรีเรือน
62013057749 นางสาวพฤกษา ศรีอุบล
62013057750 นางสาวธัญญรัตน� ปุXนอุดม

หน%า 1925 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057751 นางสาวปุณยนุช สุขเกตุ
62013057752 นายกิตติศักด์ิ ฟFกแก%ว
62013057753 นายจิรัฐ ปรีชาวุฒิคุณ
62013057754 นางสาวชนิดาภา เจริญทรัพย�
62013057755 นางสาวจารุนันท� สมทรง
62013057756 นางสาวนัทธมน แสงจันทร�
62013057757 จ5าสิบเอกหญิงเพ็ญพิชชา เลื่อนประเสริฐ
62013057758 นางสาวป@ยธิดา พลวัฒน�
62013057759 นายทรงชัย คําแหง
62013057760 นางสาวกัลยกร จิตนะ
62013057761 นางสาววรรณวิษา บุญชัย
62013057762 นางสาวปาริฉัตร แสงใสแก%ว
62013057763 นางสาวณัฐณิชา พรหมศร
62013057764 นายกิตตินันท� ลิ้มสถิตวงศ�
62013057765 นางสาวยาณิกานต� ฟองวาริน
62013057766 นางสาวศุภิสรา อิศรานุกูล
62013057767 นางสาวสุรีลักษณ� เปลรินทร�
62013057768 นางสาววราภรณ� กันทะเนตร
62013057769 นายเอกตนัย สุดชะดา
62013057770 นางสาวจินดาพร สุวรรณมณี
62013057771 นายสุรพันธุ� เทศสมบูรณ�
62013057772 นางสาวนัฐนภา สุดสัมฤทธ์ิ
62013057773 นางสาววสุ กุลสังคหะกิจ
62013057774 นางสาวอินทิรา สําเร็จดี
62013057775 สิบเอกชาญชัย ประเสริฐสังข�
62013057776 นางสาววริษฐา ไวยจะมี
62013057777 นางสาวอาภาวรรณ สุพันธมาตย�
62013057778 นางสาวจุฑารัตน� ไตรสูงเนิน
62013057779 นางสาวพรธิญา สว5างวัฒนารักษ�
62013057780 นางสาวกมลวรรณ ปุXมฆ%อง

หน%า 1926 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057781 นางสาวศราวดี อินตUะวงศ�
62013057782 นางสาววิภาดา คามะดา
62013057783 นางสาวลีลาวรรณ ลุประสงค�จิตร�
62013057784 นางสาวสิริมณี จิรานุไชยวัฒนา
62013057785 นางสาวกริชวรรณ เก้ียวชายสงค�
62013057786 นางสาวสวรรยา ชื่นวงศ�
62013057787 นางสาวนัฐหทัย สมงาม
62013057788 นายยุทธศักด์ิ จันทาทุม
62013057789 นางสาวมาเรียม อาดตันตรา
62013057790 นางสาวนภัสกร มีตัน
62013057791 นางสาวภาวดี ดวงสิน
62013057792 นางสาวณัฐพร พระสงฆ�
62013057793 นายวทัญ\ู หนักแน5น
62013057794 นางสาวศลิษา จันทร�ขจร
62013057795 นางสาวสุดารัตน� แก5นแก%ว
62013057796 นางสาวเวรินฎาฐ� ทองสุขทา
62013057797 นายยงยุทธ เชื้อสง5า
62013057798 นางสาวสุภาวัชร� ดลมินทร�
62013057799 นายป@ยะพงษ� สอนใจ
62013057800 นางสาวศรัญญา คัญทับ
62013057801 นางสาวนิลุบล ศรีสว5าง
62013057802 นายวีรวัฒน� อินทอง
62013057803 นางสาวมาเรียม สาหมุด
62013057804 นางสาวแพรพันธ� เพชรวาณิชกุล
62013057805 นางสาวศิริพร อันทฤทธ์ิ
62013057806 นางสาววรรณิกา ใจตรง
62013057807 นางสาวนภาพร แก5นนาคํา
62013057808 นางสาวธนัชชา สินสุภางค�
62013057809 นางสาวอมรรัตน� เนียมสกุล
62013057810 นางสาวอิสรีย� ศรีจันทร�ธเนศ

หน%า 1927 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057811 นางสาวอัจฉราพรรณ ศรีตะลาลัย
62013057812 นางสาวศศิเพ็ญ กัลยานุกุล
62013057813 นางสาวหทัยภัทร ดาย่ี
62013057814 นางสาวอโนมา วรศิลปQ
62013057815 นางสาวพิชญ�สินี รักสัตย�
62013057816 นางสาวโสภา ปฐมรัตน�
62013057817 นายคณพศ เดชาพิพัฒนโภคิน
62013057818 นางสาวนันท�มนัส จันทร�ศรี
62013057819 นางสาวภรณ�ทิพย� หนูชัย
62013057820 นางสาวศิริพรรณ อินทร�จันทร�
62013057821 นางสาวศิวะพร ปรุงปลื้ม
62013057822 นางสาวนงคราญ ก%อมชัยภูมิ
62013057823 นายจิระศักด์ิ วงศ�ชัยโคตร
62013057824 นางสาวมณีรัตน� นุชสวาท
62013057825 นางสาวชัชฎาพร สมบูรณ�โภคา
62013057826 นางสาวธัญทิพย� พิมานรัมย�
62013057827 นางสาวบารมี บุญญามณี
62013057828 นางสาวชฎาพร สุกการ
62013057829 นายศุภโชต ลือรังสิมา
62013057830 นายณภัทร นุแรมรัมย�
62013057831 นางสาวเจนจิรา วนานุกัณฑ�
62013057832 นางสาวศศิธร ป@ยะเจียระไน
62013057833 นางสาวรตานันท� เอื้อสุจริตวงศ�
62013057834 นายณัฐกิตต์ิ คําใบ
62013057835 นางสาวณัฐกมล สุขเอี่ยม
62013057836 นางสาวสรัญญา สุภาพ
62013057837 นางสาวธัญรดา โคกลือชา
62013057838 นางสาวรัชฎาพร โล5ห�คํา
62013057839 นางสาวสุชาดา กาปวน
62013057840 นางสาวอรรัมภา รักการ

หน%า 1928 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057841 นางสาวนันทินี สอนสมฤทธ์ิ
62013057842 นางสาววนิดา อักษรพิมพ�
62013057843 นางสาววิรัญญกรณ� ภูวนาทเจริญชัย
62013057844 นางสาวจิติมา โพธ์ิงาม
62013057845 นายภักดี เนียมหอม
62013057846 นางสาวชนากานต� ประสิทธิกุล
62013057847 นายวีระวุฒิ เมฆกระจาย
62013057848 นางสาวณัฐวรีย� สุขพัฒน�
62013057849 นางสาวจันทร�จิรา มีคํา
62013057850 นางสาวธิติยาพร กํามา
62013057851 นางสาวเกศกนก แปยอ
62013057852 นางสาวโซเฟYย จารุประสิทธ์ิ
62013057853 นางสาวศิริกาญจน� จันทร�วิชโน
62013057854 นางสาวสุนันท� นาคกร
62013057855 นางสาวประภัสสร สังข�ห5อ
62013057856 นางสาวชนาภรณ� เดชคง
62013057857 นายอภิสันต� สามัญตา
62013057858 นายณัฐพิสิฐ คงสนิท
62013057859 นางสาวพรไพลิน อรุณจินดาวรรณ
62013057860 นางสาวสาวิณี ฉิมพัด
62013057861 นายโดม ดําแก%ว
62013057862 นางสาวเจนจิรา ทองหล5อ
62013057863 นางสาวบุศราคํา พันบุระ
62013057864 นางสาวกมลทิพย� อึ่งปXอง
62013057865 นางสาวสุทธิดา สอนชิต
62013057866 นางสาวเพ็ญพิชา ทองเกตุ
62013057867 นางสาวอภิญญา แซ5เตEง
62013057868 นายนิรวิทธ� หอมชื่นใจ
62013057869 นายวุฒิชัย ฟองชัย
62013057870 นางสาววิภารัตน� พันธุ�กาง

หน%า 1929 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057871 นางสาวหทัยรัตน� คลังทอง
62013057872 นางสาวศรทิพย� แซ5จ่ัง
62013057873 นางสาวอนัญพร ศรีแสวง
62013057874 นางสาวรัชฏาพร สุดตาชาติ
62013057875 นางสาวพิศมัย รอดภัย
62013057876 นางสาวสิรินาฎ ภักดี
62013057877 นางสาวศศิธร เห็มภาค
62013057878 นางสาวสุพิชรัชฏ� สําเภาทิพย�
62013057879 นางสาวซายาตี สะอะ
62013057880 นางสาวกมลวรรณ คําพาที
62013057881 นางสาวนิภา สุขพ5วง
62013057882 นายศราวุธ ขาวงาม
62013057883 นางสาวสันธนา มัยดิง
62013057884 นางสาวน้ําทิพย� เทียนทอง
62013057885 นางสาวญานิศา ขาวหล%า
62013057886 นางสาวพิชญ�สินี เจียรบุตร
62013057887 นางสาวปFทมา ศรีส5ง
62013057888 นางสาวอัญชลี ทองอุ5น
62013057889 นางสาวณัฐณิชา จิรสถิตพรพงศ�
62013057890 นางสาวพิชาญดา ชุมสิงห�
62013057891 นางสาวธิดารัตน� อินทร�ภู5
62013057892 นางสาวสิริวิมล ต๋ันสกุล
62013057893 นางสาวธิดารัตน� แปะกลาง
62013057894 นางสาวนิตยา ยาปFน
62013057895 นางสาวปรียานารถ อินตUะสืบ
62013057896 นางสาวภัทราภรณ� จําลองกูล
62013057897 นายณัฐพร ชัยสายัณห�
62013057898 นางสาวจิรัญดา เขียวอ%น
62013057899 นายธนาวุฒิ สุขศรีจักรวาฬ
62013057900 นางสาวอนินดา พุทธพงศ�

หน%า 1930 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057901 นายณัฐวุฒิ มาเกิด
62013057902 นางสาวพัทธนันท� เก้ือก5ออ5อน
62013057903 นายสุรชาติ ชํานาญนก
62013057904 นางสาวอ%อยทิพย� วงค�หวัง
62013057905 นางสาวศรินรัตน� ขจรศรี
62013057906 นายชัชวาล แสงอ5วม
62013057907 นางสาวสุชาดา ด%วงแสง
62013057908 นางสาวอมรประภา แผ5นศิลา
62013057909 นายวศิวิญ\ุ� สารกิจปรีชา
62013057910 นางสาวเมธินี หวลหอม
62013057911 นางสาวเนฐิฎาวันต� หนุเจริญกุล
62013057912 นางสาวอรทัย ดีแซง
62013057913 นางสาวซูไซนับ ฮอมะแอ
62013057914 นางสาวธิดารัตน� สมานพันธ�
62013057915 นางสาวเสาวลักษณ� ณรงค�เดชา
62013057916 นางสาวปนัสยา สุขประเสริฐ
62013057917 นางสาววริศรา จีนคํา
62013057918 นางสาวสุพินดา ราชนิยม
62013057919 นายจิตริน โกมล
62013057920 นางสาววันดี ตาปFcน
62013057921 นางสาวอินทุอร บวรณัชชากุล
62013057922 นางสาวธนภัท ทับทิมทอง
62013057923 นางสาวจิณห�วิภา แก%วท5าไม%
62013057924 นางสาวบุษย�น้ําเพชร พลามิตร
62013057925 นางสาวณัฎฐนิชา น้ําหวาน
62013057926 นายแสงนเรศ นกยูงทอง
62013057927 นางสาวพัชราภา ต%องธนาโชติ
62013057928 นายเกียรติศักด์ิ มาระศรี
62013057929 ว5าที่ร%อยตรีธีรยุทธ วิหกหงษ�
62013057930 นางสาวกรรณิกา ห%าวหาญ

หน%า 1931 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057931 นางสาวดาราวรรณ ใบทอง
62013057932 นางสาวประเสริฐศรี คุ%มศักด์ิ
62013057933 นางสาววิลาวรรณ น%อยเจริญ
62013057934 นางสาวปริญธร จําเรียน
62013057935 นายณัฐวุฒิ เพ่ิมจิตร
62013057936 นางสาวครองรัชฏ� ศิลปศรประสิทธ์ิ
62013057937 นางสาวพิมพ�มาดา เรขะวิชัยดิษฐ�
62013057938 นายอัสรี ดําพิลา
62013057939 นางสาวสุพิชญาภัค จิรโชตินพพงษ�
62013057940 นางสาวอรุณสวัสด์ิ ดวงลูกแก%ว
62013057941 นางสาวเกศรินทร� ปริญญา
62013057942 นางสาวนารียา พุ5มเพ็ชร
62013057943 นางสาวอุมาพร ทองฉํ่า
62013057944 นางสาวสุวิมล เทียนถนอม
62013057945 นางสาววรวลัญช� พรปวันทรัพย�
62013057946 นายธีรภัทร� ศิริผล
62013057947 นางสาวชุตินันท� แดงจีน
62013057948 นางสาวศิริทัศน� ใจต5อ
62013057949 นางสาวอันธิกา ปาไหน
62013057950 นางสาววันวิสา ธรรมโชติ
62013057951 นางสาวสมฤทัย กําเนิดโทน
62013057952 นางสาวณัฐกฤตา รัตนสายใย
62013057953 นางสาวนิษฐาพัชร แสงประไพ
62013057954 นางสาวมัลลิกา หม่ืนไธสง
62013057955 นางสาวภัทรพร กอบกิจชัยสงค�
62013057956 นายภูวนัย นาคสมทรง
62013057957 นางสาวจิราวรรณ พิทักษ�
62013057958 นางสาวภรณ�ประภา อินทรานุสรณ�
62013057959 นางสาวเพชรรัตดา ละออ
62013057960 นางสาวกันยพร ภัทริศวรวิบูล

หน%า 1932 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057961 นางสาวปรียาดา เจียมวงษา
62013057962 นางสาวปาริชาต บุตรน%อย
62013057963 นางสาวชลฤดี วงศ�เรณู
62013057964 นางสาวนวลลออ โตเรืองศรี
62013057965 นายวีระยุทธ สีเหลือง
62013057966 นางสาวเภาวดี สมานโสร�
62013057967 นางสาวฤดี อังสุโชติเมธี
62013057968 นางสาวจิตราภรณ� บานแย%ม
62013057969 นายบุญสิทธ์ิ สิงห�โต
62013057970 นางสาวอินทรุภา ดีทองคํา
62013057971 นายอิสระ ทับเทศ
62013057972 นางสาวจันทร�ฑิมา ปFญญาสาร
62013057973 นางสาวนลินี สีทัด
62013057974 นางสาวมาริษา แย%มเมือง
62013057975 นายอนุชิต คําเฟLPอง
62013057976 นางสาวเบญญาภา รักท%วม
62013057977 ว5าที่ ร.ต.ศุภกิจ บุญเกษม
62013057978 นางสาวธนัญญา ทับทิม
62013057979 นายศักด์ิชัย อ5อนตา
62013057980 นางสาวสุมาลี หนูแก%วประดับ
62013057981 นางสาวเจนจิรา มากะเต
62013057982 นางสาวปริญดา แดงสวัสด์ิ
62013057983 นางสาวภัคจิรา มาลาพงษ�
62013057984 นายวีระศักด์ิ อินตUะวิน
62013057985 นางสาวขวัญเรือน แหวนแก%ว
62013057986 นางสาวรักษ�ณัทฤดี ศรีประภาธนาเลิศ
62013057987 นางสาวอังศุมาลิน ตาเถิง
62013057988 นางสาวปนัดดา สาลี
62013057989 นายชัยชนะ น%อยจาด
62013057990 นางสาวภคมน มะลิพรม

หน%า 1933 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013057991 นายประวัลวิทย� กลิ่นจันทร�
62013057992 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิทอง
62013057993 นายพัทธดนย� เกียรติกวานกุล
62013057994 นายอัษฎายุธ วรรณโชติ
62013057995 นางมาลิณี ดวงสุวรรณ�
62013057996 นายอารชวิน สุวิรนิตย�
62013057997 นายศุภณัฐ จะเฮิง
62013057998 นางสาวพัชนี มัชฌิมาภิโร
62013057999 นางสาวชุติมา ย้ิมป@Pน
62013058000 นายปรวินท� อมรสันต�
62013058001 นางสาวโชติกา โรจรัตน�
62013058002 นางสาวสาวิตรี ทองพวง
62013058003 นางสาวอโณมา สมบัติเปรมปรีด์ิ
62013058004 นางสาวจันจิรา ทรัพย�อาภรณ�
62013058005 นางสาวกรรณิกา โฉมงาม
62013058006 นางสาวพิมพ�วลัญช� นันทวัฒนภิรมย�
62013058007 นางสาวณิชาภา เจริญบุตร
62013058008 นางสาวอชิตา ปุXนกล%าหาญ
62013058009 นางสาวนริศรา รุณกาศ
62013058010 นายธกร ภาสุธนรัฐ
62013058011 นางสาวนรารัตน� มาทวี
62013058012 นางสาวภัครดา ปFญญาฤดีพร
62013058013 นางสาวสิริลักษณ� ไผ5แก%ว
62013058014 นางสาวนิศารัตน� ลี่เส็ง
62013058015 นางสาววรรณิดา มูลชัย
62013058016 นางสาวกุลธิดา ลุนทะจักร�
62013058017 นางสาวศิรินาฎ บุญรักษา
62013058018 นางสาวรัตนาพร ทองศรี
62013058019 นางสาวรัตนากร มันฑะกะ
62013058020 นายวัชระ เถ่ือนสอน

หน%า 1934 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058021 นางสาวประดับ ธนะโชติ
62013058022 นายสิทธิกร จิรปรีดา
62013058023 นางสาวธนัชพร กองมาลัย
62013058024 นางสาวธนพร รชตวงศ�ชัย
62013058025 นางสาววราลี ไพโรจน�พุทธิคุณ
62013058026 นางสาวกมลทิพย� มนตรีสา
62013058027 นางสาวกาญจนาพร สร%อยสระคู
62013058028 นางสาวกฤตชยา นวลละออง
62013058029 นางสาวชิดชล คณฑา
62013058030 นางสาวอุษา โรหิโตปการ
62013058031 นางสาวอารยา ช%างวิไล
62013058032 นางเขมกร ขณะรัตน�
62013058033 นางสาววรารัตน� จงไกรจักร
62013058034 นางสาวภัทริกา ป@ยะรัตน�
62013058035 นางสาวประภัสสร เบ็ญพาด
62013058036 นางสาวธัญพิชชา บุญบาง
62013058037 นางสาวกุสุมากูร ศรีประเสริฐ
62013058038 นายวสันต� ตามลิขิต
62013058039 นางสาวกุลิสรา แย%มบุญชุม
62013058040 นางสาวปรมพร ต้ังพิพัฒน�ไพบูลย�
62013058041 นางสาวชยุตรา คนเพียร
62013058042 นางสาวพิไลพรรณ พร%อมมิตรญาติ
62013058043 นางสาวปาลิดา กองพรม
62013058044 นางสาวอภิญญา นพคุณ
62013058045 นางสาวพรจิรา ชอบธรรมสกุล
62013058046 ว5าที่รตณภัทร คงสืบ
62013058047 นางสาวศศิชา เสนเผือก
62013058048 นางสาวพิมพ�พิมล จุ%ยประเสริฐ
62013058049 นางสาววรัฐภรณ� ขัดทา
62013058050 นางสาวชุติมาพร นาคหาญ

หน%า 1935 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058051 นางสาววาทินี โกนันทะ
62013058052 นายจารุวัฒน� พิมพ�ทนต�
62013058053 นางสาวเจตสุภา รจิตรัตนากร
62013058054 นายวินัย อุ5นอบ
62013058055 นางสาวพรทิพย� ใจธรรม
62013058056 นางสาวธิดารัตน� รัตนวงษ�
62013058057 นางสาวสุภาพร บุญสาร
62013058058 นายชณัฐ ช5างนาค
62013058059 นางสาวดวงหทัย อุปจันโท
62013058060 นายธนกฤษฏ์ิ พ5วงสมบัติ
62013058061 นายเจนวิทย� กาญจนวงค�
62013058062 นางสาวภาวิตา พาเจริญ
62013058063 นางสาวพัชราพรรณ ธรรมชัย
62013058064 นางสาวถาวรีย� เพชรศรีสม
62013058065 นายทรงเดช อังกูลพัฒนาสุข
62013058066 นางสาวภัทร�ธิชา ช%างต5อ
62013058067 นายสุชาติ อ5อนสันทัด
62013058068 นางสาววิไลภรณ� ดีโต
62013058069 นางสาวชนนิกานต� เชื้อหมอ
62013058070 นางสาวพิมพ�ชนก ชูนิล
62013058071 นางสาวจีระนันต� นนทมา
62013058072 นางสาวสุวรรณา บัวสมศรี
62013058073 นางสาวพัชราภา ใจดี
62013058074 นายตฤณณ เอี่ยมมี
62013058075 นางสาวฉวีวรรณ รอดพล
62013058076 นางสาวดาราวรรณ เพียงเกต
62013058077 นางสาวจริยา แสนโชติ
62013058078 นางสาวศศิธร เรืองหนู
62013058079 นางสาวเขมมิกา เข็มทอง
62013058080 นางสาวจิตติยา ละผิว

หน%า 1936 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058081 นางสาวจริยาพร ทองยา
62013058082 นายสุนันท� ไชยดี
62013058083 นางสาวกนกวรรณ ป;อมสาหร5าย
62013058084 นางสาวอรอุมา สารภีย�
62013058085 นางสาวสิริรัตน� แสงสุวรรณ
62013058086 นายธัชพงศ� พงษ�คณรัชต�
62013058087 นายนพภัณฑ� ฆ%องกังวาน
62013058088 นายเจตบดินทร� ศรัทธา
62013058089 นายธนะกิจ ไชยยางพานิช
62013058090 นางสาวณัฐริณี เจ%ยแก%ว
62013058091 นางสาววนิศา ปานแก%ว
62013058092 นางนัฏฐริณีย� เรืองโรจน�
62013058093 นางสาวกัญญาณัฐ โพธ์ิคีรี
62013058094 นางสาวโสรญา วรรณขํา
62013058095 นางสาวสุรินทร� รอดพวง
62013058096 นางสาวลักษิกา ธนมณฑล
62013058097 นางสาวซาฟูรอ ฆาเราะ
62013058098 นางสาวปวีณา มากเกตุ
62013058099 นางสาวสายฝน มีสกุล
62013058100 นายนันทร�ธวัช สุนทรธรรม
62013058101 นายชัชชัย มะโนม่ัน
62013058102 นางสาวสลิลพร มหัทธนวัฒน�
62013058103 นายอนันตชัย มูสิโก
62013058104 นางสาวเพชราภรณ� สมพงษ�สี
62013058105 นางสาวนิรภัฎ พัฒนกุล
62013058106 นายกิตติกร สมบูรณ�
62013058107 นายณัฐภูมิ สุจริตธรรม
62013058108 นางสาววรพนิต สร%อยทอง
62013058109 นางสาวสุขุมาลย� สีกุนฮาด
62013058110 นางสาวสุธิดา ใจชื้น

หน%า 1937 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058111 นายอัจฉรีย� น้ําค%าง
62013058112 นายณัฐวัฒน� วงศารัตนศิลปQ
62013058113 นางสาววิลาวรรณ บุญสุข
62013058114 นายวิบูลย�ชัย นวลศรี
62013058115 นายวุฒิชัย วิทศิริ
62013058116 นายนฤเบศร� ทองพูล
62013058117 นายปุณยวัจน� ใจเอื้อ
62013058118 นางสาวสุนิษา วงษ�ยังอยู5
62013058119 นางสาวพิชญ�สินี ไร5สูงเนิน
62013058120 นางสาวอรวรรณ ทองเก้ือ
62013058121 นางสาวปริชมน ประจงการ
62013058122 นางสาวกรรณิการ� ต๊ิบหลวง
62013058123 นางสาวชณินนาท ศิลาวงษ�
62013058124 นางสาวศิริวรรณ กังซุ%น
62013058125 นายทรงพล พูลเพ่ิม
62013058126 นางสาวนวลฉวี ทุมยา
62013058127 นางสาวรุ5งนภา แข็งแรง
62013058128 นายสุรศักด์ิ คําอ5อน
62013058129 นางสาวฐปณี จันทคัด
62013058130 นายอาทิตย� เบาะแฉะ
62013058131 นางสาวธีราพร สรรพกิจ
62013058132 นางสาววราพรรณ ภู5พันธ�
62013058133 นางสุภารัตน� อินบุญ
62013058134 นายณัฐวุฒิ เขตบุรี
62013058135 นางสาวแคทลียา สแลแม
62013058136 นางสาวป@ยาพัชร ธนะสกุล
62013058137 นายสาธิต วัฒนศรี
62013058138 นางสาวณัฏฐ�ชนัญญา จันราวี
62013058139 นางสาวภัทรนรินทร� ทองสวัสด์ิ
62013058140 นางสาวราวรรณ� อารีย�

หน%า 1938 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058141 นางสาวพิมลรัตน� พลายละหาร
62013058142 นางสาวอัจฉราภรณ� นวนจันทร�
62013058143 นางสาวภัทรพร พูลสวัสด์ิ
62013058144 นางสาวเรือนหยก ไทยเทศ
62013058145 นางสาวสุนารี ดําเอียด
62013058146 นางสาวกาญจนา ยาสมุทร
62013058147 นายเอกนรินทร� ยอดอินทร�
62013058148 นางสาวปาณริศา ปานเขียน
62013058149 นายพิช\ุตม� ทองขาว
62013058150 นายวงศกร เรืองฤทธ์ิ
62013058151 นางสาวปรียวัลย� คงเจริญ
62013058152 นางสาวนุชรี สาตUะ
62013058153 นางสาวจิราพัชร นันตา
62013058154 นางสาวขนิษฐา ทวนทอง
62013058155 นางดารารัตน� ภูสุข
62013058156 นางสาวพวงผกา เพชรแดง
62013058157 นางสาววรัญญา เรืองอ5อน
62013058158 นายสุพลวัชร� ภานุพงษ�ชัย
62013058159 นางสาวกาญจนา แลเพชร
62013058160 นางสาวลักษมณ อินเลิศ
62013058161 นางสาววิภารัตน� วงค�สวัสด์ิ
62013058162 นางสาวอัจฉรา จงไกรจักร�
62013058163 นางสาวสุชานาถ ทะยานรัมย�
62013058164 นายเศรษฐสิริ ไพศาลนิยมศรี
62013058165 นายวาลิด บากา
62013058166 นางสาวพัชรี โพบุญเรือง
62013058167 นางสาวพัชรินทร� สมัยสงค�
62013058168 นางวรพัชร� ชัยวิรัช
62013058169 นางสาวชฎาพร ศิวะรัตน�
62013058170 นางสาววารุณี สอนเพ็ง

หน%า 1939 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058171 นางสาวอรนลิน จันทร�กฤษ
62013058172 นางสาวสายใย โกษากุล
62013058173 นางสาวเมธาวี ต้ังจิตรเจริญ
62013058174 นางสาวพิมณดา จ5าเหม็ง
62013058175 นายสุกฤษฎ์ิ เลือดขุนทด
62013058176 นายธนากร โพธ์ิพัด
62013058177 นายพีรพล รัศมีธรรมโชติ
62013058178 นางสาวขนิษฐา ปFญญาทอง
62013058179 นายณัฐพงษ� เตชะดี
62013058180 นางสาวณัฎฐนันท� พิทักษ�วงศ�
62013058181 นายวสิษฐ�พล ทองน%อย
62013058182 นางสาวปลาย กุลศรีรัตน�
62013058183 นางสาวทักษพร จันที
62013058184 นางสาวสุกัญญา อุดมรักษ�
62013058185 นางสาวอนุสรา พิรักษา
62013058186 นางสาวรวิวรรณ ชมภูสุข
62013058187 นางสาวจุรีรัตน� สมันเรือง
62013058188 นางสาวมณีรัตน� แซ5คู
62013058189 นายสัมฤทธ์ิ หอมหลาย
62013058190 นางสาวฤทัยรัตน� เปรมพรหม
62013058191 นางสาวพัชนี เวียงนิล
62013058192 นายทิวากร มานะพิมพ�
62013058193 นางสาวอรวรา นิยะสม
62013058194 นางสาวแพรพลอย ขุนหมวก
62013058195 นางสาวปรางค�วลัย เพ็ชรกลับ
62013058196 นางสาวเพ็ญพิชชา แก%วจงประสิทธ์ิ
62013058197 นางสาวกุลริศา ธรรมรักขิโต
62013058198 นายเย็นศิระ ตันติฐากูร
62013058199 นางสาวจตุพร ไชยปFญญา
62013058200 นายกานต�ธีรา ถ่ีถ%วน

หน%า 1940 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058201 นางสาวรสกมล จันทะคีรี
62013058202 นายปริญญพงษ� ทนินซ%อน
62013058203 นายพงศ�ศักด์ิ ประชุมทอง
62013058204 นายศรัญ ชัยเกษตรสิน
62013058205 นางสาวสุวีรยา คงนุ5น
62013058206 นางสาวทิพย�จุฑา เขียวโสภณ
62013058207 นางสายฝน สร%างไร5
62013058208 นางสาววรกมล เบ็ญจาธิกุล
62013058209 นายอัจชวิน เปรมอ5อน
62013058210 นายกิตติพันธ� ปานเจริญ
62013058211 นางสาวณัฐชา ศิริสลุง
62013058212 นางสาวปาจรีย� วรโพด
62013058213 นายอิบรอเฮ็ง มาหะมิง
62013058214 นางสาวสุนิสา สัญวงศ�
62013058215 นางสาวพิชญา อ%ายจันทึก
62013058216 นางสาวศุภาพร พิพัฒน�วัฒนาสกุล
62013058217 นางสาวรสสุคนธ� จันทร�กล่ํา
62013058218 นางนวรัตน� พ5วงอินทร�
62013058219 นางสาวเมยวดี ทวีวัน
62013058220 นายอัษฎายุธ พลหาร
62013058221 นางสาวสุภาพร เลื่อนลอย
62013058222 นางสาวพรพรรณ จงสวัสด์ิ
62013058223 นางสาวชุติมา บางไพร
62013058224 นายกฤษฎา กEาใจ
62013058225 นางสาวสาลิกาภัส พ่ึงเดชะ
62013058226 นางสาวจันทร�จิรา กาญจินดา
62013058227 นายสหัสวัต สายเสมา
62013058228 นางสาวพรมรินทร� กระมลสุข
62013058229 นางสาวจิดาภา จันทร�กระจ5าง
62013058230 นายธราเทพ ขาวเธียร

หน%า 1941 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058231 นางสาวจุฑามาศ ผมอ5อน
62013058232 ว5าที่ร%อยตรีภัทรวรรธน� ไกรป@ยเศรษฐ�
62013058233 นายอริญชย� กุลพรเพ็ญ
62013058234 นางสาวณัฐธัญญรัตน� สอนหล%า
62013058235 นายอนุสรณ� บุญสุวรรณ
62013058236 นางสาวอําพาพร งามตา
62013058237 นางสาวเบญญาภา อูบแก%ว
62013058238 นายพอเจตต� ทองทา
62013058239 นางสาวบัวเงิน วิเศษพงษ�
62013058240 นางสาวสุภาวดี ชัยโย
62013058241 นางสาวธนาภา ชูณรงค�
62013058242 นางสาวสุนิสา วังทอง
62013058243 นางสาวธันยพร ทรัพย�แก%ว
62013058244 นางสาวกฤตยาภรณ� จรเอ%กา
62013058245 นางวรรณสินี ทิพย�ประชา
62013058246 นางสาวนิภาพร แทบธรรม
62013058247 นางสาวชนนิกานต� อ5อนเกตุพล
62013058248 นางสาวศิริพักตร� กฤษณะโลม
62013058249 นางสาวนันทิชา พรหมจันทร�ทัน
62013058250 นางสาวชุติมา มีสุวรรณ�
62013058251 นางมณี คงพิริยะนันท�
62013058252 นางสาวเบญจมาภรณ� ภานุโรจนากร
62013058253 นางสาวศิรประภา สุวรรณศิลปQ
62013058254 นางสาวกรคณา แก%งคํา
62013058255 นางสาวเนตรฤทัย ภาวนาเจริญ
62013058256 นายอเนธา ณรงค�รัตน�
62013058257 นางสาวภัทราภา ราชบุรี
62013058258 นางสาวศุทธิชา เศรษฐบุตร
62013058259 นางสาวกรองแก%ว ชัยกฤษ
62013058260 นายจตุพร ดําแพร

หน%า 1942 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058261 นางสาวสุภานัน อินแตง
62013058262 นางสาวพัชรินทร� อุนศิริพงษ�
62013058263 นางสาววีรฉัตร แคนหนอง
62013058264 นางสาววรรณภา เปรมสวัสด์ิ
62013058265 นางสาวนาตยา จีนจรรยา
62013058266 นางสาวสุรางค�รัตน� วรัมภา
62013058267 นางสาวสุนิสา ทองสําโรง
62013058268 นางสาวจุรีรัตน� โอมาก
62013058269 นางสาวปFญญาพร เย่ีย
62013058270 นางสาวสิตานันท� เปรมเผื่อน
62013058271 นางสาวชยาภรณ� ภะมะรินทร�
62013058272 นางสาวพัชรินทร� ไชยศิลปQ
62013058273 นางสาวกัญญาพัชร จ๋ีคีรี
62013058274 นางสาวณัฐกานต� ฤทัยโสภา
62013058275 นางสาวพิมชมภู พิมพ�ดิษฐ�
62013058276 นายนราวิชญ� อิ่มทวีกุล
62013058277 นางสาวศศิประภา เจตวิทูร
62013058278 นางสาวกมลชนก ยงรักษา
62013058279 นางสาวหทัยชนก ภักดีนวล
62013058280 นางสาววีรภา ประอินทร�
62013058281 นางสาวบุศรา คําศรี
62013058282 นางสาวสมฤทัย แสงนัย
62013058283 นางสาวรัชนีวรรณ� ริมรัศมี
62013058284 นางสาวสมฤดี ไชยลาภ
62013058285 นายเชิงชาย โพธ์ิทองมา
62013058286 นางสาวคณิตา เพ็งสลุด
62013058287 ว5าที่ร%อยตรีบุญธวรรณ มะลิแย%ม
62013058288 นายพรชัย สรยิง
62013058289 นายเจษฎา วงค�ยะลา
62013058290 นางสาวปริยาภรณ� บุญฮอง

หน%า 1943 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058291 นางสาวจินดารัตน� ปริโยธร
62013058292 นางสาวอรุณี ขยันทํา
62013058293 นางสาวณิชชา พรหมพิทักษ�
62013058294 นางสาวเยาวลักษณ� ว5องวิการณ�
62013058295 นางสาวนฤมน บุญยืด
62013058296 นายอิศรา ผือลองชัย
62013058297 นางสาวอุมาพร รัตนพร
62013058298 นางสาวชนัญชิดา มานก
62013058299 นางสาวอัญชลี เขียวมรกต
62013058300 นางสาวกุสุมา เอี่ยมสืบทับ
62013058301 นางสาววิลัยลักษณ� เกลี้ยงคําหมอ
62013058302 นางสาวนงนารถ ชาติโคกสูง
62013058303 นางสาวชฎาพร เมตตาประสพกิจ
62013058304 นางสาวศิวภรณ� พรหมประเสริฐ
62013058305 นายพัฒนศักด์ิ ทัพเมือง
62013058306 นางสาวจันทิมา ศรมยุรา
62013058307 นางสาวแพรวา ประสพศรีสุรัตน�
62013058308 นายอัครเดช อายุพงศ�
62013058309 นายวชิระ มหัน
62013058310 นางสาวอัศนีย� แจ5มกล่ํา
62013058311 นายวีรภัทร ถนอมพันธ�
62013058312 นายนรรธกรณ� สิทธิเอี่ยมศักด์ิ
62013058313 นางสาวตะวันฉาย เพ็งพล
62013058314 นางสาวจุฑามาศ จิตแม%น
62013058315 นางสาวสมฤดี สงรอด
62013058316 นายภาณุพันธ� จันทพิมล
62013058317 นางสาวจงรักษ� กันยัง
62013058318 นายคมสันต์ิ การคาน
62013058319 นางสาวมีรฏา อินทจักร�
62013058320 นางสาวช5อเอื้อง วงษ�แก%ว

หน%า 1944 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058321 นางสาวปาริชาติ ต้ังปFญญาไว
62013058322 ว5าที่ร%อยตรีพงศ�สิริ สินอุดม
62013058323 นายปFญญา เพชรดีคาย
62013058324 นางสาวเกวลิน โรจน�ประเสริฐสุด
62013058325 นางสาวสุจิตรา จงรักษ�
62013058326 นายวัฒนา พันที
62013058327 นางสาววิภาวินี ศรีพรม
62013058328 นางสาวมีนมณี สติภา
62013058329 นางสาวณัฐธิดา เปลี่ยนประเสริฐ
62013058330 นางสาวณัฐวดี ณ ระนอง
62013058331 นางสาวชนาพร ผู%ดี
62013058332 นายภีมพัฒน� พลอยวิลัย
62013058333 นางสาวใบฝ;าย นาคเสวี
62013058334 นางสาวอภิชญา เกษสุวรรณ
62013058335 นางสาวศิริลักษณ� อาจดวงดี
62013058336 นางสาวมนทกานต� เนียมจันทร�
62013058337 นางสาวอารยา แดงพรม
62013058338 นางสาวโยธิกานต� ภิญโญ
62013058339 นายสรรเสริญ ชมสอิ้ง
62013058340 นายอธิวัชร� วรพงศธร
62013058341 นางสาวสุณิสา ปFPนปอ
62013058342 นางสาวกชรัตน� รัตนเสรี
62013058343 นางสาวอังคณาพัศ วัจนะสวัสด์ิ
62013058344 นางสาวรัญชิดา สงขาวพิพัฒน�
62013058345 นางสาวสไบทิพย� สุรินทร�
62013058346 ว5าที่ ร.ต.ธนัฐ ประเสริฐชัยชนะ
62013058347 นางสาวมาริสา รอดจริง
62013058348 นางสาวมัณฑนา ป@นะถา
62013058349 นางสาวรุสมีนี บือราเฮม
62013058350 นางสาวช5อเพ็ชร ธรรมนาม

หน%า 1945 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058351 นางสาวรัชพร เรืองเกิด
62013058352 นายหัสนัย ผัดวงศ�
62013058353 นางกณัชชา พุ5มจันทร�
62013058354 นางสาวเมธินี ทุ5ยอ%น
62013058355 นางสาวขวัญตา เดชเดโช
62013058356 นางสาวญาสุมินทร� ทองศรี
62013058357 นางสาวนารีรัตน� ศรีป@
62013058358 นายพุฒิชัย ทัดทอง
62013058359 นางสาวพิชญา พรหมเจริญ
62013058360 นางสาวชูลิน เกียรติวิศาลศรี
62013058361 นางสาวอนิษา เพ็ชรทองมา
62013058362 นายอลงกรณ� บุญกรานต�
62013058363 นางสาวสาวิตรี ขาเรรัมย�
62013058364 นายศุภเจตน� เจริญมายุ
62013058365 นางสาววิภา นาคไทย
62013058366 นายณรงค�ฤทธ์ิ สังข�กุล
62013058367 นายพรชัย สมนาม
62013058368 นางสาวธรณ�ธันย� บัวรอด
62013058369 นางสาวรุ5งคณิตย� เครือแสง
62013058370 นายสุธี พ่ึงกลั่นดี
62013058371 นางสาวรัชดากร พ่ึงสาย
62013058372 นางสาวสิรภัสส� สีเสน
62013058373 นายธนากร ธรรมะชัย
62013058374 นางสาวณัฐกานต� มะลิวัลย�
62013058375 นางสาวแพรสิริ จุ5งสกุล
62013058376 นางสาวทัศนีย� ตุ%ยสืบ
62013058377 นางสาวญาโณบล บุญชู
62013058378 นางสาววลัยพร คงทน
62013058379 นางสาวจินต�ณกรณ� คงศิริบุญรักษ�
62013058380 นางสาวชนัฏฐา วงศ�สุวรรณ

หน%า 1946 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058381 นางสาวโสภา จารุพันธุ�
62013058382 นายสุวัฒนานนท� ศรีโกศล
62013058383 นางสาวพิชญ�สินี คงกระพันธ�
62013058384 นางสาวพชร มณีโชติ
62013058385 นางสาวณลลิณ รักถ่ินไทย
62013058386 นายอลงกรณ� พงศ�วนัชพร
62013058387 นางสาวศิรัญญา มะหะหมัด
62013058388 นางสาววรัญญา ศิริลักษณ�
62013058389 นางสาวสิริพร เปลี่ยนนุช
62013058390 นางสาวนภัสนัน โชระเวก
62013058391 นายบัญญัติ ฉํ่าแฉล%ม
62013058392 นางสาวอารียา จันทรเสนา
62013058393 นางสาวชญานันท� แก%วลา
62013058394 นางสาวแสงดาว เล็กสาลี
62013058395 นางสาวณัฐณิชา นักเสียง
62013058396 นางสาววันทนีย� นิยมวรรณ�
62013058397 นางสาวสุประวีณ� เที่ยงตรง
62013058398 นายฉัตรนเรศวร� ศิริโกมุท
62013058399 นางสาวจรรยา รู%ขาย
62013058400 นางสาวภัคนิชชา พูลสิน
62013058401 นางสาวรุ5งรัตน� สุขจิต
62013058402 นางสาววนัสนันท�ญา ดําสนิท
62013058403 นางสาวธันยนันท� สุนทรวัฒน�
62013058404 นางสาวโสมวรรณ สฤษดิพันธ�
62013058405 นางสาวสุวนันท� ทับธานี
62013058406 นางสาวนุชรินทร� นาเหนือ
62013058407 นางสาวลดาวัลย� ครุฑวงศ�
62013058408 นางสาวอัจฉราภรณ� ทิมเจริญ
62013058409 นางสาวณภัทร สิริลอยรัตน�
62013058410 นางสาวพัทริดา บุญถนอม

หน%า 1947 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058411 นายกมลภพ นววัชรินทร�
62013058412 นายรณกร เทียนทองถาวร
62013058413 นางสาวปาริฉัตร จันทร�ลาย
62013058414 นายนิติวัฒน� จินดาหลวง
62013058415 นายชาญชัย อมรสรวง
62013058416 นางสาวณัฐฐิกาพร โพธ์ิสีดา
62013058417 นางสาวฐิติภัทร มนูญพงศ�
62013058418 นางสาวฐายิกา ชัฐพัทธ�
62013058419 นางสาวสวรรยา ดําแก%วหล5อ
62013058420 นายอนันตชัย สัจจพงษ�
62013058421 นางสาวอฐิตยา แซ5เตียว
62013058422 นายวุฒิพงษ� ทองปFMน
62013058423 นางสาวจิรวรรณ ดูพร%อม
62013058424 นางสาวพรชนก กระต5ายทอง
62013058425 นางสาวสุกัญญา มหาโยธี
62013058426 ส.อ.หญิงวรรณพร สรรพทรัพย�
62013058427 นายพิสิฐ ช5างดําริห�
62013058428 นางสาวอภันตรี นุชดํารงค�
62013058429 นายยงยุทธ จําปา
62013058430 นางสาวอนุสรา อุ5นเจริญ
62013058431 นางสาวเกษสุดา ดงพระจันทร�
62013058432 นายณัฐพงษ� ม5วงจ่ัน
62013058433 นางสาวจริยาภรณ� สังข�ช5วย
62013058434 นางสาวโยทะกา มณีโชติ
62013058435 นางสาววิชชุดา คํามา
62013058436 นายชัยธวัช หอมรส
62013058437 นางสาวพัสวี ลิ่วพงษ�สารสิน
62013058438 นางสาวเพ็ญไฉน บรรเลงส5ง
62013058439 นายติณห� สุวรรณสมบัติ
62013058440 นายสุนทร น%อมเกียรติกุล

หน%า 1948 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058441 นางสาวอินทพิมพ� วงษ�พันธ�สิงห�
62013058442 นางสาวนาเดีย อดุลย�พิจิตร
62013058443 นายศักด์ิธิสิทธ์ิ วรบุตร
62013058444 นายนิพิฐพนธ� คําอาจ
62013058445 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ส5องภพ
62013058446 นางสาวจิตณัฐชา เหรียญทอง
62013058447 นางสาวอมรรัตน� ภู5ไพบูลย�
62013058448 นางสาวฐาปนี นาคกุล
62013058449 นายธนศักด์ิ มาลาเวช
62013058450 นางสาวสกาวรัตน� ศรีโห%มี
62013058451 นางสาวศศิธร นุชนามี
62013058452 นางสาวจารุวรรณ พรหมมณี
62013058453 นางสาวญาฐณา ภควัตธนโกศล
62013058454 นายณัฐภัทร ชาญธัญกร
62013058455 นางสาวอรวรรยา อาจารียวุฒิ
62013058456 นายณัฐวัฒน� โรจน�เอกจิตร
62013058457 นายสหรัฐ เมืองจันทร�
62013058458 นางสาววิมล เจือจันทร�
62013058459 นางสาวพรทิพย� ชูวงษ� 
62013058460 นางสาวแคทลียา ชอบธรรม
62013058461 นายวิษณุ เนื่องนํา
62013058462 นางสาวนอฮาซีกีน วาเงาะ
62013058463 นางสาวกรณิกา สมเต5ย
62013058464 นางสาววริศรา วิเชียรมณี
62013058465 นายอภิชัย ฮาดปากดี
62013058466 นายวีระศักด์ิ มาด%วง
62013058467 นางสาวทยาตา บรรจงปรุ
62013058468 นางสาวเนตรนภา มะยะเฉียว
62013058469 นางสาวณิรินทร� ธรรมสาร
62013058470 นางสาวป@ยะทิพย� วรนุช

หน%า 1949 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058471 นายณัฐพล จับสงวน
62013058472 นางสาวมะริสา คล%ายสินธุ�
62013058473 นายปกรณ� ศรีบุญลือ
62013058474 นางสาวสิริวุฒิพร นัยสวัสด์ิ
62013058475 นางสาววรัญญา ธงชัย
62013058476 นางสาวณัฐฐา พิมพ�วงษ�เกตุ
62013058477 นายอัครวัตร ภูอนันต�
62013058478 นางสาวกนกวรรณ ย่ิงทวี
62013058479 นายชัยยศ โยธาทัย
62013058480 นางสาวอภิชญา มาสริ
62013058481 นางสาวจินตนา โสตแก%ว
62013058482 นายณัฐพงศ� ทิรา
62013058483 นางสาวดวงจันทร� บรรลือ
62013058484 นางสาวอัญชลี ทวีถาวรสวัสด์ิ
62013058485 นางสาวณฐมน ทองมี
62013058486 นางสาวมาริสา แช5มไพโรจน�
62013058487 นางสาวจิรายุ ทะแพงพันธ�
62013058488 นางสาวเจนจิรา คงเจริญ
62013058489 นางสาววีรนาถ มีแดง
62013058490 นางสาวณัฐฐาพร ศิริโภคา
62013058491 นางสาวนันธิณีย� เวียงหงษ�
62013058492 นางสาววิภาวี ศรีสุวรรณ
62013058493 นางสาววรญา มีวรรณ
62013058494 นายศิริวุฒ ชูติธวัช
62013058495 นางสาวพรทิพย� แนวทัด
62013058496 นางสาวน้ําทิพย� กองแก%ว
62013058497 นางสาวศศิทร ชูจิตร
62013058498 นางสาวอิศราพร วรชินา
62013058499 นางสาวชมพูนุช อุปพงษ�
62013058500 นางสาวภาวิณี อนุฤทธ์ิ

หน%า 1950 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058501 นางสาวพัชรพร กาศคําสุข
62013058502 นายพงษ�ศิริ เกษดี
62013058503 นางสาวจันทิรา สุขพิลาภ
62013058504 นางสาวหัสยา หร5องบุตรศรี
62013058505 นางสาวพิชญ�สินี เถาทอง
62013058506 นางสาวเบญญาดา บุตรโพธ์ิ
62013058507 นางสาวอรอนงค� เกิดบัว
62013058508 นางสาวรัตนบดี โพธ์ิปFMน
62013058509 นางสาวกนกวรรณ สุขสี
62013058510 นางสาวปรารถนา ทรัพย�สิน
62013058511 นางสาวอุทุมวรรณ โพธ์ิศรี
62013058512 นายวรภัทร พระภักดี
62013058513 นางสาวเจริญศรี เทพไชย
62013058514 นางสาวสวิไล มงคลอินทร�
62013058515 นางสาวบุณฑริกา ช5างหล5อ
62013058516 นายนาวิน บํารุงราญ
62013058517 นายกิตติคุณ แก%วแสนขัน
62013058518 นางสาวศิริลักษณ� มาศเมฆ
62013058519 นายจารุกิตต์ิ ชุมทอง
62013058520 นางสาววรรณทวี บัวผัน
62013058521 นางสาวเขมรินทร� พนังนิตินันท�
62013058522 นางสาวเบญจวรรณ ใจกํ่า
62013058523 นางสาวขนิษฐา ยกซ้ือ
62013058524 นางสาววริศรา พลเศษ
62013058525 นางศิริพร พิมาลย�
62013058526 นางสาวประไพรัตน� ถาวรศักด์ิ
62013058527 นายสุรศักด์ิ อาภาสกุล
62013058528 นางสาวจรัสพร หลวงแสง
62013058529 นางสาวศรัญญา นาพรม
62013058530 นางสาวจิตทิวา ณ วิเชียร

หน%า 1951 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058531 นางสาวชลธิชา ไกรทอง
62013058532 นางสาวเสาวภา กวดวงศ�ษา
62013058533 นางสาวสุภาณี ยังสี
62013058534 นางสาวปวีณ�ริศา เอี่ยมแดง
62013058535 นางสาวรัตนา จันทคีรี
62013058536 นางสาวอรจิรา ฐิตะโลหิต
62013058537 นายปรเมศว� ภู5พูล
62013058538 นางสาวป@ยาภรณ� นฤภัย
62013058539 นางสาวอุบลวรรณ ศรีศรุติยาภรณ�
62013058540 นางสาวกรรณิกา ป@Pนเสา
62013058541 นายสุวินัย จันทร�ภู5
62013058542 นางสาวพัชรา เทพณรงค�
62013058543 นางสาวอัธยา เก้ือเส%ง
62013058544 นายอานุภาพ พลวัน
62013058545 นางสาววิภานี อ่ําสอน
62013058546 นางสาวณัฐภรณ� กลิ่นเจริญ
62013058547 นางสาวมณีรัตน� นวลกุล
62013058548 นางสาวปFณฑรีย� อินทกูล
62013058549 นางสาวปฐมาวดี สร%อยสูงเนิน
62013058550 นางสาวพีรนาถ วาระภูมิ
62013058551 นางสาววทันยา สุขเหมือน
62013058552 นายพรชัย กันเวช
62013058553 นางสาววรรณดี กลําภากร
62013058554 นางสาวประทุมมาศ จันทะกลาง
62013058555 นางสาวกนกพรรณ เอื้อทยา
62013058556 นายธัชพงศ� เปรมประยูร
62013058557 นายณัฐนันท� สุวรรณวงศ�
62013058558 นางสาวพูนพิชญ� เพ็ชรงาม
62013058559 นายทรงพล ชัยมงคล
62013058560 นางสาวศุภวัลย� กัลยา

หน%า 1952 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058561 ว5าที่ร.ต.รังสิยา จูบ%านไร5
62013058562 นางสาวพรหมภัสสร ตันพล
62013058563 นางสาวรุจิรา แจ5มจํารัส
62013058564 นางสาวจิตลัดดา ศรีพล
62013058565 นายซุลกิฟลี ฮัจยีมูฮัมมัด
62013058566 นางสาวศิริวรรณ วงศาโรจน�
62013058567 นายพิสิฐ เผือกเสวก
62013058568 นางสาวเสาวลักษณ� ลือวันคํา
62013058569 นายภาณุพงศ� องคะกาศ
62013058570 นางสาวสาวิตรี กลุดนิ่ม
62013058571 นางสาวอัตยา เก้ือกูล
62013058572 นายพงศกร ศรีแสงฉาย
62013058573 นายสมศักด์ิ หลําประเสริฐ
62013058574 นายวิชชุกร บุญถนอม
62013058575 นางสาวปารวัณ หิรัญรักษ�
62013058576 นางสาวฆีรนี หิรัณย�โภไคย
62013058577 นางสาวเกษสุดา นามแสง
62013058578 นางสาวชุดาภา ทองศักด์ิ
62013058579 นายธีรภัทร� ศรีบุบผา
62013058580 นางสาววิภารัตน� กิจผดุง
62013058581 นายทีปกาญจน� คชเสน
62013058582 นายอนันต� แก%วขวัญ
62013058583 นางสาววิจิตตรา บวชดอน
62013058584 นางสาวกชนิภา เกษมราษฎร�
62013058585 นางสาวเนตรนภา วงศ�ไพบูลย�ชัย
62013058586 นางสาวกาญจนาวดี เอี่ยมกระจ5าง
62013058587 นายขจรเกียรติ แสงเล็ก
62013058588 นางสาวอริสา ผุดผ5อง
62013058589 นางสาวนพัทชา สุระแสง
62013058590 นางสาวอนิส สาแม็ง

หน%า 1953 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058591 นางสาวศศกช ทองไพจิตร
62013058592 นายกฤษณะ สุภาพิน
62013058593 นางสาวชไมพร จิตรใจม่ัน
62013058594 นางสาวกนกพรรณพร ครองภูมินทร�
62013058595 นายคริษฐ� แสวงดี
62013058596 นายอภิเดช ฤทธิวงศ�
62013058597 นายลัภพงษ� วงค�เวียน
62013058598 นางสาวณัฐนันท� โพธ์ิไขย�
62013058599 นางสาวพลอยพัฑรา โกษาจันทร�
62013058600 นายพิชญ ปานมี
62013058601 นางสาวกัญจพจญ� ไชยประสิทธ์ิ
62013058602 นางสาวกัญณ�ภัทร� สดชื่น
62013058603 นางสาวปาริชาติ แก%วสมบัติ
62013058604 นางสาวฐิติรัตน� วงศ�จา
62013058605 นายจําเนียร คําลือชา
62013058606 นายฐสกภน ณศธิกมน
62013058607 นางสาวรัชดาภรณ� ฝFMนพรม
62013058608 นางสาวขวัญฤทัย หงษ�เอี่ยม
62013058609 นางสาวมัญชุพร สุดใจ
62013058610 นางสาวพรชนก สว5างศรี
62013058611 นางสาวสุภัสสร แสงทอง
62013058612 นางสาววีรดา ม5วงสีตอง
62013058613 นายอรชุน ทองเพ็ง
62013058614 นางสาวศศิธร ไวยกรรณ�
62013058615 นางสาวบุษกร เพียงพรม
62013058616 นายคุณาวุฒิ วิชาดี
62013058617 นางสาวสุรัญญา แสนดี
62013058618 นายเดชา เที่ยงธรรม
62013058619 นางสาววีรยา เจ็งฮั้ว
62013058620 นางสาวเกษกานดา ชินสมบูรณ�

หน%า 1954 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058621 นายชัยวัชร วรรณสวัสด์ิ
62013058622 นางสาวปราณี ร5มโพธ์ิ
62013058623 นางสาวเกษราภรณ� สีดาคํา
62013058624 นางสาวธิดารัตน� นามวงศรี
62013058625 นายยงยุทธ ชูช5วย
62013058626 นายธิษณ� กันธิยะ
62013058627 นางสาวกนิษฐา ลิตา
62013058628 นางสาวรัตนรุ5งระวี วุฒิสาร
62013058629 นางสาวชญาดา หม่ันเพ็งยัง
62013058630 นายอัครพนธ� แก%วเล็ก
62013058631 นางสาวนธิดา เจริญสุข
62013058632 นางสาววารุณี งามจันอัด
62013058633 นางสาวชนันรัตน� ใจตน
62013058634 นายธิปไตย คําจันทร�
62013058635 นางสาวพรจุฬาลักษณ� สุริยันต�
62013058636 นายวิศรุตต� ขวัญสิริดํารง
62013058637 นางสาวจริยา ต่ันแก%ว
62013058638 นายปุณยวัจน� ส5งศรี
62013058639 นางกาญจนา ชมสวน
62013058640 นายวีรชน ภูสถาน
62013058641 นางสาวเพชรา สุขสําราญ
62013058642 นางสาวสุภาวรรณ นันทชัย
62013058643 นางสาวขวัญฤดี พ5วงเพชร
62013058644 นายภูวนาท ทองคํา
62013058645 นายกรชวัล แก%วกํายาน
62013058646 นางสาวนันทพร แสงสว5าง
62013058647 นายทรงพล เรียงลําดับวงศ�
62013058648 นายวิชญา ผงวิเศษรัตน�
62013058649 นางสาวพริมา เพ็งพิต
62013058650 นางสาวทิพวรรณ ทองดอนดู5

หน%า 1955 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058651 นางสาวฉัตรอรุณ ดังเสนาะ
62013058652 นางสาวชนิดา แซ5เฮ%ง
62013058653 นางสาวปาริชาต เมืองเอก
62013058654 นางสาวสุชาดา มาลีสุวรรณ
62013058655 สิบเอกสรายุทธ พงษ�ศรียา
62013058656 นางสาวชลิตา เชื้อชาย
62013058657 นางสาวสุภารัตน� เก%าเอี้ยน
62013058658 นายปรัธนา มีทองขาว
62013058659 นางสาววรสุดา แก%วม่ิง
62013058660 นายประสงค� จุมพลนิรมล
62013058661 นางสาวอลิศา ศรีระวัตร
62013058662 ว5าที่ ร.ต.หญิงวรรณวิสา สุดอ%อม
62013058663 นายเจษฎากร ชัยเลิศ
62013058664 นางสาวป@ยากร เกิดผล
62013058665 นางสาวตรียนุช มุงคุณ
62013058666 นางสาวไอลดา ไพเราะ
62013058667 นางสาวอัยญดา อินทร�เพ็ญ
62013058668 นางสาวจุฑาทิพย� รุจิดามพ�
62013058669 นายจักรพันธ� แก%วเกษ
62013058670 นางสาวอุษณีย� คิดสม
62013058671 นางสาวชุติมา สุยะ
62013058672 นางสาวทัศวรรณ ขันทอง
62013058673 นางสาวจรินทร�ญา ดําริห�
62013058674 นางสาวสิรินทร�ทิพย� สุทธิพงศ�
62013058675 นายนวพล สายวุฒิ
62013058676 นางสาวรสสุคนธ� กุณะแก%ว
62013058677 นายมนัส ภูสดแสง
62013058678 นางสาวณัฐวดี นาวรรณ�
62013058679 นางนิศาชล วงศ�จําปาศรี
62013058680 นางสาวนพรัตน� มูลแสง

หน%า 1956 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058681 นางสาวสุภาวดี พุ5มน%อย
62013058682 นายทักษ�ดนัย อาภาอาชวกุล
62013058683 นางสาวณรรฐริกานต� รักษารักษ�
62013058684 นายอดุลย�วงศ� สวนไผ5
62013058685 นางสาวไพรัตน� ตรีศูนย�
62013058686 นางสาวภัตติมา แซมเพชร
62013058687 นางสาวศศิวิมล ภู5ศรี
62013058688 นางสาวเฟLPองฟ;า จงท5องกลาง
62013058689 นางสาวณัฐฑิกาญจน� ปFณฑะโชติ
62013058690 นายธีระ มณีนิล
62013058691 นางสาวอารีนี เซ็ง
62013058692 นางสาวปFทมพร ปFญจรักษ�
62013058693 นางสาวนิศารัตน� ภูมินานอก
62013058694 นายณภัทร ผลสมบูรณ�โชค
62013058695 นางสาวจุฑาทิพย� พงษ�เกษม
62013058696 นายปฏิพล มูลมา
62013058697 นางสาวธนวันต� ซ่ือดี
62013058698 นางสาวนทีชา กลิ่นหวล
62013058699 นายวรกาจ เอี่ยมสําอางค�
62013058700 นายเฉลิมพร ชํานาญกิจ
62013058701 นายยุทธนา กุลซ่ือ
62013058702 นางสาวสุพรรณี เผ5าเครือ
62013058703 นางสาวจุฑามาศ ฤทธิกุล
62013058704 นางสาวนิฐิมา ตุลาทอง
62013058705 นางสาวมุทิตา ศรีสุมานันท�
62013058706 นางสาวฐิตาภรณ� เอี่ยมสะอาด
62013058707 นางสาววันทกานต� ดีประสิทธ์ิปFญญา
62013058708 นางสาวขวัญชนก รัตนพฤกษ�
62013058709 นางสาวสุทธินีย� เทียนสุวรรณ
62013058710 นางสาวเบญญา บํารุงตน

หน%า 1957 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058711 นางสาวศิริภา สาระวิถี
62013058712 นายพีรเกียรติ เกียรติดํารง
62013058713 นางสาวนัญวา องศารา
62013058714 นางสาวณฐพร สาขาสุวรรณ
62013058715 นายธนะชัย นิธิยานันท�
62013058716 นางสาวดนิตา ปริญเดชาวัชร�
62013058717 นางสาวภาณุมาศ จูคล%ายหล5อ
62013058718 นางสาวปวิตรา ทองนาค
62013058719 นายดลฤทธา จีนชาวนา
62013058720 นายมาวิน กิจประชุม
62013058721 นางสาวตวงพร ไกรกระวี
62013058722 นายอรรถวิท พยัคฆ�เพศ
62013058723 นางสาวธมตวรรณ พาดี
62013058724 นางสาวอายูณี เลUาะ
62013058725 นางสาวมาริษา อินทนน
62013058726 นางสาวศิรภัทร พัชราวุธ
62013058727 นางสาวปริฉัตร ไวยพารา
62013058728 นายดณัยนันท� ศรวิเศษ
62013058729 นายพงศกร สิทธิฤทธ์ิ
62013058730 นางสาวสุมณฑา วาเพ็ชร�
62013058731 นางสาวฟารีดUะ ดูหมัน
62013058732 นางสาวนิภาวรรณ มหาไม%
62013058733 นายอติชาต ใจเปYPยม
62013058734 นางสาวชลิดา สาโรจน�
62013058735 นางสาวขวัญแข เหนือโพธ์ิทอง
62013058736 นางสาวธัญญรัศม� โพธ์ิศรี
62013058737 นางสาวสุภารัตน� สนั่นทุ5ง
62013058738 นางสาวศิริวรรณ รัตนประทีป
62013058739 นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ
62013058740 นางสาวจันทิมา อาจกิจ

หน%า 1958 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058741 นางสาววรรณิสา อินนะ
62013058742 นายสุธี อินทร�นาค
62013058743 นางสาวเสาวลักษณ� ผลเจริญ
62013058744 นายสุวิทย� ภูมิพัฒน�
62013058745 นางสาวสญาพันธุ� ปFนแก%วแสง
62013058746 นางสาววิภาดา ยินดีรมย�
62013058747 นายปFญญา ปFMนชูศรี
62013058748 นายปกรณ� ต้ังเจริญกร
62013058749 นางสาวป@ยานนท� สธนวสุ
62013058750 นางสาวอรณิชา สุวภาพสุนทร
62013058751 นางสาวศิริศุภา กร5างสะอาด
62013058752 นางสาวสุณิสา สวนแก%ว
62013058753 นางสาววีรยา กัญหารัตน�
62013058754 นางสาวชนนิกานต� อินทร�จันทร�
62013058755 นายประยูร ท%าวมา
62013058756 นางสาวอัจฉราวดี ขาวโสม
62013058757 นางสาวจันทร�ลดา หารอ5อนตา
62013058758 นายทศพล ซ่ือสัตย�
62013058759 นางสาวพัชราพร หนูอุ5ม
62013058760 นางสาวทิพย�สุดา กาใจ
62013058761 นางสาวชัญญานุช อาโผะ
62013058762 นางสาวศิริกัญญา อินทุมาร
62013058763 นางสาวเบญจมาศ ประสิงห�
62013058764 นายภูมิ ภักดีรอด
62013058765 นางสาวฐาปนันต� น%อยพูล
62013058766 นางสาววิสุทธ์ิ ม่ันทองคํา
62013058767 นางสาวนัฐชา ศรีเงินยวง
62013058768 นางสาวเบญจรัตน� ปูเงิน
62013058769 นายบุญเกิด ขันคํา
62013058770 นางสาวสายลม กัปโก

หน%า 1959 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058771 นางสาวรัตน�สุดา ศรีบุตรตา
62013058772 นางสาวกนกอร คําสีไพร
62013058773 นางสาวณัฐรดา วรพิทย�พงศ�
62013058774 นางสาวอรอุมา บุญทองสังข�
62013058775 นางสาวจีรนันท� พัฒนะ
62013058776 นางสาวสุมิตา นิยมเดชา
62013058777 นางสาวเอกอนงค� เพิดขุนทด
62013058778 นายธีรวัฒน� บัวบุศย�
62013058779 นางสาวสุทธิภา เฉลิมพักตร�
62013058780 นางสาวศิริธร ลักษณาการ
62013058781 นายรุจิภาส ตรีศรี
62013058782 นายอารีฟ มามุ
62013058783 นางสาวนันท�นภัส มาตย�วิเศษ
62013058784 นายนพดล เชียงหนุ%น
62013058785 นางสาวณัฐธิดา เพชรเอกอําไพ
62013058786 นางสาวมัญฑิตา แก%วฉาย
62013058787 นางสาวมนต�ทิพย� ทิพย�ถนอม
62013058788 นางสาวนิตยา แสนศรศรี
62013058789 นายปวัสสร สุธรรม
62013058790 นางสาวกชกร สมัครคุณ
62013058791 นางสาวนริศรา บุญเจริญ
62013058792 นางสาวกมลรัตน� คําเพ็ชรดี
62013058793 นางสาวสิริยาภรณ� รัตนา
62013058794 นางสาวป@ยะธิดา พิทยาวงศ�ฤกษ�
62013058795 นายสิริชล สดใส
62013058796 นางสาวรัชนี ศรีสิทธิการ
62013058797 นางสาวสุดารัตน� ชาติสุขศิริเดช
62013058798 นางสาวปFณฑารีย� วิเศษสิงห�
62013058799 นางสาวแสงระวี จําปางาม
62013058800 นางสาวฐิติกาญจน� วรรณจันทร�

หน%า 1960 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058801 นายพุฒิพัฒน� ศรีรังสฤษด์ิ
62013058802 นางสาวเขมินทรา สุขะเกตุ
62013058803 นางสาวจิตติมา ศรีวรรณบุตร
62013058804 นายพงศธร ขนอม
62013058805 นายเกรียงศักด์ิ อารีรอบ
62013058806 นายคชากร เครือสามสุม
62013058807 นายนรภัทร ธราธรรัตนกุล
62013058808 นางสาวนิตยา จงสุข
62013058809 นางสาวสมฤดี หนูนุ5น
62013058810 นางสาวพัชรินทร� นันทะชัย
62013058811 นางสาวบุศรินทร� พูนวิสิฐกุล
62013058812 นางสาวพรรษพร มานะจงประเสริฐ
62013058813 นายธนกร พฤกษาจรีเวโรจน�
62013058814 นางสาวนัชพร โล%วโสภณกุล
62013058815 นายกฤษต์ิ จันทร�ศรี
62013058816 นายณัฐชนน วงษาสุข
62013058817 นายกิตติพันธ� เคนอาด
62013058818 นางสาววิมลมาศ เอ็มรัตน�
62013058819 นางสาวอมรรัตน� ปะสุตะ
62013058820 นางสาวชนิภา อุทัยแพน
62013058821 นายวชิระยุทธ มณีสร
62013058822 นายพีระพล พงษ�ตะวัน
62013058823 นายณัฐวุฒิ ศรียารักษ�
62013058824 นางธนิดา ประเสริฐสม
62013058825 นางสาวมนัญชยา นาคแสงทอง
62013058826 นางสาววาสนา สิงห�ทร
62013058827 นางสาวสายยนต� คองสี
62013058828 นางสาวอรทัย นีละพันธ�
62013058829 นางสาวสุพัตรา กันคํา
62013058830 นางสาวณัฐริกา ศรอินทร�

หน%า 1961 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058831 นายดํารงค�ศักด์ิ โสภณ
62013058832 นางสาวณัฐริกา ทิคามี
62013058833 นางสาวน้ําฝน เนตรแสงศรี
62013058834 นางสาวดวงกมล จันทร�หนองแวง
62013058835 นายภราดร ประสงค�สุข
62013058836 นายวันชัย แตงฉํ่า
62013058837 นางสาวศิวาพร โพธิลา
62013058838 นางสาวรจเรศ เชื้อเดิม
62013058839 นายวีรยุทธ เหล5ามะลอ
62013058840 นางสาวขวัญตา ภุมราเศวต
62013058841 นางสาวสิริญญา ย่ิงเภตรา
62013058842 นางสาววิจิตรา ภูบาลชื่น
62013058843 นางสาวเปรมจิตร ทองรักษ�
62013058844 นางสาววราภรณ� สันจันตา
62013058845 นางสาวสุนิดา จันทร�เต็ม
62013058846 นายศุภณัฐ เสนีย�ศรีสันติ
62013058847 นางสาวมุกดาว ชาวเวียง
62013058848 นางสาวสุรีรัตน� สลามเตUะ
62013058849 นายอุสมาน สะตาปอ
62013058850 นางสาวพิมพ�ลักษณ� พัฒนะประภา
62013058851 นายธีรดนย� อภิเดชศักด์ิ
62013058852 นางสาวปFทมา มะหะมิง
62013058853 นางสาวภควดี ห5างภัย
62013058854 นางสาวจงธิป โทธกานันท�
62013058855 นางสาวสุภาพร มีโสภา
62013058856 นางสาวเพชรไพลิน คลิ้งบัวทอง
62013058857 นายวีรวิชญ� วงษ�ทอง
62013058858 นางสาวป@ยวรรณ ยะโส
62013058859 นางสาวป@Pนธิดา อุทัยผล
62013058860 นางสาวณัฐชยา ยังมีมา

หน%า 1962 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058861 นางสาวสุดาทิพย� วิภาวนิช
62013058862 นายวัชรพงศ� ศรีอ5อน
62013058863 นางสาวภาณุมาส สุธน
62013058864 นางสาวศิรินนุช เทพแสง
62013058865 นายวิศรุต วัยวัฒนะ
62013058866 นางสาวศิวรัตน� ด%วงพรม
62013058867 นางสาวสุกันยา โคตะริยา
62013058868 นางสาวนุชวรา ชื่นจิตต�
62013058869 นายอานนท� แย%มโชติ
62013058870 นายธนกฤต จํานงค�ภักดี
62013058871 นายธนกฤต ลิมป@ยะกุล
62013058872 นายกิตติ รุ5งโรจน�ชํานาญกิจ
62013058873 นางสาวศุภวารี ปรีดาศักด์ิ
62013058874 นายคมกฤช รัตนมุณี
62013058875 นางสาววรนุช ศรีอรัญ
62013058876 นางสาวนภสร ลีนาวงศ�
62013058877 นางสาวณิชกานต� ม่ันทรัพย�
62013058878 นายสุเมธ จันตาคํา
62013058879 นางสาวสุกฤตา จํารัสศรี
62013058880 นางสาวภัทรมน ศรีชุม
62013058881 นางสาวกิติยา สุขเขตร�
62013058882 นางสาวแคทรีญา คนบุญ
62013058883 นางสาวอุทัยวรรณ จันทร�ปFญญา
62013058884 นายศรัญยู คงขาว
62013058885 นางสาวอําไพ แปนเมือง
62013058886 นางสาวณฐยา ก5อวงศ�สกุล
62013058887 นางสาวแสงมณี แนวจําปา
62013058888 นางสาวชนนิกานต� จินดาศรี
62013058889 นางสาวทิพรัตน� ป@ยไพร
62013058890 นายศรายุทธ พรหมวงศ�

หน%า 1963 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058891 นางสาวพิมพ�พิชชา สุวรรณนิยม
62013058892 นางสาวญาณิศา บุญนันท�
62013058893 นางนุชจิรา พินทะ
62013058894 นางสาวศรัญญา กังขอนนอก
62013058895 นางสาวจรัญญา ขุนพรหม
62013058896 นางสาววิภาวดี บรรยง
62013058897 นางสาวรัฐนันท� พันติ
62013058898 นางสาวประชุมพร พูนสุวรรณ
62013058899 นายชยานนท� ไชยศรีษะเกตุ
62013058900 นางธัญกมล สกุลพงษ�
62013058901 นางสาวสายธาร เมธี
62013058902 นางสาววิลาสินี ศิริประกอบ
62013058903 นายเอกรัตน� ปงกา
62013058904 นายชลธิศ ฉัตรมณีรุ5งเจริญ
62013058905 นางสาวนลัทพร ชาตะวิทยากูล
62013058906 นางสาวฐามิณ นิลกําแหง
62013058907 นางสาวสวิตตา บุญประเสริฐ
62013058908 นายกนก โปษกานนท�
62013058909 นายเทพฤทธ์ิ โพธ์ิตากุล
62013058910 นางสาวอัจฉรา เทียมเศวต
62013058911 นางสาวพรพรรณ เชียงภูกอ
62013058912 นางสาววรรณศร ธิงามวงศ�
62013058913 นางสาวศิริรัตน� อ่ํารัก
62013058914 นางสาววราลักษณ� ศิริเวช
62013058915 นางสาวมุกดา ผลเหลือ
62013058916 นายสุริยันต� เชียงเพ้ียน
62013058917 นางสาวรวิกานต� ศิริธานันท�
62013058918 นางสาวสุธัญญา สุขใจ
62013058919 นายเอกชัย วรรณแดง
62013058920 นายคงฤทธ์ิ กองตัน

หน%า 1964 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058921 นางสาวเพชรไพลิน คําประดับ
62013058922 นางสาวพงษ�นภา วิสุทธิเสน
62013058923 นายภัสภูมิ สุขสงวน
62013058924 นางสาวสุภาพรรณ เจริญพิพัฒนสุข
62013058925 นางสาวสุนาริสา งามทวี
62013058926 นางสาวอรญา อยู5หลง
62013058927 นางสาวเบญจวรรณ มีชาวนา
62013058928 นางสาวชิตชนก เผ5าหฤหรรษ�
62013058929 นางสาวป@ยภรณ� งามงอน
62013058930 นางสาวเจนจิรา แก%วม5วงพะเนา
62013058931 นายตระการ ป;องคํา
62013058932 นางสาวนวลจุฑา ลครวงษ�
62013058933 นายณัฐกร ผันทอง
62013058934 นางสาวณัฐธยาน� อธิคุปต�ธนกุล
62013058935 นางสาวปารดา จิตตวิริยะกุล
62013058936 นางสาวจิรประภา ดีงามเลิศ
62013058937 นางสาวพิมพ�วิสา อุ5นทรัพย�
62013058938 นางสาวจุรีรัตน� ศิลปQท%าว
62013058939 นางสาวเบญจวรรณ มุสิด
62013058940 นางสาวอนุธิดา บุญมาภิ
62013058941 นางสาวหทัยกาญจน� ศรีสวัสด์ิ
62013058942 นายภาสกร พลเย่ียม
62013058943 นางสาวไพลิน จันทะมาตร
62013058944 นางสาวอรัญญา ป@Pนสันเทียะ
62013058945 นายเมธา อิ้วสวัสด์ิ
62013058946 นางสาวภัทรานิษฐ� จิตสํารวย
62013058947 นางสาววรรณธะกานต� เกตุดี
62013058948 นายธนภูมิ ฮาวบุญปFcน
62013058949 นางสาวสุชาดา ฤทธิพิณ
62013058950 นางสาวเนตรอารีย� มามาก

หน%า 1965 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058951 นางสาวดวงพร เกตุแก%ว
62013058952 นางสาวอภิญญา เฉกแสงทอง
62013058953 นายสมศักด์ิ จิตรีเหิม
62013058954 นายปFณณทัต เถาว�หมอ
62013058955 นางสาวปุณยภา จงจิรวัฒน�
62013058956 นางสาวณาวิสา โพธิรักษ�
62013058957 นางสาวภาทิต มิตรเกษม
62013058958 นางสาวสิริโศภิน แก%วกัญญา
62013058959 นายอมรเทพ ใจเย็น
62013058960 นางสาวดัชนียา สิมมา
62013058961 นางสาวกมลลักษณ� อรุณเนตร�
62013058962 นางสาวเบญญาภา นิลวิสุทธ์ิ
62013058963 นายศรศักด์ิ ประสพวงศ�
62013058964 นางสาวจิราวรรณ ผ5องใส
62013058965 นายชัญญากฤษฎ์ิ พึงใจ
62013058966 นางสาวอาทิตยา สินพยัคฆ�
62013058967 นางสาวชมพูนุท ผึ่งผาย
62013058968 นางสาวปFทมา คํารังษี
62013058969 นางสาวณัฏฐปภัช ชายแค%ม
62013058970 นางสาวลลนา บูรณ�สันติกุล
62013058971 นางสาวทัศนีย� บุญมี
62013058972 นายชลิต คณานุกรณ�
62013058973 นางสาวชนนิกานต� พิมพ�บูลย�
62013058974 นางสาวพิสมัย ทัศนัส
62013058975 นางสาววิภาวี แก%วฤทธ์ิ
62013058976 นายศุภกร มุทิตา
62013058977 นางสาวจิฎาภา ตันติวงศ�วัฒน�
62013058978 นางสาวดรุณี แก%วเชื่อม
62013058979 นางสาวอรณิชา ศิริพันธุ�
62013058980 นางสาวสุดารัตน� พูลพิพัฒน�

หน%า 1966 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013058981 นางสาวปรียามาศ ไทยสมัยรุ5งโรจน�
62013058982 นางสาวปFทมา ดวงแก%ว
62013058983 นายรัฐนันท� อยู5ขันสวัสด์ิ
62013058984 นางสาวปวีณา ถานะลุน
62013058985 นางสาวภคพร อินทร�ทอง
62013058986 นางสาวนลัทพร มีนิลดี
62013058987 นางสาววิภาวรรณ แสนจันทร�
62013058988 นางสาวเฉลิมขวัญ จันทร�ภักดี
62013058989 นางสาวพัชญ�วิสา จันทพิมพ�
62013058990 นายสุริยา พันธุ�แตง
62013058991 นางสาวณัฎฐณิชา ยงภูมิพุทธา
62013058992 นางสาวพีรยา พุกท5าไม%
62013058993 นางสาวพรภสร ขุนด5าน
62013058994 นางสาวศิริรัตน� มณีอินทร�
62013058995 นางสาวเจนจิรา สีเหลือง
62013058996 นางสาวปวรรณรัตน� บัวก่ิง
62013058997 นางสาวจุฬาลักษณ� อํานาจสมบูรณ�
62013058998 นางสาวยลดา เย่ียมวัฒนาพร
62013058999 นางสาวพัชริดา เชียงอินทร�
62013059000 นางสาวนันสชา อังโชติพันธุ�
62013059001 นางสาววรางคณา จันทร�ราชา
62013059002 นายนักรบ บัวพุ5ม
62013059003 นางสาวกรรณิการ� ชาติไทย
62013059004 นายศุภกฤต เจริญราษฎร�
62013059005 นางสาวสาลินี แขวงเมฆ
62013059006 นายสุทิวัส หาทองคํา
62013059007 นางสาวป@ติธิดา พลเขต
62013059008 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีสันต�
62013059009 นางสาวนุชจรี แสนศรี
62013059010 นางสาวศรัณยา จันทร�ใบเล็ก

หน%า 1967 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059011 นางสาวอัธยา บวรจิตอดุลย�
62013059012 นางสาวปวีณ�ธิดา เชาว�ช5างเหล็ก
62013059013 นายกีรติ ม่ิงประเสริฐ
62013059014 นางสาวภาณุมาส สิทธิการ
62013059015 นางสาวณิชมน โต%เคีย
62013059016 นางสาวกนกวรรณ ศีลโสภณ
62013059017 นางสาวพิมพ�มาดา แก%วมีบุญ
62013059018 นางสาวสรัลชนา กิจสมัย
62013059019 นายชัชวุฒิ ศรีสุริวงศ�
62013059020 นางสาวธนัชพร กลั่นผลหรั่ง
62013059021 นายเอกพงศ� เคว็จดํา
62013059022 นางสาวมณกร กันเพชร
62013059023 นางสาวณัฐธิดา รัตอาภา
62013059024 นางสาวพิมพ�วรีย� อิ่นคําแสง
62013059025 นายนเรนทร�ฤทธ์ิ กันทาท%าว
62013059026 นางสาวภาณุมาศ วงศ�ษา
62013059027 นายริดวาน อับดุลฆอนี
62013059028 นางสาวชนาภา กาบิล
62013059029 นางสาวพรทิพย� เกษทองมา
62013059030 นางสาวพจนารถ หนูเล็ก
62013059031 นางสาววราลี ศรีนราวัฒน�
62013059032 นางเนาวรัตน� เอื้ออารีย�
62013059033 นางสาวกรวรรณ ทนังธนนนท�
62013059034 นางสาวเกศรินทร� เจริญสุข
62013059035 นายดิศพงษ� แก%วกอง
62013059036 นางสาวสุปรียา ทิพยวงศ�ไพศาล
62013059037 นางสาวฉัฐธยาน� สุวโรจน�ภิญโญ
62013059038 นางสาวณัฏฐณิชา เข็มนาค
62013059039 นางสาวอัมพิกา ศราคนี
62013059040 นางสาวสุภัทรา เศรษฐกาญจน�

หน%า 1968 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059041 นางสาวนพรัตน� สิทธาภา
62013059042 นางสาวณฤดี ประดิษฐ�แท5น
62013059043 นางสาวจารุรัตน� เลาสุวรรณาหยก
62013059044 นายณัฐวุฒิ พลอยสุข
62013059045 นายอนวัช เกิดกัณฑ�
62013059046 นางสาวพรเทวา คําพลอย
62013059047 นางสาวกนกอร ฟFนเฟLPองฟู
62013059048 นางสาวปนิดา ภูสะเทือน
62013059049 นางสาวยุภาวัลย� ทองเรือง
62013059050 นางสาวรัชนก แซ5ย5าง
62013059051 นางสาวปทุมพร สงศรีอินทร
62013059052 นายปริวรรต ปรากฎชื่อ
62013059053 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� ดอกพยอม
62013059054 นางสาววิภาวี จําปาแก%ว
62013059055 นางสาวอริญา โสดามรรค
62013059056 นางสาวพัทธรินทร� ศิริวัชรนนท�
62013059057 นางสาวก%อด้ีหยะ สังมี
62013059058 นางสาวนันทพร วรรณภาส
62013059059 นายนพรัตน� ผุยมา
62013059060 นางสาวแสงเทียน มนทการติวงค�
62013059061 นางสาวภิญญดา ถวิลรพิชา
62013059062 นางสาวธนัชพร มีสุข
62013059063 นางสาวสาวิตรี ละมูลสุข
62013059064 นางสาวณัฐชา ศุภพันธุ�มณี
62013059065 นางสาวณัชชา เจริญไชย
62013059066 นางสาวเกสรา ปุญญวัฒนะ
62013059067 นางสาวญาณิศา เพชรล%อม
62013059068 นางสาวอัญรินทร� รัตนพัฒน�โภคิน
62013059069 นายทัศนพงศ� พุทธจันทร�
62013059070 นางสาวเบญจวรรณ แสงรุ5งโรจน�

หน%า 1969 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059071 นางสาวอรพรรณ คําตา
62013059072 นางสาวจันทนา ทองสุก
62013059073 นางสาวณัฐวิตรา ม5วงทอง
62013059074 นางสาวพิมพลอย ทุเนตร�
62013059075 นางสาวกรกมล เอี่ยมสกุล
62013059076 นางสาวสุทัตตา สันตยากร
62013059077 นางสาวรัชตา ดํารงป@ยะฤทธ์ิ
62013059078 นางสาวกณิตฐา อัสถิ
62013059079 นางสาวณัฐวรรณ หิรัญอนันต�พงศ�
62013059080 นางสาววิภาดา โฉมชัย
62013059081 นางสาวแพรวนภา ศรีสุข
62013059082 นางสาวนฤมล จรเด็จ
62013059083 นางสาววาสนา ฝนทอง
62013059084 นางสาวกาญจนา ฤาชา
62013059085 นางปรียา เชื่อมฉิม
62013059086 นายศุภวัฒน� วิจินศาสตร�วิจัย
62013059087 นางสาวสวรัตน� ต้ังจิตกุศลกุล
62013059088 นางสาวอุษา สิทธ์ิสงวน
62013059089 นางสาวพรพิมล ไทยอัฐวิถี
62013059090 นางสาวกํามีซะห� อาแว
62013059091 นางสาวหทัยกาญจน� ดวงตา
62013059092 นางสาวธนัชชญาน� เถกิงศรี
62013059093 นายธีระพงศ� ลีฬหะพันธุ�
62013059094 นางสาวภัทราวดี ภักดีแพง
62013059095 นายนพดล เจริญผล
62013059096 นายกิตติชาติ ลั่นคีรี
62013059097 นางสาวภัทรินทร� ชุมภูชนะภัย
62013059098 นางสาวชญาวิชญ� แท5นปาน
62013059099 นางสาวทิวารี วงค�คํา
62013059100 นางสาวนภัสวรรณ หลักบุญ

หน%า 1970 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059101 นางสาวจิรภิญญา รอดวินิจ
62013059102 นางสาวภัทรานิษฐ� ขัดสายะ
62013059103 นางสาวภัทสรา ทองสีพราย
62013059104 นายทิฆัมพร แตงอําไพ
62013059105 นางสาวสุทธิดา เสตะสุนทร
62013059106 นายพิษณุ สายพรม
62013059107 นางสาวกาญจน�กวิน ธัญญเกียรติโภคิน
62013059108 นายณัฐพล ก่ิงเกษ
62013059109 นางสาวอุไรพร ถินสถิตย�
62013059110 นางสาวรัตนา เกษทองมา
62013059111 นางสาวแสงฟ;า พยอมหอม
62013059112 นางสาวธัญญาลักษณ� ธรรมศิริ
62013059113 นายณพล หอมจันทร�
62013059114 นายพัสกร พนมกุล
62013059115 นางสาวพิจิตรา ขันคํากาศ
62013059116 นางสาวสุภารัตน� กันทะมา
62013059117 นางสาวจุฑาทิพย� เสมเหลา
62013059118 นางสาวจันทภา แก%วจีน
62013059119 นางสาวกมลรัตน� พวงพันธ�
62013059120 นายณัฐวีร� ทรัพย�เกิดปFญญา
62013059121 นายอามิน สาแมง
62013059122 นางสาวกัลยาณี วริชล
62013059123 นางสาวญาณิศา นทีประสิทธิพร
62013059124 นายอรรถพล สัจกุล
62013059125 นางสาวสุพรรษา เช%าโต
62013059126 นางสาวจารุวรรณ อยู5สวัสดี
62013059127 นายรัชเดช พนัสนาชี
62013059128 นางสาวปาริตา กายา
62013059129 นางสาวธันยพร ศรีเมือง
62013059130 นางสาวมณฑ�สิริ ชินธนวิศิษฐ�

หน%า 1971 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059131 นางสาวธัญลักษณ� วัชราเวคิน
62013059132 นางสาวรสรินทร� แตบสวัสด์ิ
62013059133 นางสาวพรรณรัตน� ย่ังยืน
62013059134 นางสาววิภาดา นุชพงษ�
62013059135 นางสาวกิตติธร เสือสิงห�
62013059136 นางสาวสุดารัตน� มีชํานาญ
62013059137 นายสารัฐ เจริญศรี
62013059138 นายนันทวิทย� พุทธสังฆ�
62013059139 นายอภิเดช ยอดขันธ�
62013059140 นางสาวสายรุ%ง รังษะพรหม
62013059141 นายบัณฑิต แซ5ลี้
62013059142 นางสาวกฤติยากรณ� มะโนเกตุ
62013059143 นางสาวภณิชชา ธรรมรูจิตต�
62013059144 นายศิริชัย รักขาว
62013059145 นางสาวจิตธนา สังฆะกาโร
62013059146 นางสาวเสาวรส ชูเกษร
62013059147 นางสาวสุปFญญา สิริสุนทรานนท�
62013059148 นางชัญญาภัค รามัญ
62013059149 นางสาวเกศราภรณ� ศรีสําราญ
62013059150 นางสาวสมฤทัย ไชยอักษร
62013059151 นางสาวป@ยฉัตร เอื้อราษฎร�
62013059152 นางสาวกรกมล ศรีชมภู
62013059153 นายนวกานต� แท5งทอง
62013059154 นางสาวนุชนารถ หอมน%อย
62013059155 นางสาววราภรณ� เครือทะนุ
62013059156 นายอัสฮาน เสะหมะ
62013059157 นายรัฐศาสตร� ดํารงค�หวัง
62013059158 นายรังสิมันตุ� อ5อนอุ5นจิตร
62013059159 พันจ5าอากาศเอกวุฒิภัทร มาตราช
62013059160 นางสาววรางคณา เชิดฉาย

หน%า 1972 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059161 นายอภิชาติ หงษ�ทอง
62013059162 นางสาวฤทัยรัตน� พันหิง
62013059163 นางสาวจิตราภร งามสิทธ์ิ
62013059164 นางสาวหทัยรัตน� นิชลานนท�
62013059165 นางสาวยุวดี ตรีศุกร�
62013059166 นางสาวป@ยพร มีพันธุ�
62013059167 นางสาวทัศณียา ศรีจาด
62013059168 นางสาวสมิตานัน ทีคําเกตุ
62013059169 นางสาววรินทร�พร คงภักดี
62013059170 นางสาวยุวดี ปานคง
62013059171 นางสาววรรณวิภา พรหมสุทธ์ิ
62013059172 นางสาวจิณณภัทร โจซ้ิม
62013059173 นางสาวเกตุนภาพร เกตุประดิษฐ�
62013059174 นางสาวนรมน เกียรติประวัติงาม
62013059175 นางสาวดุสิตา พูลสวัสด์ิ
62013059176 นายอนันต�ชัย ปงกันคํา
62013059177 นางสาวศศิพิมพ� คําศิริรักษ�
62013059178 นางสาวจิตรลดา ชินบุตร
62013059179 นางสาวสุดารัตน� จันทร�สีทอง
62013059180 นายอําพล พานิชวัฒนา
62013059181 นางสาวภัณฑิลา ธนบูรณ�นิพัทธ�
62013059182 นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริโชคชัยสกุล
62013059183 นางสาวสายปXาน ป@ยะนันท�
62013059184 นายปฐมภพ ฤทธิคง
62013059185 นางสาวเกศวดี เฮ%งเจริญสุข
62013059186 นางสาวสุวรรณี กันนิเทศ
62013059187 นางสาวคันธารัตน� กิจเหม
62013059188 นางสาวกรกนก ทองขาว
62013059189 นางสาวณิชาภา เหล5าบ%านค%อ
62013059190 นางสาวลาตีฟะ บินสะนาวี

หน%า 1973 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059191 นางสาววิภาวรรณ โมกสุข
62013059192 นางสาวเสาวนีย� คําเวียง
62013059193 นางสาวสานิยา สมบูรณ�
62013059194 นางสาวบุศรา บุตอัง
62013059195 นางสาวอนุธิดา ประยงค�พันธ�
62013059196 นางสาวสิริกาญจน� ลิ่มสุวรรณ�
62013059197 นายจิรายุ ตรีโสภา
62013059198 นายเจษฎา อะนะสุระ
62013059199 นางสาวพัฐท�ฐนันท� วรสิทธ์ิ
62013059200 นางสาวรุจิรวรรณ� หอมบุญมา
62013059201 นางสาวปวริศา รากแก%ว
62013059202 นางสาวปุณฑริก แก%วสําเร็จ
62013059203 นางสาวณัฐณธรณ� ทองงามขํา
62013059204 นายธวัชชัย แย%มวงศ�
62013059205 นางรุ5งทิวา นาคจุ%ย
62013059206 นางสาวธัญวรัตน� ทัศนพิมล
62013059207 นายกฤษณะ พรสกุลจินดา
62013059208 นางสาวเทียนทิพย� พรมบุตร
62013059209 นางสาวณัฎฐา อู5ขุน
62013059210 นางสาวพรรณวดี กาญจนระพี
62013059211 นางสาวชนกพร หรุ5มคํา
62013059212 นายชาญยุทธ� บุตรสามบ5อ
62013059213 นางสาววิจิตรา บดเกต
62013059214 นายอานนท� แซ5เตียว
62013059215 นางสาวศิริพรรณ ลิ้มสวัสด์ิ
62013059216 นางสาวอรณิชา จําใบรัตน�
62013059217 นางสาวลักษณะ ยาประสาท
62013059218 นางสาวป@ยมาภรณ� พิบูลรัตพงศ�
62013059219 นายนพกร วิชญะ
62013059220 นางสาวแพรวสุดา คําน%อย

หน%า 1974 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059221 นางสาวเพชรสุดา ภู5ทอง
62013059222 นายมงคลวาร ใจยศเส%า
62013059223 นางสาวชนนิกานต� รู%เที่ยง
62013059224 นางสาวมัชฌิมา คําลอย
62013059225 นางสาววรรณิศา จันทร�ไข5
62013059226 นางสาวภิชญาพร จํารัสลาภ
62013059227 นางสาววราภรณ� เกษสุพงษ�
62013059228 นางสาวณัฏฐนิช ฝาสีน
62013059229 นางสาวกุลกรอง จิตราพิเนต
62013059230 นายธนพรรธน� ตันศิริคงคล
62013059231 นางสาววาสนา พ่ึงศรี
62013059232 นายอรรจน� ศรีสุวรรณ
62013059233 นายจีรศักด์ิ เสร็จกิจดี
62013059234 นางสาวทัศพร แสนนาม
62013059235 นางสาวสุจารี สุนยานัย
62013059236 นางสาววราภรณ� สุมาลี
62013059237 นายกฤษณะ รื่นสุข
62013059238 นางสาวมุทิตา หมายสุข
62013059239 นายภิวัฒน� พุ5มเอี่ยม
62013059240 นางสาวจินตนา นามบุญ 

62013059241 นางเบญจมาศ เจริญวัย
62013059242 นายวรรณชัย ชารี
62013059243 นางสาววรัญญ�กานต� บุญเกิด
62013059244 นางสาวศิริประภา จิรังดา
62013059245 นางสาวพัฒน�ธชา ทองสกุล
62013059246 นางสาวขวัญชนก ประทุม
62013059247 นางนภาลัย ทะนะปาน
62013059248 นางสาวปFณฑารีย� ตันเฮง
62013059249 นางสาวขนิษฐา พันธุ�รัตน�
62013059250 นางสาวโสรญา หมวดมณี

หน%า 1975 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059251 นางสาวนิตยา เปาปวง
62013059252 นายณัฐสิทธ์ิ อินกอง
62013059253 นายเดชาวัต ศิวะวัฒนากร
62013059254 นายวัทธิกร ปลูกผล
62013059255 นางสาวประกายแก%ว โสประดิษฐ
62013059256 นายธารเทพ ลิ้มวุฒิวงศ�
62013059257 นางสาวรัชนีกร มงกุฎ
62013059258 นางสาวสิดาพร แจ%งคต
62013059259 นายศิวา ถ่ินสําราญ
62013059260 นางสาววิลาวัลย� เอี่ยมกระจ5าง
62013059261 นางสาวศิริรัตน� หนูแก%ว
62013059262 นางสาวอุมาพร บุตรน้ําเพชร
62013059263 นางสาวปวันรัตน� ประโยชน�อมรกุล
62013059264 นางสาวนูรไอนีนา อูมูดี
62013059265 นางสาวพัชรพร อินทร�น%อย
62013059266 นางวริยา มาลีรัตน�
62013059267 นางสาวนฤชล สุขา
62013059268 นางสาวป@ณิดา ดอกเรือนคํา
62013059269 นางสาวศศิประภา อรรถเสนา
62013059270 นายณฐพล ชั้นประดับ
62013059271 นายนริศ ศรีสันติสุข
62013059272 นายเจษฎา พุฒิสันติกุล
62013059273 นางสาวภัทรพร พงษ�ประดิษฐ
62013059274 นางสาวนภาพร จันทนา
62013059275 นางสาวณัฐชุลี เฟLPองฟูชัชวาล
62013059276 นางสาวอุไรภรณ� ชัยสงคราม
62013059277 นายวัชระ กลิ่นเกิด
62013059278 นางสาวไอลดา พลพฤกษ�
62013059279 นางสาวประมินทร�ตรา ย้ิมแย%ม
62013059280 นางสาวอมรรัตน� วิลัยรส

หน%า 1976 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059281 นายกิตติพงษ� ตุงพิลา
62013059282 นางสาวมนฑิรา เครือคํา
62013059283 นางสาวฐิติพร พันมหา
62013059284 นายศุภชัย ไชยโอสถ
62013059285 นายณสรวง วงศ�สรรพ�
62013059286 นางสาวชยุฎาภัทร� ทองกุล
62013059287 นางสาวอนงค�ลักษณ� ยศนันท�
62013059288 นางสาวสิทธิณี กลัดนวม
62013059289 นางสาวนิศารัตน� สีหะวงษ�
62013059290 นางสาวนันทฉัตร อักษรศักด์ิ
62013059291 นางสาวมนัญชยา วัตุยา
62013059292 นางสาวธนัฏฐา หงษ�ทอง
62013059293 นางสาวจิรรัช วอนเพียร
62013059294 นายวสันต� มีเสน
62013059295 นางสาวพัชรี ง%าวไข5น้ํา
62013059296 นายคมสัน ปFญญาเรือน
62013059297 นางสาวภาพิมล เอกประดิษฐ�
62013059298 นางสาวเพ็ญนภา พ5วงพี
62013059299 นางสาวสุวรรณี สุทธิกุล
62013059300 นางสาวศศิกาญจน� พลอยทรัพย�
62013059301 นางสาวจินดา น%อยเกิด
62013059302 นางสาวอุมาภรณ� สิทธิทัต
62013059303 นางพรทิพย� ปลอดทุกข�
62013059304 นางสาวปรียาภรณ� จอมพงษ�
62013059305 นางสาวรัชตวรรณ เกตุวัง
62013059306 นางสาววันเพ็ญ ทรัพย�ใส
62013059307 นายพุทธิพงษ� คดดี
62013059308 นายการัณ รุ5งเรือง
62013059309 นางสาวอรนง ฉายะไพสิฐพร
62013059310 นายณัฐพล บัญญัติศิลปQ

หน%า 1977 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059311 นางสาววิภาณี ผ5องอําไพ
62013059312 นางสาวศศินิภา ศรีสุคนธรัตน�
62013059313 นางสาวจันทร�ทิวา แสงกุดเลาะ
62013059314 นางสาววันวัสสา ประดิษฐ
62013059315 นายพุทธินันท� ชุมศรี
62013059316 นางสาวศันสนีย� ดีประเสริฐ
62013059317 นางสาวจารุวรรณ นนทสิทธ์ิ
62013059318 นางสาวทัศน�วรรณ รัตนกุล
62013059319 นางสาวพิมพ�กัญญา แสนสุวรรณ�
62013059320 นางสาวนิรญา ผลภิญโญ
62013059321 นายตุลยชน จันทวงศ�
62013059322 นายภูมินทร� อุปแก%ว
62013059323 นางสาวณัชค�แพรวา นาวินวงศ�
62013059324 นายวริทธ์ิ เจริญพาณิชย�พันธ�
62013059325 นางสาวมัลลิกา จันทร�ปุXม
62013059326 นางสาวศิรินภาพร พันธ�งาม
62013059327 นางสาวนุชนารถ แปงเม
62013059328 นางสาวธนิษฐา บุญนาค
62013059329 นายสุพงษ� ลีนะวงศ�อนันต�
62013059330 นางสาวเบญญาภา ลือลั่น
62013059331 นางสาวนูไรนี มาเสาะ
62013059332 นางสาววันทนีย� เพ็งแจ5ม
62013059333 นางสาวมัณฑนา โยธาธรรม
62013059334 นางสาวศตพร ยันนี
62013059335 นางสาววิสา พ่ึงโพธ์ิ
62013059336 นางสาวพรพกา ม่ังมาก
62013059337 นางสาวกีรติ สิริชูทรัพย�
62013059338 นางสาวอุษา วงษ�นาค
62013059339 นางสาวศิรดา บินสลาม
62013059340 นางสาวภัทรธมน แสงอรุณ

หน%า 1978 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059341 นายสุชาติ หมาดงUะ
62013059342 นางสาวธิดารัตน� พุทธวงษ�
62013059343 นางสาวจันทรรัตน� ชื่นบุบผา
62013059344 นางสาววิมลลักษณ� ทองพยงค�
62013059345 นายเอกชัย สวัสดีแจ%ง
62013059346 นางสาวเบญจรัตน� สมมณีย�
62013059347 นางสาวณมลธร ลิ้มประเสริฐ
62013059348 นางสาวสุวิมล มีไชย
62013059349 นางสาวฌิมัชชา ลัพกิตโร
62013059350 นางสาวอังค�วรา ลิ้มศิรินาวา
62013059351 นางสาวสุวิมล เรืองไชย
62013059352 นางปารณีย� โสภี
62013059353 นายพลอัศวพงศ� จันทร�วิเศษ
62013059354 นายเฉลิมพงศ� ทองยืน
62013059355 นางสาวนภสร ปฏิบัติธรรม
62013059356 นายเตชินท� วรสิทธ์ิ
62013059357 นางสาววลัยลักษณ� ทองคํา
62013059358 นางสาวอภัสวัญญ� หม่ืนศรีชัย
62013059359 นางสาวแก%วทิพย� วัฒนะโชติ
62013059360 นางสาวอัญชลี แก%วกล%า
62013059361 นางสาวสุธิดา ประคองจิตร
62013059362 นายชาญชัย ช%างเผือก
62013059363 นายนฤดล วิสุทธารมณ�
62013059364 นางสาวพรทิพย� ลาภสาร
62013059365 นางสาวนภิศา จิณะเสน
62013059366 นางสาวอรวรรณ ประทุมมาตร�
62013059367 นางสาวสุภาวดี ศรพรหมฉาย
62013059368 นางสาวอมรรัตน� บุญชิด
62013059369 นายสันติสุข พลสมัคร�
62013059370 นางสาววิชุดา บุญทศ

หน%า 1979 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059371 นางสาวณัฐรัตน� บัวแก%ว
62013059372 นายศราวุธ กาญจนาโรจน�
62013059373 นางสาวสโรชา เครือจันทร�
62013059374 นางสาวพรปวีร� วงศ�แก%ว
62013059375 นางสาววัณทณา สิงหเดชวีระชัย
62013059376 นายจิรกิตต์ิ สัตย�ธรรม
62013059377 นายสุวพล พิศภาร
62013059378 นางสาวอมราพร แย%มขจร
62013059379 นางสาวชนากานต� บัวบุญ
62013059380 นางสาวชโลธร ชุดทะเล
62013059381 นางสาวโศภิษฐา ยุติวัฒน�
62013059382 นางสาวมัทวัน นิ่มนวล
62013059383 นางสาวยศวดี จันทร�แก%ว
62013059384 นายกิติวัฒน� ศรประสิทธ์ิ
62013059385 นางสาววณิชชา ผาสุข
62013059386 นางสาวนิรมล อ%นพุ5ม
62013059387 นายธนรักษ� ผิวเหลือง
62013059388 นางสาวโชติกา พรมโลก
62013059389 นางสาวพนิดา ทับศิริ
62013059390 นางสาววริศรา พินิจ
62013059391 นางสาวจิดาภา กรุงแสนเมือง
62013059392 นางสาวเพชราภรณ� อิ่มอารมย�
62013059393 นายสถาพร นามวงษ�
62013059394 นายประสบสุข สุขเลิศ
62013059395 นางสาวนัฐธิดา แสนทอง
62013059396 นางสาวสุภาวดี เพิงรัตน�
62013059397 นางสาวพัชรินทร� จินดาไส
62013059398 นายอภิวัฒน� เดชเชียร
62013059399 นายจําลอง แซ5เซียว
62013059400 นางสาวศุภรางค� พานแสวง

หน%า 1980 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059401 นางสาวธนิดา ทองเทือก
62013059402 นางสาวจุรีรัตน� หารธูปพงษ�
62013059403 นายอรรถพล ศรีเลิศ
62013059404 นายกิตติพศ ญาติทอง
62013059405 นางสาวอัญชิสา มิสุด
62013059406 นางสาวศศิวิมล นิ่มวุ5น
62013059407 นางสาวเนตรนภา พุทธานุ
62013059408 นางสาวมัณทนา ทิพย�หล%า
62013059409 นางสาวรัชนุช จุฑามณี
62013059410 นายนิพิฐพนธ� มาลัยวงศ�สกุล
62013059411 นางสาวรุจิราลัย ทําบุญ
62013059412 นางสาวพนิดา น%อยอามาตย�
62013059413 นางสาวจุฬารัตน� น%อยจาด
62013059414 นายชาติชาย เถาพุทธา
62013059415 นางสาวปฤศดา กลับพงศ�
62013059416 นายฉัตรชัย ภิญโญย่ิง
62013059417 นางสาวชลลดา ดวงป@Pน
62013059418 นางสาวสุพัตรา ประจันทร�
62013059419 นางสาวศิริพร งอกนาวัง
62013059420 นายธีระพงศ� กะจันตUะ
62013059421 นายป@ยะบุตร เล็กเจริญ
62013059422 นายนรพนธ� แรงผลสัมฤทธ์ิ
62013059423 นายนวพร สุขประเสริฐ
62013059424 นายสมบูรณ� ไตรสรณะวัฒนาคม
62013059425 นางสาวจีราวรรณ บารมี
62013059426 ว5าที่ ร.ต.หญิงเมวิกา กอผจญ
62013059427 นางสาวมนติกานต� คงทวี
62013059428 นางสาวสุวิมล เอี่ยมหมดจด
62013059429 นายพงษ�พิสุทธ์ิ พิลาโสภา
62013059430 นางสาวนภัชฑ� ศิริวัชชกุล

หน%า 1981 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059431 นายอิทธิเดช ปลื้มจันทึก
62013059432 นายวิศรุต ทวีปะ
62013059433 นางสาวสุตาภัทร รัตนพันธ�
62013059434 นางสาวสุภาวรรณ ลาหอม
62013059435 นางสาวเอมิกา เพ็ชรแสนงาม
62013059436 นางสาวณิชกานต� ทรายสถิตย�
62013059437 นางสาวกัญญาณัฐ พิกุลศรี
62013059438 นายธนาวัฒน� หวังชอบ
62013059439 นางสาวทักษพร สุระสีห�
62013059440 นายวิทยา โสแพทย�
62013059441 นางสาววัชรีวรรณ คําแสน
62013059442 นางสาวนิศากร โกศล
62013059443 นางสาวนิสาชล สิทธิฤทธ์ิ
62013059444 นางสาวฟ;าประทาน สุขคณาภิบาล
62013059445 นายปฐวี พุฒิไพโรจน�
62013059446 นางสาวจิราวรรณ สุขกลัด
62013059447 นางสาวสุวรรณี ธรรมดํารงวิทย�
62013059448 นางสาวมาริษา ศรัณยูประสิทธ์ิ
62013059449 นายประกฤษฎ์ิ ศิริเวช
62013059450 นางสาวทิพยดา ทบสี
62013059451 นางสาวกานต�ชนก คล%ายดี
62013059452 นายพิศาล ตระหง5าน
62013059453 นางสาวอภาพร บุตรด%วง
62013059454 นายพงษ�ทวี มณีวรรณ
62013059455 นายศุภณัฐ มะลิงาม
62013059456 นายปุณณนัทธ� ใจอยู5
62013059457 นางสาวแพรวเพชร ศรีเข็ม
62013059458 นางสาวณัฏฐนันท� รุ5งเรืองสหพันธ�
62013059459 นางสาวจวงจันทร� จันทร�คณา
62013059460 นางสาวเจนจิรา ผิวโสม

หน%า 1982 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059461 นายสิทธิชัย แก%ววิจิตร
62013059462 นางสาวมาลี มณีดวง
62013059463 นายธีรายุทธ หนองแคน
62013059464 นางสาวเวณิกา พัลวงศ�
62013059465 ว5าที่ร%อยตรีหญิงมณีพร ฉัตรเงิน
62013059466 นายภาณุวัฒน� สงวนวงษ�
62013059467 นางสาวพิมพ�พิศา อินทร�นวล
62013059468 นางสาวชนิดา เจริญเนตร�
62013059469 นางสาวอรวรรณ สัจจะวิสัย
62013059470 นางสาวพรรณราศี ดวงใจ
62013059471 นายจีระศักด์ิ สมคิด
62013059472 นายพสิษฐ� ศรีสุจริต
62013059473 นางสาวภิยาพร โคตรแก%ว
62013059474 นายพันธกานต� ลัดดาดํา
62013059475 นางสาวยลดา สมานทอง
62013059476 นางสาวสุชานันท� เอื้อวนิชวรพงศ�
62013059477 นางสาวเสาวคนธ� ประทิศ
62013059478 นางสาวซูไฮลา สะแม
62013059479 นางสาวกาญจนา พรมบุตร
62013059480 นางสาวอภิญญา หนองพล
62013059481 นายภัทรพงศ� จักษุรัตน�
62013059482 นางสาวผลิตา ปาโท%
62013059483 นายวิศรุต ขันทอง
62013059484 นางสาวญาณิศา สุขช5วยชู
62013059485 นางสาวณภัทร�อลิน ธนาธิปภัทรนิล
62013059486 นางสาวพรนิษา แสนคําชื่น
62013059487 นางสาววรรณรัตน� หลายรัตน�
62013059488 นางสาวนันทิญา น้ําทับทิม
62013059489 นางสาวธิดารัตน� วงค�นางาม
62013059490 นายฉันทรัฐ วรรณะ

หน%า 1983 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059491 นายณัฐพงศ� นันทา
62013059492 นายป@ยะ เสกวงษา
62013059493 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศิริพรรณ เอกขระ
62013059494 นายปFณณ� สีมันตธรรมกุล
62013059495 นางสาวอัจฉรา สว5างแผ%ว
62013059496 นายพงศธร บุญประเสริฐ
62013059497 นางสาววรัญญา เปรมศิริ
62013059498 นางสาวอาภากร คาวันดี
62013059499 นางสาวพัชราพร ภูชํานิ
62013059500 นางสาวศิริลักษณ� หาญชนะ
62013059501 นายปรนัย ภูมิเรศสุนทร
62013059502 นางสาวรุ5งนภา สุกใส
62013059503 นางสาวพิสุทธิณี เจริญศรี
62013059504 นายสราวุฒิ พยัคภาพ
62013059505 นางสาววนัสวี กุศล
62013059506 นายอนุวัฒน� เทศน%อย
62013059507 นางสาวอัจฉรา ลายา
62013059508 นางสาวน้ําฝน พริ้งจํารัส
62013059509 นายธนชัย เคลาเปYย
62013059510 นางสาวหัทยาภรณ� ณ สวาท
62013059511 นางสาวสุภัสสร คํามีมา
62013059512 นางสาวกฤติกา ลิ่วทิพา
62013059513 นางสาวจริญญา กุลเขมานนท�
62013059514 นางสาวบุญรัตน� เย็นสดใส
62013059515 นายธีรนัย สินตุ%น
62013059516 นางสาวรุ5งบุญ รุ5งโรจน�ศรีบุญ
62013059517 นายอิสรภาพ โชชัย
62013059518 นางสาวศิริญาภรณ� ทองบู5
62013059519 นางสาวมณธิชา อัครธนเศรษฐ�
62013059520 นางจันทกานต� ทัฬหรักษ�

หน%า 1984 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059521 นางสาวธันยมัย บุญประเสริฐ
62013059522 นางสาวสุพัตรา ศิวะพิมล
62013059523 นางสาวพรพันธ� หลีกุล
62013059524 นางสาวนิภา ศรีชนะ
62013059525 นางสาวสิริพร เตยโพธ์ิ
62013059526 นายกฤษณะ เดชสุข
62013059527 นางสาวเมธาวี มงคล
62013059528 นายณปสิทธ์ิ ก้ิมนวล
62013059529 นางสาวกัณฐิกา บดีรัฐ
62013059530 นายนรินทร� วัฒโน
62013059531 นางสาวศิริวรรณนา ประดับวงศ�
62013059532 นายฉัตรดนัย ศรีนคร
62013059533 นางสาวปาริชาติ ทองทิพย�
62013059534 นายพรหมเทพ บุตรสาระ
62013059535 นางสาวอนัญญา คงแสนคํา
62013059536 นางสาวฐิดาภรณ� สุพิพัฒน�
62013059537 นางสาวฐาปะนีย� โฮ5กุล
62013059538 นายชัชนันท� ยุตวัน
62013059539 นายภัทรพล ประกอบเขตการณ�
62013059540 นางสาวอนันตญา แจ5มมณี
62013059541 นายธนวัฒน� ชมสาคร
62013059542 นายฐากูร วินิจฉัย
62013059543 นางสาวณัฐธิชา ถาวร
62013059544 นางสาวพรรณปพร คมขาว
62013059545 นายนิรุสมัน เจะอาลี
62013059546 นายอนุชา งามดํา
62013059547 นายณัฐวุฒิ ศิริเรือง
62013059548 นางสาวชุลีภรณ� จันทร�กระจ5าง
62013059549 นายจารุทัศน� เพ็ชรสุวรรณ
62013059550 นางสาวนัฐติยา จงจิตร

หน%า 1985 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059551 นายสวราชย� พรมจันทร�
62013059552 นางสาวเจนจิรา ดอนมืด
62013059553 นางสาวกษิธญ จงรุ5งเรืองไสว
62013059554 นางสาวกัญญารัตน� คําราม
62013059555 นางสาวสิริวิภา จรรยากรณ�
62013059556 นางสาวนัยนา มัยวงค�
62013059557 นางสาวอัจฉรา ทองบ5อ
62013059558 นางสาวภัสสร คุ%มเผื่อน
62013059559 นางสาวปริยาพร ปานเรือง
62013059560 นางสาวกานต์ิชนิต เหมือนใจนึก
62013059561 นายมานต มูลชุมภู
62013059562 นายโชติ เปรมเจริญ
62013059563 นายวรินเศรษฐ� สุขประเสริฐ
62013059564 นางสาวอภิญญา พรมเนตร
62013059565 นางสาวพรพิพัฒน� สางาม
62013059566 นางสาวเบญญทิพย� คุณเฉย
62013059567 นายภูวิศ บัวผิน
62013059568 นางสาวรุ5งรักษ� ฐามนกิจประสาท
62013059569 นายกิตติ สุขโพธิเงิน
62013059570 นายภูมิพัฒน� ประสาทศิลปQ
62013059571 นางสาวชนากานต� หีบแก%ว
62013059572 นางสาวนิศารัตน� รอดสุวรรณ
62013059573 นายดนัย คล%ายนาค
62013059574 นายสิทธิวุฒ ไม%จันทร�
62013059575 นางสาวมณีรัตน� สุริยา
62013059576 นางสาวพรพิมล เสวิสิทธ์ิ
62013059577 นางสาวจารุวรรณ กลิ่นเจริญ
62013059578 นางสาวเปYPยมปารมี บุญวิชัย
62013059579 นางสาวจุฬาลักษณ� จันด%วง
62013059580 นายทรงพล พิมพาภรณ�

หน%า 1986 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059581 นางสาวทัศริน ไกวัลวรรธนะ
62013059582 นายคเชนทร� ขวัญพุทธ
62013059583 นางสาวมินตรา ดวงจิต
62013059584 นางสาวพัชรินทร� ก%อนคํา
62013059585 นายอัศดาวุฒิ เครืออุ5น
62013059586 นายธีรสิทธ์ิ ใจน้ํา
62013059587 นายวิทยา มหาพรม
62013059588 นางสาววิณิตา โคสิตานนท�
62013059589 นางสาวชนมน พลอยแดง
62013059590 นางสาวสุปาณี กันทะวิชัย
62013059591 นายรัฐสิทธ์ิ มะเหศวร
62013059592 นายจตุรงค� จุติโรจน�ปกรณ�
62013059593 นางสาวพรวิภา บุญชื่น
62013059594 นางสาวจิรัชฌา ศุภชูชัย
62013059595 นางสาวเนตรทราย สีทินอยู5
62013059596 นางสาวนฤมล ราชสง
62013059597 นายพงศธร อาจธิมะ
62013059598 นางสาวกนกวรรณ มาติวงศ�
62013059599 นางสาวจามิกร โสดาศรี
62013059600 นางสาวสิรีธร พาณิชย�กุล
62013059601 นางสาวสินีนาฏ ธารเปYPยม
62013059602 นางสาวยุธิดา พาชีรัตน�
62013059603 นางสาวจีรญาดา ด%วงเอียด
62013059604 นางสาวกัญชพร มังกรแก%ว
62013059605 นางสาวสกาวรัตน� กุมพล
62013059606 นางสาวศศิธร รัตนะสังวาลย�
62013059607 นางสาวธนินธร ขาวอ5อน
62013059608 นางสาวอังค�ริสา โอภาธนกิจไพศาล
62013059609 นางสาววันวิสา ผลพรวิทูร
62013059610 นางสาวอัญชลี จันทร�สุข

หน%า 1987 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059611 นางสาวพิมพ�ชนก ปทุมารักษ�
62013059612 นางสาวชิษณุชา ชาญวารินทร�
62013059613 นางสาวณีรนุช หวังรุ5งโรจน�
62013059614 นางสาวฐิติกาญจน� จึงธีรพานิช
62013059615 นายธีรวุฒิ หมาดหวา
62013059616 นายกฤติกานต� แก%วมา
62013059617 นางสาวศานตมล คําโปร5ง
62013059618 นางสาวกชพร ม5วงสุข
62013059619 นางสาวปพิชญา ม่ันคง
62013059620 นางสาวจุฑามาศ เกิดหนู
62013059621 นางสาวธันย�ชนก เชื้อแกม
62013059622 นางสาวจิณต�จุฑา คําชู
62013059623 นายภัทรพงศ� วรโชติ
62013059624 นางสาวมัฌฉิมาภรณ� นุชเจริญ
62013059625 นางสาวกาญจนา ทิพย�ญาณ
62013059626 นายพงศ�ภัค ธัญญาบาล
62013059627 นางสาวดวงใจ เจริญโลก
62013059628 นางสาวพริดา แซ5พั่ว
62013059629 นายสถาปFตย� ทุดปอ
62013059630 นางสาวป@ยวรรณ รวมธรรม
62013059631 นายอังกินันท� อังสุพานิช
62013059632 นางสาวนฤมล เกตุภู5
62013059633 นางสาวเบญจมาศ อุ5นศรี
62013059634 นางสาวก่ิงกาญจน� เสาร�คํา
62013059635 นางสาวชุติมา บุญฉํ่า
62013059636 นายจตุโชค ทองส5งศรี
62013059637 นางสาวศุภวรรณ อินทจร
62013059638 นางสาวกุลทรัพย� สุดสาย
62013059639 นายพรสิริ วงศ�อนันต�
62013059640 นางสาววรวีย� ปะทัง

หน%า 1988 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059641 นางสาวสุภัทรา สุขสารพันธ�
62013059642 นายฐิติวัฒน� สิตวงษ�
62013059643 นางสาวฐิติวรรณ รื่นจิตต�
62013059644 นายฉัตรชัย ชูพงศ�
62013059645 นางสาวอุบลรัตน� พงษ�สิงห�โต
62013059646 นางสาวชวัลลักษณ� ลําพาย
62013059647 ว5าที่ร%อยตรีหญิงณัฏฐวี กาญจนธนาสิทธ์ิ
62013059648 นายวรัญ\ู ฤกษ�ดี
62013059649 นางสาวอิสราพร อนุเคราะห�
62013059650 นางสาวกมลชนก สําราญภูมิ
62013059651 นางสาวอัญชัญ ทองนาค
62013059652 นางสาวภัทราพร ยอดจันทร�
62013059653 นางสาวชุติมา มุสิเกษม
62013059654 นายนราทิพย� สุปFตติ
62013059655 นางสาวณัฐสุนีย� มัชฌิกะ
62013059656 นางสาวชัญญา บรรจงเปลี่ยน
62013059657 นางบุญทวี แก5นกล%า
62013059658 นายธนพล มะโนภักด์ิ
62013059659 นายชนะชัย ช5างนาค
62013059660 นางสาวทิพวรรณ ลําพุทธา
62013059661 นางสาวรัตนา ทศไชย
62013059662 นางสาววาสนา ดีหว5าง
62013059663 นางสาวแพรพลอย วัฒนะโชติ
62013059664 นางสาวรัชนีกร คุ%มศรีมูล
62013059665 นางสาววชรพรรณ ประสานสมบัติ
62013059666 นางสาวอมรรัตน� นิลวรรณ�
62013059667 นายประกาศิต รัตนา
62013059668 นางสาวสุนิสา โอ5คํา
62013059669 นางสาวแคทริยา เหงยสูง
62013059670 นางสาวปภัสรา กระมลฉํ่า

หน%า 1989 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059671 นายบรรพต ไชยยอง
62013059672 นางสรินธร รัตนสงวนวงศ�
62013059673 นางสาวมุทิตา หลู5ต้ี
62013059674 นางสาวจุฬารัตน� กาญจนะโรจน�
62013059675 นายทัศภูมิ แดงดี
62013059676 นางสาวอัญชลี โมงคาม
62013059677 นางสาวจันจิรา ป@Pนเกษร
62013059678 นางสาวสุธิตา เทพเบตร
62013059679 นางสาวสุวิมล พลรบ
62013059680 นายกรวิชญ� ชัยทนุนานนท�
62013059681 นางณธษา อินยม
62013059682 นางสาวปFทมา ดอนมอญ
62013059683 นางสาววรินดา ผดุงพันธ�
62013059684 นางสาวปภัชญา ฉิมพาลี
62013059685 นางสาวชนกานต� แซ5อื้อ
62013059686 นางสาวณัฐธิดา ศิริบริรักษ�
62013059687 นางสาววรรณิศา รักดี
62013059688 นายโชติชัย พรงาม
62013059689 นางสาวกัญญาวีร� คําแก%ว
62013059690 นางสาวศศิประภา พรหมด%วง
62013059691 นางสาวรวิสรา โลมะวิสัย
62013059692 นางสาววราภรณ� จิตรภักดี
62013059693 นายธีระวัฒน� ชูจันทร�
62013059694 นางสาวกิตติมา ทองมี
62013059695 นางสาวจอมขวัญ ดอกไธสง
62013059696 นางสาวอรชพรพรรณ สวัสด์ิไสว
62013059697 นางสาวเบญจวรรณ เกษรบุปผา
62013059698 นางสาวหงษ�คํา สันทาลุนัย
62013059699 นางสาวสุนิษา สําสี
62013059700 นางสาวพิชญาภร กุลวัฒนะเดชา

หน%า 1990 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059701 นายณัฐนนท� ศรีสร%างคอม
62013059702 นายภูวนัย ดวงแก%ว
62013059703 นายชยานันท� อนันต�พิพัฒน�กิจ
62013059704 นางสาวอาภรณ� บุทา
62013059705 นางสาวเบญจมาศ เติมมี
62013059706 นางสาวศิรินันท� ฝายแก%ว
62013059707 นางสาวเกศินี โพยมทองสุข
62013059708 นายจักรภัทร ฟองจันทร�
62013059709 นางสาวนิภาภรณ� ตันต%าว
62013059710 นางสาวอารีวรรณ สันติภาตะนันท�
62013059711 นางสาวจินตนา เคลือบุตร
62013059712 นางสาวมณฑารัตน� ชูระหมาน
62013059713 นางสาวศิริภา ตาแก%ว
62013059714 นางสาวอัญวีณ� รุ5งสิริภมรพงศ�
62013059715 นางสาวประภัสพร ร5วมไทย
62013059716 นางสาวมาริษา สุดใจดี
62013059717 ว5าที่ ร.ต.ทวีทรัพย� มีสมศัพย�
62013059718 นางสาวกาญจนา ปาละอ%าย
62013059719 นายภาคินนท� แก%วประภาค
62013059720 นางสาวณัฐณิชา หัตถพณิชพร
62013059721 นางสาวศิริพร อุณภิรมย�
62013059722 นางสาวปาริฉัตร จันทร�เพศ
62013059723 นางสาวตรีชนก ดีพลงาม
62013059724 นายศุภณัฐ ดาราขจร
62013059725 นางสาวอัญญมณี กําเนิดบง
62013059726 นางสาวจตุพร จงอุตสาห�
62013059727 นางสาวหทัยรัตน� อุ5นเมือง
62013059728 นางสาวปFณฑิตยา ด%วงโสน
62013059729 นายภูวเสฏฐ� ไชยปFญญาวิชญ�
62013059730 นางสาววยานันท� ภัทรผ5องพรรณ

หน%า 1991 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059731 นางสาวลักขณา ภู5เจริญ
62013059732 นายอภิสิทธ์ิ นาเคน
62013059733 นายธนสิทธ์ิ ดีสุพรรณ
62013059734 นางสาวโยทกา ดาบคํา
62013059735 นางสาวมรกต ชัดใจ
62013059736 นางสาวจันทิมา ครอบกระโทก
62013059737 นางสาวหนึ่งฤทัย แก5นแดง
62013059738 นายสมประสงค� แซ5หลี
62013059739 นางสาวธันย�ธนัสร� บํารุงแคว%น
62013059740 นางสาวสิริจันทร� ลิ้มรุ5งเรืองรัตน�
62013059741 นายคมกฤษณ� คํามินทร�
62013059742 นางสาวเจนจิรา อสุรินทร�
62013059743 นางสาวรัชนีภรณ� สุภาผล
62013059744 นางสาวสุนิสา ทองญวน
62013059745 นางสาวนุสบา สุขดี
62013059746 นายรชานนท� นักธรรม
62013059747 นางสาวศิริพร แรงเขตกิจ
62013059748 นายสัจธรรม บาลทิพย�
62013059749 นางสาวจิรนันท� ธรรมโฆสิต
62013059750 นางสาวอรรจนา วันดี
62013059751 นายจารุวิทย� บุญมา
62013059752 นางสาวเฟLPองฟ;า เงินถาวร
62013059753 นายกรินทร� ไทพิทักษ�
62013059754 นางสุริยาพร ภูมิโนนง้ิว
62013059755 นางสาวธัญสุดา สุดรักษ�
62013059756 นายธรรมสิงห� อุบลรังสีกุล
62013059757 นายเสกสิทธ์ิ พงษ�ย้ิม
62013059758 นางสาวป@ยณิช ศิริไทย
62013059759 นายฉัตริน พันธ�บุญเกิด
62013059760 นางสาวจิรัชยา ปFญญาวงศ�

หน%า 1992 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059761 นางสาวฉันชนก จินพล
62013059762 นายกิตติพงษ� สีหะวงษ�
62013059763 นายพัชรพงษ� ขันทองดี
62013059764 นางสาวธันยาภรณ� บุญคง
62013059765 นางสาวกอนีตะห� ป@ยา
62013059766 นายเมธัส ตรีเมฆ
62013059767 นายนวพล มิลินทานนท�
62013059768 นางสาวนพรัตน� วงษ�บุญมา
62013059769 นางสาวชนรดี สุวะพันธ�
62013059770 นางสาวณัฐกานต� เจริญรุ5งโรจน�คุณ
62013059771 นายฉัตร ดวงวงษ�จันทร�
62013059772 นางสาวศิโรรัตน� หุตะสิงห�
62013059773 นายวณิช ว5องไว
62013059774 นายนฤนาท พนัสเดิม
62013059775 นางสาวภัทรฐิราพร ทองห5อ
62013059776 นายสุทัศชา ราชณรินทร�
62013059777 นางสาวอรสินี ผ5องอ5อน
62013059778 นายต5วนซุไฮมี นิกะจิ
62013059779 นางสาวกัญญาวีร� สินอนันต�
62013059780 นางสาวสิริยา ภูตาสืบ
62013059781 นายพิทยา คีลาวงศ�
62013059782 นายรังสรร แว5นแก%ว
62013059783 นางสาวพินทุสร คําคนซ่ือ
62013059784 นางสาวทัศนีย� รักษาพิมพ�
62013059785 นายเอกพล จันตรี
62013059786 นายธนสิทธ์ิ ศรีนาม
62013059787 นางสาวกานชนิภา เทียมครู
62013059788 นางสาวยุวดี เลิศสุวรรณ�
62013059789 นางสาวณุชจรินทร� รัตนนาคินทร�
62013059790 นางสาวพัชรินทร� รามางกูร

หน%า 1993 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059791 นางสาวชุติกาญจน� นวลน%อม
62013059792 นางสาวสุรีวัลย� ด%วงนาม
62013059793 นางสาวเบญจวรรณ เชื้อเพ็ง
62013059794 นางสาวชนากานต� เจริญพันธ�
62013059795 นางสาวเมธาวี คุ%มขํา
62013059796 นางสาวกัลยาณี ประเสริฐศิริสร
62013059797 นายสิทธิพร คําดี
62013059798 นางสาวป@ยาณี มีมาก
62013059799 นางสาวอัจจิมา พุ5มเกลี้ยง
62013059800 นางสาวสาลินี ศรีโพธ์ิชัย
62013059801 นายฉัตรพล สิงห�คาร
62013059802 นางสาวดวงใจ ทิตนุ5น
62013059803 นายวีรยุทธ เพชรมาก
62013059804 นางสาวขวัญจิรา วรรณดี
62013059805 นายนครินทร� จินโจ
62013059806 นายนพรัตน� พันธุตา
62013059807 นายมานิต สันเต็น
62013059808 นางสาวกุลนารี เฉลิมสถาน
62013059809 นายธัญวัฒน� บุนนาค
62013059810 นางสาวอัจฉรา แก%วงาม
62013059811 นายเจตนิพัทธ� ลือขุนทด
62013059812 นางสาวฑิตาพันธ� คุรุเจริญ
62013059813 นางสาวพจนีย� แซ5คํา
62013059814 นางสาววราภรณ� บุญวงค�
62013059815 นางสาวเฌอมาวีร� อุตโม
62013059816 นางสาววาสนา ทีวะเวช
62013059817 นางสาวกรรณิการ� งอกศิลปQ
62013059818 นายอภิวัฒน� บุญกวย
62013059819 นางสาวสนธยา บุญสม
62013059820 นายปองพฤฒ สุทธิภูล

หน%า 1994 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059821 นางสาวกมลรัตน� บุญเลา
62013059822 นางสาวปรียานุช ปFตตายะสัง
62013059823 นางสาวประภัสสร อรุณธิติกุล
62013059824 นางสาวสุดารัตน� เตจUะ
62013059825 นายเฉลิมวุฒิ ดวงภูเขียว
62013059826 นายจิรายุ คงกล่ํา
62013059827 นางสาวปริญญา เรืองอร5าม
62013059828 นางสาวนาฎฤดี ลีนาราช
62013059829 นางสาวปวริศา กิจหัตถพร
62013059830 นางสาวชิดชนก โตม5วง
62013059831 นางสาวเกศสิริ สมมีทรัพย�
62013059832 นางสาววรัญญา ว5องสาริกิจ
62013059833 นางสาวสุภัชชา พลไชย
62013059834 นางสาวณัฐมณ ขวัญไชย
62013059835 นายวิโรจน� ประหยัด
62013059836 นางสาวชนิสรา เวลาดี
62013059837 นางสาวเจนจิรา อีสา
62013059838 นายตะวัน หน5อสกูล
62013059839 นายนรเศรษฐ� แสนทวีสุข
62013059840 นางสาวอารีรัตน� ศรีแก%ว
62013059841 นางสาวขวัญฤดี แดงบุสดี
62013059842 นายสืบศักด์ิ คงสุวรรณ
62013059843 นางสาวสุภาพร ทองจันทร�
62013059844 นางสาวศิริพร อินศรี
62013059845 นางสาวธัญลักษณ� เถ่ือนทับ
62013059846 นางสาวภัคจิรา มาลัย
62013059847 นางสาวสโรชา ม่ันคง
62013059848 นายวรพล พญาคํา
62013059849 นางสาวจิราพรรณ อรุณศิริ
62013059850 นายภัทรพงษ� งามกิจปราโมทย�

หน%า 1995 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059851 นางสาวพัชราวลัย เด5นนิติรัตน�
62013059852 นางสาวฐิติพร เงินอยู5
62013059853 นายพลวรรธน� เนียรมงคล
62013059854 นางสาวนิติกาญจน� ดําพริก
62013059855 นายเอกรัฐ รัตนแคล%ว
62013059856 นางสาวชุติมา บูระทิศ
62013059857 นางสาวพิมลพร ฦาแรง
62013059858 นางสาววรีวรรณ� โพลงพันธ�
62013059859 นายภานุวัฒน� สุทนต�
62013059860 นายรัฐพงษ� บุญเดช
62013059861 ว5าที่ร.ต.ศักด์ิสิทธ์ิ บรรลือทรัพย�
62013059862 นางสาวรัสรินทร� ปFญจะหัตถ�เจริญ
62013059863 นางสาวอรอุมา เส%งคุ5ย
62013059864 นางสาวแสงเดือน โพธ์ิวัง
62013059865 สิบเอกเชาวลิต สายสุคนธ�
62013059866 นางสาวสุจิตรา ดวงคุณ
62013059867 นางสาวพิมประภา เอมมัส
62013059868 นายชัยภัทร กุลวัชรี
62013059869 นายปราโมทย� แซ5ลี้
62013059870 นายนเรศ ติยะสุวรรณ
62013059871 นางสาวรวิกานต� จิตจักร
62013059872 นางสาวชุดาพร ภู5แก%ว
62013059873 นายธฤตศวร คันศร
62013059874 นายมัทธรีดี รามันห�สิริวงศ�
62013059875 นายคาวี กัณหา
62013059876 นางสาววิภารัตน� พูลเกษร
62013059877 นายบดินทร� จิตรลัดดา
62013059878 นางสาววิรัญตรี สารภี
62013059879 นางสาวนุจรินทร� ดวงโสภา
62013059880 นางสาวชโลทร สูนศรี

หน%า 1996 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059881 นางสาวณัฐชา เมืองแก%ว
62013059882 นายชนันท�ธิพัฒน� ฉัตรกาญจนวาณิช
62013059883 นางสาวป@ยะภรณ� คณะศรี
62013059884 นายเมธา ประทุม
62013059885 นายปFกธงชัย พันธุ�ชู
62013059886 นายธนาบดินทร� โกยทอง
62013059887 นางสาวภรปภัต คงนนท�
62013059888 นายธนวัฒน� บุญลือ
62013059889 นางสาวพัชรินทร� ตองติดรัมย�
62013059890 นายกีรติ ชูคํา
62013059891 นายดิษยาวัตร นามวงษา
62013059892 นางสาวจุฑารัตน� เหมาะใจ
62013059893 นายเฉลิมพล โรจน�วัชราภิบาล
62013059894 นายปารเมษฐ� เตชาธนะเกียรต์ิ
62013059895 นางสาวพิไลลักษณ� ภูพานเพชร
62013059896 นางสาวมนัสสา ลาภัย
62013059897 นางสาวนฤมล เวชวิมล
62013059898 นายเอนก กล่ําเจริญ
62013059899 นายจิรโรจน� ต้ังพีระสิทธ์ิ
62013059900 นางราศรี ยกพิทักษ�
62013059901 นายมณเฑียร เปลี่ยนโพธ์ิ
62013059902 นางสาวจุฑามาศ ศิริเกษ
62013059903 นายบัณฑูร สุกประเสริฐ
62013059904 นางสาวใจยา ทับทิมหิน
62013059905 นางสาวประภัสสร วงษ�เฉลียง
62013059906 นางสาวนาถติญา สิทธิตา
62013059907 นางสาวณัฐกานต� หงส�คําภา
62013059908 นางสาวณัฐณิชา สุรเกียรติชัย
62013059909 นายศราวุธ คลื่นบรรเลง
62013059910 นายกฤษณะ ปานนิล

หน%า 1997 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059911 นางสาววัชจิรจน� ครุตรารักษ�
62013059912 นายอธิวัฒน� เพ็ชรหอม
62013059913 นางสาววนิศรา แสงสังข�
62013059914 นางสาวนิสาชล มาลัยทอง
62013059915 นางสาวสุดาทิพย� เนตรพ5วง
62013059916 นายศักด์ิสิทธ์ิ กิจสัมฤทธ์ิ
62013059917 นางสาวนารถลดา หลงสมบุญ
62013059918 นายศุภณัฐ จิรกาลนุกุล
62013059919 นายชุติพันธ� ประโลมลักษณ�
62013059920 นางสาววรภิญญา แย%มศรี
62013059921 นางสาวสุภาวดี โพโทเดิม
62013059922 นางสาวผัลย�ศุภา พรมแสง
62013059923 นางสาวเจนจิรา ม5วงงาม
62013059924 นางสาวพรรณชนก ชาญณรงค�
62013059925 นายชนพงษ� พงษ�ธานี
62013059926 นางสาววิชุดา พิมพ�เสนา
62013059927 นางสาวศุภสุตา ศรีสุโร
62013059928 นางสาวนาฏธิดา ชิตรัชตะ
62013059929 นางสาวกุลธิดา หนูชูแก%ว
62013059930 นางสาวปารีฉัตย� รัตนโชติ
62013059931 นางสาวภัสสร�ภาวรรณ รูปประดิษฐ�
62013059932 นางสาวพิมลนาฎ จันทร�สุข
62013059933 นางสาวนันทวรรณ สุวรรณวัฒน�
62013059934 นายสหชาติ คุ%มครอง
62013059935 นางสาววาสนา กตัญ\ู
62013059936 นายบัลลังก� ป@ลวาสน�
62013059937 นายณัฐวุฒิ บุญจริง
62013059938 นางสาวมุขดา สุรินทร�
62013059939 นายณัฐวัตร ปาจีนบูรวรรณ�
62013059940 นางสาวปรียานารถ สดากร

หน%า 1998 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059941 นางสาวอัมรา แก%วกําเลิศ
62013059942 นางสาวตวงพร ทองย5น
62013059943 นางสาววิชชุดา ศักด์ินิรันดร
62013059944 นายชาญวิทย� อมรสุรินทวงศ�
62013059945 นางสาววิกานดา ไชยโยธา
62013059946 นายกิตติพงษ� จันมะนิล
62013059947 นายฉันท�ชนก ศักดิฤทธ์ิ
62013059948 นายอานนท� เพ็งขํา
62013059949 นางสาวกาญติมา เรืองบุญ
62013059950 นางสาวขวัญชนก ชอบชูผล
62013059951 นางสาวบุษยมาศ แซ5เซ5ง
62013059952 นางสาวปวีณา ชมทอง
62013059953 นางสาวชิดชนก ดิชวงศ�
62013059954 นางสาวกมลทิพย� พันธุ�เมธาฤทธ์ิ
62013059955 นางสาวชนกวรรณ เรืองสวัสด์ิ
62013059956 นายภานุพงษ� เพ็ชรคง
62013059957 นางสาวจิราภรณ� จันทร�ทรง
62013059958 นางสาวพัทธนันท� บุตรลพ
62013059959 นางสาวอรอุมา พุฒประเสริฐ
62013059960 นายคิมหันต� แสนหูม
62013059961 นางสาวปุณยนุช อุดมรัตนะศิลปQ
62013059962 นายพงศธร ศรีวิรัตน�
62013059963 นายสาโรจน� ภคุโล
62013059964 นางสาวปารวี พุ5มเพ็ชร
62013059965 นางสาวชลดา กิจจานุสรณ�
62013059966 นายอภิภู สุนทรวุฒิคุณ
62013059967 นางสาววรางคณา แสงทอง
62013059968 นางสาวพนิตนันท� คันธะเรศย�
62013059969 นายอิทธิพัทธ� ทิมทอง
62013059970 นางสาวภัทราพร แววมะโนรา

หน%า 1999 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013059971 นางสาวจุฑามาศ ดวงสา
62013059972 นายนภนต� ทิพงษ�
62013059973 นางสาวธิดารัตน� ตูนสันเทียะ
62013059974 นางสาวสร%อยทิพย� สร%อยพูล
62013059975 นางสาวนิศาชล คําพิล
62013059976 นางสาวอชิรญา เจาะดี
62013059977 นางสาวแววดาว จงนอก
62013059978 นางสาววิกานดา แซ5จุ5ง
62013059979 นายสถาพร สถาวรสมิตร
62013059980 นายธรรมรัตน� เนาว�สูงเนิน
62013059981 นางสาวประกายฟ;า จันตะเคียน
62013059982 นางสาวอรวรรณ โปร5งจิตร
62013059983 นางสาวกชกร วงศ�เปYMย
62013059984 นายเอกพันธ� คงชีพา
62013059985 นายจักรกฤษณ� แจ5มกมล
62013059986 นายอดิศร ธงศรี
62013059987 นายวุฒิพร จรพงษ�
62013059988 นางสาวอิสริยา เรืองเวช
62013059989 นางสาวศิริวรรณ กลิ่นจันทร�หอม
62013059990 นายณพวิทย� ดิษยนันท�
62013059991 นางสาวสุจิตรา สุภิสิงห�
62013059992 นางสาวภัทริน ตะวังทัน
62013059993 นายมณฑล ตันสดใสวัฒน�
62013059994 นายธนา แจ%งชะไว
62013059995 นางสาวอมรรัตน� ศิริพัฒน�
62013059996 นางสาวเจียรนัย ศุภมาตร�
62013059997 นายสิรวิชญ� สาธิตอภิวันท�
62013059998 นางสาวอรุณี เพชรแก%ว
62013059999 ว5าที่ร%อยตรีสหรัฐ เชื้อประโรง
62013060000 นายนพวิทย� คงพรหม

หน%า 2000 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060001 นายนรภัทร ละอองบัว
62013060002 นายจิติวัฒนา พูลเกษม
62013060003 นายภาณุวัฒน� อ%นศรี
62013060004 นายพงศกร บรรจงจิตร�
62013060005 นางสาวภคอร ชัยกิตติเถกิงเดช
62013060006 นางสาวปาณิสรา กิตติศุภพร
62013060007 นางสาวจิราภรณ� ถมอุดทา
62013060008 นางสาวจุรินทร� บุญโต
62013060009 นางสาวณัฎฐากมล รักสัจจา
62013060010 นางสาวธนัฏฐา คําประเสริฐ
62013060011 นายสิวิชญ� ทองฉิม
62013060012 นางสาวสิรินยา ทองนุ5ม
62013060013 นายธนพล สังข�แก%ว
62013060014 นายแวอุสมาน มะแลเดUาะ
62013060015 นางสาวชัชชนก มหาวันแจ5ม
62013060016 นายเจษฎาภรณ� สุขศิริ
62013060017 นางสาวอัญธิกา มีแก%ว
62013060018 นางสาวณัฏฐา พุดศรี
62013060019 นางสาวมณฑิกา สุวคนธ�
62013060020 นางสาวไพริน ทรัพย�โมกข�
62013060021 นายอดุลพงศ� ชูทอง
62013060022 นางสาวสุพัตรา คนใหญ5
62013060023 นางสาวหัทยา นาควัชระ
62013060024 นายศรัณยู กันทะวงค�
62013060025 นายเบญจกุล รุ5งโรจน�วณิชย�
62013060026 นางสาววรรณพงษ� ชุมพงษ�
62013060027 นางสาวฉวีวรรณ เจริญผ5อง
62013060028 นางสาวกมลรัตน� ทับทอง
62013060029 นางสาวจิรัมพร ไชยพงศ�
62013060030 นายอภิรัฐ กางถ่ิน

หน%า 2001 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060031 นางสาวศลิษา จันทร
62013060032 นายเจษฎา ทองพล
62013060033 นางสาวรัตนาพร สกลฤทธ์ิ
62013060034 นางสาวเพ็ญนภา พันธุ�ฤทธ์ิ
62013060035 นางสาวจิรนนท� อจลานนท�
62013060036 นางสาวประกายพลอย สอนหลุย
62013060037 นางสาวณัฐมา ศรีทอง
62013060038 นายอนุพงศ� วิลาประไพ
62013060039 นางสาวสุนิตา จีนก้ิม
62013060040 ว5าที่ร%อยตรีหญิงชไมพร เจริญวัย
62013060041 นางสาวมัณฑณา สุริราวงค�
62013060042 นางสาวพัชรนันท� ปราบปราม
62013060043 นางสาวสุมาลี สุรธรรมจรรยา
62013060044 นางสาววรรณิภาพร มูลฟู
62013060045 นางสาวอรณี สาและ
62013060046 นางสาวศิริพร ใจหาญ
62013060047 นายธนทัต ดีลิ
62013060048 นางสาวธนรัตน� เมฆบุตร
62013060049 นางสาวศิริมา จงรักษ�
62013060050 นายเสฎฐวุฒิ พิริยะมาสกุล
62013060051 นางสาวสุวนันท� มิตรขุนทด
62013060052 นางสาวกศภรณ� อาดุลยพัฒน�
62013060053 นางสาวอัซมะห� แลฮา
62013060054 นางสาวจิตฤดี สามัคคี
62013060055 นายพรชัย คงเปYย
62013060056 นางสาวป@ยภรณ� บุญที
62013060057 นางสาวภาณุมน มีชัย
62013060058 นางสาวพรประภา จึงแย%มป@Pน
62013060059 นายธนพงศ� สิทธิสา
62013060060 นางสาวชมพูนุท คงจันทร�

หน%า 2002 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060061 นางสาวพนิดา เพ็ชรอินทร�
62013060062 นางสาวสุจิตรา ดีล%วน
62013060063 นางสาวบัณฑิตา ทองรอด
62013060064 นายป@ยะภัทร พยัคฆา
62013060065 นางสาวดวงพร สีหาบงค�
62013060066 นายธนกร เกษมสิริพล
62013060067 นางสาวปลื้มใจ รัตนประจักษ�ชัย
62013060068 นายสุวัฒน� ศักด์ิศิลปQ
62013060069 นายบุญพงศ� ดวงวิจิตรกุล
62013060070 นางสาวชลมาศ บํารุงวนิช
62013060071 นายพัฒนศักร มูรพันธุ�
62013060072 นายสันติภาพ ม่ิงมาลี
62013060073 นางสาวณัฐยาพร อิ่มสวัสด์ิ
62013060074 นางสาวอภิตญา ดีศีลรักษ�
62013060075 นางสาวสุภาพ ชะโปรัมย�
62013060076 นางสาวพรฤดี ชัยบัญญัติ
62013060077 นางสาวศีรณา เกิดวิริยสกุล
62013060078 นางสาวนุชรดี มีศีล
62013060079 นางสาวณศยาธร ศยามานนท�
62013060080 นายภาคิน วราธิติกร
62013060081 นางสาวจริยา สุพยากรณ�
62013060082 นายศุภกฤษ ไม%หอม
62013060083 นางสาวอินทุอร ผลทับทิม
62013060084 นางสาวจิราพร โคตรวงค�
62013060085 นางสาวชุติมา แสงนาค
62013060086 นางสาวทรรศนีย� บัวรุ5ง
62013060087 นางสาวแสงเดือน ไพเชฐศักด์ิ
62013060088 นางสาวสุธิมา คล่ําเงิน
62013060089 นางสาววรดา โอภาสนิพัทธ�
62013060090 นายทักษ�ดนัย จันทร�ดอน

หน%า 2003 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060091 นายนรากานต� คุณศรีเมฆ
62013060092 นายเมฆา แตงเผือก
62013060093 นางสาวจิตรวลัย ถาวร
62013060094 นายกิติพัจจ� กระเหิมหาญ
62013060095 นางสาวมณฑาทิพย� พรหมรัตน�
62013060096 นางสาวพิชญาภัคฎ� ศรีใส
62013060097 นางสาวสุนิสา สัตย�ซ่ือ
62013060098 นายชนารุจ นามโชติ
62013060099 นางสาวจิตรลดา สุพรรณ�พิมพ�
62013060100 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุธินี คําชํานาญ
62013060101 นางสาวอมรรัตน� นามวงศ�
62013060102 นางสาวพรนภา คงพ5วง
62013060103 นางสาวลัดดา ลือเรื่อง
62013060104 นางสาวกานทมน บุหลัน
62013060105 นายจตุรนต� เจียรพันธ�
62013060106 นางสาวเย็นจิตร มังคะรัตน�
62013060107 นายเกียรติศักด์ิ ชํานาญ
62013060108 นางสาวเบญจวรรณ ชินบุตร
62013060109 นายพลากร เบิกนา
62013060110 นางสาววันวิสาข� ขาวผ5อง
62013060111 นางสาวณิชาภัทร บุญรักษ�
62013060112 นายศักด์ินรินทร� อินทกูล
62013060113 นายเนติ แก%วสวรรค�
62013060114 นายวัชรพล รื่นสุคนธ�
62013060115 นางสาวกรรณิการ� ปFญญาโมUะ
62013060116 นางสาวสาลินี เอกนิกร
62013060117 นายณัฐพล อินตUะกัน
62013060118 นางสาวประภาภรณ� พ่ึงภู5
62013060119 นางสาวเจนจิรา อะโน
62013060120 นายสุรสิทธ์ิ ฮวบดี

หน%า 2004 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060121 นายเอกชัย มหะพันธุ�
62013060122 นางสาวฑิมพิกา นาคสังข�
62013060123 นางสาวปาริฉัตร ชาวเมืองทอง
62013060124 นางสาวฤทัยรัตน� รักษ�จิตร
62013060125 นางสาวปFณธิสา ธูสรานนท�
62013060126 นางสาวธัญวรัตน� กอมณี
62013060127 นางสาวพิชญา พัฒน�พันธุ�
62013060128 นางสาววิภาดา อ่ําแสง
62013060129 นางสาววรรณนภา นิธินันทน�
62013060130 นางสาวจิราพร พรหมมาศ
62013060131 นางสาวมาริสา โพแตง
62013060132 นายอภิสิทธ์ิ ไทยทะบะ
62013060133 นางสาวธนภรณ� ธรรมศร
62013060134 นางสาวหทัยชนก เหลางาม
62013060135 นายธีรพจน� จันทร�รูปงาม
62013060136 นายนฤพันธ� ใบยา
62013060137 นางสาววริยา แอดํา
62013060138 นายอภิวัฒน� จําปาแพง
62013060139 นายเกริกฤทธ์ิ ศรีสมบูรณ�
62013060140 นางสาวมาลัยทอง ชาญณรงค�
62013060141 นางสาวอัจฉรา ยอดทอง
62013060142 นางสาวสมฤทัย มากจุ%ย
62013060143 นายชัยณรงค� ขําบัณฑิต
62013060144 นางสาวป@ยะนุช รอดสการ
62013060145 นางสาวสิริรัตน� ส5งศรี
62013060146 นางสาวอุบล บุญจุน
62013060147 นางสาวพชรมน เผ5าสวัสด์ิ
62013060148 นางสาวนพจิรา ไชยอ%าย
62013060149 นางสาววรัญญา ภูเงิน
62013060150 นางสาวชุติมน ศรีอําพันธ�

หน%า 2005 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060151 นายป@ยกาล เทพพิทักษ�
62013060152 จ.อ.ภูชิต เสือสา
62013060153 นางสาวสุมาธิกานต� สังวาลไชย
62013060154 นางสาวชนกนาถ บุญมณี
62013060155 นางสาวอันธิกา อินน%อย
62013060156 นางสาวกานต�รวี คําวิเชียร
62013060157 นายสราวุธ แก%วใหญ5
62013060158 นางสาววรรณพร พุ5มเรือง
62013060159 นางสาวกมลวันท� คันธิก
62013060160 นางสาวนุชรินทร� อ5อนใจอารย�
62013060161 นางสาวธิดารักษ� จันทร�โพธ์ิ
62013060162 นางสาวปาริฉัตร สูงงาม
62013060163 นางสาวพิมพ�นภา บัวงาม
62013060164 นางสาวจินตรา ครองสถาน
62013060165 นางสาวผกามาศ คืนดี
62013060166 นางสาวศุภกานต� รัตนคํา
62013060167 นางสาวอุไรวรรณ มีชาวนา
62013060168 นางสาวปภาวรินท� สุริเมือง
62013060169 นายนันธนันท� กัลยาณสุต
62013060170 นางสาวป@ยาพัชร พิขุนทด
62013060171 นางสาวโศลดา นาคบุตร
62013060172 นายเอกชัย หอมหวล
62013060173 นายจักรกฤษ นุชเจ็ก
62013060174 นางสาวณัฐตยา พันธุ�รัตน�
62013060175 นางสาววีรพรรณ เพ็ชรศรีงาม
62013060176 นายก5อพงษ� ศุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา
62013060177 นางสาวสุริฉาย มีหมู5
62013060178 นายประภาพ สวนจันทร� 
62013060179 นางสาวแพรพลอย เพียรสร%าง
62013060180 นางสาวสิริพร เชื้อเถา

หน%า 2006 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060181 นางสาวบุสริน ตะเหล็ม
62013060182 นายศุภรักษ� ตาเร็ว
62013060183 นางสาวทัศวรรณ ขาวทอง
62013060184 นางสาวพรนภา สุวรรณเวช
62013060185 นางวันวิสาข� มีทรัพย�
62013060186 นายพงศธร แก%วสด
62013060187 นางสาวสุปรียา สนั่นเอื้อ
62013060188 นางสาวอัจฉราพร แก%วใส
62013060189 นางสาวพัศภัสสรณ� สิริทองสาคร
62013060190 นางสาวศศิวิมล กองแก%ว
62013060191 นายเกล%า ศรีพยางค�
62013060192 นางสาวรัชนีกรณ� บุญจันทร�
62013060193 นายอดินันท� ปาลาวัน
62013060194 นางสาวพิมพ�อนงค� พลศรีเมือง
62013060195 นางสาววิภารัตน� ไชยพูน
62013060196 นางสาวณัฐธิดา ปFจโต
62013060197 นางสาวกนกวรรณ สังวาลย�
62013060198 นางสาวคนึงนิตย� ล่ําสัน
62013060199 นายสิทธิพงศ� พิทักษ�
62013060200 นางสาวบูรญา นาทอง
62013060201 นายธนวัฒน� จํารัส
62013060202 นายศุภกิตต์ิ สารวัตร
62013060203 นางสาวสุพัตรา อุ5นวงศ�
62013060204 นายปรเมศ บุญคํานนท�
62013060205 นายสิริณัฐ แก%วสุข
62013060206 นางสาวสุภาพร สงหล%า
62013060207 นางสาวธันยธร แย%มย้ิม
62013060208 นางสาวจุฑามาศ สืบสิงห�
62013060209 นางสาวฉลองสิริ สระทองหน
62013060210 นางสาวณิชาภา จําเนียรสาท

หน%า 2007 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060211 นายบริบูรณ� สิทธิวงศ�
62013060212 นางสาวมัณฑนา คงพูล
62013060213 นางสาวสุภาวิณี แซดกระโทก
62013060214 นางสาวณัฐพร ชูศรีพัฒน�
62013060215 นายชยนันท� โนรี
62013060216 นางสาวกมลวรรณ พิชัยรัตน�
62013060217 นางสาวอารีรัตน� แตงด%วง
62013060218 นางสาวหนึ่งฤทัย เกลี้ยงแก%ว
62013060219 นายสุธิวัฒน� บรอฮีมี
62013060220 นางสาวสตรีรัตน� อยู5ดี
62013060221 นางสาวมรกต ภาระพงศ�
62013060222 นางสาวกฤติยา กิริยาการุณวงศ�
62013060223 นางสาวจตุพร บุญช5วย
62013060224 นางสาวอุษา เสือโคร5ง
62013060225 นางสาวพรพิไล ช5วยขุน
62013060226 นายยุทธชัย อ5อนหวาน
62013060227 นางสาวธิราพร ไชยสกุล
62013060228 นางสาวศิรินทรา โสดาจันทร�
62013060229 นางสาวปาริชาติ คุณุทัย
62013060230 นายอภิรักษ� หยกเล็ก
62013060231 นางสาวสุภานัน แซ5โซ%ง
62013060232 นางสาวณัฐชา ปาลวัฒน�
62013060233 นางสาวเจนจิรา หงษ�เหิน
62013060234 นางสาวกัลยาภัสร� พูลสวัสด์ิ
62013060235 นางสาวผุสดี หนูแก%ว
62013060236 นางสาวณัฐกานต� พิพัฒนเสาวภาค
62013060237 นางสาวณัฐฐา เย็นใจ
62013060238 นางสาวศิลาไล ชาวนาฮี
62013060239 นางสาวภักตร�จิรา ทองคํา
62013060240 นางสาวชบาไพร ป@Pนน%อย

หน%า 2008 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060241 นางสาวมิรันตี ศรีพรหม
62013060242 นายณัฏฐ� รันทกิจธนวัชร�
62013060243 นายเจตนันท� พูลสวัสด์ิ
62013060244 นายกิตติ โพชนุกูล
62013060245 นางสาวอัญชร หลักบุญ
62013060246 นายศิริพงศ� ริยาพันธ�
62013060247 นายณัฏฐภูมินทร� ชุมภูแสง
62013060248 นางสาวชติญา บัวหลวง
62013060249 นายวุฒิไกร เพ็งสว5าง
62013060250 นางสาววราภรณ� เทพโพธา
62013060251 นางสาวรติรัตน� ธรรมโชติ
62013060252 นางสาวสุรีพร สุขะวัลลิ
62013060253 นางสาวพัชรี ตุติ
62013060254 นางสาววรรณพร พรหมสวัสด์ิ
62013060255 นายเลิศศิลปQ มุลทากุล
62013060256 นางสาวกาญจนา ขันสุภา
62013060257 นายกวิน จิรโชติชยากร
62013060258 นางสาวสุทธิดา โนโชติ
62013060259 นางสาววรรณกาญจน� ศรีคํา
62013060260 นายปกรณ� มูลสมบัติ
62013060261 นางสาวสมหญิง ทองอินทร�
62013060262 นางสาวรุ5งทิวา เพ่ิมพูนพิศ
62013060263 นางสาวนัฏฐิดา พันธมาศ
62013060264 นางสาวเจนจิรา อิ่มเอิบ
62013060265 นางสาวอติญา ศิริสําราญ
62013060266 นางสาวญาณิศา ไปรเวท
62013060267 นางสาวอังคณา กุลสุวรรณ�
62013060268 นางสาวสุกานดา น%อยมี
62013060269 นางสาวอัญธิการ� ธุระชาติ
62013060270 นายนที หล%าสรวย

หน%า 2009 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060271 นางสาวเรวดี พันธ�มะลี
62013060272 นายอัฑฒสิน ฉัตรเบ็ญญรงค�
62013060273 นางสาวนราสินี ศรีนุกูล
62013060274 นางสาวกัญตพร ภัทรติวงศ�
62013060275 นางสาวธิดาพร อนันตสุข
62013060276 นางสาวชนัดดา ดงพะจิต
62013060277 นายพิเศษสุด พูลสิทธ์ิ
62013060278 นางสาวกัญญาณัฏฐ� สิมมี
62013060279 นายอานัส กาหมอ
62013060280 นายขจรเกียรติ มาสําราญ
62013060281 นางสาวสุพัตรา คุณยา
62013060282 นางสาวภัควดี แย%มชู
62013060283 นางสาวเบญจพร วงศ�ชัย
62013060284 นางสาวพิราอร บุญวัชรพันธ�สกุล
62013060285 นางสาวอนุชตรา วงละคร
62013060286 นางสาวพรทิพย� ระยับศรี
62013060287 นางสาวภัทราพร พงษ�เจริญธรรม
62013060288 นางสาวจินต�นิภา แย%มสงวน
62013060289 นางสาวมณฑา ด5านเท5ง
62013060290 นางสาวสุชัญญา เตชะธฤต
62013060291 นายพงศธร ทองนุช
62013060292 นายนที ใจเปรมปรีดี
62013060293 นางสาวกัญญาณัฐ ศิริธนะ
62013060294 นายสุรเชษฐ� กาละวงค�
62013060295 นางสาวกนกวรรณ บุญช5วย
62013060296 นายคริษฐ� หัสมา
62013060297 นางสาวฐิติยา เตียวเดชวรรณ
62013060298 จ5าสิบเอกสุดเขต สุภาพ
62013060299 นางสาวปุญยาวีร� นิตย�สุข
62013060300 นายกรรณเมต ครองพล

หน%า 2010 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060301 นายธิติ รักเรือง
62013060302 นางสาวศิริญญา แก%วเจริญ
62013060303 นางสาวพัชรินทร� เดือนขาว
62013060304 นางสาวธนัญญา อมรฉันทนากร
62013060305 นายปฏิคม พฤกษะวัน
62013060306 นางสาวกชกร สาลี
62013060307 นางสาวเอมอร มาศรังสฤษด์ิ
62013060308 นางสาวสุกัญญา เสนามนตรี
62013060309 นางสาวรวิษฎา ชาญศิล
62013060310 นางสาวนธิตา รัตนวัย
62013060311 นางสาวญาราภรณ� ยังทรัพย�อนันต�
62013060312 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุพรพรรณ แก%วสระแสน
62013060313 นางสาวสุชาริณี สว5างแจ%ง
62013060314 นางสาวศรัญญา บุญประคม
62013060315 นางสาวปFญญ�ปภัส บุญกาวิน
62013060316 นางสาวจิตสุภา เอื้อสุทธิสุคนธ�
62013060317 นางสาวรพีพร สารภีย�
62013060318 นางสาวภัทรลภา ลิ่มสูงเนิน
62013060319 นายจักรกฤต อภิลาภ
62013060320 นางสาวศิริลักษณ� ยาวะระ
62013060321 นายสุรชาติ วรรณอุบล
62013060322 นายวรวุฒิ ตุ%ยสืบ
62013060323 นายอาทิทัต ปFญจกะบุตร
62013060324 นางสาวโซเฟYย วาเด็ง
62013060325 นางสาววรัญญา วัฒน�วันทนา
62013060326 นายวรรณชนะ ปรากฏผล
62013060327 นางสาวภัชชญา สิทธิบุศย�
62013060328 นางสาวธิดาภรณ� จUะใจ
62013060329 นางสาวเบญจรงค� กือสันเทียะ
62013060330 นางสาวรินทร�นภัทร เตชะโตประเสริฐกูล

หน%า 2011 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060331 นางสาวศิริรัตน� ผิวทอง
62013060332 นางสาวธีรนาฏ จันทร�สวัสด์ิ
62013060333 นางสาวสายสุนีย� รุ5งเรืองศรี
62013060334 นางสาวนันทิยา นรม่ัง
62013060335 นายศุภเก%า ขาวนวน
62013060336 นางสาวนิจยา อินทร�ประสิทธ์ิ
62013060337 นางสาวนิตยา วรศิริ
62013060338 นางสาวอัญชุลี เครือใหม5
62013060339 นายวิรุฬห� เพ็งศรี
62013060340 นายภูริช ทวีรัตน�รังสรร
62013060341 นางสาวพรชนก สุวรรณพิบูลย�
62013060342 นายจิรายุ อิงปFญจลาภ
62013060343 นางสาวทิพวรรณ สายเสน
62013060344 นายสิทธิพงษ� สงระวิ
62013060345 นางสาวลักษณา ตันตรัตนพงษ�
62013060346 นางสาวไอลดา วรสุทธ์ิ
62013060347 นายเจนณรงค� เชิงเร็ว
62013060348 นายพลกฤต ส5งเสียง
62013060349 นายเอกสิทธ์ิ มีประเสริฐ
62013060350 นายสุชิน เปYยนขุนทด
62013060351 นายธนาธิป ทัดชัง
62013060352 นายมนูญศักด์ิ ทองเล็ก
62013060353 นายธนะบูรณ� กุลตันติวานิช
62013060354 นางสาวรูสมี โตะมาเกาะ
62013060355 นางสาวทศพรสวรรค� แจ%งธีรศิลปQ
62013060356 นางสาวจันทนา ตันประยูร
62013060357 นางสาวศรวณีย� แสงศรี
62013060358 นางสาวสุพรรษา ย้ิมพันธ�วงษ�
62013060359 นางสาวธนพร เมฆมาลัย
62013060360 นายมูฮําหมัดซอบรี มูฮิ

หน%า 2012 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060361 นายรณกร พันธ�สี
62013060362 นางสาวธนาภรณ� พิมพ�โพธ์ิ
62013060363 นายอรุณ ศรีปFดถา
62013060364 นายศุภสิทธ์ิ พลเก5ง
62013060365 นางสาวณัฐดามาส ณรงค�น%อย
62013060366 นายธนชาติ เจริญชัย
62013060367 นางสาวมาลินี ศรีปFตเนตร
62013060368 นางสาวสุนันทา พลยาง
62013060369 นางสาวดนยา ตัณตยกุล
62013060370 นางสาวประกายแก%ว อัถรัฐ
62013060371 นางสาวอภิญญา กองนาค
62013060372 นางสาวภคิณี วงษ�กนก
62013060373 นายปวเรศ ทองลอย
62013060374 นางสาวศิริพร กันไพเราะ
62013060375 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ว5องไว
62013060376 นางสาวกุลวดี นุ5มพญา
62013060377 นางสาวปชัฎฎา สุขสุเมฆ
62013060378 นางสาวสุรีฉาย รัตนแสนศรี
62013060379 นางสาวแพรณภา แซ5ด5าน
62013060380 นายศิรณัฐ จิรพิสัยสุข
62013060381 นายภาณุวิทย� จันทร�ทอง
62013060382 นายสิรพัชร� วิชญ�รังสรรค�
62013060383 นางสาวพรพิมล ขันติกุล
62013060384 นางสาวพัทธ�ธีรา รัตนชัย
62013060385 นางสาวกรรณิกา เภาทอง
62013060386 นายภาณุ วาสนาดํารงดี
62013060387 นายทรัพย� จาริกภากร
62013060388 นางสาวกัญญรัตน� ทองกุล
62013060389 นางสาวป@Pนประดับ จันทร�ศิริ
62013060390 นายพิพัฒน� ตันธนกุล

หน%า 2013 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060391 นางสาวเมทินี ทิพพิมาร
62013060392 นางสาวอรอุไร ช5างกลึง
62013060393 นางสาวกนกวรรณ แก%วนาเคียน
62013060394 นางสาวญาณิศา สอนใจ
62013060395 นางสาวเนตรนภา แสงสุกใส
62013060396 นางสาวพรพิมล อินทา
62013060397 นางพิมพ�นิภา ถาวร
62013060398 นางสาวกันต�สินี มานาดี
62013060399 นายพงศกร จิตติวรรณ
62013060400 นางสาวศิริวรรณ สมนาม
62013060401 นายชาญยุทธ เออชูชื่น
62013060402 นางสาวป@โยรส สุขสวัสด์ิ
62013060403 นายพงศกร ศรีอิ่นแก%ว
62013060404 นางสาวภาวิณี เกียรติเวช
62013060405 นางสาวกัณศิญานันท� เอี๊ยบศิริฐีวโรจน�
62013060406 นายลภัส หนังสือ
62013060407 นางสาวชนิดา อิ้งแสง
62013060408 นางสาวนิรัชยา กาญจนจํานงค�
62013060409 นายไกรศักด์ิ สุจารีย�
62013060410 นายภัทรพล รัตนวรรณ
62013060411 นางสาวกัญญา สาระสุข
62013060412 นางสาวณิชารีย� พัฒบุญมา
62013060413 นางสาวกมลวรรณ รําพึงกิจ
62013060414 นางสาวกฤติยา จําปานคร
62013060415 นายธนวินท� ลิ้นทอง
62013060416 นางสาวพัชรา มีธรรม
62013060417 นางสาวนิภาพร เหลืองทอง
62013060418 นางสาวณัฐติฌา อ5วมขันธ�
62013060419 นายณัฐวุฒิ กรอบทอง
62013060420 นางสาวศิรินภา ศรีสมพงษ�

หน%า 2014 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060421 นางสาวรัลน�รลิต ทาสุวรรณ
62013060422 นางสาวอัจฉรา พานิชเจริญ
62013060423 นางสาวนาฏยา วงศ�เทพบุตร
62013060424 นายธนสรณ� เทศะ
62013060425 นางสาวป@ยาภรณ� หร5ายขุนทด
62013060426 นางสาวจริยา ช5างเกวียน
62013060427 นางสาวนาตอนงค� เชิดชูสดใส
62013060428 นายวิชัย สุภาวรรณ�
62013060429 นางสาวอรัญญา เม5นทองดํา
62013060430 นายสุวิทย� อ5อนหนู
62013060431 นางสาวนุชนาถ นันทเวช
62013060432 นายธีรภัทร� จําปารอด
62013060433 นางสาวยาวียะห� มะแซ
62013060434 นางสาวจีระพรรณ� ใจน%อย
62013060435 นางสาวธนภรณ� สุเมธนภิส
62013060436 นายอรรถพล พวงทิพย�วรรณ
62013060437 นางสาวณัฐกฤตา แจ5มจันทรา
62013060438 นางสาวธิศวรรณ ช5วยชู
62013060439 นางสาวณัฐทิชา พานทอง
62013060440 นายปริตต� สมนึก
62013060441 นางสาวบุษยรังสี มูลคําเกตุ
62013060442 นางสาวมาลินี ประหยัดทรัพย�
62013060443 นางสาวสุธิดา ดวงฟู
62013060444 นางสาวสรรษณี คงอ5อน
62013060445 นายกันตภณ นุชนิยม
62013060446 นางสาวอัญชลี ดําแก%ว
62013060447 นายเทพธิพร สายอุปราช
62013060448 นางสาวนริศราวัลถ� แก%วนพรัตน�
62013060449 นายเสรี หลักศิลา
62013060450 นายอภิสิทธ์ิ บุญมา

หน%า 2015 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060451 นางสาวณัฐยา แก%วมณี
62013060452 นายณัฐวุฒิ ชาดีกรณ�
62013060453 นางสาวพรพิมล ชาวห%วยหมาก
62013060454 นางสาวธัญวรัตน� นิ่มวงษ�
62013060455 นางสาวธันย�ชนก ใจอยู5
62013060456 นางสาวกนกรัตน� รังคะกนก
62013060457 นางสาวพศวีร� เหลืองอาสากิจ
62013060458 นางสาวอรณัฐ วงษ�สิริโรจน�
62013060459 นางสาวจุฑามาศ แก%วสว5าง
62013060460 นางสาวศุทธินี ศิริมนูญ
62013060461 นางสาวสิริธิดา ทัศนียะเวช
62013060462 นายป@ยชาติ พุ5มมณี
62013060463 นางนภสร ไกรศิริวุฒิ
62013060464 นางสาวสาวินี อินคล%าย
62013060465 นายชัยชนะ อภิภูวกุลธร
62013060466 นางสาวกานดา ป@ยะมาตย�
62013060467 นายจิรายุ ไทยสวัสด์ิ
62013060468 นางสาวอนุธิดา คงสนุ5น
62013060469 นางสาวจิรัชญา ราชมนตรี
62013060470 นางสาววรลักษณ� เด่ียวสายชล
62013060471 นางสาวอัญชิสา แพทย�เพียร
62013060472 นายสุรสิน ศิริอาชารุ5งโรจน�
62013060473 นางสาวชญานิตย� อู5ไทย
62013060474 นางสาวรุ5งอรุณ ชูวิทย�
62013060475 นางสาวฐานะมาศ จันทร�อ5อน
62013060476 นางสาวอารี นรินทร
62013060477 นางสาวกุลนิษฐ� ศักด์ิจิรพาพงษ�
62013060478 นายธีรพล บุญนาค
62013060479 นายธรรมจักร หอมไกล
62013060480 นางสาวปราริศรา พ5วงทองคํา

หน%า 2016 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060481 นายชัยวรินทร� พรหมเกิด
62013060482 นายธาดาวิตร นภรัตสิริ
62013060483 นางสาวสุกัญญา จําปาเงิน
62013060484 นางสาวสรียา เสือไทย
62013060485 นางสาวสุจิตรา ทุมวงษ�
62013060486 นางสาวกรรติมา วันโดUะ
62013060487 นางสาวกรรณิการ� พินิจ
62013060488 นายพิสิทธ์ิ แก%วพุทธ
62013060489 นางสาวฐิติมา เพชรประทุม
62013060490 นางสาวเบญจมาพร สุกใสกีรติกุล
62013060491 นางสาวทักษอร ทองอ%ม
62013060492 นายนิชนันท� บุญเลิศ
62013060493 นางสาววรากร ศรีม5วง
62013060494 นายยศพงศ� แก%วช5วย
62013060495 ว5าที่ร%อยตรีกาญจนา สายเพ็ชร
62013060496 นางสาวจินตนา ขัดทาน
62013060497 นางสาวสมชนก บุญทองใหม5
62013060498 นางสาวกัญญาณัฐ ย้ิมทะโชติ
62013060499 นางสาวกรชนก อวนศรี
62013060500 นายจิรานุวัฒน� หอมบรรเทิง
62013060501 นางสาววรรณวิมล สุขม5วง
62013060502 นางสาวรัตน�ทมา ประกิจ
62013060503 นางสาวอัญจนา มินพิมาย
62013060504 นางสาวฐิติพร ดาบทอง
62013060505 นางสาวสิริวรรณ แซ5โล%ว
62013060506 นางสาวกนกกร ภูประไพ
62013060507 นางสาวพรรณชินี แทนทอง
62013060508 นางสาวอรญา จันทร�เกตุ
62013060509 นางสาวพอใจ สุดธรรมา
62013060510 นายภุชงค� สวัสดี

หน%า 2017 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060511 นางสาวจริยาพร ชาครเมตตากุล
62013060512 นางสาวปรินดา ศาตะมาน
62013060513 นายสามารถ สุขสถิตย�
62013060514 นางสาวเกตุนภา จักรน%อย
62013060515 นางสาวภานุมาศ อุทัยกัน
62013060516 นายสมพงษ� นกอยู5
62013060517 นางสาวสุวรรณา ไกรสร
62013060518 นางสาวสิริลักษณ� พฤกษ�วิมลพันธ�
62013060519 นางสาวจุฬาลักษณ� บุบผา
62013060520 นางสาวพรพนิต กล5อมมานพ
62013060521 นายธนันชัย ยะนันท�
62013060522 นายชัชพงศ� ป@ยะสาธุกิจ
62013060523 นางสาวนีนนารา ดิษยกร
62013060524 นางสาวปาริฉัตร กลิ่นกุล
62013060525 นายไนยเนตร แย%มแสง
62013060526 นางสาวจันทิรา จันทรมณี
62013060527 นางสาวอมรรัตน� นกทอง
62013060528 นางสาววัจนีย� หนูนาค
62013060529 นายอลงกรณ� สุดใหม5
62013060530 นางสาวสาวิตรี ร5าหมาน
62013060531 นายวิริยะ ปลื้มจิตต�
62013060532 นางสาวนราวดี หีบพิมาย
62013060533 ว5าที่ ร.ต.สุทัศน� ทํานักสุข
62013060534 นางสาวเกศราภรณ� คําทวี
62013060535 นางวรรณิสา เดชพิชัย
62013060536 นางสาวอรวรรณ พินดิษฐ�
62013060537 นางสาวธัญญารัตน� หอมเชื่อม
62013060538 นางสาวสุพรพรรณ อรชุน
62013060539 นางสาวนันทกา วัชรเจริญ
62013060540 นางสาวธัญลักษณ� ธัญญะเจริญ

หน%า 2018 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060541 นางสาวแววตา อินทร�เพ็ชร
62013060542 นางสาวอภิญญา เวียงจันดา
62013060543 นายธนวัฒน� ธีระนันท�
62013060544 นางสาวพัชราภรณ� ศรีวิชัย
62013060545 นางสาวชุลีพร สุพรรณ�เศษ
62013060546 นางสาวสมรัตน� รัตนะกุล
62013060547 นางสาวฐิตารีย� รัสปFต
62013060548 นางสาวจารุวรรณ ทองเอก
62013060549 นางสาวเจนจิรา สมสุดใจ
62013060550 นางสาวรัตนาวดี ทองทิพย�
62013060551 นางสาวจริยา หอมฟFก
62013060552 นางสาวสิรินาถ สีพุทธ
62013060553 นายคทาวุธ สุวรรณมาโจ
62013060554 นายธนภัทร รัตนเรือง
62013060555 นางสาวบุษบา เปลี่ยนสกุล
62013060556 นายกฤชา ศิริภากรณ�
62013060557 นายชานนท� แก%วเชื้อ
62013060558 นายธนภัทร เณรบางแก%ว
62013060559 นางสาวป@ยากร วงษ�เพ็ง
62013060560 นางสาวศุภมาศ เจสา
62013060561 นางสาวพรธิดา ประดิษฐ�ทรัพย�
62013060562 นางสาวกรกนก กระแสร�
62013060563 นายสมคเนย� ไชยณรงค�
62013060564 นางสาวสุธิชา พ5วงสูงเนิน
62013060565 นางสาวณปภัช ชมพักตร�
62013060566 นางสาววิภาดา สิกะพันธ�
62013060567 นางสาวชุติมา ยอดมณี
62013060568 นางสาวสมัญญา สายยนต�
62013060569 นายอนวัช จูกุล
62013060570 นางสาวรัฐยา ม5วงประไพ

หน%า 2019 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060571 นายจิณณวัตร จันทร�สมวงศ�
62013060572 นางสาวกนกวรรณ สมรักษ�
62013060573 นางสาวธนัชพร จรรโลงบุตร
62013060574 นายนิรันดร� ต%องเดช
62013060575 นางสาวดาวเรือง ลาภไธสง
62013060576 นางสาวสุนิสา กลัดอิ่ม
62013060577 นางสาวอังค�วรา นาคทิม
62013060578 นายอดิเทพ ทองสงโสม
62013060579 นางสาวลลิตา ศิรินัย
62013060580 นายศิวะพงศ� จันทวิช
62013060581 นายชยพล จิตชัยนพคุณ
62013060582 นางสาวชลธิชา ทองสิพพัญ\ู
62013060583 นางสาวศุภาพิชญ� ปYกรอด
62013060584 นางสาวพลอยไพลิน วังคีรี
62013060585 นายธนภัทร ปรีชานุกูล
62013060586 นางสาวพิชญ�บุญ เมฆสุวรรณ
62013060587 นางสาวฐิติมา หิมะคุณ
62013060588 นางสาวปวีณา ต5ายอินทร�
62013060589 นายศุภกิตต์ิ กิตติศรีสุวรรณ
62013060590 นางสาวสุจิตรา ช5างปFMน
62013060591 นางสาวจารุวรรณ ถนนทอง
62013060592 นางสาวนวพร กําแพงแก%ว
62013060593 นางสาวสุภิรา กลั่นบุศย�
62013060594 นางสาวพิมพ�พรรณ ติดเมิง
62013060595 นางสาววิภาวรรณ ภูมิกระจ5าง
62013060596 นางสาวกมลทิพย� ชิงรัมย�
62013060597 นางสาวอรพินท� อินทรพงษ�
62013060598 นางสาวป@ยพร พุ5มพฤกษ�
62013060599 นางสาวณริญชญา เป[งป@ง
62013060600 นางสาวแพรพลอย ทวีพรสวรรค�

หน%า 2020 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060601 นายอานนท� ทิพยอแลUะ
62013060602 นางสาวรักชนก สุขมอง
62013060603 นายกฤษณะ โชติไพรัตน�
62013060604 นางสาวชไมพร พงษ�ศักด์ิ
62013060605 นางสาวอิสรีย� เสริฐธิกุล
62013060606 นายภูเบศ พงษ�ขวัญ
62013060607 นางสาวนุจรินทร� ปFนถา
62013060608 นางสาวสุพัตรา ทวีวิบูลย�ทรัพย�
62013060609 นางสาวณัฐญา แสงสว5าง
62013060610 นายภคิน สัมโย
62013060611 นางสาวศุภมาส เอี่ยมแทน
62013060612 นางสาวชยิกา ทําดี
62013060613 นายอนุชา คําหล%า
62013060614 นางสาวนันทินี รุ5งทวีมนัสชัย
62013060615 นางสาวยุวดี โพธ์ิแจ5ม
62013060616 นายณัฐสิทธ์ิ อาพรศรี
62013060617 นางสาววัชรีย� เรือนสังข�
62013060618 นายวัชระพล ป@ตะวิเศษวงศ�
62013060619 นางศศิวิมล อาจคงหาญ
62013060620 นางสาวนฤมล นีระพันธ�
62013060621 นางสาวชฎาเกศ เดชกุญชร
62013060622 นายเกียรติรัตน� อวัยวานนท�
62013060623 นางสาวรุ%งตะวัน คุ%มครอง
62013060624 นายรัตพร ยกบุญมา
62013060625 นายธนนนท� สนธยานนท�
62013060626 นางสาวภัทรพร คุรุเวชสมบูรณ�
62013060627 นายนธิพงษ� วงค�อามาตย�
62013060628 นางสาวนุชธิดา มุมอ5อน
62013060629 นางสาวปวีณา อ5อนหอม
62013060630 นางสาวชีวาวิชญ� กุนอก

หน%า 2021 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060631 นายธนา อาริยะย่ิง
62013060632 นางสาวชนกพร สินธุรงค�
62013060633 นางสาวศศิพร เลสัก
62013060634 นางสาววัชราภรณ� พูลทัพ
62013060635 นางสาวฟารีซา หะยีแวอารณ
62013060636 นายวิวัฒน� โถมกระโทก
62013060637 นางสาวนรินทร�ธร ศรีมงค�
62013060638 นายอภิชาติ โสะหาบ
62013060639 นางสาวอนุสรา ไผ5พรม
62013060640 นางสาวจันทร�จิรา กลั่นอินทร�
62013060641 นางสาวมุกดา อานุภาพ
62013060642 นางสาววรรษชล เกิดบ%านตะเคียน
62013060643 นางสาวกมลรัตน� วรรณะ
62013060644 นางสาวสุดารัตน� สงค�อินทร�
62013060645 นางสาวนัฐภัสสรณ� หม่ันจินดา
62013060646 นายโอภาส สะราคํา
62013060647 นางสาวสโรชา ขัตติยะสุวงศ�
62013060648 นายณัฐพล ช5างทอง
62013060649 นายภานุพงศ� พันธาศรี
62013060650 นางสาวภัทราวรรณ มูลสาร
62013060651 นางสาวศศินภา สํารวย
62013060652 นางสาวรุ5งทิพย� เย่ียมญาติ
62013060653 นางสาวสุภัชชา อินทรผล
62013060654 นางสาววรินทร�ฑิภัทรา ถาวรณ�อุปกรณ�
62013060655 นางสาวพรทิพย� สุขจิตร
62013060656 นายธนกร ชีวะโกเศรษฐ
62013060657 นายสหภพ ตรีเนตร�
62013060658 นางสาวกมลลักษณ� ภิญญาคง
62013060659 นายธวัชชัย เต%งชู
62013060660 นายศรายุท วรรณรัตน�

หน%า 2022 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060661 นางสาวปานิดา วรนิธิปรีชา
62013060662 นางสาวอริสา โลกคําลือ
62013060663 นางสาวศันศนีย� น%อยเอี่ยม
62013060664 นางสาวอาภรณ� สดสูง
62013060665 นายณัฐภัทร ศรีวิภา
62013060666 นางสาวอทิตยา ปานแก%ว
62013060667 นายยศพล โพธ์ิเจริญ
62013060668 นายอนุรักษ� แก%วลูก
62013060669 นายธีราวิชญ� เรืองเสรี
62013060670 นายอนุพงษ� ศรีทองเติม
62013060671 นางสาวฐิติพร เชาว�วัลแล5น
62013060672 นางสาวภัทราภรณ� สารวัตร
62013060673 นางสาวศิรินภา ยะจา
62013060674 นางสาวณิชา เศรษฐสกล
62013060675 นางสาวณัชชา หงษ�โต
62013060676 นางสาวจิรนันท� เกษโกวิท
62013060677 นางสาวแพรชมพู พัฒนาวงศ�
62013060678 นางสาวบราลี หัดประกอบ
62013060679 นางสาวอรวรรณ เปาะทองคํา
62013060680 นางสาวพลอยวิจิตต� สิริวรรธนะ
62013060681 นางสาวอรนันต� นัยลี
62013060682 นางสาวพรทิพย� ผดุงศักด์ิ
62013060683 นายณัฐนันท� โรจน�ธนชัยเมธา
62013060684 นางสาวเนตรนภา กลัดเจริญ
62013060685 นางสาวรัตน�ติยา วงศ�สวาสด์ิ
62013060686 นางสาวศศินภา วงศ�รุจิราวาณิชย�
62013060687 นางสาวพีระพร จูมจันดา
62013060688 นางสาวพัชราภรณ� สุดดี
62013060689 นางสาวจันจิรา ชาวไชย
62013060690 นางสาวธัญลักษณ� สังข�รุ5ง

หน%า 2023 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060691 นางสาวน้ําฝน สําเนียงเล็ก
62013060692 นายชิตพล สุขแสวง
62013060693 นางสาวชนัฐธร แสงน้ํา
62013060694 นายรพี พรมดี
62013060695 นายสุวิทย� รื่นเริง
62013060696 นางสาวกุลธิดา ก่ิงชา
62013060697 นายพินิศ อนันตรัตนชัย
62013060698 นายพิเชฐ งามพิศ
62013060699 นายเทพทัต มุสิกสวัสด์ิ
62013060700 นางสาวพิชญ�สินี ทัตตะทองคํา
62013060701 นางสาวสุวิภา ยางหงษ�
62013060702 นายอัครพงศ� แก5นจันทร�
62013060703 นายอรรฆเดช พูนนวล
62013060704 นายพูนทรัพย� วงค�ศักด์ิ
62013060705 นางสาวเบญจมาศ ยอดเพชร
62013060706 นางสาวอัญชลิกา เสง่ียมจิตร�
62013060707 นางสาวเอิงอรณ� ลัทธิพรหม
62013060708 นายจรูญวัฒน� ขันจันทร�แสง
62013060709 นายอดุลย� หลีเส็น
62013060710 นางสาวพีรดา ม่ันหมาย
62013060711 นายปริญญา ขีดขิน
62013060712 นางสาววริษา ไชยคํา
62013060713 นางสาวสุพรรษา อยู5เล5ห�
62013060714 นายบุญญาศิษย� บุญเกษม
62013060715 นายชวการ สุนทรโภคิน
62013060716 นางสาวศิริขวัญ หิมเอียด
62013060717 นายจริวัฒน� เตียวัฒนานนท�
62013060718 นางสาววิมลวรรณ ราชวงษ�
62013060719 นางสาววรางคณา เฟLPองจันทร�
62013060720 นายชุติพัฒน� เหมือนหนู

หน%า 2024 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060721 นางสาวพัชรี เพชรสัมฤทธ์ิ
62013060722 นายชัยสิทธ์ิ นกพลายบูรณ�
62013060723 นางสาวกมลวัลย� วิเศษนคร
62013060724 นายอภิสิทธ์ิ ศรีจันพร
62013060725 นางสาวปภาวรินท� เจริญฉิม
62013060726 นางสาววัชราพร ล%วนมงคล
62013060727 นางสาววรรณฑิกา พรมไทย
62013060728 นางสาวไพรินทร� วันเพ็ง
62013060729 นางสาวกนกอร เจิมจันทร�
62013060730 นายธานินทร� แตงโสภา
62013060731 นางสาวณัฐธภา ภู5พราหมณ�
62013060732 นางสาวปณัฏฎา แดงปุXน
62013060733 นางสาวจิราพรรณ กาศกุล
62013060734 นางสาวอจาฬิญา โฉมอ5อน
62013060735 นางสาวรุ%งพลอย มีภาษี
62013060736 นางสาวมธุรา นิ่มทิม
62013060737 นางสาวฑิมพร เหลืองศิริธัญญะ
62013060738 นางสาวมยุรี นามจันดา
62013060739 นางสาวแสงทิพย� ไชยป@ยะกุล
62013060740 นายศักด์ิพินัย น้ําพลอยเทศ
62013060741 นางสาวมาริสา เชื้อทรัพย�
62013060742 นายเทพพิทักษ� วรสิทธ์ิ
62013060743 นางสาวกิตติมา ฉิมจันทร�
62013060744 นางสาวจันทิมา กองศิริ
62013060745 นางสาวอัญชุลี ปานทรัพย�ทวี
62013060746 นายสิรวิชญ� วงษ�สุวรรณคูหา
62013060747 นางสาวสุธิมา ศรีสุข
62013060748 นางสาวกิตติยา คงเกิดลาภ
62013060749 นางสาวประพาฬรัตน� บุญมา
62013060750 นางสาวศุพรรณษร อุทธปงค�

หน%า 2025 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060751 นางสาวกมลวรรณ จันทระ
62013060752 นางสาวกมนทรรศน� ขวัญกิจเวโรจน�
62013060753 นายณัฐพงษ� บินกัดซัน
62013060754 นายโอภาส อมรพิทักษ�สุข
62013060755 นางสาวชุณห�พิมาณ ตาแก%ว
62013060756 นางสาววิชรญาดา เกษณา
62013060757 นางสาวสิริญาพร โพธ์ิใคร
62013060758 นางสาววลัยรักษ� แพงจันทร�
62013060759 นายกฤษกร ชิณวงษ�
62013060760 นายคธาวุธ บุรี
62013060761 นางสาวลลิตา นิลประไพ
62013060762 นางสาวศตพร กุลบุตร
62013060763 นางสาวมณฑาทิพย� คงมีศรี
62013060764 นางสาวอังคณา สุวรรณรินทร�
62013060765 นางสาวนิภา คําเอม
62013060766 นางสาวกิตติยา จําใจ
62013060767 นางสาวสุวรรณา สุขแช5ม
62013060768 นายวุฒิไกร คํามูล
62013060769 นายวรพจน� แตงเทศ
62013060770 นางสาวนิรารัตน� อุ5นเรือน
62013060771 นางสาวณฐอร คล%ายแดง
62013060772 นายอาณาจักร ขวัญเผือก
62013060773 นางสาววิไลวรรณ อยู5สําราญ
62013060774 นางสาวมาริษา ชัยกุลเสรีวงค�
62013060775 นางสาวฐิตาภา ศรีวิโรจน�
62013060776 นางสาวทิพย�สุดา กาญจนเพชร
62013060777 นายธีรภาพ เสนานุช
62013060778 นายป@ยะวัฒน� สุวรรณประเสริฐ
62013060779 นายภาคย�พรหม ลัดดาแย%ม
62013060780 นางสาวอมรรัตน� คําภูเงิน

หน%า 2026 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060781 นางสาวบุษบาวรรณ หอมจันทร�
62013060782 นางสาวเสาวลักษณ� อุดม
62013060783 นางสาวอุษา ปFกษี
62013060784 นางสาวอารียา มานหมัด
62013060785 ว5าที่ ร.ต.หญิงกนกกาญจน� บุญทอง
62013060786 นายนัทธพงศ� ชมภูเจริญ
62013060787 นางสาวนัฐอร เพ็ญสุภร
62013060788 นายวีรวัฒน� แพทย�ประสิทธ์ิ
62013060789 นายอิทธิพัฒน� แก%วบับภา
62013060790 นางสาวชรินรัตน� นาคเกตุ
62013060791 นางสาวพัทธนิษย� พวงมณี
62013060792 นายอธิศ ชินธนวัฒน�
62013060793 นางสาววรวลัญช� อนันต�พัฒนกุล
62013060794 นางสาวมนชนา ธงสามสิบเจ็ด
62013060795 นางสาวประภาวดี อู5ไทย
62013060796 นางสาวกนกวรรณ ช5วยชู
62013060797 นางสาวญาสุมินทร� บุญจอม
62013060798 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสิตานัน อุริจันทร�
62013060799 นายอภิสร นาทอง
62013060800 นายธันว� แก%วกล%าปFญญาเจริญ
62013060801 นางสาววิสาข� วงศ�ใจเย็น
62013060802 นายธฤต กฤษดาวาณิชย�
62013060803 นายวิศรุตน� นามวงษ�
62013060804 นายธนานันต� บัวโพช
62013060805 นายธงชาติ กันยะมี
62013060806 นางสาวกนกวรรณ ไชยคํา
62013060807 นางสาวกมลพรรณ สุขลิ้ม
62013060808 นายวัชรพล ศิริ
62013060809 นางสาวภัทรวดี แทนบุญ
62013060810 นางสาวสุธัดตา กําลัง

หน%า 2027 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060811 นางสาวศิริรัตน� การบรรจง
62013060812 นางสาวหนึ่งฤทัย ไกรกลาง
62013060813 นางสาวอัญญรัตน� อุทัยกุง
62013060814 นางสาววารุณี พ่ึงวร
62013060815 นางสาววชิรากร ยาดี
62013060816 นายพิชชากร แก%วฉา
62013060817 นางสาวดวงใจ นุ%ยฉิม
62013060818 นางสาวชัญญา มีสมเพ่ิม
62013060819 นางสาวรัตนมน คงเกรียงไกร
62013060820 นายคมกฤษณ� แก%วเหลี่ยม
62013060821 นางสาวแนนฑิฌา นันตUะเสน
62013060822 นายธนะชัย จรานุพันธ�
62013060823 นางสาวอดิวรรณ ศรีสอาด
62013060824 นางสาวธนพร รุ5งพิชญนุกูล
62013060825 นายเอกวัฒน� ลือสวัสด์ิ
62013060826 นางสาวอริสรา เส%นทอง
62013060827 นายนภดล จันนก
62013060828 นางสาวธนพรรณ นนทกะตระกูล
62013060829 นายปFณณวัฒน� อธิบูรณการ
62013060830 นายเอกธวัช ภักตร�ผ5อง
62013060831 นางสาวพัฒน�นรี นิมมาทพัฒน�
62013060832 นางสาวกุลิสรา ม่ังสกุล
62013060833 นางสาวสุวรรณี ศรีนอก
62013060834 นายมนตรี คุณม่ัน
62013060835 นายวีระ กลองวงษ�
62013060836 นายภูชิต วิชชุอินทุตานนท�
62013060837 นางสาวเพียรผจง สัสดี
62013060838 นางสาวอัจฉราพรรณ สุวรรณท%าว
62013060839 นางสาวกาญจนา แก%วกระจาย
62013060840 นางสาววาสนา คุ%มเวช

หน%า 2028 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060841 นางสาวกมลวรรณ ลุนลอด
62013060842 นางสาวพุทธิดา เพ็ชร�เทา
62013060843 นายทรงฤทธ์ิ ธิยา
62013060844 นางสาวพิมพ�พิชชา ทองคําพันธุกุล
62013060845 นายตรีเพชร คูสินไทย
62013060846 นายป@ยะพงษ� ฉิมธง
62013060847 นางสาวธนาพร จันเทศ
62013060848 นางสาวพัชราพร โสมอินทร�
62013060849 นายธํารงค� ด%วงศาลเจ%า
62013060850 นางสาวสิริรักษ� คล%ายนาค
62013060851 นายลิขิต รัศมี
62013060852 นางสาววรรษวรรณ ไวฑูรย�เกียรติ
62013060853 นายสุทิต ชัยนาม
62013060854 นางสาวณัฐณิชา ไตรแดง
62013060855 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกัลกนก จันทร�พริ้ม
62013060856 นางสาวธิดารัตน� ประทุมวงษ�
62013060857 นายสิรวิชญ� พุทธอินทร�ศร
62013060858 นางสาวแพรวพรรณ ลิ่วตระกูล
62013060859 นางสาวมุธิตา มลศิลปQ
62013060860 นายป@ยะพงศ� อยู5เกลื่อน
62013060861 นางสาวอภิรดี ธีวีระปFญญา
62013060862 นางสาววราภรณ� น%าประเสริฐ
62013060863 นายศราวิน ฤทธิโสม
62013060864 นางสาวพิมพ�วรัตม� ประภัสสร
62013060865 นายณัฐ ปูXจ%าย
62013060866 นางสาวศิริรัตน� กําจัดภัย
62013060867 นางสาวปทิตตา ฉายแสง
62013060868 นายจิราวัฒน� วุฑฒวิภาต
62013060869 นายภัทรพล จันทร�เทพา
62013060870 นางสาววิจิตรา เมาเตจา

หน%า 2029 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060871 นางสาวสุกัญญา เจริญศรี
62013060872 นางสาวพัชราภรณ� ฟFกแก%ว
62013060873 นางสาววาศิฐี โพธ์ิทอง
62013060874 นางสาวทัศนีย� คําชาลี
62013060875 นางสาวศิริธร เรือนสูง
62013060876 นางสาวฐิติพรรณ สงวนสิทธ์ิ
62013060877 ว5าที่ ร.ต. หญิงนฤมล รักแจ%ง
62013060878 นางสาวกวินนาฏ จันทร�พุ5ม
62013060879 นายมารุต รุจิเรขวัตร
62013060880 นายวรากร ประภาไพฑูรย�
62013060881 นายธนิสร ศรียะพันธุ�
62013060882 นางสาวพรธิกา ขุณาพรม
62013060883 นายณัฐกิจ สัมมาวรณ�
62013060884 นางสาวสุพัตรา พ%องพงษ�ศรี
62013060885 นางสาวจุฑามาศ คงศิริ
62013060886 นางสาวณัฐธยาน� จําปาทอง
62013060887 นางสาวชญาณี บวกโพธ์ิ
62013060888 นางสาวสุธาสินี โฉมอาษา
62013060889 นางสาวชนนิกานต� ชุมเดช
62013060890 นางสาวชุติมณฑน� หลิมทอง
62013060891 นางสาวสิริกร วิลัยมาตร
62013060892 นายสรวีย� ธนะไชย
62013060893 นางสาวพนิดา เพ็งพิพาทย�
62013060894 นางสาวศิราภา จีรังสุวรรณ
62013060895 นางสาวจิราพัชร อุปตอ
62013060896 นางสาวอมราพร ศรีพัวเจริญ
62013060897 นายสมชาย นิลเทศ
62013060898 นางสาวสกุลรัตน� แก%วกาบคํา
62013060899 นายวีระวุทธ บุดดาชัย
62013060900 นายธนพัฒน� อาภาอภิวัฒน�

หน%า 2030 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060901 นายธัญพิสิษฐ� เกตุป@Pนทอง
62013060902 นางสาวใจรัก อภิสิตานนท�
62013060903 นางสาวปุณณภา แก%วโก
62013060904 นางสาวสิริพร พร%อมวงศ�
62013060905 นางสาวประทุมพร ฟุXมฟองฟู
62013060906 นางสาวพลอยไพลิน ทวีทรัพย�
62013060907 นางสาวฑิฆัมพร คําชัยวงศ�
62013060908 นางสาวลัดดาวัลย� ดินัน
62013060909 นางสาวประภาศรี ศรีสะอาด
62013060910 นางสาวอภิญญา กาบแก%ว
62013060911 นางสาวศิริพร อึ้งสังวรณ�
62013060912 นางสาวรวิมน จางวาง
62013060913 นางสาวชเอม พรมชา
62013060914 นางสาวป@ยะภรณ� สอนกลิ่น
62013060915 นางสาวมานิดา ฉีดจันทร�
62013060916 นายขจรศักด์ิ กลิ่นจรุง
62013060917 นางสาวอรุณโรจน� สุระประวัติวงศ�
62013060918 นางสาวสุดคนึง แอบโคกสูง
62013060919 นางสาวพิสมัย อิสโร
62013060920 นางสาวภัทราภรณ� สุริยวรากุล
62013060921 นางสาววิภาวินี วิริยะผล
62013060922 นางสาวเชอรายา สีทอง
62013060923 นางสาวอารยา คงขวัญเมือง
62013060924 นางสาวชนิกานต� น%อยหิรัญ
62013060925 นางสาววารุณี ทองอุ5น
62013060926 นายประสิทธ์ิ แพงป;อง
62013060927 นายจิรกิตต์ิ ตรีเมฆ
62013060928 นางสาวสุนิสา ขําทัศน�
62013060929 นางสาวแคอาย สุวรรณภานุ
62013060930 นายธเนศ สุกสุต

หน%า 2031 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060931 นายกนกพล ขําคํา
62013060932 นางสาวกาญจนา พรหมรักษ�
62013060933 นางสาวสใบทิพย� เบ%าทอง
62013060934 นายสรรเสริญ เหมัง
62013060935 นางสาววิภาดา มะลิวงศ�
62013060936 นางสาวสุธาสินี ทองสิน
62013060937 นางสาวฉัตรฑริกา กระเสาร�
62013060938 นางสาวกนกกานต� จิรังการ
62013060939 นางสาวอนันญา ถนอมสัตย�
62013060940 นางสาวแพรวพรรณ ศรีหม่ืนไวย
62013060941 นายธีระยุทธ สีนวลพลอย
62013060942 นางสาวโศภิน สุทัศนวิชานนะ
62013060943 นายพันธ�สิทธิ ชุ5มชื่น
62013060944 นายพรภวิษย� พิมพ�สวรรค�
62013060945 นางสาวจิดาภา สุธานนท�
62013060946 นางสาวสาอีดะห� ดอเลUาะ
62013060947 นางสาวศิริลักษณ� ชูทอง
62013060948 นางสาวมนสิชา ฉํ่าพงษ�
62013060949 นางสาวเกษรินทร� แสงวิเศษ
62013060950 นายกุลวรรธน� ภู5ปรางค�
62013060951 นางสาวพิมพ�ชนก สิทธิสุราษฎร�
62013060952 นางสาวกัญญาภัค หอมหวาน
62013060953 นายพิสุทธ์ิ เกษมทาง
62013060954 นางสาววรรณฤดี สุวดินทร�กูร
62013060955 นายยุทธภูมิ บุญดี
62013060956 นายชลธนัชญ� ภิรมย�ภาคย�
62013060957 นางสาวศรีประภา ภูคง
62013060958 นางสาวลลิดา ปลื้มสําราญ
62013060959 นายสิททา ตับทับ
62013060960 นางสาวพิชญาภัค ผั้งประเสริฐศิลปQ

หน%า 2032 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060961 นางสาวธัญญาลักษณ� นาครินทร�
62013060962 นางสาวหริกานต� มุ5งพยาบาล
62013060963 นางสาวเจUะฮูดา แซะอาหลี
62013060964 นางสาวธนกาญจน� เก้ือกาญจน�
62013060965 นางสาวพิชญาภา ฤทธ์ิเปYPยม
62013060966 นายนฤชา ไชยพันธุ�
62013060967 นางสาวเสาวภา แก%วแท%
62013060968 นางสาวสิรีธร วิจารย�
62013060969 นายวันชาติ มาสสร
62013060970 นางสาวเกษร วานิชภูมิ
62013060971 นางสาวชนิสรา นฤหายะ
62013060972 นางสาวสิริจิตร ยาหอม
62013060973 นางสาวสไบทิพย� จันทร�หอม
62013060974 นางสาวนูรฮูดา ตาซา
62013060975 นางสาวภิรมย�ญา ฝFMนกันทา
62013060976 นางสาวจารุณี กาญจนจินดาพงศ�
62013060977 นางสาวสุพัตรา สีลาพร
62013060978 นางศุภีกร เที่ยงบุญ
62013060979 นางสาวสิริขวัญ จัยวัฒน�
62013060980 นางสาวปริยา ศรีวชิรวัฒน�
62013060981 นายปFณณวิชญ� เนตร�รุ5ง
62013060982 นางสาวพัทธ�ธีรา ปะระมะ
62013060983 นางสาวฐานิสรา อยู5ยืด
62013060984 นายเชาวฤทธ์ิ ทองย%อย
62013060985 นางสาวชมพูนุช สุขอินทร�
62013060986 นายอภินันต� จันทร�นวล
62013060987 นางสาวหัทยา สิงห�ทอง
62013060988 นายฮาวารี กะจิ
62013060989 นางสาวเพ็ญวณี เกือกแก%ว
62013060990 นางสาวกมลทิพย� คงชาติ

หน%า 2033 จาก 2896            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013060991 นางสาวอภิชญา ทิมพิทักษ�
62013060992 นางสาวธนพร คําเครือ
62013060993 นางสาวอรวี สวนสวัสด์ิ
62013060994 นางสาวลลิตา มะโนรักษ�
62013060995 นางสาวเบญจวรรณ อมตเวทย�
62013060996 นางสาวภาวิตา เจตนาวิทยวุฒิ
62013060997 นางสาวปลื้มกมล ต้ังวัฒนกุลชัย
62013060998 นางสาวนัฐพร มุลาลินน�
62013060999 นายมนตรี บําบัติ
62013061000 นางสาวป@ยชาติ นิ่ม
62013061001 นางสาวจุฬารัตน� ยะทุ5งตัน
62013061002 นางสาวภัตราภรณ� แซ5เหง่ียว
62013061003 นางสาวรุ%งทิพย� สีดา
62013061004 นางสาวน้ําทอง พิมพ�บุญ
62013061005 นางสาวปรียานุช กองพิระ
62013061006 นางสาวจุฑารัตน� ปะจิดะ
62013061007 นางสาวปวีณา พวงอุไร
62013061008 นางสาวจุฑามาศ บัวเขียว
62013061009 นายวีรยุทธ ฉิมเรือง
62013061010 นางสาวธวัลพร เจียมศักด์ิ
62013061011 นางสาวอุมารินทร� ต้ังสุณาวรรณ
62013061012 นางสาวพรธิตา เมืองประเทศ
62013061013 นางสาวสุวรียา ศุภโคตร
62013061014 นางสาวหทัยชนก แถลงการณ� 
62013061015 นายกฤษฎา คุ%มทัศ
62013061016 นางสาวนันทวรรณ บุญช5วย
62013061017 นางสาวศศิวิมล อุระ
62013061018 นางสาวภัสสรา อินยะรัตน�
62013061019 นางสาวณัฐชยา สุดหอม
62013061020 นายธีรัตม� สะท%าน

หน%า 2034 จาก 2896            
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061021 นางสาวกมลชนก อินอ5อน
62013061022 นางสาวชนวรรณ บุญสุข
62013061023 นางสาวรัตนาวดี รักษ�มณี
62013061024 นางสาวจิดาภา จันเมือง
62013061025 นายประโยชน� ย้ิมละมัย
62013061026 นายชีระวิทย� มโนวิสุทธ์ิ
62013061027 นางสาวนุช ดีรอด
62013061028 นางสาวธัญมน ธรรมโชติ
62013061029 นางสาวรุ5งอรุณ พูนสิน
62013061030 นายสรัณยู เกษเพชร
62013061031 นางสาวฉัตรชมพู สัณหรักษ�
62013061032 นางสาวน้ําฟ;า พูลอนันต�
62013061033 นางสาวป@ยะวรรณ เกิดมะเริง
62013061034 นางสาวสุจิตตา ชื่นคํา
62013061035 นางสาวปรีชญา โพธ์ิแก%ว
62013061036 นางสาวสุธิดา แสงทับ
62013061037 นางสาวนารีรัตน� ศรีเดช
62013061038 นางสาวสุกานดา มาขุนทด
62013061039 นางสาวสุภาดา ฮุงหวล
62013061040 นายกัณทรากร คิดถูก
62013061041 นางสาวศรัญญา วงศ�พรม
62013061042 นางสาววีรวรรณ นกรอด
62013061043 นางสาวพรทิพย� แก5นแก%ว
62013061044 นายธวัชชัย ชยากรลักษมี
62013061045 นางสาววชิราภรณ� มินมาศ
62013061046 นายวิษธร ฑีฆาวงศ�
62013061047 นางสาวสุดารัตน� สีอ5อน
62013061048 นายกรพัฒน� นิโครธ
62013061049 นางสาวกอบบุญ คําคงเกลี้ยง
62013061050 นางสาวอารียา จิตตา

หน%า 2035 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

62013061051 นางสาวธนภรณ� งามสมทรัพย�
62013061052 นางสาวสุกฤตา ทองทาบ
62013061053 นายพีระพงษ� คังคะโน
62013061054 นายภาณุวิชญ� ศุภกีรติโรจน�
62013061055 นางสาวนัยน�ภัค พุกสุข
62013061056 นางสาวปุณยวีร� มาเดช
62013061057 นางสาวสุเบญญา พรหมขุนทอง
62013061058 นางสาวปFทมาศ เสมสว5าง
62013061059 นางสาววนิตศรา กับเป[ง
62013061060 นางสาวธัญญลักษณ� พูนสวัสด์ิ
62013061061 นางสาวอัจฉรา แรงเขตการ
62013061062 นายพงษ�นรา ดิษฐวิเศษ
62013061063 นายจิรายุ พ่ึงประชา
62013061064 นางสาวนิรัชฎา อุปนัน
62013061065 นางสาวกาญจนา ตUะน%อย
62013061066 นางสาวฐิติรัตน� คุ%มวงศ�
62013061067 นายธัชวีร� ปทุมุต�ตรังษี
62013061068 นางสาวศิริภรณ� ศรีโนนงาม
62013061069 นางสาวนฤนาท ต%นชารี
62013061070 นางสาวนริณธ�ธารา ศิลปQวิจารณ�
62013061071 นางสาวรพีพรรณ ศรีมะเรือง
62013061072 นางสาวอารีรัตน� แพ5งสะพา
62013061073 นางสาวอุมาริน โกทันณ�
62013061074 นางสาววิภาวี จามมาลา
62013061075 นางสาวกิตติมา มีศรีสงค�
62013061076 นางสาวรมณียา เกิดทอง
62013061077 นายบุญญฤทธ์ิ ผังสุวรรณดํารง
62013061078 นางสาวเยาวลักษณ� กันธิมาพงค�
62013061079 นางสาวไอรดา เรียงแหลม
62013061080 นางสาวพีรนันท� วุฒิไชย
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ระดับปริญญาตรี

62013061081 นางสาวจิตภักดี เจริญช5าง
62013061082 นายธนวัฒน� ชูย้ิม
62013061083 นางสาวอิสยาภรณ� บุญไว
62013061084 นางสาวมลฤดี คุณป;อง
62013061085 นางสาวณัฏฐ�กฤตา นาควิไลโรจน�
62013061086 นางสาวนฤมล คําเสน
62013061087 นางสาวจุฑามาศ วิรวงศ�
62013061088 นางสาวสาหร5าย ศรีหาเมฆ
62013061089 นายณัทกร คุ%มวงษา
62013061090 นางสาวธนัชญา เจUะสา
62013061091 นางสาวมณีวรรณ วนารัตน�
62013061092 นายสิทธิชัย สมเพ็ชร
62013061093 นายศรัณย� บุญมา
62013061094 นายพงศธร พุทธชาติกุล
62013061095 นางสาวพัชรพรรณ แทนครบุรี
62013061096 นายองอาจ จําปา
62013061097 นางสาวจิดรานุช ศรีเพชร�
62013061098 นายนัสถกร น%อยบาท
62013061099 นางสาวชัญญภา เพชรมุนี
62013061100 นายธวัชชัย วีระชนม�
62013061101 นางสาวนัฐรินทร� ธิบัวพันธ�
62013061102 นายนิธิรุจ อุไรกุล
62013061103 นางสาวมณีรัตน� ยินดี
62013061104 นางสาวมิรินทร� เทียมเพ็ชร
62013061105 นางสาวนัทธินันท� กุมชพร
62013061106 นางสาวอัจฉริยา เสมสวัสด์ิ
62013061107 นางสาวศศิธร บุญธรรม
62013061108 นางสาวธนัชญา คงสําราญ
62013061109 นางสาวสุธิมา เก้ือรัตน�
62013061110 นางสาวอภิชญา ประทิศ
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ระดับปริญญาตรี

62013061111 นายวัชรานนท� เนตรแสงศรี
62013061112 นางสาวเสาวภา หนูยัง
62013061113 นางสาวจิตติมา หม่ันไชย
62013061114 นายวัชรนนท� เสียงเพราะ
62013061115 นางสาวอัจฉราภรณ� หร5ายมณี
62013061116 นางสาวอนงนาฏ หมวดเมือง
62013061117 นางสาวอรนลิน มูลพาที
62013061118 นางสาวสโรชา พรมเสือ
62013061119 นางสาวลีลาวดี แป;นจันทร�
62013061120 นางสาวสุธาทิพย� ช5างเหล็ก
62013061121 นายวันเฉลิมเดช ป;องคํา
62013061122 นางสาวจิรัชญา ครองยุทธ
62013061123 นางสาวดุจเดือน คําใจ
62013061124 นางสาวนภาพร ทองเก้ือ
62013061125 นายสมรักษ� โพธิคม
62013061126 นางสาวดวงพร นาทอง
62013061127 ว5าที่ร%อยตรีธนิสร เส็งสุข
62013061128 นางสาวป@ยะภรณ� ดอนพิมพ�ไพร
62013061129 นางสาวณัฐณิชา เงินพลอย
62013061130 นางสาวประภาวี อนันตพัฒนพงศ�
62013061131 นางสาวทัศนีย� จันทร�เทพ
62013061132 นางสาวมนัสนันท� จุUฝาก
62013061133 นางสาวทัศนีย� สุขศรี
62013061134 นางสาวหทัยชนก ปริยกานต�
62013061135 นางสาวเบญจมาศ ศรีพรม
62013061136 นายชาติชาย ประสพอารยา
62013061137 นายทรงวุฒิ เที่ยงคาม
62013061138 นางสาวพัชนี ศิลสัตย�
62013061139 นางสาวชนินาถ สุขเจริญ
62013061140 นางสาวดวงพร ไพยพัตร
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ระดับปริญญาตรี

62013061141 นายจักรกฤษณ� พ่ึงเครือ
62013061142 นางสาวอิศราพร ทองขาว
62013061143 นางสาวพัฒน�นรี สินทรัพย�
62013061144 นายจิรพรรณ� ตามแบบ
62013061145 นายปวนนท� วงศ�ฤคเวช
62013061146 นายอภิชาติ ขันธวิชัย
62013061147 ว5าที่ร%อยตรีหญิงแพรทอง แก%วอําไพ
62013061148 นางสาวณัฐวิภา จอมพลาพล
62013061149 นางสาวรจนา สายวัน
62013061150 นางสาวสุพิชชา แสงศรี
62013061151 นายชนินทร� เพียรเศรฐกิจ
62013061152 นางนนทชา ทวีลาภ
62013061153 จ5าสิบตรีสมชาย พ5วงสําโรง
62013061154 นางสาวธิดารัตน� แผนจันทึก
62013061155 นายประภาส เที่ยงธรรม
62013061156 นางสาวธนพร เกตุแก%ว
62013061157 นางสาวป@ยเนตร แซ5ลิ้ม
62013061158 นางสาววรรณิสา ศรีหงษ�
62013061159 นางสาวกัลยดา ย่ิงวัฒนไกร
62013061160 นางสาวธวัลรัตน� บางชวด
62013061161 นายทวีเกียรติ ทวีปFญโญภาส
62013061162 นางสาวจิราภรณ� จงประเสริฐวงค�
62013061163 นางสาวปFณณภัทร อินริสพงศ� 
62013061164 นางสาวภาวิกา มีปFญญา
62013061165 นางสาววรรณวิภา สนธิโพธ์ิ
62013061166 นายชัชวาล เพ็ญจันทร�
62013061167 นางสาวดารารัตน� สรรเจริญเผ5าไทย
62013061168 นางสาวสุพัตรา ก%าวรบ
62013061169 นางสาวสุกัญญา มีบุญ
62013061170 นางสาวสุภาพ โพธ์ิหม่ืนทิพย�

หน%า 2039 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061171 นางสาวนันธิยา ศรีวรพจน�
62013061172 นายอํานวย ปะตาทายัง
62013061173 นางสาวสุพัฒตา หนูพิมาย
62013061174 นางสาวกัลยา ขันวงค�
62013061175 นางสาวภัทราภรณ� อ5อนสวาสด์ิ
62013061176 นายพีรวิชญ พงษ�อมรพรหม
62013061177 นางสาวนายิกา สมวงค�
62013061178 นางสาวธิดาภรณ� แจ%งศรีวงศ�
62013061179 นางสาวณิชนันทน� เดชแพง
62013061180 นายจตุพร ปล่ําปลิว
62013061181 นายวรวุฒิ พรประเสริฐ
62013061182 นางสาวธัญสุดา กวาวสิบสาม
62013061183 นายอัครเดช ใสละม%าย
62013061184 นางสาวเบญจพร บุญวิเศษ
62013061185 นางสาววัชรีพร หมวดโพธ์ิกลาง
62013061186 นางสาวชุติกาญจน� เทพแก%ว
62013061187 นายพิสิทธ์ิ หาญธงชัย
62013061188 นายณรงค�พล อ5องสุข
62013061189 นางสาวธนพร ภู5ภักดี
62013061190 นายธิติวรรธ แก%วงาม
62013061191 นางสาวชนัญชิดา ตราชู
62013061192 นายนรินธรณ� กัลยาวงศ�
62013061193 นางสาวฐิติรัตน� มหัทธนวงศ�
62013061194 นางสาวอภิญญา โอรักษ�
62013061195 นางสาวเนตรลดา ทิศเสถียร
62013061196 นางสาวพิมพ�พิศา มณีจันทร�
62013061197 นางสาววาริศา สมาทอง
62013061198 นางสาวนนทพร ทิมคล%าย
62013061199 นายอนุชา พลายแก%ว
62013061200 นางสาวสิริพร พันธุชาติ

หน%า 2040 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061201 นางสาวณัฐรดี ศรีบุรินทร�
62013061202 นายศรีปราชญ� เจตภรณ�
62013061203 นางสาวซัลวาย�ณี ฮามิ
62013061204 นางสาวอารียา ทองอร5าม
62013061205 นางสาวมณีรัตน� ประสพสงค�
62013061206 นางสาวอรุนี เมาหวล
62013061207 นายสมมิตร พิชคุณ
62013061208 นางสาวธรานันท� ประสาทพร
62013061209 นายยศกร มีทรัพย�
62013061210 นางสาวศศิชา ลดาวัลย�
62013061211 นายธนกร นาดี
62013061212 นางสาวอัญชิสา น%อยโสภา
62013061213 นายอนันตพงษ� นิธิปFญญากุล
62013061214 นายจิรายุ อินตานนท�
62013061215 นางสาวปทิตตา โพธิรัชต�
62013061216 นางสาวณัฐมน ปรียงค�
62013061217 นายศรพล ศรียา
62013061218 นางสาวณัฐธวดี พูดดี
62013061219 นางสาวชนากานต� สิงห�งาม
62013061220 นางสาวปFทมาวรรณ ศรีเนตร
62013061221 นางสาวนูรีมะห� บากา
62013061222 นายสมบุญ สายหยุด
62013061223 นายชัชชัย นาเวียง
62013061224 นางสาวภัทชา บุรภัทรวงศ�
62013061225 นางสาวกันตนา ม5วงชาติ
62013061226 นายเอกบดินทร� ทันชํานาญ
62013061227 นางสาวนิชาภา สืบวงค�
62013061228 นายนภัส หล5อวงศ�ไพบูลย�
62013061229 นายกิตติชัย แก%วกา
62013061230 นางสาวญาดาฐิตา กาฬภักดี

หน%า 2041 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061231 นายสถาพร ภักดีโทรกิจ
62013061232 นางสาวฐิติพร ทอนไชย
62013061233 นายชโยดม หอมหวล
62013061234 นางสาวกรกนก จุฑาพงศ�
62013061235 นางสาวจีรนันท� สุขานนท�
62013061236 นางสาวจิรนันท� ชูไกรไทย
62013061237 นางสาวมนัชญา ต้ังธีระสุนันท�
62013061238 นางสาวสุภัชชา บุญทา
62013061239 นางสาวถาวรีย� จิตเจริญ
62013061240 นางสาวพัณณิตา โพธา
62013061241 นางสาวรัญชนา จันทขวัญ
62013061242 นายธงฉัตย� เปาวรัตน�
62013061243 นางสาวปุณยาพร สงพรหม
62013061244 นางสาวเสาวลักษณ� คันธรัตน�
62013061245 นายอดุลย� ลิมาน
62013061246 นายวสุ สําราญ
62013061247 นายณฐพนธ� พิเชฐจํารัสชีพ
62013061248 นางสาวสุภาพร สวัสดี
62013061249 นายธีรวุฒิ กู%จรุงคุณธรรม
62013061250 นางสาวยุถิกา ขาวมีชื่อ
62013061251 นางสาวอรวรรณ รินอินทร�
62013061252 นางสาวภัทรานิษฐ� คําชุณห�
62013061253 นายศตวรรษ จุนทการบัณฑิต
62013061254 นางสาวสุพัตรา ชัยทารินทร�
62013061255 นายจิรัฏฐ�ชัย นิมมานสมบูรณ�
62013061256 นางสาวฐิตารีย� เสถียรธีราภาพ
62013061257 นางสาวดวงรัตน� ลือเกอ
62013061258 นางสาวจีราพรรณ สมรูป
62013061259 นางสาวขัตติยา อุดมฉวี
62013061260 นางสาวสรารี สวัสดิพละ

หน%า 2042 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061261 นางสาวรัตติยา แก%วยก
62013061262 นางสาวจตุพร ชีวะปรีชา
62013061263 นายเอกรินทร� อินพานิช
62013061264 นางสาวนันทวรรณ ภู5ดาษ
62013061265 นางสาวสุลีวัลย� เนียมย้ิม
62013061266 นายประวิทย� หม5องพรม
62013061267 นายกสิด์ิเดช เลขะสมาน
62013061268 นางสาวจารุมน อภิปภารัชตากูร
62013061269 นางสาวอรนลิน สุวัฒนพันธ�
62013061270 นายธนากร ลรรพรัตน�
62013061271 นางสาวสุชาดา กมลวิลาวัณย�
62013061272 นางสาวชนัญชิดา บรรจงเกตุ
62013061273 นางสาวสุทธิดา คุ%มทรัพย�
62013061274 นางสาวสุพิชญาพร ปานพลอย
62013061275 นางสาวพรทิพย� สระแก%ว
62013061276 นางสาวรัชนี พิมดี
62013061277 นายวิทสรุทย� อินทร�ทรง
62013061278 นางสาวสุดาทิพย� ทิพย�บําหลาบ
62013061279 นายวราวุฒิ ทองฮีง
62013061280 นางสาวดนุนาถ เปYPยมจิตรกร
62013061281 นางสาวกัญญารัตน� นาคะผิว
62013061282 นางสาวพชรพร บุญมูสิก
62013061283 นางสาวนุสรินทร� รักไทรทอง
62013061284 นางสาววาธิณี สุขพรรณ�
62013061285 นางสาวอรอุมา พาป;อง
62013061286 นางสาววรัญญา โดยคําดี
62013061287 นางสาวปFณฑารีย� ศรเสณี
62013061288 นางสาวสิริมา ไทยภักดี
62013061289 นายวิณัฐ แหวววงศ�
62013061290 นางสาวอารีดา อุสมาน

หน%า 2043 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061291 นายรตนนท� เทพโพธา
62013061292 นายประจักษ� นามมงคล
62013061293 นางสาวอินทร�ณรัตน� โฉมฉิน
62013061294 นางสาวธิดารัตน� ตุ%ยเต็มวงค�
62013061295 นายธนูฤทธ์ิ เมืองแสน
62013061296 นางสาวสิริมา เพชรรัตน�
62013061297 นายกันตณัช พันธภาพ
62013061298 นายอนุรักษ� ติระพงศ�ประเสริฐ
62013061299 นางสาวจันทราภรณ� ขุนอักษร
62013061300 นางสาวณัชชา แซ5เตียว
62013061301 นายสุภักด์ิพงษ� กุลบุตร
62013061302 นายภัทรกรณ� จุลแพทย�
62013061303 นางสาวพรทิพา ช5างสลัก
62013061304 นางสาวป@ยานุช ชาววัง
62013061305 นางสาวศิริลักษณ� หม5วยนอก
62013061306 นางสาวป@Pนไพร สุขประเสริฐ
62013061307 นายพิภาค เผือกขาว
62013061308 นายสุชาติ เรืองนา
62013061309 นางสาวศรัณย�พร ศรีใจอินทร�
62013061310 นายอาชัญ จันทร�ถาวร
62013061311 นางสาวนิสานาถ ผาโคตร
62013061312 นางสาวกัลยกร เชาว�ฉลาด
62013061313 นางสาวชลิตา สร%อยเสพ
62013061314 นายสืบตระกูล สุขสําราญ
62013061315 นายทวีศิลปQ สังข�แก%ว
62013061316 นางสาวสุนิษา พรมสากัน
62013061317 นายภานุรุจ โล5ห�เงิน
62013061318 นางสาววันทิพย� จําปานนท�
62013061319 นางสาวอุนนดา คําพลศักด์ิ
62013061320 นางสาวคันธรส ดํายศ

หน%า 2044 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061321 นางสาวธัญวรัตน� อินทสวัสด์ิ
62013061322 นางสาววราภรณ� มะลัย
62013061323 นางสาวพนาภรณ� คุณยศย่ิง
62013061324 นางสาวสุภาวดี ตันตระกูล
62013061325 นางสาวสุพัตรา ศรีทองคํา
62013061326 นางสาวธัญธิดา สวัสดิกุล
62013061327 นางสาวพิชญาภา ตานุชนม�
62013061328 ว5าที่ร%อยตรีสาโรช เครือคุณาลัย
62013061329 นางสาวปนัดดา ประเสริฐศรี
62013061330 นายสุชน วิเศษสินธุ�
62013061331 นายกฤษณะ ธูปบูชากร
62013061332 นายเจนณรงค� กินขุนทด
62013061333 นายธนาภรณ� ผ5องศรี
62013061334 นางสาวชูขวัญ คําทอง
62013061335 นายณัฐพล คูรณารักษ�
62013061336 นายวิชยุตม� ขติยะสุนทร
62013061337 นางสาวนันท�ชญาน� เจริญทรัพย�
62013061338 นางสาวสุดารัตน� แก%วปาน
62013061339 นางสาวสุวนันท� อินทร�เอี่ยม
62013061340 นางสาวเยาวเรศ ตรีเหลา
62013061341 นายธีรวัฒน� นิลห%อย
62013061342 นางสาวจันจิรา สิโรรส
62013061343 นางสาวณัฐวรรณ สุดวิไล
62013061344 นายธนกฤต ศรีกิตติพงศ�
62013061345 นางสาวปาริฉัตร ธนเศรษฐบํารุง
62013061346 นางสาวฤทัย ประชุมแสน
62013061347 นายวุฒิชัย ชิตชลธาร
62013061348 นายชนินทร ภู5สุวรรณ
62013061349 นางสาวเกศินี ทองกระจ5าง
62013061350 นางสาวจิรัชญา พัฒนะมงคล

หน%า 2045 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061351 นางสาวพัชราภา แท5งทอง
62013061352 นางสาวศุทธินี ชุมแสงศรี
62013061353 นางสาวรักษิณา รักษ�แดง
62013061354 นางสาวเสาวลักษณ� กะรัมย�
62013061355 นางสาวสุธาสินี เทียนแจ5ม
62013061356 นายศรายุทธ หานาม
62013061357 นางสาวชนกันต� ถนอมเชื้อ
62013061358 นางสาวกมลชนก ไกรพรศักด์ิ
62013061359 นางสาวบุรฑริกา เชษฐพันธ�
62013061360 นางสาวจิตติมา แก%วงาม
62013061361 นางสาวจิราภา วีระพันธ�
62013061362 นางสาวภัทรปภา พิมพ�แสง
62013061363 นายวิทวัส หมวกแก%ว
62013061364 นางสาวทิพวรรณ แพ5งยัง
62013061365 นางสาววิภาวิน แซ5โก
62013061366 นายชัยวัฒน� จันทร�ทอง
62013061367 นายกิตติ อุดอ%าย
62013061368 นายพลัง ขามโคกกรวด
62013061369 นางสาวรวิสรา ต%นจาน
62013061370 นางสาวสุนิสา ละอองดี
62013061371 นางสาววิลัยวรรณ โสมวิภาต
62013061372 นางสาวรัตนาพร ทังสุภูติ
62013061373 นายศราวุฒิ จันทะมาลา
62013061374 นางสาวขวัญอัมพร ทิพย�เนตร�
62013061375 นางสาวสายธาร พะกาแก%ว
62013061376 นางสาวพัชริดา ลาระบุตร
62013061377 นางสาวฐานิตดา ไฮ%ย%อย
62013061378 นายนิธิศ พันธ�โม%
62013061379 นายสนิท เพชรแก%วนา
62013061380 นางสาวมนพร กายกูล

หน%า 2046 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061381 นายอุดมศักด์ิ สุรรัตน�
62013061382 นางสาวปาริฉัตร โสดา
62013061383 นางสาวจิตราพร วังสอง
62013061384 นางสาวนิตยา จุ%ยเย็น
62013061385 นางสาวอารียา ผิวทอง
62013061386 นางสาวคนึงนิตย� ปFกนอก
62013061387 นายวันชาติ บุญนาค
62013061388 นายอนันต� คงสุข
62013061389 นายภาคภูมิ อวยพร
62013061390 นางสาวธวัชญาภรณ� ร5องอังจันทร�
62013061391 นางสุรีรัตน� สาโรวาท
62013061392 นางสาวเดือนเพ็ญ ผลพยุง
62013061393 นางสาวมณีรัตน� ปFญญายง
62013061394 นางสาวสุจิตรา เงินพจน�ด%วง
62013061395 นายจีรศักด์ิ จันทัย
62013061396 นางสาวกนกวรรณ ช5วยเมือง
62013061397 นางสาวมิรันตรี วิระศรี
62013061398 นายศุภณัฐ ขันตรี
62013061399 นางสาวสกุลทิพย� เพ็งละม%าย
62013061400 นางสาวจิตราวดี ปานแก%ว
62013061401 นางสาวนารีรัตน� เกียรติศักด์ิไทย
62013061402 นางสาวทัศนีย� ดิษเจริญ
62013061403 นางสาวเสาวลักษณ� พ5วงเจริญ
62013061404 นายชยชนม� ตันธนะชัย
62013061405 นายณัฐพนธ� กรอบเงิน
62013061406 นายนันทชัย ศรีศักดา
62013061407 นางสาวสุรีรัตน� ป@นนะ
62013061408 นายณัฐพล รุจิเรืองมณี
62013061409 นางสาวรัตติพร พุกกะณะสุต
62013061410 นางสาวพัชราภรณ� หน5อแก%ว

หน%า 2047 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061411 นางสาวนววรรณ โพธ์ิสิทธ์ิ
62013061412 นางสาวปฐมาภรณ� อ5อนรักษ�
62013061413 นายพีระภัทร แก5นคง
62013061414 นางสาววราภรณ� ทุมวงษ�
62013061415 นายนนวัตร� พรธนาพิสิฐกร
62013061416 นางสาวพัทธนันท� ประจักษ�สุวิถี
62013061417 นายอมรเกียรติ ทิมกระจ5าง
62013061418 นางสาวมนตธร พฤกษ�พัฒนพงศ�
62013061419 นางสาวเบญจวรรณ วรรณสวัสด์ิ
62013061420 นางสาวเบญจพร แดงวิสุทธ์ิ
62013061421 นางสาวธนพินท� กูบฉิม
62013061422 นางสาวเปกข�ธัญ องค�ศิริวิทยา
62013061423 นางสาวสุภัทรา แสงเกิด
62013061424 นางชณัชณิดา ตรีสมุทร�
62013061425 นางสาวรัตนาภรณ� ศรแก%วดารา
62013061426 นายโสภณ แก5นจันทร�
62013061427 นางสาวรัตนพิมาน ไผ5ผาด
62013061428 นายอชิศักด์ิ เอี่ยมสําอาง
62013061429 นางสาวอุไร หาทวี
62013061430 นางสาวศศิ เพียรสิทธ์ิ
62013061431 นางสายฝน ประสาทศิลปQ
62013061432 นายอาทิตย� ใจเบิกบาน
62013061433 นางสาวอุบลวรรณ ใหญ5วงค�
62013061434 นางสาวชัชรีย� ศรีนันทพันธ�
62013061435 นางสาวธิดารัตน� เช5นขุนทด
62013061436 นางสาวอรพินธ� ม5วงสีงาม
62013061437 นางสาวจริยา คล%ายพิมพ�
62013061438 นางสาวสิริกร เวชแพทย�
62013061439 นายธีระพงษ� คงเหนียง
62013061440 นางสาวอาริยา จันทร�คณาโชค

หน%า 2048 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061441 นางสาวจิตราภรณ� พงษ�จิตรภักด์ิ
62013061442 นายเกรียงไกร แก%วปลั่ง
62013061443 นายศิวนัส จังสถิตย�กุล
62013061444 นางสาวจุฑาทิพย� เผือกเชาไวย�
62013061445 นางสาวชลิตา กล่ําทรัพย�
62013061446 นางสาววรรธนา สีสมร
62013061447 นางสาววราภรณ� แซ5เล%า
62013061448 นางสาวสโรชา หุ5นเขียว
62013061449 นางสาวชัชญาภา วรรณรังษี
62013061450 นางสาวอังศุภา บางบ5อ
62013061451 นางสาวณัฐฐินันท� ปFทมะสังข�
62013061452 นางสาวไอลาดา ผุสดี
62013061453 นายปรีชา ชมชู
62013061454 นางสาวโยษิตา บุญประเสริฐ
62013061455 นางชูศรี วรกิจวิวัฒน�
62013061456 นายชํานาญ ศรศรี
62013061457 นางสาวสหพร อินทร�สุข
62013061458 นางสาวดาริกา แจ5มศรี
62013061459 นางสาวซาบีนา ลาเต็บซัน
62013061460 นางสาวขวัญ หอมเลิศ
62013061461 นายสัณฑดล เตชะจิรกุล
62013061462 นายนิติกร คชทอง
62013061463 นางสาวมารีเยาะ มะเกะ
62013061464 นางสาวธัญพิชชา สุรนัคครินทร�
62013061465 นายชัยวุฒิ ภัทรจินดาวงศ�
62013061466 นางสาวอุไรวรรณ เข็มเพชร
62013061467 นางสาวสุพัตรา โสภาณะ
62013061468 นายณัฐพล เสือคล%าย
62013061469 นางสาวสุธชา ชัยเขมโชติ
62013061470 นางสาวโนรไอณี แลรอซา

หน%า 2049 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061471 นางสาวศิริภัทรา ขอหม่ันกลาง
62013061472 นางสาวรักดี ศรีประจักษ�ญาดา
62013061473 นายนัฐวุฒิ สันติอภิรมย�
62013061474 นางสาวนิรชา ฤทธ์ิหมุน
62013061475 นางสาวธัญวรัตม� แฝงเพชร
62013061476 นางสาวนิรมล เกิดช5วย
62013061477 นางสาวพรพนิต ปุณณกะศิริกุล
62013061478 นางสาวศศิชา เล็กประเสริฐ
62013061479 นางสาวปริศนา มาตย�หนองจอก
62013061480 นายธนสิทธ์ิ สุภาสุทธากูล
62013061481 นางสาวทัณฑิกา หนูแบน
62013061482 นางสาวกิตติมา สําราญ
62013061483 นางสาวพัชรวดี เฉลิมพันธุ�
62013061484 นายกัญจน� ถาแก%ว
62013061485 นางสาวหัสยา จันเขียว
62013061486 นางสาวนนทภิญญ� รักภิรมย�
62013061487 นางสาวลีลาวดี แซ5ลี้
62013061488 นางสาวณัฐณิชา ตรีเดช
62013061489 นายฤกษ�ชัย กาญจนรัตน�
62013061490 นางสาวเบญจพร สอาดเอี่ยม
62013061491 นายกฤติน ทาศรี
62013061492 นางสาวภัสสร เหล5าลาด
62013061493 นายคณกร น%อยราษฎร�
62013061494 นางสาวเขมิสรา ฉ%วนกลิ่น
62013061495 นางสาวธัญวรรณ วิเวกวิน
62013061496 นายปFญญาพล เชื้อสําราญ
62013061497 นายอัครวิทย� สอาดจิตต�
62013061498 นางสาวทัตธนนันท� สันติเลียน
62013061499 นางสาวปวีณา แซ5ต้ัง
62013061500 นางสาวยุคลธร เกิดศรี

หน%า 2050 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061501 นายธีระภัทร สมานสุข
62013061502 นางสาวธนพร คุ%มคลองโยง
62013061503 นางสาวปาริชาติ ต%มกลั่น
62013061504 นายป@ยะพงษ� พงลังกา
62013061505 นายวัชระ แนบชิด
62013061506 นางสาวพรทิพย� ไชยกิจ
62013061507 นางสาวจินต�จุฑา เรี่ยวแรง
62013061508 นางสาวอรสา นามวงษ� 
62013061509 นางสาววัชรพร สุขสมกิจ
62013061510 นางสาวอุมาพร ภูวิเศษ
62013061511 นางสาวนลิน สัญกูล
62013061512 นายดนัย ฤทธิเดช
62013061513 นางสาวชไมพร ทองอ5อน
62013061514 นางสาวหัสยา บุญประคอง
62013061515 นายภาณุวัฒน� ย้ิมย5อง
62013061516 นายพัชรพงศ� แก%วพัฒ
62013061517 นางสาวณัฐธิดา เอื้อประเสริฐ
62013061518 นายธรรมนูญ คานบัวลม
62013061519 นางสาวน้ําฝน เขียวฉอ%อน
62013061520 นางสาวมุกดา สมรสมนตรี
62013061521 นางสาวนุชรี รักเงิน
62013061522 นายคมสันต� ผิวอ5อน
62013061523 นางสาวสุฑาทิพย� โชควิเศษชัยสิทธ์ิ
62013061524 นางสาวกันยา หิรัญ
62013061525 นายสุเทพ ฝXายที
62013061526 นายเลิศนรินทร� ศีรษะภูมิ
62013061527 นางสาวสุกัญญา สุริยะ
62013061528 นางสาวเบญจวรรณ อินสุรธาร
62013061529 นายธีระเดช ลําสมุทร
62013061530 นางสาวกชพรรณ ใจตรง

หน%า 2051 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061531 นายลิขสิทธ์ิ สังข�สุวรรณ
62013061532 นายปรัชญา เก%าซ%วน
62013061533 นางสาวฐิตินันท� ยอดจันทร�
62013061534 นางสาวฐิตาภา วิวัฒนารมย�
62013061535 นางสาวนพวรรณ งามรุ5งโรจน�
62013061536 นางสาวสุภาพร เรืองศรี
62013061537 นางสาวณัฎฐณิชา ชอบงาม
62013061538 นางสาวจุฑารัตน� วงศ�สุวรรณ
62013061539 นายวรวิทย� ประพรม
62013061540 นางสาวกฤติยาณี ศรีมาโนชน�
62013061541 นางสาวกุลธิดา รัศมีเด5นนภา
62013061542 นายพงศ�ภรณ� เลิศรุ5งโรจน�
62013061543 นางสาวกิตติภัค ฉลอม
62013061544 นางสาวสุนิษา ดิบแดง
62013061545 นางสาวธัญรัศม� ชูชาติ
62013061546 นางสาวฐานิดา เทศแจ5ม
62013061547 นายพงษ�ศักด์ิ พัฒนาสกุล
62013061548 นางสาวพรรติการ� ชุมนาค
62013061549 นางสาววิภาดา สีกิมซ่ิว
62013061550 นายเอกชัย จิรังคสกุลเดช
62013061551 นางสาวเกศริน จันพุฒ
62013061552 นายปริยกร จรรยาวิจิตร
62013061553 นายภาณุพงศ� นนทลีบุตร
62013061554 นายวิษณุพงษ� วงสกุลธวัชชัย
62013061555 นางสาวรุ5งอรุณ เหล5าทองสาร
62013061556 นางสาวดอกแก%ว โยธะคง
62013061557 นางสาวสุนิษา สุกใส
62013061558 นางสาวจิตลดา คณีกุล
62013061559 นางสาวนนทมน ใจคํา
62013061560 นางสาวชนากานต� จันทป

หน%า 2052 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061561 นายสังข�คม แสนไชย
62013061562 นางสาวอุษณีย� กูลณรงค�
62013061563 นางสาวชลิตา นิ่มตลุง
62013061564 นายธนธรณ� วิจิตรไกรสร
62013061565 นางสาวทิฆัมพร ดีพุ5ม
62013061566 นางสาวบุษกร บุญประเสริฐ
62013061567 นางสาวศิริรัตน� สีลารัย
62013061568 นางสาวจันทร�ทิรา ประเสริฐสินเจริญ
62013061569 นางสาวนฤมล ขาวจิตร
62013061570 นางสาววิภาดา พิมพาแสง
62013061571 นายธนพล ยุติธรรมนนท�
62013061572 นายวิพล มะลิแย%ม
62013061573 นางสาววริศรา ทรัพย�สงเคราะห�
62013061574 นางสาวเพ็ญนภา เด5นปรีชาวงศ�
62013061575 นางสาววันดี ปFญญาปริยัติคุณ
62013061576 นางสาวฐิตาภรณ� แก%วพิบูลย�
62013061577 นางสาวกิตติญา แก%วผลึก
62013061578 นางสาวพิมพ�ชนก จิตต�รัว
62013061579 นางสาวณัฐนี สุธรรมประจักษ�
62013061580 นางสาวตรีรัตน� กุลจิตต�เจือวงศ�
62013061581 นางสาวกฤติมา ไกยฤทธ์ิ
62013061582 นางสาวกรกมล หวลหอม
62013061583 นางสาวสุพรรษา พัฒนะ
62013061584 นางสาวภัทรี ฝอยมะลัง
62013061585 นางสาวอธิติยา คนซ่ือ
62013061586 นายภาสพงศ� มนต�กิจไพศาล
62013061587 นางสาวรัตติยา พงษ�ชุบ
62013061588 นางสาวสิริภัทร ภิรมย�ทอง
62013061589 นางสาววนาลี ศรีทองปลอด
62013061590 นายพลจักร นาคพุ5ม

หน%า 2053 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061591 นางสาวกัญญารัตน� ปFญญาดิษฐวงษ�
62013061592 นางสาวปภัสรา มาชัยภูมิ
62013061593 นางสาวศศิธร อันนอก
62013061594 นางสาวณัฐิณี กันเกียว
62013061595 นางสาวสุพิชฌาย� พีชวณิชย�
62013061596 นางสาวสุธาสินี จันทรชิต
62013061597 นางสาวชนาภรณ� คล5องประดิษฐ�
62013061598 นางสาวพนิดา เรืองเลิศศิลปQ
62013061599 นางสาวพิชญา สุดตา
62013061600 นางสาวสโรชา พฤกษากิจ
62013061601 นางสาวนันทภัค สุขแสวง
62013061602 นางสาวนลพรรณ นนท�นภาพันธ�
62013061603 นางสาวพรทิพา ไทรชมภู
62013061604 นางสาวเบญจวรรณ ธัญญาวัฒนา
62013061605 นายณรงค�เกียรติ เผือกฉิม
62013061606 นางสาวสารัตน� ยอดมงคล
62013061607 นางสาวขวัญฤทัย สําลีวงค�
62013061608 นายวงศ�วริศ เจนสระคู
62013061609 นายเอกภพ สงวนรัมย�
62013061610 นางสาวสรารี วีระวงศ�
62013061611 นางสาวรักขพร ไชยลาภ
62013061612 นางสาวสุภาพร ชูดํา
62013061613 ว5าที่ร%อยตรีศักด์ิเกษม ชัยทอง
62013061614 นางสาวฐิติมา ธงหิมะ
62013061615 นายศิลา พรมเคนสา
62013061616 นางสาวสุกัลยา พลเย่ียม
62013061617 นายธนลภย� ชวาลสันตติ
62013061618 นายนนทวัช สุดสม
62013061619 นางสาววัลยา ศรีวิไล
62013061620 นางสาวพรรณราย พรหมลัทธ์ิ

หน%า 2054 จาก 2896            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061621 นางสาวอังคณาภร ขาวผ5อง
62013061622 นางสาวพิจิตรา กันไชยา
62013061623 นายชวกร ศรานนทวัฒน�
62013061624 นางอนัญญา นุชเขียว
62013061625 นางสาวสุภาวิณี ธีระเสถียร
62013061626 นายกิตติศักด์ิ กิตติภักดีกุล
62013061627 นางสาวอนิตา สาริขา
62013061628 นางสาววรารัตน� ชาภูธร
62013061629 นายภูวดล จันทร�ปาน
62013061630 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสโรชา เทียมหงษ�
62013061631 นางสาวอสมาภรณ� พัฒนศิริเลิศ
62013061632 นายเบิ้ม เสนกระจาย
62013061633 นางสาวนภาพร จันทวรรณ�
62013061634 นายวันทิตา สดศรี
62013061635 นางสาวศรัญญา ย้ิมคํา
62013061636 นางสาวเกศสุดา ศิริศรีวรารักษ�
62013061637 นายกฤษดา เผ5าเพ็ง
62013061638 นางสาวกิติยาพร ขุนพล
62013061639 นางสาวชญานิษฐ� กสิกวัธน
62013061640 นางสาวอัญชลี เหลืองสุวรรณ�
62013061641 นางสาวสุภาพรรณ บุญสมภพ
62013061642 นายสุทธิรักษ� เธียรโชติ
62013061643 นายจักรพงศ� พรมหีต
62013061644 นางสาวอรวรรณ สวัสดี
62013061645 นางสาวอริสา ฤกษ�นันที
62013061646 นางสาวจินตนา กองทรัพย�
62013061647 นายภานุวัฒน� พงษ�ธนาวรัตน�
62013061648 นายปฏิรูป บุญสา
62013061649 นางสาวชลธิชา น%อยหมอ
62013061650 นายจิตติ ประสุทธ์ิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061651 นายณัฐชา สมประสงค�
62013061652 นางสาวเยาวลักษณ� อาป;อง
62013061653 นางสาวปาริญา ก5ออ%อ
62013061654 นางสาวชุติมา เที่ยงไธสง
62013061655 นางสาวปริญธิดา วงศ�พิพันธ�
62013061656 นางสาวจิตติมา ม5วงเหมือน
62013061657 นางสาวกัลยาณี คูณสมบัติ
62013061658 นายปรีติภัทร พลายชุม
62013061659 นายวัชรพงค� จันทร�สุทัศน�
62013061660 นางสาวเขมจิรา สุรินทร�
62013061661 นายสราวุธ แก%วไพล
62013061662 นางสาวสวรส นครพรัด
62013061663 นางสาวสุวิมล อินทร�เชื้อ
62013061664 นางสาวปรียาภรณ� ศิริเวช
62013061665 นางสาวอรริชา หนูผัน
62013061666 นายประพจน� ทับทอง
62013061667 นางสาวจันทิดา สะดี
62013061668 นายอนิรุจน� เหมทานนท�
62013061669 นางสาวกาญจนา จรรยาวิภา
62013061670 นางสาวจิรัตชยา ภาสําราญ
62013061671 นางสาวอัจจิมา อยู5เย็น
62013061672 นางสาวกาญจนา พรหมเชื้อ
62013061673 นางสาวศิรประภา พุทธลา
62013061674 นางสาวมลชญา มีความดี
62013061675 นายภุชงค� เจริญพงษ�
62013061676 นางสาวอริสา ม่ันสุวรรณ
62013061677 ว5าที่ร%อยตรีชารีฟ ด5อเลUาะ
62013061678 นางสาวณัฐธิดา รักใคร5
62013061679 นางสาวพีรกานต� อินทร
62013061680 นางสาวสุดารัตน� ขุนจันดี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061681 นางสาววราลี บุญศกร
62013061682 นางสาวอัจฉรา ตันศิริ
62013061683 นางสาวประทุมทิพย� เภาถาวร
62013061684 นายธุวานนท� ลิ้มประเสริฐ
62013061685 นายทินวัฒน� มาเมือง
62013061686 นางสาวภัทรมน กิมอ5วม
62013061687 นางสาวชลิตา ทองพรมราช
62013061688 นางสาววิไลรัตน� ทองประเสริฐ
62013061689 นางสาวธันย�ชนก รักษาถ%อย
62013061690 นางสาวจุฑารัตน� ด%วงแพง
62013061691 นายญาณวรุตม� คาลายานนท�
62013061692 นางสาวปรียานิตย� มงคลเสถียร
62013061693 นางสาวสุภลักษณ� เครือพัฒน�
62013061694 นางสาวภานิชา นิมิตรดีสม
62013061695 นางสาวภิญญาพัชญ� ประทุมทอง
62013061696 นางสาวโสรญา วงค�ดวง
62013061697 นายพีรวัฒน� โกศัยพัฒน�
62013061698 นายฐิติวัฑฒ� พันธ�แก5น
62013061699 นายบูลญามีน มูนะ
62013061700 นายจักรกฤษณ� บัวศรี
62013061701 นายณัฐชัย ย้ิมอยู5
62013061702 นายวรพจน� อารีย�สุริยาศักด์ิ
62013061703 นางสาวจิตราภรณ� เหมาะเป[นดี
62013061704 นางสาวเตือนใจ ล%อเจริญ
62013061705 นายทักษดา คุ%มประยูร
62013061706 นางสาวจณิสตา ทองคง
62013061707 นางสาวแพรวนภา ฟูจินูม5า
62013061708 นายเอ็มชัย แสนกรุง
62013061709 นางสาวเบญจวรรณ บุญกอง
62013061710 นางสาวกุลธิดา แตมไธสง
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ระดับปริญญาตรี

62013061711 นางสาวพชรพินทร� ภู5เพชร
62013061712 นางสาวประกายกานต� เกรียงไกร
62013061713 นางสาวพรชิตา มังกะลัง
62013061714 นางสาวณัฐภัทร ตองมาก
62013061715 นายวรัญ\ู ศรีปริยัติ
62013061716 นางสาวสุธิดา นวมโคกสูง
62013061717 นางสาวปวีณอร ชูเก้ือ
62013061718 นางสาวแพรวพิลาศ ฉายแสง
62013061719 นางสาวนารายณ� ดีบาง
62013061720 นายนครินทร� ผลจันทร�
62013061721 นางสาวนันธินี เอมอิ่ม
62013061722 นางสาวกณิศศรณ� วัลย�เครือ
62013061723 นางสาวประกายเพชร แจ%งศรีโพธ์ิ
62013061724 นางสาวณัฐญา สําลีอ5อน
62013061725 นางสาวชนาภา บุญมา
62013061726 นายกฤษณพงศ� วงศ�วาน
62013061727 นางสาวเหมือนฝFน อุประ
62013061728 นายนิรันดร� วงษ�พันธุ�
62013061729 นางสาวพลอยไพลิน เมืองแก%ว
62013061730 นางสาวพศิกา คําผุย
62013061731 นางสาวสุจิตรา เรืองพูล
62013061732 นางสาวสุพรรษา ศรีโหมดสุข
62013061733 นายนิติศักด์ิ ปานปรุง
62013061734 นายดัมพ� ขุนสังข�
62013061735 นางสาวเจกิตาน� อายุวัฒนะ
62013061736 นางสาวพิมลพรรณ หาญศึก
62013061737 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวจนาพร แก%วสาริกรณ�
62013061738 นายพัฒนพงษ� ปรีไทย
62013061739 นางสาววราภรณ� ศิริวิชัย
62013061740 นางสาวกุลชญา แสงกล%า

หน%า 2058 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013061741 นางสาวนภาพร ไชยศิลปQ
62013061742 นางสาวมณฑากานต� อ5อนบาง
62013061743 นางสาวศรัณญา ทับทิม
62013061744 นางสาวสุภาพร แฟงทอง
62013061745 นางสาวปาลิกา กันตา
62013061746 นางสาวชฎากร เฉียงเหนือ
62013061747 นางสาวอรพรรณ เพชรสิงห�
62013061748 นางสาวนัฏฐ�ภัค พรจรัสวัฒนกุล
62013061749 นางสาวนนทิชา เมืองสองสี
62013061750 นางสาวรัตนาภรณ� พุ5มประสาท
62013061751 นางสาวสุพิชชา ลอนหิน
62013061752 นางสาวจินตนา สดใส
62013061753 นายสุเมธ จันทร�สวย
62013061754 นางสาวขวัญเดือน ลิ้มอ5อง
62013061755 นายธนกฤต นาควัชระ
62013061756 นายนฤเบศร แพนลา
62013061757 นายอุดมศักด์ิ ก่ิงเพ็ชรรุ5งเรือง
62013061758 นายณัฐพล แสนคํา
62013061759 นางสาวเจนจิรา หาญพุฒ
62013061760 นางสาวเบญจมาศ คงแก%ว
62013061761 นางสาววริษา ย้ิมแพร
62013061762 นางสาวทิพอาภา ทิพย�ทอง
62013061763 นายศรัณญ� เลียะเครือ
62013061764 นางสาวปุณฑรี ปรีด์ิเปรม
62013061765 นางสาวเพียงตะวัน ชมพูนุท
62013061766 นางสาวศิรินธาร เรืองพรหม
62013061767 นางสาวญาณิศา สันติธํารงพันธ�
62013061768 นายกฤตติภูมิ ประเสริฐสุคนธ�
62013061769 นางสาวกฤตกร รังสิพราหมณกุล
62013061770 นายพชร อุบลรัตน�

หน%า 2059 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013061771 นายธนากร นาถาดทอง
62013061772 นายป@ยะนันต� จันทร�แขกหล%า
62013061773 นางสาวศิริภา สว5างสุข
62013061774 นายวรุต พงษ�ภักดี
62013061775 นายณัฐพงศ� สุขกล5อม
62013061776 นางสาวมัลลิกา ชนะสงคราม
62013061777 นายศุภณัฐ สุทธิโกเศศ
62013061778 นางสาวสุกัญญา ละวาทิน
62013061779 นางสาวญามิลละ มรรคาเขต
62013061780 นางสาวมยุลี เข่ือนแก%ว
62013061781 นางสาวนัฐวดี สุน%อง
62013061782 นางสาววริญญา แพฟLMน
62013061783 นายองอาจ ทองเปลี่ยน
62013061784 นางสาวนูรฮายาตี เจUะเลUาะ
62013061785 นางสาวนิชานันท� จันทร�สถาน
62013061786 นางสาวญาณิศา เกิดดี
62013061787 นายกิติวุฒิ ไผ5พุทธ
62013061788 นายณัฐพล วรรณพราหมณ�
62013061789 นางสาวไอริณลดา นบน%อย
62013061790 นางสาวทิชากร จามรมาร
62013061791 นายรัชชานนท� จอมอาสา
62013061792 นางสาวเบญจมาศ วังนุราช
62013061793 นางสาวอุศณีย� สาและ
62013061794 นายวัชรากร ธนกุลวิสิษ
62013061795 นายกุลกร อ5อนน%อม
62013061796 นางสาวประไพรัตน� คงรัตน�
62013061797 นางนาฎยา เกิดกล%า
62013061798 นางสาวเกษรา ขําลอย
62013061799 นางสาวนิตยารัตน� จันสุข
62013061800 นายกลาโหม แหลมสัก
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62013061801 นางสาวพิไลวรรณ รักษา
62013061802 นางสาวดวงกมล กันยา
62013061803 นางสาวแพรวพรรณ เวชพงษ�
62013061804 นางสาววิภาวดี พันธุ�เพียร
62013061805 นางสาวภัทริดา แก%วพิศดาร
62013061806 นางสาวขวัญชลิตา มณีวรรณ�
62013061807 นางสาวนงรัตน� วัจรา
62013061808 นายชนินทร� ศรีเมฆ
62013061809 นางสาวเกศณี เทียมเลิศ
62013061810 นายถิรวัฒน� สมศิริวัฒนา
62013061811 นายธนวัต เรือนเงิน
62013061812 นางสาวประพาพร คุ%มเณร
62013061813 นางสาวชุตาภา นรัตถรักษา
62013061814 นางสาวภัทราภรณ� นิลบารันดร�
62013061815 นางสาวปFณพร ต้ังอมรศิริ
62013061816 นางสาวบุพลักษณ� โตยธรทรัพย�มณี
62013061817 นางสาวนาฎอนงค� ดาวัลย�
62013061818 นายเฉลิมชัย นิยมเขตร�
62013061819 นางสาวอังคณา พรหมจรรย�
62013061820 นางสาวณปภัช ชีเอี่ยม
62013061821 นางสาวธนาภรณ� ชวนรักษาสัตย�
62013061822 นางสาวสุนิษา สุดแสวง
62013061823 นางสาวทักษพร ไชยแก%วเม
62013061824 นายณัฐวุฒิ ประภัสสร
62013061825 นางสาวพิมพิศา ศรีพลวัฒน�
62013061826 นางสาวสุภัค พิจิตรศิริ
62013061827 นายอันวา ยานาน
62013061828 นายเป[นหนึ่ง แสงศรีจันทร�
62013061829 นายพิยุทธ จะรึกรัมย�
62013061830 นางสาววรศิริ วังซ%าย
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62013061831 นายสุเมธ เทพเรณู
62013061832 นายกรวิชญ� สุขผดุง
62013061833 นางสาวฐาปนี รอตประเสริฐ
62013061834 นางสาวออฤทัย น%อมชัยมงคล
62013061835 นางสาวชุติมา กกฝ;าย
62013061836 นางสาววิไลวรรณ พุทธิวงศ�
62013061837 นางสาวอภิญญา ถ่ีถ%วน
62013061838 นางสาวอุษณีย� ส5องใส
62013061839 นางสาวอภิญญา ดวงกุลสา
62013061840 นางสาววีรวรรณ จันน้ําท5วม
62013061841 นายพีรเทพ บัวดิศ
62013061842 นายชลดรงค� ศรีระบาย
62013061843 นางสาวณิชาภา แก%วแสวง
62013061844 นายกานต� สิตรังสี
62013061845 นางสาวปวีณา บุญกระพือ
62013061846 นางสาวจุฬารัตน� ผุยรอด
62013061847 นางสาวอลิศรา ยืนตระกูลชัย
62013061848 นายบริพัตร ศรีวิวรรธนกุล
62013061849 นางสาวปรียนุช ญาณธนพร
62013061850 นางสาวนรากร สุขอ%วน
62013061851 นางสาวนริศรา กิตติชยารักษ�
62013061852 นางสาวดวงใจ บํารุงสาสน�
62013061853 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศศิญา แย%มนาค
62013061854 นางสาวสุภาวรรณ พิมพ�จันทร�
62013061855 นางสาวกฤชสร กาญจนกุล
62013061856 นางสาวกัญญลักษณ� ชาณุภาต
62013061857 นางสาวณัฏฐธิดา ดาวแจ%ง
62013061858 นางสาวกันทิมา คํ้าคูณ
62013061859 นางสาวกมลชนก สุขสมทรัพย�
62013061860 นางสาวศรัญญา โชติกะสุภา
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62013061861 นางสาวกมลรัตน� แก%วเสนา
62013061862 นางสาวจิรารัตน� ชาวเนื้อดี
62013061863 นายศุภวิชญ� สุทธินาคสมบัติ
62013061864 นายสุวัจน� ทองประเสริฐ
62013061865 นางสาววราภรณ� พรหมภักดี
62013061866 นางสาวสุมลรัตน� คงสุข
62013061867 นายจักรภัทร ภูศรีนวล
62013061868 นายธีระพงษ� แก%วนิ่ม
62013061869 นางสาวกรปรวรรณ ข5าทิพย�พาที
62013061870 นางสาวอุมาพร เขียวอร5าม
62013061871 นางสาวสาริกา อาดัน
62013061872 นางสาวกุลสตรี จันทร�เมือง
62013061873 นางสาวพรสวรรค� เสือสิงห�
62013061874 นางสาวอมรา แสงแก%ว
62013061875 นางสาวสุธาสินี ศิริวงค�
62013061876 นายบัญชาการ จุใจ
62013061877 นางสาวจีรนันท� มีจันทร�
62013061878 นางสาวณิศรา ทิพย�วังเมฆ
62013061879 นางสาวหนึ่งฤทัย ต%อยมาเมือง
62013061880 นางสาวญาณิศา นนทเภท
62013061881 นางสาวศิริวรรณ น้ําทรง
62013061882 นายนิคม พฤษฎี
62013061883 นางสาววรรณนิสา ดินกาหมีน
62013061884 นางสาวปรียานุช ชูคง
62013061885 นางสาวสุทิพร ประชุมพล
62013061886 นางสาวนิโลบล จอดนอก
62013061887 นางสาวธรชญา นาคนิล
62013061888 นางสาวพัชรา นาคเกษ
62013061889 นางสาวเบญญทิพย� นามโบราณ
62013061890 นางสาวสุนิษา สร%อยหอม
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62013061891 นายพีรพงศ� เฟLPองฟู
62013061892 นางสาวพิศมัย สอนสันติ
62013061893 นายดํารงศักด์ิ ใจรักดี
62013061894 นายธีระเดช ทองชั้น
62013061895 นางสาวรักษิณา สนุกพันธ�
62013061896 นางสาวพิมพ�อร สิงห�โต
62013061897 นางสาวมุจรินทร� ดารามะ
62013061898 นางสาวจันทกานต์ิ มะลิวัลย�
62013061899 นางสาวนิตยา วศินชัย
62013061900 นายจิระศักด์ิ คงสังข�
62013061901 นางสาวกนกวรรณ แสนศรี
62013061902 นางสาววานิสสา แก%วฉลวย
62013061903 นายธีรนันท� จันทน
62013061904 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสุวรรณ
62013061905 นางสาวนัฐกานต� สําแดงเดช
62013061906 นางวลัยพร ศรีโหมดสุข
62013061907 นางสาวป@ยนุช กิตติชัยเดช
62013061908 นางสาวรัตนากร ย้ิมเจริญ
62013061909 นางสาวมัลลิกา ระวิศรี
62013061910 นางสาววนัสนันท� จตุแสน
62013061911 นางสาวปฤณชพัช นิยมวิวัฒนกุล
62013061912 นางสาวอานัฐธิยา อิศรี
62013061913 นางสาวชัชภรณ� บุญนอก
62013061914 นางสาวจิตร�ตรีรัช ทองฟู
62013061915 นางสาวกรรณิการ� ศักด์ิปรีชา
62013061916 นายสุวิทย� เรืองไชย
62013061917 นางสาวอาริยา หนูสวัสด์ิ
62013061918 นางสาววิไล ดวงผาสุข
62013061919 นางสาวจุไรรัตน� ปFนเงิน
62013061920 นางสาวสาวิตรี สุทธิสน
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62013061921 นางสาวสุวดี ไกรสังข�
62013061922 นางสาวสุพิชชา ศรีโมรส
62013061923 นายณัฐพงษ� เพชรรัตน�
62013061924 นายศุภฤกษ� สุขเจริญ
62013061925 นางสาวกนกกาญจน� พันสาย
62013061926 นางสาวพรพิมล นนท�ภักดี
62013061927 นายกีรติ นวลละออง
62013061928 นางสาวกิตติยา สุขสุม
62013061929 นางสาวสาวิตรี แก%วนิยม
62013061930 นางสาววรรณวิมล จ้ีอาทิตย�
62013061931 นางสาวสุจินันท� ศักด์ิเจริญชัยกุล
62013061932 นายกรกช พูลสระคู
62013061933 นางสาวทัชชา บานเย็น
62013061934 นางสาวณัฐณิชาช� ม่ังมี
62013061935 นายชนะชัย นิราศโศรก
62013061936 นายธนวัฒน� ครุสกุล
62013061937 นายสราวุธ พรหมบุตร
62013061938 นายธวัชชัย เพ็งถา
62013061939 นางสาวดามิยา หวังหมัด
62013061940 นายวัชเรนทร� บุตรคําโชติ
62013061941 นางสาวศุภิสรา กรึกพุดซา
62013061942 นางสาววรรณิกา ขวัญยืน
62013061943 นางสาวบุญญิสา ทองทัพ
62013061944 นายปารเมศ เบาบาง
62013061945 นางสาวอณัฐชา สุวรรณวัฒน�
62013061946 นางสาวกมลวรรณ สวัสด์ิประสิทธ์ิ
62013061947 นายกิตติศักด์ิ ขิยะพัฒน�
62013061948 นางสาวจุฑามาศ เหมือนโค%ว
62013061949 นายอธิบดินทร� อิ่มเพ็ง
62013061950 นางสาวฤทัยมาศ วงค�ปFนติ
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62013061951 นางสาวเมวดี ชูกลิ่น
62013061952 นางสาวประภาสร ทรงเดชะ
62013061953 นายณัฐพงษ� ศักด์ิสิทธิศักด์ิ
62013061954 นายวัชรินทร� อินอุเทน
62013061955 นางสาวมาธุสร โสภาพล
62013061956 นางสาวบัณฑิตา สังขะไชย
62013061957 นายสุเมธ ทวีไทย
62013061958 นางสาวจริยา ชาอิน
62013061959 นางสาวอภิญญา เชื้อดี
62013061960 นายคุณากร เชียงแรง
62013061961 นายสรชัช สารชุม
62013061962 นายกรกฏ พวงสุวรรณ
62013061963 นายภานุเดช ทองคํา
62013061964 นางสาวพรพรรณ อินศรี
62013061965 นางสาวรัตติญา นุชพ5วง
62013061966 นางสาวพลอยปภัส อริยะธนาวัฒน�
62013061967 นางสาวสุมณฑา กันหา
62013061968 นางสาวอทิตยา มีศรีดี
62013061969 นายกัมพล วงศ�พิริยะกุล
62013061970 นายภาวิทย� อ5อนอําไพ
62013061971 นางสาวจารุวรรณ ศรีวิลัย
62013061972 นายส5งเสริม แก%วสุขศรี
62013061973 นางสาวมลธิลา วันคํา
62013061974 นายชัยกองพล วงศ�สุเมธ
62013061975 นางสาวพรพิมล ปูXหม5อง
62013061976 นางสาวจรรยาภรณ� นครราช
62013061977 นางสาวณัฐวดี หนองกาวี
62013061978 นายณฐกร สาระรัมย�
62013061979 นางสาวประทุมทิพย� ช5างงาน
62013061980 นางสาวเพียรพิณ สุภาพาบ
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62013061981 นางมนฤดี พรหมโชติ
62013061982 นางสาวกัญณิกา ราชพลี
62013061983 นายพงษ�รินทร� คําสีทิพย�
62013061984 นางสาวพรพรรณ เกตุทอง
62013061985 นางสาวฉัตรพร รัสมี
62013061986 นายตะวัน กองมูล
62013061987 นายวัชรวิทย� ชุนถนอม
62013061988 นายศุภวัฒน� ชายวงศ�
62013061989 นางสาวเสาวลักษณ� สืบญาติ
62013061990 นางสาวพิมพ�วิภา ป;องกัน
62013061991 นางสาวอัจฉริยา วรกิจธํารงค�ชัย
62013061992 นายอนิรุตน� งดสันเทียะ
62013061993 นางสาวธีรตา ประสาทไทย
62013061994 นางสาวสุวรรณา จงจิตร
62013061995 นายกฤตพล กฤตพลพิมาน
62013061996 นางสาวอนัญญา บุญรัตนวิจิตร�
62013061997 นางสาวปวีร�ฐิตา พิมพิลา
62013061998 นางสาวเฉลิมพร แก%วนอก
62013061999 นางสาวศิริวรรณ พิลึก
62013062000 นายวศิน เครือตา
62013062001 นางสาวอรวรรณ ศรีวิเชียรอําไพ
62013062002 นางสาวอาอีชะฮ� หมุนนุ%ย
62013062003 นางสาวรัตนา เจนหัตถการกิจ
62013062004 นางสาวอัสมา ดารามาลย�
62013062005 นางสาวกัณฐิกา ณ ระนอง
62013062006 นายสุวิชัย เขบัว
62013062007 นายจิตรทิวัส จิตรโชคนิมิตร
62013062008 นางสาวพัชนี พรหมใจบุญ
62013062009 นายพงศ�กรณ� นาคา
62013062010 นางสาวเจนจิรา รุ%งสุวรรณ

หน%า 2067 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062011 นางสาวอวัสดา ภูมมา
62013062012 นางสาวอนัญลักษณ� โคกธนู
62013062013 นางสาวประพิมพร เขียวยันต�
62013062014 นางสาวศิรินาถ สว5างสุข
62013062015 นางสาววรรณพา เมฆแจ%ง
62013062016 นางสาววิมลพรรณ ม5วงย้ิมพงษ�
62013062017 นางสาวนิจจารีย� ศรีทัน
62013062018 นางสาวพรศิริ คงขํา
62013062019 นางสาวผกาวรรณ สีดอกไม%
62013062020 นางสาวกัสมาวาตี อูเซ็ง
62013062021 นางสาวโสรัตน�ดา ภาษี
62013062022 นางสาวพิมพ�ภัทรา ธนพัฒน�รักดํารง
62013062023 นายทรงศักด์ิ ฮีมสกุล
62013062024 จ5าสิบเอกวีระชัย สุภากุล
62013062025 นางสาวจิตตินันท� นิตย�แสวง
62013062026 นางสาวพัชริดา แก%วกฤติยานุกูร
62013062027 นายธนภัทร คลังดิษฐ�
62013062028 นางสาวโชติกา ศรีแก%ว
62013062029 นางรภัสธนกัญจน� จันทร�มณี
62013062030 นางสาวอรสา อุตอามาตย�
62013062031 นางสาวจรัสพร คลังจันทร�
62013062032 นางสาวกนกวรรณ ช5วยสง
62013062033 นางรุจา จันทร�แจ%ง
62013062034 นายยอดเพชร ดอนสินเพ่ิม
62013062035 นางสาวอุ5นเรือน จุลกะเศียร
62013062036 นายศุภกิตต์ิ เจสดุ
62013062037 นางสาวม5วงทอง มากรอด
62013062038 นางสาวฐิตินันท� บัวย่ังยืน
62013062039 นางสาวพิชชากร ยมสวัสด์ิ
62013062040 นางสาวสุธาทิพย� นารีพล

หน%า 2068 จาก 2896            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062041 นางสาวนิศวร�ชญา เจริญรัฐศักด์ิ
62013062042 นายปฐมภัสร� กอวัฒนะ
62013062043 นางสาวมานิตา คําแป;น
62013062044 นายณัฐนัย อ5อนศรี
62013062045 นางสาวปฐมาวดี วงษาภักดี
62013062046 นางสาวปวีณา แก%วเกลี้ยง
62013062047 นายอุดมเกียรติ หมวดฉิมแก%ว
62013062048 นางสาวนภัสนันทน� ณิชามงคลสินธุ�
62013062049 นางสาวขนิษฐา เกิดกาย
62013062050 นายรัชดล นงค�พยัคฆ�
62013062051 นางสาวกมลวรรณ สุพร
62013062052 นายปุริมปรัชญ� ทาเจริญ
62013062053 นางสาวเมธ�รดี ไตรพิทักษ�
62013062054 นายธีรภัทร ศรีทะวงษ�
62013062055 นายพันธกรณ� ทิมมณีสวัสด์ิ
62013062056 นางสาวรุ5งทิพย� พันไธสงค�
62013062057 นางสาวพิฏฐาภัทร วิบูลย�
62013062058 นางสาวกิติยา ชีพนุรัตน�
62013062059 นางสาวเกศทิพย� ศรีตระกูล
62013062060 นางสาวพัชราภรณ� มังคล%าย
62013062061 นางสาวภันทิลา วิรากานต�
62013062062 นายนุชา สิริสินเพ่ิมพูน
62013062063 นางสาวอริสรา สถาวรตระกูล
62013062064 นางสาวอ%อยใจ พัฒนไชย
62013062065 นางสาวณัฎชา ฉัตรพันธ�
62013062066 นางสาวชัญญา ฉันท�เรืองวณิชย�
62013062067 นายดุษฎี สิงห�ไชย
62013062068 นางสาวธนัญญา ปFญญาเหลือ
62013062069 นายนพฤกษ� ศรีสุวรรณ
62013062070 นางสาวชฎาพร มูลรูปเหมาะ

หน%า 2069 จาก 2896            
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062071 นางสาวอรุณรัตน� มากมี
62013062072 นางสาวกชพร ชูอิทธ์ิ
62013062073 นางสาวศุภรัตน� สุขจันทร�
62013062074 นางสุจิน เกริกชัยวัน
62013062075 นางสาวจิราภรณ� ไทยานนท�
62013062076 นางสาวโศภิรตา ศิริขวัญ
62013062077 นางสาวพัชราพรณ� ปะลิวันตัง
62013062078 นางสาวมนัสดา พรหมอินทร�
62013062079 นายธีรพงศ� จรูญเนตร
62013062080 นางสาวภัทรพร วงษ�ประยูร
62013062081 นางสาวไพรวัลย� นาพงษ�
62013062082 นางสาวธิดาพร ไชยฮะนิจ
62013062083 นางสาววิไลวรรณ ศิริมงคล
62013062084 นางสาวโสภิตา สินธูระหัฐ
62013062085 นางสาวทัศวรรณ จารุตัน
62013062086 นางสาวญาณิศา ณ มหาไชย
62013062087 นายทวีสิทธ์ิ มุ5งผลกลาง
62013062088 นางสาววนัสนันต� เมฆวิไล
62013062089 นายพงศ�สกุล แจ5มหอม
62013062090 นางสาวศรัณยา หม่ืนแสน
62013062091 นายสมพร ทองเฟLPอง
62013062092 นายวัชริศ มณี
62013062093 นางสาวจันทิมา ลีฟFก
62013062094 นายสิรวิชญ� วาหวัฒโนดม
62013062095 นายวสุธร ภูริเอกสุวรรณ
62013062096 นายเสนีย� ปาจริยานนท�
62013062097 นางสาวธนาภรณ� สุรภีสัก
62013062098 นางสาวนันทพร ศรีประสิทธ์ิ
62013062099 นางสาวชัญธิกา ภาษิต
62013062100 นายสองยศ ประกอบผล

หน%า 2070 จาก 2896            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062101 นางกชพร สุวรรณวงศ�
62013062102 นางสาวนภสร ชูวัลย�
62013062103 นายสิริศักด์ิ ศรีโกศล
62013062104 นางสาวพัชนีย� เพลินพร%อม
62013062105 นางสาวกัลยรัตน� อินกรรไกร
62013062106 นางสาววัชราภรณ� จิตมุ5ง
62013062107 นายเจษฎา อานันต�
62013062108 นางสาวบุษญา อมรดิษฐ�
62013062109 นางสาวภัททิยา เกิดสุข
62013062110 นางสาวสุประวีณ� สระทองเขิน
62013062111 นายอรรถพล รอดภิรมย�
62013062112 นายธนาวินท� กEาต๊ิบ
62013062113 นายบรรณสาร สิมสาร
62013062114 นายวัชร สีเลื่อม
62013062115 นางสาวชนันยา มงคล
62013062116 นางสาวเตือนใจ ใคร5นุ5นนา
62013062117 นางสาวกัญญาณัฐ ขยันเขตต�กรณ�
62013062118 นางสาวนารีรัตน� บุตรใหญ5
62013062119 นางสาวนวตวรรณ นามทัศน�
62013062120 นายณัฎฐ�ชนนท� ศานติประโพธ
62013062121 นายจุติภัทร บุญลือลัน
62013062122 นางสาวพสชนัน นวลสุวรรณ
62013062123 นางสาวนาตยา นวลสว5าง
62013062124 นายธีรวุฒน� เฮงสวัสด์ิ
62013062125 นางสาวปวีณา มโหฬาร
62013062126 นายณัฐพงศ� สงเดช
62013062127 นางสาวอุไรวรรณ หวันสู
62013062128 นางสาวฮันนาน รอดิง
62013062129 นายกฤตเมธ ธรรมสิริปรีดีพร
62013062130 นายพัฒวิน ธรรมดี

หน%า 2071 จาก 2896            
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062131 นางสาวอภิญญา โครศรี
62013062132 นายกิตติโรจน� พิทักษ�
62013062133 นายธนากรณ� กวดไธสงค�
62013062134 นายญาณพล บัวอุไร
62013062135 นางสาววรารัตน� วุฒิ
62013062136 นางสาวสุนิสา ดีเจริญ
62013062137 นางสาวชลธิชา สุดใจดี
62013062138 นางสาวสุรชา สุขสวาท
62013062139 นางพจนีย� เต็มรัตนชัยกุล
62013062140 นายนฤพน รักขยัน
62013062141 นายอภิวัฒน� พินสุวรรณ�
62013062142 นายไอศูรย� ลิมป@วรรณ
62013062143 นางสาวอภิญญา พ่ึงประยูร
62013062144 นางสาวธนัชชา อยู5ป;อม
62013062145 นางสาวพาฤดี คุณนาน
62013062146 นางสาวกัลยาพร โดดหนู
62013062147 นางสาวเจนจิรา นิ่มสุนทร
62013062148 นางสาวผกามาศ ผาบวิชัย
62013062149 นางสาวอังคณี นิ่มเนตร
62013062150 นางสาวสุกัลยา ไชยลังกา
62013062151 นางสาวสุวเพ็ญ แสงศศิ
62013062152 นางสาวโสมธิกา โสมทัศน�
62013062153 นางสาวอรภิญญาพร ตอบงาม
62013062154 นางสาวพนัชกร กันหาภัย
62013062155 นางสาวสุภาภรณ� สุภาลี
62013062156 นางสาวยุภาพรรณ ศิริฤกษ�
62013062157 นางสาวรุ5งนภา ขันทะสีมา
62013062158 นายนครินทร�ปกรณ� พันธ�บุญ
62013062159 นางสาวณีรนารถ ไวทยะสิน
62013062160 นางสาวชาลิสา ชิวพร

หน%า 2072 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013062161 นายนิพัทธ� จงดี
62013062162 นางสาวกมลชนก รัตนน%อย
62013062163 นายเอกภพ เจริญผล
62013062164 นายอินทัช อํานวยสาร
62013062165 นายภคพล คันใจ
62013062166 นางสาวเนตรชนก ถาวรจิตติ
62013062167 นางสาวภัทราภรณ� ศิลลา
62013062168 นายรุ5งโรจน เกตุพุก
62013062169 นางสาววรัชยา ศรีศักด์ิ
62013062170 นางสาววาริสา อุปชิต
62013062171 นางสาวจุฑาทิพย� ทองก้ิม
62013062172 นางสาวชวิกา วุฒิเจริญสิน
62013062173 นางสาวอรทัย ช5วยเทวฤทธ์ิ
62013062174 นางสาวศิริกัญญา ยมนา
62013062175 นายจตุพงษ� สายวงศ�สอน
62013062176 นายชาญชัย วัชรจิตรกุล
62013062177 นางสาวอุษณีย� สมใจนึก
62013062178 นางสาวธัญสิริ ทองสุภารักคณาภา
62013062179 นางสาวพิชชาภา ศิริพร
62013062180 นางสาวลูกนัท ทองสุทธ์ิ
62013062181 นายภูวดล จันทร�สุด
62013062182 นางสาวสิรินลดา รุมพ�ฟ
62013062183 นางสาวปูริดา ศิริพฤกษ�
62013062184 นายชาญวิทย� พลโยธา
62013062185 นางสาวเมทินี ยาบูฮา
62013062186 นางสาวประภาสิริ ลาโม%
62013062187 นางสาวกนกวรรณ วาจาสัตย�
62013062188 นางสาวนัทธมน บํารุงพงษ�
62013062189 นายโอฬาร ยอดสูงเนิน
62013062190 นางสาวณัฎฐา ดวงศรี
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ระดับปริญญาตรี

62013062191 นางสาวนิชานันท� เฉลิมศักด์ิตระกูล
62013062192 นางสาวจินทนาพร วรคันธ�
62013062193 นางสาวกัญญาภัค อินทรประสิทธ์ิ
62013062194 นางสาวกรรณิการ� แก%วกาญจน�
62013062195 นางสาวเกตุสุดา บุญกาวิน
62013062196 นางสาวปริยฉัตร แสงมณี
62013062197 นางสาวชญานิษฐ� บุญเรือง
62013062198 นางสาวธัญญ�ชนก กิจรุ5งโรจน�เจริญ
62013062199 นายวิทยา แผนบัว
62013062200 นายสิริพงษ� อินริสพงศ�
62013062201 นางสาวสาวิตรี ฉิมศรี
62013062202 นายภัคพล แสนพระวัง
62013062203 นายสุนทร ศรีบุญเรือง
62013062204 นางสาวดารารัตน� มิรัตนไพร
62013062205 นายฐิติพัฒน� วิญ\ูประดิษฐ�
62013062206 นางสาวสุดาภรณ� ยาโน
62013062207 นายณัฐพงศ� กลั่นอนุวงศ�
62013062208 นางสาวเนตรนภา เชื้อหมอ
62013062209 นายศุภกร แรงกสิวิทย�
62013062210 นางสาวกานต�ธิดา รัตนคํา
62013062211 นางสาวจันทรวิมล มหัศฆะกาญจนะ
62013062212 นางสาวเมธาวี มะลิรัตน�
62013062213 นางสาวชนิกานต� ปาจิณะ
62013062214 นางสาวปรียาดา ปานใจนาม
62013062215 นายอีลียUะ เจะแวนายี
62013062216 นายสุทิน แสงชา
62013062217 นางสาวพิมพ�ปวีณ� อินทร�สนิท
62013062218 นางสาวกมลรัตน� สายสมบัติ
62013062219 นางวรัญญา สมันแก%ว
62013062220 นางสาวสุจิตตรา มาป;อง

หน%า 2074 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062221 นางสาววันวิสา แมลงภู5ทอง
62013062222 นางสาวอรวรรณ พลที
62013062223 นางสาววิกัญญา เมืองเจริญ
62013062224 นางสาวป@ยากร เลี่ยนกัตวา
62013062225 นางสาวศิริพร แซ5จันทร�
62013062226 นางสาวนลัทธวัล สุทธิพันธุ�
62013062227 นางสาวศิรินรัตน� หวังแก%ว
62013062228 นางสาวชนากานต� สมวงศ�
62013062229 นางสาวฐิติกานต� บุญประเสริฐ
62013062230 นางสาวเนตรชนก ดําลม
62013062231 นายศรุติ คงสุด
62013062232 นางสาวชนิตรา แย%มทรัพย�
62013062233 นางสาววิภาดา น%อยอ5อนโพธ์ิ
62013062234 นายณัฐพล สินสุพรรณ
62013062235 นายธารา กรอุไรวัฒนา
62013062236 นางสาวสุจิตรา กายดีสุด
62013062237 นางสาวอรุณี อัศวพรไพบูลย�
62013062238 นายชัยณรงค� จันทุม
62013062239 นางสาวสุกัญญา จันทร�พงษ�
62013062240 นางสาวสุภลักษม� รุ5งเรือง
62013062241 นายชัยวัฒน� หงษ�ทอง
62013062242 นางสาวสุจันทรา บุปผเวช
62013062243 นางสาวพชรธิดา ป@Pนเกตุ
62013062244 นายวรากร อภัย
62013062245 นางสาวจารุพันธ� สิงห�เดช
62013062246 นางสาวปนัดดา ศุภมณี
62013062247 นางสาวจุฑามณี ธนูมาศ
62013062248 นางสาวนวลกมล คงนาหมู5
62013062249 นางสาวอรุณรัตน� โตUะเหม
62013062250 นางสาววัลยา รักแก%ว

หน%า 2075 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062251 นางสาวธิดารัตน� อนันตเสรีวิทยา
62013062252 นายโยธิน สรรพา
62013062253 นางสาวสิริพร ย5อทอง
62013062254 นายชยพัทธ� ศิริสิน
62013062255 นายวรปรัชญ� นามไธสง
62013062256 นางสาวปทมภัทร หาญสุข
62013062257 นางสาวธนันธรณ� พรพัฒน�วัฒนา
62013062258 นางสาวนิภาพร เนียมประยูร
62013062259 นางสาวร5มพิชา คล5องแคล5ว
62013062260 นางสาวธารารัตน� เสนาปXา
62013062261 นางสาวรุ5งตะวัน พุทธิกุล
62013062262 นางสาวน้ําอ%อย มีห5อข%าว
62013062263 นางสาวณัฐณิชา วงศ�ใหญ5
62013062264 นางสาวธัญญรัศม� ธนะสันต�
62013062265 นายภัทรกิติ จิระวารี
62013062266 นางสาวบุษรา ทองจรรยา
62013062267 นางสาวแสงระวี เหล็กสิงห�
62013062268 นางคุณากร เข็มทอง
62013062269 นางสาวดวงเทวา สุขศรี
62013062270 นางสกัยรัตน� ศรีสวย
62013062271 นางสาวรัตนากร แดนแก%ว
62013062272 นางสาวชยาภัสร� ด%วงเล็ก
62013062273 นายธนากร น%อยนวล
62013062274 นางสาวลําไพ ทองศรี
62013062275 นางสาวณัฐมน ขวัญประดับ
62013062276 นายเอก เรืองอรุณ
62013062277 นางสาวสิริกัญญา สมานพันธุ�
62013062278 นายอภิชาติ พฤกษกลํามาศ
62013062279 นางสาวเจนจิรา สังข�สุวรรณ�
62013062280 นางสาวณัฐกานต� คําดี

หน%า 2076 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062281 นางสาวพิมพา ไชยหาญ
62013062282 นายบงกรด ดีพา
62013062283 นางสาวทักษิณา เทียนปFญจะ
62013062284 นางสาวไพลิน จงมงคลเสถียร
62013062285 นายสิทธิชัย เชาวเลิศ
62013062286 นายภาสกร ฤทธ์ิรอด
62013062287 นางสาวดวงลดา พุฒใจกา
62013062288 นางสาวพจมาน กระจ5างจิต
62013062289 นายธีร�วสิษฐ� อํานวยโชคชัยชนะ
62013062290 นางสาวณัฏฐณิชา วรรณทอง
62013062291 นางสาวธนัชชา ชังภัย
62013062292 นางพิราพร ทิศบ%านหมาก
62013062293 นายจักรวาล สุอารีย�
62013062294 นายศิรวิทย� อภิวงค�งาม
62013062295 นางสาวประภาพร อ่ําจิระ
62013062296 นางสาวศศิวรรณ สว5างศรี
62013062297 นายทรงพล ถวิลศักด์ิ
62013062298 นางสาวฮุ5ยหยู ลิขิตสมบัติ
62013062299 นายปFณณทัต ศรีโปดก
62013062300 นายณัฐพงศ� รัตนมณี
62013062301 นางสาวปรางค�ปรา ศิลปดุริยางค�
62013062302 นางสาวภัทรวดี ไชยพิน
62013062303 นางสาวยุภาภรณ� ทองขาว
62013062304 นางสาวรอดียา อีแต
62013062305 นายพิทวัส งามย่ิงยวด
62013062306 นางสาวศุภาวรรณ สิงห�สถิต
62013062307 นางสาวอรวรรณ เหลืองวิพัฒน�
62013062308 นางสาวจันทิมา สังเกตุ
62013062309 นางสาววีรภัทร คงจร
62013062310 นางสาวนฤมล คงทอง

หน%า 2077 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062311 นางสาวธัญญาทิพย� แสงอ5อน
62013062312 นายทวีทรัพย� โอ5งเคลือบ
62013062313 นางสาวภคพร รัตนโรจนากุล
62013062314 นางสาววราภรณ� บุญเรือง
62013062315 นายศรัณย� ทับเกษม
62013062316 นายธรรมนูญ เพ็งภักด์ิ
62013062317 นางสาวอินทุอร โสทน
62013062318 นางสาวเพ็ญศิริ สังวาลวงค�
62013062319 นายวรวัฒน� นิรัมย�
62013062320 นางสาวจริยาพร ควรคํา
62013062321 นางสาวเมทินี ธรรมศิริ
62013062322 นายไมตรี บุญมี
62013062323 นางสาวลลิดา เที่ยงสกุล
62013062324 นางสาววิภาสิริ นาเมืองรักษ�
62013062325 นางสาวชุดาภา ชูศรี
62013062326 นางสาวมาลาตี นาเอก
62013062327 นางสาวปกาวัลย� น%าเจริญ
62013062328 นายธนากร ไชยกาม
62013062329 นางสาวจิรฐา อัครจารุกิตต�
62013062330 นายสรณ�ศิริ แก%วพรหมราช
62013062331 นายภูมิภัสสร� อาภาสัตย�
62013062332 นางสาวไพจิตรา มาบัว
62013062333 นายวิษนิพพิชฌญ� พุทธรักษา
62013062334 นางสาวศิริพร ละอองแก%ว
62013062335 นายบัณฑิต ปุราทะกา
62013062336 นางสาวศรัณย�ชยา เพียรเวช
62013062337 นางสาวกชพร เลาหเจริญ
62013062338 นางสาวจริดา สุมรัมย�
62013062339 นางสาวพัทธ�ธีรา ศรีทวี
62013062340 นางสาวภควดี นัยนิติกุล

หน%า 2078 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062341 นางสาวพฤษาภรณ� จันทร�เนียม
62013062342 นางสาวพรวิมล มากสุวรรณ
62013062343 นายอัครชาติ ฮ%อเจริญโรจน�
62013062344 นางสาวพภัสสรณ� โรจน�วิมลการ
62013062345 นางสาวโชติกาญจน� ศรีทรง
62013062346 นายธวัชชัย ไชยตาแสง
62013062347 นางสาวนันทิพร ศรีมาศ
62013062348 นางสาวป@ยนุช นันโท
62013062349 นางสาวอชิรญา กระมล
62013062350 นายวัชรพัฐ สุริยสวัสด์ิ
62013062351 นางสาวฐิติยา ลือเลื่อง
62013062352 นางสาวปาลิตา ว5องไว
62013062353 นางสาวศิริรัตน� ศรีบรรเทา
62013062354 นายฉัตรเฉลิม ฉัตรเท
62013062355 นายสราวุธ บรรหนองทุ5ม
62013062356 นางสาวรดาวรรณ� มุสิกุล
62013062357 นางสาวอมรรัตน� จิตวิทยาจําเริญ
62013062358 นางสาวหทัยพร ศรีสุขสมวรรณ
62013062359 นางสาวสุภีภัสร� สารีบุตร
62013062360 นางสาวเมธาวี แซ5เตีย
62013062361 นางสาวศุทธินี ศุกร�แก%วถนอม
62013062362 นายพรรษ� เหมือนเงิน
62013062363 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิศรี
62013062364 นายพีรพัฒน� ตอเงิน
62013062365 นายอธิพงษ� ฤทธ์ิจรูญ
62013062366 นางสาวพันธิกาล มงคลล้ํา
62013062367 นางสาวสุปวีณ� กินโนนกอก
62013062368 นางสาวดุสิดา จันทรมาก
62013062369 นายอานนท� ชูชื่น
62013062370 นางสาวธัญสุดา ณ ตะก่ัวทุ5ง

หน%า 2079 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062371 นางสาวพรธิภา หงษ�ทอง
62013062372 นางสาวมณีรัตน� กิติพัฒน�มนตรี
62013062373 นายนิธิพัฒน� ทิปกะ
62013062374 นางสาวสากีเราะห� บาซอ
62013062375 นางสาวรังรอง เสนนันตา
62013062376 นายรุ5งเรือง ล%วนเลิศ
62013062377 นางสาวประภัสสร เต็มสี
62013062378 นางสาวจิดาภา วงศ�ภู5มณี
62013062379 นายคงพล สุนันทลักษณ�
62013062380 นายป@ยะพงศ� สุวรรณรัศมี
62013062381 นายสมิทธ์ิ ภิญโญ
62013062382 นายปฐมพงษ� ทัศนีย�ชัยพร
62013062383 นางสาวกัลยกร แสงทอง
62013062384 นางสาวฐิติมา ชมเชี่ยวชาญ
62013062385 นางสาวสิริกาญจน� น%อยมะณีย�
62013062386 นายอานัส รีเป[ง
62013062387 นางสาวฉัตรทิพย� พันธุ�ทอง
62013062388 นางสาวเขมจิรา ผุดผ5อง
62013062389 นางสาวภัทราภรณ� มูสิกพงค�
62013062390 นางสาวกนกวรรณ การพูล
62013062391 นางสาวมนต�ฤทัย จEอมเอ%ย
62013062392 นางสาวกุลวดี ทวนดํา
62013062393 นางสาวเสาวลักษณ� เงินคีรี
62013062394 นางสาววรรณรัตน� โพธ์ิประยูร
62013062395 นางสาวนิภาพร นารีรักษ�
62013062396 นายพฤกษา ย้ิมแย%ม
62013062397 นางสาวศศิธร สีมี
62013062398 นางสาววิภาวรรณ พลเย่ียม
62013062399 นางสาวพรลภัส ศิริโต
62013062400 นางสาวศิริพร มงคล

หน%า 2080 จาก 2896            
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062401 นางสาวณัฎฐณิชา เมืองรมย�
62013062402 นายราชวัตร คชสาร
62013062403 นางสาวพริมา เพ็ชร�คุ%ม
62013062404 นายรัตนัย คุณเจริญทรัพย�
62013062405 นางสาวนันทานิด กําจาย
62013062406 นางสาวเกศกนก หอดขุนทด
62013062407 นางสาวจินตหรา ทัศนศาสตร�
62013062408 นางสาวสุชาวดี นาภรณ�
62013062409 นางสาววรรณกร ช%างแก%ว
62013062410 นางสาวจุติมา อาจณรงค�
62013062411 นางสาวจุฬาลักษณ� นัดดา
62013062412 นางสาวณัฐชยา ประสิงห�
62013062413 นางสาวพรทิพย� จิอูE
62013062414 นายชานน ดาวเล็ก
62013062415 นางสาวชนากานต� เล็บครุฑ
62013062416 นายธนากร ชมสวน
62013062417 นางสาวณัฐฐา เติมบุญ
62013062418 นางสาวนัรกีส ยะปา
62013062419 นางสาวอาริตา บุญเสือ
62013062420 นางสาวพัชราภรณ� ตEานะ
62013062421 นางสาวกชนุช ทองอุไร
62013062422 นางสาวพัตรพิมล จันทร�รุ5ง
62013062423 นางสาวมณีรัตน� จิตต�นอก
62013062424 นางสาวพรพิมล บุญสม
62013062425 นางสาวธัญนิชา เจริญภูมิ
62013062426 นางสาวลัดดารัตน� บุญชู
62013062427 นางสาวสุธาวดี สุขชนะ
62013062428 นางสาวนภาพรรณ อิ่นแก%ว
62013062429 นางสาวอภิญญา พฤฒิสาริกร
62013062430 นางสาวมนพัทธ� สุขีสนธ์ิ

หน%า 2081 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062431 นางสาวณัฎฐภรณ� ภิรมย�จิตร
62013062432 นางสาวศศิธร โพธ์ิเพ็ชร�
62013062433 นางสาวอัจฉรา เกตุแดง
62013062434 นางสาวรวีพร คารวานนท�
62013062435 นางสาวพัฒน�นรี ศรีโชคสิทธิกุล
62013062436 นายกังวาน พิรุณจินดา
62013062437 นางสาวมินตรา มุกดาประเสริฐกุล
62013062438 นางสาวศรัญญา นาสินพร%อม
62013062439 นายเชาว�วัฒน� ศักยโรจน�กุล
62013062440 นายดลวัฒน� พัวพันธ�
62013062441 นางสาวสุดารัตน� วงค�กา
62013062442 นางสาวอัชฌา พูลโพธ์ิทอง
62013062443 นายอนันต� จันทร�จรูญ
62013062444 นางสาวป@ยพร วัฒนพล
62013062445 นางสาวนิจญาณอมร อินสุข
62013062446 นางสาวจันทิมา บุญชูศรี
62013062447 นางสาวพัชรี สมน้ําคํา
62013062448 นายรัฐพล ไชยถวิล
62013062449 นางสาวรสจรินทร� รุ5งเรือง
62013062450 นางสาวสโรชา โพธ์ิไพจิตร�
62013062451 นายอนรรฆ คล%ายคลึง
62013062452 นายณัฐพล ขอดคํา
62013062453 นายธีรพงษ� ปFตภัย
62013062454 นางสาวพรพินันท� อิ่มบ5อย
62013062455 นางสาวพนิดา ศรีโคตร
62013062456 นางสาวณัฐพร สิงหเมธี
62013062457 นางสาวระวิพิมพ� อุดมโภชน�
62013062458 นายจิรวัฒน� ดุงจําปา
62013062459 นายมาลิค อิสมาแอล
62013062460 นางสาวอรัญญา ดุลยพิทักษ�

หน%า 2082 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062461 นางสาวเบญจมาศ สุทธิโคตร
62013062462 นายสุพรรณ เทพศิริ
62013062463 นายกําพล สร%อยมณี
62013062464 นางสาวพรรณรายณ� หลีสกุล
62013062465 นางสาวรุจิรดา สมบัติบูรณ�
62013062466 นางสาวอินทิรา อ5อนศิริ
62013062467 นางสาวจิระนาถ เบ%าวรรณ
62013062468 นางสาวปองรําไพ ใจเรือน
62013062469 นางสาวสุดารัตน� บัวทอง
62013062470 นายสงกรานต� กสิกิจ
62013062471 นายณัฐชนน โถน%อย
62013062472 นายณัฐพล วงค�มงคล
62013062473 นางสาวจิราภรณ� ขุนชุ5ม
62013062474 นางสาววนิดา ชูจันทร�
62013062475 นางสาวอาทิตยา แก%วแดง
62013062476 นางสาวนฐษร สุมนนอก
62013062477 นายวิชยุตม� ปรีชา
62013062478 นายบดินทร� นามสุดตา
62013062479 นางสาวสุวิมล แจ5มจํารัส
62013062480 นางสาวสุชาดา สุขประเสริฐ
62013062481 นางสาวจินตหรา บุสิงห�
62013062482 นายกันตภัทร สุริยวงศ�
62013062483 นายภูริพัฒน� พันธุ�ทอง
62013062484 นางสาวนพวรรณ บริบูณะ
62013062485 นางสาวพรทิพย� เพ็ชรจันทร�
62013062486 นางสาวญาณี ประทุมพร
62013062487 นางสาวภนิดา นวลวัน
62013062488 นางสาวธีราพร สีแสด
62013062489 นางสาวนัทธมน ประสงค�
62013062490 นางสาวจิราพร งามเลิศ

หน%า 2083 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062491 นางสาวอรกัญญา เสาสมภพ
62013062492 นายธีรภัทร ช5วยอุระชน
62013062493 นางสาวกัญญาพัชร พันธ�วิบูลย�
62013062494 น.ส.ธัญลักษณ� จุ%ยนิยม
62013062495 นายอภิชาติ คชาอนันต�
62013062496 นางสาวนิธิกานต� พ5วงขวัญ
62013062497 นายอธิธัช ตันติตระกูล
62013062498 นายโสฬส ขุนพานเพิง
62013062499 นางสาวแพรวพรรณ ทัพโพธ์ิ
62013062500 นางสาวนลินี กาวิชัย
62013062501 นายวรพงษ� ศรีสุวรรณ
62013062502 นางสาวปนัสยา ดนตรี
62013062503 นางสาวอุมาพร ขําทอง
62013062504 นางสาวพลอยไพลิน ภูผาเพ็ชร�
62013062505 นายณัฐชัย จุลกาญจน�
62013062506 นายเอกอนันต� จันทร�เถร
62013062507 นางสาวปฏิมา ธาดาพิสิฐ
62013062508 นางสาวสุนิสา อาริยะดิษฐ�
62013062509 นางสาววลัยพร รัตนทิพย�
62013062510 นายสรรเสริญ ราตรี
62013062511 นายเอกชัย ศรีดอกไม%
62013062512 นายนพดล วิเศษสิงห�
62013062513 นางสาวพิทยา พิมพ�ครบุรี
62013062514 นางสาวกชพร แปลงทับ
62013062515 นางสาวพิชญา สุขสถิตย�
62013062516 นางสาวชฎาพร ถ%วยทอง
62013062517 นายธนากร จันทร�แจ5ม
62013062518 นางสาวณัชภวิกา ศรีพรหม
62013062519 นายอาณาจักร ยอดเรืองวงค�
62013062520 นายภวรัญชน� บังทอง

หน%า 2084 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062521 นางสาวนิภาพรรณ พิชพืชพันธ�
62013062522 นางสาวชาลิสา แจ%งสกุล
62013062523 นางสาวโชติมน ชํานาญมาก
62013062524 นายพชร วันสามง5าม
62013062525 นายอรรถวิชญ� ยะโส
62013062526 นายสุพรัตน� หม่ืนเจริญ
62013062527 นางสาวป@ยธิดา รักเกียรติ
62013062528 นางสาวนุชนาฏ สุขเกษม
62013062529 นางสาวตรีลักษณ� ธรรมดี
62013062530 นายบัณฑิต ภูวนผา
62013062531 นางสาวศุภมาศ เข่ือนคํา
62013062532 นายพชร แสงอรุณ
62013062533 นางสาวอนุสรา เหล5าทรัพย�
62013062534 นางสาวสุดาพร ทองหม
62013062535 นายสมบัติ ศรีป@Pนแก%ว
62013062536 นายพันธ�ศักด์ิ คล%ายดวง
62013062537 นางสาวนัดดา กิตติยันตการ
62013062538 นางสาวนารีรัตน� ศรีวิลัน
62013062539 นางสาวโศภิตา รังสะภู
62013062540 นางสาวสกาวรัตน� สีงาม
62013062541 นางสาวอรัญญา ไชยแสง
62013062542 นางสาววิภาวี สุขสุวรรณ
62013062543 นางสาวนภัสวรรณ บัวเผียน
62013062544 นางสาวอนงค�นาถ สร%างเขตต�
62013062545 นางสาวอุษา โตสุนัน
62013062546 นางสาวศิริพร สอนคํามี
62013062547 นางสาวปาจรีย� ฤาดี
62013062548 นางสาวอุมาพร ผจงศิลปQ
62013062549 นางสาวสลิลรัชต� จรัสธนาชัย
62013062550 นางสาวปุญญิศา ศิริทัพ

หน%า 2085 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062551 นางสาวกิตติยา สุพิชญาภรณ�
62013062552 นางสาวพีรยา โม%จ5าง
62013062553 นางสาวสุทธิดา สุทธิประภา
62013062554 นายทานต� แดงดา
62013062555 นางสาวกษมา หลุยลาภประเสริฐ
62013062556 นางสาวปารณีย� พานิชกุล
62013062557 นางสาวอาภาภรณ� คงเกิด
62013062558 นายฉัตรชัย เย็นนิกร
62013062559 นางสาวณัฏฐา สุขดี
62013062560 นางสาวคนธรส ตรีรัตน�
62013062561 นายเอกพจน� ตําปาน
62013062562 นายฉัตริน จันทร�พยัคฆ�
62013062563 นางสาวพรพิมล ธรรมศิริ
62013062564 นายชัยธวัช ทับฤทธ์ิ
62013062565 นางสาววัลลีรัตน� คงบุญ
62013062566 นางสาววิภาพร นิลพัน
62013062567 นางสาวโสภา สุขนิคม
62013062568 นางสาวสราลี เกษทองดี
62013062569 นายธีรวัชร� มหาเกตุ
62013062570 นายวายุ รัตนวิจิตร
62013062571 นายวีรยุทธ บัวแดง
62013062572 นายพีรวัส ยะปFญญา
62013062573 นางสาวกัญญาภัทร วังเย็น
62013062574 นายภควีร� สุรฤทธิกุล
62013062575 นางสาวสุธาทิพย� อยู5หลัง
62013062576 นางสาวพิกุลทอง ป@งเมือง
62013062577 นายกิตติศักด์ิ ด%วงวิเศษ
62013062578 นางสาวพลอย ตันศิริสิทธิกุล
62013062579 นางสาวจริยา ประสุทธ์ิ
62013062580 นางสาวปาจรีย� แจ5มจันทร�

หน%า 2086 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062581 นางสาวชนิดา จันทร�เกิด
62013062582 นางสาววารุณี นุ5มสํารวย
62013062583 นายสัตยา พงษ�เม5น
62013062584 นางสาวอัญชลี สุขสมโภชน�
62013062585 นางสาววิภาวดี คําเหล็ก
62013062586 นางสาวสุภลักษณ� ต้ังฐานพัฒน�
62013062587 นางสาวชนานันท� พินิจมนตรี
62013062588 นางสาวขวัญชนก ศรีอักษร
62013062589 นางสาวขวัญใจ บัวหอม
62013062590 นายนรเสฏฐ� ภาษีทวีเกียรติ
62013062591 นางสาวสุวนิตย� บุญเพ็ง
62013062592 นางสาวมรินทร� ใช%ธูปทอง
62013062593 นางสาวธิดารัตน� ทองชัย
62013062594 นางสาวพิมพ�วิมล นิสภา
62013062595 นางสาวณัฏฐกฤตา จันดี
62013062596 นางสาวรัชดาวัลย� หิรัญยานันท�
62013062597 นางสาวสิวลี นาคะเต
62013062598 นายชนาศักด์ิ ลิ่มศิริวงศ�
62013062599 นายเอกพล ปานกลัด
62013062600 นายสุริยะ สมดังใจ
62013062601 นายอธิวัฒน� วสุโชคภิรมย�กุล
62013062602 นางสาวรุ5งนภา สามาศ
62013062603 นางสาวหัสษณีย� บุญกัน
62013062604 นางสาวรัตนาภรณ� แก%วเมืองไชย
62013062605 นางสาวมณีรัตน� เจริญดี
62013062606 นางสาวสิริพร ปานใจ
62013062607 นางสาวณัฐชยา สงสุวรรณ
62013062608 นายชวัลวิทย� ตรีวสุพล
62013062609 นางสาวขวัญฤดี นนทกัป
62013062610 นางสาวธมน หนูทวี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062611 นางสาวนัฎฐา อินหอม
62013062612 นางสาววิภาภรณ� แจ%งสว5าง
62013062613 นางสาวจรวยพร สิงหราไชย
62013062614 นายณัฐวุฒิ นาพิมพ�
62013062615 นางสาวอัญชนา จิตอารี
62013062616 นางสาวจันทร�เพ็ญ แซ5ลิ้ม
62013062617 นางสาวชนิดา ซ่ือสัตย�
62013062618 นายอนุศักด์ิ ศรีมูล
62013062619 นางสาวกานดา เรืองกรุณา
62013062620 นางสาวสิรีธร ตันศิริ
62013062621 นางสาวพรหมพร วงษ�ทอง
62013062622 นางสาวนฤมนต� มรรคผล
62013062623 นายมารุต สุทธิโกเศศ
62013062624 นางสาวจริญา ทองมหา
62013062625 นางสาวฐิติยา เส็งสันต�
62013062626 นางสาวฐิติรัตน� ตังไชย
62013062627 นายธนานนท� ทองภาษี
62013062628 นายพิชิต อาสาเสนา
62013062629 นายอิทธิชัย ไชยสวน
62013062630 นายธันยบูรณ� เก๋ียงคํา
62013062631 นายศิวภัทร นิศรี
62013062632 นางสาวณัฐนรี แก%วมา
62013062633 นางสาววราลักษณ� เนตรทิพย�
62013062634 นางสาวหรรษา ดวงสุดา
62013062635 นางสาวเพชรรัตน� กลิ่นเกษร
62013062636 นางสาวอุไรรัตน� บริบูรณ�
62013062637 นางสาวอารีรัตน� บัวธรรมบูชา
62013062638 นางสาววัชราภรณ� กงใจ
62013062639 นางสาวจันทร�วลัย วุฒนจิตร
62013062640 นางสาวอาทิตยา วรรณศรียพงษ�

หน%า 2088 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062641 นางสาวขวัญชนก ม่ันเขตรวิทย�
62013062642 นางสาวชมพูนุท โพธ์ิจันทร�
62013062643 นางสาวสิริขวัญ อุ5นวิเศษ
62013062644 นางสาวศุภิญญา โมเครือ
62013062645 นางสาวสุดา บุดชาดี
62013062646 นางสาวหัสนีย� ย่ังยืน
62013062647 นางสาวณัฐริกา เอี่ยมงาม
62013062648 นายธาราธร นิลจรัสวณิช
62013062649 นางสาวเนตรา มณีรัตนสุวรรณ
62013062650 นางสาวมนัสนนท� พงศ�วรเสนีย�
62013062651 นางสาวภคภรณ� บ5ายบรรเทิง
62013062652 นางสาวชนกานต� รอดประเสริฐ
62013062653 นางสาววิชชุดา อภัยพงษ�
62013062654 นางสาวสุรางคนา ทัวะนาพญา
62013062655 นางสาวจิตราภรณ� ชํานาญกิจ
62013062656 นางสาวพัชรินทร� เร็วไว
62013062657 นางสาวอสมา เจริญช5าง
62013062658 นางสาวอาภาภรณ� ทรัพย�ประเสริฐ
62013062659 นางสาวกวิสรา ศรีทอง
62013062660 นางสาวพรพรรษา ขีดขิน
62013062661 นางสาวพิมพ�ผกา ธนะเรือง
62013062662 นางสาวอริสรา ม่ังมีทรัพย�
62013062663 นางสาวนันทรัตน� อัศวสถิตทิพย�
62013062664 นางสาวปทิตตา เพ็ญจันทร�
62013062665 นายนันทวัฒน� ชูยัง
62013062666 นายเกียรติศักด์ิ น้ําขาว
62013062667 นายซัยฟุดดีณ สุหลง
62013062668 นายวิศรุต คืนคง
62013062669 นางสาวสุธิดา นวลปลั่ง
62013062670 นางสาวชฎาพร มุ5งหมาย

หน%า 2089 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062671 นายอัครวัฒน� เรืองกิตต�ธนากุล
62013062672 นางสาวพลอยรุ%ง มาประเทียบ
62013062673 นางสาวปภัทรนันท� กริดรัมย�
62013062674 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุวิมล นิชาญ
62013062675 นางสาวรุ5งรัตน� มาพร
62013062676 นายสุขิตกุล สุวรรณมาโจ
62013062677 นางสาวณิชาภา พัดเจริญ
62013062678 นางสาวธัญลักษณ� ศรีปะโค
62013062679 นางสาวสาวิตรี ร5มโพธ์ิทอง
62013062680 นางสาวชิดชนก ผาลาภ
62013062681 นายภัทรกรณ� เปสโร
62013062682 นางสาวณัทวิภา เพลินจิต
62013062683 นางสาวชไมพร ทุมตา
62013062684 นางสาวอุมาพร โพธ์ิชัย
62013062685 นางสาวชวิศา หอมแก5นจันทร�
62013062686 นางสาวตรีทิพยนิภา อดิภาภัทร
62013062687 นางสาวเนตรนภา สนิทธรรม
62013062688 นางสาวนภาภรณ� สัมฤทธ์ิพรสกุล
62013062689 นายธนาธิป นาคสุวรรณ�
62013062690 นางสาวดาวรุ5ง กาดสันเทียะ
62013062691 นายชัยวัฒน� สําลี
62013062692 นางสาวกัญชลี ศรีสุรางค�
62013062693 นางสาวสมิตา เลาะพ่ึง
62013062694 นางสาวพัชรา คะหาญ
62013062695 นางสาวปาลิกา เกิดศิริ
62013062696 นางสาวปารีณา รัดอ%อ
62013062697 นางสาวสุพัตรา ใจสุภาพ
62013062698 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ปานเล็ก
62013062699 นางสาวกัญญาณัฐ ทุมเสน
62013062700 นายพิสิษฐ� เชื้อวงษ�

หน%า 2090 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062701 นายปวาฬ สวัสด์ิวราห�กุล
62013062702 นางสาวสุจิรา ย้ิมละม%าย
62013062703 นายวิศรุต นาคขวัญ
62013062704 นางสาวนูรฮายาตี ลาเซ็ง
62013062705 นางสาวนาตยา บุญใหญ5
62013062706 นางสาวกนกพร สว5างอารมณ�
62013062707 นางสาวญาณี วัฒนศรี
62013062708 นายอภิสิทธ์ิ สมหวัง
62013062709 นางสาวมนธิชา จันปุXม
62013062710 นางสาวบัซรอ สีระโก
62013062711 นางสาวสุธามาศ บรรจงฤทธ์ิ
62013062712 นางสาวป@ยะดา จันทร�สนธิ
62013062713 นางสาวรมิดา รักสนิท
62013062714 นางสาวกชกร พรหมประสานกิจ
62013062715 นางสาวจรีวรรณ พวงชมภู
62013062716 นายอัครเดช เทียงพาน
62013062717 นางสาวขวัญฤทัย สิงห�กาศ
62013062718 นางสาวนฤมล เสาร�ศรี
62013062719 นางสาวสุธาสินี แสงสวรรค�
62013062720 นายพชร สิทธิญาณ
62013062721 นายณัฐสิทธ์ิ พันธุ�วงษ�
62013062722 นางสาววันวิสาข� ประสมศรี
62013062723 นางสาวกนกวรรณ ม่ังมีดี
62013062724 นายสุทธิเกียรติ คล%ายอุบล
62013062725 นายพลวัฒน� มุขคีรี
62013062726 นางสาววิศนี จิระพงศ�วัฒนา
62013062727 นางสาวศิริลักษณ� กล5อมเกลี้ยง
62013062728 นางสาวพรรวี เหลียวพัฒนพงศ�
62013062729 นางสาวนุศรา ผ5องศรี
62013062730 นายกรดนัย ดรุณพันธ�

หน%า 2091 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062731 นางสาวหทัยชนก ยามเย็น
62013062732 นางสาวฉายสุรีย� เลขะวัฒนะ
62013062733 นายนาวิน เชียงวิราฑา
62013062734 นางสาวสโรชา พงษ�สุคนธ�
62013062735 นายธนากร ปาเต็ม
62013062736 นางวิภาภรณ� จิตตะกาญจน�
62013062737 นายเอก แก%ววัน
62013062738 นางสาวพลอยศรี ศักด์ิดากิตติกุล
62013062739 นางสาวชวนพิศ อุดป@น
62013062740 นางสาวภัทรีพรรณ จันทร�เพ็ชร
62013062741 นางสาวสุท�ธนสินี ชูวงศ�ณพิบูล
62013062742 นายปวิตรี อัตบุตร
62013062743 นายฉัตรชัย ท%วมเสมา
62013062744 นายกอบกิจ เมืองอินทร�
62013062745 นางสาวโชติกา พิชัยยุทธกิจ
62013062746 นายกฤตธน อินยม
62013062747 นางสาวผกามาศ ตรีเสียน
62013062748 นางสาวชุตาภรณ� มหากุศลพาณิชย�
62013062749 นางสาวชฎาทิพย� แซ5อึ้ง
62013062750 นางสาวกันยารัตน� พวงมณี
62013062751 นางสาวธัญญาภรณ� เตมีศักด์ิ
62013062752 นายเกรียงไกร เสวตสมบูรณ�
62013062753 นางสาวศิรฉัตร� ชัยชนะ
62013062754 นางสาวจุฑารัตน� โม%วงษ�
62013062755 นางสาวอลิน เจิมสุวรรณ
62013062756 นางสาววิภาวดี นวมจิตร�
62013062757 นายปรีชา ประยูรวงค�
62013062758 นางสาวดุษฎี ผิวผ5อง
62013062759 นางสาวปรียาภรณ� คัคนางกูล
62013062760 นางสาวธมลวรรณ เปรมปรีชา

หน%า 2092 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062761 นายประมณฑ� ชินไพโรจน�
62013062762 นางสาวสุภา เจริญศรี
62013062763 นายศุภกร ประพนธ�เดชา
62013062764 นางสาววังไพ สร%อยสุข
62013062765 นางสาวสุนิสา สดสุข
62013062766 นางสาวน้ํามนต� จิตบรรเทิง
62013062767 นายเจตนา ทองแย%ม
62013062768 หม5อมหลวงนันทพงศ� ศุขสวัสด์ิ
62013062769 นางสาวพรนิภา ใจน้ํา
62013062770 นายศิวัช หริ่มสืบ
62013062771 นายศราวุฒิ ทัพอาสา
62013062772 นางสาวสุภัชญา มากชิต
62013062773 นางสาวณัฐธยาน� ณิชาวิรัลยา
62013062774 นางสาวศจี สระทองโน
62013062775 นางสาวจุติวัน เสริมชื่อ
62013062776 นางสาวสุภาภรณ� นพเกตุ
62013062777 นายอัษฎาวุธ วาฤทธ์ิ
62013062778 นางสาววราภรณ� พันมัย
62013062779 นายศิริภูมิ ปุยอUอต
62013062780 นางสาวปาณิศา วทัญ\ู
62013062781 นางสาวปุณประภา บัวจงกล
62013062782 นายจารุกิตต์ิ บรรณากิจ
62013062783 นางสาวเยาวลักษณ� แก%วแสน
62013062784 นางสาววนิดา คุณวงค�
62013062785 นางสาวตรีสิริ ดวงมาลัย
62013062786 นายวสันต� สํารวมจิตร
62013062787 นางสาวแพรวพรรณ ทิพวงค�
62013062788 นายสารัช ลมพาเย็น
62013062789 นางสาวกันยารัตน� มานะจิตต�
62013062790 นางสาวอัมพาพันธ� วนิชชาขจรไกร

หน%า 2093 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062791 นางสาวอาภาภรณ� ภาคีญาณ
62013062792 นายพชร ขาวล%วน
62013062793 นายปรินทร แป;นเพชร�
62013062794 นางสาวศิรินภา ดวงศิริ
62013062795 นายธงชัย บุญพระลักษณ�
62013062796 นางสาวศิริโสภา วนารมย�
62013062797 นางสาวแพรมณี บุตรพุฒ
62013062798 นางสาวศิริประภา รักอรุณชัย
62013062799 นางสาวมณฑาวี พิบูลย�
62013062800 นางสาวสิริพร แก%วเจริญสุข
62013062801 นายอธิวัฒน� จึงเจริญ
62013062802 นางสาวกุณชา เพ็ชรยัง
62013062803 นางสาวกรมณี จีนดี
62013062804 นายชาคร ถนอมบุญเจริญ
62013062805 นางสาวณัฐธิดา สกุลช5างเสนาะ
62013062806 นางสาวชนากานต� ปลั่งสมบัติ
62013062807 นายวรวิทย� บุญวิจิตร
62013062808 นางศิริภานีย� ณ ระนอง
62013062809 นางสาวภัครดา นนทฉัตราธร
62013062810 นางสาวสมสุจิญ เทพโพธ์ิพันธ�
62013062811 นายสุพิศ กรกรรณ�
62013062812 นายอภิรักษ� มิตรประสาร
62013062813 นางสาวนวรัตน� วงษ�สกุล
62013062814 นางสาวรัชนี สุดสุข
62013062815 นางสาวกัญญาวีย� ทัดคุ%ม
62013062816 นางสาวชยธร บํารุงศรี
62013062817 นายเกรียงไกร วงศ�ศิลากิจ
62013062818 นางสาววันทนีย� จิรโชติเสรีกุล
62013062819 นางสาวภานิชา เรืองนุชถี
62013062820 นางสาวพิมพรรณ อิ่มคํา

หน%า 2094 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062821 นายธีรัช ธินันท�
62013062822 นางสาวณัชภัทร วัธนเวคิน
62013062823 นายชนาพัทธ� โพนสนิท
62013062824 นางสาวพรรณรายณ� คําสอน
62013062825 นางสาวพิกุลแก%ว ขวัญเมือง
62013062826 นายไทราษฎร� เสนขวัญแก%ว
62013062827 นางธัญพร วรชัยมงคล
62013062828 นายทศพล สุดาเดช
62013062829 นางสาวพิรตี อุ5นสําราญ
62013062830 นายวิทวัฒน� ศรีธัญรัตน�
62013062831 นางสาวฐิติภา จันทร�คํามา
62013062832 นางสาวรังสิยา อุทยาพนาลี
62013062833 นางสาวขวัญฤดี แก%วมะโน
62013062834 นางสาวอ%อยทิพย� นาคทอง
62013062835 นายธนบดี นิมา
62013062836 นายคาริส พงศาปาน
62013062837 นายสุมิตร คํามุงคุณ
62013062838 นางสาวรติพร ช%างน%อย
62013062839 นางสาวอรุณรัตน� ภาษี
62013062840 นางสาวณัฐรดา มายูร
62013062841 นางสาวปริญญา เรือนอินทร�
62013062842 นางสาวกนกณัฐ สว5างสุข
62013062843 นายธีราพิเชษฐ� บุญชู
62013062844 นางสาวอักษราภัค ฉิมงามเสริฐ
62013062845 นางสาวพัชราวลัย ใจจริม
62013062846 นางสาวศศิมาภรณ� มีบง
62013062847 นางสาวนิภาพร หงษาบาล
62013062848 นางสาวกฤติยา ทอนสูงเนิน
62013062849 นางสาวสุรอนงค� แก%วธิ
62013062850 นางสาวเนตรนภา รอดสาลี

หน%า 2095 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062851 นางสาววิลาวัลย� แก%วชัย
62013062852 นางสาวศศิมา ขาวรมย�
62013062853 นายภาสกร ปุณณะตระกูล
62013062854 นางสาวกรชนก นันทะไสย
62013062855 นางสาวชนิดา เพชรรัตน�
62013062856 นายวีรภพ นาควรพงศ�
62013062857 นายธวัชชัย ทุนม่ิง
62013062858 นางสาวจอมใจ ไกรเทพ
62013062859 นายวีระชัย พหลยุทธ
62013062860 นางสาวสุวภัทร พีรพล
62013062861 นางสาวลักขณา สุขสําราญ
62013062862 นายธีรภัทร� สวัสดิพละ
62013062863 นางสาวพิชญ�พินันท� ประจักรจิตร�
62013062864 นางสาวปFณณ�รามิล เจนนพกาญจน�
62013062865 นางสาวพุทธิดา สุริยะ
62013062866 นางสาวกฤติลักษณ� กันโต
62013062867 นางสาวเมธาวี สุนทรเกต
62013062868 นางสาวสุจิตรา ชัยศรีจันทร�
62013062869 นางสาวปรารถนา มณีฉาย
62013062870 นางสาววรินทร�ทิพย� สุทธหลวง
62013062871 นายณรงค�ศักด์ิ ชวนคิด
62013062872 นางสาวภัทรดา ลิมปQประเสริฐ
62013062873 นายจักรกฤษณ� พ่ึงม5วง
62013062874 นางสาวศิริวรรณ เกตแก%ว
62013062875 นางพินิตศุภา วงศ�เกตุ
62013062876 นายอัครภาคย� นวลละออ
62013062877 นางสาวมนัสนันท� ศักดาเดช
62013062878 นายนวพล ศรีจรุง
62013062879 นางสาวดวงนภา อินทร�ภูมิ
62013062880 นางสาวภัทริตา สุทธิไชยา

หน%า 2096 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062881 นายธนวรรธน� ขวัญปาน
62013062882 นางสาวจุฑามาศ ไตรพรม
62013062883 นางสาวอรนภา อุปเสน
62013062884 นางสาวญาดาพิชชา หัตถา
62013062885 นางสาวสุเพ็ญพักตร� จิตสุข
62013062886 นางสาวข%อลีฝ^ะ สินเจริญ
62013062887 นางสาวมลฤดี บุญศิลปQ
62013062888 นายณัฐวุฒิ บุญนาค
62013062889 นายมานพ คล%ายสุคง
62013062890 นางสาวผุสดี จีนใจตรง
62013062891 นางสาวพรพิรุณ โตUะคํามณี
62013062892 นางสาวธิดารัตน� สาลีวรรณ
62013062893 นางสาวณิชา อํานาจรัตน�
62013062894 นางสาวตวิษา เวียงวะลัย
62013062895 นายจักพันธ� จันทร�แสนตอ
62013062896 นางสาวศุภิสรา เพชรสุทธ์ิ
62013062897 นายคณนธัช ถาวร
62013062898 นางสาวสุกัญญา แย%มวงษ�
62013062899 นางสาวนงลักษณ� พัดเย็น
62013062900 นายนวพล กาศเกษม
62013062901 นางสาวกัณณิกา แซ5สง
62013062902 นางสาวอัญชลี ศรีดอกพุฒ
62013062903 นางสาวฐิติมา สุขศิริ
62013062904 นางสาวฐิติยา โพธิลังกา
62013062905 นางสาวณิชากานต� จอมทะรักษ�
62013062906 นายกิติพงษ� อุไร
62013062907 นางสาวรัตนา บุญหล%า
62013062908 นางสาวฐาปนี วงษ�ธัญญะ
62013062909 สิบเอกวิทยา บุญงาม
62013062910 นางสาวธมลวรรณ อินทโชติ

หน%า 2097 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062911 นางสาวอรนิภา คําภูคํา
62013062912 นางสาวอรณิชา ใจเฟLอย
62013062913 นางสาวนิตยา โพธิพล
62013062914 นายสรรเพชร ต%นสาลี
62013062915 นางสาวผกามาศ ผิวอ5อน
62013062916 นายนัฐภูมิ เจตะภัย
62013062917 นายชาตรี จอมคําสิงห�
62013062918 นางสาวสิริไพลิน วินิจฉายะจินดา
62013062919 นางสาววิภา ทองโตนด
62013062920 นางสาวธนัชพร ถ่ินวงษ�เย็น
62013062921 นายอาทิตย� ราชวงศ�
62013062922 นางสาวกนกนิษฐ� เพ็ชร�ขวัญ
62013062923 นางสาวนารีนาถ จันทร�เหมือน
62013062924 นายวีระยุทธ อัครภาณุพงศ�
62013062925 นางสาวชัชฎาพร ฉัตราวรรณ
62013062926 นายวชิระ อุบลจินดา
62013062927 นางสาวชนิตา บนใหม5
62013062928 นายวีรวัฒน� สุวพจน�
62013062929 นางสาวอนุศรา กันทะเงิน
62013062930 นางสาวภัทรภร บูรณะกร
62013062931 นายณรงฤทธ์ิ หว5าหลิ่งตUะ
62013062932 นางสาวจิริยา ปุริโส
62013062933 นางสาวกนกพิชญ� งามประภาพร
62013062934 นางสาวจิตราภรณ� แผลงศาสตรา
62013062935 นายณัฐพัชร� จีระเรืองรัตนา
62013062936 นายชานุวัฒน� ต5อติด
62013062937 นางสาวธันย�ชนก ศิลาเกษ
62013062938 นางสาวณัฐติกา ไชยบุญ
62013062939 นายกิตติพงษ� กลมเกลียว
62013062940 นางสาวสุจินันท� เที่ยงพลับ

หน%า 2098 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062941 นางสาวสุชานุช สัญญาอริยาภรณ�
62013062942 นายกันตพัฒน� โพธ์ิศรีทอง
62013062943 นางสาววราภรณ� สิงห�ธะนะ
62013062944 นางสาวณัฐวดี บางสุวรรณ
62013062945 นายอุทิศ พงษ�เภา
62013062946 นางสาวศรัญญา ระด่ิงหิน
62013062947 นางสาวกาญจนา สุวรพันธ�
62013062948 นางสาวหนึ่งฤทัย รวมสุข
62013062949 นางสาวณัฐฐาภรณ� เหมทานนท�
62013062950 นางสาวนภาลัย แก%วสุขศรี
62013062951 นางสาวเบญจมาศ พูนทอง
62013062952 นางสาวปริยาภรณ� พรามณี
62013062953 นางสาวปานประดับ แก%วบุญเรือง
62013062954 นางสาวธนิดา สุริยะฟอง
62013062955 นายชนินทร� เลี้ยงพรพรรณ
62013062956 นางสาวณัฐนันท� ศาภิมล
62013062957 นางสาวชนิสรา โพทาวรรณ�
62013062958 นางสาวจุฑารัตน� ทองพะวา
62013062959 นางสาวชลญา สุทธิแก%ว
62013062960 นายภัทรพล มณฑิราช
62013062961 นางสาวธิดารัตน� วังแปง
62013062962 นางสาวกรองกาญจน� เอี่ยมอนุพงษ�
62013062963 นางสาวกาญจนี สรรพขาว
62013062964 นางสาววัลลภา เทียนงาม
62013062965 นางสาวสุพิชญา บุตจีน
62013062966 นายประยุทธ� ชินเฮียง
62013062967 นางสาวนารีรัตน� ก้ัวจรัญ
62013062968 นายธนกร โคตรประทุม
62013062969 นางวราภรณ� ดีเอี่ยม
62013062970 นางสาวชุติมา เล5งอี้

หน%า 2099 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013062971 นางสาวอิสรีย� พูนสินนันทโชติ
62013062972 นายชีวบุตร จิตต�สมสุข
62013062973 นางสาวกัญวรรณ คงเพ็ชร
62013062974 นางสาวขัตติยา วันฟู
62013062975 นายศักด์ิสิรัตน� สรวงพนากุล
62013062976 นางสาวเบญจมาศ ไชยแก%ว
62013062977 นางสาวอมรรัตน� โชติมณี
62013062978 นางสาวพุทธมาศ คําศรีบัว
62013062979 นางสาวเนตรชนก จอมหนองแปน
62013062980 นางสาววลัยภรณ� สมภักดี
62013062981 นายรัตนพล รักแจ%ง
62013062982 นางสาวผการัตน� รักษ�ย5อง
62013062983 นางสาวจินตกานท� เพ็ชร�เสนา
62013062984 นางสาวไพรณะริน รุ5งสว5าง
62013062985 นางสาวศิริพร หลําวรรณะ
62013062986 นายนวฉัตร นิลกําแหง
62013062987 นางสาวแพรพลอย มณีศรี
62013062988 นางสาวปริญนา หนูอ%น
62013062989 นายกิตติ ชลธารเสาวรส
62013062990 นางสาวกิจมาศ คุ%มภัย
62013062991 นางสาวลักษิกา บูรณาภา
62013062992 นายอิสระพงศ� วงษ�ป@Pน
62013062993 นายวศิษฐา เหล็งนุ%ย
62013062994 นางสาวสุนิษา ปาลสุทธ์ิ
62013062995 นางสาวตุลารัตน� ธรรมประทีป
62013062996 นางสาวธารารัตน� ดวงจันทร�
62013062997 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพิชญา เรืองจิตต�
62013062998 นางสาวสุดารัตน� จันทสงค�
62013062999 นายกิตติ หนุนหนัก
62013063000 นางสาวจุฑามาศ นิยมไทย

หน%า 2100 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063001 นางสาวนุชนารถ คมมูล
62013063002 นางสาวป@ยภรณ� วงแสนชุม
62013063003 นางสาวศนัญฉัตร ศรีด%วง
62013063004 นายอินทราวุฒิ หงษ�งาม
62013063005 นางสาวธัญชนก คําแก%ว
62013063006 นางสาวภารดี ศิลวัตร�
62013063007 นางสาวมยุรี ดํารงชาติ
62013063008 นางสาวปวีณา ชุดไธสง
62013063009 นางสาวขวัญหทัย เพ่ิมความสุข
62013063010 นางสาวอรอุมา คําปา
62013063011 นางสาววิรัชดา สุขธร
62013063012 นางสาวศิริลักษณ� ทรงกลิ่น
62013063013 นางสาวฤทัยรัตน� ชุ5มสุวรรณ
62013063014 นางสาวภรณี ลิขิตชัยวรรณ
62013063015 นายป@ยะ อรุโณทัยสกุล
62013063016 นายไกรศร กองมนต�
62013063017 นางสาวภัทรภา ดินเหลือง
62013063018 นางสาววัชรีพร ขวัญกล่ํา
62013063019 นางสาวอภิญญา รูปหุ5น
62013063020 นางสาวหฤทัย ประชุมมาศ
62013063021 นางสาววราภรณ� ว5องธัญกิจ
62013063022 นายกานต� บุญอารีย�
62013063023 นางสาวอารดา สร%อยสง
62013063024 นายกรวิชญ� สาสังข�
62013063025 นางสาวกาญจนา สามงามมี
62013063026 นางสาววราภัสร� พุมดวง
62013063027 นางสาวธนัชชา บึงมุม
62013063028 นางสาวรัตนา แสงสิทธ์ิ
62013063029 นางสาวศิริพร เมืองเปรม
62013063030 นางสาวพันทิพา ฉันทกุล

หน%า 2101 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063031 นางสาวธนัชญา ประทับทอง
62013063032 นางสาวธนัสพร แนบเนียน
62013063033 นางสาวรัชตะ สุขสวัสด์ิ
62013063034 นางสาวกิตต์ิรวี ลีลาเลิศสุระกุล
62013063035 นางสาวน5านน้ํา คงเสถียร
62013063036 นายฐาปกรณ� ว5องประสพสุข
62013063037 นางสาวสุปรียา แก%วป@นตา
62013063038 นางสาวรุ5งนภา เย็นวัฒนา
62013063039 นางสาวกาญจนา สารพัฒน�
62013063040 นางสาวอรวรรณ สีวิชาสร%อย
62013063041 นางสาวศุภตา ขัติย�วงศ�
62013063042 นางสาวอิสริยา นวลกระจ5าง
62013063043 นางสาวรัชฎาภรณ� สุภานันต�
62013063044 นางจิตติมา สิงห�ทอง
62013063045 นายสมบัติ ส5วนเสน5ห�
62013063046 นางสาวพัชรา จันทมาลา
62013063047 นางสาวพัชรียาพร ทัดเที่ยง
62013063048 นางสาวพิมพกานต� ไชยพงศ�
62013063049 นางสาวจันทร�เพ็ญ อินสอน
62013063050 นายชัยยศ ศรีประเสริฐ
62013063051 นางสาวบัณฑิตา ไสวงาม
62013063052 นางสาววรัญญา ฤทธ์ิคง
62013063053 นางสาวพัชรนันท� อุทัยธิรัตน�
62013063054 นายธีรวัฒน� วิเชียนเทียบ
62013063055 นางสาวพิมพ�ชนก จริยเตชะ
62013063056 นางสาวชญานิษฐ� สุขสงวน
62013063057 นางสาวพัชรินทร� ควรสมบูรณ�
62013063058 นางสาวโสมธิดา เทพชู
62013063059 นายเวชพิสิฐ ลิลิตประพันธ�
62013063060 นางสาววรรณวิสา ศรีกิจวิไลศักด์ิ

หน%า 2102 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063061 นายพงษกร แสงส5งทวีทรัพย�
62013063062 นายสวัสด์ิ จูมพลา
62013063063 นางสาวณัฐชยา นีขุนทด
62013063064 ว5าที่ ร.ต.ธีรวัฒน� เสนาซิว
62013063065 นายธนากร วงศ�หาญ
62013063066 นายสุรเดช สุทธิรักษ�
62013063067 นางสาวภูริชญา ผันประเสริฐ
62013063068 นายนนทกาญจน� แสนหยุด
62013063069 นางสาวสุธาทิพย� ตรีโสภา
62013063070 นายธนภัทร ชุนฟ;ง
62013063071 นางสาวอรุณรัตน� เดโชภพ
62013063072 นางสาวผกามาศ ดาวกระโทก
62013063073 นายขจรศักด์ิ อ5อนคํา
62013063074 นายอภิชัย ดีประสิทธ์ิ
62013063075 นายธเนศ ทองประดับเพชร�
62013063076 นางสาวพรรษา แสนมะฮุง
62013063077 นางสาวนุศรา สุทธิมาตร�
62013063078 นางสาวสมฤดี วรรณศิลปQ
62013063079 นายสุวัฒน� ธนูศร
62013063080 นายเติมศักด์ิ พาเงิน
62013063081 นางสาวปพิชญา เรืองฤทธ์ิ
62013063082 นางสาวเมตตา หอมแพงไว%
62013063083 นางสาวณัฐธิดา กองคํา
62013063084 นางสาวภิรญา ธีรเฉลิมกุล
62013063085 นางสาวมาริสา มุนตรี
62013063086 นายสุทธิรักษ� จิตรีนิตย�
62013063087 นางสาวพิชญ�สุชา ตรึกตรอง
62013063088 นางสาววรรณกานต� ชอบจิตต�
62013063089 นางสาวชนิดา ทิพย�มณเฑียร
62013063090 นางสาวนวพร ติระชูศักด์ิ

หน%า 2103 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063091 นางสาวศิริพร มาดี
62013063092 นางสาวรัตนกร บุญยังดํารงค�
62013063093 นางสาวณัฐนรี จิตร�เที่ยง
62013063094 นางสาวพัทธนันท� กลิ่นพิพัฒน�
62013063095 นายพูนพิพัฒน� หัสนาเคนทร�
62013063096 นางสาวกิติมา แก%วดี
62013063097 นางสาวมัชฌิมา ดุกขุนทด
62013063098 นายธเนศนันท� ชุมสาย ณ อยุธยา
62013063099 นางสาวแพร ปูXจันทร�
62013063100 นายพัทธดนย� มานะวัฒน�
62013063101 นางสาวสิริลักษณ� ศรีจันทร�เคน
62013063102 นายกิตติธัช ณรงค�ชัย
62013063103 นางสาววิภาวี นิลละออ
62013063104 นายพิชัย ทองคง
62013063105 นางสาวจุฑามาศ เจริญ
62013063106 นางสาวพิมพ�จัย อาจสารมนต�
62013063107 นางสาวชญาณี ทองเจิม
62013063108 นางสาววรินภรณ� บุญรักษา
62013063109 นายชัยพัชร� พิงคะสันต์ิ
62013063110 นายพงศ�วิทย� เจริญศักด์ิ
62013063111 นางสาวธิติพร วันแก%ว
62013063112 นางสาวนุสรา พรหมมา
62013063113 นางสาวชญาดา วิเศษสุมน
62013063114 นางสาวพรทิพย� นภสิทธ์ิจินดา
62013063115 นางสาวชญาน�นันท� วรจักรสุ
62013063116 นายทวีศักด์ิ สุขนวล
62013063117 นายปริชญา สวัสด์ิรักษ�กุล
62013063118 นายปเวส เติมสวัสดิโชติ
62013063119 นางสาวกนกวรรณ จันทร�หุ5น
62013063120 นางสาวกมลกาญจน� เด็ดดวง

หน%า 2104 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063121 นายศุภชัย ทบโคตร
62013063122 นางสาวอัญชนา จันขันศรี
62013063123 นายสุเมธ ลิ่มเครือ
62013063124 นางสาวชนิรัตน� ทองสุข
62013063125 นางสาวอันทิกา อบอาย
62013063126 นายยศพล ดีวิเศษ
62013063127 นางสาววงศิยา สังวริ
62013063128 นางสาวอริสา มงคลเดชคุณ
62013063129 นางสาวปYย�วรา ชูศรี
62013063130 นายนครินทร� พวงภู5
62013063131 นางสาวสลิลทิพย� ผลึกเพชร
62013063132 นางสาวสุทธิวรรณ อร5ามเรือง
62013063133 นางสาวอินทุอร ใยโพธ์ิทอง
62013063134 นางสาวจินตนา ทองผุด
62013063135 นางสาวจิรวรรณ จูดเกลี้ยง
62013063136 นางสาวพรสุดา ภู5จีน
62013063137 นางสาวเพ็ญพิชชา มูลเมือง
62013063138 นางสาวประภัสสร ไตรโกมุท
62013063139 นายวัชระ โอษะคลัง
62013063140 นางสาวณัฐชา บุญกัน
62013063141 นายวิศิษฏ� เลาะยี
62013063142 นายณรงค�ศักด์ิ คงตุก
62013063143 นายศุภชัย แสงพรม
62013063144 นางสาววิภาดา จงปFตนา
62013063145 นางสาวณัฐณิชา แซ5ต้ัน
62013063146 นายพิสันต� บุญทน
62013063147 นางสาวยูรียะ เปาะเลาะ
62013063148 นางสาววรัญญา ใจหวู%
62013063149 นายวิญ\ู จันทร�ผ5อง
62013063150 นางสาววิไลวรรณ แสนพันธ�

หน%า 2105 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063151 นางสาวสิรภัทร พูลสงวน
62013063152 นายชัยนาท ช5างเหล็ก
62013063153 นายวิศรุตฌ� อุตมโชติ
62013063154 นางสาวนุชนาฎ อินธิจันทร�
62013063155 นางสาวคุณัญญา จิรนัยราดุล
62013063156 นางสาวชมพูนุช ดอนไชยรัตน�
62013063157 นางสาวรุ5งทิวา บุญนํา
62013063158 นายวิชิต ลักษณะวิลาศ
62013063159 นางสาวเกศรา ด%วงฤทธ์ิ
62013063160 นางสาวนูไอนี มะเด็ง
62013063161 นายจักรกฤษณ� แก5นมะสังข�
62013063162 นางสาวพัทธนันท� กองปFน
62013063163 นางสาวศุภนิดา ทองปรอน
62013063164 นางสาวมะลิวรรณ โรหิตเสถียร
62013063165 นางสาวณฐรัตน� ศรปFญญาพันธุ�
62013063166 นางสาวอายญาฎา สง5าเดช
62013063167 นางสาวเมธิตา ทองอ่ํา
62013063168 นายสราวุธ หนูเอียด
62013063169 นางสาวนราภรณ� ก5อแก%ว
62013063170 นางสาวจริญญา จันทสุวรรณ
62013063171 นายวีระชัย ไหมทอง
62013063172 นางสาวกฤษณา หาบุญมี
62013063173 นางสาวจุฑารัตน� ไทยเจริญ
62013063174 นายวรงค�เกียรต์ิ ธนะจักร
62013063175 นางสาวธัญพิชชา ศรีพลพรรค
62013063176 นางสาววิภามาส วงษ�จันทร�
62013063177 นายกฤตนัย เมตตา
62013063178 นางสาวสุชานาถ โฆษิตสราคม
62013063179 นายพิเชฐ ตันเจริญ
62013063180 นางสาวพรรณปวีณ� สุขประเสริฐ

หน%า 2106 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063181 นางสาวเบญจรงค� หนูฤทธ์ิ
62013063182 นายชาญชีวิน ว5าชื่น
62013063183 นางสาวเสาวลักษณ� กวางทุม
62013063184 นายศราวุฒิ พายค้ิว
62013063185 นายนพดล หวังใบ
62013063186 นางสาวพิมพ�ชนก แซ5ซ้ิม
62013063187 นางสาวจารุณี รักเมือง
62013063188 นางสาวจิตติมา หลักศิลปQ
62013063189 นางรุ5งอรุณ เจริญกุล
62013063190 นางสาววิภาดา ดิษฐ�สุวรรณ
62013063191 นางสาวกานต�กนิษฐ� เข่ือนแก%ว
62013063192 นางสาวภัครัมภา พุ5มดอกไม%
62013063193 นางสาวลภัทรดา สมานรัตน�
62013063194 นางสาวศานติกานต� ต้ังวันงาม
62013063195 นางสาวนงลักษณ� ประจันนวล
62013063196 นายป@ยทัศน� ก%าวสัมพันธ�
62013063197 นางสาวปFณณพร แก%ววัฒน�
62013063198 นางสาวจุฑารัตน� วังชนะชัย
62013063199 นางสาวอติกานต� รุ5งรัตน�ธนากุล
62013063200 นายศุภวิชญ� หมู5เจริญทรัพย�
62013063201 นายวุฒิชัย ปะสิริ
62013063202 นางสาวจุรีรัตน� ขันตาโย
62013063203 นางสาวภัชราพรรณ งามขํา
62013063204 นางสาวสุริษา สุขเกษม
62013063205 นางสาวพลับพลา แย%มวารี
62013063206 นางสาววรารี จันทร�ศักด์ิ
62013063207 นายสิรวิชญ� เจือจันทนศักด์ิ
62013063208 นางสาวโสภิตา นุ5มลืมคิด
62013063209 นางสาวอภิญญา แจ5มกระจ5าง
62013063210 นางสาวกาญจนา ชูสุวรรณ�

หน%า 2107 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063211 นายชิษณุพงษ� จันทร�แก%ว
62013063212 นายเกียรติศักด์ิ บ%งกาวงษ�
62013063213 นายณฐกร ศรีธรรม
62013063214 นายหฤษฎ� พิลึก
62013063215 นางสาวอรวรรณ สุทิพัฒนโมฬี
62013063216 นางสาวธัญริกา ธงไชย
62013063217 นายรหัสชนะ อ5วมน%อย
62013063218 นายจิรกรณ� จุลกะ
62013063219 นางสาวพฤฒิมาส ขาวผ5อง
62013063220 นายยศศิริ สุวรรณศรี
62013063221 นายศรายุธ เข่ือนแก%ว
62013063222 นางสาวสุธิตา ไทยเจริญ
62013063223 นางสาววรรณศิริพร ไอยะรา
62013063224 นางอรษา ศรีชาเยศ
62013063225 นางสาววาสนา พลสวัสด์ิ
62013063226 นางสาวมุกริน ตรีถัน
62013063227 นางสาวอําพรพันธุ� แสงอ5อน
62013063228 นางสาวจันทร�ทิพย� พันธ�เนตร
62013063229 นางสาวภัทรวรินทร� อัครอภิสุทธิคุณ
62013063230 นายณัฐธวรท� อุปธิ
62013063231 นางสาวนัฐลดา มีผิว
62013063232 นายภัทรพงษ� พวงรัตน�
62013063233 นางสาวป@ยะนุช รุ5งวงษ�
62013063234 นางสาววรันธร ใยทา
62013063235 นางสาวณรชา มาเจริญ
62013063236 นายธนเกียรติ เจ๊ียบหยู
62013063237 นางสาวอิสยาพร พลอยเพ็ชร
62013063238 นางสาวกรกนก บุญลอย
62013063239 นายเอกธนิก ประทุมแสงหิรัญ
62013063240 นางสาวธีรนาฏ บุญย้ิม

หน%า 2108 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063241 นายเมฆสิทธ์ิ บูรณะปฏิมากร
62013063242 นายเอกนรินทร� หาญจริง
62013063243 นางสาวเทพนารี บริบาลบุรีภัณฑ�
62013063244 นายณพวีร� กฤษิชีวิน
62013063245 นางสาวซาเดียน5า หวันปรัตน�
62013063246 นางสาวปาริฉัตร ปbงชวลิตโสภี
62013063247 นางสาวเสาวภา ปานศิริ
62013063248 นางสาวกุสุมา ทองจํารัส
62013063249 นายไตรภพ ติยะบุตร
62013063250 นางสาวกชกานต� สุวรรณโณ
62013063251 นางสาวบุษยมาส สุธีระ
62013063252 นางสาวเพ็ญพิชชา สันติวราพันธ�
62013063253 นายปฏิวัติ พินิจสุวรรณ
62013063254 นางสาวจุฬาลักษณ� ดีกลาง
62013063255 นางสาวถิระดา สุวรรณรัตน�
62013063256 นางสาวรัฐพร รอดเนียม
62013063257 นางสาวณัฐณิชา พวงสวัสด์ิ
62013063258 นางสาวอัจฉรียา ยมรัตน�
62013063259 นายโมไนย ร5มคูหา
62013063260 นางสาวเซียร5า ลิมะพันธุ�
62013063261 นางสาวกนิษฐา คําแก%ว
62013063262 นางสาวณิภา ปานแดง
62013063263 นางสาววราภรณ� จําปาแดง
62013063264 นางสาวจิรัฐติกร สุดสนอง
62013063265 นางสาวกมลชนก บุญทองโท
62013063266 นายธนัท ภาณุวรวัฒน�
62013063267 นางสาวณิชาภา สุริยะ
62013063268 นางสาวพันณิดา พรหมฤทธ์ิ
62013063269 นางสาวสายจิต ตรงบรรทัด
62013063270 นางสาวสาวดี บุญขาว

หน%า 2109 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063271 นางสาวสุพิชชา แดงนวล
62013063272 นางสาวสาวิตรี กันจูยะ
62013063273 นางสาวสุพัตรา บุญญา
62013063274 นางพิชยา หอมดวงจันทร�
62013063275 นายศุภกร กิจจรัส
62013063276 นายธนพล แพร5งกระโทก
62013063277 นางสาวณัฐวดี สุยคง
62013063278 นางสาวสุปรานี สุทธินันท�
62013063279 นายสมศักด์ิ เทพรัง
62013063280 นางสาวสิริวรรณ สังข�สวัสด์ิ
62013063281 นางสาวอัจฉรา ทั่งทอง
62013063282 นางสาวสินีนาฎ สุริฝ;าย
62013063283 นางสาวจุฬารัตน� ป@งพยอม
62013063284 นายขวัญชัย พิมกําเหนิด
62013063285 นางสาวสุภาวัลย� บุญรอด
62013063286 นางสาววรนิษฐา ดําทองสุก
62013063287 นายภาณุวัฒน� เขียนโกลา
62013063288 นางมันฑนา เจริญพร
62013063289 นางสาวหนึ่งฤทัย เตชะสาย
62013063290 นางสาวขนิษฐา สุวรรณศรี
62013063291 นางแพรสุดา แสนสามารถ
62013063292 นางสาวนารีรัตน� มุนีจักร�
62013063293 นางสาวกรรณิกา หนูหมาด
62013063294 นางกันต�กนิษฐ� พ่ึงภูมิ
62013063295 นางสาวพิทยาภรณ� พิบูลย�
62013063296 นางสาวสิริธิดา พีรแสงทอง
62013063297 นายนวพล นาคิน
62013063298 นางสาวพรหมพลอย เกตุกราย
62013063299 นางสาวพนัชพร สินธุอุทัย
62013063300 นางสาวภูริชญา เจียมตระกูล

หน%า 2110 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063301 นางสาวอุมาภรณ� ชะเอม
62013063302 นางปทิตตา วิชิตศศิกุล
62013063303 นายอานนท� บุญเที่ยง
62013063304 นางสาวฟาเดีย เชิญถนอมวงศ�
62013063305 นางสาวเบญจรัตน� สุขฤทธ์ิ
62013063306 นางสาวฮาซานะห� ยะผา
62013063307 นางสาววิไลวรรณ สุตเมือง
62013063308 นางธนกฤตา นครธรรม
62013063309 นางสาวพิชญ�สินี ทรัพย�จอเพชร
62013063310 นางสาวกนกวรรณ หาญเทศ
62013063311 นางสาวสุนารี ทะนงค�
62013063312 นายนฤชัย อาญาพิทักษ�
62013063313 นางสาวภาวินี สายร5วมญาติ
62013063314 นางสาวกัตติกา เล็กแก%ว
62013063315 นางสาวจารุวรรณ เกียรติทวีกูล
62013063316 นางสาวอัญชลี มณีชัย
62013063317 นางสาวณัฐธนา พันธุเณร
62013063318 นายจิตรภณ ศรีอนุชิต
62013063319 นางริยาภรณ� ตันติศิริวัฒนา
62013063320 นายกษิดิศ ลือฉ5อง
62013063321 นางสาววนิดา เจริญพันธ�
62013063322 นางสาวอรษา สายสุวรรณ
62013063323 นางสาวปฏิญญา กว%างขวาง
62013063324 นางสาวชญาน�นันท� เธียรชัยตระกูล
62013063325 นางสาวนพวรรณ จันทร�สวัสด์ิ
62013063326 นายธีรวัฒน� พรรนิกร
62013063327 นางสาวนันทิยา ศรีบุตรตา
62013063328 นางสาวลลิตา ติณราช
62013063329 นายณัฐพล หนูโต
62013063330 นายพัฒณพงศ� มณีขัติย�

หน%า 2111 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063331 นางสาวสุดา สายุทธ
62013063332 นางสาวนภัสวรรณ สุวรรณวาศรี
62013063333 นายรชต สามสี
62013063334 นางสาวสุลิตา พลเสน
62013063335 นางสาววรัญญา ทองไพบูลย�
62013063336 นางสาวณัฏฐ�ชุดา สุขสม
62013063337 นายมาโนช ฝXายดํา
62013063338 นางสาวณฐมน จิตรประสาร
62013063339 นางสาวกมลชนก ถวาย
62013063340 นายธวัชชัย แก%วบ5อ
62013063341 นางสาวกรกนก บัวหลวง
62013063342 นางสาวโยธากาญจน� เลิศเจริญสวัสด์ิ
62013063343 นางสาววริษฐา อดิศัยรัตนกุล
62013063344 นายพลช ชุติมาวงศ�
62013063345 นางสาวภัทร�สิริ อุปไพร
62013063346 นายอภิสิทธ์ิ สีหานู
62013063347 นางสาวพิมลักษณ� ผาทอง
62013063348 นางสาววสุนันท� ฮ%อเถ้ียน
62013063349 นางสาวศิวิมล ทองเจริญ
62013063350 นางสาวสําราญ โคตรเมือง
62013063351 นายบุญญาฤทธ์ิ ธนูทอง
62013063352 นางสาวอรวิลาสินี วรปFญญานันท�
62013063353 นางสาวมารีนา สายดนตรี
62013063354 นายอัครชัย เสมาต้ังเจริญ
62013063355 นางสาวณัฐทพัสส� เกลียวงาม
62013063356 นายไผ5กรุง เทียนดํา
62013063357 นางสาวณัชพร ต้ังจิตเพียรชัย
62013063358 นางสาวธัญลักษณ� สุวรรณกูล
62013063359 นางสาวจินต�จุฑา วงษ�สาจันทร�
62013063360 นางสาวประภาพร เมียงแสน

หน%า 2112 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063361 นางสาวเกวลี แก%วสุข
62013063362 นางสาวนันทวรรณ ระวัง
62013063363 นายสุมิตร จันทรวิชิต
62013063364 นางสาวนาฏวดี ตรีตรง
62013063365 นางสาวเพชรวดี คันธี
62013063366 นายธีร�อธิศ เปาะทองคํา
62013063367 นางสาวโชติยา หม5อมสมภู
62013063368 นายนิติศักด์ิ ลภะวงศ�
62013063369 นายจิรัฎฐ� ศิริภัทรพีร�ดา
62013063370 นางสาวกันติยา อินตUะกาวิล
62013063371 นายยุทธศักด์ิ แววทอง
62013063372 นางสาวปุณิกา พันธ�สุริย�ฉาย
62013063373 นางสาวพิริยา ดวงสุริยะ
62013063374 นางสาวพิชชานันท� อมรวัฒนา
62013063375 นางสาวสุภามาศ หาญเพ่ิมชัย
62013063376 นายกฤตภัค ศิวเดชน�
62013063377 นางสาวรัตติกาล จันทร�ดี
62013063378 นางสาวศุภรดา เอี่ยมองคต
62013063379 นางสาวกฤติยาณี กล5อมแก%ว
62013063380 นายประเสริฐ ทูคํามี
62013063381 นายจีรเวทย� วินิจไพโรจน�
62013063382 นายบีดีนทร� เดียสะ
62013063383 นายนคเรศ พรพฤฒิพันธุ�
62013063384 นายวรวุธ ศรีษาพุทธ�
62013063385 นายธนพล เทพประทาน
62013063386 นางสาวนวรัตน� ภู5รอด
62013063387 นางสาวปทุมทิพ สาธุเม
62013063388 นายเกียรติศักด์ิ ใจคํา
62013063389 นางสาวสุภิญญา มณีรัตน�
62013063390 นางสาววรัชยา ชินดุษฎีกุล

หน%า 2113 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063391 นายกิตติศักด์ิ ดวงดูสัน
62013063392 นางสาวชวัลนุช ลือลั่น
62013063393 นางสาวศุภรดา สวรรค�ราช
62013063394 นายอดิศร สุราวงษ�
62013063395 นางสาวกิติยรัตน� นิติจิรเกียรติ
62013063396 นางสาวสุภิญญา โตปาน
62013063397 นางสาวอาภัสรา ย่ิงคําแหง
62013063398 นางสาวภัทรวดี พันธุ
62013063399 นางสาววนิดา สุรรัศมี
62013063400 นางสาวศุทธินี แก%วถาวร
62013063401 นางสาวรัตนาภรณ� ดอกผึ้ง
62013063402 นางสาวสมพร สุปรินายก
62013063403 นางสาวสุพิมล ครุพงศ�
62013063404 นายนัฏธวุฒิ มุขน%อย
62013063405 นายอัยการ แจ%งกิจ
62013063406 นางสาววรรณรดา มโนคติชั้นสูง
62013063407 นายอนุชิต ทองล5อง
62013063408 นางสาวปริยาภรณ� สกุลสันติธรรม
62013063409 นางสาวกุ%งนาง แก%วแสง
62013063410 นางสาวประพิมพรรณ จิตเที่ยง
62013063411 นางสาวสายฤดี โกศัย
62013063412 นายภูกิจ เสือเสนา
62013063413 นางสาวกนกวรรณ วัลยาภรณ�
62013063414 นางสาวศรัณยา ศรีสวัสด์ิ
62013063415 นางสาวข%อดีหยUะ เหตุเหลUาะ
62013063416 นางสาวตวงรัตน� จิตตะปุตตะ
62013063417 นางสาวพิมพ�ชนก ขาพล
62013063418 นางสาวกมลชนก แตรสังข�
62013063419 นางสาวพุชนีย� ศรีละพันธ�
62013063420 นายกิตติชัย พ่ึงอินทร�

หน%า 2114 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063421 นางสาวพัชราพร สุขศรี
62013063422 นางสาวกานต�ชนิต บุญกําเนิด
62013063423 นางสาวมนัสยา โรมรัญ
62013063424 นางสาวนุชจรีย� สุกรณ�
62013063425 นายสิทธิวัฒน� มะโนเสา
62013063426 ว5าที่ร%อยตรีรัชพล บุญพ5วง
62013063427 นายศิวกร ทิมเพ็ชร
62013063428 นางสาวสุพัตรา แสบงบาล
62013063429 นางสาวสุมาลี แสงอําไพ
62013063430 นางสาวจุฬารักษ� ดาวเปYยก
62013063431 นายวุฒิชัย แสงเมล�
62013063432 นายธวัช รัตนบุรี
62013063433 นางสาวกนกวรรณ บูชา
62013063434 นางสาวสลิลทิพย� ทองม%วน
62013063435 นายยุทธนา มะหะพรหม
62013063436 นางสาวสุพัตรา โคบุตร
62013063437 นางสาวสุธาสินี ขันติโก
62013063438 นายสิทธิพล สุวัฒนวงศ�
62013063439 นางสาวสุภาพร เปรมพงษ�
62013063440 นางสาวธันย�ภัชธร ขําพวง
62013063441 นางสาวนุชจรินทร� ขันธวิชัย
62013063442 นายพิพัฒน� ยุติพันธ�
62013063443 นายอนันต� อรัณยะนาค
62013063444 นายภรัณย�พงศ� อภิรมรัตน�
62013063445 นางสาวภัณทิรา คําอภิวงศ�
62013063446 นางสาวรัมฎ�รฎา อินธิจันทร�
62013063447 นางสาวสิรินทรา ธงแถว
62013063448 นางสาวบุญรักษ� จูมี
62013063449 นายเจตษฎา เปYPยมสุข
62013063450 นางสาวอรพรรณ เตรียมศิลปานนท�

หน%า 2115 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063451 นางสาวอภัสรา ศรีษา
62013063452 นางสาววิภาดา กาวิทัง
62013063453 นายพีรวิชญ� ไพลดํา
62013063454 นางสาวขนิษฐา ชายทวีป
62013063455 นางสาวพรทิพย�ภาวดี ธรฤทธ์ิ
62013063456 นางสาวขวัญใจ เหลืองสุขวิมล
62013063457 นายศรันย� รักษาสัตย�
62013063458 นางสาวขวัญชนก สุขขี
62013063459 นางสาวบังอร โสภะถา
62013063460 นายประนพ เฮงสวัสด์ิ
62013063461 นายวัฒนา สมบัติพูนศิริ
62013063462 นางสาวศิรินภา คํ้าชู
62013063463 นายวิศรุตม� ราชสงค�
62013063464 นางสาวชลาลักษณ� สัมฤทธ์ิผล
62013063465 นางสาวรุ5งอรุณ คุณแผน
62013063466 นายยุทธนา เงินปFน
62013063467 นางสาววิลาสิณี ปFMนชูศรี
62013063468 นางสาวขวัญนภา วงศ�จินา
62013063469 นายเฉลิมพล ธีระญาณจาโร
62013063470 นางสาวอรพิชญ� วัณณคุปต�
62013063471 นางสาวโชติรส บุญทอง
62013063472 นางสาวกวีรัตน� ม่ันคง
62013063473 นายชานนท� ชิ้นป@Pนเกลียว
62013063474 นางสาวกันตชา ศรีอยุธย�
62013063475 นายนฤพนธ� แพรสีนวล
62013063476 นางสาวภัทรกมล คูพาณิชย�
62013063477 นางสาวหฤทัยรัตน� ขวัญทอง
62013063478 นางสาวสุณีย� หมะหลี
62013063479 นางสาวรมย�นลิน บุญฤทธ์ิ
62013063480 นางสาวสุปราณี ศรีชัยภูมิ

หน%า 2116 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063481 นายพิพัฒน� แก%วพิพัฒน�
62013063482 นางสาววิมลิน ศรสําราญ
62013063483 นางสาวอังวราร� จันทกุล
62013063484 นายอภิชาติ ถุงเงินโต
62013063485 นายสยมภู วิเศษสัตย�
62013063486 นางสาวรุ5งรัตน� นิ่มเนียม
62013063487 นายธนดล ชะวายวัง
62013063488 นางสาวเยาวลักษณ� ขุนล่ํา
62013063489 นางสาวคอลาตี อาลีมามะ
62013063490 นางสาวพัชรนันท� รังสิมันต�รัตน�
62013063491 นายณัฐพงษ� ภูมิสุข
62013063492 นางสาวเบญจวรรณ นิลพลับ
62013063493 นายมนัส เหนือคลอง
62013063494 นางสาวชาลิสา ผลเกิด
62013063495 นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง
62013063496 นางสาวธันย�ชนก ศรีมาลา
62013063497 ว5าที่ร.ต.ณัฐพล พันปY
62013063498 นายปฏิภาณ ขุนแขวง
62013063499 นางสาวภาสินี ศิริกําเนิด
62013063500 นางสาวกัญฐิกา ชุมพาที
62013063501 นายชวัลวิทย� โพธิ
62013063502 นางสาวชลิดา ไชยโนฤทธ์ิ
62013063503 นางสาวศาตนันทน� มโหฬาร
62013063504 นางสาวเมทินี กงพาล
62013063505 นางสาวกรรณิการ� สํารวจ
62013063506 นายชวลิต ไชยพงษ�
62013063507 นางสาววราพร นาชัยพลอย
62013063508 นายพงศธร คล%ายศรี
62013063509 นางสาวรัตนา ศิลาพุ
62013063510 นางสาวสปFน นิลวิสุทธ์ิ

หน%า 2117 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063511 นางสาวอาทิติญา ศิริดี
62013063512 นายยุทธนา จันทร�เรืองโรจน�
62013063513 นางสาวบัวหลวง แทนมณี
62013063514 นางสาวพิมพ�ขวัญ เพนเทศ
62013063515 นายณรงริศ แสงทอง
62013063516 นางสาววริศรา บุญเล็ก
62013063517 นางสาวณัฐธิดา อินทร�กําแพง
62013063518 นางสาวขนิษฐา สุขพัฒน�
62013063519 นางสาวลัดดา ผาสุโพธ์ิ
62013063520 นายเอนกพงษ� การพงษ�
62013063521 นางสาวฐิติมา ทรัพย�รักษา
62013063522 นายอนุกุล ตะกินรี
62013063523 นางสาวอภิชญา สุขเข
62013063524 นางสาววรรณภา นารี
62013063525 นางสาวณิชกานต� วัฒนพงศ�
62013063526 นายชนะพล โชติสมบัติไพบูลย�
62013063527 นายชาตรี สุขเจริญ
62013063528 นายสมรรถศาสตร� วัฒนประเสริฐกูล
62013063529 นางสาวณัฐฐิฏา ปุญภัชคุณ
62013063530 นายศุภกร อ5อนเกษ
62013063531 นางสาวสุภาพร ตันเอี่ยม
62013063532 นายจารุวัฒน� เมืองไทย
62013063533 นางสาววรรธนพร ศรีจันทร�
62013063534 นางสาวธัชพรรณ วรรณวาส
62013063535 นางสาววรรษชล ณัฐพูลวัฒน�
62013063536 นางสาวบุษกร ศรัทธา
62013063537 นางสาวไอลดา สุระวงศ�
62013063538 นางอนัญญา อาจจําปา
62013063539 นางสาวนิรนุช แปงคําใส
62013063540 นายปรีชา เจนรัตนพลชัย

หน%า 2118 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063541 นางสาวธันยพร นาคะพันธ�
62013063542 นางสาวรวินท�นิภา คงรักษา
62013063543 นางสาวเจนธิชา เกิดผล
62013063544 นางสาวทีปพรัตน� แซ5อึ๊ง
62013063545 นางสาววรนัน วงธรรมรัตน
62013063546 นางสาวอรุณี ไชยวงค�วัฒน�
62013063547 นางสาวสุปวีร� ทามณี
62013063548 นางสาวกนกพร อ่ําแจ%ง
62013063549 นางสาวยลดา คงรอด
62013063550 นายกิตติณัฐ ชัยยะ
62013063551 นางสาวจีรนันท� สอนบุตร
62013063552 นางสาวนาเดียร� หนูหนุด
62013063553 นางสาวผกามาศ เรืองแก%ว
62013063554 นางสาวปนัดดา ศรีแจ%
62013063555 นายประเสริฐ เลาหทวีโชค
62013063556 นางสาวฮัสนะห� เลUาะเหะ
62013063557 นางสาวผกาวรรณ บุญทะระ
62013063558 นางสาวธันย�ชนก แซ5อึ้ง
62013063559 นายอาหมัด สุหรี
62013063560 นางสาวสินิทรา เลื่อยไธสง
62013063561 นายดนุสรณ� เขตขุนทด
62013063562 นางสาวจันทร�จิรา มุสิกพงศ�
62013063563 นางสาวสิริมนต� จูห%อง
62013063564 นางสาวพิมพินันท� ไชยวรรณ
62013063565 นางสาวชุติภา ภูสันต�
62013063566 นายณัฐพล ชนานุกุล
62013063567 นางสาวสุรีรัตน� คงเพชรศักด์ิ
62013063568 นายศิวาวุธ อEองสมหวัง
62013063569 นายศิวัช จันทร�ประสิทธ์ิ
62013063570 นางสาวกานตพร อิสรธราดล

หน%า 2119 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063571 นางสาวชุตินันท� อุ5นจิตร�
62013063572 นายกัญจน� คํานวนพจน�รัตน�
62013063573 นางสาวบัวชมภู เพิกสวน
62013063574 นางสาวนวรจ อุทธตรี
62013063575 นายทิวา จันทร�ศรีงาม
62013063576 นางสาวศุภชาดา มณีวรรณ
62013063577 นายศิรายุ รัตนวงศ�
62013063578 นางสาวอภิญญา แจ5มรัตนกุล
62013063579 ว5าที่รตพูนศักด์ิ สุนประชา
62013063580 นางสาววรัญญา วุฒิวัย
62013063581 นางสาวสุชาดา แก5งอินทร�
62013063582 นางสาววันเพ็ญจิตร กันพล
62013063583 นางสาวกรองแก%ว พรมปFญญา
62013063584 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพัชรินทร� อุดม
62013063585 นางสาวสุวิมล กองก5าย
62013063586 นางสาวธนิมา โพธ์ิรักษา
62013063587 นางสาวสุพัตรา พรหมเพชร
62013063588 นายกฤษณ�ชัย จันทเพ็ชร
62013063589 นายกันตภณ ภูมิภมร
62013063590 นางสาวสุกันยา กลิ่นหอม
62013063591 นางสาวเอื้อนทิพย� บุญมา
62013063592 นางสาววรินทิรา แก%ววิมาน
62013063593 นางสาวพิมพร บุญทา
62013063594 นางสาวจิราภรณ� แก%วมณี
62013063595 นายคณิติน เดชาพิทักษ�
62013063596 นางสาวสุภาวดี อดิเรกวุฒิกุล
62013063597 นายเทพนม ดาษเวช
62013063598 นางสาวธนันชา มีทองคํา
62013063599 นางสาวเกวลิน ฤทธิแผลง
62013063600 นางสาวภัทรวดี อธิวัฒเดชากุล

หน%า 2120 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063601 นายกฤตภาส อํานวยสุข
62013063602 นางสาวระวิวรรณ พินิจพล
62013063603 นายทีวายุ เข5งหล%า
62013063604 นายกอบเดช โชติสว5าง
62013063605 นางสาวปFญจาภรณ� กรปที
62013063606 นายจีระเดช ทองเพชร
62013063607 นางสาวรัชนีกร นุชวงษ�
62013063608 นายกาพ คําณูนธรรม
62013063609 นางสาวขนิษฐา ผาสุข
62013063610 นายพรพล รัตนเจิมไพบูลย�
62013063611 นางสาวสุภาภรณ� รักษศรี
62013063612 นายนิรุทธ� พุทธัง
62013063613 นางสาวณฐพร ปานแป;น
62013063614 นายพิเชษฐ� ศิริเพ็ญ
62013063615 นางสาวณัฐริกา อินทาปFจจ�
62013063616 นายจิรกิต์ิ จารุรัฐฐานันท�
62013063617 นางสาวเยาวเรศ พ5วงพันธ�
62013063618 นางสาวณัฏฐกันย� นานฟอง
62013063619 นางสาวสุธาวี ทองรัตน�
62013063620 นายอนุชา ศรีป@ติวิทยานันท�
62013063621 นางสาวเทพธิดา รอดไสว
62013063622 นางสาวสุทธิดา สลีบุญ
62013063623 นางสาวอัจฉรา แสงจันทร�
62013063624 นางสาวนวพรรณ คําปFน
62013063625 นายป@ยวิฒน� กัณหะยุวะ
62013063626 นางสาวศรินธรณ� น5วมเจริญ
62013063627 นางสาวอมีเมร� ดอเลาะ
62013063628 นางสาวสมิตา สุตมาตร
62013063629 นางสาวเด5นนภา แก%วศรีโท
62013063630 นางสาวณฐพร นทีธารทอง

หน%า 2121 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063631 นางสาวธีราภรณ� สุนทรศารทูล
62013063632 นายศุภณัฐ ศรีสวัสด์ิกุล
62013063633 นางสาวอุดมลักษณ� เต่ือยจันทึก
62013063634 นายวศิน แสงศิลปQ
62013063635 นายณัฐพงศ� ชนะดี
62013063636 นางสาวฐิตินันท� ตินตบุตร
62013063637 นายอัฐกานต� ย้ิมอารี
62013063638 นายเจตริน ละชินลา
62013063639 นางสาวจิราพร สุทธิวงศ�
62013063640 นางสาวหัทยา ถิถา
62013063641 นางสาวธนาชิตา สุมณฑา
62013063642 นางสาวสุพัฒชา ทองสุข
62013063643 นายสุริยา ยาประจัน
62013063644 นางสาวธนินทรา อุทรักษ�
62013063645 นางสาวธนาภรณ� เจริญด%วง
62013063646 นายชูศักด์ิ สีมารัตน�
62013063647 นางสาวโชติกา กาวิน
62013063648 นายป@ยะ ถนอมรอด
62013063649 นางสาววนิดา วันทาแท5น
62013063650 นายดวิษ ตุติยากรณ�
62013063651 นางสาวรัตนภรณ� ศรีประเสริฐ
62013063652 นางสาวเกนิกา เจริญอัศวสุข
62013063653 นางสาวเยาวดี ผุดผ5อง
62013063654 นางสาวอมรา วิชัยวงษ�
62013063655 นางสาววราภรณ� มูลศักด์ิ
62013063656 นางสาวติณณา สุวรรณสมบัติ
62013063657 นางสาวนิลวนา โตฉิม
62013063658 นางสาวสมหวัง วาดงามรักษ�
62013063659 นางสาวนันทนา กาส5าน
62013063660 นางสาวศศิกาญจน� เพ่ิมดี

หน%า 2122 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063661 นางสาวอัมพวรรณ พันเชิงพิชัยนาวิน
62013063662 นางสาวดวงกมล กมลศักด์ิพิทักษ�
62013063663 นายคมกฤต จันคง
62013063664 นางสุภาภรณ� เทศัชบุตร
62013063665 นางสาวกรรณิการ� สุทธมาตย�
62013063666 นางสาวกฤติยาภรณ� นนกระโทก
62013063667 นางสาวปุษย ขําเจริญ
62013063668 นางสาวภัทรนาฏ จันทรรัตน�
62013063669 นางสาวไพลิน ไข5มุก
62013063670 นายธนวิชญ� ป@ริยะ
62013063671 นางสาววนิดา จันทะเบ%า
62013063672 นางสาวธิดารัตน� มณฑาสุข
62013063673 นางสาววิลาวัณย� เพ็งสว5าง
62013063674 นายรุจิภาส ปานสอน
62013063675 นางสาวสุประวีณ� ศรทอง
62013063676 นายภาณุวัฒน� จีนแจ
62013063677 นางสาวรสิกานต� ลีรัตนนุรัตน�
62013063678 นายมารุต อมฤก
62013063679 นางสาวป@ยารัตน� รักแจ%ง
62013063680 นางสาวภาริดา ปFญญาประชุม
62013063681 นางสาวภาชินี จันทรธาดา
62013063682 นางสาวศิริรักษ� สมจิตร
62013063683 นางสาวอารีรัตน� กําลังวุธ
62013063684 นางสาวชุลิตา ศรีปFญญา
62013063685 นางสาววรรณิสา ย%อยนวล
62013063686 นางสาวจันทรา จันทสาร
62013063687 นางสาวอตินุช เกษกล%า
62013063688 นางสาวทักษพร วรกิจ
62013063689 นางสาวธนญา คณะทอง
62013063690 นางสาวเสาวภา สืบดี

หน%า 2123 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063691 นายกิตติกุล แรกข้ึน
62013063692 นางสาวอังฉิมา ลิ่มเครือยาญ
62013063693 นางสาวจิราภา พิเมย
62013063694 นางสาววรงค�ศิริ มาลาศรี
62013063695 นางสาวนริศรา ประเสริฐวิบูลย�
62013063696 นายธีรภัทร เนตรมงคล
62013063697 นางสาววีรยา พรมจันทร�
62013063698 นางสาวรุ5งนภา เจริญรักษา
62013063699 นายประวิทย� จันทร�อํานวย
62013063700 นายกิตติคม สีดาวเรือง
62013063701 นายศุภกฤต เพชรรัตน�
62013063702 นางสาวเสาวดี อนุสรณ�กมลา
62013063703 นางสาวกานต�มณี เรือนแก%ว
62013063704 นายวสันต� บุญประเสริฐ
62013063705 นายภาณุพงศ� ด5านชัย
62013063706 นางสาวผ5องศรี พรมแย%ม
62013063707 นางสาวกาญจนา เพ่ิมมณีรัตน�
62013063708 นายภาคภูมิ บัวตูม
62013063709 นางสาวศิรินภา ศิริยม
62013063710 นายไชยยา เผือกแก%ว
62013063711 นางสาวสุชาดา พิพัฒสุวรรณชัย
62013063712 ว5าที่ร%อยตรีอัคคณัฐ วิเวโก
62013063713 นางสาวกมลชนก พุ5มใย
62013063714 นางสาวนูรยานา เจUะเลาะ
62013063715 นางสาวศิรดา มานะพิชิตวงษ�
62013063716 นายเนติภูมิ บุญโถ
62013063717 นายพรพัฒน� กาวิละ
62013063718 นายฉัตรมงคล ประสารศรี
62013063719 นายวรพงษ� ทิพย�ประพัทธ�กุล
62013063720 นางธันย�ชนก อินแตง

หน%า 2124 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063721 นางสาวสุมาลี พวงพันธ�
62013063722 นางสาวเอมอร หม่ันเขตกรณ�
62013063723 นางสาวสุวรรณา ตUะจา
62013063724 นายศิวัช รัตนนาคินทร�
62013063725 นางสาววนิดา คะเดแย%ม
62013063726 นางสาววนิดา เทียนทอง
62013063727 ว5าที่ ร.ต.พงศกร ภักด์ิประไพ
62013063728 นายนิธิพงศ� หงส�อรุณ
62013063729 นางสาวศศิวิมล รินน้ําอ5าง
62013063730 นายทรัพย�ทวี โพธ์ิใคร
62013063731 นางสาวเจนจิรา หลอดแก%ว
62013063732 นางสาวกมลรัตน� วนภูมิพิทักษ�
62013063733 นายศตวุฒิ คงเอี่ยม
62013063734 นายอาทิตย� ผังมาลี
62013063735 นางสาวธันย�ชนก กาหลง
62013063736 นายปฐมพงษ� อ5อนน%อม
62013063737 นางสาวณัฏฐธิดา หิรัญวัฒนานนท�
62013063738 นางสาวอัญชนา ทวีสุขนิธิ
62013063739 นายปรีชา สงวนตัด
62013063740 นางสาวจุฑามาศ วุฒินราพร
62013063741 นางสาวสุธาวัลย� หาญทัศนไมตรี
62013063742 นายณัฐภาส ศาลาลอย
62013063743 นางสาวศรีวิภา เฉลิม
62013063744 นางสาวธันยารัศม์ิ จรูญรัตน�
62013063745 นางสาวณหทัย ลิ้มสกุล
62013063746 นางสาวสมใจ ป@Pนคํา
62013063747 นางสาวจารุวรรณ เต%นเพชร
62013063748 นางสาวอภิญญา มณีวงษ�
62013063749 จ5าอากาศเอกปรพล รีรักษ�
62013063750 นางเมทิกา ศรีรินทร�

หน%า 2125 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063751 นางสาวศิวรัตน� พุ5มจันทร�
62013063752 นายกนกพล สอนประเสริฐ
62013063753 นางฝนทิพย� สมลา
62013063754 นางสาวจันทร�ธริตา วรคันทักษ�
62013063755 นายจารุพงศ� ปวิชพงศ�กุล
62013063756 นางสาวมนทิรา วันธานี
62013063757 นางสาวชนิกานต� ทองสตา
62013063758 นางสาววชิราภรณ� ธรรมวุทา
62013063759 นางสาวสุพรรณี ทรัพย�ประเสริฐ
62013063760 นายอาชวิน เหล5าวาณิชย�
62013063761 นายเอกชัย ศรีลาภ
62013063762 นางสาวศรัญญา ย่ังยืน
62013063763 นายธนภัทธ� เทพเทวิน
62013063764 นางสาวสะดียะห� หะยีมะเด็ง
62013063765 นางสาววรฤทัย อ%นน%อย
62013063766 นายสมชาย มะโหฬาร
62013063767 นายณัฐพงศ� แหละเหย็บ
62013063768 นางสาวนภสร ศรีแก%ว
62013063769 นายณัฐพล โล5อุทัย
62013063770 นางสาวเมธาวดี ประธงศิลปQ
62013063771 นางสาวรุ5งทิพย� ศรีวะรมย�
62013063772 นางสาวจิราภรณ� หมุดนันใจ
62013063773 นายชนะศักด์ิ นิลประภา
62013063774 นางสาวชัญญภัทร จิตรภักดี
62013063775 นางสาวอาทิติญา งามสมพงษ�
62013063776 นางสาวณัฐพร ชีวสุทธิ
62013063777 นายอนุพงษ� เจนใจ
62013063778 นายยุทธพงศ� เพชรโชติ
62013063779 นางสาวสุกันตา มันทะนา
62013063780 นายอนวัช เปราะแดง

หน%า 2126 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063781 นางสาวเมธาวี ทองใบ
62013063782 นางสาวสุวรรณทิพย� เอี่ยมจิตร�
62013063783 นางสาวสุพิชญา ใจตUะ
62013063784 นายกรีฑาวัฒน� โคตรศรีวงษ�
62013063785 นางสาวสุชาดา แหลมทอง
62013063786 นายจิณณวัตร สายไทย
62013063787 นางสาวจิราวรรณ รักษาชนม�
62013063788 นางสาวกาญจนา กรเกษม
62013063789 นางสาวลลิตา แก%วกัณหา
62013063790 นางสาวพรณฐินี เรืองโสภาสิทธ์ิ
62013063791 นางสาวพลอย สุขนิยม
62013063792 นางสาววรรณนาฎ เรืองดิษฐ�
62013063793 นายธิติ หาสุข
62013063794 นายธนัท สุริยะวงค�
62013063795 นางสาวภัคสุภา ไชยวุฒิ
62013063796 นางสาววริศรา สามัคคี
62013063797 นางสาวภัทราวรีย� ขันทอง
62013063798 นางสาวโชติกุล ช5วยชม
62013063799 นายธนพล เจริญมรรค
62013063800 นางสาวสุชานรี มีแก%ว
62013063801 นายนัฐวุฒิ พุ5มเปYPยม
62013063802 นายนิติธร ประทุมทอง
62013063803 นายลัทธวิทย� คงสวัสด์ิ
62013063804 นางสาวพิชามญชุ� คําปFน
62013063805 นายสุเมทร� อู5แสง
62013063806 นายฉัตรชัย กลิ่นกล5อม
62013063807 นางสาวอรวรรณ บุญสอน
62013063808 นางสาวภัทราวดี ณ พัทลุง
62013063809 นางสาวอัญชีรา สุวลักษณ�
62013063810 นางสาวสกุลทิพย� ชัยชนะ

หน%า 2127 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063811 นางณิชชารีย� เพ่ิมพิพัฒน�
62013063812 นายปกรณ�วิช มีสมบัติ
62013063813 นายสุทัศ แก%วไพฑูรย�
62013063814 นายสายชล ละอออ5อน
62013063815 นางสาวธัณย�นิชา ฉํ่าพิพัฒน�
62013063816 นางสาววรกาญจน� ละมุด
62013063817 นายพรรณเศรษฐ� กานต�รวีกุล
62013063818 ว5าที่ ร.ต.หญิงปFทฐา สังข�อยู5
62013063819 นางสาวกชรัศม์ิ ภารไสว
62013063820 นางสาวอิสราภรณ� นวลแก%ว
62013063821 นางสาวตรีนุช คงนาค
62013063822 นางสาวจริยากร พูนสุวรรณ
62013063823 นายวีระพล แสงภิบาล
62013063824 นางสาวมณีรัตน� ป@Pนแก%ว
62013063825 นางสาวจิรารัตน� เภตรา
62013063826 นางสาวพรพรรณ จันทร�ภิรมย�
62013063827 นางสาวนารี นิพัทชา
62013063828 นางสาวจราวัฒน� อินสุวรรณ�
62013063829 นางสาวกมลทิพย� สิริรัตนวิไล
62013063830 นางสาวดลยา กล5อมจิตต�
62013063831 นายนฤชิต สงแสง
62013063832 นายวัชรินทร� สุขไข5
62013063833 นางสาวอรัญญา สําเภา
62013063834 นางสาวจรุวรรณ สินศิริ
62013063835 นางสาวปริสา มีเถ่ือน
62013063836 นางสาวซัลวาย� มามะ
62013063837 นายวิษธร วงศ�บาตร
62013063838 นางสาวพิมลดา มีหล%า
62013063839 นายธนวัฒน� ปุXนบรรลือเดช
62013063840 นางสาวสินีรัตน� กัลยาณมิตร

หน%า 2128 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063841 นางสาวศุภาพร สมบัติเปYPยม
62013063842 นายหรรษา กลิ่นจันทร�
62013063843 นางสาวอมรรัตน� ชื่นฤทัย
62013063844 นายนล ชูจิตร
62013063845 นางสาวภาณุมาศ คงคา
62013063846 นางสาวโสรยา พัฒน�ทวีกิจ
62013063847 นายวัชราวุฒิ ทําไว
62013063848 นายพงศ�พิสุทธ์ิ สายด%วง
62013063849 นายกิตติชัย เปYPยมอินทร�
62013063850 นางสาวณัฐพร จันทะบูรณ�
62013063851 นางสาวกชกร ศาลาทอง
62013063852 นางสาวรสริน ดีขาย
62013063853 นางสาวศิริมาศ ป;อมมาตา
62013063854 นางสาวอุไรพร คําชนะ
62013063855 นางสาวทิพย�พาภรณ� คําสุข
62013063856 นางสาวน้ําฝน แซ5อึ๊ง
62013063857 นายณัฐพล บุญปลื้ม
62013063858 นายภัทรพล ศักดา
62013063859 นางสาววาริศา ศรีสมัย
62013063860 นายเรภาย ต้ังพานิช
62013063861 นายณรงค�ฤทธ์ิ เลิศอาวุธ
62013063862 นางสาวเบญจวรรณ สร%างพล
62013063863 นางสาวจิราพร สุริวงค�
62013063864 นางสาวอําไพ โคตรสมบัติ
62013063865 นางสาวเบญจวรรณ เนียมหมวด
62013063866 นายพชร ศุภการ
62013063867 นางสาวพัชราภรณ� คําเลิศ
62013063868 นางสาวจันทร�พร บุญเพ็ง
62013063869 นางสาวมัชชา แสงฉาย
62013063870 นายธีรวัฒน� เรือนหล%า

หน%า 2129 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063871 นายธีรวัฒน� เครือย้ิม
62013063872 นายเจษฎา วรจารุ
62013063873 นายไพรวัลย� ม่ันเครือ
62013063874 นางสาวกมลวรรณ สุดเกตุ
62013063875 นายจิรัสย� โลกนิมิตร
62013063876 นางสาวชนิดา โชคสวัสด์ินุกูล
62013063877 นางสาวพลอยศิริ กาสินธุ�พิลา
62013063878 นายพัทธ�ดนัย หลงปาน
62013063879 นายณัฐพงศ� ม่ันศักด์ิ
62013063880 นางสาวนภาพร ปาจุติ
62013063881 นางสาวสุภัทรา พ่ึงอุทัยศรี
62013063882 นางสาววณิชชา วิชชุไตรภพ
62013063883 นางสาววิไลวรรณ ร5องยืด
62013063884 นางสาวฐิติมา กองกวด
62013063885 นางสาวเนรัญชรา กุลาเทศ
62013063886 นางสาวนูรียะห� เจUะเตะ
62013063887 นางสาวสิริวิมล คําใจดี
62013063888 ว5าที่ ร.ต.หญิงสโรชา แสงพงษ�
62013063889 นางสาวอัญญมุขย� เตียวป@ยกุล
62013063890 นางเสาวลักษณ� ชะนะ
62013063891 นายธนพล เกตุประกอบ
62013063892 นางสาวชลิดา เทพมณี
62013063893 นางสาวอริสา ตันนาดี
62013063894 นายวัชรพงศ� ขวัญหวาน
62013063895 นางสาววัลภา บุราญ
62013063896 นางสาวศุทธินี จันทศรีคํา
62013063897 นางสาวจุรีพร แซ5ท%าว
62013063898 นางสาวชนานาถ ธีระพงษ�
62013063899 นางสาวภคมน จันดากุล
62013063900 นายทัศนพิทักษ� บุญประเสริฐ

หน%า 2130 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063901 นางสาวสุดารัตน� หมุนแทน
62013063902 นางสาวสุพัตรา อ%นชัยยา
62013063903 นางสาวชนันธร นุ5มนวล
62013063904 นางสาวอรุณรุ5ง วิชามูล
62013063905 นางสาวกฤตพร เผือกทิพย�
62013063906 นางสาวอัญญารัตน� ทวี
62013063907 นางสาวณัฎฐา ธรรมศักด์ิชัย
62013063908 นายเศรษฐพงษ� ปริเตสัง
62013063909 นางสาวชนิษฐา เกิดบัณฑิต
62013063910 นายพิเชษฐ� บํารุงภักด์ิ
62013063911 นางสาวชนัดดา เรืองฤทธ์ิ
62013063912 นางสาวศศิวิภา นามพันธ�
62013063913 นางสาวสิริธร ลิ้มเปรมวัฒนา
62013063914 นายเอื้อตะวัน เคนสันเทียะ
62013063915 นางสาววิลาสินี วัฒนศิริ
62013063916 นางสาวสุธิดา วิเศษศรี
62013063917 นายกิตติพันธ� โชคอนันต�คุณ
62013063918 นางสาวมลฑกานต� ทองป@ว
62013063919 นางสาวอัมพิการ� สมภารวงค�
62013063920 นายพศวีร� จงอยู5สุขสันต�
62013063921 นางสาวกรรณรส จันทร�ประเสริฐ
62013063922 นางสาวปฐมา กันยายาว
62013063923 นางสาวพิมลพรรณ ล%อมสุขา
62013063924 นางสาวเมทินี ศรีแจ5มดี
62013063925 นางจิรณัฐ จักรน้ําอ5าง
62013063926 นางสาวสุพัชชา เทศใจ
62013063927 นายปณชัย วงศ�ศรีศุภกุล
62013063928 นายณภัทร รัชดาศิวะกุล
62013063929 นายศุภกร ผลเจริญ
62013063930 นายธีรภัทร บุญศรีภูมิ

หน%า 2131 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063931 นางสาวบังอร อะโน
62013063932 นางสาวปวีณ�ธิดา ศรัทธาสุข
62013063933 นางสาวณัฐกมล พลคชา
62013063934 นางสาวสาวิณี กรวยสวัสด์ิ
62013063935 นางสาวรัตนา โพธ์ิทัย
62013063936 นางสาวนิภาพร จันตUะพรมมา
62013063937 นางสาวยุพาวรรณ สวัสดี
62013063938 นางสาวอุไรพร สอนสุภาพ
62013063939 นางสาวอุไรทิพย� ไชยคํา
62013063940 นางสกาวรัตน� แดงอร5าม
62013063941 นางสาวพิมพิมล มหาเสนา
62013063942 นายสมโภชน� พูนสุวรรณ
62013063943 นายเกรียงไกร แสงหล5อ
62013063944 นางสาวศจีวรรณ วงษ�บุญธรรม
62013063945 นายฐิติวัฒน� ชุมพล
62013063946 นายภุมเรศ ยามดีเลิศ
62013063947 นายธนาธิป รัตนจินดา
62013063948 นายปธิกร อัชฌารจเรข
62013063949 นายศราภพ คํามี
62013063950 นางสาวคุณัญญา ดีม่ัน
62013063951 นางจุฑาธัช พิชิตชัยเจริญ
62013063952 นางสาวสุภารัตน� ประชุมสงค�
62013063953 นายภูภิพัฒน� พัฒเที่ยง
62013063954 นายวันจักรี สุขใย
62013063955 นายเสกสรร หงษ�ทอง
62013063956 นางสาวนาราศิริ พุทธรอด
62013063957 นายธวัชชัย ปาละอุต
62013063958 นางสาวณัฐกานต� ต%นเตย
62013063959 นางสาวจิตติมาภรณ� ขําชู
62013063960 นายอําพล จันทะสอน

หน%า 2132 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063961 นางสาวขวัญฤดี กาญจนะ
62013063962 นางสาวปภาพร ขันท5าจีน
62013063963 นางสาวอรนิชา หาญณรงค�
62013063964 นายกรรณสูต ชุตาภรณ�
62013063965 นางสาวฉันท�ชนก ธงสมบัติ
62013063966 นางสาวสิริธิดา มานะจิตต�
62013063967 นางสาวพัชราวริน มีครัว
62013063968 นางสาวมารีญา ดูเบย�
62013063969 นางสาวพรรณาพร สานนท�
62013063970 นายชนกันต� คชาพงษ�
62013063971 นายนิรุตต� บ5อเกิด
62013063972 นางสาวเกศินี อ5องเกษม
62013063973 นางสาวป@ยนาถ บํารุงศรี
62013063974 นางสาววิชชุดา วรบัณฑิต
62013063975 นางสาวลลิตา คมขํา
62013063976 นายสายชล ดูพิมาย
62013063977 นางสาวณิชารีย� ยาใจ
62013063978 นางสาวพิศโฉม สราญรมย�
62013063979 นางสาวสุดารัตน� สินเกิดสุข
62013063980 นายสฤษด์ิพงศ� น%อยพานิช
62013063981 นายสุรศักด์ิ ฤกษปาณี
62013063982 นางสาวทองใบ ศรีสุวรรณ
62013063983 นายนัทวิชญ� คุ%มวิจัยรัตน�
62013063984 นางสาวณัฐปรานต� ฤกษ�ภัทรสรณ�
62013063985 นางสาวอัจฉรา ฉิมแฉ5ง
62013063986 นางสาวสุนทรียา อายุวัฒนะ
62013063987 นายภัทรพล ไชยอิน
62013063988 นายเกียรติศักด์ิ ถาดสูงเนิน
62013063989 นายวิวัฒน� สวาทชาติ
62013063990 นางสาวนวรัตน� อยู5สมบูรณ�

หน%า 2133 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013063991 นายณัฐกร อุ5นใจคํา
62013063992 นางสาวศศินา ศรีบัวทิม
62013063993 นางสาวมณิสรา สุขแก%ว
62013063994 นางสาวศิริอนงค� กากแก%ว
62013063995 นายธัญนพ ราษฎร�นิยม
62013063996 นางสาวเกศินี ชัยมนตรี
62013063997 นางสาวขนิษฐนภา สําเร็จดี
62013063998 นางสาววรรณวิศา บุญมา
62013063999 นางสาววิรยา จันทร�เที่ยง
62013064000 นางสาวอรัญญา เชิดฉันท�
62013064001 ว5าที่ร%อยตรีฉัตรณรงค� วงค�สลี
62013064002 นางสาวสุธาทิพย� เนียมกล่ํา
62013064003 นางสาวณัฐสุดา ทองเต็ม
62013064004 นางสาวชลิตา แสงนิลหม่ืนไวย
62013064005 นายณัฐกร วงษ�นิ่ม
62013064006 นายณัฐพงษ� วุฒิระวัฒน�
62013064007 นางสาวจุติพร เกิดบ%านบ5อ
62013064008 นางสาวรชตวรรณ วรรณศรี
62013064009 นางสาวรัชนีกร นากอง
62013064010 นางสาวจิรัชยา ฉันสําราญ
62013064011 นางสาวสุภัชญา ชูพันธ�
62013064012 นายป@ติภัทร ยะปะนัน
62013064013 นายชัยรัตน� แก%วมณี
62013064014 นางสาวนวลฉวี กองแก%ว
62013064015 นางสาวภัทราภรณ� นุ%ยพ5วง
62013064016 นางสาวสุภาพร สมัยบัวสิงห�
62013064017 นายชนะ พงศ�กูลเกียรติ
62013064018 นางสาววัชราพร ประสานพิมพ�
62013064019 นางสาวเมทิกา นวลแก%ว
62013064020 นายจิรเมธ วงศ�ใหญ5

หน%า 2134 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013064021 นางสาวรติรัตน� ฟFกทอง
62013064022 นางสาววิยะดา สุวรรณมงคล
62013064023 นายอธิภัทร ปานนาค
62013064024 นางสาวยาบารียะห� สะมาแห
62013064025 นายณัฐวุฒิ ด%วงช5วย
62013064026 นายอรรถพล คําด%วง
62013064027 นางสาวพิมผกา มาลัย
62013064028 นางสาวณพิชาญา กล5อมรอด
62013064029 นางสาวอภิสรา พลีวรรณ
62013064030 นางสาวปาณิสรา นาคคล%าย
62013064031 นางสาวกรกมล กันชัย
62013064032 นางสาวดลพร กาวีเป@บ
62013064033 นางสาวสุนิสา วงษ�ทวี
62013064034 นางสาวรวีวงศ� ดิษยนันท�
62013064035 นายทรงวุฒิ ประวัง
62013064036 นางสาวณัฐฐินันท� น%อยศิริ
62013064037 นางสาวเทพธิดา บุญตาสุทธิ
62013064038 นางสาวพิชามญชุ� ฤทธิเดช
62013064039 นางสาวอรกนก สุขจันทร�
62013064040 นางสาวยุพาภรณ� ฉายขุนทด
62013064041 นายธีรชัย น5วมโพธ์ิ
62013064042 นายณัฐพล ประดับมุข
62013064043 นางสาวสุกัญญา มหามนตรี
62013064044 นางสาวโชติกา แสงวิเชียร
62013064045 นางสาวชลธิชา จริตงาม
62013064046 นางสาวสมัย สีโมรด
62013064047 นางสาวชาลิสา เสนพงศ�
62013064048 นายอุเทน ชัยมูลวงศ�
62013064049 นางสาวดุษฎี สวัสด์ิ
62013064050 นายคทาวุธ ช5วยชูชื่น

หน%า 2135 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013064051 นางสาวดรุณี บุรีแก%ว
62013064052 นางสาวเนตรชนก สุขสวัสด์ิ
62013064053 นางสาววิไลลักษณ� เกตุพักร�
62013064054 นางสาวธนัตถ�นันท� พยุงวัฒนา
62013064055 นางสาวเมธิสา เลิศสถาพรสุข
62013064056 นายพัทเทพ วิบูลย�จันทร�
62013064057 นางสาวศศิธร พจนะแก%ว
62013064058 นางสาวพชรพร พิมพ�แพทย�
62013064059 นางสาววรากร คนมาก
62013064060 นางสาวจันทิพย� กะระโสภณ
62013064061 นางสาวสุพรรณี สุขสมบูรณ�
62013064062 นายอํานาจ นิ่มนวล
62013064063 นางสาวฟาตอนะห� แวตาเยะ
62013064064 นางสาวสุทธินันทน� สุขลาภ
62013064065 นางสาวปYตินันท� พรพัฒน�วัฒนา
62013064066 นายณัฐวุฒิ ดอกกฐิน
62013064067 นางสาวนิตยา เฮงเจริญ
62013064068 นายศราวุธ คงบุญ
62013064069 นางสาวภัทราพร ฐิรโฆไท
62013064070 นายรัตน�เจริญ สัจจะเลิศ
62013064071 นางสาวณัฐมน สารศรี
62013064072 นายวรายุทธ� ซอหมัด
62013064073 นางสาวสิรินดา เมธาวิทย�
62013064074 นางสาวศรินยา อานามวงษ�
62013064075 นางสาวสไบแพร แคล%วโยธา
62013064076 นางสาวศุภิสรา ประกอบจรรยา
62013064077 นางสาวสิริลักษณ� ผ%าแดง
62013064078 นางสาวมนธิรา ประดิษฐ�
62013064079 นางสาวจุฑาทิพย� มณีใส
62013064080 นายประสิทธิชัย แสงประทุม

หน%า 2136 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013064081 นายกรกช เลิศแก%ว
62013064082 นางสาวมุจลินท� คํามี
62013064083 นายอาทิตย� เปลี่ยนศรี
62013064084 นางสาวนิภาพร จินดาวัฒน�
62013064085 นายอนุภาพ จันทร�โต
62013064086 นางสาวนิรัชรินทร� ขัดป@นใจ
62013064087 นางสาวปารณีย� สวยลึก
62013064088 นางสาวชลัดดา พรมดวงดี
62013064089 นางสาวชนิกา สาระไชย
62013064090 นางสาวสุภัสตรา สําลีนิล
62013064091 นายสัตยา แสงเคน
62013064092 นายรัชต�พล พันธุ�จําเริญ
62013064093 นางสาวพรวิภา สารพล
62013064094 นางสาวอาภาพร สีชํานาญ
62013064095 นายปกรณ� บัวแสง
62013064096 นางสาวสุรภา คุ%มผล
62013064097 นางสาวกุลิสรา อภิวราธนากูล
62013064098 นายเกษมสุข เคนอุทุม
62013064099 นางสาวกรรณิการ� ประทีป
62013064100 นางสาวสุริยาภา จงจินากูล
62013064101 นายอนุวัฒน� กุภาพันธ�
62013064102 นางสาวพรนิภา กันสุธา
62013064103 นางสาวปFณณรัตน� ดํารงค�สนิทภัสร�
62013064104 นางสาวทิพวัลย� คุ%มภัย
62013064105 นายจักรพงษ� ชัชวาลวงศา
62013064106 นายศุภพงศ� ประถมเสาวนีย�
62013064107 นายปวีณ ไสลวงษ�
62013064108 นางสาวสุทธ์ิจีรา ไชยชนะ
62013064109 นางสาวนภาจรัส หม่ืนวงษ�
62013064110 นางสาวมณีรัตน� โหมดเทศ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013064111 นายวรพจน� วิเศษพจนกิจ
62013064112 นางสาวจุฑาวรรณ บุ5งหวาย
62013064113 นางสาวปFณฑ�ชนิต สุขจันทร�
62013064114 นางสาวฐิติชญา บุญเทพ
62013064115 นายมัชฌิมานนท� สุดเสน5ห�
62013064116 นางสาวปรียาภรณ� เดชอรัญ
62013064117 นางสาวณัฐชา ทิพย�จรัสไพบูลย�
62013064118 นางสาวนิลาวัลย� เนียมแก%ว
62013064119 นายอภินันท� ธนศักด์ิโสภณ
62013064120 นายฤทธิรงค� รอบคอบ
62013064121 นางสาวปFทมพร ใจกล%า
62013064122 นางสาวปFญญาศิริ จินตยาวุฒิ
62013064123 นายวรพจน� เทียนทอง
62013064124 นางสาวสายมณี สงใส
62013064125 นางสาวชนัสถ�นันท� โกมลวิสุทธ์ิ
62013064126 นางสาวธัญชนิต สยมชัย
62013064127 นางสาวสุชานาถ จันทร�สุข
62013064128 นายกฤษกร คนหาญ
62013064129 นางสาวสุภาพร จงมีสัตย�
62013064130 นางสาวจันทิมา เหมพลชม
62013064131 นางสาวมานิษา เรี่ยวแรง
62013064132 นางสาวภาสุรีย� งามประดิษฐ�
62013064133 นางสาวสวรรยา สิทธิรุ5ง
62013064134 นางสาวธาราดา ทําทอง
62013064135 นางสาวจิรัฐติกาล เสมอใจ
62013064136 นางสาวกชกร อาจจันทร�
62013064137 นายรณชัย บัวหนา
62013064138 นายอัครรัชต� เที่ยงดี
62013064139 นายอดิศักด์ิ อดุลเดชากุล
62013064140 นางสาวกานต�ชนิต เกิดนาค

หน%า 2138 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013064141 นางสาววรรณสิริ กิมจันทร�
62013064142 นางสาวมัณฑิกา ชื่นสําราญ
62013064143 นางสาวสุทามาศ ขุนเอม
62013064144 นายอิศรา ทรัพย�เจริญ
62013064145 นางสาวมานัญญา วัตยา
62013064146 นางสาวชลดา กรมน%อย
62013064147 นายอัฐพิชิต คําคง
62013064148 นายสุทธิรักษ� เดว่ี
62013064149 นางสาวภัสส�ฐิตา สิทธิไชย�ธํารง
62013064150 นางสาวธัญสินี วงษ�ระเบียบ
62013064151 นางสาวจุฑาทิพย� สุมน
62013064152 นางสาวสุภาวดี สิงหันต�
62013064153 นางสาวศุภนฎา นิลพงษ�
62013064154 นายนิติพงษ� นิลสุรัตน�
62013064155 นายยุทธภูมิ วิหาโคต
62013064156 นางสาวสุธาสินี ชุมชนะ
62013064157 นางสาววิราวรรณ วงษ�นาศรี
62013064158 นางสาวสุดารินทร� ขวัญหนู
62013064159 นางสาวเบญจมาศ ทัดวงค�
62013064160 นางสาวธนภรณ� ศรีอาราม
62013064161 นางสาวดารารัตน� วัฒนะศิริ
62013064162 นางสาวลดารัตน� แดนดงเมือง
62013064163 นางสาวชฎาภรณ� ศรีสงคราม
62013064164 นายพงศ�พิสุทธ์ิ สุคนธศีลกุล
62013064165 นางสาวพนิดา มะปราง
62013064166 นางสาวมริสสา สนิทวงศ�
62013064167 นายพิทยา ยอดทองดี
62013064168 นางสาวอังสุมาลิน คุ%มเรือน
62013064169 นางสาวสิอําภา อินบาง
62013064170 นางสาวกฤษณา นามสพรรค
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ระดับปริญญาตรี

62013064171 นางสาวนงลักษณ� กิตติภัทราธร
62013064172 นายศักด์ิสิทธ์ิ จริยาเลิศศักด์ิ
62013064173 ว5าที่ ร.ต.วงศธร วงษ�สุวรรณ�
62013064174 นางสาวณัฐชา จันทา
62013064175 นางสาวผกามาส ศรีชัย
62013064176 นางสาวกชกร ศศิประภาพร
62013064177 นางสาวกรรณิการ� เรืองสกุล
62013064178 นางสาวจิดาภา น%อยดัด
62013064179 นางสาวสุภาวดี รัตนพงศ�พันธ�
62013064180 นางสาวประภาศิริ คล%ายสุบรรณ
62013064181 นางสาวอรวีร� กุลพันธ�
62013064182 นางสาวสุฑามาศ อุ5นอุรา
62013064183 นายชวัล เลิศกําธรชัย
62013064184 นายภราดร ไฝทอง
62013064185 นายภาณุพงศ� อุดมพันธ�
62013064186 นางสาวธัญญ�ฐิตา อัครธนาธิวัฒน�
62013064187 นางสาวแพร อนุรักษ�
62013064188 นางสาวรุจีรัตน� วีระพงศ�
62013064189 นายณพนัย คําเข่ือน
62013064190 นายฤกษ�ปภากร เขม%นกิจ
62013064191 นางสาวเบญญาวรรณ เทียนบ%านขอม
62013064192 นางสาวรัชฎาภรณ� ศรีธัญรัตน�
62013064193 นางสาวอณัศยา ขุนศรีใจ
62013064194 นางสาวพิมพ�แพรวา ยศอาลัย
62013064195 นางสาวอารียา ภู5อร5าม
62013064196 นายชยณัฐ สุขุมปาลกุล
62013064197 นางสาวพรนิภา ยอดมณีวรรณ
62013064198 นางสาวน้ําฝน สบาย
62013064199 นางสาวอิสรีย� สายสมาน
62013064200 นายสุวิทย� เกษสลวย
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ระดับปริญญาตรี

62013064201 นางสาวจิตติมา อาทรธํารงค�
62013064202 นางสาวพลอย จันทร�ทวร
62013064203 นางสาวมาริสา เหมือนเพ็ชร
62013064204 นางสาววาสนา เอ็มโอด
62013064205 นางสาวพัชริดา เสือปาน
62013064206 นายชนาธิป ทองเล็ก
62013064207 นายทวีศักด์ิ อักษรศรี
62013064208 นายพนิตนันท� นาคบํารุง
62013064209 นางสาวธนพร ประกอบดี
62013064210 นายสุทธิชัย นาครัตน�
62013064211 นางสาวสุดารัตน� ฤทธิโชติ
62013064212 นายวรธน จิรัษฐิติพงศ�
62013064213 นางสาวเพ็ญพิชชา แซ5อEอง
62013064214 นางสาวภัทราภรณ� ปูนเต%า
62013064215 นางสาวแพรววจี สันดี
62013064216 นายวิศรุฒ ปทุมานนท�
62013064217 นายพิเชษฐ พรมสวัสด์ิ
62013064218 นายอัฟฮัม ปูเตUะ
62013064219 นางจีรนันทน� มากมูล
62013064220 นายณัฐพงศ� พงษ�ชู
62013064221 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกนกวรรณ ด5านส5งเสบียง
62013064222 นางสาววรนันทน� ปานสาลี
62013064223 นายชัยมงคล บุญถนอม
62013064224 นางสาวสิริกาญ สมภาร
62013064225 นายสิรภพ ธนะมูล
62013064226 นายภาคินันท� เจนช5วยชาติ
62013064227 นางสาววรัญช�ธิตา พัฒนประภาพันธุ�
62013064228 นายวัชระ เมืองซ%าย
62013064229 นายปฏิญญา ปกป;อง
62013064230 นางสาวเสาวลักษณ� กิณเรศ
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ระดับปริญญาตรี

62013064231 นางสาวอารียา สีทิม
62013064232 นางสาวดวงพร ศรีแสง
62013064233 นางสาวอุษณี พรมณี
62013064234 นางสาวพรพรรณ ปFนใจ
62013064235 นางสาวจิราวรรณ ประมาณ
62013064236 นายตรีเทพ รบมีชัย
62013064237 นางสาวธันย�ชนก น้ําดอกไม%
62013064238 นางสาววราภรณ� อัศวศรีอนันต�
62013064239 นางสาวทรรศน�พร กาศสกุล
62013064240 นางสาวโสภิตา หวันเศษ
62013064241 นางสาวภรดาณี จันทร�เจริญ
62013064242 นางสาววิกาญดา ศรีอ่ําดี
62013064243 นายสมเกียรติ มูลทา
62013064244 นางสาวสิรภัทร สุขสกุล
62013064245 นางสาววรรณเพ็ญ สุริวงค�
62013064246 นางสาววิภาวรรณ ตันตินันท�
62013064247 นางสาวรัตติยา คําประภา
62013064248 นางสาวนัทภรณ� ทองสุโชติ
62013064249 นางสาววราภรณ� ขาวผิว
62013064250 นางสาวพิชญธิดา ช5างสากล
62013064251 นางสาวเบญจพร วิชชุถาวร
62013064252 นางสาวปรียาภรณ� บรรจงช5วย
62013064253 นางสาวปาริษา สุภาภรรณ
62013064254 นายกฤดิพัฒน� ชูนามชัย
62013064255 นางสาวรัตญาภรณ� ศรีผ5องงาม
62013064256 นายราชันต� ฤทธ์ิบุญ
62013064257 นางสาวกมลทิพย� ทองทิพย�
62013064258 นางสาวกนกภรณ� ท%ายวัง
62013064259 นายชํานิ ทองคํา
62013064260 นายธีรพล บัณฑิตวิมล
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62013064261 นางสาวจินตนา จันทร�เพ็ชร
62013064262 นางสาวประภัสรา เม5นลบ
62013064263 นางสาวธันยธรณ� การสมทบ
62013064264 นายวรวุฒิ เวียงยศ
62013064265 นางสาวพัชรียา ถึงสุข
62013064266 นางสาวมณีรัตน� สวนดอกไม%
62013064267 นางสาวนิชาภา บุดดารัมย�
62013064268 นางสาวพิมพ�วิมล ผะอบเหล็ก
62013064269 นางสาวศิริยา ร5องพืช
62013064270 นางสาวสุนิสา ตามวิสัย
62013064271 นางสาวสุกัญญา พิมพ�ศรี
62013064272 นางสาวนาเดีย หนูศักด์ิ
62013064273 นายบัณฑิต จันทรประทักษ�
62013064274 นางสาวสกุณา ย้ิมแฉล%ม
62013064275 นางสาวศศินา ไชยสัตย�
62013064276 นางสาวสุวนันท� ม่ิงสกล
62013064277 นางสาวกัญญาภัค วรรณวงค�
62013064278 นางสาวอัจฉรา เที่ยงแช5ม
62013064279 นางสาวกรชยุตรา ชมชู
62013064280 นางสาวสาวิณี ศิริกันรัตน�
62013064281 นายสรวีย� อัครเดชเรืองนาม
62013064282 นายเสกสรร เกษรบัว
62013064283 นายกฤษฎา เหล5านภาพร
62013064284 นางสาวสุนิสา เชาว�ช5างเหล็ก
62013064285 นายสัญญพงศ� โชติวุฒิภาคย�
62013064286 นางสาววันวิสาข� นิติวิศิษฎ�กุล
62013064287 นางสาวกิติยาภรณ� ขุนนางจ5า
62013064288 นางสาวกันยารัตน� ทองทราย
62013064289 นางสาววิภารัตน� ทวีผล
62013064290 นางสาวณิชกานต� มะธิโต
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62013064291 นางสาวกัลยกร เกตุวุฒิ
62013064292 นางสาวตริตาภรณ� แสงภู
62013064293 นางสาวหฤทัย ป@Pนสกุล
62013064294 สิบเอกรณกร พันธุ�มณี
62013064295 นางสาววนิดา หมัดลีหมีน
62013064296 นายธนากร ราชซุยแสน
62013064297 นางสาววสารัช วังช5วย
62013064298 นางสาววนาภรณ� อารีชม
62013064299 นายรัฐนันท� ศิริพงศภัค
62013064300 นายนิรันดร� ขันทอง
62013064301 นางสาวศันสนีย� ทองโชติ
62013064302 นางสาวสุพัตรา ฤาเดช
62013064303 นายณัฏฐ� สุวรรณ�
62013064304 นายวรากร เล็กผลจันทร�
62013064305 นางสาวมติมนต� อุดใจ
62013064306 นางสาวเกศรินทร� รอดพ%นภัย
62013064307 นางสาวกาญจนา รัตนะวัน
62013064308 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุนิตสา ชมดง
62013064309 นางสาวอาริสา วัฒนา
62013064310 นางสาวจิระนันท� รูญลา
62013064311 นางสาวอัศนี ด%วงซุ%ย
62013064312 นายสุทิพล แสงองค�ตันติกุล
62013064313 นางสาวเสาวรัตน� แรงคง
62013064314 นางสาวสุดารัตน� ยังอยู5
62013064315 นางสาววริศรา ป@ลันธนะเศรษฐ
62013064316 นางสาวสุพรรษา ลาน้ําเที่ยง
62013064317 นางสาวพิชชาภา นุชถนอม
62013064318 นางสาวเบญจวรรณ พุ5มสุวรรณ�
62013064319 นางสาวนิชาภัทร มีสัตย�
62013064320 นางสาวพจนีย� ทองปาน
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62013064321 นายอนุวัฒน� รักญาติ
62013064322 นางสาวชลิดา หิริกุล
62013064323 นายณัฐพงษ� กงจีน
62013064324 นางสาวเบญจมาศ กลางไชย
62013064325 นางสาวมินตรา ฟ;าแลบ
62013064326 นางสาววิชุดาภรณ� วิทักษบุตร
62013064327 นางสาวชลธิชา สังข�ส%ม
62013064328 นางสาวรุ5งอรุณ โตกระโทก
62013064329 นางสาวกนกพร ธรรมกิรติธร
62013064330 นางสาวอมรรัตน� บางย่ีขัน
62013064331 นายนัทธพงศ� ช5วงฉํ่า
62013064332 นายศิริวัฒน� ตะกะศิลา
62013064333 นางสาววรรณพร สุภากิจ
62013064334 นางสาวป@ยภรณ� แจ%งความดี
62013064335 นางสาวอมรรัตน� เขียนเขตร
62013064336 นายวิวัฒน� ทองเบ%า
62013064337 นางสาวชลธิชา พุ5มแก%ว
62013064338 นายรวีโรจน� เอื้อเจริญศรี
62013064339 นางสาวจิราพันธ� ทับทาบ
62013064340 นางสาวจันท�สุดา นวมรัตน�
62013064341 นางสาวอรอนงค� เจ5งสกุล
62013064342 นายวราวิช สืบสาย
62013064343 นางสาวชุติกาญจน� นุชนารถ
62013064344 นางสาวปาจรีย� นิลกูล
62013064345 นางสาวสมาพร ศรีสุภะ
62013064346 นายธีรศักด์ิ ขัติใจวงค�
62013064347 นางสาวน%องทิพย� สุวรรณคง
62013064348 นายวิศิษฎ� เฉพาะธรรม
62013064349 นางสาวพรสินี หน5อคําหล%า
62013064350 นางสาวปภาวรินทร� จันทร�เพ็ญ
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62013064351 นางสาวรําไพ มีแก%ว
62013064352 นายวรปรัชญ� เรืองฤทธ์ิ
62013064353 นายวีรพจน� สรรพากิจวัฒนา
62013064354 นายกรีฑา ทองน้ําแก%ว
62013064355 นางสาวสุภาวดี เที่ยงจิตร
62013064356 นางสาววริสา ยอดแก%ว
62013064357 นายสุธิพงศ� สุระเสียง
62013064358 นายธนกฤต ธัญญะ
62013064359 นางสาวกัลยรัตน� โรจนโพธ์ิ
62013064360 นางสาวธรรมิตาว� อินทร�แก%ว
62013064361 นายเตง โพนแสนคํา
62013064362 นางสาวจิดาภา เจนวัฒนกุล
62013064363 นางสาวสุวรรณีย� ยูโซUะ
62013064364 นางสาวอารีรัตน� ภูประไพ
62013064365 นายจักรพงศ� ขันเขตต�
62013064366 นางสาววรรษมน เกษตรพานิชย�
62013064367 นายศุภมิตร แจ5มจํารัส
62013064368 นายปฏิพล ผ5องแผ%ว
62013064369 นายศุภฤกษ� กลิ่นมะลิทอง
62013064370 นางสาวกมลชนก รัตนมาลัย
62013064371 นายณัฐภัทร ศาลาลอย
62013064372 นายจักรวุฒิ ทองสุข
62013064373 นายรัชตศาสตร� หนูพัฒน�
62013064374 นายกิติศักด์ิ วงศ�พิทักษ� 
62013064375 นางสาวขนิษฐา ต%องโพนทอง
62013064376 นางสาวรัตนา ศรีวะรมย�
62013064377 นางสาวมนธิรา เรือนพิมพ�
62013064378 นางสาวศิริพร อารีเสวต
62013064379 นายกนกเทพ ล%อมรื่น
62013064380 นางสาวนนทกร คงอินทร�
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62013064381 นางสาวกัลยา แก%วทิม
62013064382 นางสาวป@ยรัตน� ปานมี
62013064383 นางสาวเดือนนภา บุญมาก
62013064384 นางสาวฐิต�ฌาวีร� จันทร�ผ5อง
62013064385 นางสาวณัฐวรรณ บุญบัวทอง
62013064386 นางสาวอลิษา เพชรดีคาย
62013064387 นางสาวนภัส วิภูษณะภัทร�
62013064388 นางพิชชานันท� ชูสิงห�
62013064389 นางสาวกานต�วดี ไชยมณี
62013064390 นางสาวอรัญญา ช5วยตรึก
62013064391 นางสาวภารดา เทพบุญยืน
62013064392 นางสาวสุภาพร มิตรทอง
62013064393 นางสาวอรนลิน ปFญญาดี
62013064394 นางสาวกชพรรณ เค%าแคน
62013064395 นางสาวปาลิน หนูช5วย
62013064396 นางสาวณัฐวรา พวงร%อย
62013064397 นายยุทธนา ภระมรทัต
62013064398 นางสาววนิชญา หน5อทอง
62013064399 นางสาววิภาวี เพ็งเกตุการณ�
62013064400 นายชินกฤต สินสิริพัฒนผล
62013064401 นางสาวพรไพลิน ยศตะโคตร
62013064402 นายชุติพนธ� แสงอินทร�
62013064403 นางสาวภัทราภรณ� จันทร�สมุทร
62013064404 นายวีระพงษ� แสนตลาด
62013064405 นายเจษฎา อัศวสรณ�
62013064406 นายวริทธ์ิ กิตติโชติพันธุ�
62013064407 นายณัฐกานต� สนานคุณ
62013064408 นายอิทธิพงศ� เงินพุ5ม
62013064409 นางสาวสุดาภรณ� สวนสมัย
62013064410 นางสาวสุภาภรณ� สุระเสน
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62013064411 นางสาวอารยา ชาสีโห
62013064412 นางสาวอรอนงค� อิ่นคํา
62013064413 นายนภาพล สังข�ทอง
62013064414 นางสาวขวัญมณี สาคร
62013064415 นางสาวธันยรัชต� จันทิพย�วงษ�
62013064416 นางสาวธนวรรณ เดชะเทศ
62013064417 นายก่ิงเพชร วงศ�เมตตา
62013064418 นายกันณพงศ� รัตนเดชพงษ�เลิศ
62013064419 นางสาวจิราวรรณ ธงหาญ
62013064420 นายธนกฤต ไชยบัวแดง
62013064421 นายสันติชัย นําพลสัก
62013064422 นางสาวพัชรพร ศรีประเวช
62013064423 นางสาวรุ%งนภา แสนสีแก%ว
62013064424 นายธนพงศ� พิมทา
62013064425 นางสาวพัชรี แก%วพวง
62013064426 นางสาววาริสา คงกิตติศาล
62013064427 นางสาวผุสชา ดีประเสริฐเพ็ญนาถ
62013064428 นางสาวทัศนีย� สุวรรณเมฆ
62013064429 นางสาวป@ยพรรณ เพียรสะอาด
62013064430 นายจิรเมธ ปาละวงศ�
62013064431 นายฐิตเมธ ด5านทิพารักษ�
62013064432 นายภัทรศักด์ิ ณ โมรา
62013064433 นางสาวสุภัทรา ต้ังภัทรภิญโญ
62013064434 นางสาววิมลกานต� ศรีทะวงษ�
62013064435 นายพลกฤษณ� ม5วงประเสริฐ
62013064436 นายสราวุธ พลหาญ
62013064437 นางสาวอรอุมา พูสุวรรณ
62013064438 นางสาวอรอุมา เดชอรัญ
62013064439 นางสาวนพธีรา สุวรรณก%อน
62013064440 นางสาววิสาขา นิลวัตร
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62013064441 นายนครินทร� หุ5นทอง
62013064442 นางสาวศศิธร คันศร
62013064443 นางสาวรินนารา เขตบุญพร%อม
62013064444 นางสาวกุสุมา กายเพ็ชร
62013064445 นางสาวภิญญาพัชญ� ม่ังมี
62013064446 นางสาวกัลยกร สีแว5น
62013064447 นางสาวพรทิพย� เพิกเฉย
62013064448 นางสาวสุภาพร บัวประเสริฐ
62013064449 นางสาวดารณี อนันทวัน
62013064450 นางสาวบุญธิดา เพ็ญอิ่ม
62013064451 นางสาวอนุสรา คําหงษา
62013064452 นางสาววีณา อ%นบํารุง
62013064453 นายจิตรกร โพธ์ิภักดี
62013064454 นายพรรษา โพคาศรี
62013064455 นางสาวกนกรัตน� สท%านไตรภพ
62013064456 นางสาวอารีย�รัตน� เสนาวัง
62013064457 นางสาวสรารัตน� พูลสวัสด์ิ
62013064458 นางสาวสุทธิดา สุวรรณรินทร�
62013064459 นางสาวศิริรัตน� ศรีสุข
62013064460 นายฟาอีส เจะดราแม
62013064461 นายประวิทย� ลาคํา
62013064462 นางสาวกรกนก พุกนิลฉาย
62013064463 นายอโนชา เพ็ชรรัตน�
62013064464 นายพงศธร แก%วอ%น
62013064465 นางสาวภัคจิรา รัสมี
62013064466 นายวีรชัย ชัชวาลโลชา
62013064467 นางสาววินิตา อาดํา
62013064468 นางสาวสิรินันท� ลิ่มเพชรงาม
62013064469 นางสาวอรจิรา แก%วงามสะอาด
62013064470 นายนิฮาฟ@ซ มือลี
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62013064471 นายธัชพล อEองสกุล
62013064472 นางสาวฐิตาภรณ� ธงแสง
62013064473 นายขุนพล อรุณวงศ�
62013064474 นางสาวธนิษา บริพันธ�
62013064475 นายภาณุพงศ� ทองศรี
62013064476 นางสาวชลธิชา เกาะแก%ว
62013064477 นายพงษ�ชัย จุติ
62013064478 นางสาวอุบลรัตน� ออเพชร
62013064479 นายจิตรภณ เหล5าศรีสิน
62013064480 นางสาวมุกรินทร� ชิณลาภา
62013064481 นางสาววรกานต� ศิริโสภา
62013064482 นางสาวแพรวดาว ชัยมุสิก
62013064483 นายวีรศักด์ิ ภูสิงห�
62013064484 นางสาวอนงนาฏ นันทพันธ�
62013064485 นางสาวจุฑาวรรณ ระวังงาน
62013064486 นางสาวธนัชชา สุวรรณเวช
62013064487 นางสาวป@ยธิดา เดชะบุญ
62013064488 นางสาวกุลธิดา อินทรฤทธ์ิ
62013064489 นายอนิรุต บุญฤทธ์ิ
62013064490 นางสาวโสภิดา ไร5เหนือ
62013064491 นางสาวชไมพร คนฟู
62013064492 นายสิทธา รัตนวงษ�วิบูลย�
62013064493 นายพลกฤษณ� มีแก%ว
62013064494 นางสาวกชพร สุปฏิญญา
62013064495 นายชนินทร�เกียรติ เฟLPองเพียร
62013064496 นางสาวธันยาพร จันทร�อิน
62013064497 นางสาวอังคณา จิตรักวงศ�สกุล
62013064498 นางสาวเมธานี น้ําทอง
62013064499 นายจักรี ไทยธรรมกุล
62013064500 นางสาวสุชีรา ทองสาดี
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62013064501 นางสาวอุสุมา หวานหนู
62013064502 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร�จรัสวัฒนา
62013064503 นางสาววรวี ศรีวิชัย
62013064504 นางสาวสุพัตรา หีตหนู
62013064505 นายวาสิฏฐกฤษ จันทร�เกตุ
62013064506 นายธนภัทร ไทยอ5อน
62013064507 นางสาวพุทธกมล สมทิพย�
62013064508 นางสาววณิชยา รําพึงกิจ
62013064509 นายรัฐพล พันธ�พงศ�แข็ง
62013064510 นางสาวเนตรนภา ไชยพล
62013064511 นายณัฐชนน ศรีสัมพุทธ
62013064512 นางสาวภัทริญา ทิพย�จันทร�
62013064513 นางสาวศิริประภา จันทะนันท�
62013064514 นางสาวจุฑาทิพย� เครือโสม
62013064515 นางสาวนุสรณ�สุข สมบูรณ�วรรณะ
62013064516 นางสาวธณัฏฐา รัตนกรัณฑ�
62013064517 นางสาวสุวพัชร พูลทรัพย�
62013064518 นางสาวดวงสมร ม5วงสุนทร
62013064519 นางสาวจิดาภา เก้ือกิจ
62013064520 นายพิศาล จงรุ5งเรืองวัฒนา
62013064521 นางสาวกุสุมา มีสกุล
62013064522 นางสาวฝากฝFน พิกุลทอง
62013064523 นางสาวราตรี ศรีบุญมี
62013064524 นายสุระชัย สาสีดา
62013064525 ว5าที่ ร.ต.หญิงปFทมา โตUะเหล็ม
62013064526 นายสิทธิพร ทาสีเพชร
62013064527 นางฐิรชญา มูลศรี
62013064528 นางสาววิภาดา หนูนุ5น
62013064529 นางสาวกรรณิการ� ป;อมเพชร
62013064530 นางสาวกัญญ�ภัคสร ทองกุลศิริวัฒน�
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62013064531 นางสาวสุธีพร เทียมสุวรรณ
62013064532 นายสหกฤษณ� เกษจินดา
62013064533 นางสาวศุทธินี ไกรเลิศวัฒนพงศ�
62013064534 นางสาวชิดชนก อินวกูล
62013064535 นางสาวพรพิสุทธ์ิ ผ5านดี
62013064536 นายศักดิพงศ� รักษ�เจริญ
62013064537 นางสาวกรรณิกา พิมพ�ขาว
62013064538 นางสาววรนิษฐา ทรัพย�ประดิษฐ
62013064539 นายภีรภาคย� วรรณา
62013064540 ว5าที่ร%อยตรีธีระพงษ� บุญพระลักษณ�
62013064541 นางสาวชนิฎา นาชัยพลอย
62013064542 นางสาวสุนิตรา กลันทกพันธ�
62013064543 นายกิตติทัต จันทะกร
62013064544 นางสาวรติยาภรณ� ปกครองบ%าน
62013064545 นายอธิพงษ� เสรีพงศ�
62013064546 นางสาวสุภาพิชญ� ไชยดิษฐ�
62013064547 นายพิชิต เครือศิริ
62013064548 นางสาวพิศภรณ� วัฒนวรางศิกูร
62013064549 นางสาวรัญชนา สุมัชยา
62013064550 นางฉันท�รวี ป@Pนเงิน
62013064551 นางสาวกนิษฐา เปลี่ยนศรี
62013064552 นายนพพร ชุบทอง
62013064553 นายสวิตต� ลีนะศิริ
62013064554 นายพงศ�พัฒน� สู5พิภักด์ิ
62013064555 นางสาวศิวาภรณ� แสงหล5อ
62013064556 นางสาวฐิติรัตน� ดํานา
62013064557 นายอนันทภพ กิติกาศ
62013064558 นางสาวอนัญญา จ5าวัง
62013064559 นายนนทวัชร� นันทะเสนพงศ�
62013064560 นางสาวสริตา ชื่นกลิ่น
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62013064561 นางสาววิภาดา วีระกุล
62013064562 นายนรวีร� สุทธิพันธุ�
62013064563 นางสาวพัชริตา ดวงจันทร�
62013064564 นางสาวญาณิศา โสภาพรม
62013064565 นายฉันทนิษฐ� ก%อนทอง
62013064566 นางสาวพรพิรุณ หทัยไตรรัตน�
62013064567 นายธนาดุล รุ5งอุปถัมภ�พงศ�
62013064568 นางสาวสุภรัตน� แก%วเมฆ
62013064569 นายอภิวัฒน� คุ%มภัย
62013064570 นางสาวพรรณนิภา ปราบปราม
62013064571 นายสถาปFตย� แสงไกร
62013064572 นางสาวเกษวดี การบุญ
62013064573 นายพงษ�ฐกร คําแพง
62013064574 นายป@ยวัฒน� แซ5หลิม
62013064575 นายกฤษฎา บุญชื่น
62013064576 นางสาวจันทนี ทาคํามา
62013064577 นายพิฉันท� ก้ินโบราณ
62013064578 นายโอภาส ตะสายวา
62013064579 นางสาววัชราพร ทรัพย�ประชา
62013064580 นางสาวพัชริดา สิทธิธร
62013064581 นางสาวณิชา ชัยชาติ
62013064582 นางสาวอรอนงค� กันยะมี
62013064583 นางสาวกนกวรรณ การชัยศรี
62013064584 นางสาววศินี รตนประยูร
62013064585 นางสาวชรินทร สิงห�บํารุง
62013064586 นางสาวนัชชานันท� คําจิตตะ
62013064587 นางสาวสุนิสา สินน้ําคํา
62013064588 นางสาวกนกรดา มีเกิด
62013064589 นายอมีนันต� ศรมณี
62013064590 นางสาวป@ยะดา หล%าคําเปYยง
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62013064591 นางสาวอรวีร� พุกะทรัพย�
62013064592 นางสาววรัญญา เรืองสวัสด์ิ
62013064593 นางสาวธนัชพร เนตรศรี
62013064594 นางสาววรรณี จิตต�รักษ�
62013064595 นางสาวสตรีรัตน� สง5าธุระ
62013064596 นางสาวสุปรียา วงศ�เรือง
62013064597 นางสาวสิริยากร เลี้ยงสุข
62013064598 นางสาวสิริกาญจน� นาคบัณฑิตย�
62013064599 นางสาวมณีจันทร� พ่ึงภักดี
62013064600 ว5าที่ร%อยตรีเอกลักษณ� ดีกลาง
62013064601 นางสาวรังสิมา ผ5องผิว
62013064602 นางสาวสุกานดา ทาลี
62013064603 นายชาตรี ฐานชารี
62013064604 นางสาวจารุวรรณ วิเศษการ
62013064605 นายครองพล สุดสาย
62013064606 นายมงคล คําแอบ
62013064607 นางสาวศิริพร สายทอง
62013064608 นายเจตนันท� วรัญญาณ
62013064609 นายนวพล จึงจิรานนท�
62013064610 นางสาวผกามาศ ทองเมฆ
62013064611 นางสาวพัชรินทร� กุนศิลา
62013064612 นายศรัณย� แสงวัฒนะ
62013064613 นางสาวปารณีย� เกษมสุขไพสิฐ
62013064614 นางสาวพิมพ�ชนก วรรณรัตน�
62013064615 นางสาวนริสา ผลวารินทร�
62013064616 นางสาววีรภัทรา เกิดเทพ
62013064617 นางสาวปุณจารีย� สมโภชน�
62013064618 นายศิริศักด์ิ ดวงแก%ว
62013064619 นางสาวมนญ�ญพัชญ� ตันสมบูรณ�
62013064620 นางสาวธัญญารัตน� เลพล
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62013064621 นางสาวณิชาดา ช5อมะลิ
62013064622 นางสาวจันทร�จิรา อ5อนภักดี
62013064623 นางสาวนภสร ทองพิทักษ�
62013064624 นางสาวศศิธร ชาครตระกูล
62013064625 นางสาวกัลยรักษ� คัมภีระ
62013064626 นางสาวจิรฐา ศรีวิสูตร
62013064627 นางสาวสุพัตรา ซุยชม
62013064628 นางสาววราพร ขยัน
62013064629 ว5าที่ ร.ต.ปภังกร ล%อมวงษ�
62013064630 นางสาวสุริยารัตน� ชูรัตน�
62013064631 นายณัฐกานต� สิงห�ทร
62013064632 นางสาวเด5นนภา สิมาฉายา
62013064633 นางสาวเนตินันท� บุญพลอย
62013064634 นางสาวสุวันทนา เปกไธสง
62013064635 นางสาวกมลขวัญ ประสานดี
62013064636 นายพงศธร อินสมเชื้อ
62013064637 นายจักราวุฒิ ศิลาวงศ�
62013064638 นางสาวนิตยา เหลื่อมเทศน�
62013064639 นางสาวกัญญารัตน� เวชภูมิ
62013064640 นางสาวบุญกอง ธูปน้ําคํา
62013064641 นางสาววรณัน เขียวพุฒ
62013064642 นายสราวุธ เพ็ญศรี
62013064643 นายธชา จิตรโภคา
62013064644 นางสาวพรนิภา จันทีเทศ
62013064645 ว5าที่ร.ต.หญิงนาริษา ใจเอิบ
62013064646 นางสาวอริสรา ขุนพิลึก
62013064647 นางสาวขนิษฐา สวัสด์ิดล
62013064648 นายภาวิต พลอยพานิช
62013064649 นางสาวรวีภรณ� จันทร�สุนิธิกร
62013064650 นางสาวณัฐสิมา กลับวิลา
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62013064651 นางสาวปณิดา ขวัญนาค
62013064652 นางสาวกนกทิพย� ดูงาม
62013064653 นางสาวสิรินาถ ชวนพงษ�พานิช
62013064654 นางสาวชนัญชิดา ทองอินทร�
62013064655 นายกิตติภพ เกิดกูลกิตต์ิ
62013064656 นายกิตติศักด์ิ กิจเกตุ
62013064657 นายสราวุธ ปรีดาศักด์ิ
62013064658 นายป@ยะชัย ถ่ินไทยงาม
62013064659 นางสาวอาภากร เวชพราหมณ�
62013064660 นางสาววิมลทิพย� ผลจิระมงคล
62013064661 นางสาวชนกชนม� กําจัด
62013064662 นางสาวอัญธิกา พรรคอนันต�
62013064663 นางสาวชลิดา ได%รูป
62013064664 นางสาวกัญญาพัฒน� ยะปะนันท�
62013064665 นางสาวฐิติพร เอี่ยมสูงเนิน
62013064666 นางสาวสุภัสสรา เทพโนรา
62013064667 นางสาวออวิไล สาลี
62013064668 นายเสรีภาพ เปรมปรีด์ิ
62013064669 นางสาวธัญรัตน� งอกศิลปQ
62013064670 นางสาวพัชรพร จันทร�เอี่ยม
62013064671 นายบริพัฒน� จันทร�ทอง
62013064672 นายนนธวัตน� พรญาดีนิตย�
62013064673 นางสาววรชา พวงยะ
62013064674 นางสาวจิดานันท� อติวิวัชราภรณ�
62013064675 นางสาวสุชญา ชัยกิจ
62013064676 นางสาวศศิธร สุขคํามี
62013064677 นางสาวกานต�ธนินันท� ใจเที่ยง
62013064678 นางสาวเกษมณี เข่ือนไชย
62013064679 นายวิษณุ โสภณหิรัญรักษ�
62013064680 นางสาวศุกร�สกาว ด5านสวัสด์ิ
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62013064681 นายพลากร ตันติวณิชชานนท�
62013064682 ว5าที่ร%อยตรีฐิติ เกิดรัตนศักด์ิ
62013064683 นางสาวภัทธิชา สุทธิสวาท
62013064684 นางสาวนันทิชา พันธ�วิไล
62013064685 นางสาวชลธิชา มุงคุณ
62013064686 นางสาวอัจฉรา มานะดี
62013064687 นางสาวเพทาย เหมือนบุญ
62013064688 นางปะราลี กุญชรบุญ
62013064689 นางสาวฐิติกานต� ชัมภูธนะ
62013064690 นางสาวศิรินาฎ กีรติสุวคนธ�
62013064691 นางสาวธัญยธรณ� ทิพย�วัฒนสกุล
62013064692 นางสาวเปรมทิพย� รัตนเรือง
62013064693 นางสาวทัตพิชา บุญคล%าย
62013064694 นายกุลวุฒิ อติเปรมานนท�
62013064695 นางสาวสุนิสา เกษอางค�
62013064696 นายจิรายุ สุขีฐาน
62013064697 นางธัญพรรธน� สุขสุนทรีย�
62013064698 นางสาวกัลยา ไกรเมฆ
62013064699 นายปารเมษฐ� สีใส
62013064700 นายสหรัฐ ชะฎา
62013064701 นายปริญญา อาดํา
62013064702 นางสาวสิริกร ฟFกช%าง
62013064703 นายชิษณุ เกียรติสุระยานนท�
62013064704 นายธนพงศ� สินชัย
62013064705 นางสาวกนกกัญญ� ภัทรเสวิการ
62013064706 นางสาวกาญจนา จ%วงสินธุ�
62013064707 นางสาวมณฑิรา ใจรัก
62013064708 นางสาวสุภานันท� ศิริประไพวัลย�
62013064709 นายนเรนทร� คํายอด
62013064710 นายอนุพงษ� ธีระพิจิตร�
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62013064711 นางสาวกาญจนา นุชเนตร
62013064712 นางสาววิลาสินี สว5างพันธ�
62013064713 นางสาวลัดดาวรรณ เฮงสาแม
62013064714 นางสาวสุดารัตน� รักสกุล
62013064715 นายศุภชัย คงเมคา
62013064716 นางสาวชนัญชิดา พิลาวงค�
62013064717 นายฐิตวัฒน� พรหมวันรัตน�
62013064718 นายเกียรติภูมิ คําหล%า
62013064719 นางสาวสรัญญา ยงมหาภากรณ�
62013064720 นางสาวศุภมาส สีหามาตย�
62013064721 นางสาววริศรา วีรษร
62013064722 นางสาวขวัญใจ แว5นใหญ5
62013064723 นางสาวหัทยา จันลา
62013064724 นางสาวสุทธารัตน� รุจิตโต
62013064725 นายเอกชัย ขุนเจริญ
62013064726 นายนพนนท� ชนินทยุทธวงศ�
62013064727 นางสาวณัฐชาพร สเลลานนท�
62013064728 นายศุภชัย กรึงไกร
62013064729 นางสาวณัฐชา ท%วมดี
62013064730 นางสาวสุวิภา เสี่ยงบุญ
62013064731 นางสาวลลิตา บันลือศรีสกุล
62013064732 นางสาวธนนันท� เพ่ิมมงคล
62013064733 นางสาวศิริรัตน� อินทร�หอม
62013064734 นางสาวจอมกมล ใจงาม
62013064735 นางสาววิลาวัลย� จันทร�หล%า
62013064736 นายอัลอามีน มะนอ
62013064737 นางสาวรัตนากร นามวงษ�
62013064738 นายฉัตรมงคล มัดลัง
62013064739 นางสาวปุณรดา รัตนวิชัย
62013064740 นางสาวมณีรัตน� นิยมญาติ
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62013064741 นางสาวภาวินี ทามาศ
62013064742 นางสาวกาญจนา เจริญม่ัน
62013064743 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ พิทักษ�
62013064744 นางสาวกรรณิการ� นนทอาสา
62013064745 นางสาวกรวิภา เอื้อจริง
62013064746 นางสาวอรอนงค� จวนสว5าง
62013064747 นางสาวสุพิชชา หน5อสูงเนิน
62013064748 นายชัยชนะ หมายติดกลาง
62013064749 นางสาวกัลยนันท� สวนเปYPยม
62013064750 นางสาวรัชนก อนุรักษ�ขจร
62013064751 นายวันอาษา แป;นพยอม
62013064752 นางสาววรลักษณ� ศรีพาเพลิน
62013064753 นางสาวพนิตพร วิศวเมธี
62013064754 นางสาวสุชญา สมุทคีรี
62013064755 นางสาวปราณปริยา พิชัย
62013064756 นางสาวชนม�ธิดา สุทธิสิงหนาท
62013064757 นางสาวอุทัยทิพย� กล%าหาญ
62013064758 นางสาวภัทรวดี ประสิทธิผล
62013064759 นางสาวณัฐสิมา เชยมาน
62013064760 นายพันธมิตร แซ5ค5ง
62013064761 นางสาวชินตา ครุฑสําอางค�
62013064762 นายยุทธชัย พันเศษ
62013064763 นายปฐมพร รัตนะ
62013064764 นางสาวนูรอัยนี สือแม
62013064765 นางสาวสุธีธิดา ดาวเรือง
62013064766 นางสาวปรียาพร สืบสังข�
62013064767 นางสาวพัชรี วัฒนจรสโรจน�
62013064768 นางสาวสุนันทา สุขเจริญดี
62013064769 นายบัญชา เทียนหอม
62013064770 นางสาวชนเนษฎ� แก%วพุฒ
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62013064771 นางสาวกมลทิพย� แมะครบุรี
62013064772 นางสาวณัฐาภรณ� ม่ันคง
62013064773 นางสาวจิราลักษณ� คุณวิทยา
62013064774 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวรกานต� บุญอนันท�
62013064775 นางสาวรัชดา แสงพุก
62013064776 นางสาวนฤมล พานิชการ
62013064777 นายสุทธินันท� เพชรสุวรรณ
62013064778 นางสาวสุภาวดี เจริญรักษ�
62013064779 นางสาวพิรุณพร ไข5ทองแก%ว
62013064780 นางสาวณัฐกมล ใจเดช
62013064781 นายบุญญฤทธ์ิ เพชรชนะ
62013064782 นายธนวัฒน� ชคัตเดชาวงศ�
62013064783 นางสาวธีรดา คมขํา
62013064784 ว5าที่ร%อยตรีปฏิญญา น%อยเสนีย�
62013064785 นายทวี อุไรโรจน�
62013064786 นางสาวชื่นกมล เบญจกุล
62013064787 นางสาวผาณิตา ชัยดิเรก
62013064788 นางสาวภารดี มิตรเจริญรัตน�
62013064789 นางสาวกัลยา กาบแก%ว
62013064790 นางสาวภัทรลดา พลภาณุมาศ
62013064791 นางสาวภูวดี เบ็ญจธรรมรัตน�
62013064792 นางสาวกฤษณา ยศกุณา
62013064793 นายสุเมธ วิไลกิจวัฒน�
62013064794 นายจักรกฤษ พิมพ�จ5อง
62013064795 นางสาวผกามาศ บุญเลิศ
62013064796 ว5าที่ ร.ต.หญิงเกศนี ศรีวิเศษ
62013064797 นายธนโชติ เที่ยงธรรม
62013064798 นางสาวพิชญ�สินี สิทธิพงศ�
62013064799 นายสหรัฐ วิทยา
62013064800 นางสาวณัฐธิดา วิเศษทักษ�
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62013064801 นายวงศธร ธาราจันทร�
62013064802 นางสาวญาณิกา รูปงาม
62013064803 นางสาวกัลยรัตน� แย%มสุคนธ�
62013064804 นางสาวสุพิชญา สุวรรณพฤกษ�
62013064805 นางสาววนัฏฐ�ชญาน� ฝาเฟYMยม
62013064806 นายณัฐพล หาญชนะ
62013064807 นางสาวณีรนุช วิเศษคามิน
62013064808 นางสาวดลพร หมอกยา
62013064809 นางสาวปริญญาพร ศุริ
62013064810 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสิริกัลปQ แจ%งชื่น
62013064811 นายอรรถพล พลอินทร�
62013064812 นางสาวเกวลิน ระย%า
62013064813 นางสาวอัจฉรา อินทรบุตร
62013064814 นายกฤษดา เหนี่ยวบุปผา
62013064815 นางสาวดรุณี ปFญญาภู
62013064816 นางสาวณิชาภัทร ม่ันปาน
62013064817 ว5าที่ร%อยตรีถิรพุทธ์ิ ประเสริฐไทย
62013064818 นายสุทธิพงศ� เวชไธสง
62013064819 นายเอกชัย เจริญสกุลภักดี
62013064820 นางสาวก่ิงกานต� เกิดนาค
62013064821 นางสาวตุลยดา จันทาสี
62013064822 นางสาวยศวดี ฮวดเชี่ยวชาญ
62013064823 นางสาวนันทนา อินทรมาพลอย
62013064824 นางสาวเนตรณพิธ สง5างาม
62013064825 นางสาววรีริน แย%มแสง
62013064826 นางสาวอัญชิษฐา มุณีแนม
62013064827 นางสาวยุวดี แซ5จ้ือ
62013064828 นายอภิสิทธ์ิ ศรีไตรรัตน�
62013064829 นางสาวพรทิพย� แก%วนุ%ย
62013064830 นางสาวเยาวลักษณ� นิยมทอง
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62013064831 นางสาวพลอย ทองสัมฤทธ์ิ
62013064832 นางสาวอมีณา ดีโพธ์ิรัมย�
62013064833 นางสาวจันจิรา เหมทานนท�
62013064834 นายเกียรติศักด์ิ อักษรเขต
62013064835 นางสาวณัฐกาญจน� พิศาลสินธุ�
62013064836 นางสาวไปรยา หันชะนา
62013064837 นางสาวจิราพรรณ แคล5วคล5อง
62013064838 นายวสันต� ศรีผุย
62013064839 นางสาวสุภัสสรา สอนจันทร�
62013064840 นางสาวรัตนาภรณ� สังฆเภท
62013064841 นางสาวแคทลียา สมัครพงศ�
62013064842 นางสาวชานิสรา เป;าเปYPยมทรัพย�
62013064843 นางสาวสุมิศา หังระสิงห�
62013064844 นายจรัญ สิวินทา
62013064845 นางสาวคําประกาย เกตุด%วง
62013064846 นางสาวกนกพรรณ ดวงดัน
62013064847 นางชดาษา ศักด์ิสุจริต
62013064848 นางสาวนิกูล เสนานอก
62013064849 นายธีระชาติ ศิริบวรเกียรติ
62013064850 นางสาวนันทิชา วัฒนา
62013064851 นางสาวสุธิดา เทียนขาว
62013064852 นางสาวกฤตยา วิไลประสิทธ์ิพร
62013064853 นางสาววิภาวดี ปฏิบุรพะ
62013064854 นายธนภัทร ถิตย�ฉาย
62013064855 นางสาวนฤมล จ่ีเอี่ยม
62013064856 นายพุทธิพันธ� โรจนประภายนต�
62013064857 นายชนะชล ประสาร
62013064858 นางสาวสุนทรี ศรีสุวรรณ
62013064859 นายราชิต โลจนะวงศกร
62013064860 นางสาวสาวิตรี ชมาลัย
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62013064861 นางสาวประภาสิริ หลีน%อย
62013064862 นางสาวณหทัย เพ็ญสวัสด์ิ
62013064863 นางสาวอลิษา เพ็งสุวรรณ�
62013064864 นายวุฒิพันธุ� สว5างพงษ�
62013064865 นางสาวป@ยดา อุปนัน
62013064866 นายวรวุฒิ ปFททุม
62013064867 นางสาวจุฑามาศ คําหารพล
62013064868 นางสาวพัสตราภรณ� ไวยนาคร
62013064869 นายสิริภร ชูชัยเจริญ
62013064870 นางสาวทักษพร โพธ์ิเจริญ
62013064871 นางคันธรส สารมาต
62013064872 นางสาวภิญญาพัชญ� สวัสดิสิงห�
62013064873 นายนนทวัฒน� โกการัตน�
62013064874 นางหทัยกาญจน� สินธุ
62013064875 นายอลงกต สืบประดิษฐ�
62013064876 นางสาวอริสา อะรัมย�
62013064877 นางสาวกฤติมา มงคลวิทย�
62013064878 นายปฏิวัติ ยะภักดี
62013064879 นายวีราพล ประซอลี
62013064880 นางสาวศุภิกา ประภาศิริกุล
62013064881 นางสาวอติยา โอรักษ�
62013064882 นางสาวรมิตา ระวิวงษ�
62013064883 นางสาวจิราภา พักดี
62013064884 นางสาวพันธิวาห� หลอดคํา
62013064885 นางสาวรติรัตน� ทองโชติ
62013064886 นายธนัท เข็มวงษ�
62013064887 นางสาวจิราภรณ� รัตนโสภา
62013064888 นางสาวศุภานัน วัฒนะนิรันดร�
62013064889 นางสาวจุฬารัตน� รัตนพันธุ�
62013064890 นางสาวพิชญ�อร หิรัญเนตร
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62013064891 นางสาวพนมรุ%ง ทรงศิริ
62013064892 นางสาวเนตรนารี มัชฌิมาภิโร
62013064893 นางสาวภาวิดา เทียมวิไล
62013064894 นางสาวกาญจนา พุทธโอวาท
62013064895 นายภัคศิริ เจนศิริสกุล
62013064896 นางสาวอริษา คะสุดใจ
62013064897 นางสาวปริยฎา เส%งนนท�
62013064898 นางสาวเจนจิรา จุฬารมย�
62013064899 นายประจักร สายดวงต๊ิบ
62013064900 นายจิรโชติ ตลอดพงษ�
62013064901 นางสาวพิชชาภา พูนสินพัฒนะ
62013064902 นางสาวปวีณ�ธิดา สุริเมือง
62013064903 นางสาวอัญชลิกา บุญมาแย%ม
62013064904 นายยุทธนา ชาลี
62013064905 นางสาวศิริลักษณ� วีระคํา
62013064906 นายเบริ์ด สมวัฒน�
62013064907 นายสรรเสริญ พูลสุขโข
62013064908 นางสาวพนิดา ดิษสวน
62013064909 นางสาวน้ําฝน กันทะมา
62013064910 นางสาวนงนุช บริเอก
62013064911 นางสาวปุณยนุช ธีระบัญชร
62013064912 นายยรรยง กลางเนตร
62013064913 นางสาวชลดา พรานเนื้อ
62013064914 นางสาวขนิษฐา สุนทราวิรัตน�
62013064915 นางสาวอมรรัตน� ม%ายอง
62013064916 นางสาวเอื้ออารี อินทรมณี
62013064917 นายปFญญา เติมประทีป
62013064918 นางสาวอภิสรา อนุทานนท�
62013064919 นางสาวศันสนีย� โพธิวัง
62013064920 นายอัสรู โวUะ
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62013064921 นางสาวดุษฎี ทับผ5อง
62013064922 นางสาวเภณิกา เบญจโชติช5วง
62013064923 นางสาวจิราภรณ� อินทร�ดวง
62013064924 นางสาวจิรัฐิติกาล จันทราทิพย�
62013064925 นายอดิศร เดาขุนทด
62013064926 นายธรรมนาถ พลฤทธ์ิ
62013064927 นางสาวขนิษฐา จิตนิยม
62013064928 นายวงศธร พัชราพงศ�
62013064929 นางสาวอาบีร มะแมง
62013064930 นางสาวกนกวรรณ สายเพ็ชร�
62013064931 นางสาวอัจฉรา เปรี่ยมนอง
62013064932 นางสาวจิตรนลิน รุ5งโรจน�
62013064933 นายณัฐดนัย ไพรวัลย�
62013064934 นางสาวศิรินทิพย� ใจม่ัน
62013064935 นายจิรายุ ติถิน
62013064936 นางสาวจิราภรณ� แสบงบาล
62013064937 นางสาวอริญา ทับนคร
62013064938 นายกิตตินันท� ลีสม
62013064939 นางสาวกัญญาภัค มียอด
62013064940 นางสาวกรรทิมา กองศักด์ิ
62013064941 นางสาวศิริภรณ� จินดา
62013064942 นางสาวอนุธิดา วงศ�เทพ
62013064943 นายทัตเทพ ฉวีรัตน�
62013064944 นายธนาภพ นิรัชพรสกุล
62013064945 นางสาวอัจฉรา ฤทธิไกร
62013064946 นายนก จีนเขตร�การ
62013064947 นายพีรณัฐ กันงา
62013064948 นางสาวศิตาภา คําขาว
62013064949 นางสาวจุฬารัตน� ผาปะทะ
62013064950 นางสาวสุดารัตน� ทองศักด์ิ

หน%า 2165 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013064951 นางสาวแพรวพรรณ ขันขวา
62013064952 นางสาวศศิวัลย� วัชรชีวะ
62013064953 นางสาวจิราพร สว5างรัตน�
62013064954 นางสาวการะเกษ ดวงราษี
62013064955 นางสาวกรวสา ศิริปมิตต�ดุล
62013064956 นายอภิสิทธ์ิ เตชะอิง
62013064957 นายธีรวัต ประสงค�เงิน
62013064958 นางสาวกัณห�ชรี ศรีพรหมารักษ�
62013064959 นางสาวนิธิพร ธรรมวงศ�
62013064960 นางสาวรชยา ยาวงค�
62013064961 นางสาวกิตติยา ศรีลัดดา
62013064962 นางสาววนารี ดุดัน
62013064963 นางสาวนัฐชาวัลย� วรวงษ�
62013064964 นางสาวเบญจมาพร ลิมปรังษี
62013064965 นางสาวรัตนากร อารมย�ย้ิม
62013064966 นางสาวอุมาภรณ� เปรมกิจ
62013064967 นางสาวนรีกานต� หวลระลึก
62013064968 นายไพฑูรย� เอ5งฉ%วน
62013064969 นางสาวพัชรี บุตรศรี
62013064970 นายจิรายุส ศรีสว5างวงศ�
62013064971 นางสาวทิพาพร นวลณรงค�
62013064972 นางสาววรนาถ บุญเฉลียว
62013064973 นางสาวฐานภา จันทร�เพ็ง
62013064974 นางสาวชลลดา มีศิริ
62013064975 นายกําจร จันทรา
62013064976 นายอิทธิพล อุ5นวงค�
62013064977 นายปราเมศ ศรีกฤษณรักษ�
62013064978 นายชนินทร� ชมจินดา
62013064979 นางสาวกชกร นามเสาร�
62013064980 นางสาวมณฑิตา กตกุลไพศาล

หน%า 2166 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013064981 นางสาวกนกพร บัวอิ่น
62013064982 นายธราดล สุรัตน�
62013064983 นางสาวนัจมา เวชพงษ�
62013064984 นางสาวธัญวลัย ไขอรุณ
62013064985 นางสาวบงกชกร คงพ่ึง
62013064986 นางสาวสุธาสินี ชูพรหม
62013064987 นางสาวพรสวรรค� สุวรรณปติกร
62013064988 นางสาววรัญญา จ5าแดง
62013064989 นางสาวกุลศรา เอกษมานนท�
62013064990 นางสาวกัลยา ชัยสุข
62013064991 นายณรงค�ศักด์ิ เตียงพานิช
62013064992 นางสาวภนิตา เชื้อจันทร�
62013064993 นางสาวกันต�ณยานันท� สุทธมาตย�
62013064994 นายธรรมนูญ ปราบปFญจะ
62013064995 นางสาวกรรภิรมย� เกียรตินอก
62013064996 ว5าที่ร%อยตรีเอกรินทร� นาคง
62013064997 นายธนภัทร ธนปรียาสกุล
62013064998 นางสาวนิลุบล พุฒฤทธ์ิ
62013064999 นางสาวธิดารัตน� จินกระวี
62013065000 นางสาวสุภัตรา มีโชค
62013065001 นางพิชญาณี ศรีชัย
62013065002 นางสาวสุณิสา นุชประสาท
62013065003 นางสาววิภาพร ชูศร
62013065004 นางสาวชลิตา ณรงค�น%อย
62013065005 นางสาววัลวิภา ดําปาน
62013065006 นางสาวจุฑามาศ สุดเดือน
62013065007 นางสาวณัฐวดี จินดามัย
62013065008 นางสาวปวีณา เจริญสุข
62013065009 นางสาววัชราภรณ� บุญเมฆ
62013065010 นายประชุม รุ5งแจ%งดี

หน%า 2167 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065011 นางสาวบุญยานุช บัวแก%ว
62013065012 นางสาวสวรรณศิริ สุนทราศรี
62013065013 สิบตํารวจตรีสรศักด์ิ งอนสวัน
62013065014 นายวรยุทธ เลียบกระโทก
62013065015 นายคุณานนท� ทิมใจทัศน�
62013065016 นางสาวกาญจนาภรณ� กระจ5างแจ%ง
62013065017 นายเสรีรัตน� รื่นอารมณ�
62013065018 นางสาวสุทธิวรรณ เจริญสวัสด์ิ
62013065019 นายสราวุธ ศรีสุข
62013065020 นางสาวศิริพร ชัยศรี
62013065021 นางสาวชนิกานต� ชันไธสง
62013065022 นางสาวศิริวรรณ� จันทร�ต้ือ
62013065023 นางสาวสุภัฒตรา จิระสินพิพัฒน�
62013065024 นางสาวธมนลักษณ� วิเชียร
62013065025 นางสาวชมพูทิพย� สันติธํารงวิทย�
62013065026 นายพงษ�สิทธ์ิ พรมกลิ้ง
62013065027 นายธนา สวัสด์ิอักษรชื่น
62013065028 นางสาวหนึ่งฤทัย เสนาชู
62013065029 นางสาวพิริยดา จูทัย
62013065030 นางสาวมัลลิกามาศ ไชยเจริญ
62013065031 นางสาวธนาภา รัตนจันทา
62013065032 นางสาวนาอีมะห� เจUะหลง
62013065033 นายสมเกียรติ สุขคะสมบัติ
62013065034 นายอธิป วิเชียร
62013065035 นางสาววรรณิศา จําปาหล5า
62013065036 นายกานต�พิชชา ดวงเดือน
62013065037 นางสาวลัลน�ลพัชร โอวาทวิจัย
62013065038 นายชญานนท� คูนิอาจ
62013065039 นางสาวโสภิดา เพ็ชรเอี่ยม
62013065040 นางสาวมณธิชา โกมล

หน%า 2168 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013065041 นายสุริยันต� ศรีสงคราม
62013065042 นายจักราวุธ ทองเจิม
62013065043 นายจิรพงศ� อระหัง
62013065044 นางสาวมุทิตา ภูมิสุวรรณ�
62013065045 นายจักรี นรสิงห�
62013065046 นางสาววรรณภา มหาหงษ�
62013065047 นางสาวณัฐกฤตา แก%วยา
62013065048 นางสาวชลิดา จารุวิวัฒน�วงศ�
62013065049 นางสาวสิริกัลยา สมัคร
62013065050 นางสาวนภัสสร พรหมทิพย�
62013065051 นางสาวเสาวลักษณ� ปานเย็นสงวน
62013065052 นางสาวสิรินทรา ไชยชนะสงคราม
62013065053 นายชัชชญา ชํานิประดิษฐ�การ
62013065054 นางสาววราพร ลาดคูบอน
62013065055 นายเลิศชาย โพธ์ิทอง
62013065056 นางสาวชุติธิดา พุทธมนต�
62013065057 นางสาวสุภาพร ยนต�ประเสริฐ
62013065058 นางสาวสุภาพร มุกดาหาร
62013065059 นางสาวจิราภรณ� บุญจันทร�
62013065060 นางสาวเยาวลักษณ� เจริญเนตร�
62013065061 นางสาวปFทมา สักกายนนท�
62013065062 นางสาวสมาพร ม5วงศรีจันทร�
62013065063 นางสาวกชวรา ยังเสง่ียม
62013065064 นางสาววรรณา กัลยานุกุล
62013065065 นางสาวธัญจิรา จําปาทิพย�
62013065066 นายมณเฑียร เก้ียวม5าน
62013065067 นายอดิชาพงษ� ใจชุ5ม
62013065068 นางสาวอรพรรณ หม่ืนผ5อง
62013065069 นางสาวสกุลทิพย� บุปผาดา
62013065070 นางสาวอรุโณทัย วิใจยา

หน%า 2169 จาก 2896            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065071 นางสาวฉัตรตรี เด่ือมทั้น
62013065072 นางสาวสุริศา ชุมจันทร�
62013065073 นายศุภชัย ชินชูศักด์ิ
62013065074 นายณัฐวุฒิ แม%นด%วง
62013065075 นางสาวสุมาลี มากรุ5งแจ%ง
62013065076 นางสาวสมฤดี คล%ายขยาย
62013065077 นางสาวมาริสา เหมวัตถกิจ
62013065078 นางสาวศุภารัตน� หงส�ประเสริฐ
62013065079 นางสาวกัณชญานันท� กบิลพงษ�
62013065080 นายวศิน กาศสกุล
62013065081 นางสาวมินตรา พิมสาร
62013065082 นายพีระพล เอี่ยมประดิษฐ�
62013065083 ว5าที่ร%อยตรีอนิรุตน� กุจแสง
62013065084 นางสาวสุปราณี ไชยพันธ�
62013065085 นายสุรวุฒิ แสงแก%ว
62013065086 นางสาวกนกภักด์ิ ถนอมศรีมงคล
62013065087 นายเอกวิทย� เลิศเกียรติรัชตะ
62013065088 นายอัศวิน อินทรเชษฐ
62013065089 นางสาวสุภิญญา จิตรสุข
62013065090 นางสาวอภิสราฐ� เจ%ยเปลี่ยน
62013065091 นางสาวเมสิตา กะมิง
62013065092 นายณัฐกุล เลอเลิศวิชย
62013065093 นายสมชาติ รัตนะ
62013065094 นางสาวจันทิมา ชุ5มแจ%ง
62013065095 นางสาวเตือนนภา ศรีบุญ
62013065096 นางสาวสุวนันท� ศิริขันแสง
62013065097 นางสาวณัฐกฤตา จันทร�หอม
62013065098 นางสาวกันยกร ต%นพนม
62013065099 นางสาวชลธิชา อินจุ%ย
62013065100 นางสาวภูษณิศา รัตมณีนาวา

หน%า 2170 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013065101 นางสาวเจนจุฬา บุญญานุสิทธ์ิ
62013065102 นางสาวเจนจิรา ภูพลผัน
62013065103 นางสาวอังคณา คุณุทัย
62013065104 นางสาวเกศริน แสนทวีสุข
62013065105 นายจักรกฤษณ� ศรีถาพร
62013065106 นางสาวณัฐสุดา ศรีราจันทร�
62013065107 นายชินกฤต สิงห�คุ%ม
62013065108 นางสาวมริสา ศฤงคารเพ่ิมพูน
62013065109 นางสาวธนัญญา ธนพาณิชย�วัฒนา
62013065110 นางสาวกรรณิการ� เพ็งย้ิม
62013065111 นางสาวรุ5งไพริน แก%วกระจ5าง
62013065112 นางสาวธมลวรรณ เจริญศิลปQ
62013065113 นางสาวปวีณา แสงสุข
62013065114 นางสาวนิลประภา วิสุทธารมณ�
62013065115 นายคามิน แก%วคง
62013065116 นางสาวพิชารัตน� ศรีสุข
62013065117 นายธนศักด์ิ เรืองสุวรรณ�
62013065118 นายสรัญยุทธ์ิ ชุมด%วน
62013065119 นายพิชัย เรียนไธสง
62013065120 นางสาวสุธาวี สงวนประเสริฐ
62013065121 นางสาวเฌณิศา กันต๊ิบ
62013065122 นายเจนณรงค� ผลโภชน�
62013065123 นางสาวนราวรรณ หอมวงศ�
62013065124 นายธันวา แก%วเปYMย
62013065125 นายวัชระ ปรีหะจินดา
62013065126 นายอภิศักด์ิ ศักด์ิดี
62013065127 นางสาวนิอร แก%ววิจิตร
62013065128 นางสาวนพรัตน� ในอาจนรงค�
62013065129 นายธนายุทธ เสนารักษ�
62013065130 นางสาวจําเรียง ผ5องภักตร�

หน%า 2171 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013065131 นางสาวมะลิวัลย� สมหวาน
62013065132 นายธนชัย เชิดชํานาญ
62013065133 นายปองคุณ เดชะคุณาพงษ�
62013065134 นางสาวเวนิกา ใจยัง
62013065135 นางสาวชฎายุ อินทะเสโน
62013065136 นายภาคภูมิ ภูมิสัตย�
62013065137 นางสาวณัฐณิชา แซ5เฮ%อ
62013065138 นางสาวจิตชญา ทองเพชร
62013065139 นางสาวศิริลักษณ� สุโพธ์ิ
62013065140 นางสาวณัฐสุรางค� ภักดีเทพ
62013065141 นางสาวสุกานดา มะเด่ือ
62013065142 นางสาวจุฑาพร วิทิพย�รอด
62013065143 นางสาวอังคณา เชียงสุ
62013065144 นายจรูญ ตาดปราณี
62013065145 นางสาวณฐมน ลิขิตธีรการ
62013065146 นางสาววรรณิศา วงศ�ป@ง
62013065147 นางสาวสุทธิดา เทพธานี
62013065148 นายปFญญา รุจิพืช
62013065149 นายภัทรพล เดโช
62013065150 นายสมศักด์ิ พัดพรม
62013065151 นางสาวศิวะพร วิโรจน�เพ็ชร�
62013065152 นายสิทธิชัย อินจัน
62013065153 นายสัตยานนท� จงเหมือนหยก
62013065154 นางสาววรรณภา ภานุพินทุ
62013065155 นางสาวกมลทิพย� งามสะพรั่ง
62013065156 นางสาวอรทัย แช5มคุ5ย
62013065157 นายชนานนท� มงคลประสิทธ์ิ
62013065158 นายชาญวิทย� เดชสัจจา
62013065159 นางสาวปรางค�ทิพย� พูลหิรัญ
62013065160 นางสาวนิภาพร วังวงค�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065161 นายวีระศักด์ิ ทองพิทักษ�
62013065162 นางสาวมยุรา สามัญเมือง
62013065163 นายกิตติพันธ� วัฒนพันธ�
62013065164 นางสาววนิดา สุระขันธ�
62013065165 นางสาวชนากานต� แพงสา
62013065166 นางสาวทิพวรรณ แสนหาญ
62013065167 นางสาวอักษราภัค รอดประเสริฐ
62013065168 นางสาวพิชชาพร ขันกสิกรรม
62013065169 นางสาวรัชณีกร เกตุรัตน�
62013065170 นางสาวศิริลักษณ� ใจคง
62013065171 นางสาววิลาวัณย� แซ5ปbง
62013065172 นายวันชัย ไม%เชื้อ
62013065173 นางรติกร วังวงค�
62013065174 นางสาวจันทิมา รอดคุ%ม
62013065175 นางสาวอุมา สุดใจ
62013065176 นายปFทวิกรณ� ต5อสกุล
62013065177 นางสาวปวีณา กาญจนเสมา
62013065178 นายฮามีดี เจะมูซอ
62013065179 นายยุสรี มะมิง
62013065180 ว5าที่ รต.หญิงนวรัตน� พวงพ่ัวเพชร
62013065181 นายสุรัติพงศ� กิจรักษา
62013065182 นางสาวสุดารัตน� บุญนงค�
62013065183 นางสาวเพ็ญพร ศรัทธาพันธ�
62013065184 นางสาวฉวีวรรณ โยธี
62013065185 นายทวีศักด์ิ โพธิสม
62013065186 นางสาวสินีนาฎ พานประเสริฐ
62013065187 นางสาวสุดารัตน� กล่ําเอม
62013065188 นายนาวิน รอดไธสงค�
62013065189 นายชาคริต ใบหมาด
62013065190 นางสาวธาริกา ธรรมศิริ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065191 นางสาวมณีรัตน� จงไทย
62013065192 นายอติชาต เพ่ิมทรัพย�ทวีสิน
62013065193 นางสาวพิชชาภา ใบศรี
62013065194 นางสาวสุทธิตา อดุลย�จิตต�
62013065195 นางสาวพณิชษา โพธิ
62013065196 นางสาวเสาวนีย� สิงห�น%อย
62013065197 นางอรญา หลักโพน
62013065198 นายอานุภาพ สุจริต
62013065199 นางสาวฉัตรชนก ธัชชัยมงคล
62013065200 นางสาวจุไรรัตน� จาวิสูตร
62013065201 นางสาวธวิดา วัฒนะ
62013065202 นายปรีย�ดา สาทริยา
62013065203 นางสาวพัณณิตา เศวตะดุล
62013065204 นางสาววราภรณ� เจียงคํา
62013065205 นางสาวนลินี กล5อมเกลี้ยง
62013065206 นายวสุ มุกดาประเสริฐ
62013065207 นางสาวนันทนัช สุขสุทธ์ิ
62013065208 นางสาวอริสรา พินยาหาญ
62013065209 นางสาวอิชยาพร ก%อนสุรินทร�
62013065210 นางสาวภรณ�ปวีณ� หล5อวิไลลักษณ�
62013065211 นางสาวน้ําทิพย� วิชาจารย�
62013065212 นางสาวฐิตาภรณ� จันทร�คงวงษ�
62013065213 นางสาวปฐมา มนต�คํา
62013065214 นางสาวศิริวรรณ กล%าเหิม
62013065215 นายคณิติน เอกจิตต�
62013065216 นายนพพล อินทร�สุข
62013065217 นายวัชรพงษ� พ่ึงพา
62013065218 นางสาวนิรมล เข็มทอง
62013065219 นายธราธร ศรีสมเภา
62013065220 นางสาวรพีพรรณ ดําแก%ว
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065221 นางสาวกฤษณา เพชรมาก
62013065222 นายอนุวัฒน� บุญเลา
62013065223 นายจิรายุ หวานใจ
62013065224 นายวิฑูรย� จันดาหาร
62013065225 นายสยามรัฐ ศศิธรชัยเดช
62013065226 นางสาวพรทิพย� สัมฤทธ์ิ
62013065227 นางสาวจรัญญา สุทธิพุ5ม
62013065228 นางสาวป@ยรัตน� สุขสําราญ
62013065229 นางสาวณภษร มีพร%อม
62013065230 นางสาวพิชญา เตระจิตร
62013065231 นางสาวเบญจรัตน� หลวงชนะ
62013065232 นางสาวธัญยพร ชัยวัน
62013065233 นางสาวไพศิลปQ บัวทอง
62013065234 นางสาวศิริรัตน� เพชรรัตน�
62013065235 นายธนพงษ� บุญมา
62013065236 นางสาวพรทิพย� ธูปบูชา
62013065237 นายกานต� สถิตศิวกุล
62013065238 นางสาวสุภาวดี ธนทรัพย�
62013065239 นางสาวธัญสิริ ตีระกุล
62013065240 นางสาวฐิติมา สมมิตร
62013065241 นางสาววิไลลักษณ� คนบุญ
62013065242 นางสาวมินตา พลเชียงขวาง
62013065243 นางสาวณัฏฐวี ป@นะสุ
62013065244 นางสาวอัญญารัตน� ราชวงษ�
62013065245 นางสาวอาซียะห� เจะแว
62013065246 นางสาวณัฐริกา เชื้อหมอ
62013065247 นางสาววราภรณ� สรเสนา
62013065248 นางสาวปFญญดารา แก%วขาว
62013065249 นายจตุรงค� อินทนชิตจุ%ย
62013065250 นางสาวอังวรา จ%อยสองศรี
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ระดับปริญญาตรี

62013065251 นางสาวจิดาภา เพ็ญรัศมีพูนสุข
62013065252 นางสาวป@ยะวรรณ สุจิมงคล
62013065253 นายชานนท� ศรีบุดดา
62013065254 นายเอกสิทธ์ิ เก5งประยูร
62013065255 นางสาวสุภัค คลองสนั่น
62013065256 นางสาวพัชรีพร ประคองดี
62013065257 นางสาวเกศศิริ สุวรรณมณี
62013065258 นางสาวธนัชชา มระกูล
62013065259 นางสาวนิตยา บุญล%น
62013065260 นายฮาริส หะยีอุมา
62013065261 นางสาวชื่นชนก ขุนทอง
62013065262 นางสาวกชพักตร� คงปาน
62013065263 นางสาวเขมภรณ� มุกมีค5า
62013065264 นางสาวอริสรา เตมีศิลป@น
62013065265 นางสาวกัญญารัตน� จันทร�แจ5ม
62013065266 นางสาววราภา ใช%เจริญกุล
62013065267 นางสาวนันทิกานต� คงเอียด
62013065268 นางสาวณัฐกฤตา เก5งสาร
62013065269 นางสาวธันยพร คําอินตา
62013065270 นางสาวณัฐฌา บัวจันทร�
62013065271 นางสาวธิดามาศ เงินแก%ว
62013065272 นายถนัดชัย วงศ�มะเกลือเก5า
62013065273 นางสาวชลธิชา เมฆนิล
62013065274 นายธนวุฒิ จวงพันธ�
62013065275 นายกริช ช5วยชม
62013065276 นางสาวพิณทอง เนื้อไม%
62013065277 นางสาวรัชนา คงเพชร
62013065278 นางสาวจารุวรรณ อับโพธิชัย
62013065279 นางสาวไพลิน แสงงาม
62013065280 นางสาวเนตรชนก ธนะไชย
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ระดับปริญญาตรี

62013065281 นางสาววิไลทรัพย� คําสิน
62013065282 ว5าที่ร%อยตรีหญิงชลธิชา ไกรสังข�
62013065283 นางสาวรังสินี ชาไชย
62013065284 นายภาณุวัฒน� นิ่มนวล
62013065285 นางสาวอุ%ม ออมสิน
62013065286 นางสาวพัชราภรณ� ภูมิดา
62013065287 นายรัชกฤต กลั่นเลี้ยง
62013065288 นางสาวสลิดา ทัพธานี
62013065289 นางสาวพนิดา เนตรป@ยะฉัตร
62013065290 นายชาญชัย ศรีกัญญา
62013065291 นางสาวกนกวรรณ เปรมสวัสด์ิ
62013065292 นางสาวพยอม จันทร�ลา
62013065293 นางสาวพิณกรณ� สุวรรณทิพย�
62013065294 นางสาวชลีรัตน� นัครา
62013065295 นายนันทภูมิ ระเรือง
62013065296 นายมนัสวี วัดบุญเลี้ยง
62013065297 นางสาวจิรฐา ริดจันทึก
62013065298 นางสาวสรวงรัตน� กลัดอ่ํา
62013065299 นางสาวบังอร ถาดทอง
62013065300 นางสาวสุธินี รินมาร
62013065301 นายศุภชัย พิมพ�แน5น
62013065302 นางสาวสุชาวดี เงินแพง
62013065303 นายอนุรักษ� อยู5สําราญ
62013065304 นางสาวธนธรณ� ชุ5มประสิทธิโชค
62013065305 นายณัฐวุฒิ แนวทอง
62013065306 นางสาวดวงใจ ดูเบ
62013065307 นางสาวกัญญาวรรณ ดวงรัศมี
62013065308 นายเทียนทอง วชิรวิชัย
62013065309 นางสาวรวิวรรณ จันทิพย�
62013065310 นางสาววิชญาดา สังข�จันทร�
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ระดับปริญญาตรี

62013065311 นางสาวมณีรัตน� รักม่ัน
62013065312 นางสาวหัสดี สุขาทิพย�
62013065313 นางสาวอภิชญา พูนเปรี่ยม
62013065314 นางสาวนริศรา พูลสมบัติ
62013065315 นางสาวปาริชาติ โตงาม
62013065316 นางสาวสุภาพร คงนา
62013065317 นางสาวแคทลียา สังสัย
62013065318 นางสาวนันทิตา เสนทอง
62013065319 นางสาววรดา ศิริพานิช
62013065320 นางสาวนัทธมน สุวรรณหาญ
62013065321 นางสาวณัฐธิยา ยอดเชียงคํา
62013065322 นางสาวนงค�นุช เนื้อสอาด
62013065323 นางสาวณัฐนิช พุฒเหียง
62013065324 นางสาวยุพา พรมศรี
62013065325 นางสาวขนิษฐา วิริยะ
62013065326 นางสาววนิดา ปFดตานี
62013065327 นายเฉลิมวุฒิ ถือดีย่ิง
62013065328 นายกิตติภณ อภิโรจน�
62013065329 นายชัยกานต� มณีจักร�
62013065330 นางสาวจงจิต ตระกูลไทยพิชิต
62013065331 นางสาวบุศรา สว5างหล%า
62013065332 นางสาวพชรวรรณ วงษ�สถิตย�
62013065333 นายจิรวัฒน� คงจันทร�
62013065334 นางสาวธนัชพร จึงธนาเจริญ
62013065335 นายฐานัสม� ต้ังป@ยนันท�
62013065336 นางสาววิลาวัลย� ศรีสุขา
62013065337 นางสาวเพ็ญศรี สีลารักษ�
62013065338 นางสาวอนุสรา พุกเจริญ
62013065339 นางสาวอภิญญา ศรศรี
62013065340 นางสาวสุภรัตน� อรัมสัจจากูล
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ระดับปริญญาตรี

62013065341 นางสาวสาลินี ทวยทุย
62013065342 นางสาววัชรีพร เคหะฐาน
62013065343 นางสาวจินตนา แซ5หว%า
62013065344 นางสาวทิฆัมพร รุ5งเรือง
62013065345 นายภูวดล บูรณาเวศ
62013065346 นางสาวจันทร�จิรา พรหมรักษ�
62013065347 นายยุทธภูมิ พันธ�บุตร
62013065348 นางสาวนุชนาถ เกษรา
62013065349 นางสาวอรอนงค� เมืองพิณ
62013065350 นางสาวกมลชนก ศรีสมพันธุ�
62013065351 ว5าที่ร%อยตรีหญิงปุญญิศา นาคฤทธ์ิ
62013065352 นางสาวพัฑฒิดา บัวทอง
62013065353 นายไพโรจน� ไกรวิลาศ
62013065354 นายสรัล นิลสม
62013065355 นายบัดรี ซู
62013065356 นางสุปราณี โพธ์ิบุญมา
62013065357 นายภาณุวัฒน� กล5อมเดช
62013065358 นางสาวปริศนา พรหมพิลา
62013065359 นางสาวพรนภา พรมนวล
62013065360 นายจิรายุ จันทรัตน�
62013065361 นางสาวปณัฐดา เกตุอุดม
62013065362 นางสาวกัญญภัทร� ฤกษ�กํายี
62013065363 นายเฉลิมพล พันธุ�แสง
62013065364 นายเลิศพิสิฐ เชิดชู
62013065365 นายนันท�รัฐ คํากลัด
62013065366 นางสาวบุษบา อุบลพงษ�
62013065367 นายพรรษิษฐ� พงศ�วัชร�
62013065368 นางสาวพิมพ�ทอง ละคร
62013065369 นางสาวฆนัธวัน อยู5ดี
62013065370 นายปริพล อินดี

หน%า 2179 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065371 นางสาวกันต�กมล แก5นเมือง
62013065372 นางสาววราพร ซังทิพย�
62013065373 นางสาวภรณ�ทิพย� เชิดชูสุวรรณ
62013065374 นางสาวนฤมล กาญจะแสน
62013065375 นายศุภกรภ� บวรสกุลชัย
62013065376 นางสาวจิดาภา พุทธเมฆา
62013065377 นายวิทวัส จันทร�เศษ
62013065378 นางสาวชิตวรรณ เจริญสิน
62013065379 นางสาวยุพิน ยังแหยม
62013065380 นางสาวจีรภรณ� ทวนประชุม
62013065381 นางสาวโศภิตา เกศมี
62013065382 นางสาวป@Pนเพชร สินธ์ิประสงค�
62013065383 นางสาวอรนุช เนิดน%อย
62013065384 นางสาวธนัชภัค ศรีสําอาง
62013065385 นางสาวสุธินี กาหลง
62013065386 นางสาวจันจิรา เกตุมณี
62013065387 นางสาวชัชฎาอร เต็มงาม
62013065388 นางสาวสาธิตา รุจิโรจน�
62013065389 นายอัครัช แสงอรุณ
62013065390 นางสาวจิรานันท� ศิริวาสน�
62013065391 นายธเนศ ธีรอนุรักษ�กุล
62013065392 นางสาวภัทราวรรณ หมู5ใหญ5
62013065393 นายธัญญวิชญ� ไพรสน
62013065394 นางสาวจิตสุภา แก%วอุบล
62013065395 นางสาวสุกัลยา จรลี
62013065396 นางสาวอรณี ยุคุณธร
62013065397 นายศิวณัฏฐ� วัชระธราดล
62013065398 นางสาวสุนารี สุขจิตร
62013065399 นางสาวศิรดา เหมาะทอง
62013065400 นางสาวณัฐณิชา ยุเด็น

หน%า 2180 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065401 นางสาวขนิษฐา วงษา
62013065402 นางสาวณัฐกานต� เนียมนอก
62013065403 นายปวัตน� ทุมจันทร�
62013065404 นายพีระพงษ� ปราณอุดมรัตน�
62013065405 นางสาวป@ยวดี ภูจอมจิตร
62013065406 นายศักรินทร� ไชยโพธ์ิ
62013065407 นางสาวดวงฤทัย นันทวงค�
62013065408 นางสาวธิดารัตน� วงค�ไสย
62013065409 นางสาวพัชรพร เพ็งย่ีสน
62013065410 นายกันตภณ มุสิกะสินธร
62013065411 นายประสงค� สายแก%วดี
62013065412 นางสาวกานต�ชนก แสงแห5งธรรม
62013065413 นางสาวจุฑารัตน� ธํารงธิติทัศ
62013065414 นายโฆษิต อินทรกําแหง
62013065415 นางสาวจิตติมา พรมพิลา
62013065416 นางสาวฐานิตา ทับสน
62013065417 นางสาวสุภาภรณ� เมืองปลื้ม
62013065418 นางสาววณิดา พงษ�ไพบูลย�
62013065419 นางสาวสิรีพัชร ศรีจันทร�
62013065420 นางสาวจิราวรรณ คงดี
62013065421 นางสาวสุธิดา เทพกัน
62013065422 นางสาวโสภณา สีหะ
62013065423 นางสาวมณีรัตน� เหยียดรัมย�
62013065424 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพจนีย� ไชยลา
62013065425 นายทินกร ทองจิตร
62013065426 นายฉัตร�มงคล ทรัพย�แก%ว
62013065427 นางสาวกาญจน�ชิตา โพธ์ิทอง
62013065428 นางสาวสิริอร ผลสุข
62013065429 นางสาวอรทัย ไพบูลย�
62013065430 นางสาวเกณิกา รางแดง

หน%า 2181 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065431 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุพรทิพย� อาจเอี่ยม
62013065432 นายทัชภงศ� เณรรักษา
62013065433 นางสาวทิตยา ต%นทอง
62013065434 นางสาวนลินญา เกษนาค
62013065435 นางสาวปนิตา สุริยวงษ�
62013065436 นายนัทชา เกษร
62013065437 นางสาวภัทรานิษฐ� เศศะเทศานนท�
62013065438 นายศักรินทร� เจริญทรัพย�
62013065439 นายศุภโชติ ปFญญา
62013065440 นางสาวสริยาภรณ� เวชกุล
62013065441 นางสาวญาตาวี ไพรสณฑ�
62013065442 นายวิชัย ลายทอง
62013065443 นายรอฟYกีน วัสแลUะ
62013065444 นางสาววิภารัตน� ส5งศรี
62013065445 นางสาวพิมลนาฏ มนต�ขลัง
62013065446 นายวริทธิธร จันทร
62013065447 นางสาวจงดี เมียนเพ็ชร
62013065448 นางสาวรวิสรา ขวัญพรหม
62013065449 นางสาวกนกวรรณ ฤทธิเดช
62013065450 นายธิติชัย มณีสุวรรณ
62013065451 นางสาวดรุณี ต%องเคียน
62013065452 นางสาวสิริลักษณ� อัยรัตน�
62013065453 นางสาวน้ําฝน พรมหงษ�
62013065454 นางสาวสุทธิชา ตวงหิรัญโชติ
62013065455 นางสาวสุคนธ�ทิพย� วอขวา
62013065456 นางสาวฐิมาภรณ� ธรรมมะ
62013065457 นางสาววรัญชญา จันทร�ศรี
62013065458 นางสาวพิชญ�ญาพร ทองสาย
62013065459 นายฐากูร สาธุพันธ�
62013065460 นางสาวปานนที แสงอรุณ

หน%า 2182 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065461 นางสาววรัญญา เทพกัน
62013065462 นางสาวจารุณี แซ5โซ%ง
62013065463 นางสาวสมปอง ปFนปY
62013065464 นางสาวกัญธิญา วงษ�เวียน
62013065465 นางสาวนันท�ชยา ฤทธิสันเทียะ
62013065466 นางสาวมธุสร อินทร�บุหรั่น
62013065467 นางสาวสุภาภรณ� คงอิ้ว
62013065468 นางสาวนฤมล เทียนบูชา
62013065469 นางสาวชมพูนุช สุขงาม
62013065470 นายณัฐดนัย เลิศเจริญสกุล
62013065471 นางสาวกรกันยา วงศ�สังฮะ
62013065472 นางสาวจันทรา ชนะกุล
62013065473 นายวรชาติ เขียวน%อย
62013065474 นายพีรสรณ� สาระคํา
62013065475 นางสาวมินตรา กาญจนินทุ
62013065476 นางสาวดวงพร ใจดี
62013065477 นางสาวพิชญาภา อาษานอก
62013065478 นางสาวแสงฤทัย หวังดี
62013065479 นางสาวนิติสา ดอกคําแดง
62013065480 นายพีรพงษ� มีสมบูรณ�
62013065481 นายกิตติศักด์ิ แสงเสียงฟ;า
62013065482 นางสาวสุนิสา ตุ%มนิลกาล
62013065483 นายศุภัช นิลรุ5งรัตนา
62013065484 นางสาวอําพร จันทร�แก%ว
62013065485 นางสาวกนิปกดาฬ ศุภจิตรสวัสด์ิ
62013065486 นางสาววัชราภรณ� สิทธิ
62013065487 นางสาวศศิวิมล วงศ�พงศกร
62013065488 นายสราวุธ คําฝFMน
62013065489 นางสาวชลิดา หวังพิทักษ�
62013065490 นางสาวฉัตรชนก ยะสูงเนิน

หน%า 2183 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065491 นายประพัทธ�พงศ� สุวรรณทัพ
62013065492 นายสิทธา ชูสติ
62013065493 นายพงษ�พยัคฆ� เขตวิจารย�
62013065494 นายชญานิน ภักดีวงษา
62013065495 นางสาวเพ็ญประภา โชติประเสริฐ
62013065496 นายอนิรุทธ สวัสด์ิเอื้อ
62013065497 นางสาวสุกัลยา ส5งกิจ
62013065498 นางสาวเพ็ญพิมล แตงโสภา
62013065499 นายนฤมิตร เพชรสว5าง
62013065500 นายณัฐพล มูลสาร
62013065501 นางสาวกัญญณัฐ แก%วกิติ
62013065502 นางสาวเบญจมาศ บุญพยุง
62013065503 นางสาววริศรา เกริ๊กดุU
62013065504 นายดนัย แสงกระจ5าง
62013065505 นางสาวพัชรธัชภรฑ� จีราวัฒนะโชค
62013065506 นางสาวชุติมา พิกุลทอง
62013065507 นายสุทธินันท� เทียมแก%ว
62013065508 นางสาวสมฤทัย นาคมูล
62013065509 นายชนินทร� ขวัญแพ
62013065510 นางสาวสุทธาวดี บุญมาทน
62013065511 นางเบญจมาภรณ� โงสันเทียะ
62013065512 นางสาวธีรนุช จันทร�ขํา
62013065513 นางสาวเสาวลักษณ� โหมดเทศ
62013065514 นายคมกฤษ อ5อนแก%ว
62013065515 นางสาววรานุช พวงศรี
62013065516 นางสาวสุนีย� สิกบุตร
62013065517 นางสาวปรียาภรณ� ฉายเพ็ชร�
62013065518 นางสาวกมลนัทธ� อินตา
62013065519 นายบัณฑิต สิทธิรัตน�
62013065520 นายธัญวัตน� ทองขุนดํา

หน%า 2184 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065521 นางสาวณัฐภา โสมคล%าย
62013065522 นางสาวพชรพรรณ สวนขวัญ
62013065523 นายกันต�พงษ� พรหมจิระประวัติ
62013065524 นายอภิชาติ งามเปรี่ยม
62013065525 นายณัฐพล สมบูรณ�
62013065526 นางสาวเก็จมณี ตรีพาทย�
62013065527 นางสาวจารุวรรณ คุณมี
62013065528 นางสาวภิรญา สะริมา
62013065529 นางสาวอารีรัตน� คงเจริญ
62013065530 นายบัณฑิต ขันชนะ
62013065531 นางสาวอรวรรณ หิรัญวงษ�
62013065532 นางสาวอรดา สงจันทร�
62013065533 นางสาวสิริภา ธาดาวัฒนกุล
62013065534 นายชลาชัย ประจงใจ
62013065535 นางสาววรรณวิษา ทศพร
62013065536 นางสาวชฎาพร ไชยลังกา
62013065537 นางสาวนวรัตน� ทองประไพ
62013065538 นางจารุวรรณ รัตนไว%
62013065539 นางสาวสุพัตรา เชิญรัมย�
62013065540 นายปราการ มัชมี
62013065541 นายกานต�พงศ� มงคลนาม
62013065542 นางสาววงเดือน ทองเชื้อ
62013065543 นางธิดารัตน� กรีโส
62013065544 นางสาวชุติมา ทวีแก%วกาญจนา
62013065545 นางสาวศิริเพ็ญ อุณภิรมย�
62013065546 นางสาวนัทธ�ชนัน อนุวงษา
62013065547 นางสาวสุพรรณิชา จันทอง
62013065548 นางสาวธีรดา แก%วรักษ�
62013065549 นายสิริศักด์ิ พาทัน
62013065550 นางสาวสุชาวดี ฉิมแก%ว

หน%า 2185 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065551 นางสาวสุชาดา ม่ันสุ5ม
62013065552 นายอากร พงศ�ศุกล
62013065553 นางสาวปณิตนันท� เตชนันท�
62013065554 นางสาวมนิตา สุป@ณะ
62013065555 นายกฤตพรต อั้งโสภณ
62013065556 นายชัยณรงค� แก%วส%อย
62013065557 นางสาววีรวรรณ เชื้อเทพ
62013065558 นางสาวนริศา หวานใจ
62013065559 นางสาวพัทธนันท� สุขศรีสมบูรณ�
62013065560 นายณัฐวร กะโห%เหม
62013065561 นางสาวจุฑาทิพย� ผ5องพรรณแข
62013065562 นางสาวณัฐณิชา ศรีเขียวใส
62013065563 นางสาววนิดา สายบัว
62013065564 นายสถาพร กระจ5างรัตน�
62013065565 นางสาวศิระวรรณ บัวศรี
62013065566 นางสาวนิภาพันธ� ฐานวงค�
62013065567 นางสาวนูรียา บินยูโซะ
62013065568 นางสาวนิโลบล นํารอดภัย
62013065569 นายธนรัตน� ชโนดมสิริ
62013065570 นางสาวสาวิตรี บุญเหลา
62013065571 นางสาวอังคณา วงค�เทศ
62013065572 นางสาวณีรนุช กองเปง
62013065573 นายวนิช บุญมี
62013065574 นายนิคม ศรีสุวรรณ
62013065575 นางสาวศิรยา สาวโสด
62013065576 นางสาวพัชราภรณ� แก%วสระแสน
62013065577 นางสาวอลิศรา ธรรมรักษา
62013065578 นายวริษ เหล็มโสUะ
62013065579 นายธีรพงศ� สุวรรณนาคร
62013065580 นางสาวลินลพัตน� พลประเสริฐ
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62013065581 นางสาววิภาวดี คันที
62013065582 นางสาวเพ็ญประภา คําอิ่น
62013065583 นางสาวนวลนภา สุวรรณผา
62013065584 นางสาวอัจฉรา สิทธิปกรณ�
62013065585 นายคณพศ ภูมิสิทธ์ิ
62013065586 นายอัฐถาพร จันทร�อินทร�
62013065587 นางสาวกันยารัตน� ป;องโรคา
62013065588 นางสาวมาริษา แตงพันธุ�
62013065589 นางสาวนันทนัช อินทร�ขุน
62013065590 นางสาวชัชชษา ใหม5จีน
62013065591 นางสาวอานันทิยา แสงสว5าง
62013065592 นางสาวนภาวรรณ ชะบารัมย�
62013065593 นางสาวรัศมี เพชรนาดี
62013065594 นางสาวอาทิตยา ดีพร%อม
62013065595 นางสาวอมลมณี ชูทรัพย�
62013065596 นางสาวสุนิสา ภู5ประสม
62013065597 นายจตุพล ระมัดหา
62013065598 นางสาวกันติชา สนองสิทธ์ิ
62013065599 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ขําเกิด
62013065600 นางสาวศันสนีย� รุ5งสว5าง
62013065601 นางสาวพัชรียา สุวรรณรงค�
62013065602 นายธีระเดช ใบเงิน
62013065603 นางสาวณิชนันท� ทิพย�ทวีชัย
62013065604 นางสาวศรีสุรางค� ไชยยะ
62013065605 นายอรุณ สุวรรณมณี
62013065606 นางสาววรินทิรา จันทะโร
62013065607 นางสาวสุภาวิตา โออินทร�
62013065608 นายวุฒิฉัตร พันธ�กสิกรรม
62013065609 นายอนันต� เรืองดิษฐ�
62013065610 นางสาวบุญธิดา แก%วระวัง
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62013065611 นางสาวอภิญญา สุขโข
62013065612 นายอนุวัฒน� การดี
62013065613 นายสมเกียรติ ย5านกลาง
62013065614 นางสาวอาพร ศรีภักดี
62013065615 นางสาวพุทธพร เทพพรหม
62013065616 นางสาวญาณิศา ตาละลักษมณ�
62013065617 นางสาวจันทร�จิรา เปลี่ยนไพร
62013065618 นางสาวธิดารัตน� รัติโชติ
62013065619 นางสาวศศิวิมล อินวันนา
62013065620 นางสาววารุณีย� อรุณพูลทรัพย�
62013065621 นายเอกดนัย ใบยูโซUะ
62013065622 นางสาวลลิตา ตรึงจิตวิลาส
62013065623 นายป@ยพงศ� ลักษณะป@ยะ
62013065624 นางสาวนันทา พางาม
62013065625 นางสาวทัศนียา อั๋นพราม
62013065626 นายสิริราชย� สุทธนะ
62013065627 นางสาวสุธิตา นาคสุข
62013065628 นางสาวศรีสวรินทร� สําเริง
62013065629 นางสาวณิชกานต� ชนินทรเทพ
62013065630 นางสาวพรหมพร วรารักษ�ศิริพร
62013065631 นายสถาพร ดอนเจดีย�
62013065632 นางสาวณัฐธิดา เรือนหล%า
62013065633 นายณัฐพงศ� โสภณ
62013065634 นางสาวปวีณา อุดมสิทธ์ิ
62013065635 นางสาววรรณพร พรมมา
62013065636 นางสาวศิริกัญญา นราปุย
62013065637 นางสาวสรญา งาหอม
62013065638 นางจิตรารัตน� ฟFกอังกูร
62013065639 นายธนพล ใจเอื้อ
62013065640 นายภูมิพัฒน� ศรีปFญญา
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62013065641 นางสาวอุษา ร%อยมาลา
62013065642 นางสาวชญาณิศฐ� บัวแก%ว
62013065643 นายคนิตกูล ไม5เศร%า
62013065644 นางสาวป@ยมาศ คงประเสริฐ
62013065645 นางสาวปริศนา ชัยดี
62013065646 นางสาวธฤตา วงศ�สารัตน�
62013065647 นางสาวอัจจิมา หม่ืนจักร�
62013065648 นางณัฐริณีย�พร เสริมสุข
62013065649 นายธีรดา เมธีโชติเศรษฐ�
62013065650 นายศรัณญ� สุขเหมือน
62013065651 นายสมัย มูลวงค�
62013065652 นายเสริมพันธ� คําเหลือ
62013065653 นางสาวพริสสรา สุภาชัย
62013065654 นางสาวชิวาพร ตันตราจิณ
62013065655 นางสาวทิพย�วดี วราห�คํา
62013065656 นางสาวภัทรวดี ใจขาว
62013065657 นางสาววริศรา โกศัยศาสตร�
62013065658 นายการิน บุญปภารัตน�
62013065659 นางสาวแพรพรรณ ปานเพชร
62013065660 นายธัชพงศ� คลิ้งเคล%า
62013065661 นายลภน เบญจประภาพร
62013065662 นางสาวกวินนา แสยงบาป
62013065663 นางสาววันวิสา ใจกล่ํา
62013065664 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ชํานิ
62013065665 นายธีรภัทร เจริญฉัตรชัย
62013065666 นายรัชพล ไชยธรรมเดช
62013065667 นางสาวชลธิชา นาคเส็ง
62013065668 นางสาวชัชฎาภรณ� จิตอนุกูล
62013065669 นางสาวกรกนก จันทร�เมืองไทย
62013065670 นางสาวกรรณิการ� หนไธสง
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62013065671 นางสาวฐิตาภา สรมหาจันทร�
62013065672 นางสาวสุชีวา สุขชัยรังสรรค�
62013065673 นางสาวยุพารัตน� มีทรัพย�
62013065674 นางสาวพิมพิไล สุ5มแก%ว
62013065675 นางสาวปุณณดา จรูญพงษ�
62013065676 นางสาวพรพรรณ ฉิมอ5อง
62013065677 นายกวิน มณีพราย
62013065678 นางสาวนฤมล สุขสมจิตร
62013065679 นางสาววนิดา พูลงาม
62013065680 นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรวงศ�
62013065681 นางสาวพรชนก บุบผา
62013065682 นางสาวฉัตรฑริกา กุนอก
62013065683 นางสาวภัทราพร แพทย�สมาน
62013065684 นางสาวสุชาดา อวยสวัสด์ิ
62013065685 นางสาวสุภาวรรณ บัวแก%ว
62013065686 นางสาวพิมพ�ประภา เขตเจริญ
62013065687 นางสาวซานีหยUะ มาหามะ
62013065688 นางสาวสุรีรัตน� รสสุคนธ�
62013065689 นายธนภูมิ ใบทอง
62013065690 นางสาวมีนา เลาะหมัดจิตร
62013065691 นางสาวศศิภา กระทุ5ม
62013065692 นางสาววรัทยา คงสิทธ์ิ
62013065693 นางสาวศิวพร ประไพรัตน�
62013065694 นางสาวนัสริน อุเซ็งตีบุ
62013065695 นายณัฐพล อินทอง
62013065696 นายธนากานต� กระแสจันทร�
62013065697 นางสาวพลอยนภัส กล%ากสิกรณ�
62013065698 นางสาววีระวรรณ เกตุท5าเสม็ด
62013065699 นางสาวกรรณิกา บุญมี
62013065700 นางสาวสุกัญญา อินชูรันต�
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62013065701 นางสาววันวิสาข� คงมี
62013065702 นางสาวอรัญญา สุธีพัฒนชัย
62013065703 นายญาณาธิป ทิพย�เมืองพรหม
62013065704 นางสาวธันยนันท� จิรัชพงศธร
62013065705 นายศักด์ิเกษม เกษมใจ
62013065706 นางสาวพัชราพรรณ แข็งขัน
62013065707 นายสมชาย สร%อยสนธิ
62013065708 นายเขมทัต อัจจิมาวาณิชย�
62013065709 นายพงศธร อมรพรหม
62013065710 นายราชภูมิ เนตรเขมา
62013065711 นายฐกร ธัญวัฒน�เดชา
62013065712 นางสาวอรยาณี นาคอุไร
62013065713 นางสาวดวงฤดี วงศ�พรัด
62013065714 นางสาวอนันตญา มินตา
62013065715 นางสาวมัชฌิมา สุขแสง
62013065716 นางสาวศิริษา จันทร�สงเคราะห�
62013065717 นายณัฐพงศ� ชัยป@ติ
62013065718 นายณัฐวุฒิ ปFกอินทรีย�
62013065719 นางสาวกิตติยา อ5อนทรัพย�
62013065720 นายศิรวิชญ� เก%าเอี้ยน
62013065721 นางสาวอุษา สง5าแสง
62013065722 นางสาวพิมพิกา เสาร�ไพรสนธ์ิ
62013065723 นางสาวเบญญาภา ก้ิมเส%ง
62013065724 นางสาวอชิรญา สังข�ฉิม
62013065725 นางสาวอภิญญา บุญเปรม
62013065726 นางสาวบุศรา มนูสุทธิพงศ�
62013065727 นางสาวนภัสภรณ� สรรเพชร�นิยม
62013065728 นางสาวสิณิชญาณิ์ ด5านเสลา
62013065729 นางสาวอรัญญา แซ5เฮ%ง
62013065730 นายกัณฑ�เอนก รุ5งวิชานิวัฒน�
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62013065731 นายผดุง เจษฎารมย�
62013065732 นางสาวพัชราภรณ� บุญขํา
62013065733 นางสาวยุวรินทร� กิตติชัยโชติหิรัญ
62013065734 นางสาวนิตยา บุญทวี
62013065735 นางสาวจิราวรรณ กองทรายมูล
62013065736 นางสาวณัฐธิดา โคตะมี
62013065737 นางสาววริศรา อภิกิจไพบูลย�
62013065738 นางสาวดวงเนตร ชูสงค�
62013065739 นายศุภกร ชูประภาวรรณ
62013065740 นางสาวกนกวรรณ สุขมาก
62013065741 นายภานุมาศ ตรีสุวรรณ
62013065742 นางสาวดิษยา การบรรจง
62013065743 นางสาวกชมนภรณ� บัวอรุณ
62013065744 นางสาวชนม�นิภา จันทร�เป[ง
62013065745 นางสาวกิตติยา อรุณรัตน�
62013065746 นายกิตตินันท� พลอยรัตน�
62013065747 นายรชณัฐ มะโนแสน
62013065748 นางนาตยา อุนตุระ
62013065749 นางสาวอลิษา แซ5ว5อง
62013065750 นางสาวนิตยาพร บัวทอง
62013065751 นายอิทธิพล ผงสามสิบ
62013065752 นางสาวอรุณรัศมี วิเชียร
62013065753 นางสาวเบญจวรรณ สัพทานนท�
62013065754 นางสาวปริศนา ทาเที่ยง
62013065755 นางสาวกานดา แก%วนอก
62013065756 นางสาววิษณี แก5นคง
62013065757 นางสาวริณรวี รักคํา
62013065758 นายป@ติพงศ� สมประกอบ
62013065759 นางสาวป@ยะนันท� คํานาค
62013065760 นางสาวอภิสรา มนาปY
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62013065761 นายชุติกาญจน� อธิวันดี
62013065762 นางสาวจุฑามาศ วงษ�สมาน
62013065763 นายกฤษณ�พงศ� ลิ่วพฤกษพันธ�
62013065764 นางสาวสุภารัตน� บัวมาก
62013065765 นางสาวขจรจิตร สิงห�มนต�
62013065766 นางสาวชลิตา สระกระโทก
62013065767 นางสาวสุดารัตน� ถ่ินสุข
62013065768 นางสาวกาญจนา คงคูณ
62013065769 นายศราวุธ บุญปลูก
62013065770 นางสาวธัญณัฐ โสภิญนิวัติวงศ�
62013065771 นางสาวพิมพ�ชนิกา ด%วงประสิทธ์ิ
62013065772 นางสาวป@ยะวรรณ วิจิตรโอฬาร
62013065773 นางสาวแพรวพิลาศ ไชยชะนะ
62013065774 นางสาวอัญชิษฐา เพ็ชรเพ็ง
62013065775 นางสาวป@Pนอนงค�ปไพ วงษ�คําอัครโยธิน
62013065776 นายวีระยะ ชุมภูอินทร�
62013065777 นายศรุส เนาว�ประโคน
62013065778 นางสาวกมลวรรณ รอถ%า
62013065779 นางสาวศศิภัสสร ภาศักดี
62013065780 นางสาวธันยพร น%อยราช
62013065781 นางสาวกาญจนา แสงทอง
62013065782 นางสาวอารีญา ศรีบุญเพ็ง
62013065783 นางสาวปรียาภรณ� เพ่ิมพูน
62013065784 นางสาวไพรจิตร วัชระกวีศิลป
62013065785 นางสาวฐิตินันทา แก%วสม
62013065786 นางสาวเบญจวรรณ บุญส5ง
62013065787 นายสหัชชัย แพรสิน
62013065788 นายศิริพงศ� เทพจันที
62013065789 นางสาวกนกวรรณ บุญเขตต�
62013065790 นายอภิวัฒน� เตชะวัฒนกิจกุล

หน%า 2193 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065791 นายเทพทัต ชูชื่น
62013065792 นางสาวพิชญาภา วรรณเกษม
62013065793 นางสาวพิทยารัตน� พ้ืนงาม
62013065794 นางสาวอาภัสรา เพชรพูน
62013065795 นางสาวซูไฮลา ดอเลUาะ
62013065796 นางสาวจุฑามาศ ชมภูนิช
62013065797 นางสาวสินธุอร ศิริรส
62013065798 นายราเชน พานิชการ
62013065799 นางสาวสุธาสินี รัตนมังสังค�
62013065800 นางสาวสุนิสา จิตประสงค�
62013065801 นางสาวอชิรญา เสน5หา
62013065802 นางสาวกนกวรรณ เลิศศิริ
62013065803 นายอนุวัฒน� รติเรืองรอง
62013065804 นายฐาปนัท สารพัฒน�
62013065805 นางสาวรักติบูล คําปาน
62013065806 นางสาวหฤทัย สีเทา
62013065807 นางสาวทิพานัน ทองปาน
62013065808 นางสาวธารินทร� กําไร
62013065809 นางสาวจิราพัชร คงสบาย
62013065810 นายภาณุวัฒน� หาญยุทธ
62013065811 นางสาวสุวิมล พรมภิยะ
62013065812 นางสาวธัญลักษณ� พูลสวัสด์ิ
62013065813 นางสาวณณัฏฐ� ธนัชญ�พงศ�
62013065814 นางสาวชนาภา ประทุมทิพย�
62013065815 นางสาวเบญญาภา ศรีอะรัญ
62013065816 นายชยันต� บุญฤทธ์ิ
62013065817 นายสุทัศน� อํานาจ
62013065818 นางสาวสุทธ�หทัย ธิติวรพันธุ�
62013065819 นางสาวชยาภรณ� เห5งนาเลน
62013065820 นายสุปปะกี ดลล5าเตUะ

หน%า 2194 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065821 นางสาวกานต�รวี นิตยไตรวัฒน�
62013065822 นางสาวอริศรา มณีโชติ
62013065823 นายกฤษฎา แก%วศรี
62013065824 นายเด5นพงศ� พิทยเมธากูล
62013065825 นายกวิน อุบลแก%ว
62013065826 นายราชัน พรคลัง
62013065827 นางสาวเสาวณีย� กาละปFกษ�
62013065828 นางสาวดุจมณี จอมมงคล
62013065829 นางสาวพัชชาภรณ� ชุ5มธิ
62013065830 นางสาวศรีพิมพ�วรา พุ5มเงินไกร
62013065831 นางสาวชิตชนก นุ%ยพุ5ม
62013065832 นายเกรียงไกร สุพร
62013065833 นางสาวคณิตา ชูมาศ
62013065834 นางสาวเวธกา คําเพ็ญ
62013065835 นางสาวปFณณิกา สกุลวรวิทย�
62013065836 นางสาวอธิสรา ราชตา
62013065837 นายณรงค�เดช เหลืองสันติมิตร
62013065838 นางสาวสุดารัตน� ศิริชัย
62013065839 นายณัฐชาต กะถิน
62013065840 นางสาวคนึงนิตย� แดงเงิน
62013065841 นางสาวมาริษา พิมอุบล
62013065842 นายณัฐพล ทําทวี
62013065843 นายสยามรัฐ รุ5งแจ%ง
62013065844 นางสาวอภิญญา ชุมปลา
62013065845 นางสาวภาวิณี มโนตา
62013065846 นางสาวพฤษวัลย� เพ่ิมนาม
62013065847 นางชุดาภา สร%อยสังวาลย�
62013065848 นางสาวนราพร สัมฤทธ์ิสุขโชค
62013065849 นางสาววราพร พ่ึงพรหม
62013065850 นางสาวชลนรรจ� งอกคํา

หน%า 2195 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065851 นายพิชญะ อุดมเดชภักดี
62013065852 นางสาวมณิสรา เจริญผล
62013065853 นางสาวงามพร%อม ย้ิมฉาย
62013065854 นายเมธี รุ5งโรจน�
62013065855 นางสาวนันทิตา ฐานะกอง
62013065856 นางสาววิยุตา เอกสาร
62013065857 นางสาวสุจินันท� โศภาพิชญากุล
62013065858 นางสาวณัฐกาญจน� สุขขี
62013065859 นายพลธนัฐ จันทร�จิรีย�
62013065860 นางสาวณัชชา เลิศนภาเศรษฐ
62013065861 นายกฤษณ� พ5วงสมบัติ
62013065862 นายอดิเทพ รุ5งเรือง
62013065863 นางสาวพิมพิลาลัย ชํานาญ
62013065864 นายอัครวุฒิ เพ่ิมสิทธ์ิ
62013065865 นางสาวอวรดา อุ5นภักดี
62013065866 นายณพัชรกาญจ� กถานาราโรจน�
62013065867 ว5าที่ร%อยตรีชาญศักด์ิ ปมาณิกบุตร
62013065868 นายยุทธนา ปFดชา
62013065869 นางสาววิภาพร อาจขํา
62013065870 นายณัฐพงษ� ทัศศรี
62013065871 นางสาวอมรรัตน� ดวงเพชร
62013065872 นางสาวศิริวรรณ บุญพันธ�
62013065873 นางสาวกนกพัฒน� ชนงาม
62013065874 นางสาวเนตรนภา ควรอาจ
62013065875 นางสาวทอแสง ธนเสน
62013065876 นางสาวอาทิติยา ศรีคําเวียง
62013065877 นายวิทวัส เนตรโสภา
62013065878 นางสาวอรัญญิกา เอมมัส
62013065879 นายชัยรัตน� ทิตตเมธา
62013065880 นางสาวเฉลิมรัตน� ฉัตรทอง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065881 นางสาววารินทร� เย่ียมแสง
62013065882 นางสาวจันทร�จิรา เอกา
62013065883 นางสาวศิริอนงค� อินทร�ยอด
62013065884 นางสาวชาลิสา พงษ�สรรพรักษ�
62013065885 นายนัฐฑิชัย สีขํา
62013065886 นางสาวนรินทร ระวิวรรณ
62013065887 นายณัฐพงศ� แสนแก%ว
62013065888 นายสมชาย โกมลนิรมิต
62013065889 นายศุภกิจ แก%วใสย�
62013065890 นางสาวลีนา ไวยศิลปQ
62013065891 นางสาวกนิษฐนาพร จินดาศิริโรจน�
62013065892 นางสาวกัญญ�วรา แก%วประสาร
62013065893 นางสาวสุวรรณี อ5อนละมูล
62013065894 นางสาวมัณฑนา บรรลือศักด์ิ
62013065895 นางสาวพรรณราย ทวีวัฒน�
62013065896 นางสาวณัชพร เศษจันทร�
62013065897 นางสาวกัญญารัตน� แตงอ5อน
62013065898 นางสาวมนัสนันท� ธเศรษฐี
62013065899 นายการัณย� บิลละ
62013065900 นางสาวพฤฒาวรรณญ� อินทร�ขาว
62013065901 นางสาวฐิติพร กุ%ยอ5อน
62013065902 นางสาวอัจฉรา ทรัพย�โภค
62013065903 นายณัฐพงษ� แก%วกระจ5าง
62013065904 นายอิทธิเชษฐ� โพธิ
62013065905 นางสาวสุพรรษา ภูมิณรินทร�
62013065906 นางสาวพรพรรณ แสนมา
62013065907 นายกรกช ดารยา
62013065908 นายบัลลังถ� สานป@มปา
62013065909 นางสาวอุมาพร จันมิตร
62013065910 นางสาวศุภิสรา งามละมัย
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065911 นางสาวจริยา มาเล
62013065912 นางสาววชิรญาณ� สุริยา
62013065913 นายสราวุธ จินะวงค�
62013065914 นางสาวรติพร แก%วคําสอน
62013065915 นางสาวนัสชนก รวยดี
62013065916 นางสาวชศาภรณ� สังข�แก%ว
62013065917 นายภัทธโน จันทศิลา
62013065918 นางสาวอุษณีย� อินทรา
62013065919 นางสาววิมลวรรณ ภมรพงศ�ไพศาล
62013065920 นางสาวเกวลี ไชยมงคล
62013065921 นางสาววัรดี ชัยประสิทธ์ิ
62013065922 นางสาวชุติมา ชาเขียว
62013065923 นางสาวชลฎา มาลัยทอง
62013065924 นางสาวศรีสุภา ด%วงลา
62013065925 นายพัชรพล ใจงาม
62013065926 นางสาวคุณากร ผลมา
62013065927 นายกฤตธีร� พาลเสือ
62013065928 นายคมสัน ลิป@การกุล
62013065929 นางสาวสุวนันท� ขวัญทองห%าว
62013065930 นางสาวนัจรินทร� สหะชาติมานพ
62013065931 นางณัฐนันท� แสงสําลี
62013065932 นางสาวลวีนัส ดงอุทิศ
62013065933 นางสาวจริยา อนันตรักษ�
62013065934 นายนลธวัช ปานแดง
62013065935 นางสาวแพรพลอย พลอยโพลงสุข
62013065936 นางสาวอนุศรา อุดทา
62013065937 นายโภคิน โสภณวิทย�
62013065938 นายอนุชิต ลือโฮ%ง
62013065939 นางสาวป@ยะมาศ ด%วงคง
62013065940 นางสาวศุจิกา เพชรล้ํา

หน%า 2198 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065941 นายจักรินทร� ช5วยกูล
62013065942 นายอภิสิทธ์ิ รักบํารุง
62013065943 นางสาวณัฐกฤตา โสมคํา
62013065944 นายชัยนันท� ควินรัมย�
62013065945 นางสาวดุสิดา บุญชุม
62013065946 นายภาสวร พูนจิตรบริสุทธ์ิ
62013065947 นายสุรเดช โตสุขศรี
62013065948 นางสาวรสลิน ต%องเดช
62013065949 นางสาวธนารัตน� เพลาจันทร�
62013065950 นางสาวอาภาฎา ถมยาแก%ว
62013065951 นางสาวทนิยา เจียมรัมย�
62013065952 นางสาวมาลีนา ดือเลาะ
62013065953 นางสาววิลาวัณย� หะยะกังฉัตร
62013065954 นางสาวธัญญารัตน� เพ็งประโคน
62013065955 นายยุทธพนธ� คูหาสวัสด์ิ
62013065956 นางสาวเพชรัตน� พุฒซ%อน
62013065957 นายสุรชัย นามโยธา
62013065958 นางสาวสิริกร พรหมธนะนนท�
62013065959 นางสาวนภัตสร ชมทรัพย�
62013065960 นางสาววัลลภา รอดเอี่ยม
62013065961 นายปริญญา ศรีงาม
62013065962 นางสาวสุพัตรา แพงไธสง
62013065963 นายสรวิชญ� เครือจันทร�
62013065964 นางสาวป@ยะพร รวมจิตร
62013065965 นายธนวัต บวรนฤเดช
62013065966 นางสาวป@ยากร เสนแก%ว
62013065967 นางสาวชุติมา กันยาประสิทธ์ิ
62013065968 นางสาววรรณรวี พรสมบูรณ�ศิริ
62013065969 นางสาวนิรชา เทียนแก%ว
62013065970 นางสาวจิราพร เพ่ิมพล
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013065971 นางสาวเวธกา วังชากร
62013065972 นางสาวสุนิสา สระน%อย
62013065973 นางสาวภนัฐดา อักษรมัต
62013065974 นายธนลภย� ชุนณวงษ�
62013065975 นายนิทัศน� พานิชกุล
62013065976 นางสาวมัทนีญา รักษ�แดง
62013065977 นางสาวพิชามญ ขิงประโคน
62013065978 นางสาวทิพกัญญา โตทรัพย�
62013065979 นางสาวเบญจวรรณ ต้ินสั้น
62013065980 นางสาวชนิดา แสนศรี
62013065981 นางสาวปFณฑิตา คลศิลปQ
62013065982 นายทนงศักด์ิ สุดจิตโต
62013065983 นายวานิศักด์ิ สิทธิ
62013065984 นางสาวกมลเนตร ทิพย�รองพล
62013065985 นายจิรวัฒน� คงมีธนาเศรษฐ�
62013065986 นางสาวกัญญาวีร� สุพมาตร
62013065987 นายนพกร มุลเมืองแสน
62013065988 นายภูเบศร� มูลปลัด
62013065989 นายวีระไทย ทางดี
62013065990 นายกิตติภพ เทียนศรี
62013065991 นางสาวกานติมา ทองคําสุก
62013065992 นายมนัสพงษ� สุป@นะวงศ�
62013065993 นางสาวอาริยา เจียมวิศิษฐ�กุล
62013065994 นายพชรพรรค� พรมเหลา
62013065995 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอัญชิสา จันทร�วงษา
62013065996 นายภัทรเดช วิบูลย�จันทร�
62013065997 นางสาวอารีรัตน� บุญรอด
62013065998 นางสาวปFญญาพร เครือลิต
62013065999 นางสาวศิรินทิพย� บุญทะระ
62013066000 นางสาวสาวิตตรี แดนแก%วมูล
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62013066001 นางสาวนุชสุดา พรหมหอม
62013066002 นางสาวปริศนา รัตนสิทธ์ิ
62013066003 นางสาวเจนจิรา ใหญ5วงค�
62013066004 นางสาวอรอนงค� แก%วมังกร
62013066005 นายณัฏฐภัทร สังวรกิตติวุฒิ
62013066006 นายกฤตพัฒน� จําปาวัลย�
62013066007 นางสาวสุภาพร อินทโชติ
62013066008 นางสาวมนันพัทธ� คงทอง
62013066009 นางสาวพัชรี โพธ์ิสุขเกษม
62013066010 นางสาวศศิภา เพ่ิมพานิช
62013066011 นางสาวสุดารักษ� ชุมชน
62013066012 นางสาวณัฐสุดา รอดโฉม
62013066013 นางสาวอินธิรา โพธิบุปผา
62013066014 นายรุจดนัย ศรีสุข
62013066015 นายอานุกุล สุดเล็ก
62013066016 นางสาวอรไท บัวดิษ
62013066017 นางสาวศิริญญา คนซ่ือ
62013066018 นายศุภณัฐ อารยชาติสกุล
62013066019 นายวิศรุต บุญช5วย
62013066020 นางสาวธนิตา ช5างเหล็ก
62013066021 นางสาววรัญ\ู จันทร�ศิริ
62013066022 นายสุนทรนัฎ วรนัฐสุนทร
62013066023 นางสาวสุธีรา จุ%ยแดง
62013066024 นางสาววันไรพล โยกแป;น
62013066025 นางสาวยุพาดา อภัยนอก
62013066026 นางสาวชรินรัตน� บุญมาศ
62013066027 นางสาวดลยา แก%วเสริมทรัพย�
62013066028 นางสาวชลธิชา รัตน�พงศ�ธร
62013066029 นายวสุพล บุตรศาสตร�
62013066030 นายอนาวิล พิมนา
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62013066031 นายพีรพงศ� สามปรุ
62013066032 นางสาวณัฐวดี ชุ5มพรมราช
62013066033 นางสาวสุดาพร แสงสว5าง
62013066034 นายธัชชัย มูลสุวรรณ
62013066035 นางสาวอมราภรณ� วงศ�มา
62013066036 นางสาวสุรีดา เจUะมิ
62013066037 นางสาวณัฐธิดา ประทิศ
62013066038 นางสาวจงพิศ ชูเชื้อ
62013066039 นางสาวแพรวรี กรุดพงษ�
62013066040 นางสาวกัญญารัตน� แก%วนิลตา
62013066041 นางสาวนัยนา กองฉลาด
62013066042 นายกชเมธ สมสุข
62013066043 นางสาวกนกอร ตุ5นจิต
62013066044 นายธีระยุทธ คูหา
62013066045 นางสาวพิรุณขวัญ หงส�สิริรัตน�
62013066046 นางสาวชุลีพร ผาสุภาพ
62013066047 นายกฤตลักษณ� ไกรสังข�
62013066048 นางอนงลักษณ� พิทูลรัตนะ
62013066049 นางสาวกัญญาลักษณ� เสนาหม่ืน
62013066050 นางสาวกันตา พ้ืนผา
62013066051 นางสาวทัศนีย� ศรีแก%ว
62013066052 นางสาวนันท�พัฐสร เสาร�ปFน
62013066053 นายสิรวิชญ� แจ%งสว5าง
62013066054 นางสาวพินทะนา ลีดอกไม%
62013066055 นายไกรวิทย� สุขดี
62013066056 นายกิตติภพ สุขสวัสด์ิ
62013066057 นางสาวแคทรียา เรืองเจริญ
62013066058 นายสารสิน จรูญจิรขจร
62013066059 นางสาวธัญพิชชา โยธาทิพย�
62013066060 นางสาวกัลยา ครุฑวงศ�
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62013066061 นายเจษฎา วีสุวรรณ
62013066062 นางสาวจันทร�จุรี จิตรหลัง
62013066063 นางสาวฐิติรัตน� จันทร�เต็ม
62013066064 นางป@ยะดา ป@Pนทอง
62013066065 นางสาววรินดา บวรสุข
62013066066 นางสาวธัญลักษณ� ดําคง
62013066067 นางสาวนริศรา ศรีฮาด
62013066068 นางสาวปFญญาพร นาคประวิทย�
62013066069 นางสาวกุลรัตน� เหลืองประเสริฐ
62013066070 นายบดินทร� เจริญพารากุล
62013066071 นางสาวกมลวรรณ บรรจงปรุ
62013066072 นางสาวสมันตชิดา สุขเกษม
62013066073 นางสาวสุนิศา ศิลาแดง
62013066074 นายเขมทัต กาญจนพิศาล
62013066075 นายเอกรินทร� สุวัฒนาวินิจ
62013066076 นางจิรปรียา อ่ําสมบูรณ�
62013066077 นางสาวชนัญชิดา สีเหนี่ยง
62013066078 นางสาวธนพร บัวคลี่
62013066079 นายศุภวิชญ� ศิริเรือง
62013066080 นางสาวนงค�เยาว� นิลนันท�
62013066081 นางสาวสุพัตรา ลาขุมเหล็ก
62013066082 นางสาวศิริวิมล วงค�คําแสน
62013066083 นางสาวนันท�นภัส ปานกึ
62013066084 นางสาวนัฐนันท� สิงห�ฉลาด
62013066085 นางสาววริศรา บุญศรี
62013066086 นางสาวกรรณิกา ภู5ย้ิม
62013066087 นางสาวสุรีย�ธรรม ยูปานนท�
62013066088 นางสาวจารุวรรณ เรืองเกิด
62013066089 นายนนทนันท� อารมณ�ฤทธ์ิ
62013066090 นางสาวชูฮาดา บินกามิตร�
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62013066091 นางสาวฟารีดา สาอีซา
62013066092 นางสาวนภา คําเพ็ชรดี
62013066093 นางสาวธนพร อยู5ปรางค�
62013066094 นางสาวหัทยา ดีย่ิง
62013066095 นางสาวธนวรรณ สุขสง5า
62013066096 นายมูสลีฮีม บือซา
62013066097 นางสาวทาริกา มาลาศรี
62013066098 นางสาวสิชณบุญ หนูทอง
62013066099 นางสาวพัทธนันท� วงศ�อาจ
62013066100 นางสาวศรุตา สุธรรมพร
62013066101 นางสาวศุภิสรา โก%สกุล
62013066102 นางสาวณัฐวิบูลย� สิทธิชัย
62013066103 นางสาวสุกัญญา นาคปน
62013066104 นางสาวอรอุมา อุทธศรี
62013066105 นายธีรเชษฐ� แก%วกําเนิด
62013066106 นางสาวมุนา สะนิ
62013066107 นางสาววิภา พันธะไหล
62013066108 นางสาวพัชรีย�ญา แดงสุข
62013066109 นางสาวศศิธร งอกศรี
62013066110 นางสาวจิรารัตน� บุญเส็ง
62013066111 นายสุพสิษฐ� เกิดทอง
62013066112 นางสาวกันตา แก%วพรม
62013066113 นางสาวกัญญาณัฐฐ� กองอ5อนศรี
62013066114 นางสาวสาวียะห� กาโฮง
62013066115 นางสาวเวณิกา วารียันต�
62013066116 นางสาวประภัสสร บํารุงพืช
62013066117 นางสาวดอกอ%อ เริงประดิษฐ�
62013066118 นางสาวปุญชรัศม์ิ จิตมุ5งมโนธรรม
62013066119 นายฐิติกร โสมานุสรณ�
62013066120 นางสาวสุพัตรา จับใจนาย
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62013066121 นางสาวอัญญารัตน� พันธโชติ
62013066122 นางสาววีนัส เชื้อเมืองพาน
62013066123 นายธนกร นพเก%า
62013066124 นางสาวธารารัตน� ภู5ขาว
62013066125 นางสาววรวรรณ กันอินทร�
62013066126 นางสาวพิมพ�ศิริ พลเย่ียม
62013066127 นางสาวนันทกาญจน� บุหลันพฤกษ�
62013066128 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุชาวดี เทียมหงษ�
62013066129 นางสาวนัฏฐ�หทัยกร อร5ามพงษ�
62013066130 นายณัชพล สมควร
62013066131 นายชัชวาลย� เคนสันเทียะ
62013066132 นางสาวอารียา กรุดเงิน
62013066133 นางสาวจตุรพร วิศนุนาถนคร
62013066134 นางสาวจุฑารัตน� รอดแก%ว
62013066135 นายสุวัฒน� สิงห�ทอง
62013066136 นายอภิวัฒน� แตงเขียว
62013066137 นางสาวกวินธิดา ปาณศรี
62013066138 นางสาววาริน พูลแสง
62013066139 นางสาวก%องกิดาการ บุญย่ิง
62013066140 นางสาวนิชธาวัลย� สิทธิชัย
62013066141 นายนิตินัย สุนทรักษ�
62013066142 นายปรัชญา บันทุปา
62013066143 นางศิริพร ธนวิภาสกุล
62013066144 นางสาวฐิตารีย� วารีรินสิริ
62013066145 นายมงคลชัย วงษ�ตระกูล
62013066146 นายคํานึง จันทะปาโต
62013066147 นายพิเชษฐ� เปYPยมมีสมบูรณ�
62013066148 นางสาวพรสุดา ประกายสันติสุข
62013066149 นางสาวอัจฉรา จายานะ
62013066150 นางสาววีรยา มงคลประเสริฐ
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62013066151 นางสาวกานต�พิชชา อินทสุภา
62013066152 นางสาววิภาวี โชคโภคาสมบัติ
62013066153 นางสาวกิตติยา ดอนชัย
62013066154 นายมนัสวี พิณศรี
62013066155 นางสาวนิตยา หอมวัน
62013066156 นางสาวเสาวลักษณ� ถึงถ่ิน
62013066157 นางสาวดวงประทีป สดไธสง
62013066158 นางสาวฮานาลิสซ5า จาเฮ็ด
62013066159 นางสาวมุกดา นวลดํา
62013066160 นายภัทรพงศ� พรหมดนตรี
62013066161 นางสาวศุทธินี หลีสิน
62013066162 นางสาวอมิตา หีมสุวรรณ�
62013066163 นางสาวทิพวรรณ จุ%ยปาน
62013066164 นางสาวอรพิน อารีสนั่น
62013066165 นางสาวนพรัตน� หม5อมกระโทก
62013066166 นางสาวศรัญญา วงศ�อินทร�
62013066167 นางสาวพัชชา เจริญเมือง
62013066168 นายพสิษฐ� ศรีเอี่ยมกุล
62013066169 นางสาวรัตนกรณ� ไกรกิจราษฎร�
62013066170 นางสาวกนกพรรณ ขันติมงคล
62013066171 นางสาวชโลมใจ รนกระโทก
62013066172 นายนันทพงศ� กุลมะโน
62013066173 นางสาวยุพเรศ แย%มอุบล
62013066174 นางสาวกชพร วัชรีโยธิน
62013066175 นางสาวภาวิณี ปรีดี
62013066176 นางสาวเสาวลักษณ� ทําเกาะ
62013066177 นางสาวจันจิรา บงแก%ว
62013066178 นางสาวป@ยนุช พันธ�สําโรง
62013066179 นางสาวสิรรินทร� ศศิมณีธัญสิน
62013066180 นายณัฐวุฒิ มาทา
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62013066181 นายธนภัทร สิทธิธํารงชัย
62013066182 นางสาวบุษณีย� แมนน%อย
62013066183 นางสาวณภัค ธณฐธัมม�
62013066184 นางสาวจันทิมา สมคิด
62013066185 นางสาวพรรณิดา รักษ�จินดา
62013066186 นางสาวปFณณภัสร� พอดี
62013066187 นายวีระพงษ� พิมน
62013066188 นางสาวชัญญา คหินทพงษ�
62013066189 นายธวัช จ5ายยัง
62013066190 นายวสันต� บุญอ่ํา
62013066191 นางสาวอัญญาภรณ� กลับกังวาล
62013066192 นางสาวพิมวิไล ไหวมาก
62013066193 นางสาววรรณนิสา บุญน%อย
62013066194 นางสาวพัชรณิช เจริญวัฒนาชัยกุล
62013066195 นางสาววันวิสาข� ล5องจันทร�
62013066196 นางสาวณัฐวดี คงสุวรรณ
62013066197 นางแสงโสม นภสินธุ�
62013066198 นางสาวเมธิณี เครือสายใจ
62013066199 นางสาวจริยา นาดี
62013066200 นางสาวเบญญา เทียมพิทักษ�
62013066201 นางสาวเปYPยมสุข เรียบร%อย
62013066202 นางสาวฐิติรัตน� น5วมแม5
62013066203 นางสาวนิสากร เอียดคง
62013066204 นางสาวดวงกมลพร ชํานาญ
62013066205 นางสาวกันติชา มีสุข
62013066206 นางสาวมลฤดี กลิ่นจําปา
62013066207 นางสาวสุนิสา คุ%มไพรี
62013066208 นายธัญญะ พันมะลี
62013066209 นางสาวจิราภรณ� สูญสิ้นภัย
62013066210 นางสาวชลธิรา มานพกาวี

หน%า 2207 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066211 นายสมศักด์ิ เบ็งยา
62013066212 นางสาวตุUกตา สุขสว5าง
62013066213 นางสาวนวพร เลาหสูต
62013066214 นางสาวแวนูรมี แวอาลี
62013066215 นางสาวนริศรา สาระรัตน�
62013066216 นางสาวชญาณิศา จิณะไชย
62013066217 นางสาวชนิสรา แจ%งประจํา
62013066218 นางสาวยุวดี ชัยประภา
62013066219 นายพงศธร เทียนทอง
62013066220 นางสาวบุญญาภา นุชอุทัย
62013066221 นางสาวอรณพรรณ พิศปFMน
62013066222 นายภัทรธร กฤตลักษณ�
62013066223 นางสาวศรัณวรพร ชญช�จันทร�จรี
62013066224 นายณรงค�ฤทธ์ิ ช5วยแก%ว
62013066225 นางสาวสิริลักษณ� แสงเนตร
62013066226 นางสาวประภาวี สีสิน
62013066227 นางสาวสิริมาศ บรรณฑรวรรณ
62013066228 นายชัชชัย มณี
62013066229 นายธรรมศักด์ิ กันธิมา
62013066230 นางสาวอนงค�นาถ เงินหม่ืน
62013066231 นายพัชรธร ชัยภิบาล
62013066232 นายจีระศักด์ิ หลงมะลิ
62013066233 นางสาวใจจิรา ต้ังทองอร5าม
62013066234 นางสาวนิรัชพร ศรีสุวรรณ�
62013066235 นางสาวอรสา แก%วสอน
62013066236 นายปกรณ� ทองประสพ
62013066237 นางสาวจารุวรรณ ปFญญา
62013066238 นางสาวปรีทยาภรณ� ประสาทกลาง
62013066239 นายภานุวัฒน� เทียนสว5าง
62013066240 นางสาวปาลิตา ขวัญบังเกิด

หน%า 2208 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066241 นางสาวอัญธิสา สุขสอาด
62013066242 นางสาวณัฐธิดา มูลทา
62013066243 นางสาวประวีณา คําหอม
62013066244 นางสาวกมลชนก กิจนิเทศ
62013066245 นางสาวกนกวรรณ รุ5งเรืองศรี
62013066246 นายพศวัต อันทะไชย�
62013066247 นางสาวนวพร สุการะจันทร�
62013066248 นางสาววิกัญญา วิรยศิริ
62013066249 นายสุวิทย� อินตUะ
62013066250 นางสาวทัตพิชา กองทอง
62013066251 นางสาวปาริชาต พันธ�ธรรม
62013066252 นายภาณุพงศ� วงษ�เลิศ
62013066253 นางสาวเพ็ญนภา ทองอร5าม
62013066254 นางสาวพัณณ�ชิตา พละมา
62013066255 นางสาวสุปวีณ� บัวศิริ
62013066256 นายเนติพงศ� ทาศรี
62013066257 นางสาวอโนมา พุจารย�
62013066258 นางสาวปFทมาพร โสมเพ็ชร
62013066259 นางสาวขนิฐา วงษ�ขาว
62013066260 นางสาวเนตรชนก ก%อนทอง
62013066261 นางสาวกชกร จิระสถิตย�
62013066262 นางสาวชลธิชา ไชยสวัสด์ิ
62013066263 นางสาวกมลลัดดา รักษาสัตย�
62013066264 นางสาวดลยา จอมภานัน
62013066265 นางสาวแววมณี มิตรรัก
62013066266 นางสาวปาลิตา สนั่นเสียง
62013066267 นายอนุศักด์ิ พรมรินทร�
62013066268 นายจิรานุวัฒน� เวียงแก
62013066269 นายสิทธิพงศ� โสภณอดิศัย
62013066270 นางสาวรัชดา วงษ�วัน

หน%า 2209 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066271 นางสาวกรนิดา ไผ5ปาน
62013066272 นางสาวอรุณรัตน� พันธ�ทอง
62013066273 นายมงคล หม่ันเขตร�กรณ�
62013066274 นายอนุศาสน� จับใจนาย
62013066275 นางสาววรินดา จอนจํารัส
62013066276 นางสาวสุจิตรา วิถี
62013066277 นายกิตติพงษ� บัวเงิน
62013066278 นายกรกฎ สุวรรณาภรณ�
62013066279 นายจักรรินทร� งานผัด
62013066280 นายศรุต ภักดีแพง
62013066281 นางสาวลดาวัลย� อุณหพงศา
62013066282 นางสาวขนิษฐา ปลื้มใจ
62013066283 นางสาวณัฐชา สุขวาณิชวิชัย
62013066284 นางสาวขนิษฐา ลามี
62013066285 นายวิทยา ตองแก%ว
62013066286 นางอริษา พรมประไพ
62013066287 นายพีรศิษย� อ5อนสําอางค�
62013066288 นายโรจนวงศ� เพ็ชรเนียม
62013066289 นางสาวจันทิรา ทองม่ัน
62013066290 นางสาวพัชรานิษฐ สารีคํา
62013066291 นางสาวฑิตยาภรณ� หงษ�ทอง
62013066292 นายวิชญ�พล โภคเสถียร
62013066293 นางสาวลภัสรา เฉลากาญจนา
62013066294 นางสาวลฎาภา สังข�ทอง
62013066295 นางสาวนิรชา ไชยสุนทร
62013066296 นางสาวบุณยาพร แก%วถึง
62013066297 นางสาววีระนาฏ อินทชิต
62013066298 นางสาวฐิตาภา อินทะกนก
62013066299 นายทองศุกร� ธํารงลักษณ�กุล
62013066300 นางสาวปรัชญาภรณ� สาระหงษ�

หน%า 2210 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066301 นางสาวขนิษฐา รัสมี
62013066302 นางสาวจีรนันท� เจตนเสน
62013066303 นางสาวจิราภรณ� เปYยพรัด
62013066304 นางสาวขวัญชนก วิจิตรพันธ�
62013066305 นางสาวซลามล ปรีชาเดช
62013066306 นางสาววีรอร ยอดนวล
62013066307 นางสาวนภัสวรรณ อุปติ
62013066308 นางสาวราตรี พฤกษนิยพงศ�
62013066309 นางสาวศิลปQศุพิชญ� หนูประสิทธ์ิ
62013066310 นางสาวสิริกร เจริญใจ
62013066311 นางสาวชลธิชา มากบุญ
62013066312 นายพิพัฒน�พงศ� จิตต�ว5องไว
62013066313 นางสาวปวีณา โพธ์ิพา
62013066314 นางสาวพรรณี ตุลยทิพย�
62013066315 นางสาวพลอยไพลิน ทองทิพย�
62013066316 นางนัติฐิมา ศรียุยงค�
62013066317 นายศักด์ินริน แก%วศรีมล
62013066318 นางสาวศริตรา บัวแก%ว
62013066319 นายอนุรักษ� ปFญญาวงค�
62013066320 นายชนกนันท� ผาคํา
62013066321 นายอรรณพ นุติพาณิชย�
62013066322 นายมงคล วุฒิยา
62013066323 นางสาวอรมธุรส โกมาสถิตย�
62013066324 นางสาวมณีรัตน� เครื่องพนัส
62013066325 นางสาวนุชจิรา หลUะหมูด
62013066326 นางสาวนันทนัช พฤฒิวโรดม
62013066327 นางสาวเสาวนิตย� นาคฤทธ์ิ
62013066328 นางสาวยุวดี โพธ์ิสาวัง
62013066329 นางสาววิจิตรี แก%วกระมล
62013066330 นางสาวเนตรวารี ย้ิมแย%ม

หน%า 2211 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066331 นางสาวเฉลิมศรี ต%นผล
62013066332 นางสาวบุษกร ร5มเย็น
62013066333 นางสาววรรณธนา ตุลาธนานันท�
62013066334 นางสาวณัฐชา ซาซุม
62013066335 นายสราวุฒิ หุ5นสุวรรณ
62013066336 นายธชธร ประสิทธิผลเดชา
62013066337 นางสาวสุกัญญา พูลสวัสด์ิ
62013066338 นางสาวปFญญาทิพย ธัมมะวงษ�
62013066339 นางสาวนัทธกานต� วุฒิชัยกุล
62013066340 นายจิราวัฒน� นาคพงษ�
62013066341 นางสาวประพัสรา กนกพัฒนกิจ
62013066342 นางสาวจันทิมา วิริภิรมย�กูล
62013066343 นางสาวอัจฉรา แก%วคํา
62013066344 นางสาวลลิตา เจริญทรัพย�
62013066345 นางสาวพรนิภา พรมถานา
62013066346 นางสาวสายชล คงกล%า
62013066347 นางสาวปวีณา คําคง
62013066348 นางสาวมนขวัญ จําปาแขก
62013066349 นางสาวดลสรวง ตันติวิธิเวท
62013066350 นางสาวชูสิมา พันธวงศ�
62013066351 นายณัชพล กูลลักษณ�
62013066352 นางสาวฆนฐนันน� เจริญเรืองเลิศ
62013066353 นางสาวพนิดา ม่ิงประยูร
62013066354 นางสาวศรีประภา ไพเราะ
62013066355 นางสาวพัฒน�ชนัน ภูธราดล
62013066356 นางสาวยุวรินทร� ฐิติกุลจรัสชัย
62013066357 นางสาววณีนาฎ ฤทธิวรรณ
62013066358 นางสาวญาดา ศรีนพนันท�
62013066359 นางสาวกัลยาณี จําเริญ
62013066360 นายธนภัทร แสนยศ

หน%า 2212 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066361 นางสาววรรณพร วันดี
62013066362 นางสาวเปมิกา ชัยรัมย�
62013066363 นางสาววิริยา หมู5บ%านม5วง
62013066364 นางสาวกตัญชลี รีรานนท�
62013066365 นางสาวธัญชนก ดําแก%ว
62013066366 นางสาวปฐมาวดี ปFนแก%ว
62013066367 นายกาจน� ภักดีชุมพล
62013066368 นางสาวศศิธร ดอนมอญ
62013066369 นางสาวยุภา สาถิน
62013066370 นางสาวภคกุล คตกฤษณ�
62013066371 นายกิตติธัช ศรีพิพัฒนกุล
62013066372 นางสาวฟาริดา หาดแก%ว
62013066373 นายศิริพงษ� โพธ์ิคํา
62013066374 นางสาวธนาภรณ� ประเสริฐพร
62013066375 นางสาวจรรยาพร ทัพอาสา
62013066376 นางสาวดารณี ทองพุ
62013066377 นางสาวสุชาดา ทรงผาสุข
62013066378 นายปฏิภาณ ชลธาร
62013066379 นายธวัชชัย สันฐาน
62013066380 นางสาวสุกัญญา อินทรโชติ
62013066381 นางสาวชลนภา พระสีรัมย�
62013066382 นางสาวชลิตา สันโดด
62013066383 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพิชยา แสนหาญ
62013066384 นางสาวสุมินตรา แก%วสวัสด์ิ
62013066385 นางสาวกาญจนา ลังกาวงค�
62013066386 นางสาวธันยาภรณ� เพ็ชรจันทร�
62013066387 นางสาวศศิภา สอนปFน
62013066388 นายกฤษฎา เชื้อนิล
62013066389 นายสมพงษ� สุนสนาม
62013066390 นางสาวป@ยะมาศ เกตุขาว

หน%า 2213 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066391 นางสาวพิมผกา เมฆมล
62013066392 นายธีรวุฒิ เลี้ยงวณิชย�
62013066393 นางสาวสุกานดา ปานม่ังค่ัง
62013066394 นางสาวประภาพรรณ เลิศสงคราม
62013066395 นายนนทวัฒน� หนูอินทร�
62013066396 นายวีรยุทธ อินทรสุวรรณ�
62013066397 นายพิชิตชัย แสงรัตนวิไลกูล
62013066398 นางสาวสุรียานี อิซอ
62013066399 นางวรรณนิศา ไกรเกียรติสกุล
62013066400 นางสาวกมลรัตน� พาวง
62013066401 นายณรงฤทธ์ิ ใจเย็น
62013066402 นางสาวนริศรา ชินาวลี
62013066403 นายโชติช5วง มณีโชติ
62013066404 นางสาวพรรษวรรณ ชัยรัตน�
62013066405 นายธนันดร เตียตระกูลวิวัฒน�
62013066406 นายอิทธิ วงษ�บุญธรรม
62013066407 นางสาวเปรมศิริ ทาพิลา
62013066408 นางสาวลัดลมัยพร พระสุนนท�
62013066409 นางสาวรัตติยา สุริยะ
62013066410 นางสาวชลาลัย ใจศรี
62013066411 นางสาวป@ยะธิดา อินทร�สังข�
62013066412 นางสาวป@ยวรรณ ภูหนองโอง
62013066413 นางสาวปรียาภรณ� ศรีโท
62013066414 นางสาวณัฐกาญจน� ราศรี
62013066415 นางสาวศิริญญา ติดชัย
62013066416 นางสาวโชติกา ป@Pนเพ็ชร
62013066417 นางสาวณัฐชนก สุขุมปาลกุล
62013066418 นายณัฐพล พูลแก%ว
62013066419 นางสาวทิพย�อาภา ชาสินธุ�
62013066420 นางสาวธนภรณ� มหาเรือนลาภ

หน%า 2214 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066421 นางสาวมยุรี แก%วจินดา
62013066422 นางสาวประคองจิตร สีลากุล
62013066423 นายสุนิมิตต� แสงชวลิต
62013066424 นางสาวรัฐธิดา คุ%มทรัพย�
62013066425 นางสาวระวีภัทร สุขคุ%ม
62013066426 นางสาวสุนิษา หนูเกตุ
62013066427 นางสาวสุภาวดี จินดามัย
62013066428 นางสาวสุภารัตน� สบบง
62013066429 นายเมธา ประชุมพันธุ�
62013066430 นางสาวกัญญารัตน� เกตุมาก
62013066431 นายนพพร ติมัน
62013066432 นางสาวนภัค พิณรัตน�
62013066433 นางสาวชุติมน ถ่ินระยะ
62013066434 นางสาวปภาภรณ� บุญธรรม
62013066435 นางศุภลักษณ� แก%วธิ
62013066436 นางสาวสิริมา ชาดา
62013066437 นางสาวยุวดี พุ5มเกตุ
62013066438 นายปราโมทย� ด%วงสํารวย
62013066439 นางสาวฐปนีย� บุญตาฤทธ์ิ
62013066440 นางสาวชุลิดา ทาคําห5อ
62013066441 นายจิรกิตต์ิ ทองอยู5ยง
62013066442 นายชนะวัฒน� ดวงเต็ม
62013066443 นางสาวจิรดา ดวงพรกชกร
62013066444 นางสาวศสินา สุแพง
62013066445 ว5าที่ ร.ต.หญิงสุรินดา สามารถ
62013066446 นายโชคชัย อุ5นใจ
62013066447 นางสาววาสินี สิริปรีดาจิต
62013066448 นางสาวพนิดา ไชยบุญ
62013066449 นางสาวพนิตพร สุโพธ์ิ
62013066450 นายจิตรกร พิมลพร

หน%า 2215 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066451 นางสาวจุฑารัตน� ง5วนสน
62013066452 นางสาวเบญจวรรณ ชาพิลา
62013066453 นางสาวปาณิศา เสาวภา
62013066454 นางสาววรรณิสา จํานงบุญ
62013066455 นางสาวธัญศญา นาคพงศ�
62013066456 นางสาววิไลวรรณ กล%าหาญ
62013066457 นางสาวประดุจดาว มุกดาประเสริฐ
62013066458 นางสาววราภรณ� บุญเทียม
62013066459 นางสาวศศิวิมล อมแก%ว
62013066460 นายพิพัฒน� โกวิทวที
62013066461 นายฮูเซ็น มะลี
62013066462 นางสาวอารยา ผัดอิน
62013066463 นางสาวปFญชลีย� เกิดสิริวรทัศน�
62013066464 นายชาคริต มูลสมบัติ
62013066465 นางสาวศิริรัตน� ช%างเย็นฉํ่า
62013066466 นายนนท� ศรีโพธ์ิ
62013066467 นายณัฐวัฒน� สิมมาสุด
62013066468 นางสาวปุญชรัสม์ิ ยาใจ
62013066469 นางสาวทัตพิชา สุนทรโชติ
62013066470 นายวุฒิชัย พงศาปาน
62013066471 นางสาวกรรณิการ� เพ็ชรสุวรรณ�
62013066472 นางสาวจารุวรรณ สร%อยแหยม
62013066473 นายปกรณ� จารุพิทยา
62013066474 นางจุฑารัตน� อ5อนวิเศษ
62013066475 นางสาวสกาวรัตน� ศิริบูรณ�
62013066476 นางสาวภรันยา ใยมณี
62013066477 นางสาวสุธาวี ขุนทอง
62013066478 นางสาวชิดชนก มาท%ายน้ํา
62013066479 นางสาวสุภาวิณี มะลิทอง
62013066480 นายอะนัส เจUะแว

หน%า 2216 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066481 นางสาวแคทลิยา เกศรัต
62013066482 นางสาววัชราภรณ� บุดดาศรี
62013066483 นางสาวพรรณิดา ขันแข็ง
62013066484 นางสาวกมลวรรณ กEงพยา
62013066485 นายยุทธนา แสนสุข
62013066486 นายประโลม คงช5วย
62013066487 นางสาวสุพัตรา แหวนทอง
62013066488 นายวรฉัตร เย้ืองยุก
62013066489 นายธีรวัฒน� ศักด์ิสม
62013066490 นายณัฐพล มะลิขาว
62013066491 นางสาวประภาภร หลังสันเทียะ
62013066492 นางสาวเนตรกนก ยอดประเสริฐ
62013066493 นายอัทยา กล%าฉุน
62013066494 นางสาวพัชรียา ไชยสุทัศน�
62013066495 นายบดีศร รักษ�ประยูร
62013066496 นางสาวฐิติมา ผิวนิล
62013066497 นางสาวสิริวรรณ โพธิสวัสด์ิ
62013066498 นายชนะประสิทธ์ิ โพธิพันธุ�
62013066499 นางสาวปณิดา จันทวร
62013066500 นางสาวรอซีดะห� อารง
62013066501 นายรณฤทธ์ิ ปานฟFก
62013066502 ว5าที่.ร.ต.ธนกฤต นําพา
62013066503 นายสุทธิพร แสงทอง
62013066504 นางสาวนิสาชล แจ%งความดี
62013066505 นายสิทธิพล ทองทุม
62013066506 นางสาวฉันทิกา รุจิรเสรีชัย
62013066507 นางสาวจุฑาลักษณ� ไทยสม
62013066508 นางสาวเกศินี ย้ิมแก%ว
62013066509 นางสาวหทัยภัทร ฟ;าแลบ
62013066510 นายฉัตรไชย ศิริวิเศษวงศ�

หน%า 2217 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066511 นายอัคมัล เจะมะ
62013066512 นายนิพิฐฐพนธ� ยะโสภา
62013066513 นายสุธีร� พลายแก%ว
62013066514 นางสาววิพาดา เชื้อผักชี
62013066515 นายกิตติพงศ� กิตติรุ5งเจริญ
62013066516 นางสาวเปมิกา ยอดสุทธิ
62013066517 นางสาวน้ําผึ้ง แถมเจริญ
62013066518 นางสาวแสงอรุณ หม่ืนรัตน�
62013066519 นายกิตติ เจริญกิจ
62013066520 นางสาวพรไพรวัลย� จันทร�คูเมือง
62013066521 นางสาวกชวรรณ ตุ5มประสงค�
62013066522 นางสาวรวิสรา สาเกต
62013066523 นางสาวอินทิรา หวังเกษม
62013066524 นางสาวนันท�นลิน สุขแม%น
62013066525 นางสาวอัจจิมา ณ จินดา
62013066526 นางสาวสุภัทรา เพียรดี
62013066527 นางสาวณัฎฐณิชา สอนดา
62013066528 นายภูเบศ ช5วยหวัง
62013066529 นายปรีชาวัฒน� คุปตจิต
62013066530 นางสาวอารยา วงศ�ป;อม
62013066531 นายมนต�ชัย แสงสิทธ์ิ
62013066532 นางสาวสุวนันท� จวบความสุข
62013066533 นางสาวบุษบาวรรณ จุ5มสันกลาง
62013066534 นางสาวบุษบงกชณ� แสงวัฒนะ
62013066535 นางสาวเกตุกนก ประนิสอน
62013066536 นายกฤษดา ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา
62013066537 นางสาวชิตกมล ชูคากร
62013066538 นางสาวปรินทร�ดา ประยูรหงษ�
62013066539 นางสาวชญานี นงค�เยาว�
62013066540 นางสาวเบญจวรรณ จะรา

หน%า 2218 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066541 นายอภิชาติ สีดา
62013066542 นางสาวธนาภรณ� คมสันต�
62013066543 นางสาวณัฐฐินี คําป@วทา
62013066544 นางสาวศุภาพิชญ� สังข�ทอง
62013066545 นางสาวพิชญา ศรีสวัสด์ิ
62013066546 นางสาวรัชนีกร แข็งแรง
62013066547 นางสาวสโรชา ต5อคงทอง
62013066548 นายชานน วิจิตรสงวน
62013066549 นางสาวญาดา ภวภูตานนท�
62013066550 นายเชิดศักด์ิ ทาประดิษฐ�
62013066551 นายจิราวัฒน� ศรีประเสริฐกุล
62013066552 นางสาวทิพวรรณ ขันทะวงศ�
62013066553 ว5าที่ร%อยตรีหญิงรังสิยา วิริยา
62013066554 นายประจักร บุญมา
62013066555 นางสุภาภรณ� กรัดศิริ
62013066556 นางสาวนฤมล จบศรี
62013066557 นางสาวจิรประภา ชาญไชย
62013066558 นายคณิต ชัยสถาผล
62013066559 นางสาวเปมิกา อิ่มใจ
62013066560 นางสาวดวงพร สุตราม
62013066561 นางสาวสุพรรณษา เนียมแสง
62013066562 นางสาววรรณนิษา คําแหง
62013066563 นายชนัชญ�ชนม� หาญทนงค�
62013066564 นางสาวฉัตรระวี ปYMบ%านท5า
62013066565 นางสาวพิชญ�สิณี ป@ยไพฑูรย�
62013066566 นางสาวศิรประภา ปรีดา
62013066567 นายศิโรจน� อัครจิตสกุล
62013066568 นางสาวกัญญาวีร� คําพิมาย
62013066569 นางสาวรุ5งนภา สะราคํา
62013066570 นางสาวทรายแก%ว ฐานวงศ�

หน%า 2219 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066571 นางสาวนวลจันทร� อุดมสินค%า
62013066572 นางสาววลัยพร งอกงาม
62013066573 นางสาวธัญลักษณ� แก%ววงษา
62013066574 นางสาวชนากานต� แสนเสน
62013066575 นางสาวรวิกานต� ดีเส็ง
62013066576 นางสาวจิรา ชูรุด
62013066577 นายสิทธิโชค พูนสถาพร
62013066578 นางสาวสุภา บุญศรีเป[ง
62013066579 นายศักด์ิชัย พุกมาก
62013066580 นายป@ยณัฐ ล%อมวงษ�โสภณ
62013066581 นางสาวกมลลักษณ� สมจิตต�
62013066582 นางสาวพรรณวดี พัดทอง
62013066583 นางสาวเพ็ญรัศมี วรลักษณ�ภักดี
62013066584 นางสาวกาญจนา กิจสินธุ
62013066585 นายอนุวัฒน� เหล5ากาวี
62013066586 นางสาวพรศิริ ตู%พิจิตร
62013066587 นางสาวกานต�นภัส เถ่ือนหม่ืนไวย
62013066588 นางสาวสุกานดา ปFMนสํารอง
62013066589 นางสาวณัฐธิรา เจริญธาราไชย
62013066590 นางสาวแพรวพรรณ รัตนพันธ�
62013066591 นายพงพันธ� พลหลา
62013066592 นางสาวมธุริน แสงสุข
62013066593 นางสาวมาริษา เปาปXา
62013066594 นางสาวณัฐนรี นุตเดชานันท�
62013066595 นางสาวสายชล คนเที่ยง
62013066596 นางสาวธันยพร ดวงฉวี
62013066597 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวดี ศิริธาดารัตน�
62013066598 นางสาวอัจฉรา บูรพา
62013066599 นางสาวแสงนภา เพชรเถ่ือน
62013066600 นางสาวณัฐชนน ถาวะโร

หน%า 2220 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066601 นายพรเทพ เรืองรอด
62013066602 นายณัฐพล ปFญจะสี
62013066603 นายณัฐพงษ� เพชรทอง
62013066604 นางสาวจินต�จุฑา อายุวัฒนะ
62013066605 นายทรงพล พุดมอญ
62013066606 นางสาววนารินทร� ศรีตUะวรรณ�
62013066607 นายพิสิษฐ�พงศ� ช5างต5อ
62013066608 นางสาวสุจิตรา เชาวัน
62013066609 นางสาวรุ5งสุรีย� ช%างคนมี
62013066610 นางสาวนัฐพร สอนแก%ว
62013066611 นางสาวปภัสรา แซ5ต้ิง
62013066612 ส.ต.ต.สุพิชัย แสวงศักด์ิ
62013066613 นางสาวสกุลรัตน� จันทรเดชะรัช
62013066614 นางสาวหทัยชนก ศรีสิงห�
62013066615 นางสาวจริยา ศรีเฟLPองฟุ;ง
62013066616 นางสาวหริณโรจน� ทนุผล
62013066617 นายแท5งทอง สุขไกร
62013066618 นางสาวเดือนเพ็ญ หาทรัพย�
62013066619 นางสาววาสนา อินทร�ศิริ
62013066620 นางสาวสิรัญญา มายาเศรษฐ
62013066621 นางสาวนาตยา วิพัฒนากลืน
62013066622 นายทวีศักด์ิ ราษฎร�บุรางกูร
62013066623 นางสาวจุไรรัตน� บัวนิล
62013066624 นางสาวศิริษา บัวภา
62013066625 นายโอภาส สายแก%ว
62013066626 นางสาวนฤมล กลิ่นพยอม
62013066627 นางสาวพิสินี วงศ�อริยจิต
62013066628 นางสาวจินตนา เคราะห�ดี
62013066629 นางสาวสิริวิมล โมสิทธ์ิ
62013066630 นางสาววรประภา ไชยชะนะ

หน%า 2221 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066631 นางสาวณัฐกานต� เดชานุภาพ
62013066632 นางสาวบุษกร พิลึก
62013066633 นางสาวภัสรา ชนะบุญ
62013066634 นายสุวพัชร กรอุไร
62013066635 นายอานนท� สมิตะโรจนี
62013066636 นางสาวสโรชา หงษ�ทอง
62013066637 นางสาวบุญยรัตน� สรวยล้ํา
62013066638 นายมานพ อยู5รัตน�
62013066639 นางสาวโชติพร เมฆสุวรรณ
62013066640 นางสาวมณีรัตน� แก%วพานจันทร�
62013066641 นายหรรษธร อ่ําเนินกุ5ม
62013066642 นางสาวพิชญาภร ธีรกุลวาณิช
62013066643 นางสาวอนงค�กร กุณวงศ�
62013066644 นางสาวสาวิตรี ไชยช5อฟ;า
62013066645 นางสาวณัฐชนันท� คงประจักษ�
62013066646 นางสาวอาภากร บัวเทศ
62013066647 นางสาวปาริฉัตร ดีหริ่ง
62013066648 นายณัฐวุฒิ หน%างาม
62013066649 นางสาวธิดารัตน� อุปนันท�
62013066650 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เพ็ชร
62013066651 นางสาวจิราภรณ� สุพานพิมพ�
62013066652 นางสาวสุทธิรักษ� ศิริสม
62013066653 นางสาวชัชฎาพร นาหนอง
62013066654 นางสาวธิดารัตน� บูรณนัติ
62013066655 นางสาวรัตนาภรณ� กุลวงศ�
62013066656 นายสมภพ สินธุนาวา
62013066657 นายพงษ�พัฒน� ห%องแซง
62013066658 นางสาวธัญพร สุภาเลิศ
62013066659 ว5าที่ร%อยตรีป@ยะนุช สุวรรณโณ
62013066660 นางสาวชลธิชา ธงไชย
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ระดับปริญญาตรี

62013066661 นางสาวสุธาดา ยวงทอง
62013066662 นางสาวจุฑารัตน� สกุณา
62013066663 นางสาวนพวรรณ ชัยลิขิต
62013066664 นางสาวกัญธิมา มะลิกา
62013066665 นางสาวป@ยะธิดา ภัทรภูรีรักษ�
62013066666 นางสาวกนิษฐา โชติกุลานนท�
62013066667 นางสาวณัฐฐา โพธ์ิทอง
62013066668 นางสาวปวันรัตน� รักแฟง
62013066669 นางสาวภาวดี รงค�รัตน�
62013066670 นางสาวณัฐพิจักษณ� ฤกษ�ใหญ5
62013066671 นางสาวสวรส อินช5วย
62013066672 นางสาวรัตนา ทองแสง
62013066673 นายพนา เจนจบ
62013066674 นางสาวกําไล ทองใบ
62013066675 นายวรวิทย� ขวัญอ5อน
62013066676 นางสาวดลยา ภักดี
62013066677 นางสาวจิราพร สุริสาร
62013066678 ว5าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย� สิงหรา
62013066679 นางสาวดวงดาว คงทอง
62013066680 นางสาวสุภาภรณ� แข็งแรง
62013066681 นายธิติวุฒิ สว5างพร%อม
62013066682 นางสาวกัญญาวีร� พลแก%ว
62013066683 นายพรชัย พรมกุล 
62013066684 นางสาวกาญจนา สัพโส
62013066685 นางสาวสุภาพร กันสุด
62013066686 นางสาวปFทมา ลิ่มถ่ิน
62013066687 นางสาวเสาวณีย� บุตรจ%อม
62013066688 นายศตวรรษ นพวงค�
62013066689 นางสาวอมรรัตน� พระเกตุ
62013066690 นางสาวพรนภา สวัสดี

หน%า 2223 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066691 นางสาวสุชาภา เสนาพิทักษ�
62013066692 นายนิธิโรจน� นิแมะ
62013066693 นายธนากร อ5อนลมูล
62013066694 นางสาวสิริตา วงศ�จักรแก%ว
62013066695 นางสาววชิรญาณ� ประเทศกรณีย�
62013066696 นายอภิยุทธ ชุณหชา
62013066697 นางสาวธัญลักษณ� งอกศิลปQ
62013066698 นางสาวพิชชาพร โกศลประดิษฐ�
62013066699 นางสาวชัญญ�นิฏฐ� จิรสัตยาภรณ�
62013066700 นางสาวศุภาพิชญ� ประกอบจรรยา
62013066701 นางสาวพิชญาภา ครุธเฉย
62013066702 นางสาวมนัสวี แผนสมบูรณ�
62013066703 นางสาวอภิญญา แสงภักดี
62013066704 นางสาวศิริภัสษร ระฆังทอง
62013066705 นายบริรักษ� ฤทธ์ินาคา
62013066706 นางสาวสุวรี พงษ�รูป
62013066707 นางสาวเบญจมาศ พลหงษ�
62013066708 นางสาวอินทิราพร ชัยชุมพล
62013066709 นางสาวภัทรจิรา ฮุยจง
62013066710 นางสาวศิริธร ชัยรัตน�
62013066711 นางสาวดนยา นิมมลกุล
62013066712 นางสาวอภิสรา คติวงศ�ธาดา
62013066713 นางสาวปวริศา ทีปสว5าง
62013066714 นางสาวณิชา อยู5สุข
62013066715 นางสาวภัสราภร เขียวขาว
62013066716 นางสาววิไลวรรณ ชูแก%ว
62013066717 นายณัฐวุฒิ บาลจิตร
62013066718 นางสาวสมาภรณ� ป;อมภู5
62013066719 นายสิทธิพงษ� อ5อนละมูล
62013066720 นายพลวัฒน� ศุทธอุดม
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ระดับปริญญาตรี

62013066721 นางสาวกรองกาญจน� ร5มแก%ว
62013066722 นางสาวสุภาพร ประคองวัน
62013066723 นางสาวอามานะ ท5าวสมาน
62013066724 นายพิสิษฐ� วิทยา
62013066725 นายรัฐพล พรหมทอง
62013066726 นายคณินท� อารีรัตนเวช
62013066727 นางสาวหทัยชนก โพธิโชติ
62013066728 นายภัทรพล เสือกะ
62013066729 นายเอกสิทธ์ิ บุญมา
62013066730 นางอารียา เพชรรัตน�
62013066731 นายสกล ชัยช5างชิด
62013066732 นางสาวปYย�วรา สุทธศรี
62013066733 นางสาวสุทธิรัตน� ห%วยหงษ�ทอง
62013066734 นายจิรวัฒน� ภูก่ิงเดือน
62013066735 นายณัฐปคัลภ� ก%อนแพง
62013066736 นายพิพัฒน� ชาติชวลิตสกุล
62013066737 นางสาววีรภัทรา พิมพการ
62013066738 นางสาวนพรัตน� เมฆขยาย
62013066739 นายอรรณพ สดโคกกรวด
62013066740 นางสาวจุฬารัตน� คุ%มประดิษฐ�
62013066741 นางสาวสุนิสา ไชยน%อย
62013066742 นายทิพเนตร อัศวต้ังตระกูลดี
62013066743 นางสาวขนิษฐา คําทวี
62013066744 นางสาวศุลีพร ไกรเลิศวัฒนพงศ�
62013066745 นางสาวณัฐสุดา เลื่อนแก%ว
62013066746 นางสาวพิมพิศา ตราชู
62013066747 นางสาวนิรมล นิลสมัย
62013066748 นางสาวบุศรา ด%วงไทย
62013066749 นางสาวอามีเนาะ อาแย
62013066750 นางสาวณัฐพร กิจจาสวัสด์ิ
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ระดับปริญญาตรี

62013066751 นางสาวนิตยา รัตนวรรณ
62013066752 นางสาวชาณัฐดา บุญญะสิทธ์ิ
62013066753 นางสาวกรวินท� กันทิยะ
62013066754 นางสาวเบญจวรรณ� ยอดสาย
62013066755 นายนนทวัตร ดีปFน
62013066756 นางสาวจิตรลดา ยางยุทธ
62013066757 นางสาวเจนจิรา แก%วบุญ
62013066758 นางสาวธิญะรัตน� ขัตธิ
62013066759 นายวงศธร สุภศร
62013066760 นางสาวพัฒนียา อรรคบุตร
62013066761 นางสาวสวนีย� มุงเมือง
62013066762 นางสาวภัทรพรรณ สําเภาทอง
62013066763 นางสาวน้ําทิพย� กระออมแก%ว
62013066764 นางสาวกมลทิพย� คําหวล
62013066765 นางสาวฉัตราภรณ� คชรัตน�
62013066766 นายเขมชาติ มากมี
62013066767 นางสาวปาริชาติ คําเปลว
62013066768 นางสาวตรีนุช อุทิศานนท�
62013066769 นางสาวนันท�นภัส สุวัฒนาเวโรจน�
62013066770 นางสาววริษฐา มะลินิน
62013066771 นางสาวมนัสนันท� ด5านมงคลทิพย�
62013066772 นางสาวสุนันทา แสนกล%า
62013066773 นายวีระพงษ� วงศ�วัฒนวรากร
62013066774 นางสาวชุติมา บุตรดาวงษ�
62013066775 นางสาววัลยา กลั่นสมุทร
62013066776 นางสาวปวริศา ธรรมสอน
62013066777 นางสาวกนกวรรณ เนียมเที่ยง
62013066778 นางสาวแพรววนิต แก%วประภา
62013066779 นางสาวสุภัทรา อัมระรงค�
62013066780 นายธนภัทร พรหมแก%ว
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ระดับปริญญาตรี

62013066781 นางสาวธนศิริ มูลโพธ์ิ
62013066782 นางสาววัลณภา จอมคําสิงห�
62013066783 นางสาวณรรฒภร พุ5มวิเชียร
62013066784 นายเทพสกล กันทะวัง
62013066785 นางสาวกาญจนา ชัยประพันธ�
62013066786 นางสาวณัฏฐณิชา เจียระนัย
62013066787 นายชานนท� หงษ�ทอง
62013066788 นางสาวอัจฉริยา สงคราม
62013066789 นางสาวเมธาพร ศรีประมวล
62013066790 นางสาวปาณิสรา วรรณภพ
62013066791 นายสมพล กลัดมี
62013066792 นางสาวชลมาฑ โอฬารวนิช
62013066793 นางสาวนรีรัตน� โตโสภณ
62013066794 นางสาวอาราดา คู5เจริญถาวร
62013066795 นางสาวพันธิสา เข่ือนจักร�
62013066796 นางสาวกรรณิกา ศรีไกรยุทธ
62013066797 นายเศกสรรค� เพ็งปอภาร
62013066798 นายนพพร เกิดชื่น
62013066799 นางสาวรวิสรา บัวหนุน
62013066800 นางสาวปาริฉัตร ภูต%องลม
62013066801 นางสาวพชรสรวง บัวแก%วทอง
62013066802 นางสาวทรงพร ไชยเทศ
62013066803 นางสาวพัณณิตา งีสันเที๊ยะ
62013066804 นายเหมันต� กลัดแก%ว
62013066805 นางสาวพรศิริ นาคทองรูป
62013066806 นายณัฐวุฒิ ม5านสอาด
62013066807 นายกิตติภณ เหล5าด้ิม
62013066808 นางสาวสลิลทิพย� พิพรรธวงศา
62013066809 นายอํานาจ หงษ�โต
62013066810 นายไกรพิชญ� ธนัตย�จิระพร
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62013066811 นางสาวพรชนก ปานสวี
62013066812 นางสาวสิริกัญญา บุญมาก
62013066813 นางสาวสุนันทา โพธ์ิศรี
62013066814 นางสาวมนัสนันท� รัตนสนธ์ิ
62013066815 นายณัฐกานต� สาดประดับ
62013066816 นางสาวณัฏฐ�ชญา ศรีหาตา
62013066817 นางสาวจุฑามาศ ใหญ5ไล%บาง
62013066818 นางสาวพิชญาภา จุลมูล
62013066819 นางสาวศรีศิริ แช5มชื่น
62013066820 นางสาวชฎาภรณ� เชื้อชัย
62013066821 นางสาวอัญชลี ดาวดาษ
62013066822 นางสาวนุชนาฏ นาคประวัติ
62013066823 นางสาวภัทรภร วัฒนะบุปผา
62013066824 นางสาวอักษร โพธ์ิทอง
62013066825 นางสาวณัฐวรินทร� ภังคานนท�
62013066826 นางสาวยินดี ชลย่ิงยง
62013066827 นางสาวธัญกมล อินทจันทร�
62013066828 นางสาวกัญญาภัทร ภู5ถาวร
62013066829 นางสาวพวงผกา ตUะเสี้ยว
62013066830 นางสาววัลวิภา วิเศษสมบูรณ�
62013066831 นางสาวมลฤดี แก%วใส
62013066832 นางสาวปรางค�ทิพย� เฉลิมพักตร�
62013066833 นายสุริยา ล้ําเลิศ
62013066834 นางสาวกุลชญา มีชํานาญ
62013066835 นางสาวพิมพ�ฉัตร สุนทรภักดี
62013066836 นางสาวสิริยาพร บุญฤทธ์ิ
62013066837 นางสาวสุพิชชา ณ ลําปาง
62013066838 นางสาวอารีรัตน� บับพาน
62013066839 นางสาววราภรณ� คงเพชร
62013066840 นางสาวอภิรดี คําธิศรี

หน%า 2228 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066841 นางสาวเพชรไพลิน แท5นนาค
62013066842 นางสาวจิราวรรณ มณฑาทอง
62013066843 นางสาวนัทธมน ชื่นแขก
62013066844 นางสาวลําดวน ชัยวรรณ
62013066845 นายทศสุวรรณ พลาฤทธ์ิ
62013066846 นายวิทวัส กาลมิกาล
62013066847 นายป@ยะนัท โพสพสวัสด์ิ
62013066848 นายสุรศักด์ิ นามวิเศษ
62013066849 นางสาวศิรินทร�ภรณ� คําคล5อง
62013066850 นายเกริกไกร ไชยเจริญ
62013066851 นายวรวุฒิ สุวรรณพางกูร
62013066852 นางสาวสุภาภรณ� สมบูรณ�สิริวัฒน�
62013066853 นายกิตติพงษ� พิพิธ
62013066854 นางสาวธันยพร คุณธรรมพงศ�
62013066855 นางสาวภัทรนันท� ทูลเกียรติวงษ�
62013066856 นางสาวไพลิน บุ%งทอง
62013066857 นางสาวญาณิศา แก%วชัย
62013066858 นางสาวอารียา ศรีประเสริฐ
62013066859 นางสาวศศิธร ขวาน้ําคํา
62013066860 นางสาวฐาปนีย� มณีรัตน�
62013066861 นางสาวสวรรยา มีนาค
62013066862 นางสาวพรรณพิมล พุดตาล
62013066863 นางสาวอรุณรัตน� ยอดกุล
62013066864 นางสาวณัฐภรณ� ศรีสมุทร
62013066865 นายพีระพงษ� พินาเสน
62013066866 นางสาวอมรรัตน� มาวัน
62013066867 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวนิดา สืบสา
62013066868 นายคริษฐ� แสงจันทร�
62013066869 นายพัชระพงษ� โตะแบ
62013066870 นายชัยณรงค� บุญพันธ�

หน%า 2229 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066871 นางสาวสุขฤทัย ดวงแก%ว
62013066872 นางสาวทิตยา เด5นอุดม
62013066873 นางสาวตรีศินีย� ทาหุ5น
62013066874 นางสาวปวิชญา มณีกาญจน�
62013066875 นายธีรนัย มีนาภา
62013066876 นายณัฐพงศ� ดลปFดชา
62013066877 นางสาวมาริษา คุณาวุฒิ
62013066878 นางสาวศรุตา บุญรอด
62013066879 นางสาวธัญญรัตน� สนุกล้ํา
62013066880 นางสาวศิวดาต์ิ ทับทิม
62013066881 นางสาวศิริวิภา โพธ์ิแตง
62013066882 นางสาวป@ยะกมล ย่ิงภิญโญ
62013066883 นางสาววชิราภรณ� กสิวัฒนา
62013066884 นางสาวปนัดดา เซ็นเชาวนิช
62013066885 นางสาวนิตยา บุตรดาวงษ�
62013066886 นางมาลินี อภิรักษ�ธาธาร
62013066887 นางสาวจิรวนันท� ศรีแก%วณวรรณ
62013066888 นายวัชรพล ชื่นพลี
62013066889 นางสาววิชญาพร ดวงนาค
62013066890 นางสาวอาลิษา เดชชลาลัย
62013066891 ว5าที่ ร.ต.ภัทรพล บ5อน้ําเชี่ยว
62013066892 นางสาวชฎาพรรณ พุ5มมาลัย
62013066893 นางสาวปาริชาต เงาฉาย
62013066894 นายกฤษณะ กลําพบุตร
62013066895 นายพัฒนพงศ� บุญย้ิม
62013066896 นางสาวกัลยรัตน� ทาซาว5า
62013066897 นางสาวภัสสร ดีดอก
62013066898 นายเฉลิมเกียรติ บาทบํารุง
62013066899 นางสาวสริตา สุวรรณสา
62013066900 นางสาวสุนิสา ก่ิงจันทร�

หน%า 2230 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066901 นายปองพล ใจสมุทร
62013066902 นางสาวมานิตา เกิดมงคล
62013066903 นางสาวศรวิษฐา ทิสม
62013066904 นางสาววาสนา สารบาล
62013066905 นายสุรชาติ สิงห�กันต�
62013066906 นางสาวปภัสรินทร� จิรธีระพันธ�
62013066907 นางสาวบุญญาพร คุณะศักด์ิพาณิชย�
62013066908 นายจิรายุส แก%วสระแสน
62013066909 นางสาวนฤมล พิมพ�ศิริ
62013066910 นายอรรถ เก%าเอี้ยน
62013066911 นางสาวขัชชญา ลิ้มวัฒนา
62013066912 นายเศวตโชติ จันทร�อ5อน
62013066913 นางสาวก่ิงกาญจน� อุทัยฉาย
62013066914 นางสาวรัตฐิการ อุนจะนํา
62013066915 นางสาวสิริกร ขุมทอง
62013066916 นางสาวศรัญญา ฉลองธรรม
62013066917 นางสาวสิริกัญญา ฝายถ่ิน
62013066918 นางสาวอาริตา แสงรุ5ง
62013066919 นางสาวนันทกา จําปาทอง
62013066920 นางสาวศิรินันท� คงเจริญ
62013066921 นางสาวนาซีเราะ มูซอ
62013066922 นายอัษฎาวุธ อํานวย
62013066923 นางสาวภัทราพร เปรมศิริ
62013066924 นางสาวรุจินาถ คงเต็ม
62013066925 นางสาวพรภิมล สังคทัต
62013066926 นางสาวอรยา ไชยศรี
62013066927 นางสาววรัญญา ประจําเรือ
62013066928 นายเกียรติศักด์ิ ปะหูสี
62013066929 นางสาวพรปวีณ� มีมากบาง
62013066930 นางสาวกุสุมา เนียมอ5อน

หน%า 2231 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066931 นางสาวฉัฐศุลี จินตนภคอนันต�
62013066932 นางสาวเย็นจิตร นนธิจันทร�
62013066933 นางสาวกุลธิดา ทองใบใหญ5
62013066934 นางสาวศศิธร คงสวัสด์ิ
62013066935 นางสาวจีรวรรณ ชูสังข�
62013066936 นายสรพศ วรินทราวาท
62013066937 นายรัตทวรรณ ทวีปสูงเนิน
62013066938 นางสาวเบญจมภรณ� ศรีสุวรรณ
62013066939 นางสาวธารทอง เปลี่ยมปลื้ม
62013066940 นางสาวศศิวประภา สะอาดชื่อ
62013066941 นางสาวเบญญทิพย� ตนดี
62013066942 นายมงคล พ่ึงพะลัย
62013066943 นางสาววรัญญา กิตติราช
62013066944 นายวุฒิชัย บุญฤทธ์ิ
62013066945 นางสาวปุณยาพร สุริวงษ�
62013066946 นายศินนท� บุญมาก
62013066947 นางกฤตยา ศรีท%าว
62013066948 นายจตุพล แก5นจําปา
62013066949 นางสาวจิตรานุช ตะวงค�
62013066950 นางสาวฐิตาภา หอมทวนลม
62013066951 นางสาวภัสสร จอมแพะ
62013066952 นางสาวอัจฉรา สืบบุก
62013066953 นายชัยชนะ ตะบุตร
62013066954 นางสาวจุฑารัตน� แก%วช5วย
62013066955 นางสาวชนินทร�ธร โตสมภาพ
62013066956 นางสาวแพรลดา หิรัญไพศาล
62013066957 นางสาวณัฐนันท� วิริยะบุศย�
62013066958 นางสาวน้ําผึ้ง ไชยรังษี
62013066959 นางสาวธัญชนก รํานา
62013066960 ส.ต.ต.โสภณ อุ5นเรือน

หน%า 2232 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066961 นางสาวพัชรพร ขันตี
62013066962 นางสาวรัชนีกร จันตUะ
62013066963 นางสาวศศิธร ปFนยอด
62013066964 นางสาวพลอยไพริล ภูมิสุทธาผล
62013066965 นางสาวปวีณ ศาสนัส
62013066966 นางสาวจิรินันท� เหล็งบํารุง
62013066967 นายวริทธ์ิ เลิศศุภลิขิต
62013066968 นางสาวสุนิสา รักษาศรีมีสุข
62013066969 นางสาวจามจุรี โกริน
62013066970 นางสาวป@ยะวดี เหลืองบุปผา
62013066971 นางสาวป@ยะวรรณ โสสุด
62013066972 นางสาวสุภาวี แจ%งสว5าง
62013066973 นางสาวเขมิกา คุณคํา
62013066974 นางสาวเสาวลักษณ� แถวลีลา
62013066975 นายสุรพัศ ประศรีทะโก
62013066976 นายคงชลัช ชมภูนุช
62013066977 นายประกิต นุ5มโพธ์ิ
62013066978 นางสาวกิตติยา กิตติปาโล
62013066979 นางสาวกมลพรรณ ย้ิมมงคล
62013066980 นางสาวเจนจิรา ธรรมศิริ
62013066981 นายศิวกร ทัดไทย
62013066982 นางสาววรรณิศา ศรีมะโรง
62013066983 นางสาวเบญจวรรณ ศิริมงคล
62013066984 นายยุทธพงษ� มงคลเสถียร
62013066985 นางขวัญเรือน พันธ�นุรัตน�
62013066986 นางสาวสิรินยา นาคเสน
62013066987 นางสาวสายชล พลทวี
62013066988 นางสาวอมรรัตน� พืชขุนทด
62013066989 นางสาวกัลยกร นามโคตร
62013066990 นางสาวญาตาวี พวงดอกไม%

หน%า 2233 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013066991 นายนราชัย ทิศทองคํา
62013066992 นางสาวนรีรัตน� จันทร�คราญ
62013066993 นายนภสินธุ� เรณุมาศ
62013066994 นางสาววันวิสาข� รัตนคชินทร�
62013066995 นางสาวณิชกานต� สกุณา
62013066996 นางสาวมณฑิตา พูนประโคน
62013066997 นายวรียส ถิรดุลย�กุล
62013066998 นางสาวขวัญฤทัย สวนสุขา
62013066999 นางสาวอภิสรา กาซํา
62013067000 นางสาววนิดา สีต5างคํา
62013067001 นางสาวอรอุมา ปFญจมาศ
62013067002 นายณัฐพล สีตลารมณ�
62013067003 นางเบญจลักษณ� กองเลิศ
62013067004 นายอธิชนัน นุ5มฟFก
62013067005 นายศุภฤกษ� ทับไทร
62013067006 นางสาวนนท�ทานี นิลพฤกษ�
62013067007 นางสาวพวงผกา เชื้อหม5น
62013067008 นางสาวณัฐริกา ทองประพันธ�
62013067009 นายชนวีร� สุขคง
62013067010 นางสาวศินีนารถ มะลิพรม
62013067011 นางสาวนนนรี สมใจนึก
62013067012 นางสาวชิดชนก รัตนสุภา
62013067013 นายอภิชัย ตันติวิศาลเกษตร
62013067014 นางสาวธณัฐชา ศิริอนันต�
62013067015 นางสาวสิรินยา รัตนวงษ�
62013067016 นางสาวอาภาพร สินสงวน
62013067017 นางสาวอุ%มบุญ โตUะมิ
62013067018 นายอภิสิทธ์ิ เพียดสิงห�
62013067019 นางสาวณฤดี ฉิมพาลี
62013067020 นางสาวกัญจิรา ปานขาว

หน%า 2234 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067021 นางจิราภรณ� นวลศรี
62013067022 นางสาววิภารัตน� คล%ายแก%ว
62013067023 นางสาวดรุณี เกิดแดงบุ
62013067024 นางสาววรรณภา ชุมภูสาร
62013067025 นางสาวชัชชญา บุญชู
62013067026 นางสาวธัญพร พูลพร
62013067027 นางสาวสุวนันท� สระจูม
62013067028 นางสาววนิดา อุดมศักด์ิ
62013067029 นางสาวอภิญญา ผสมทรัพย�
62013067030 นายอภิเดช พิเนตรเสถียร
62013067031 นายกฤษฎาวุฒิ หนูชูชาติ
62013067032 นางสาวรพีพร เบือนขุนทด
62013067033 นางสาวเกษศิรินทร� ศรีพิจารณ�
62013067034 นางสาวศิวพร จงรักไทย
62013067035 นางสาววันทนา ยารัมย�
62013067036 นางสาวปวีณา แร5เงิน
62013067037 นางสาวกมลทิพย� ระวิงทอง
62013067038 นางสาวสโรชา พัฒทอง
62013067039 นางสาวอรสา จันทิมา
62013067040 นางสาวชนัญดา อินทร�สุข
62013067041 นางสาวฉัตรกนก อัศวแก%วจินดา
62013067042 นางสาวอรดี โกมารทัต
62013067043 นางสาวกุลชลี รอดวงษ�
62013067044 นางสาวอัจฉริยา ตองอ5อน
62013067045 นายมาทิตย� จีรวัฒน�พงษ�
62013067046 นายธิติ อังศุวัฒนากุล
62013067047 นางสาวกิตติกา รักนิยมวิทย�
62013067048 นางสาวอริสรา เรืองมาลัย
62013067049 นายภัทรพล มโหฬารกิจ
62013067050 นางสาวเกศศิรินทร� ขุนเสนาะ
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62013067051 นางสาวสุภิลักษณ� พร%อมไธสง
62013067052 นายญาณพัฒน� ชุ5มสลับ
62013067053 นางสาวจิรภิญญา อ5อนสันเทียะ
62013067054 นางสาวฐิติวรรณ มากอินทร�
62013067055 นายผดุงพงศ� เทือกจันคํา
62013067056 นางสาวชเนตตี ไชยะ
62013067057 นางสาวกมลชนก ถ%วยทอง
62013067058 นายบุณทวัฒน� บุญสรรค�
62013067059 นายภาติยะ สุขสุวรรณ
62013067060 นางสาวศิรินันท� กิจชัยยง
62013067061 นางสาวสุกัญญา วิชิต
62013067062 นางสาวอาภาภรณ� จันทร�หอม
62013067063 นายกิติพันธ� เหล5ารอด
62013067064 นางสาวปริยากร พินชาย
62013067065 นางสาวจินดารัตน� มากเกตุ
62013067066 นางสาวจามจุรี ปรังศรี
62013067067 นายเสฎฐวุฒิ สุขใส
62013067068 นางสาวฐปนี โพธิพันธ�
62013067069 นางสาววารุณี ยุหะประโคน
62013067070 นายจิรวัชร อุ5นแสงจันทร�
62013067071 นางสาวธัญชนิต เชิงศักด์ิศรี
62013067072 นางสาวภัคจิรา สังสะโอภาส
62013067073 นางสาวอัจฉราพรรณ ทาระการ
62013067074 นางสาวเครือวัลย� ขันติวงค�
62013067075 นางสาวจันณภาลัย ดอกไม%
62013067076 นางสาวดวงกมล พลจรัส
62013067077 นางสาวปวีณา ทับทิม
62013067078 นายภาณุพงศ� มีสกุล
62013067079 นางสาวพรปวีณ� เค%าฉลองเคียง
62013067080 นางสาวรัตนาวดี วิลุนระพันธ�
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62013067081 นางสาวณัฐวรรณ เปรมใจ
62013067082 นางสาวกันภิรมย� ถาวรศักด์ิ
62013067083 นายชยพล พรมนิยม
62013067084 นางสาวศิรินภา ล5องแก%ว
62013067085 นางสาวกัญญารัตน� แสงหล%า
62013067086 นายสุรศักด์ิ ทํามะสี
62013067087 นายบดีภัทร ภู5เจริญโภคา
62013067088 นายปฐวี คชมะเริง
62013067089 นางสาวไอลดา อ%นพรม
62013067090 นายกีรติ นกนาค
62013067091 นางสาววรรณวิสา เดชาละมัย
62013067092 นางสาวสุนิสา สัญญารักษ�
62013067093 นางสาวชุติมา สาครเจริญ
62013067094 นายวีระวงศ� มงคลบวรนิมิต
62013067095 นายรังสรรค� หนองหงอก
62013067096 นายกันตพงศ� คําคูณ
62013067097 นางสาวธนัญญา ศรีบุตรา
62013067098 นางสาวป@ยดา พาทีไพเราะ
62013067099 นางสาวสุรีย�พร นาชัยสินธุ�
62013067100 นางสาวศิริพร สุวรรณ
62013067101 นายดนัยฤทธ์ิ อภัยวงศ�
62013067102 นางสาวศุภลักษณ� บุญนะรา
62013067103 นายพฤฒ ขนอม
62013067104 นางสาวดลยา กํามณีเด5น
62013067105 นายไชโย วงศ�โคกสี
62013067106 นางสาวสุณิสา ทองใบใหญ5
62013067107 นายกฤตภาส เหล็กไหล
62013067108 นางสาวภาวดี ศรีโยธา
62013067109 นางสาวสันทนา แย%มพจนา
62013067110 นายวัสสนัย ดีเสมอ
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62013067111 นางสาวนภาภรณ� ศรีมงคล
62013067112 นางสาวณัฐธิดา จันตอ
62013067113 นางสาวม่ิงขวัญ แก%วโสนด
62013067114 นางสาวนัทธมน พิบูลธนภัทร
62013067115 นางรุ5งธิดา ทองพุ5ม
62013067116 นายรัฐพงษ� โพธาราม
62013067117 นางสาวจรรยา แก%วสุโพธ์ิ
62013067118 นางสาวเสาวนีย� วิทย�เวทย�
62013067119 นางสาวภัทรภา ขวัญกิจภคกุล
62013067120 นายชยังกูร วงศ�สัมพันธ�เวช
62013067121 นางสาววนันต� สําเภานนท�
62013067122 นางสาวเด5นนภา ศิริวุฒิอนันท�
62013067123 นางสาวณภิศ ศรีระอุดม
62013067124 นางสาวปรียานุช พันธ�น%อย
62013067125 นางสาวดลนภา แก%วนวล
62013067126 นางสาวจุฑาลักษณ� จอกทอง
62013067127 นางสาวพรนภา แย%มพราหม
62013067128 นายธนวรรธน� พีระพันธุ�
62013067129 นายณัฐวุฒิ จ5าหร5าย
62013067130 นางสาวป@ยะพร ดํามณี
62013067131 นายทัศพร ชูสุวรรณ
62013067132 นางสาวกมลพร สืบเรือง
62013067133 นางสาวพัชริดา สกุลมา
62013067134 นางสาวเปรมวดี ศรีจันทร�
62013067135 นายดีน บูรณะพงศ�
62013067136 นางสาวบุษกร พรหมมินทร�
62013067137 นายอิทธิพล เก็งพินิจ
62013067138 นางสาววงเดือน เกิดแหวด
62013067139 นางสาวกติกา แก%วคํา
62013067140 นางสาวอัญมณี อุดม
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62013067141 นางสาวไพชฎา ดอกไม%
62013067142 นางสาวอรณิชา สุวรรณวาทิน
62013067143 นางสาวป@ยะพร ปFนวัง
62013067144 นายณัฐพงษ� ไชยขันธุ�
62013067145 นางจีลาวรรณ� เป[นกล
62013067146 นายกิตตินันท� ช%างแรงการ
62013067147 นายเสฎฐวุฒิ จันทร�งาม
62013067148 นางสาวสุภัทรา เกตุธาตุ
62013067149 นางสาวผกามาศ วงค�สาย
62013067150 นางสาวจันทร�หอม แก5นพินิจ
62013067151 นางสาวณัฐฏิภรณ� สุขชัย
62013067152 นายภูวดล ศรีธรรม
62013067153 นางสาวสุภาภรณ� แสวงผล
62013067154 นางสาวรัตนพร สุดสม
62013067155 นางสาวอรพินท� แซ5ต้ัง
62013067156 นายอรรถสิทธ์ิ เรืองงาม
62013067157 นางสาวอนงค�วดี ศรีสมบัติ
62013067158 นางสาวจิราวัฒ วงศ�สกุล
62013067159 นายชญาธร จิราอัครมงคล
62013067160 นายณพรรษ ศิริทรานนท�
62013067161 นางสาวขวัญรวี สายสนั่น ณ อยุธยา
62013067162 นางสาวศิริพร รําพึง
62013067163 นายนําโชค เพ่ิมพูล
62013067164 นางสาวชไมภัค ศิริบูรณ�
62013067165 นายพชร สุจริตฉันท�
62013067166 นางสาวธัญธิดี แก%วทอง
62013067167 นางสาวณัฏฐ�ธญา คํามี
62013067168 นางสาวภาณุมาส เดชสองชั้น
62013067169 นายอรรถพงศ� บุญทองซุ5น
62013067170 นางชลลดา บัวชื่น
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62013067171 นายคุณานนต� บุญเพ็ชรัตน�
62013067172 นางสาวสายพิรุณ ยะพันธ�ชัย
62013067173 นายมนัสพงษ� กลั่นขยัน
62013067174 นางสาวพนิดา ขันทะชา
62013067175 นายทัศน�พล ขันเลข
62013067176 นางสาวป@ยกานต� ดํารงค�กูล
62013067177 นายทศวรรษ ดีโนนง้ิว
62013067178 นางสาวเสาวลักษณ� บุญใหญ5
62013067179 นางสาวธิดารัตน� แพหีต
62013067180 นางสาวณฐกันต� แก%วกันดา
62013067181 นางสาวซาริญา หมาดอ5าดํา
62013067182 นายกนิษฐ� โพธิพิบูลย�
62013067183 นายพีรศิษย� เรืองดิษฐ�
62013067184 นายยศพล ใจดี
62013067185 นางสาวชนิกานต� พุ5มด%วง
62013067186 นางสาวนิดามาศ เลิศลอยปFญญากุล
62013067187 นางสาวชนากานต� ปานถนอม
62013067188 นางสาวพรธีรา บูรณะเสถียร
62013067189 นางสาวเมธาวี คงสุพรรณ
62013067190 นางสาววรินทร�ธนาตย� คุ%มสมบัติ
62013067191 นายศักด์ิชัย นิลธิราช
62013067192 นางสาวนิภาพร สีหาวัตร
62013067193 นางสาวนันทพร เปรมจิตต�
62013067194 นางสาวธาวิดา ม5วงไตรรัตน�
62013067195 นายเฉลิมชัย เฮงจํารัส
62013067196 นางสาวโยทะกา พ5วงไพโรจน�
62013067197 นายทิวานน คะณาเนปะ
62013067198 นางสาวนิตยา สําเร็จดี
62013067199 นางสาวกนกวรรณ พรมเพ็ชร
62013067200 นางสาวอังคณา กลิ่นบรรจง
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62013067201 นางสาวอนิศรา หงษ�ปFดสา
62013067202 นางสาวพรพิมล สาประเสริฐ
62013067203 นางสาวพิมพา มหาวัน
62013067204 นางสาวสินีนุช เพ็ชรวงษ�
62013067205 นายจารุวิทย� ชูเกลี้ยง
62013067206 นางสาวทัศนีวรรณ แก%วปาน
62013067207 นางสาวชุติภา บุปผา
62013067208 นางสาวพัทธนันท� ช5วยพานิชย�
62013067209 นายฟาร�ณัฐ ระยะวรรณ
62013067210 นางสาวแพรวพราว สิทธิสิริวรกุล
62013067211 นางสาวกนกพร สิทธิชัย
62013067212 นายดํารงค�รักษ� เทพศิริ
62013067213 นางสาวจารุวรรณ อนุศิริ
62013067214 นางสาวจุฑารัตน� ทวีโคตร
62013067215 นายศุภกร ดีดา
62013067216 นายวินัย พิศลยบุตร
62013067217 นางสาวมาริษา อินแพง
62013067218 นายกฤตสร วงศาโรจน�
62013067219 นางสาวสีลวตี นิศามณีวงศ�
62013067220 นางสาวกมลวรรณ บํารุงศรี
62013067221 นายวัชรพล เอี่ยมสะอาด
62013067222 นางสาวณัฐธิดา มณีโชติ
62013067223 นายนพรัตน� สูญชัย
62013067224 นางสาวสมพร ดวงจิตต�
62013067225 นายธนาธิป เกตุหลํา
62013067226 นางสาวญาณิศา ชํานิพันธ�
62013067227 นายสมเดช นิลวงศ�
62013067228 นายสมภพ นาขวัญ
62013067229 นางสาวธีมาพร ศักด์ิภิรมย�
62013067230 นางสาวรุจี ดอกไม%หอม
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62013067231 นางสาวฉัตรนภา อินสุวรรณ
62013067232 นางสาวชุติมา รักษาทางดี
62013067233 นางสาวปนัสยา สุปะมา
62013067234 นายชัยวัฒน� กลัดสวัสด์ิ
62013067235 นายประณต ทับไกร
62013067236 นายจเรพร กมลวาทิน
62013067237 นางสาวเกวลิน นาคเที่ยง
62013067238 นางสาวสุกัญญา รักงาน
62013067239 นางสาวณุตประวีณ� มอญปาก
62013067240 นางสาวสุชาดา หงส�พันธุ�
62013067241 นางสาวกรณัฐฐ� กฤติยา
62013067242 นายณัฐพล เย็นสกุลสุข
62013067243 นางสาวพิชาภัทร แก%วไทย
62013067244 นางสาวจิรติ เนตรสูงเนิน
62013067245 นายวิศิษฏ� ภิรมย�เอี่ยม
62013067246 นางสาวแก%วใจ ชัยวงค�
62013067247 นางสาวเสาวภาคย� บ5อสารคาม
62013067248 นางสาวณภัทรารัตน� จีระสิทธานต�กุล
62013067249 นายนวชาต พันนวน
62013067250 นายชุติพนธ� รามจรัญ
62013067251 นางสาววิภาพร สร%อยระย%า
62013067252 นางสาวพัชร�ชิสา ลังกาแกม
62013067253 นางสาวธารทิพย� พลเกษตร
62013067254 นางสาวปริชาติ คงประสิทธ์ิ
62013067255 นางสาวรัชนก กาบทุม
62013067256 นางสาวดนิตา เปYPยมอริยะ
62013067257 นายธนัท ภัทรไพรศาล
62013067258 นางสาวพรชนิตร� สมบูรณ�กิจชัย
62013067259 ว5าที่ร%อยตรีหญิงชลิดา เขียวแก%ว
62013067260 นางสาวพัตรพิมล ย้ิมกล่ํา

หน%า 2242 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067261 นางสาวจาริต%า รักฤทธ์ิ
62013067262 นางสาวซาบีตา แซมะแซ
62013067263 นางสาวศริญญา หน5อสุวรรณ
62013067264 นางสาวพรนรัท วงศ�ชุติโรจน�
62013067265 นางสาวอภิญญา ขันทะ
62013067266 นายตะวัน ศรีสุริโย
62013067267 นายภราดร จากโคกสูง
62013067268 นางสาวอรพินท� บุญเกตุวัฒนากุล
62013067269 นางสาวจุฑามาศ ปรางทอง
62013067270 นางสาวชาริยา กิตต์ิหิรัญชัย
62013067271 นางสาวรวิสรา นิตรา
62013067272 นายธรรมรัตน� เกตุอินทร�
62013067273 นางสาวขวัญศิรินทร� ไพศาล
62013067274 นางสาวพุธธิดา จิตรธรรม
62013067275 นางสาวรวีวรรณ เวียนไผ5
62013067276 นางสาวสุดารัตน� เชิมชัยภูมิ
62013067277 นางสาวกัญญ�พัฑฒา หงส�ภัทราจันทร�
62013067278 นางสาวสุวณี ปฏิมินทร�
62013067279 นางสาวทองสุข ตริเกษร
62013067280 นางสาวเกษฎาภรณ� สายหลักคํา
62013067281 นางสาวสุชาวลี แก%วใส
62013067282 นางสาวจุฑาทิพย� ด%วงภู5ทิม
62013067283 นางสาวมัญชรี พรพัฒน�กุล
62013067284 นางสาวพฤกษารัก ประคะนัง
62013067285 นางสาวมาริษา พูลมีทรัพย�
62013067286 นางสาวอรอุมา สารพงษ�
62013067287 นางสาวกิฑามาศ ทองหนูนุ%ย
62013067288 นางสาวสุกานดา หลวงหาร
62013067289 นางสาวชนนิกานต� เพ็ญสุต
62013067290 นายณรงค�ฤทธ์ิ ดีอ5อน

หน%า 2243 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067291 นายวีรวิทย� อภิสิริมงคลกุล
62013067292 นางสาวนีราณัฐ แซ5กอ
62013067293 นางสาวณัฐณิชา สุริวงค�
62013067294 นางสาวขนิษฐา อินทร�มณี
62013067295 นายรัชชานนท� สร%อยทอง
62013067296 นางสาวนูรไซมีร� อิแอ
62013067297 นายธนพล พูลวงษ�
62013067298 นางสาวเจษฎ�จิรา แก%วฉาย
62013067299 นางสาวบัณฑิตา ช5วยพูลชู
62013067300 นางสาวพิชชาภา สีแพง
62013067301 นายวุฒิไกร ไชยมงคล
62013067302 นายอัมรินทร� บุญรอด
62013067303 นายยงเกียรติ กุออ
62013067304 นางสาวนรินทร ม5วงสาร
62013067305 นางสาวสุพรรณิการ� บุญพงษ�
62013067306 นางสาวสุวิณา บัวเชย
62013067307 นายจตุรพร หลายประเสริฐพร
62013067308 นางสาวมลภิชชา ศรีอุดม
62013067309 นางสาวชไมพร น้ําคํา
62013067310 นางสาวชไมพร พิมพ�หล5อ
62013067311 นางสาวสุนันทา โพธ์ิสุวรรณ�
62013067312 นางสาวนัทธมน พุทธพรม
62013067313 นางสาวอมรพันธ� คงมหสันติ
62013067314 นายพรภพ ถิรบุญ
62013067315 นางสาวธัญญาลักษณ� รัสมี
62013067316 นายสุวพัฒน� ศรีสว5าง
62013067317 นายณัฐธรกรณ� คําหว5าง
62013067318 นางสาวทักษพร บุญวงศ�
62013067319 นางสาวชมชนก เหมียน้ําคํา
62013067320 นางสาวมนัสวี ไชยศิริ

หน%า 2244 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067321 นางสาวจิตจา แก%วคํา
62013067322 นางสาวอัจฉรา ถํ้าหิน
62013067323 นายจตุวัฒน� แสงประทุม
62013067324 นางสาวภัทรนันท� บุญแสน
62013067325 นางสาวนิตยา ชัยสว5าง
62013067326 นางสาวเกศสุวรรณ ทองสุวรรณ
62013067327 นางสาวสุดารัตน� ขัตติยะชมภู
62013067328 นางสาวธัญญาภรณ� ภู5เจริญพาณิชย�
62013067329 นางสาววิริยาพร มาทอง
62013067330 นางสาวอาทิตยาพร เข็มเพ็ชร
62013067331 นางสาวสาวิตรี มีมาก
62013067332 นายกฤษฎา เรืองแก%ว
62013067333 นายมฆวัน จงจิตต�
62013067334 นางสาวสุธาสินี แสงอรุณ
62013067335 นายธนวัฒน� พรหมสุวรรณ
62013067336 นางสาวสุจิตรา ชาญปรีชา
62013067337 นางสาวหนึ่งฤทัย แก%วมะโน
62013067338 นางสาววรมาศ มาศโอสถ
62013067339 นายณัฐศาสตร� ภักดีผล
62013067340 นางสาวกนกกาญจน� โฉมศรี
62013067341 นางสาวป@ยมาศ พรหมเสนา
62013067342 นางสาวศรัณญา กลิ่นบุหงา
62013067343 นางสาวจิรัชญา พรหมมาศ
62013067344 นางสาวจุฬารัตน� จันคง
62013067345 นางสาวปุญชรัสม์ิ ปานทอง
62013067346 นางสาวพรปวีณ� ทิวทิพย�สกุล
62013067347 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีสารคาม
62013067348 นางสาวนรีกานต� ชิตจันทร�
62013067349 นายพลวัตน� ไวยภาษจีรกุล
62013067350 นางสาวธิดารัตน� บุญช5วย

หน%า 2245 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067351 นายสาโรช วนาพาณิชย�
62013067352 นายอมรเทพ ภาโนมัย
62013067353 นางสาวอิสริยาภรณ� สุมาลี
62013067354 นายณัฐวุฒิ ม5วงเพ็ชร
62013067355 นายชวัล เหล5าสุนทร
62013067356 นางสาวพัชรา ไตรวิทยากร
62013067357 นายณัฐพล จันทรตุลนานนท�
62013067358 ว5าที่ร%อยตรีปภัสรา ศรีโหมด
62013067359 ว5าที่ร%อยโทณัฐสุรเชฏฐ พรหมสิงห�
62013067360 นายวชิรวัฒน� จันทรจํานง
62013067361 นางสาวอัมภรณ�ทิพย� สุขใส
62013067362 นางสาวกชวรรณ สาระวงศ�
62013067363 นางสาวจงรักษ� แซ5แต%
62013067364 นางสาวเกศรินทร� คงโพธ์ิน%อย
62013067365 นายลัทธพล สังคสิน
62013067366 นางสาวขนิษฐา สายดี
62013067367 นางสาวกมลทิพย� เสง่ียมชื่น
62013067368 นางสาวฉัตรหทัย กุลไพจิตร�
62013067369 นางสาวภัชนิดา ตUะมูล
62013067370 นางสาวภัสราภรณ� ข้ึนผล
62013067371 นายศัตยา คามดา
62013067372 นางสาวธนพร วังศรี
62013067373 นางสาวเสาวรส เกตุแก%ว
62013067374 นางสาวพัชราภรณ� จันทร�ประชุม
62013067375 นายณัฐพงษ� เจริญชัย
62013067376 นางสาวกมลพรรณ สุขเลิศ
62013067377 นายกิตตินันท� จันทร�คง
62013067378 นางสาวจารุณี นันชนะ
62013067379 นางสาวศรวณี ศรีอินทร�
62013067380 นายอนิรุทธ� สิริวงศ�วัฒนชัย

หน%า 2246 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067381 นางสาวศรัณญา สุดสนอง
62013067382 นางสาวสรัลพร คําปFญญา
62013067383 นางสาวนิโลบล ดินรมรัมย�
62013067384 นางสาวจันจิรา เพชรดําดี
62013067385 นางสาวเพชรดา ว5องไว
62013067386 นางสาวภัททิยา พรมเพ็ชร
62013067387 นางสาวสาลินี เรืองวัฒนา
62013067388 นางสาววิริยา จิตตเจตน�
62013067389 นางสาวนิยะภา พิมพ�กัน
62013067390 นางโสน สนมฉํ่า
62013067391 นางสาวรุ5งนภา สัปทน
62013067392 นายรัชยุทธ� นันทนาท
62013067393 นางสาวพูลลักษณ� อุปนันท�
62013067394 นางสาวสุภางค� ปFทมะทิน
62013067395 นางสาวมินตรา รูปดี
62013067396 นางสาวณพัชชนันท� ชูหาญ
62013067397 นายกิตติธัช ไชยสุทธิ
62013067398 นางสาวปFทมา รังษี
62013067399 นางสาวฌัฏณัญช� เข%มกลม
62013067400 นางสาววารี ไหวดี
62013067401 นางสาวประภาพร ธรรมมุสา
62013067402 นางสาวทอฝFน ไตรรัตนวุฒิ
62013067403 นางสาวศิรินทิพย� โยธาพันธ�
62013067404 นายธนวุฒิ ภัทราคม
62013067405 นางสาวอมรรัตน� วัฒนชัยนันท�
62013067406 นายวีรพันธ� ตันเกียง
62013067407 นางสาวรุจิรา แต%ประยูร
62013067408 นางสาววิภาวรรณ รักสกุล
62013067409 นางสาวมณีรัตน� ต้ังเจริญ
62013067410 นายชนสรณ� ชํานาญเพชร

หน%า 2247 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067411 นายศุภกิต อินสอน
62013067412 นางสาวกุลณัฐ ช%างกลาง
62013067413 นางสาวจิราภรณ� เจียรศิลานุวัตร
62013067414 นางสาวธิรดา มะโนมัย
62013067415 นายอัครพงศ� วงค�สถาน
62013067416 นางสาวอาภา พงษ�มนตรี
62013067417 นางสาวขวัญเรือน อรุณฤกษ�
62013067418 นางสาวกรรณิการ� แก5นพิทักษ�
62013067419 นางสาวดารารัตน� ทิมเล็ก
62013067420 นายอเล็กซานเดอร� ซอมเมอร�คัมพ�
62013067421 นางสาวรุ5งตะวัน บุญญานันทกุล
62013067422 นางสาวกาญจนา ดวงอินทร�
62013067423 นางสาวชนกพร วงศ�ใหม5
62013067424 นางสาวศิริพร วิโรจน�ธรรม
62013067425 นายวิชภัทร มีจิตร
62013067426 นางสาวเยาวเรศ โพธ์ิศรี
62013067427 นายพันแสง โพธ์ิอุ5น
62013067428 นางสาวอรทัย อุ5นจันทร�
62013067429 นางสาวภัทราพร ภพไกร
62013067430 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุนิษา นาคสิงห�
62013067431 นางสาวภาชินี กรกฎ
62013067432 นายนันทชัย ใจวงศ�
62013067433 นางสาวบุตย�น้ําทิพย� ลักษมีกุล
62013067434 นายวิเศษ คําแสง
62013067435 นางสาวชนิกานต� พาลเสือ
62013067436 นางสาวณัฐสุดา พูลศรี
62013067437 นางสาวณัฐกานต� กลิ่นโพธ์ิกลับ
62013067438 นายพีรวิชญ� นรินทร�นอก
62013067439 นายวีรพงศ� จันทร�แก%ว
62013067440 นายนิพนธ� เลิศประเสริฐเวช

หน%า 2248 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067441 นายทัตติยะ พัฒนถาบุตร
62013067442 นายชลกานต� สุขมล
62013067443 นายภรณบดินทร� คฤหานนท�
62013067444 นางสาวสันติภาวี นิพนธ�กิจ
62013067445 นายจีรศักด์ิ เตชะพกาพงษ�
62013067446 นางสาวนิชานันท� แพนสมบัติ
62013067447 นางสาวชวัลพัชร เพียรกสิกรรม
62013067448 นายอิทธิกร เหล5าเมือง
62013067449 นางสาวนฤมล เบ็ญจะขันธ�
62013067450 นางสาวกุลนันท� ลิ้มศักด์ิชัยกิจ
62013067451 นางสาวยุภาวดี ตUะอิน
62013067452 นางสาวภัทรพร สิตบุศย�
62013067453 นางสาวนิภาภรณ� ชูพากเพียร
62013067454 นางสาวมินตรา ภูนารี
62013067455 นางสาวแคทธิญา พูนขวัญ
62013067456 นางสาวธันวารัตน� แสงโสดา
62013067457 นายรัฐธษิต บางนาค
62013067458 นางสาวกชพร พูนผล
62013067459 นายศุภณัฐ อินอานา
62013067460 นางสาวจิรณัฐ จ่ันโต
62013067461 นางสาวปภัคค�พร ชูหิรัญชโยนนท�
62013067462 นางสาวพรปวีณ� แสนสุข
62013067463 นางสาวธนิตตา บุญยัง
62013067464 นางสาวอารีรัตน� จักรดี
62013067465 นายพานนท� เจิมจ่ัน
62013067466 นางสาวจินห�วรา สีแก%ว
62013067467 นางสาวกนกพร ศรีวรมย�
62013067468 นางสาวจารุวรรณ แก%วเกลี้ยง
62013067469 นางสาวรสสุคนธ� ปFจฉิมบุตร
62013067470 นางสาวเพ็ญฤดี น%าวแสง

หน%า 2249 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067471 นายรัฐนันท� เมธีสถาพร
62013067472 นายติณณภพ ธาราพิตร
62013067473 นางสาวโซฟYยะ มาฮะ
62013067474 นางสาวนันทิชา วงษ�มา
62013067475 นายวัลอัสรี มะดีเยาะ
62013067476 นางสาวณัฐยาภรณ� เย็นไสว
62013067477 นางสาวรัตนวารี รักภูเสน
62013067478 นางสาวแพรวพรรณราย โพธิราช
62013067479 นางสาวอตินุช เพชรฤทธ์ิ
62013067480 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศิริณา เหล5ามูล
62013067481 นายตฤณนภัทร บุตรจันทร�
62013067482 นางสาวธวัลรัตน� จินดาวงศ�
62013067483 นายชิษณุพงศ� นิลคง
62013067484 นางสาวกุสุมา อนุพันธ�
62013067485 นายสมปราชญ� คงสมปราชญ�
62013067486 นางสาวปรินทร�ญาดา สายคํ้า
62013067487 นางสาวอุทัยวรรณ ม่ิงสายทอง
62013067488 นายสุคีรีคงคา จรูญภาค
62013067489 นางสาวรัตวัลย� มาน%อย
62013067490 นางสาวชาลิสา หน5อแก%ว
62013067491 นางสาวณัฐฐา รักษ�ถาวรกุล
62013067492 นายศิริชัย จําปา
62013067493 นางสาวนิภาพรรณ แก%วดี
62013067494 นางสาวกนกพร พรมเชื้อ
62013067495 นางสาวธนัชชา ผดุงชาติ
62013067496 นางสาวสุนิสา นาควิจิตรไพฑูรย�
62013067497 นางสาวแพรวพลอย สุภา
62013067498 นางสาวพราวรวี พุฒเล็ก
62013067499 นางสาวญาณิน ภาราทอง
62013067500 นางสาวสุนิสา จันทา

หน%า 2250 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067501 นายธนกฤต สืบเรือง
62013067502 นางสาวสุนิสา ฮกสีดา
62013067503 นางสาวณิษา อาบสุวรรณ�
62013067504 นางสาวกาญจนา อินตUะ
62013067505 นางสาวปนัดดา ภู5ระย%า
62013067506 นางสาวพัชราภรณ� แสงฟ;า
62013067507 นายพงศกร พรนิพนธ�วิทยา
62013067508 นายเบญจพล ประยูร
62013067509 นางสาวรังสิมา บุตรแก%ว
62013067510 นายจักรเพชร นครังสุ
62013067511 นายเอกศิษฐ� ทองฐิติพันธ์ิ
62013067512 นางสาวจิดาภา อุ5นศรี
62013067513 นางสาวนุชนาฎ ละอองสม
62013067514 นายยุทธนาวิน หม่ืนจบ
62013067515 นางสาวพิมพ�ชนก รัตนสมบัติ
62013067516 นายอภิสิทธ์ิ มุคุระ
62013067517 นางสาวพัชร�นรินทร� ไชยสิงห�
62013067518 นางสาวรสิตา เต่ือยมา
62013067519 นางสาวศิริลักษณ� วงศ�ใหญ5
62013067520 นางสาวพันทิพา เพ่ือนจันทร�
62013067521 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเบญจวรรณ จิตรภักดี
62013067522 นางสาวธมนวรรณ จารุมาศ
62013067523 นางสาวพวงแก%ว นพเกตุ
62013067524 นายไวทยา ชมภูพื้น
62013067525 นางสมถวิล ทองเหลือ
62013067526 นางสาวพรวิลัย ไร5สงวน
62013067527 นางสาววนาลัย นรสิงห�
62013067528 นางสาวภิรญา กุลจิรารวีนิภา
62013067529 นางสาวจิราภา ม่ังค่ัง
62013067530 นางสาวจุฑารัตน� พรพุทธศรี

หน%า 2251 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067531 นางสาวศุภลักษณ� ศรีเพชร
62013067532 นายธนาคาร กาบคํา
62013067533 นางสาวสินีนาฎ ภุมรินทร�
62013067534 นางสาวมณีรัตน� โพธ์ิทอง
62013067535 นางสาววิชญา เฉลียว
62013067536 นางสมพิศ ศรีดอกไม%
62013067537 นางสาวม่ิงขวัญ สิทธิมณฑล
62013067538 นางสาวนาฏศิริ บูรณปFทมะ
62013067539 นายคมสัน หม่ันการ
62013067540 นางสาวพิมพ�ชนก ตUะอาจ
62013067541 นางพัฒน�นรี พันคลอง
62013067542 นางสาวกัญญารัตน� จันทร
62013067543 นางสาวพิราวรรณ เลี่ยมสุวรรณ
62013067544 นางสาวรัฐวาณี กุณณา
62013067545 นางสาวสุพรรณิการ� ทับทิม
62013067546 นายอภิเดช นิติธัญญรัตนา
62013067547 นางสาวสุภาภร ศรีจันทร�
62013067548 นางสาวกรชนก สุขประดับ
62013067549 นางสาวประภัสสร บุตรราช
62013067550 นางสาวอริสา ศรีชัยนาท
62013067551 นายบัณฑิตย� ทิพย�โส
62013067552 นายปรมี โพธิวิหค
62013067553 นางสาวสันธยา จินะวงศ�
62013067554 นางสาวมาริษา ทานะเวช
62013067555 นายป@ยภัทร พุฒพันธุ�
62013067556 นางสาวนิตนันท� รอดภัย
62013067557 นางสาวชมพูนุช ไชยเศษ
62013067558 นางสาวสุธีรา สุขเกษม
62013067559 นางสาวพัสตราภรณ� ใจดี
62013067560 นางสาวสุลีพร สุวรรณคง

หน%า 2252 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067561 นางสาวมัณฑนา บุญมาก
62013067562 นายอัคราช คําทองสุข
62013067563 ว5าที่ ร.ต.หญิงวิลาวรรณ� บัวเพชร
62013067564 นางสาวธนภรณ� เหมกุล
62013067565 นางสาวบุษบากร สระสรวย
62013067566 นางสาววธิดา กันทะขู%
62013067567 นายรังษกร พานิช
62013067568 นางสาววริศรา การบูรณ�
62013067569 นางนิภาพร ยะปFนดิษฐ
62013067570 นางสาวฤทัยทิพย� อิ่มอยู5
62013067571 นางสาวกานธิตา ไวยครุฑ
62013067572 นางสาวมัทนีญา เกตุสุวรรณ
62013067573 นางสาวศริญญา เหล็กแจ%ง
62013067574 นายกร ปรัตเถ
62013067575 นางสาวสรัญญา กรมขันธ�
62013067576 นายตุลยวัต ทิศษา
62013067577 นางสาวศศิธร พรมโยธา
62013067578 นางสาวซัลวา เจะโสUะเจะหลี
62013067579 นายวรวัฒน� อื้อศรีสกุล
62013067580 นางสาวภาวิณี อินนะระ
62013067581 นางสาวธนพร เอี่ยมสุภาพงษ�
62013067582 นางสาวลลิล สกุลวรรณวงศ�
62013067583 นางสาวฐิติมา ศรีเมือง
62013067584 นางสาวดวงทิพย� มณีรัตน�
62013067585 นางสาวอัญชลี อ5อนน%อม
62013067586 นางสาวฉัตรสุดา ธรรมเนียม
62013067587 นายกรรชัย สุวรรณรัตน�
62013067588 นางสาวหฤทัย มาลาศรี
62013067589 นางสาวณัฐชนก บุญช5วย
62013067590 นางสาวจิรัฐิติกาล เรืองวงษ�

หน%า 2253 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067591 ว5าที่ ร.ต.สิทธิกานต� จริยรังษีรัตนา
62013067592 นางสาวสุทธิจิตร โหตะแสงไกวัล
62013067593 นางสาวสายธาร อุ5นศิริ
62013067594 นางสาววิไลลักษณ� ศักด์ิสุเวชสกุล
62013067595 นางสาวอรญา หม่ืนขํา
62013067596 นางสาวนันทพัทธ� วัชรโชคธนกรณ�
62013067597 นางสาวอริยาพร เพ่ิมพูล
62013067598 นางสาวอานีตา ปูเตUะ
62013067599 นางสาววิลาสินี หอมทรัพย�
62013067600 นางสาวไอลดา อาระยะกุล
62013067601 พันจ5าอากาศเอกจิรพล วินารักษ�วงศ�
62013067602 นายวัสพล เตมียศิลป@น
62013067603 นายป@ยะพงษ� ภูมิลําเนา
62013067604 นางสาวสรัลรัตน� คํามี
62013067605 นายธัญทัต พลสูงเนิน
62013067606 นางสาวสุชัญญา ศรีนาค
62013067607 นางสาวอัญมณี สุขีวัชรกุล
62013067608 นางสาวจารุพร ศรีวัน
62013067609 นางสาวกรกนก ทองชน
62013067610 นางสาวเมธินี ตีฆาอายุ
62013067611 นางสาวภัทรศยา เข็มพรมมา
62013067612 นางสาวนันทินี ปูนทอง
62013067613 นายเชิดพงษ� ชลเทพ
62013067614 นายกวินท� จงไกรจักร�
62013067615 นางสาวประภาพร แก%วบัวดี
62013067616 นางสาวนินารัตน� ชูกลิ่น
62013067617 นางสาวกัญญ�ณพัชญ� บุญยอ
62013067618 นายกิตติกุล จันทะโก
62013067619 นางสาวกรรณิการ� เทพจันทร�
62013067620 นางวราภรณ� วีรกิโกศล

หน%า 2254 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067621 นางสาวนิศากร แก%วร5วมวงศ�
62013067622 นางสาวพรรณิภา แซ5วี
62013067623 นายรัชชาพงษ� กงเกUอะ
62013067624 นางสาวบุณฑริกา อินทะวงค�
62013067625 นายจิรวัฒน� จําปาสาร
62013067626 นางสาวณัฏชา ไทยวิชัย
62013067627 นายวัชระ ขุนไชยรักษ�
62013067628 นายศุภสิทธ์ิ สิทธิรักษ�
62013067629 นางสาวนินธิรา ตอบสันเทียะ
62013067630 นางสาวกันยนา โฆษิตเสนีย�
62013067631 นางสาวชุติมา คําภีระ
62013067632 นางสาวอรปภา ตะเคียนทอง
62013067633 นายจักรายุต ศรชัย
62013067634 นางสาวพัทธนันท� เหล5าบุตรสา
62013067635 นายสิทธิพล นิลโต
62013067636 นางสาวราตรี ยอดคําตัน
62013067637 นางสาวสุภาวดี ลิปXวน
62013067638 นางสาวชนากานต� จันทร�เทศ
62013067639 นางสาวเสาวลักษณ� สุขอ5วม
62013067640 นางสาวอินทุอร เข็มมา
62013067641 นางสาวอรทัย สีใสสงค�
62013067642 นางสาวสุดา อยู5คง
62013067643 นางสาวฟูไดละห� ดอเลาะ
62013067644 นางสาวณฐมน สุขโต
62013067645 นางสาวผุสดี โชคอนันตชัย
62013067646 นางสาวธัญญธร สิงห�ครุฑ
62013067647 ว5าที่ร%อยตรีพาณิภัค สานุกิจไพศาล
62013067648 นางสาวพิชญ�ตะวัน รุ5งเรือง
62013067649 นางสาวชุติมา ข้ึนหมากค5าง
62013067650 นางสาวธมลวรรณ แก%วพร

หน%า 2255 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067651 นางสาววิภาวดี ทุ5มทวน
62013067652 นางสาวบัณฑิตา สุทธิผลิน
62013067653 นางสาวอรุณี อุตอามาตย�
62013067654 นางสาวนิภาภรณ� เพชรชัยนนท�
62013067655 นายธนวัฒน� อุติลา
62013067656 นางสาวสุทัตตา วิเศษเสือ
62013067657 นางสาวณัฐชนก ปFจฉิม
62013067658 นางสาวกฤติกา ปFญญาโรจน�สุข
62013067659 นายวสวัตต์ิ สุขเสมอ
62013067660 นายสกลวัฒน� สังฆโร
62013067661 นางสาวปภาวดี สุขสง5า
62013067662 นายสุชัจจ� เพ็ชร�อินทร�
62013067663 นางสาวภาณุวรรณ นาทองหล5อ
62013067664 นายธนาธิป ศิษย�ประเสริฐ
62013067665 นางสาววิจิตรา กองอินทร�
62013067666 นางสาวญาณิฐา คงนุ5น
62013067667 นางสาวภาวิณี ขนุนก%อน
62013067668 นายวิโรจน� ศรีอินทร�
62013067669 นางสาววนิดา นันทะผา
62013067670 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอาซีซUะ เส็นเหล็ม
62013067671 นายภัทรวิทย� รัตนเสริมพงศ�
62013067672 นางสาวสมปรารถนา วินิจฉัย
62013067673 นายแพนดิ สามะ
62013067674 นางวัลลภา วงคะสุ5ม
62013067675 นางสาวเมลาณี วัยกุล
62013067676 นางสาวรสิกพัธร สันติกุล
62013067677 นางสาวสกุลรัตน� ศรีสุข
62013067678 นายณัฐพล อุ5นขจร
62013067679 นางสาวนุสรา ปลื้มละมัย
62013067680 นางสาวสุธาสินี ส5งแสง

หน%า 2256 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067681 นายนัทธ� กุลธรวณิชย�
62013067682 นางสาวกิตติวรรณ เหล5หวี
62013067683 นางสาววราภรณ� วัดนครใหญ5
62013067684 นางสาวอภิรุจี ศรีชาวไร5
62013067685 นางสาวธัชทร พรมอ5อน
62013067686 นายมงคล นาคจุ%ย
62013067687 นางสาวสินิทธา ทองวันดี
62013067688 นายบุญชนะ ไม%สุวรรณกุล
62013067689 นางสาวภัสพิชา ปราบริปู
62013067690 นางสาวชุตินันท� ปราณีราษฎร�
62013067691 นายสิทธิอัฑฒ� แก%ววิเชียร
62013067692 นางสาวสุทธิกานต� บุญทา
62013067693 นายวิทยา มากสิน
62013067694 นางสาวณัฐสุดา ผาสุข
62013067695 นางสาวมณัชยา วะไลใจ
62013067696 นางสาวสุดาพร แก%วกระจ5าง
62013067697 นางสาวดารุณี จันทะรี
62013067698 นางสาวชญานุช จันคูเมือง
62013067699 นางสาวอภิษฐา หวานทอง
62013067700 นางสาววัลนิดา ทองกํ่า
62013067701 นางสาวกมลชนก หนองขุ5นสาร
62013067702 นางสาวรจณี สุปะติ
62013067703 นางสาวณัฐวรรณ เหมือนเดช
62013067704 นายจารุ พงษ�สุพรรณ
62013067705 นายพรพล เลิศชนะชมภู
62013067706 นางสาวนุชจรี แป;นลิ้ม
62013067707 นายสกล ขําเจริญ
62013067708 นายสิทธิกร ศิริโสม
62013067709 นางสาวภัทรีญา เกวียนโคกกรวด
62013067710 นางสาวทิฆัมพร ดวงสุวรรณ

หน%า 2257 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067711 นางสาวจิรประภา รักษานาค
62013067712 นางสาวจุลดา ถวิลหวัง
62013067713 นางสาวสุรัณญา พกุลานนท�
62013067714 นางสาวสมฤดี หลังเกต
62013067715 นางสาววิภาวดี เครือวงศ�
62013067716 นางสาวภัสราภรณ� เนติพัฒน�
62013067717 นางสาวอุไร ละคร
62013067718 นางสาวธมน ชอบธรรม
62013067719 นางสาวกัญญาณัฐ ธีรรักษ�สกุล
62013067720 นางสาวชลิดา ชัยเดช
62013067721 นายวัชรพล เกิดมงคล
62013067722 นางสาววิยะดา ศรีฉํ่าพันธ�
62013067723 นายศิรณัฐ คงธนาคมธัญกิจ
62013067724 นายวิสิทธ์ิ สุบันทม
62013067725 นางสาวปทิตตา แก%วคําลา
62013067726 นางสาวมาลินี เจริญทรัพย�
62013067727 นายนันทวัน จันทวารีย�
62013067728 นางสาวกรรณิการ� นามสว5าง
62013067729 นางสาวพัชฎาพร ผากากอง
62013067730 นางสาวทิพย�วรรณ สีลาวงค�
62013067731 นางสาวจุฑามาศ วิเศษแก%ว
62013067732 นางสาวศิริลักษณ� ฉลองภูมิ
62013067733 นางสาวเยาวลักษณ� สมถวิล
62013067734 นางสาวสุทธิณี แท5นจันทร�
62013067735 นายยุทธนา รุจิเทศ
62013067736 นางสาวสุพรรณิการ� เข็มกลัด
62013067737 นางสาวภัทรหทัย ทองพิลา
62013067738 นางสาวผการัตน� ประจงพันธุ�
62013067739 นายกิตติชัย ขระเข่ือน
62013067740 นายนัฐวัฒน� ดีอุ5น

หน%า 2258 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067741 นางสาวสุกัญญา เชชเอม
62013067742 นางชุติมาพร แก%วเพียร
62013067743 นายอัครชัย ศิลปเจริญ
62013067744 นางสาวพัชราภรณ� พิทักษ�ภูผา
62013067745 นางสาวบุญเกศ เกษร
62013067746 นายพัฒนา ภัทรพักตร�
62013067747 นายธนวัฒน� บุญสิทธ์ิ
62013067748 นางสาวพนิดา ประทีปะเสน
62013067749 นางสาวพิชามญชุ� คงเนียม
62013067750 นางสาวจินตนา สระศรี
62013067751 นางสาววริศรา แพรไพร
62013067752 นายอภิชาติ วงค�ศรีชา
62013067753 นางสาวธัญญนันท� แก%วสํารวม
62013067754 นางสาวเจศิมาร� ธนกิจการค%า
62013067755 นายวรวิช ประยูรรักษ�
62013067756 นางสาวทศพร สุขโต
62013067757 นายเอกราช เกษกล%า
62013067758 นางสาวฉัตรวรินทร� แก%วนิตย�
62013067759 นางสาวจาริญา แก%วมณี
62013067760 นางสาวศุภรดา ดิลกธรรมวุธ
62013067761 นางสาวนิตยา ศาลางาม
62013067762 นางสาวหัสญา หน5อวงค�
62013067763 นางสาวพิชญา ชัยปฐวี
62013067764 นางสาววราศรี อังสโวทัย
62013067765 นางสาวมณทิสา หะระรัตน�
62013067766 นางสาวกันยพร เข็มเจริญ
62013067767 นางสาวชมภูนุช เยรัมย�
62013067768 นายกฤษณะ หฤแสง
62013067769 นางสาววชิราภรณ� บัวแก%ว
62013067770 นางสาวสุไวบUะ เจUะอาแซ

หน%า 2259 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067771 นางสาววิภาดา จันทร�เขียว
62013067772 นางสาวรัชฎา สมเต็ม
62013067773 นางสาววิไลวรรณ อิ่มสบาย
62013067774 นางสาวขวัญนภา สารโพคา
62013067775 นางสาวศรัญญา สุขอ่ํา
62013067776 นางสาวเกษร ผิวเอี่ยม
62013067777 นางสาวภคมน ตันเพ็ญนภา
62013067778 นางสาวณัฐกาญจน� อ5องอ%น
62013067779 นางสาววนิดา เย่ียมโพธ์ิศรี
62013067780 นางสาวกัญญมาศ พลหลา
62013067781 นางสาวเปรมฤดี วงษ�เคลือวัลย�
62013067782 นางสาวอรจิรา ม่ันคง
62013067783 นางสาวจิราภรณ� จีนะศิริ
62013067784 นางสาวปFญฑารีย� ดีประเสริฐไชย
62013067785 นางสาวฉัตรวิไล ธนอาภากร
62013067786 นายสุพจน� สุขโสภณ
62013067787 นางสาวพรพักตร� การกล่ําทอง
62013067788 นายทศพล แสนบุญ
62013067789 นางกานดาวดี อิทธิโพธิรัตน�
62013067790 นางสาวศิริรัตน� คํามี
62013067791 นางยุวดี อาจหาญ
62013067792 นางสาวกชณัช สโมสร
62013067793 นางสาวนวพรรษ ภูมิอภิรดี
62013067794 นางสาวเพ็ญพิชชา สีนวล
62013067795 นางสาวขวัญธิดา ด%วงดี
62013067796 นางสาวสุพรรษา เขตประชาพัฒน
62013067797 นายธนาธิป มาตย�นอก
62013067798 นางสาวพรปภัส สุวรรณรัตน�
62013067799 นางบัวบล ปุณณสัมฤทธ์ิ
62013067800 นางสาวชมัยพร มากจุ%ย

หน%า 2260 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067801 นางสาวศิริฉัตร พ้ืนชมภู
62013067802 นายพัสกร เจริญผล
62013067803 นายธนารัฐ แก%วรักษ�
62013067804 นายคณิน มัณยานนท�
62013067805 นางสาวชญานิศ มะวรคนอง
62013067806 นางสาวชุติมา อุดมเสรีเลิศ
62013067807 นางสาวนราทิพย� จันทศรี
62013067808 นายประภากร จันทร�ประเสริฐ
62013067809 นายกวิน พรมม่ิง
62013067810 นายศิวดล โบราณมูล
62013067811 นางสาวศศิกานต� แพทอง
62013067812 นายปรภัทร วงษ�รวยดี
62013067813 นายมงคล ตาริน
62013067814 นางสาวรังสิมา โยธา
62013067815 นางสาวสาริณี แขกกระโทก
62013067816 นางสาวป@ยวัลย� ทุมคํา
62013067817 นางสาวธารินี ยอดทอง
62013067818 นางสาวนันท�สินี พรหมลัทธ์ิ
62013067819 นางสาวลักขณา เยาวะนิช
62013067820 นางสาวอัญชลี สัมฤทธ์ิ
62013067821 นายจุฑาวัฒน� เรือนอินทร�
62013067822 นางสาวศิริยากร แก%วดวงใน
62013067823 นางสาวศิริกานดา เจือจันทร�
62013067824 นายวทัญ\ู ธงย่ีสิบสอง
62013067825 นางสาวอาริสา ใจยาปFน
62013067826 นางสาวพิชญดา ปะกิระตัง
62013067827 นางอภิญญา ไตรรัตน�ชัชวาล
62013067828 นางสาวปุณิกา ทองโสม
62013067829 นายพิทยุตม� ทรัพย�สมบูรณ�
62013067830 นางสาวณัฐชา สัมฤทธ์ิดี

หน%า 2261 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067831 นางสาวบุษยา เพ็ชร�มา
62013067832 นางสาวปภัสมณ นรมาตย�
62013067833 นางสาวสุภารัตน� พรมสวัสด์ิ
62013067834 นายวรพิชญ� จําปาเงิน
62013067835 นายธันวา อัศวสิรินิมิต
62013067836 นางสาวลํานวล ประจญ
62013067837 นางสาววิภารัตน� ม5วงแสง
62013067838 นายศุฐิพงศ� สุขปFน
62013067839 นางสาวศิริพร เจริญพรธรรมา
62013067840 นางสาวนุชเนตร วารีวนิช
62013067841 นายสหรักษ� เล็งลัคน�รุ5งโรจน�
62013067842 นางสาวสาวิตรี สุขหอม
62013067843 นางสาววิจิตราภรณ� สมชัย
62013067844 นางสาวช5อทิพย� สิงห�สถิตย�
62013067845 นางสาววีนัส คงมูล
62013067846 นางสาวสุภาพร อิ่มจงใจรักษ�
62013067847 นางสาวสุทธิดา สุขวัฒนากรณ�
62013067848 นางสาวเสาวภา อุลาแก%ว
62013067849 นางสาวอาอีเสาะ แวกาเดร�
62013067850 นางสาวชลกานต� จิณะไชย
62013067851 นายมนต�ชัย ศรีสุวรรณ
62013067852 นางสาวแพรวนภา สุเตนัน
62013067853 นางสาวจุฑาทิพย� ฟFกสุวรรณ
62013067854 นางสาวอนุตรา ทูลพุทธา
62013067855 นางสาวมานิสา บุพตา
62013067856 นางสาวจีรนันท� พลชม
62013067857 นางสาวป@ยะศัพย� วงค�พุทธคํา
62013067858 นางสาวกาญจนา รัตนพลแสน
62013067859 นายดุรงค�ฤทธ์ิ เง%าทอง
62013067860 นางสาวภาณุมาศ เผือกแห%ว

หน%า 2262 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067861 นางสาวอังคนา ชุ5มชัย
62013067862 นางสาวอารียา โชติประดิษฐ�
62013067863 นายพิทยา ป@Pนมณี
62013067864 นางสาวศิริษา ย5องมณี
62013067865 นางสาววิภา สิมาวัน
62013067866 นางสาวศุภิสรา วิเชียร
62013067867 นางสาวอริสา สายนาค
62013067868 นายศักด์ิบุรุษ ศรีอุดม
62013067869 นางสาวหัสดาพร เร5บ%านเกาะ
62013067870 นางสาวกัลยา นามบุดดี
62013067871 นางสาวอัจฉรา พรรณา
62013067872 นางสาววราภา มุทิตามงคล
62013067873 นางสาววชิรญาณ� เครือสุข
62013067874 นางสาวน้ําฝน อินทร�เก้ือ
62013067875 นายอนุชา พรมจินดา
62013067876 นางสาวปFทมาพร ธูปหอม
62013067877 นางสาวสุชาดา สีสัน
62013067878 นางสาวสุธีรา สันเที๊ยะ
62013067879 นางสาวชลินทร สอิ้งแก%ว
62013067880 นายชนินทร� ห5านตระกูล
62013067881 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอังศุมาลี เสมาม่ิง
62013067882 นางสาวมณฑิตา วังมงคล
62013067883 นางสาวธนัฐชพร ช%างแจ%ง
62013067884 นางสาวณัฐรดา จันหอม
62013067885 นายธนิน ไตรรักษ�
62013067886 นางสาวสุทธชยา ชื่นวัฒนา
62013067887 นางสาวอัลวานี สุหลง
62013067888 นายจิรวัฒน� เจนนฤมิตร
62013067889 นางสาวศศิชา ครุวรรณพัฒน�
62013067890 นางสาวอังคณา มีแก%ว

หน%า 2263 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067891 นางสาวกนกกาญจน� นวลมาก
62013067892 นายอัจชนะพงษ� อัจชนะวราทา
62013067893 นางภัทธิราพร ชนะหาญ
62013067894 นางสาวรัตนันสิริอร อยู5ทรัพย�
62013067895 นางสาวรพีภรณ� พรนิคม
62013067896 นายนฤเบศร� เชื้อฮ%อ
62013067897 นายพงศ�เพชร เลิศอัคฆากร
62013067898 นางสาวภาวิณี มือกุศล
62013067899 นางสาวกัณทิมา ฤทธ์ิจรูญ
62013067900 นางสาวอรวรรณ จิตรรําพัน
62013067901 นางสาวทิพชนก อังคสุโข
62013067902 นางสาวอาภาภรณ� เจUะยะหลี
62013067903 นางสาวรัตประภา เหมจินดา
62013067904 นายสุภรุจ กล5อมเกลา
62013067905 นางสาวชริษากาญจน� ธารณ�พชิราภาสกุล
62013067906 นางสาวเฉลิมพร มูลดี
62013067907 นางสาวฐิติมา ศรีวิสุทธิพันธ�
62013067908 นายธวัชชัย ศรีวะรมย�
62013067909 นายณัฐวัฒน� สุขสําราญ
62013067910 นางสาวธิราพร ไชยโส
62013067911 นางสาวนารีรัตน� ธรรมศร
62013067912 นายชินกร จินตนายากานนท�
62013067913 นายชิษณุพงศ� อุ5ยประพัฒน�
62013067914 นายรุจิวัฒน� ศิรวงษ�วิชาญ
62013067915 นางสาวธีราพร โกการัตน�
62013067916 นางวิรัลพัชร ป@นะถา
62013067917 นางสาวชลธิชา คุณเผือก
62013067918 นางสาวอรนิชา ผุดเผือก
62013067919 นางสาวธนภรณ� ทองศิริ
62013067920 นายเอกชาติ คัสเกตุ

หน%า 2264 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067921 นายธีราทร จินดาเลิศ
62013067922 นางสาวอุสา สุทธิเขตวิทย�
62013067923 นายบุญญฤทธ์ิ ใจอุ5น
62013067924 นางสาวจันทรา บัวทอง
62013067925 นางสาวทิพย�วัลย� ใจสุวรรณ�
62013067926 นางสาวนัทธมน กิจเลิศโสภณ
62013067927 นางสาวอัญชนา ดีปFญญา
62013067928 นางสาวสุภัทรา ทองอินทร�
62013067929 นายอนวัทย� บุญยงค�
62013067930 นางสาวสุภาภรณ� วรคุณาลัย
62013067931 นางสาวสุวพร วุฒิประเสริฐ
62013067932 นายสาธิต สุขสําราญ
62013067933 นางสาวรัชนก สายคํากอง
62013067934 นางสาวพรพิมล หม่ืนพันธ�
62013067935 ว5าที่ร%อยตรีสถิตคุณ นามศิริ
62013067936 นางสาวกรินทร�รัชฎ� ชูเมือง
62013067937 นายวิชชากร ช%อนพุดซา
62013067938 นายกันต� ปุญญมัย
62013067939 นายบุรพล เทพบันดาลสุข
62013067940 นายจิระวิทย� สุขจิตต�
62013067941 นางสาวธิติยา สุโน
62013067942 นางสาวชญาภรณ� โสวรรณตระกูล
62013067943 นายมนตรี กาญจนะกูล
62013067944 นายประสาน เรืองนา
62013067945 นางสาวแสงจันทร� สายสังข�
62013067946 นางสาวฮาซมะฮ� อีแตมาโมง
62013067947 นายจักรชัย น%อยประเสริฐ
62013067948 นายนครินทร� ราชมะโรง
62013067949 นายวรุฒ เกตุอูUต
62013067950 นายมูฮําหมัดอามีน จะปะกียา

หน%า 2265 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067951 นางสาวอรุณรัตน� เสนา
62013067952 นายชัยวัฒน� พิมโคตร
62013067953 นางสาวนิภาภรณ� เรืองฤทธ์ิ
62013067954 นายธนวัฒน� ภูริวัฒนา
62013067955 นางสาวสุลาวรรณ นิลพัฒน�
62013067956 นายวีระวัฒน� ทรัพย�ทรงคุณ
62013067957 นายปยุต แก%วโพธ์ิ
62013067958 นางสาวอรัญญา ทองแก%ว
62013067959 นางสาวปณิสรา มามีเกตุ
62013067960 นางสาวสุพัตรา บุญจ่ิม
62013067961 นางสาวอรทัย ว5องเมธากุล
62013067962 นายกิตติพร หวังธนอนุรักษ�
62013067963 นางสาวยลลัดดา จันทร�ดารา
62013067964 นายทัตเทพ เมืองวงศ�
62013067965 นายสุพล จันดาวงษ�
62013067966 นางสาวพิมทิภา ปลอดภัย
62013067967 นางสาวกมลวรรณ� แหวนทองคํา
62013067968 นางสาวสุภาพร โพธ์ิอยู5
62013067969 นางสาวอัชฌา บุญประเสริฐ
62013067970 นายหลักทรัพย� ปFญญาชื่น
62013067971 นางสาวสินีพร แสนวงค�
62013067972 นางสาวสิริรุ5ง สุวรรณเขตนิคม
62013067973 นางสาวณัฐกฤตา คงบุญ
62013067974 นางสาวสิริยากุล ศรีประเสริฐ
62013067975 นายนรุตม�ชัย งามวงษ�
62013067976 นางสาวกัญญารัตน� ทองห5อ
62013067977 นางสาวทิพวัลย� ด5านบรรจง
62013067978 นางสาวพิมพ�ชญา เกตุโคกกรวด
62013067979 นายมันโซะ มะเซ็ง
62013067980 นายสิทธิพงษ� มีนะโตรี

หน%า 2266 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013067981 นางสาวอภิชญา พัสดุสาร
62013067982 นางสาวรสสุคนธ� ภูมิขัน
62013067983 นายเมธา สมบุญ
62013067984 นางสาวณัฏณิชา มากชุมโค
62013067985 นายอภิชัย จิตราภิรมย�
62013067986 นายบุญช5วย แก%วยา
62013067987 นางสาวนาถนิภา มีหวัง
62013067988 นางสาวปาริฉัตร นิธิสิริพงศ�
62013067989 นางสาวจันทร�ญาฉาย อินทร�จอหอ
62013067990 นายสหรัฐ พัฒนศิริ
62013067991 นางสาวซารีนี รอยิง
62013067992 นายวุฒิไกร บุตรดี
62013067993 นางสาวชลลดา นาคนาวา
62013067994 นางชณิกานต� เครือวิเสน
62013067995 นางสาวจุฬารัตน� ฤทธ์ิอุดม
62013067996 นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร
62013067997 นายกิตติพงษ� ศรีอาคาร
62013067998 นายประเสริฐศักด์ิ ศรีสุข
62013067999 นางสาวไอนิง สาอุ
62013068000 นางสาวภารนิมมิตวดี พร%อมมิตร
62013068001 นางสาวซูรียานี เด็ง
62013068002 นางสาวพันธ�ทิพย� ศึกษาพงศ�พันธ�
62013068003 นางสาวณัฏฐ�ณลิน นันทะเสนา
62013068004 นางสาววนิดา ฐิตินทรางกูร
62013068005 นายอานนท� อินทศรี
62013068006 นางสาวมณีนุช ชมภูพงษ�
62013068007 นางสาวสุพรรษา กองแสนแก%ว
62013068008 นางสาวฮายาตี อาแว
62013068009 นางสาวสุปราณี อินอุ5นโชติ
62013068010 นางสาวรัศมี อุ5นเรือน

หน%า 2267 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068011 นายพิพัฒน� มะลาพิมพ�
62013068012 นางสาวเบญญา อุดเสริม
62013068013 นายนนทกร บัวกลิ่น
62013068014 นายจตุพล กัณหะศิริ
62013068015 นางสาวจุฑามาศ โสแทน
62013068016 นางสาวพุธิตา สมสุข
62013068017 นางสาวจินทภา ฮวบสมบูรณ�
62013068018 นางสาวอารีรักษ� การะเกต
62013068019 นางสาวสมฤดี ฤทธิรัตน�
62013068020 นายกฤตมุข อินทรโชติ
62013068021 นางสาวปภาณิน ไกรมาก
62013068022 นางสาวนิภาดา คัทเนตร�
62013068023 นางสาวประภัสโรบล พันธุ�อุบล
62013068024 นางสาวทิพวรรณ พุ5มสุข
62013068025 นางสาวพิชามญชุ� กองเม5ง
62013068026 นางสาวพิมพ�คุณัชญ� สบอนันต�โชค
62013068027 นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐวัฒนากร
62013068028 นางสาวปรารถนา ศรีบุญมา
62013068029 สิบเอกพงศ�ดนัย บ5อทรัพย�
62013068030 นางสาวสุริษา สุริโยพร
62013068031 นางอรวรรณ ภูริพันธ�วิชัย
62013068032 นางสาววิลาวัณย� เพ็ชรประดับ
62013068033 นางสาวป@ยะฉัตร กิจหิรัญ
62013068034 นางสาวกีรติกาญจน� ปานคะเชนทร�
62013068035 นางสาวศิริวรรณ อยู5เย็น
62013068036 นางสาวนภศมล สัตบุษย�
62013068037 นางสาวสุภาพร การช5าง
62013068038 นายณัฐพงษ� สุมโนธรรม
62013068039 นายอรุณ รัตนรุ5งโรจน�
62013068040 นางสาวปFณชนิตย� พาหุมันโต

หน%า 2268 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068041 นางสาวรุ5งทิพย� พงษ�ศักด์ิ
62013068042 นายนัทธพงศ� ใจเพียร
62013068043 นายสุวัชร ธีรธํารง
62013068044 นางสาวนภสร เผ5าพงษ�ไทย
62013068045 นายกตัญ\ู สิริเบญจวงศ�
62013068046 นายพลพัฒน� พลอยชื่นชม
62013068047 นายเอกราช ทองแก%ว
62013068048 นายสุทธิรักษ� สงกา
62013068049 นางสาวลัดดาวรรณ อุสาพรหม
62013068050 นางสาวอภิญญา มามาต
62013068051 นางสาวแทนชนน� ศรีแห5งโคตร
62013068052 นางสาวสุวรรณี สายจันทร�
62013068053 นายจรัสศิลปQ จันทร�ทองแก%ว
62013068054 นางสาวอมรรัตน� แสงมิตร
62013068055 นางสาวปวีณ�สุดา กัวหา
62013068056 นางสาวณัฐปภัสร� พรอนันท�ธนกุล
62013068057 นางสาวพิมพ�ธิยา ศุภนิกร
62013068058 นางสาวพิรญาณ� อินทขันตี
62013068059 นางสาวไทยรัฐ ภูวิโคตร
62013068060 นายวัชรเดช บุญยัง
62013068061 นางสาวเบญจวรรณ รักวีรธรรม
62013068062 นางสาวธารินี ตันสุริยวงศ�
62013068063 นางสาวพิมพ�นารา กมลสินมหัต
62013068064 นางสาวกาญจนา แก%วลอย
62013068065 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนฤมล นุมัติ
62013068066 นายพีรพล ศรนารา
62013068067 นายรัชพล พันธ�ขํา
62013068068 นางสาวสุภาพร เกษตรบัวหลวง
62013068069 นางสาวฐิภาวรรณ ก%องกาญจโนภาส
62013068070 นายพชร ดีเจริญ

หน%า 2269 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013068071 นายจตุภูมิ เรืองเกิด
62013068072 นางสาวพรพรรณ ก่ิงทวยหาญ
62013068073 นายอานันท� รัตมะโน
62013068074 นางสาวพิมพ�ณรดา วราโภค
62013068075 นายภาคภูมิ เผ5าพงษ�
62013068076 นางสาวอริสา บุญเกษม
62013068077 นางสาวป@Pนฤทัย บุญทันเสน
62013068078 นางสาวพิชญธิดา พูนเทพ
62013068079 นายวีรภัทร� ปาลวัฒน�
62013068080 นางสาวลักขณา เพ็ชสีม5วง
62013068081 นายจิรภัทร คชภูมิ
62013068082 นางสาวสุนทรี มานอก
62013068083 นางสาวศิวพร อักขระ
62013068084 นายดนุพงษ� แพงพันตอง
62013068085 นางสาวปารมี ตันติพานิช
62013068086 นางสาวศรัญญา อู5อรุณ
62013068087 นางสาวธัญวรรณ ศรภักดี
62013068088 นายทูลเฉลิม เหล5าเจริญกิจชัย
62013068089 นางสาวสุธันวา จนุบุษย�
62013068090 นางสาวอรณิชา บุญชู
62013068091 นางสาวณิชากร บัวสุข
62013068092 นายอรรถพล นักรํา
62013068093 นางสาวเกศรา ปFญจะสี
62013068094 นางสาวมาลิน5า สุระคําแหง
62013068095 นางสาวนันทัชพร จันตUะวงค�
62013068096 นายกิตติทัศน� นามนนท�
62013068097 นางสาวเลขา ตลาโสร�
62013068098 นายชูตระกูล บุญมาวงค�
62013068099 นางสาวพิชชาพร ธนาพรพสิษฐ�
62013068100 นางสาวพิชชาพร แซ5เหล%า

หน%า 2270 จาก 2896            
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ระดับปริญญาตรี

62013068101 นางสาวสุพรรณณี บัวอุไร
62013068102 นางสาวเหมือนขวัญ ศิริ
62013068103 นางสาวศิริรัตน� สุดสวาสด์ิ
62013068104 นางสาวรักชนก สิทธิโยธี
62013068105 นายนวีรภัทร� กุลนาสุวารัตน�
62013068106 นางสาวสาวิตรี อามาตย�มนตรี
62013068107 นางสาวสรรพรัตน� จันทราช
62013068108 นายพณิช พัชรวงศ�วาณิชย�
62013068109 นางสาววันทนา ฤทธิชัย
62013068110 นายชาญณภัทร ศรีอําไพ
62013068111 นางสาวกมลชนก คิดดี
62013068112 นางสาวธิดาวัลย� ชะลอ
62013068113 นางสาวธนัชวรรณ เครือเทศน�
62013068114 นายศุภณัฐ ธนไพศาลกิจ
62013068115 นายพลไกร ฤาชา
62013068116 นายธีรภัทร รอดนําพา
62013068117 นางสาวพิชญดา พูนพิริยะ
62013068118 นางสาววริศรา ธานีวรรณ�
62013068119 นางสาวรุจิรดา ศรีวิไล
62013068120 นายระพีร�พัชญ� สังข�สอน
62013068121 นายทศพล ทศพร
62013068122 นายอดุลยวิทย� โพธ์ิเงิน
62013068123 นางสาวศิริญาพร วรวิจิตรชัยกุล
62013068124 นางสาววิชชุลดา คงพ5วง
62013068125 นางสาวจรัญญา พุทธรักษา
62013068126 นายพิทยา เอมอ5อน
62013068127 นางสาวฐิตาภาวันทฐ� ชื่นพยอม
62013068128 นายรุจิษยา โคษาราช
62013068129 นางสาวภัสราภรณ� พรมโคตร
62013068130 นายรัชกฤช บุญอารักษ�

หน%า 2271 จาก 2896            
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62013068131 นายวศิน ปานเดช
62013068132 นายธนพล รุ5งเรืองมา
62013068133 นางสาวสิวราก� ตันพงศ�พัฒน�
62013068134 นางสาวณัฏฐา แซ5อึ๊ง
62013068135 นางสาวปสุตา เช็น
62013068136 นางสาวอินทุอร จิตรัตนวิภาส
62013068137 นายพงศ�ภรณ� เผยพจน�
62013068138 นางสาวจิตรา ศรีไทย
62013068139 นางสาวฐาปานีย� ภูดอนนาง
62013068140 นางสาวสุณัฐชา วงค�บุญนาค
62013068141 นางสาวเดือนเพ็ญ ฤทธิพรม
62013068142 นางสาวมาลิษา มะกําหิน
62013068143 นายนันทวัฒน� วงศ�วานโตUะขุน
62013068144 นางสาวอัญชลีกร ดําแก%ว
62013068145 นางสาวเพ็ญพิมล มงคลวัลย�
62013068146 นางสาววรางคณา สายนาค
62013068147 นางสาวพรพิมล บัณฑิตย�
62013068148 นางสาววรรณิษา ย่ีรัมย�
62013068149 นางสาวประทุมทอง เภาถาวร
62013068150 นางสาวพนิดา แก%วประเสริฐ
62013068151 นายชาญยุธ จุรีนุกูล
62013068152 นางสาวฉัตรฐะกาญจน� วัฒนะศิริชัยกุล
62013068153 นางสาวสุภาพร หวังเจริญ
62013068154 นางสาวศุลาลักษณ� จินาภิรมย�
62013068155 นายสุขสรร เครือสนิท
62013068156 นางสาวนภัสนันท� พิศจํารูญ
62013068157 นางสาวศิริยากร อุดมลาภ
62013068158 นางสาวหทัยทิพย� นพคุณ
62013068159 นางสาวสุนิสา เชาว�ช5าง
62013068160 นางสาวสุธาทิพย� จันทร�เหม

หน%า 2272 จาก 2896            
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62013068161 นางสาวธัญญรัตน� จงสุข
62013068162 นางสาวชโรธร จันทร�ฉาย
62013068163 นายอฒิวัชร� ธรรมสะโร
62013068164 นางสาวนาตยา ศรีระวัฒน�
62013068165 นางสาวสุภาพิชญ� ภูศรี
62013068166 นายพิชชาภัทร� จัมปาสุต
62013068167 นางสาวอัญชัญ แก%วระหัน
62013068168 นางสาวชลธิชา ใจเพียร
62013068169 นางสาวชิดชนก ผู%นิมิต
62013068170 นางสาววิภาดา โคตรพงษ�
62013068171 นางสาวรุสนี เหล็มและ
62013068172 นางสาวจุฬารักษ� แก%วบุตร
62013068173 สิบโทสงกรานต� พันธ�ผล
62013068174 นางสาวชญานี พัชรวโรภาส
62013068175 นายเกรียงไกร สัจจวิโส
62013068176 นายเกียรติศักด์ิ สมอุปฮาด
62013068177 นายพชร แสงสะเดาะ
62013068178 นายธนสรณ� พานิชกุล
62013068179 นายนครินทร� แก%วกุย
62013068180 นางสาวณอาภา มาสมทบ
62013068181 นางสาวผกามาส ไผทพฤกษ�
62013068182 นายมณฑล ตัณฑพาทย�
62013068183 นายโชคชัย เรี่ยมไทสงค�
62013068184 นางสาวสุมิตรา สีทองทุม
62013068185 นางสาวเสาวลักษณ� อุ5นจันทร�
62013068186 นายนัฐพล สิงห�ลาว
62013068187 นางสาวศดิศภัทร ศิริสมภพ
62013068188 นางสาวชัญญานุช จิตรม่ัน
62013068189 นางสาวเบญจวรรณ รัตนวรรณี
62013068190 นายกฤษดา ศิริเทศ
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62013068191 นายเอกชัย พวงสาลี
62013068192 นายอธิคุณ คงยืน
62013068193 นายอรรถพล แสงทอง
62013068194 นายปพัฒน�พล บุญญาภิสิทธ์ิโสภา
62013068195 นางสาวพิชญา สว5างใจธรรม
62013068196 นายโชควัฒนา ยันต�พิเศษ
62013068197 นางสาวลออรัตน� จันทสาร
62013068198 นางสาวพรนัทฐา บือกุศล
62013068199 นางสาวจาริณีย� ขวัญแก%ว
62013068200 นางสมาพร ศรีใส
62013068201 นายวิศัลย� ยังคําม่ัน
62013068202 นางสาวกมลชนก ลิขิตชัยรุ5งเรือง
62013068203 นางเจนจิรา ทองพนัง
62013068204 ส.ต.ท.ภาณุเดช เกตุบางลาย
62013068205 นางสาววิไล ทรงงาม
62013068206 นางสาวอัจฉราพรรณ ปFนสัก
62013068207 นางสาวอาทิตยา เจียรวัฒนวงศ�
62013068208 นางสาวอุบลพันธ� สมัครการ
62013068209 นางสาวจําเนียร อาจหาญ
62013068210 นางสาวชมพูนุท วันเพ็ญ
62013068211 นางสาวพรพิไล สิงหาอาจ
62013068212 นายสิทธิพงษ� เทศารินทร�
62013068213 นายณัฐกร คําเอ%ย
62013068214 นางสาวเกศกานดา ไชยสิทธ์ิ
62013068215 นางสาวณัฐริกา หล%าดี
62013068216 นายอัครเดช บุญปFcน
62013068217 นางสาวพนิดา แสงบัวท%าว
62013068218 นางสาวสุภาวดี ใจเย็น
62013068219 นางสาวธนศร พรหมสว5าง
62013068220 นางสาวเนศยา ทองตราชู
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62013068221 นางสาวกนกกาญจน� แพงพรมมา
62013068222 นางสาวณัฏฐ�ฏาพร สันต�โสภา
62013068223 นางสาวพิมพ�ประภา สมฤทธ์ิ
62013068224 นายฐิติพงศ� อินทรวงศ�
62013068225 นางสาวรัชฎา ศรีโบลง
62013068226 นายพัชรพล จันทะ
62013068227 นางสาวอุมาพร สุวรรณแสน
62013068228 นางสาวจินตนา ตามวงค�
62013068229 นายจักรพันธ� เจริญรักษ�
62013068230 นางสาวปรารถนา สังข�แก%ว
62013068231 นางสาวชลธิดา สามบุญเรือง
62013068232 นางสาวพันธ�ทิพย� สิงห�ลอ
62013068233 นางสาวกัญญารัตน� เปรี่ยมทรัพย�
62013068234 นางสาวนภสร กนกวัฒนะพันธุ�
62013068235 นายกุศล แกะขุนทด
62013068236 นางสาววรรณวิสา ผาหลัก
62013068237 นางสาวธิดารัตน� รัตนรังษี
62013068238 นายยุทธพิชัย วารีนิยม
62013068239 นายวีรยุทธ จินดาพงษ�
62013068240 นายภาคภูมิ เมฆหมอก
62013068241 นายจตุภรณ� เหง่ียมงามศรี
62013068242 นางสาวกมลชนก เหมทานนท�
62013068243 นางเพ็ญนภา คําแก%ว
62013068244 นางสาวศุภมาส เดชาวุฒิกุล
62013068245 นางรัตนา เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา
62013068246 นางสาวสุนิสา คงทวี
62013068247 นายสมบูรณ� นามสุข
62013068248 นายเกียรติศักด์ิ ชัยสุวรรณ�
62013068249 นายถิระพัฒน� แสงเรืองอ5อน
62013068250 นางสาวจันทจร มะละ
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62013068251 นางสาวดาราทิป จันทราภินันท�
62013068252 นางสาวนัยน�ภภัค หุ5นแจ%ง
62013068253 นางสาวกรวิภา จามน%อยพรหม
62013068254 นางสาวศุภากร ผกานนท�
62013068255 นางสาวเนตรชนก ไชยพาน
62013068256 นางสาวชัญญา องอาจ
62013068257 นางสาวพัชรดา โตUะชื่นดี
62013068258 นางสาวนพร เสถียรพงศ�
62013068259 นายอนุชิต จันตา
62013068260 นางสาวสริยาภรณ� แพงคําฮัก
62013068261 นางสาวจิรัญญา อภิรักษาภรณ�
62013068262 นายศุภกรณ� แสงประไพรัตน�
62013068263 นางสาวภัสธีญา ชัยพรมมา
62013068264 นางสาวกานต�พิชชา ก%งซ%าย
62013068265 นางมยุรี เสาะด%น
62013068266 นางสาวปฐมาวดี เสสัจจา
62013068267 นางสาวมุกรวี สิขรสําอาง
62013068268 นายพงศธร เดชเพ่ิมสุข
62013068269 นายสุนัน โฉมยงค�
62013068270 นางสาวเกศรินทร� ช5างทองคํา
62013068271 นางสาวณิชาภัทร เครือสา
62013068272 นางสาววัชรากรณ� ถมจอหอ
62013068273 นางสาววิภาพันธุ� ปYสาลี
62013068274 นางสาวนัฏนาฏ จูฑะพงษ�
62013068275 นางสาวพรชนิตว� สงวนศักด์ิ
62013068276 นางสาวขนิษฐา ปานประโคน
62013068277 นางสาวสายไหม ยับสันเที้ยะ
62013068278 นางสาวกนกลักษณ� นําผล
62013068279 นายธนสรณ� สารธิมา
62013068280 นางสาวกาญจนาภรณ� นิลาพันธ�

หน%า 2276 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068281 นายยศกร ทองแจ5ม
62013068282 นางสาวสิตาภัทร นุ%ยโสUะ
62013068283 นางสาววริศรา ประเสริฐท5าไม%
62013068284 นางสาวดนุชา ผลหาญ
62013068285 นางสาวชญาดา ทองอุไร
62013068286 นางสาวนภัสวรรณ จันทร�หอม
62013068287 นางสาวปพิชญา ภูมาศ
62013068288 นางสาวเสาวนีย� สุวรรณผา
62013068289 นางสาวศศิพร คงทรัพย�
62013068290 นางสาวอุษณี ขันอาสา
62013068291 นางสาวพนิตตา บุญทํานุก
62013068292 นางสาวอัญจิดา สุดประสงค�
62013068293 นายปรวีร� เขียววิจิตร
62013068294 นางสาวสุกัญญา ฟูศรี
62013068295 นางสาวกวินฟ;า นุ%ยปรี
62013068296 นางสาวอนัญญา เข็มกลัด
62013068297 นางสาวพาภรณ� ขํารักษา
62013068298 นางสาวอุมาพร นันทมนตรี
62013068299 นายกรเกษม สายโสภา
62013068300 นางสาวณิชา เจือกโว%น
62013068301 นางสาวศิริลักษณ� ลาสุด
62013068302 นางสาวสรัลธร หวานนิมิตร
62013068303 นางสาวกนกลักษณ� ม่ันสุวรรณ
62013068304 นางสาวจารุพิชญา ดิษฐเนตร
62013068305 นางสาวสุชานารถ บุญศรีสุข
62013068306 นางสาวภัสสรา ชัยวงค�
62013068307 นางสาวสุเพ็ญศรี บัวดิศ
62013068308 นายภาณุภัทร ปานสอาด
62013068309 นางจิราวรรณ ลาดนาเลา
62013068310 นางสาวปนัดดา คงรัศมี

หน%า 2277 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068311 นายจตุพร คําแท%
62013068312 นางจินดารัตน� กุศลธรรมรัตน�
62013068313 นายปณิธาน จงกลฐากร
62013068314 นางสาววันวิสา สุขสัมพันธ�
62013068315 นางสาวศจี อู5อรุณ
62013068316 นางสาวป@ยะเนตร� ต5วนชะเอม
62013068317 นางสาวภัทริดา มูลศิริ
62013068318 นายจตุพร แก%วเวียง
62013068319 นางสาวฐิติมา พนมตรี
62013068320 นางสาวณัฐธิกา ศรีสว5าง
62013068321 นางสาวนิราศิดา มะมิง
62013068322 นางสาวนฤมล ปราบมาก
62013068323 นายชัยภักด์ิ มีทองคํา
62013068324 นายภูมิ แพ5งดิษฐ
62013068325 นางสาวกัญน�จณัฏฐ� โชตินอก
62013068326 นางสาวผกามาศ ผกาแก%ว
62013068327 นางสาวประภัสสร ข%องนอก
62013068328 นางสาวอาริษา ศรีราช
62013068329 นางสาวรุ5งทิพย� นวลดอกรัก
62013068330 นายชัชฐพล หวังแววกลาง
62013068331 นายธีรพงศ� ผุยรอด
62013068332 นางสาวปวีณา คงเพ็ชร
62013068333 นางสาวอัจฉรา แสนกาวี
62013068334 นายธัญพิสิษฐ� สามหาดไทย
62013068335 นายสมยศ วงศ�ม่ันกิจการ
62013068336 นายเตชสิทธ์ิ ศิรสิทธ์ิพงศ�พล
62013068337 นางสาวกันตา มะตะระกี
62013068338 นางสาวป@ยวรรณ วงษ�จันแดง
62013068339 นางสาวพิมพ�ตะวัน อติศักด์ิ
62013068340 นายวัชรพงษ� พงษ�ดี

หน%า 2278 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068341 นางสาวตรีรฎา หอมเกษร
62013068342 นางสาวปริศนา คงเจริญ
62013068343 นางสาวนลินนิภา จิตคุ%ม
62013068344 นางสาวมาริสา มีแก%ว
62013068345 นางสาวเพชรานันท� ดีบุดศรี
62013068346 นางสาวปFทมาภรณ� ทามาต
62013068347 นายศศิวัฒน� ดวงจรัส
62013068348 นางสาวกัลยรัตน� หลิมเฮงฮะ
62013068349 นางสาวหทัยกาญจน� บุญทอง
62013068350 นางสาวนิตยา อภิเดช
62013068351 นายธราธิป ผือหนองจอก
62013068352 นายศักด์ิดา จันเทศ
62013068353 นางสาวพิมพ�ศิริ เตืองพลี
62013068354 นายเชาวนะ ดิสถาพร
62013068355 นายณัฏฐ�วัฒน� พยัฆสรรค�
62013068356 นางสาวศิริวรรณ แสงศักด์ิ
62013068357 นางสาวชณภรรธน� ดํารงรัตน�
62013068358 นางสาวดวงกมล มณีอินทร�
62013068359 นางศิระขวัญ ม่ันต5าย
62013068360 นางสาวณิชกานต� ใหม5ซ%อน
62013068361 จ5าอากาศโทหญิงขวัญหทัย สุระมณี
62013068362 ร%อยตํารวจโทสิรภพ โกฏิกุล
62013068363 นายศรายุทธ เหล5าจันทร�
62013068364 นางสาวอภิญญา ทองประสาน
62013068365 นางสาวเรณู ชาลีรินทร�
62013068366 นางสาวอรอินทุ� รุ5งสาคร
62013068367 นายพิฌาน สุพล
62013068368 นางสาวพรทิพย� พูลสวัสด์ิ
62013068369 นายพรเทพ เฟLPองสวัสด์ิ
62013068370 นางสาวปาลิดา สิทธิเดชาภัทร

หน%า 2279 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068371 นางสาวเปมิกา ศรีสอาด
62013068372 นางสาวโชติรส พลอยมีรัศมี
62013068373 นางสาววีรวรรณ โพธ์ิย%อย
62013068374 นายธวัชชัย ทับสมุทร
62013068375 นางสาวติณณา ประกอบกิจ
62013068376 นางสาวอัจฉราพรรณ จันทร�อัมพร
62013068377 นางสาวพัทธมน กมลเลิศ
62013068378 นางสาวสุประภา เผือกขวัญดี
62013068379 นางสาววราพร นิ่มนวล
62013068380 นายคํารณ ทองพรม
62013068381 นางสาวนิภาพร ธิอุด
62013068382 นายทักษ�ดนัย ยะป^อก
62013068383 นายธวัชชัย เจริญหุ5น
62013068384 นายศรันย� รอดราคา
62013068385 นางสาวดนยา สมงาม
62013068386 นางสาวชวาลา เทพรังสาร
62013068387 นายอิสมาแอน อะตันตรา
62013068388 นายนิพิฐภัทร พินิจ
62013068389 นางสาวถนิมมาส เจริญศิริ
62013068390 นายสุชาติ เนียมรุ5งเรือง
62013068391 นางสาวกณัฐสิมา กดทรัพย�
62013068392 นางสาวญาณิศา ลิ้มรุ5งเรือง
62013068393 นางสาวอนงค�นาฎ อมรโภคิน
62013068394 นางสาวพลอยศิริ ใจแสน
62013068395 นางสาวมนธิรา ดวงสิทธ์ิ
62013068396 นายอนุชิต ชิตพรมราช
62013068397 นางสาวสุขุมาล หิรัญ
62013068398 นายเจษฎา อาจฉายา
62013068399 นายจักรกริช วันนา
62013068400 นางสาวศิริรัตน� เสาร�ทอง

หน%า 2280 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068401 นางชลดา สมานวิบูลย�
62013068402 นางสาวกชพร ไทยภักดี
62013068403 นางสาววาสนา เดชะดี
62013068404 นายสมพงษ� เจริญ
62013068405 นางสาวปภาวรินทร� จินา
62013068406 นางสาวสาวิตรี เจริญลี
62013068407 นางสาวจิดาภา ตรังหิรัณยธร
62013068408 นางสาวกนกวรรณ พรศุภปFทมา
62013068409 นางสาววราพร โกศลชื่นวิจิตร
62013068410 นายทีปรกร โพธ์ิปFญญา
62013068411 นางสาวสุภาภรณ� พันชน
62013068412 นางสาวพีรมนต� แก%วมาคูณ
62013068413 นางสาวกัญณัฏฐ� รวีภัคพงศ�
62013068414 นางวันเพ็ญ ณรงค�กูล
62013068415 นางสาวผกามาศ กลิ่นระรื่น
62013068416 นายณภัทร ธานีรัตน�
62013068417 นางสาวป@ยะมาศ สองวงศ�
62013068418 นางสาวไพรินทร� อิ่มประสงค�
62013068419 นางสาวอรวรรณ คําไซร%
62013068420 นายณ พัฒน� คํา ณ พัฒน�
62013068421 นายสามารถ สมัครการ
62013068422 นายธีรวัฒน� ปานช%างไชยสิทธ์ิ
62013068423 นายพชระ สุขสมบูรณ�
62013068424 นางสาวนันทเกตน� อ่ําคํา
62013068425 นางสาวจณิสตา อุดมทรัพย�
62013068426 นางสาวเอมวิกา สายทอง
62013068427 นายนันทพล ด%วงแก%ว
62013068428 นางสาวศิริวรรณ สายสระน%อย
62013068429 นางสาวโชติกา โชตึก
62013068430 นายนนทวัฒน ธนะวรรณ�

หน%า 2281 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068431 นายเมธัส สิงห�สกุลรัตน�
62013068432 นางสาวนิศาชล ชูสังกิจ
62013068433 นางสาวพัชรนันท� ภูริรักษ�พิติกร
62013068434 นางสาวอรุณรุ5ง เพ็ชรวัฒนา
62013068435 นางสาวมณีกาญจน� พิทักษ�กาญจน�
62013068436 นางสาวเพชรรัตน� ประสมพันธ�
62013068437 นางสาววรรณษา จัตุประสาร
62013068438 นายประเสริฐ อ5อนวิมล
62013068439 นางสาวกัณฐิกา จันทร�สว5าง
62013068440 นายศรัณย�ภัทร สีดาทอง
62013068441 นายนพพันธ� จันทสุข
62013068442 นางสาวมาริสา นิลบุตร
62013068443 นายอธิก ธุระหาญ
62013068444 นางสาวเสาวลักษณ� บัวทะราช
62013068445 นายณรงค�ศักด์ิ ศรีคําแซง
62013068446 นายภาณุพัฒน� เพลัย
62013068447 นางสาวภัสสุดา สมปFญญา
62013068448 นางสาวประภาวัลย� วิรมณพงศ�
62013068449 นางปานจันทร� กาญจนมหิงส�
62013068450 นางสาวขนิษฐา ลิ้มประดิษฐ�
62013068451 นายวรวุฒิ สนั่นสุข
62013068452 นายณัฐวุฒิ เกิดหนุนวงศ�
62013068453 นางสาวเปYยทิพย� กลิ่นสด
62013068454 นางสาวกชกร หงวนเสง่ียม
62013068455 นางสาวพนิดา คันทะ
62013068456 นางสาวกัญธมาศ ลาดใจ
62013068457 นางสาวณัฐสุดา เขียวกล่ํา
62013068458 นางสาวฟารีดะห� หมาดบากา
62013068459 นางสาวเฉลิมขวัญ เวียงยา
62013068460 นางสาวอุมาพร โพธ์ิชะคุ%ม

หน%า 2282 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068461 นายศิริเวทย� ศิลาเขต
62013068462 นางสาวศิรภัสสร ชาวน5าน
62013068463 นางจรรยาณี บุญม่ัง
62013068464 นายภูริณัฐ นารถสุรินทร�
62013068465 นายศุภชัย เชื้อนาฮี
62013068466 นายก%องเกียรติ บุญศิริ
62013068467 นางสาวศุภณิตชา บุญเฟรือง
62013068468 นางสาวกมลชนก แสงศรี
62013068469 นางสาวพิชชาพร อินทเกษม
62013068470 นางสาวดวงตะวัน แสงเงิน
62013068471 นางสาวทาริกา ศรีคชไกร
62013068472 นายกันตภณ ปFญญายงค�
62013068473 นางสาววรรณิศา แสงงาม
62013068474 นางสาวอินทุอร ภู5เกิด
62013068475 นางสาวพันทิวา ฟองวรรณา
62013068476 นางสาวธวัลรัตน� วงศ�โพธิพันธ�
62013068477 นางสาวปริชญา ไชยสาร
62013068478 นางสาววรารัตน� อินทโมลี
62013068479 นายพัชรพล คําฝbกฝน
62013068480 นายภาวัต ม5วงสุข
62013068481 นายรณกร กล%าแข็ง
62013068482 นายณัฐกร ร5มโพธ์ิคาพงษ�
62013068483 นางสาวนลินรัตน� ชูเชิดเลิศสิริกุล
62013068484 นายเมธี จิตเมตตาบุตร
62013068485 นายชญานนท� อินทโชติ
62013068486 นางสาวจุฑามาศ สุรินทร�
62013068487 นางสาวฐิติมา ศรีสุวรรณ
62013068488 นายเตโช สาริระโกเศส
62013068489 นางสาวสุภาวินี สีดานุช
62013068490 นางสาวฐิตาภา ภูมิกาศ

หน%า 2283 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068491 นางสาววรรณดี ศรีสุข
62013068492 นางสาวอรอนงค� พิจิตร�
62013068493 นางสาวศศิมาภรณ� อยู5สุขี
62013068494 นางสาวหทัยชนก ศรีเมือง
62013068495 นางสาวศิริพร วงศ�ดวง
62013068496 นางสาวมาริษา สายทองเพชร
62013068497 นางสาวนิศาชล เกตวิจิตร
62013068498 นางสาววิวิศนา แย%มจะบก
62013068499 นางสาวศุภาพิชญ� คงชื่น
62013068500 นางสาวบุญญานุช พันธุ�วงษ�
62013068501 นางณัฐณิชา จงภักดี
62013068502 นางสาวอมรรัตน� ฝFงแก%ว
62013068503 นางสาวสิริกร รุ5งสังข�
62013068504 นายอริย�ธัช ฤทธ์ิลอย
62013068505 ว5าที่ ร.ต.อุดมศักด์ิ จูมโสดา
62013068506 นายธนพล เสียงแจ%ว
62013068507 นายทศพล พรมมาสม
62013068508 นางสาวชญากานต� ศิริวัฒน�
62013068509 นางสาวกมลชนก ลือแผ5
62013068510 นางสาวปฐมา การินทร�
62013068511 นายโชติธนินท� ชัยพิมลพงศ�
62013068512 นางสาวเกษริน อุ5นเมือง
62013068513 นางสาวเนตรชนก ทองหนูเอียด
62013068514 นายสิทธ์ิภิพัฒน� วงษ�ภูธร
62013068515 นางสาวศิริรัตน� รมณีย�
62013068516 นางสาวภาวิดา อัฐพร
62013068517 นายวรินทร� รับงาน
62013068518 นางสาวณิชนันท� สิทธิพรหม
62013068519 นายวธัญ\ู ยศกลาง
62013068520 นางสาววิลาวัลย� จันทร�สมุทร

หน%า 2284 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068521 นายสหรัฐ เชาว�วิไล
62013068522 นายสําเริง อินทระ
62013068523 นางสาวมานิดา สุทธารักษ�
62013068524 นางสาวศิริพร คันศร
62013068525 นางสาวลักษิกา เต็งประภา
62013068526 นางสาวบุษยา ออกแดง
62013068527 นางสาวโชติกา วิวัฒน�สถิตวงศ�
62013068528 นางสาวพิรญา ศรีพานิชย�พันธ�
62013068529 นางสาวสุกัณยา จําปารอด
62013068530 นายชาคริต ภู5ฤทธ์ิ
62013068531 นางสาวณารตา ไสยวิจิตร
62013068532 นางสาวสุพิชชา สาริยาชีวะ
62013068533 นางสาวชญานันท� พันล%อม
62013068534 นายจิตติพล วงไชยา
62013068535 นางสาวสกาวเดือน วงค�ตุ%ย
62013068536 นายอธิวัฒน� พิมพ�บึง
62013068537 นางอลิสา มานพ
62013068538 นายจิรายุส วงค�สวัสด์ิ
62013068539 นางสาวธนาภรณ� ฐิตะสาร
62013068540 นางสาวศิริพร บุญมาก
62013068541 นายธนเดช ทรัพย�เมธา
62013068542 นายวิริยะ ศรีบุญเรือง 
62013068543 นางสาวณัชชา หรุ5นงาม
62013068544 นางสาวเจนจิรา ระวิพันธ�
62013068545 นางสาวธัญญาศิริ ฉัตรมณี
62013068546 นางสาวทักษพร บุญสุข
62013068547 นายพัทธดนย� แก%วทอง
62013068548 นางสาวบังอร ชิณะวิ
62013068549 นายชัยภัทร� อรรถประวิทย�
62013068550 นางสาวปฐมาวดี สุวรรณรัตน�

หน%า 2285 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068551 นางสาวธนรัชต� ทองสั่ง
62013068552 นายวีระพงศ� พะงาดนอก
62013068553 นายเอนก ดาดสันเทียะ
62013068554 นายสันติสุข ไชยบุรินทร�
62013068555 นางสาวฐานะมาศ ดวงปากดี
62013068556 นางสาวกาญจนา บุตรดีสุวรรณ
62013068557 นางสาวยุพาพรรณ เพตาเสน
62013068558 นางสาวจตุพร วุฑฒวิภาต
62013068559 นางสาวพีรยา องุ5นศรี
62013068560 นายวัชเรนทร� สุนารักษ�
62013068561 นางสาวพีระพัชร� พิมพ�สกุล
62013068562 นางสาวชณิณณิตย� ศรีวิสุทธ์ิ
62013068563 นายชัยพร ดีพร%อม
62013068564 นายธนพล โสมพงษากุล
62013068565 นางสาววราภรณ� รัตนประยูร
62013068566 นายธนพงศ� ก%องนภาสันติกุล
62013068567 นางสาวยลดา บุ5งสุด
62013068568 นายณัฐนันท� เทียมเมฆ
62013068569 นายอภิรัฐ ดีทองอ5อน
62013068570 นายวุฒินันท� เลิศสมผล
62013068571 นางสาวกุลธิดา รุ5งโรจน�
62013068572 นายศุภกิจ เตชะวงศ�สกุลชัย
62013068573 นางสาวเบญจวรรณ ดวงพันธ�
62013068574 นางสาวรัตนาภรณ� ฟFกเฟLPอง
62013068575 นางสาวพิชญาภัค ปลื้มมีชัย
62013068576 นายป@Pนพงศ� วุฒิพงศ�
62013068577 นางสาวรัชฎาพร อัคพิน
62013068578 นางสาววนิดา ครองยุติ
62013068579 นางสาวเบญจมาศ สุขพันธ�
62013068580 นายสุทธากร มณฑา

หน%า 2286 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068581 นางสาวธนพร จันทร�สัมฤทธ์ิ
62013068582 นางสาวทิติยา ป@ยะวาทิน
62013068583 นายจิรภัทร นิรินทร�
62013068584 นางสาวพีรดา ทองธิราช
62013068585 นายชัยพัฒน� อุชุกร
62013068586 นางสาวจีรวรรณ ศรีมาลา
62013068587 นางสาวปณัสยา พิมพ�กลาง
62013068588 นางสาวสุมานา อินตUะวงศ�
62013068589 นางสาววรรณนิศา วภักด์ิเพชร
62013068590 นายศิริพงศ� มูสิกรักษ�
62013068591 นางสาวจิณห�จุฑา เอนกโชติวัฒน�
62013068592 นางสาวหัถยา แก%วงอก
62013068593 นางสาววิสสุตา สุขศรี
62013068594 นางสาวอัญชิสา ล%ออุไร
62013068595 นายเจนวุฒ นิลดํา
62013068596 นางสาวศิริวรรณ แก%วคําลา
62013068597 นางสาวอรอนงค� จาเรือน
62013068598 นางสาวสุชานันท� ทองรอด
62013068599 นายธนายุทธ� หล5อตระกูล
62013068600 นางสาวอรอนงค� อยู5ขาว
62013068601 นายอัษฎางค� กล5อมพ่ึง
62013068602 นางสาวสาวิณี ศรีนวลแก%ว
62013068603 นายกรพัฒน� ศิริวรรณ
62013068604 นายป@ยะณัฐ วีระพันธุ�
62013068605 นางสาวจารุวรรณ สุวรีย�
62013068606 นายธมราช เกิดสมกาล
62013068607 นางสาวภัทรวดี สิทธ์ิพร%อม
62013068608 นางสาวจินตนา จินาอ5อน
62013068609 นางสาวพัชริดา วรรณไสย
62013068610 นายนันทปรีชา เสริมวัฒนากุล

หน%า 2287 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068611 นางสาวมุกระวี นิลคช
62013068612 นายชวิศ ตระกูลศิริชัย
62013068613 นางสาวพรนภา จําเริญทอง
62013068614 นางสาวสุมัชชา ม่ิงขวัญ
62013068615 นางสาวสุมณฑา ลมลอย
62013068616 นายณพัชร ภีสะระ
62013068617 นางสาวกาญจนา ทองแจ5ม
62013068618 นางสาวศศิกาญจน� ว5องวิทยา
62013068619 นางสาวปFญญาณี ปFทมวิจิตร
62013068620 นางสาวชัญญาภัค เวียงนาค
62013068621 นางสาวศศินา เจริญเชาว�
62013068622 นางสาวนิภาวรรณ คนล้ํา
62013068623 นางสาวพัชนีย� พุฒธรรม
62013068624 นายอาทิตย� ลูกอินทร�
62013068625 นางสาวรัชนี เดชะผล
62013068626 นายสยาม อุ5นมงคลมิตร
62013068627 นายพงศธร วิโรจน�
62013068628 นางสาวจุฑามาศ ไวยาวัจกร
62013068629 นางสุนิดา พลอยสมบูรณ�
62013068630 นางภวิกา นันทะเสน
62013068631 นายนาวิน พุกรัดกรุด
62013068632 นางสาวพัณณิตา สินธนบดี
62013068633 นางสาวนรินทร�ธร นาควิจิตร�
62013068634 นายภูริวัจน� ชัยเรืองฤทธ์ิ
62013068635 นายสันติภาพ ณ นคร
62013068636 นางสาวเสาวนิตย� ไทยแสนทา
62013068637 นางสาวพิริยา สังข�บุญสง
62013068638 นางสาวสุภา คงแก%ว
62013068639 นางสาวศิฐินันท� พรหมบังเกิด
62013068640 นางสาวแพรพรรณ เหมาะเจาะ

หน%า 2288 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068641 นางสาวเพ็ญพิชชา สุขเกษ
62013068642 นายเอกรินทร� ช5วยปุXน
62013068643 นายเมธิชัย ใจชื่น
62013068644 นางสาวจิราพร ทองพรุสยาม
62013068645 นางสาววิลาสินี วิงวน
62013068646 นางสาวดุจรวี กรรมถัน
62013068647 นางสาวชนิตา จ5าโนนสูง
62013068648 นายวิริยะ ชัยสวัสด์ิ
62013068649 นายวุฒิพงค� ชนาชล
62013068650 นางสาวสุฉัตรา สุขศิริ
62013068651 นางสาวสาวิณี ชนะพันธ�
62013068652 นางสาวประไพพักตร� ชูแสงศรี
62013068653 นางสาววนาลี วิริยะพันธุ�
62013068654 นางสาวกนกวรรณ คงปรีชา
62013068655 นางสาวนันท�ฉัฐ เสริฐพรรณึก
62013068656 นายศุภกร ใจรังสี
62013068657 นายชาตรี ย้ิมใหญ5หลวง
62013068658 นางสาวสิรินรัตน� คํากระสินธุ�
62013068659 นางสาววรรัญญา เขียวฉอ%อน
62013068660 นางสาวกชกร รุ5งเรืองชัยศรี
62013068661 นางสาวณัชธ�สนัน วัชรคงพิรอด
62013068662 นางสาวณัชกช ชัยชนะธรรม
62013068663 นางสาวปุณญิสา ภักดีสงคราม
62013068664 นางสาวศิริพร ทองรอด
62013068665 นางสาวกนกลักษณ� วสีธรรมรักษ�
62013068666 นายป@ยะ กลมเกลียว
62013068667 นายจุมพล สิทธิสมบูรณ�
62013068668 นายการุณย� วงศ�ป@ยชน
62013068669 นางสาวจารุวรรณ สินโฉมงาม
62013068670 นางสาวป@ยะฉัตร ขันทอง

หน%า 2289 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62013068671 นางสาวธัชยนันท� เสริมสกุลวัฒน�
62013068672 นายกิตติศักด์ิ ขวัญเมือง
62013068673 นางสาววิไลลักษณ� ทับทิมศรี
62013068674 นางสาวรัตติยา ตาลจรัส
62013068675 นางสาวเนติมา สุร5องช%าง
62013068676 นางสาวสุวนันท� ตระกูล
62013068677 ว5าที่ร%อยตรีนิธิพงศ� กิจพินิจ
62013068678 นางสาวจุฬารัตน� อัจฉริยาการุณ
62013068679 นางสาวอรวรรณ ดวงโภชน�
62013068680 นายสวอง รักสันเทียะ
62013068681 นายจักรกฤษณ� อัมพรพันธ�
62013068682 นางสาวกานดา ท%าวคาม
62013068683 นางสาวปริยกร น้ําขาว
62013068684 นางสาวณัฐชยา แนวพญา
62013068685 นางสาวชวิศา วิสัยแสวง
62013068686 นางสาวกันต�กนิษฐ� โชติชัยนันท�
62013068687 นางพจณีย� ดาราพิชัย
62013068688 นางสาวนันธิดา อุดมชัยพัฒนากิจ
62013068689 นายนฤนาท ศรีเมืองบุญ
62013068690 นายภูมิปฏิเวธ รัชตะหิรัญ
62013068691 นางสาวสุนิสา ชุมประยูร
62013068692 นางสาวบงกช เพ็ชรรัตน�
62013068693 นางสาวชลนิภา ศรีลัญฉกร
62013068694 นางสาวกชกร รุ5งรัตนนภากุล
62013068695 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีสิทธิโยธิน
62013068696 นางสาวพรพิลัย พลงาม
62013068697 นางสาวปพรภัทร ปรียานนท�
62013068698 นางสาวณัฏฐพร หยองบางไทร
62013068699 นายพิรุณ บุบผาชาติ
62013068700 นางสาวเจนจิรา ยานะทวี

หน%า 2290 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068701 นางสาวกมลวรรณ ประหยัดทรัพย�
62013068702 นางสาวเต็มดาว อินทร�นาค
62013068703 นางสาวกรรณิการ� กันทา
62013068704 นางสาวพัชรีรัตน� อินทร�แสง
62013068705 นางสาวชลธิชา ฉ5องหมุน
62013068706 นางสาวพรนิพา เหมือนสิงห�
62013068707 นางสาวนันทรี ม่ิงขวัญ
62013068708 นางสาวนัดดา ปุXนแก%ว
62013068709 นางสาวนภาพร โอณะวัตร
62013068710 นางสาวนัชชา นรานุวัฒน�
62013068711 นายณัฐภูมิ ธุระกิจ
62013068712 นางอทิชา วงศางาม
62013068713 นายภัทรเกียรติ ประมูล
62013068714 นางสาวศุทธินี มยุโรวาท
62013068715 นายณัฐพฤทธ� ด%วงเกตุ
62013068716 นายจักรกฤษณ� รักษาศรี
62013068717 นางสาวรัศมี พิมพ�วันวงศ�
62013068718 นางสาวพรพรรณ ธนานันท�นุกุล
62013068719 นางสาวมณฑนา วาสนาสุริยพงศ�
62013068720 นางสาวณัฐธยาน� ธิวัง
62013068721 นายอภิสิทธ์ิ ชุมนุมชาติ
62013068722 นายพิสุทธ์ิ ภูวญาณพงศ�
62013068723 นางสาวกนกวรรณ วงษ�สุวรรณ
62013068724 นางสาวศรัญญ5า เหล็กกาณกูล
62013068725 นางสาวอรนภา ศิริโวหาร
62013068726 นางสาวฐิตาพร แซ5ว5อง
62013068727 นายศิวานิช กมลโรจน�
62013068728 นางสาวนารี อ%นทอง
62013068729 นางสาววิไลพร ศรเพ็ชร�
62013068730 นางสาวอมรรัตน� เสือล5อง

หน%า 2291 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068731 นางสาวปารัช ไพศาลวานิชย�
62013068732 นางสาวพิไลลักษณ� พิบูลย�วัฒนวงษ�
62013068733 นางสาวอิสริยาภรณ� สีนวนคํา
62013068734 นายเศกสรร สุนทรเลขา
62013068735 นางสาวฐิติกา จักษุกรรฐ
62013068736 นางสาวบุณยนุช มัทธุจักร
62013068737 นางสาวธัญญารัตน� วงษ�ศรีทา
62013068738 นางสาวบุษบงค� วงศ�ษา
62013068739 นางสาวเนตรนภา ศรีสวัสด์ิ
62013068740 นางสาวชญช�ทิเนษต� พิชญ�สินี
62013068741 นางสาวฐานิศร� เหลืองวิลัย
62013068742 นางสาวชลดาพรรณ หนูขาว
62013068743 นายบุลากร จวงจันทึก
62013068744 นายชัชวาล เฮงสิน
62013068745 นางสาวกัญนิภา ไกรเพชร
62013068746 นางสาวนันทิชา กรวยสวัสด์ิ
62013068747 นางสาวนุชรี ใจแปง
62013068748 นายณัฐพล ศรีสําราญ
62013068749 นางสาวอังจิรา จังนุกูล
62013068750 นางสาวภัทราภา พวงสุวรรณ�
62013068751 นายสุกฤษฎ์ิ มณีศรี
62013068752 นายตะวัน รอดพันธุ�
62013068753 นางสาวเอรินทร� เรียนเวช
62013068754 นายธนเทพ ปลายแก5น
62013068755 นางสาวอุทัยรัตน� เกิดสมมาตร�
62013068756 นางสาวเปรมยุดา ปFนทิโป
62013068757 นางสาวสุทธิตา ลาภา
62013068758 นางสาวศิริพร แสงกระโทก
62013068759 นางสาวฮัสนะห� กูเดดาเก็ง
62013068760 นางสาวรมณีย� ปFจจุโส

หน%า 2292 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068761 นางสาวพรวดี โพธิกุล
62013068762 นางสาวดารุณี แหละปานแก%ว
62013068763 นางสาวสุรีย�รัศม์ิ สินธุวณิก
62013068764 นางสาวปรารถนา พุทธวิเชียร
62013068765 นางสาวดวงกมล เหลืองเถลิงพงษ�
62013068766 นางสาวณัฐสิมา ทัพพ�พัชรานนท�
62013068767 นายธนวรรณ งามพร%อม
62013068768 นางสาวกัญญาภัทร สินเวช
62013068769 นางสาวณัฐวรรณ พูลจันทร�
62013068770 นายไพศาล เจUะนะ
62013068771 นางสาวอริษา ทับทิม
62013068772 นางสาวธิติมา นาเลิง
62013068773 นางสาววรพรรณ กิจธํารงวรกุล
62013068774 นายอภิชาติ ขันเล็ก
62013068775 นายธวัช รอดคืน
62013068776 นายณัฐกิต วัชระปFนตี
62013068777 นางพิมพ�พิไล เก5งพิชิต
62013068778 นางสาวคุณากร จันทระ
62013068779 นางสาวจีรวรรณ แก%วล%วนทอง
62013068780 นางสาวพิมพ�ชนก วงศาโรจน�
62013068781 นายวิษณุ อังกุรนาค
62013068782 นายสรายุทธ ทัพเมือง
62013068783 นางสาวอัญพิชา แก%วสม
62013068784 นางสาวสุภาสิณีย� วงค�สังข�ภาพ
62013068785 นางสาวสุนิสา เพ็ชรพันธ�
62013068786 นางสาวญาณิศา ภัทรมุนี
62013068787 นางสาวรัชนิศ ต้ังเสรีสิทธิกุล
62013068788 นายวิทยา วุฒินันไชย
62013068789 นางศิริรัตน� เกตุแก%ว
62013068790 นางสาวแสงดาว เฉยฉิน

หน%า 2293 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068791 นายปฏิภัทร ขัดสายะ
62013068792 นางสาวณัฏฐาภรณ� วงศ�ต้ันหิ้น
62013068793 นางสาวเบญจมาศ เดชสิมา
62013068794 นายธีระวัฒน� กายราช
62013068795 นางสาวสิรินดา สีหอม
62013068796 นางสาวเจนจิรา วงศ�วาฬ
62013068797 นางสาวชนากานต� สุวรรณวงศ�
62013068798 นายศิริวุฒิ ธรรมศิริ
62013068799 นางสาวฐิตารีย� พลสนอง
62013068800 นายวัชรพงศ� จาตุรพันธ�
62013068801 นางสาวสิรินันท� นาคจาด
62013068802 นางสุรีรัตน� วีระชาติเทวัญ
62013068803 นางสาวเปรมใจ คําพ5วง
62013068804 นางสาวอรอุมา จันทร�ชูกลิ่น
62013068805 นางสาวสุวรรณู เกิดเหมาะ
62013068806 นางสาวเกษราภรณ� อนุโรจน�
62013068807 นางสาวพิภัสษร น้ําแก%ว
62013068808 นางสาวสุภานีย� บัวสองสี
62013068809 นางสาวกมนทรรศน� ศรีมาลัย
62013068810 นายบุลกิจ แสวงผล
62013068811 นางสาวภาสินี ศรีสุนทรพินิต
62013068812 นางสาวภัคพาณี อินคต
62013068813 นางสาวธัญญาวดี โม5งคํา
62013068814 นายพลลภัตม� จิตตะเสนีย�
62013068815 นางสาวภาวิณี เนตรสุข
62013068816 นายณัฐวัตร ดวงแก%ว
62013068817 นายซารฟาน ลีวัน
62013068818 นางสาวเมติญา มัจฉาเมฆ
62013068819 นางสาวธัญญาลักษณ� สะชาพล
62013068820 นายณัฐพัชร นฤพรพิพัฒน�

หน%า 2294 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068821 นายกฤษดา ยานUะ
62013068822 นางสาวฤทัยรัตน� สุขสงวน
62013068823 นางสาวกาญจนา พูลบางยุง
62013068824 นางสาวนัทธ�ชนัน สุบรรณวงศ�
62013068825 นางสาวสุนิสา นักดนตรี
62013068826 นางสาวอัจฉราภรณ� ชื่นอารมณ�
62013068827 นางสาวปวีณ�สุดา สุวีระ
62013068828 นางสาวเบญจมาศ พาหา
62013068829 นางสาววนิดา ละอองดี
62013068830 นายธวัชชัย สุขวัฒนาภิรมย�
62013068831 นางสาวยุพารัตน� พิชิตพรรณ
62013068832 นางสาวมนันพัทธ� บุญประเสริฐ
62013068833 นางสาวพรชนก คุณเกษม
62013068834 นางสาวเจนจิรา นามวงศ�
62013068835 นางสาวอัญชลี วีรพันธ�
62013068836 นางสาวสุวิมล บุญสนอง
62013068837 นางสาวซาฟYยะห� ทั่งโสภา
62013068838 นางสาวซานีมา หัมมะรัน
62013068839 นางสาวอรุณรัตน� บุตรดี
62013068840 นางสาวธนกร แสงอรุณ
62013068841 นายชัยกฤต ม่ันอินทร�
62013068842 นางสาวศันศนีย� มีหอม
62013068843 นายปฐมพงษ� ปะหุปะมัง
62013068844 นางสาวภัทรา ชีวะไทย
62013068845 นางสาวจิตติมา แบ5งบุญ
62013068846 นายฐานพัฒน� มงคลิก
62013068847 นายวิชญ�พล หลีสุวรรณ
62013068848 นางสาวฐานิต อรุมชูตี
62013068849 นางสาวดารุณี เธียรพิทยามาศ
62013068850 นางสาวปทิตตา แสนสมัชญ�

หน%า 2295 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068851 นางสาวปุณฑริกา นาโค
62013068852 นางสาวจิราภา สุขเจริญจิต
62013068853 นางสาวปรียานุช แก%วปFญญา
62013068854 นางสาวณัฐวรรณ โภคา
62013068855 นางสาวกันยารัตน� ภิญกิจ
62013068856 นายวานิช เนียมศักด์ิ
62013068857 นางสาวกาญจนาพร ชัยครุท
62013068858 นางสาวอรุณทิพย� ยินดี
62013068859 นางสาวผาณิตา แก%วดวงตา
62013068860 นางสาวอรวรรณ แสงทอง
62013068861 นายศรศิลปQ สุนทร
62013068862 นายณัฐวุฒิ จันทรท5าจีน
62013068863 นางสาวเมริยา วรวงค�
62013068864 นางสาวอัจฉรา เย็นใจมา
62013068865 นายพุฒิพงศ� ทรัพย�สมบัติ
62013068866 นางสาวฐิติพร ภูมิ
62013068867 นางสาวจิราพร บุญเขียว
62013068868 นางสาวจิราภรณ� งามดอกไม%
62013068869 นางสาวพิมพ�ชนก วชิรปราการสกุล
62013068870 นางสาวปภาวี พูลสมบัติ
62013068871 นายเมธาวี ศิริสม
62013068872 นางสาวป@ยธิดา กันปาน
62013068873 นางสาวสาทินี มีอิน
62013068874 นางสาววราภรณ� วัฒนศิริ
62013068875 นางสาวกาญจนา ไชยยัง
62013068876 นายวิรัตร มงคลสุภา
62013068877 นายรุ5งโรจน� ภวมงคลชัย
62013068878 นางสาวนลพรรณ ตันติวิศาลรัตน�
62013068879 นางสาวพชนันท� ลีลาวิโรจน�
62013068880 นายอิทธิศักด์ิ โสภาเวทย�

หน%า 2296 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068881 นางสาวชนัตตา หนูชู
62013068882 นางสาวเมธาวี แดนแก%ว
62013068883 นางสาวจีราวรรณ บุญศรี
62013068884 นางสาววรัญญา เกียรติวรศรีกุล
62013068885 นางสาวสิริยุคล ใจภักดี
62013068886 นายไกรศักด์ิ บัวสมศรี
62013068887 นายกิจธนพล มีชูพันธุ�
62013068888 นางสาวรุ%งณภา ทองมา
62013068889 นางสาวธนพร จันทร�พรม
62013068890 นางสาวธัญญรัตน� คุ%มพุ5ม
62013068891 นางสาวอัจฉรา กิจงาม
62013068892 นายนฤภัย จันทร�เพ็ญ
62013068893 นายสัญชัย ปFญจมาพิรมย�
62013068894 นางสาวพรฉัตร สุขเสง่ียมกุล
62013068895 นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค�
62013068896 นางสาวกนกรัตน� อักษรแป;น
62013068897 นางรัชวสา ไตรติลานันท�
62013068898 นางสาวปFณชญา เต็มราม
62013068899 นายหาญพล ปานสูงเนิน
62013068900 นางสาวมณีรัตน� จงสกุล
62013068901 นางสาวป@ยธิดา วัฒนศิริ
62013068902 นางสาวอังคณา ชินามล
62013068903 นายชัยณรงค� พฤกษสุวรรณ
62013068904 นางสาวประภัสสร เนตรกันหา
62013068905 นางสาววิตรี ต%นแฝง
62013068906 นายทศวรรษ สุขรัตน�
62013068907 นางสาวมณีรัตน� บุตรดา
62013068908 นายปFญจาวุธ วิวิธชัย
62013068909 นางสาวกรรณิกา สอนสุข
62013068910 นางสาวธัญลักษณ� ยืนย่ัง

หน%า 2297 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068911 นางภัทราภรณ� บํารุงรัตน�
62013068912 นางสาวโศภิดา ผลบุญ
62013068913 นางสาวเพ็ญพิชชา ก5องดวง
62013068914 นางสาวอนงค�วรรณ� สังวรกาญจน�
62013068915 นางสาวอรวรรณ ทองหล5อ
62013068916 นางสาวโชติกา กิตติคุณ
62013068917 นางสาวพรพนัส ขุนบุญ
62013068918 นายศกร ถาวรแก%ว
62013068919 นางสาวสุธากัญญาณัฐ แก%วภัทราธนเวธัส
62013068920 นายธนาธิป ศรีสุระ
62013068921 นางสาวปวีณา ทั่งจันทร�แดง
62013068922 นางสาวณิฐาพิม นรเชี่ยวชาญนิธิ
62013068923 นางสาวสุภาภรณ� ภู5เซ5ง
62013068924 นางสาววิลาวัณย� ราชวงศ�
62013068925 นางสาวนภาพร ท%วมไชยนาม
62013068926 นายสุทธิชัย เชื่อมาก
62013068927 นางสาวสุพรรณษา รวมสุข
62013068928 นายธรรมสรณ� จันทบูรณ�
62013068929 นางสาวไอลดา อัคสาร
62013068930 นางสิวิภา บุญดาราช
62013068931 นางสาวอสมาภรณ� จันทร�อาหาร
62013068932 นางสาวจันทร�จรัส ศรลัมภ�
62013068933 นางสาวศิริลักษณ� วิกัยนภากุล
62013068934 นางสาวอภัสรา กลับแก%ว
62013068935 นางสาวณัฐธิดา บุญแพ
62013068936 นางสาวสุภาภรณ� กระต5ายเทศ
62013068937 นางสาวณัฏฐณิชา คําแป;น
62013068938 นางสาวมานิตา สาลี
62013068939 นางสาวกันยรัตน� แซ5ลิ้ม
62013068940 นางสาวอรยา ขําขาว

หน%า 2298 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068941 นายปฐม โกญจนานันท�
62013068942 นายณัฐวุฒิ ทองด%วง
62013068943 นายอติรุจ ราชหุ5น
62013068944 นางสาววารีรัตน� ทองมอญ
62013068945 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอัจฉราวรรณ ทองศรี
62013068946 นางสาวจุฑามาศ โพธิหงษา
62013068947 นายกฤษฎา เนตรจินดา
62013068948 นายธนานพ แก%วพา
62013068949 นางสาวสุนันทา สีพันธ�
62013068950 นายอภิวัฒน� โพธิยา
62013068951 นางสาวสลินทิพย� ป@มปา
62013068952 นายอัฐพร เย็นทั่ว
62013068953 นางสาวณัฐชานันท� แก%วบท
62013068954 นางสาวสันตพร ณ นคร
62013068955 นางสาวอารยา วงศ�จําปา
62013068956 นายรัฐศาสตร� นาคแก%ว
62013068957 นางสาวธิดารัตน� ถวิลหวัง
62013068958 นางสาวกําไลทอง วิงวน
62013068959 นางสาวรัตติยา รู%ทัน
62013068960 นายจิรภัท ประพันธ�วรคุณ
62013068961 นางสาวอมรภัค วงศ�ปภาพิชญ�
62013068962 นางอาภิสรา บุญเปลี่ยน
62013068963 นายภูพิพัฒน� เอี๊ยะประเสริฐ
62013068964 นางสาวฐิติยา จีระบุตร
62013068965 นางสาวสุมิตรา รังสิยานุพงศ�
62013068966 นายจักรี สีสนมาก
62013068967 นางสาวลลิตา เพ็งถา
62013068968 นางสาวพิริยา กฤษมณี
62013068969 นางสาวสุรีย�ฉาย ตระทอง
62013068970 นางสาวพรรณทิพา พันธุมณี

หน%า 2299 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013068971 นางสาวนิศารัตน� โสระเนตร�
62013068972 นายวีรพล สอนทอง
62013068973 นายจินวิทย� ขําชู
62013068974 นางสาวสุชารัตน� เกาะแก%ง
62013068975 นายสุริยน การะเวก
62013068976 นางสาวบุบผา จิตรภักดี
62013068977 นางสาวสุรัสวดี พุทธรักษา
62013068978 นายชินวัชร� นรากรมังคลา
62013068979 นางสาวมนธิชา ก%องวุฒิเวช
62013068980 นายชาญประชา อดิเรกรัฐ
62013068981 นางสาวสุทธิดา เครืออุ5น
62013068982 นายจิรายุ ประสาทเขตวิทย�
62013068983 นายภูริทัต ฤทธิเดช
62013068984 นางสาวกมลพรรณ ยอดอยู5
62013068985 นายเมธี ทวีชนม�
62013068986 นายอัมรุต อุ5นหล%า
62013068987 นางนิตยา คําเหมือง
62013068988 นางสาวสุรัมภา แย%มพงษ�
62013068989 นางสาวญาณิศา ดาวัน
62013068990 ว5าที่ร.ต.วีระยุทธ สวิทเซอร�
62013068991 นางสาวปวิตา วิริชัย
62013068992 นางสาววิภา พงษ�สุทัศน�
62013068993 นางสาววันวิสา เสถียรวงศ�พิพัฒน�
62013068994 นางสาวณัฐมล เสือดํา
62013068995 นายณัฐนันท� สมเรือง
62013068996 นางสาววิรัตน� คชรักษ�
62013068997 นางสาวสุปราณี พิสุทธิพงษ�
62013068998 นางสาวจีรวรรณ เสรีเวสารัตน�
62013068999 นางสาวเบญจมาภรณ� ศิริพันธ�
62013069000 นางสาวสมฤทัย ผดุงอรรถ

หน%า 2300 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069001 นายสรชาติ รุ5งเรืองศุภรัตน�
62013069002 นางสาววรารัตน� จันทร�ถมยา
62013069003 นางสาวนิตยา เพชรสุก
62013069004 นางสาวตวงพร รอดแสวง
62013069005 นางสาวศิริกมล จิตต�สุนทร
62013069006 นางสาวอิงครัตน� สุทธิประจักษ�พร
62013069007 นางสาวพรพรรณ พันธุ�เจริญ
62013069008 นายธวัชชัย คําป;อ
62013069009 นางสาวอรดา รองแก%ว
62013069010 นางสาวฐิดารัตน� ปานพรม
62013069011 นายฬุจฐพงษ� ทองสวัสด์ิ
62013069012 นางสาวรักษฎาภรณ� เอี่ยมแพร
62013069013 นางสาวอทิตยา ลิ่มกุล
62013069014 นางสาวอมรรัตน� มณีพิพัฒน�กมล
62013069015 นางสาวภัชกุล กุลธราภัทร�
62013069016 นางสาวกรวิภา เข็มตรง
62013069017 นายภูดิศรัฐ เก้ือทอง
62013069018 นายนฤชา ธํารงวิทวัส
62013069019 นางสาวซูไฮลา แวนาแว
62013069020 นางสาวนฤมล ตะเส
62013069021 นางสาวภริตา ชินเบญจภุช
62013069022 นางสาวณัฐวรรณ แสงสําลี
62013069023 นางสาวสโรชา ประกอบปราณ
62013069024 นางสาวพรศิริ ภิญโญ
62013069025 นายเริงศักด์ิ จิตต�จํานงค�
62013069026 นายอัษฎางค� โชติมัย
62013069027 นางสาวบัว ใจชนะ
62013069028 นางสาวเจนจิรา สําลีศรี
62013069029 นางสาวณภัทร อนันตเสาวภาพ
62013069030 นางสาวสุวิมล ศรีสุมาลย�

หน%า 2301 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069031 นางสาวสุมิตรา จํานงค�สุข
62013069032 นางสาวสุมิตรา นานักจันทร�
62013069033 นางสาวปวีณา โพธ์ิสิทธ์ิ
62013069034 นายจีรวัฒน� ศรแผลง
62013069035 นางสาวศรินทร�ญา โพธ์ินุ5ม
62013069036 นางสาวนันทิชา สครรัมย�
62013069037 นางสาวลัดดา หาญเชิงชัย
62013069038 นางสาวพรรับขวัญ กUกเหลี่ยม
62013069039 นางสาวเกศินี พรหมแดน
62013069040 นายสถาพร หาญจันทร�
62013069041 นางสาวประคอง มุกดาหาร
62013069042 นางสาวกฤตยา เทียนไชย
62013069043 นางสาวศิริกัญญา พรหมลิกุล
62013069044 นางสาวชนากานต� สุพรรณทอง
62013069045 นางสาวเจนจิรา พ่ึงบ%านเกาะ
62013069046 นางสาววนาลี แหลมไธสง
62013069047 นางสาวจิรัชญา งามภักดีกุล
62013069048 นางสาวธราธร พิมพ�สะเดาะ
62013069049 นางสาวกิติยา วรจินะ
62013069050 นางสาวชนิกานต� นนท�ชะสิริ
62013069051 นางสาวพิมพ�สิริ นามโสภา
62013069052 นางสาวกนกพร คําหน5อ
62013069053 นายศักกพงศ� ร5วมรักษ�
62013069054 นายณัฐพงศ� ธรรมจะดี
62013069055 นางสาวมัธนา บุญมาเลิศ
62013069056 นางสาวพิชามญชุ� วิฑูรย�พันธ�
62013069057 นายวัชระ ศรไพบูลย�
62013069058 นายวรพงศ� อําไพ
62013069059 นายวชิราวุธ แว5นทอง
62013069060 นายชาคริต สุราภา

หน%า 2302 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069061 จ5าสิบตรีกรกช พุทธา
62013069062 นายอดิศร หันเวียน
62013069063 นายปวเรศ วิทยาวงศ�วณิช
62013069064 นายเอกรัตน� ไชยพันธุ�
62013069065 นายภาณุวัฒน� พูลเพ่ิม
62013069066 นางสาวศิริวรรณ สีม5วง
62013069067 นางสาวปวริศา ชนะสุข
62013069068 นางสาวน้ําทิพย� จาต้ิง
62013069069 นางสาวพรกมล โพธ์ิทอง
62013069070 นางสาวประภัสรา วรรณพงษ�
62013069071 นางสาวสุชญา ศิริชนะ
62013069072 นายประกาศิต ยมรัตน�
62013069073 นางสาวฉัตรสิริน มัจฉาฉํ่า
62013069074 นางสาววณิดา นุ5มมาก
62013069075 นางสาวกรรณิกา หนูเสน
62013069076 สิบเอกสรกฤช นันตะนะ
62013069077 นางสาวเพชรรัตน� อึ้งวัฒนศิริกุล
62013069078 นายสมยศ ชูแก%ว
62013069079 นางสาวณัทภร ศรีพันอ%วน
62013069080 นางสาวธันยาภรณ� อุส5าห�
62013069081 นายวณิชาญ เนียมท%วม
62013069082 นางสาวชาณา โชติพานิช
62013069083 นางสาวณัฐรุจา ปรีชา
62013069084 นางสาวนันทิชา แก%วจินดา
62013069085 นายชยุต มงคลทิวัฒถ�
62013069086 นางสาวอภิญญา โสประดิษฐ
62013069087 นางสาวมณีรัตน� เรืองจํานงค�ศิลปQ
62013069088 นายอนุชา ญาณกาย
62013069089 นางสาวพัชราพรรณ ณัฐธนาเจริญ
62013069090 นางสาวธนพร เซ่ียงเห็น

หน%า 2303 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069091 นางสาวกรรณิการ� นุ5นรอด
62013069092 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอารีญา ไผ5หล%า
62013069093 นายเฉลิมไชย นันทสุวรรณคีรี
62013069094 นางสาวปภาวรินทร� คูเมือง
62013069095 นายภาณุพงศ� จันทร�ศรี
62013069096 นางสาวเจริญศรี หทัยพิชิตชัย
62013069097 นางสาวษมภัทร เขตอนันต�
62013069098 นางสาววราภรณ� บํารุงศรี
62013069099 นางสาวสุดารัตน� ภู5ทองคํา
62013069100 นายศุภชลาศัย ปYวอ
62013069101 นางสาวปรางทิพย� รังทอง
62013069102 นางสาววนาสุข สุขเกษม
62013069103 นางสาวทัมรินทร� ผูกสี
62013069104 นายวรัญ\ู ชัยขันธ�
62013069105 นายพีรพงศ� คงขํา
62013069106 นางสาวศศิลักษณ� ปรางค�ชัยกุล
62013069107 นายวันฉัตร ผลพิมาย
62013069108 นางสาวชณิตา ทองพลอย
62013069109 นางสาวภัทราพร สิทธิฉัตรทอง
62013069110 นายจิรพนธ� จันทร�ช5วย
62013069111 นางสาวสุมิตรา สุขนนท�
62013069112 นายรัชชานนท� ป@นใจ
62013069113 นางสาวภัครจิราภรณ� บุญชน
62013069114 นายมาโนช พูดเพราะ
62013069115 นางสาวเบญจรัตน� ถวิลหวัง
62013069116 นายธีรวัฒน� ดาวกระจ5าง
62013069117 นางสาววัลยา นพสรอมรกิจ
62013069118 นางสาวอนุสรา เชียงอินทร�
62013069119 นางสาวสุดารัตน� วงศาศิริพัฒน�
62013069120 นายมงคล สังสัน

หน%า 2304 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069121 นายอภิชา วัฒน�ธนัน
62013069122 นายธงชัย แซ5เตีย
62013069123 นางสาวฐิติยาพร นิ่มน%อย
62013069124 นายมารุต หาญทะเล
62013069125 นายวีรชัย บุญเรือง
62013069126 นายสรายุ พูลแสง
62013069127 นางสาวอภิญญา เถลิงศักดาเดช
62013069128 นายณรงค�ศักด์ิ จิตติศักด์ิ
62013069129 นายปภาวรินทร� บุญสถิตย�
62013069130 นางสาวอรุณวรรณ ภาคมณฑา
62013069131 นายรชพงศ� สะอาดดี
62013069132 นางสาวสุภาณี พลายแก%ว
62013069133 นางสาวอาริษา พันธ�เอี่ยม
62013069134 นางสาวนิรมณ เพ็ญสว5างวัชน�
62013069135 นายพงศธร ธนสาร
62013069136 นางสาวกัญญาพัชร โสประโคน
62013069137 นางสาวสิริพร ชิณวงษ�
62013069138 นายอิทธิพล สุขะโต
62013069139 นายพีระพงษ� สุขพิพัฒน�
62013069140 นางสาวณัฐธิดา เลาหบุตร
62013069141 นายธิติวุฒิ แก%วสุวรรณ�
62013069142 นางสาวอิสสรียา ประสพวงค�
62013069143 นายจักรภัทร ทองทุม
62013069144 นายวิริยะ แซ5เฮง
62013069145 นางสาวภัทร�นฤน วาสิคาม
62013069146 นางสาวสมถวิล ยะบุญมี
62013069147 นายชัยรัตน� สินธุพันธ�
62013069148 นายศตายุ หงษ�แก%ว
62013069149 นางสาวกิตติยา สว5างเพชร
62013069150 นายพีรวัส โพธ์ิเอี้ยง

หน%า 2305 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069151 นางสาวนภาลักษณ� จักรน%อย
62013069152 นางสาวชโรบล อินสม
62013069153 นางสาวฐิตินันท� ศิริจันทร�
62013069154 นางสาวพรทิพย� สิทธิแสง
62013069155 นางสาวธิภาภรณ� เฉลยพจน�
62013069156 นางสาววิสาพร ฟุ;งชาติชยวงษ�
62013069157 นางสาวพิมพ�พลอย เพชรวาณิชกุล
62013069158 นางสาวชลธิชา ชัยศักด์ิวัฒนา
62013069159 นางสาวนนทวรรณ อนุการสกล
62013069160 นายวรวัจน� สงกลิ่น
62013069161 นายคมน�พิสิฐ พุฒิเผือก
62013069162 นายวศิน วุตติวิโรจน�
62013069163 นายอนันต� สาครสุขเกษม
62013069164 นางสาวปFทมาวดี วัฒนาวณิช
62013069165 นางสาวอมรรัตน� ศรีเครือดง
62013069166 นายเอกพจน� สุมังคละ
62013069167 นางสาวปานทิพย� นพแดง
62013069168 นายณรงค�ฤทธ์ิ ดวงชัย
62013069169 นางสาวกันต�กนิษฐ� ขุมเพชร
62013069170 นางสาวกนกวรรณ นนท�สุข
62013069171 นางสาวกุลทินี วิรุณพันธ�
62013069172 นายอนวัฒน� มาลัยรัตน�
62013069173 นางสาวจันทร�แรม ขอนทอง
62013069174 นายวราเกียรติ กลองชัย
62013069175 นางสาวศุภกาญจน� ใจกริ่ม
62013069176 นางสาวนริศรา สุขประเสริฐ
62013069177 นางสาวบุษยา บรมสุข
62013069178 นายธราดล สังฆบุรี
62013069179 นางสาวขนิษฐา สุริยกมล
62013069180 นางสาวพัชราภรณ� ธนะโรจน�รุ5งเรือง

หน%า 2306 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069181 นายณัฐวุฒิ ไวยโอรส
62013069182 นายธนายุทธ พันธุ�มณี
62013069183 นางสาวลลิตา สมสะอาด
62013069184 นายชัยเชษฐ� จันทร�เกตุ
62013069185 นายเสถียร พัชรเลิศสุวรรณ
62013069186 นายธนภูมิ คันทะชมภู
62013069187 นางสาวกาญจนา จันตUะวงค�
62013069188 นางสาวม่ิงขวัญ อรัญสุข
62013069189 นางสาวชิชาญา นวไชยเสนา
62013069190 นายเฉลิมชัย เลิศกุลดิลก
62013069191 นางสาวพัชรินทร� รักขวัญ
62013069192 นายสุทัศน� คําอ5อนศรี
62013069193 นางกนกวัลย� จริยปFญญานนท�
62013069194 นางสาวณัชชา อ5อนสิงห�
62013069195 นางสาวอาตีนา ดอเลาะ
62013069196 นางสาวมิสรีน สาลี
62013069197 นางอมลวรรณ พรมดํา
62013069198 นางสาวเพียงดาว ภัทรรื่นรมย�
62013069199 นายมานิต ปFญญาเรือง
62013069200 นางสาววิภาวรรณ หม่ิงทอง
62013069201 นางสาวดรุณรัตน� วุฒิสิงห�
62013069202 นางสาวสุปราณี ศรีแอ
62013069203 นางสาวอลิสา สังข�อ5วม
62013069204 นางสาวศศิญา รัศมีสุขานนท�
62013069205 นางสาววลาลักษณ� ศิริเถียร
62013069206 นางสาวสุภัทธ�ฤดี มีพึ่ง
62013069207 นายศิวัช บรรณกิจ
62013069208 นางสาวปรีชยา ทองดี
62013069209 นายพีรพล ปFญญาวิภูษิต
62013069210 นางสาวต%องตา เจริญทรัพย�

หน%า 2307 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069211 นางสาวปาริตา สินคุ%ม
62013069212 นางสาวปาญาดา แพรทอง
62013069213 นายสําเร็จ เนียมทอง
62013069214 นายพัฒนะ นวลใย
62013069215 นางสาวสายชล ย่ีขิง
62013069216 นางสาวภาวิกา แก%วใหม5
62013069217 นางสาวพรนภา บุญฤทธ์ิ
62013069218 นายชัยวัฒน� วงศ�ปFญญา
62013069219 นางสาวพิชชาภัสร� ชาญกัน
62013069220 นางสาวศิริพร มณีรัตน�
62013069221 นายวัศพล ถนอมเสียง
62013069222 นายจักรพันธ� สุวรรณนพ
62013069223 นางสาวสิริลักษณ� คีรีวัฒน�
62013069224 นางสาวชัญญาภัสร� จรัญฤกษ�ถวิล
62013069225 นางสาวนริศรา สุกใส
62013069226 นางสาวพรทิพย� ประหยัดทรัพย�
62013069227 นางสาวสุธิดา แจ5มใส
62013069228 นายอดุลย� ใจหลง
62013069229 นางสาวภัทรธีรา ดีสัว
62013069230 นางสาวกรรณิการ� ไชยแสง
62013069231 นางสาวณัฐติกา แซ5อุ%ย
62013069232 นายนิธิภาส อยู5สุข
62013069233 นางสาวกรรณิการ� จันทร
62013069234 นางสาวสุภาพร ปานเจริญ
62013069235 นายภูวรินทร� ดําขํา
62013069236 นางสาวทิพารัตน� ครองบุญ
62013069237 นางสาวจุรี สุขสําราญ
62013069238 นายณัฐภัทร จิรพนาสม
62013069239 นางสาวจิตนภา ตันไชย
62013069240 นางสาวนุชนาถ เฉิดฉายเกียรติ

หน%า 2308 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069241 นางสาวปรารถนา คําพีระ
62013069242 นางสาวกนกวรรณ เชื้อเหล5าวานิช
62013069243 นางสาวธัญชนก กลมพันธ�
62013069244 นางสาวรัชสุดา ทองเนื้อสุข
62013069245 นายเดชประยุทธ พิพัฒน�ไกรภพ
62013069246 นางสาวทิพย�กัญญา สืบเหล5าง้ิว
62013069247 นางสาวอินทิรา อินทร�สุวรรณ
62013069248 นางสาวสุภัสสร อ5วมเมือง
62013069249 นางสาววนิตา พุ5มศรีสวัสด์ิ
62013069250 นายจารุวัตร ทองนวล
62013069251 นางสาวสุดารัตน� ด%วงแก%ว
62013069252 นายธนวินท� จรรยาดํารงกุล
62013069253 นางสาวดวงมณี เฟLPองฟู
62013069254 นางสาวจริยา ขุนณรงค�
62013069255 นางสาวกาญลดา ฐานะดิษกุล
62013069256 นางสาวนรารัตน� ทองจูด
62013069257 นางสาวชญาภา เจตะภัย
62013069258 นางสาววรุจจีรากรณ� ศิลารัตน�
62013069259 นางสาวสุพรรณี วงษ�น%อย
62013069260 นางสาวมัลลิกา กิจบันชา
62013069261 นางสาวสุดธิดา เนตรทิพย�
62013069262 นางสาวทิวาภรณ� บุญเก้ือ
62013069263 นายนฤพล เขตมรคา
62013069264 นายนัทธพงศ� เบญญาพันธุ�
62013069265 นางสาวขวัญฤดี วรังอาจ
62013069266 นางสาวกันตนา เรืองเดช
62013069267 นางสาวสาวิตรี เชื้อพงษ�
62013069268 นางสาวชุติญาดา สีชมภู
62013069269 นางสาวตรีรัตน� จารุภูมิ
62013069270 นางสาวนันทนา กันธะวัง

หน%า 2309 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069271 นางสาวภูษณิศา โพล%งจ่ัน
62013069272 นางสาวหนึ่งฤทัย ภักดีกลาง
62013069273 นางสาววรรณภัสร นวลจันทร�
62013069274 นายณรัชร�พล บัวขาว
62013069275 นางสาวจิราวรรณ พินดา
62013069276 นางสาวฐปณีย� สมปรีดา
62013069277 นางสาววาสนา เมืองมูล
62013069278 นางสาวภัทรา ทองสะอาด
62013069279 นางสาวอภิญญา โสภาน%อย
62013069280 นางสาวเกวลิน อยู5เป[นสุข
62013069281 นางสาวอลิศรา มาลัยทอง
62013069282 นายวรปรัชญ� สดมพฤกษ�
62013069283 นางสาวบงกช ผังคี
62013069284 นางสาวกรภัทร วันแก%ว
62013069285 นายพงษ�ศักด์ิ อุทยานวรรธนะ
62013069286 นางสาวรัชนก โพธิสาร
62013069287 นางสาวจันจิรา สุขบุตร
62013069288 นางสาวปFณณิกา ปFนป@ง
62013069289 นายอนล ศรีสําราญ
62013069290 นางสาวแพรวา จันทรประชุม
62013069291 นางสาวปFณณิตา ครุธา
62013069292 นางสาวสาธิตา ปFMนชู
62013069293 นางสาวอาทิตยา นุชแพร
62013069294 นางสาวศิตรานุช ภูมิประกาย
62013069295 นางสาวพิชญาภา ศิริกุล
62013069296 นางสาวรมิตา บรรจง
62013069297 นางสาวพิชชาพร โคสุวรรณ�
62013069298 นางสาวณัฐสิริ กอเกียรตินันท�
62013069299 นางสาวนริสรา จารุวนากุล
62013069300 นางสาวณัฐรดา สุนันท�

หน%า 2310 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069301 นางสาวอิศราวสี หนูฤทธ์ิ
62013069302 นางสาวเนตรชนก สุขสําราญ
62013069303 นายวุฒิพงษ� พันธ�โสภา
62013069304 นางสาวศุภานิช กุสลาศรัย
62013069305 นางสาวศศิธร ก่ิงศรีพิพัฒน�
62013069306 นางสาวคงขวัญ เรืองศรี
62013069307 นางสาวอัจฉรา สรวงสิงห�
62013069308 นางสาวเบญจวรรณ ชมภูพาน
62013069309 นายบัญชา ปฐมทอง
62013069310 นายจักรพันธ� มะโน
62013069311 นางสาวกาญจน�สุดา เกตุดี
62013069312 นางสาวนภสร ราชนา
62013069313 นายสุวพจน� ภูวรณ�
62013069314 นายตฤน ทองเมือง
62013069315 นางสาวสุพิชญ�ชญา ปรีด์ิธนาพงศ�
62013069316 นางสาวณัฐธิดา ปาลิไลยก�
62013069317 นางสาวกชกร คชสิทธ์ิ
62013069318 นายเจณิตา ฉัตรเงิน
62013069319 นางสาวกวินธิดา สีทา
62013069320 นางสาวอาจารี เอี่ยมสอาด
62013069321 นายธรรมรัตน� ไม%แก%ว
62013069322 นางสาวกนกวรรณ เกษวิริยะการณ�
62013069323 นายณัฐชัย ทองสมุทร
62013069324 นางสาวประภาศร ขําโพธ์ิ
62013069325 นางสาวเสาวลักษณ� บุญจันทร�
62013069326 นายธีรวัฒน� พิศจาร
62013069327 นางสาวรุ5งทิวา ร5มโพธ์ิ
62013069328 นายณัฐพงษ� คชกูล
62013069329 นางสาวปารณี ภู5เพชร
62013069330 นางสาวจุฑามาศ นวนบุญ

หน%า 2311 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069331 นางสาวสิริรัตน� ภู5ห%อย
62013069332 นางสาวชนิกา ศรีธัญลักษณ�
62013069333 นางสุกัญญา สําลีแก%ว
62013069334 นางสาววนิดา ไพจันทร�
62013069335 นายศุภชัย เหล5ามูล
62013069336 นายอนุสรณ� กังวานสุระ
62013069337 นายกนก สวยขุนทด
62013069338 นายเชาวน�รัตน� ธิติศิริกูร
62013069339 นางสาวจิรารัตน� เทศารินทร�
62013069340 นางสาวศศิมาภรณ� ชมบุญ
62013069341 นางสาวอทิติยา บุญทอง
62013069342 นางสาวชญานิศ เต้ียประเสริฐ
62013069343 นางสาวอาภากร สิงห�เทียน
62013069344 นางสาวณัฐธิดากรณ� ไชยยะ
62013069345 นางสาวนิรมล หงษ�เทพ
62013069346 นางสาวผัสสพร อินทสุรัช
62013069347 นางสาวผกามาศ กิจโกศลกิจจา
62013069348 นางสาวนาซีลา อาแวบือซา
62013069349 นางสาวกนกพร กาซํา
62013069350 นางสาวนฤมล ร5มจําปา
62013069351 นางสาววรรณวิษา มะโหฬาร
62013069352 นางสาวบวรรัฐ มาเจริญ
62013069353 นายแสงสุรีย� สิบทิศ
62013069354 นายตะลันต� ปลื้มใจ
62013069355 นางสาวฮัสลีนา เร็งมา
62013069356 นางสาวรมิดา โฆษิตวราสิน
62013069357 นายโกมินทร� ประมวล
62013069358 นางสาวนวลเนตร ทองมูล
62013069359 สิบตํารวจโทอภิวัฒน� อินยะฤทธ์ิ
62013069360 นางสาวสุทธิณี โพธ์ิอ5อง

หน%า 2312 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069361 นางสาวกัญญารัตน� อินทรสูตร
62013069362 นายณัฐวัตร ตาเรือนสอน
62013069363 นางสาวสุดารัตน� กล5อมพงค�
62013069364 นายสุโรตน� ปานจีน
62013069365 นางสาวกัญญาณัฐ สุดอาราม
62013069366 นางสาวศกุนตลา ชาติไทย
62013069367 นางสาวจุฑามาศ ธะนะปFด
62013069368 นายเทพทัต บัวทอง
62013069369 นางสาวอรณิชา จินาโรจนกูล
62013069370 นางสาวเมธป@ยา เซาะลอ
62013069371 นางสาวปริยา ศรีน้ําอ%อม
62013069372 นายประพฤทธ์ิ สีธิคํา
62013069373 นายศุภกร สิริวิลัยกุล
62013069374 นางสาวทัชชกร บริสุทธ์ิ
62013069375 นางสาววัชราวรรณ สิงห�โตภัทรสกุล
62013069376 นางสาวดาราวรรณ ฆารบุญ
62013069377 นางสาวธิธารา รุจิพลพัฒน�
62013069378 นางสาวมะลิวัลย� ใสแจ5ม
62013069379 นางสาววิลาวัลย� กรรมแต5ง
62013069380 นายอนุศิษฏ� ไพบูลย�พิมลพร
62013069381 นายอิสรพงศ� เลื่อนลอย
62013069382 นายณัฐภัทร อยู5ประพัตร
62013069383 นางสาวพรพิมล ศุภวิไล
62013069384 นายนพดล โกวะประดิษฐ�
62013069385 นายวุฒิพล เห็นพร%อม
62013069386 นางสาวธิติยา ชูบรรจง
62013069387 นางสาวนิภาพร อินทร�ทองน%อย
62013069388 นายภาณุพงศ� ศรีวิเศษ
62013069389 นางสาวทักษพร ช5างกล5อม
62013069390 นางสาวอุษาวดี ภูต5างแดน

หน%า 2313 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069391 นางสาวพัทธมน เพ็งโคตร
62013069392 นายสุธิมนต� ราโรจน�
62013069393 นายสถิตย� ตาปราบ
62013069394 นางสาวรัตติกาล พุทธาเทพ
62013069395 นางสาวรุ%งรัตน� บินชัย
62013069396 นางสาวสุกัลยา เส็นเหล็ม
62013069397 นางสาวป@ยะนุช รักศีล
62013069398 นางสาวเมธาวลัย พรมทองดี
62013069399 นางสาวแพรพิไล รอดกลิ่น
62013069400 นางสาวขวัญชเยศ กุกแก%ว
62013069401 นางสาวพิมพ�ชนก เกิดขวัญ
62013069402 นางสาวกมลชนก เก้ือภักด์ิ
62013069403 นายหรรษา นาคแดง
62013069404 นายณัฐชนน เตชะศิริกุลทอง
62013069405 นางสาววิชุดา สืบมา
62013069406 นายกิตติธร มะโน
62013069407 นายชนินทร� ครุฑรอด
62013069408 นางสาวชุติกาญจน� เหลาแตว
62013069409 นางสาวสรัลชนา พงศ�วัฒนาวิจิตร
62013069410 นายภาคิไนย ทองแฉ5ง
62013069411 นางสาวสุกัลยา รัตนมาลี
62013069412 นางสาวกิตติยา สงกาที
62013069413 นางสาวหนึ่งฤทัย เพชรช5วย
62013069414 นางสาวชัญญา กลัมพนันท�
62013069415 นางสาวนิตยา เย็นวัฒนา
62013069416 นางสาวปรียานุช ระหวยหา
62013069417 ว5าที่ ร.ต. หญิงกุสุมา แพงษา
62013069418 นางสาวนัฐริญา คงรอด
62013069419 นางสาวธันย�ชนก อมรพิชิต
62013069420 นางสาวบัณฑิตา พ่ึงทอง

หน%า 2314 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069421 นายนครินทร� บุญพานิช
62013069422 นางสาวจุฑาลักษณ� จรัสพันธ�
62013069423 นางสาวกรรณกนก ไกรนรา
62013069424 นางสาวกมลพรรณ จันทรา
62013069425 นางสาวปฐมา กันกา
62013069426 นางสาวจิราภรณ� สอนจิตร
62013069427 นางสาวชนกนันท� คําดี
62013069428 นายศุภชัย เจริญกุล
62013069429 นายสุทธิกานต� สมชะนะ
62013069430 นายสหรัถ เสาหิน
62013069431 นายณัฐกาญ อารีเอื้อ
62013069432 นางสาวกิติยาภรณ� หันจางสิทธ์ิ
62013069433 นางสาวพิชญาพัคก� บุตรแสน
62013069434 นางสาววภาภรณ� ปอยทอง
62013069435 นายอภิวัชร� พุ5มมาลา
62013069436 นางสาวจุติพร พูลเกิด
62013069437 นางสาวณัฐกานต� เส%งพัฒน�
62013069438 นายนาถพัฒน� ชื่นใจ
62013069439 นายธนพรต เฉลิมสันต�
62013069440 นางสาวพัณณกร อินจินา
62013069441 นางสาวณัฐธิดา เป;าน%อย
62013069442 นายธนัตถ� สุวัฒนาวินิจ
62013069443 นายวรสรณ� อรรถโสภา
62013069444 นางสาวยุพาพร มหิดุล
62013069445 นางสาวกุลธิดา เกตุแก%ว
62013069446 นายรัฐพงศ� เกษรพุด
62013069447 นางสาวธนัชพร สุดภา
62013069448 นายพรพิทักษ� การะเมฆ
62013069449 นายธนัท วันวิน
62013069450 นายณธมณ คงทอง

หน%า 2315 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069451 นางสาวอรกมล พนมใส
62013069452 นางสาวอรณิช รักตะวัต
62013069453 นางสาววัลภา อินทรสาร
62013069454 นางสาวรัตน�ศรินทร� บุตรเมฆ
62013069455 นางสาวตรีสรา เลิศวาทศิลปQ
62013069456 นางสาวธัญญาภรณ� สีแดด
62013069457 นายอมรชัย วรทวีธํารง
62013069458 นายพัฒน�ธนานนท� ลาวิไลย
62013069459 นายปฐมพนธ� สุวรรณมงคล
62013069460 นางสาวพรสุดา สอนซ%าย
62013069461 นางสาวเพียงฟ;า ยวงแก%ว
62013069462 นางสาวณัฐณิชา ติปะวาโร
62013069463 นายธีรวุฒิ แก%วศรีสด
62013069464 นายอรรถกร กัณหานนท�
62013069465 นางสาวนุชนภา วศินชุติวัต
62013069466 นางสาวมาริสา ภู5กรุต
62013069467 นางสาวกัลยกร เรืองเทศ
62013069468 นายฤทธิชัย ศิริ
62013069469 นายธัชชกร ใสพลกรัง
62013069470 นายจตุรนต� ภูมิแสงนภา
62013069471 นางสาวจงกลกร สุทธเกียรติ
62013069472 นางสาวกรกนก เอื้อทรัพย�ทวี
62013069473 นายอภิสิทธ์ิ ภู5ระหงษ�
62013069474 นางสาวอภิญญา ธารานิตย�
62013069475 นางสาววรัญญา ค%าผล
62013069476 นางสาวญาณนันท� นามงาม
62013069477 นายสุวพิชญ� มณีพงษ�
62013069478 นางสาวฉัตรพิรุณ เมธาพิสุทธิ
62013069479 นางสาวกนกชนก งามวิลัย
62013069480 นางสาวจุฑารัตน� ทองแปง

หน%า 2316 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069481 นางสาวกิตติมา สีอําคา
62013069482 นางสาวภาวิณี สิงห�แก%ว
62013069483 นายชานน สิริรชดา
62013069484 นางสาวสุภนิชา แก%วขาว
62013069485 นางสาวนฤมล เผ5าศรีไชย
62013069486 นายประยูร โคตรสมบัติ
62013069487 นายปฐมพร ม่ังมา
62013069488 นางสาวศิริลักษ� พิวิโส
62013069489 นางสาวสุภาพรรณ พูลบุญ
62013069490 นางสาวป@ยณัฐ คณิตวงศ�วิวัฒน�
62013069491 นายนิติพล นฤภัย
62013069492 นางสาวศลิษา ประเสริฐ
62013069493 นางสาววาสิตา รอดสม
62013069494 นางสาวกาญจนา ตนะศุภผล
62013069495 นางสาวเอื้อมพร พิพัฒนสมบุญ
62013069496 นายรพีพัฒน� เพ็ชรทอง
62013069497 นางสาวพิมวิภา นาเหลากลาง
62013069498 นางสาวกาญจนา แก%วศรี
62013069499 นางสาวสุชญา ศรีนวล
62013069500 นางสาวมาลินี แก%วน%อย
62013069501 นางสาวชัญญารัชช� ชัยเจริญชนม�
62013069502 นางสาวจันทน�เกษม เจริญศรี
62013069503 นางสาวนิลาวัณย� สายาวงศ�
62013069504 นางกิตติมา จุลโยธิน
62013069505 นางสาวธัญภรณ� มณี
62013069506 นางสาวรัชนี ศรีบาลชื่น
62013069507 นางสาวจริยา ดวงสุวรรณ
62013069508 นางสาวศศิภา ค%อมทอง
62013069509 นายสุพศิน พลสุธรรม�
62013069510 นางสาววิชชุดา หนูน%อย

หน%า 2317 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069511 นางสาวตวงรัตน� ตะโกแก%ว
62013069512 นางสาวโรสนีตา นาปY
62013069513 นางสาวศิริลักษณ� ตันติพิสิทธ์ิ
62013069514 นายอภิภู ศศิธนพล
62013069515 นายอนุพงษ� เจนไธสง
62013069516 นางสาวทิพวัลย� ธรรมวงค�
62013069517 นางสาวฉัตรอลีนา กุลณิชอภินันท�
62013069518 นางสาวกานต�ธิดา ชนะพล
62013069519 นายจักรพันธ� รอดทัพ
62013069520 นางสาวนุชรี ทองมนต�
62013069521 นางสาวนิศากร ต๋ันเจริญ
62013069522 นางสาวพุทธรักษา คุ%มอักษร
62013069523 นายประมุกข� พรหมพุ%ย
62013069524 นายเล%งเลิศ กอบผลเจริญ
62013069525 นายประพจน� ประดิษฐ�สร
62013069526 นายตรัยยชญ� ชังภัย
62013069527 นางสาวศันสนีย� เกริกพิบูลชัย
62013069528 นางสาววสุนันท� มายืนยง
62013069529 นายพสุวัฒน� ทองคํา
62013069530 นายโรจนศักด์ิ ต้ังโสภณ
62013069531 นางสาวนิยาภา วรดี
62013069532 นางสาวณัฐฐา คณารัมย�
62013069533 นายสามารถ อนุเคราะห�
62013069534 นางสาววาสนา ผลบุญ
62013069535 นางสาวประติภา กวีตา
62013069536 นายทิพากร อุทรักษ�
62013069537 นายซูกิปดี จิการะจิ
62013069538 นางสาวจิราวรรณ พิลาลี
62013069539 นางสาวสุชารัตน� บุญประคอง
62013069540 นางสาวอโนชา แม%นพยัคฆ�

หน%า 2318 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069541 นายภูริวิทย� เพชรตีบ
62013069542 นางสาวศศิภา อินทรวงศ�
62013069543 นายพลวัต โพธิวัฒน�
62013069544 นางสาววราพร ภูห%องเพชร
62013069545 นายศุภณัฐ พอกทรัพย�
62013069546 นางสาวศศิธร ลําปะละ
62013069547 นายอนุรักษ� สมทรง
62013069548 นายอิทธิศักด์ิ ประกอบศรี
62013069549 นายทวีทรัพย� โพธ์ินอก
62013069550 นางสาวปุณยนุช ชัยสุรินทร�
62013069551 นายยรรยง ชุมสังข�
62013069552 นายชัยนุวัฒน� ศรีทอง
62013069553 นางสาวหาญชิ่ง หน5อคํา
62013069554 นายกิตตินันท� นาคอ5อง
62013069555 นางสาวนัททิชา ย้ิมประเสริฐ
62013069556 นางสาวสิริวิมล จุลศรี
62013069557 นายชานนท� เปลี่ยนวิจารณ�
62013069558 นายกิตติพงษ� กัณทะวงค�
62013069559 นายชัยณรงค� ศรีสะอาด
62013069560 นางสาวแคทลียา สวยรูป
62013069561 นางสาวฐิติรัตน� ปานสุขประเสริฐ
62013069562 นายปฐวี ชื่นจิตต�เสาวคนธ�
62013069563 นางสาวศุภษร นาคตา
62013069564 นายปฏิภาณ อุดมศักด์ิอนันต�
62013069565 นายธีรภัทร ปล%องบรรจง
62013069566 นายเปรม เชิดโชติกานต�
62013069567 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุจิตรา อภิญญา
62013069568 นางสาวโชติกา พฤฒามาตย�
62013069569 นางสาวนิพพาน ชัยศิริ
62013069570 นางสาวพิมภรณ� พลบุบผา

หน%า 2319 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069571 นางสาวปนัดดา แก%วกาหลง
62013069572 นายภานุวัฒน� อยู5สวัสด์ิ
62013069573 นายอนุรัตน� หลีสําเริง
62013069574 นายกฤตนู รอดสวัสด์ิ
62013069575 นางสาวณัฐริกา วาระดี
62013069576 นายธวัชชัย ศิริปากรณ�
62013069577 นางสาวอาริษา พ5วงลาบุตร
62013069578 นางสาวปรัชญาภรณ� อินทรธนู
62013069579 นางสาวนริศรา วงศ�สวย
62013069580 นางอัจฉรา ตลับทอง
62013069581 นายพรสมพล รัตนเขมากร
62013069582 นางสาวศศิธร คํานิล
62013069583 นางสาวพิชญาภา พูลสมบัติ
62013069584 นางสาววราภรณ� วะรงค�
62013069585 นางสาวพัณณิสา พงษ�พรรณกูล
62013069586 นางสาววรัญญา ยศประสงค�
62013069587 นางสาวภาวิณี พลท%าว
62013069588 นางสาวปุณยวีร� จันมุณี
62013069589 นายศุภชาติ คําแหง
62013069590 นางสาวสุภาพร นิลศิริ
62013069591 นายนิพิฐพนธ� ชาญเชี่ยว
62013069592 นางสาวนภาวรรณ หลําแสงกุล
62013069593 นางสาวพรพรหม สุดเสง่ียม
62013069594 นางสาววันดี ปานดํา
62013069595 นางสาวบุญยวีร� รุ5งเจริญชัยยาพร
62013069596 นางสาวดารัตน� กุลแจง
62013069597 นางสาวลักษิกา วังเส็ง
62013069598 นายขวัญชัย ลอยรัตน�
62013069599 นางสาวอริสรา นุชเขียว
62013069600 นางสาวปราณดา วันทาพงษ�

หน%า 2320 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069601 นางสาวศุภญา บุญช5วยชีพ
62013069602 นายประพัฒน� กองเกตุ
62013069603 นางสาวศิริรัตน� คล%ายแจ5ม
62013069604 นางสาวฐิตา เกตุแก%ว
62013069605 นางสาวแพรวพรรณ ฝXายดี
62013069606 นางสาวนริสา ตุวินันท�
62013069607 นางสาวพิชญา ศรีนา
62013069608 นายสถาพร ประกอบแสง
62013069609 นายเอกรัฐ วะราโภ
62013069610 นางสาวรัชดา อาดัม
62013069611 นางสาวศิรินภัทร กึนพันธ�
62013069612 นางสาวเอื้ออังกูร จันทร�สงฆ�
62013069613 นางสาวน้ําทิพย� บุตรน้ําเพ็ชร
62013069614 นางสาวศิริลักษณ� สะมะจิตร�
62013069615 นางสาวจิราวรรณ แคบขุนทด
62013069616 นายวิภูษณะ ปานจิตต�
62013069617 นางสาวศศิวิมล รัตนพล
62013069618 นางสาวนันทิพร ลิ้มสุวรรณ
62013069619 นางกาญจนา บุญญะกิติ
62013069620 นางสาวสุทินา แก%วดี
62013069621 นายวรธน หมัดยูซบ
62013069622 นางสาววาสิตา ชินรัตน�
62013069623 นางสาววิไลรัตน� แสงปFญญา
62013069624 นายภูวดล เปานาเรียง
62013069625 นายจักร�กฤษณ� เจดีย�รัตน�
62013069626 นายชริณรฎา ยามะสัก
62013069627 นางสาวฝนทิพย� ไมตรีจิตต�
62013069628 นางวิภาภร อัศวภูมิ
62013069629 นางสาวเบญจวรรณ จิตรีธรรม
62013069630 นายชัยวัฒน� แสงสืบสิน

หน%า 2321 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069631 นางสาวณัฐนรี ปฏิปทามรรค
62013069632 นายปฐมลักษณ� เย่ียมสวัสด์ิ
62013069633 นางสาวราตรี พาที
62013069634 นางสาวสรินทิพย� รักษาพล
62013069635 นางสาวประไพพร โดยดี
62013069636 นางสาวฐิภาภรณ� ทองแท%
62013069637 นางสาวสาวียUะ ตีมุง
62013069638 นายศิวพล วงษ�พิทักษ�โรจน�
62013069639 นางสาวพิมลพรรณ ธิเขียว
62013069640 นายคณิต ชัยเกษตรสิน
62013069641 นางสาวอารยา ชวนชม
62013069642 นายสุภัทรพร ตาคํา
62013069643 นางสาวสุภาพร พ่ึงเพียร
62013069644 นายพสธร ศรีสุวรรณ�
62013069645 นายญาณวุฒิ จารุพรดํารง
62013069646 นางสาวป@ยะนุช ศมนลักษณ�
62013069647 นางสาวจินต�ศุจี วีรวงศ�ตระกูล
62013069648 นางสาวรัตนาวดี อ5อนวงษ�
62013069649 นายณัฐนฤต มณีรัตน�
62013069650 นายวิศาล วิลาวรรณ�
62013069651 นางสาวกรุงรัตน� รถเพชร
62013069652 นางสาวชุติมา ทรัพย�นิ่ม
62013069653 นายวุฒิชัย หทัยเกียรติกุล
62013069654 นางสาวชนิดา พุแค
62013069655 นายอภิวัฒน� แน5นอุพํา
62013069656 นางสาวภคนันท� โพธ์ิสุข
62013069657 นางสาวนุชนาฎ ตรีวงค�
62013069658 นางสาวพลอยนภัส วิลากุล
62013069659 นายสรรเสริญ บุญขวัญ
62013069660 นางสาวธนัชชา ฟูบินทร�

หน%า 2322 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069661 นางสาวณัฐกฤตา สงวนวงษ�
62013069662 นางสาวจีรพร พันธุ�เจริญ
62013069663 นางสุภัสสร กรานชง
62013069664 นางสาวปรีปรัชศ� หนูขจร
62013069665 นายฐากูร สิริโรจน�สถาพร
62013069666 นางสาวปาวีณา เผือกพรหม
62013069667 นางสาวชฎาภรณ� เฮงเจริญถาวร
62013069668 นางสาวจุฑาทิพย� ดอกจันทร�
62013069669 นางสาวธารนที ทองมี
62013069670 นายนฤดล ฉิมเรือง
62013069671 นางสาววริษา หม่ิงทอง
62013069672 นายกุลชาติ สุนทรทิพย�
62013069673 นายพจน� โคจรานนท�
62013069674 นางสาวปรัชญ� ศรีพรหมินทร�
62013069675 นางสาวนฤพร สุจินพรัหม
62013069676 นายนัทธพงศ� ถนอมพงศ�
62013069677 นายวัชราพณ ขาวนาค
62013069678 นางสาวณัฐฐพัชร� นาคประเสริฐ
62013069679 นางสาวประภาพร วัฒนะน%อย
62013069680 นางสาวณัฐกานต� แซ5อุ5น
62013069681 นางสาวศกลวรรณ เที่ยงธรรม
62013069682 นายณัฐนนท� สุชาติกุลวิทย�
62013069683 นางสาวภาวิณี สุขราษฎร�
62013069684 นางสาวรฐาพรณ� พละพิทักษ�
62013069685 นายพีรพัฒน� เจริญพานิช
62013069686 นายฉัตรชัย วรวงษ�
62013069687 นายศุภฤกษ� ศุภศิริเมธากร
62013069688 นางสาวณัฏฐา คูหาทอง
62013069689 นางอภิรดี นันสูงเนิน
62013069690 นางสาวกฤศกรณัฎฐ� ภมรกูล

หน%า 2323 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069691 นางสาวสุนันทา นบนอบ
62013069692 นางสาวแพรพลอย ภูมิชูชิต
62013069693 นางสาวนันท�นภัส ภูมิลุน
62013069694 นางสาวนพภาพร ดวงคํา
62013069695 นางสาวฐานิต น%อยเจริญ
62013069696 นายณัฎฐากร ประครอง
62013069697 นางสาวอรพรรณ ปานฝbกดี
62013069698 นางสาวไรวดา เทียนแย%ม
62013069699 นางสาวมุทิตา หล%ามา
62013069700 นางสาววันเพ็ญ พรมชาติ
62013069701 นางสาวสุวรรษา ธัญญารักษ�
62013069702 นางสาวกมลชนก ลิ้มปริสุทธ์ิ
62013069703 นางสาวธันยมัย หาหาญ
62013069704 นางสาวป@ยธิดา แพทย�ศาสตร�
62013069705 นายเอกสิทธ์ิ ชิตเดชะ
62013069706 นางสาวชาลิณี อนุภาพ
62013069707 นายชัยณรงค� ผลกาญจนะ
62013069708 นายวุฒิเลิศ ป@ยะพลากร
62013069709 นางสาวซารีนา มาเยาะกาเซะ
62013069710 นางสาวอุศณา ใจผูก
62013069711 นางสาววรรณดี แร5ทอง
62013069712 นางสาวลลิตา เกษมสวัสด์ิ
62013069713 นางสาวณภัทร ตีระแพทย�
62013069714 นางสาวชนาภา ไฝXแจ%คํามูล
62013069715 นางสาวธัญนิตย� มีชื่อ
62013069716 นางสาวกัญญ�ฐิสา บัวรัตนกาญจน�
62013069717 นางกัญญาภัทร วงษ�พันธ�ตรี
62013069718 นายเดชาธร ทองไทย
62013069719 นางสาวเกษร พันชล
62013069720 นางสาวอาลิษา เสือล5อง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069721 นางสาวรัชดาพร มุ5งเงิน
62013069722 นางสาวป@ยดา พรหมนิวัติ
62013069723 นายคชงค� แสงสิน
62013069724 นางสาวกนกวรรณ ศรีเผ5าเอี่ยม
62013069725 นางสาวอภิญญา บุญรอดรักษ�
62013069726 นางสาวธนัชพร จีนโต
62013069727 นางสาวนภารัตน� รัตนพันธ�
62013069728 นายฮูไซนี แซะอาหลี
62013069729 นางสาวสุวัจนา ปานมีสี
62013069730 นายปรมินทร� รัตนกิจ
62013069731 นางสาวฐิติธารา สุดวิลัย
62013069732 นางสาวป@ยะนุช บุญสบ
62013069733 นายกฤษณ� โพธ์ินอก
62013069734 นางสาวรุ5งนภา พลพิมาย
62013069735 นางสาววรัญญา ป@Pนทอง
62013069736 นายเทพพิทักษ� พิชนารี
62013069737 นางสาวทิพาพร อินทชิต
62013069738 นางสาวอุษณีย� ประชาชื่น
62013069739 นางสาวมทินา จันทร�ทิมา
62013069740 นางสาววรฉัตร เจ%าสกุล
62013069741 นางสาวนฤมล ประจวบวัน
62013069742 นางสาวพิชชานันท� เอื้ออารีย�
62013069743 นางสาวปราณปริยา ศรีสุวรรณ
62013069744 นางสาวจิราภรณ� กีรติอาภากุล
62013069745 นายพงศ�นภัส พัฒกลับ
62013069746 นางสาวบวรลักษณ� ปภินวิช
62013069747 นายภูริช อรุณพัฒนชัย
62013069748 นางสาวขวัญศินี แสงหาด
62013069749 นายอิทธิ โคตรอาษา
62013069750 นางสาวธีรวีปณัช พ่ึงเข่ือนขันธ�

หน%า 2325 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069751 นางสาวกิติยาพันธ� ขุนพล
62013069752 นางสาวอนงค� สืบนุสรณ�
62013069753 นางสาวนูรียะ ยูโซะ
62013069754 นายอิบรอเฮง เจUะม๊ิ
62013069755 นางสาวจารุณี กล5อมเสนาะ
62013069756 นางสาวพรไพลิน ทัศนโกศล
62013069757 นายนิพนธ� ล่ําสัน
62013069758 นางสาวสร%อยสลา เพชรภักด์ิ
62013069759 นางสาวกัญจน�ชญา จิตใหญ5
62013069760 นายประพัฒน� จรูญ
62013069761 นายธนาเอก แปลงกาย
62013069762 นางสาวสุภาวดี เหลืองสอาด
62013069763 นายศุภสิทธ์ิ ธรรมธุระ
62013069764 นางสาวมันตา สาคเรศ
62013069765 นางสาวลลิตา มาเอี่ยม
62013069766 นางสาวพรทิพย� แก%วหาญ
62013069767 นางสาวโสรญา บินซาและห�
62013069768 นางสาวอภัสนันท� พราหมมณี
62013069769 นางสาวสุธิตา เหล็นเรือง
62013069770 นางสาวณัฐชา ศิริประภาสุนทร
62013069771 นางสาวจันทร�ทิพย� มะนาวหวาน
62013069772 นายวรพงษ� น%อยไข5ขํา
62013069773 นางสาวธนาวดี หลอดกระโทก
62013069774 นางสาวอลิสา นามไพร
62013069775 นายธวัชชัย บุตรทองดี
62013069776 นางสาวลักษณาวดี ขาวคง
62013069777 นางสาวภัสรา หนูเล็ก
62013069778 นายทองพิทักษ� แสงทอง
62013069779 นางสาวบุณยาพร กลมเกลา
62013069780 นางสาววนิดา กบิลบุตร

หน%า 2326 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069781 นางสาวอมรรัตน� กันหาวงษ�
62013069782 นางสาวอารยา วะณะทอง
62013069783 นางสาวโสรยา คําพันธ�
62013069784 นางสาวบุษรา ชีวะพันธ�
62013069785 นายปฎิภัทร เจียรานุชาติ
62013069786 นางป@ยะพร กุลศิริ
62013069787 นางสาวบุญฤดี เกิดสินธุ�
62013069788 สิบเอกอิสรพงค� ศรีคราม
62013069789 นางสาวกมลภัทร รอดเกลี้ยง
62013069790 นางสาวจิตอาภา ภู5ใจเที่ยง
62013069791 นางสาวจิรภิญญา จงงาม
62013069792 นางสาวลลิตา แสงราม
62013069793 นางสาวศุภมาส ภูทวี
62013069794 นางสาวดวงกมล ส5งแสง
62013069795 นายธวัชชัย มูลศักด์ิ
62013069796 นางสาวอัจภรณ� โกสีตอ
62013069797 นางสาวยุวดี ล5าลี
62013069798 ว5าที่ร%อยตรีหญิงชลธิชา ศิริสมบัติ
62013069799 นางสาวโศภนิศ นุระธนะ
62013069800 นายภาคิน นิเต็ม
62013069801 นายพิพัฒน� พัวอุดมเจริญ
62013069802 นางจุฑามาศ โทณะวนิก
62013069803 นางสาวนันท�ลภัส ดอกกาศ
62013069804 นางสาวสโรชา คําขวัญ
62013069805 นางสาวชลิตา ปฏิญญานุสรณ�
62013069806 นางสาวภคกุล วงษ�แก%ว
62013069807 นายณัฐพงศ� นาแพง
62013069808 นางสาวนัญชนก วันตา
62013069809 นางสาวชุติมา ดีเอง
62013069810 ว5าที่ร%อยตรีรจนกร ขันเพีย

หน%า 2327 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069811 นางสาวธนพร สิทธิชาคํา
62013069812 นางสาวกฤปภัทร อนุรักษ�รัชดา
62013069813 นางสาวเพ็ญนภา ทุมมี
62013069814 นายพิศุทธ์ิ เกตุแก%ว
62013069815 นายฑศธร ศรีสิทธ์ิ
62013069816 นางสาวณฐพร โตฉาย
62013069817 นางสาววรรณวนัช แดงสัมฤทธ์ิ
62013069818 นายทรงเกียรติ อ%างวงค�
62013069819 นางสาววินิตา มณีรัตน�
62013069820 นางสาวจิรัชญา กองอินทร�
62013069821 นางสาวกนกวรรณ ชุมภูนุช
62013069822 นางสาววิภาดา กาซํา
62013069823 นางสาววิภาวรรณ จันทร�เรือง
62013069824 นางสาวทิพวรรณ พิมพ�สุวรรณ
62013069825 นายสุรเชษฐ ธิมา
62013069826 นางสาวลักษนา รุ5งศรีรัตน�
62013069827 นางสาวสุพรรณณี รักษา
62013069828 นางสาววรวรรณ วัฒนศิริ
62013069829 นางสาวมัณฑนา เนียมอยู5
62013069830 นางสาวสุธินี ชลสาคร
62013069831 นางสาวธรรมนันท� สุขสมบูรณ�วงศ�
62013069832 นางสาวศิริธร ธรรมวัติ
62013069833 นางสาวพัชรินทร� ลือทอง
62013069834 นางสาวชุตานันท� สุขคง
62013069835 นางสาวสุลักษณ�คณา พลอยประดับ
62013069836 นายศราวุธ สร%อยสุวรรณ�
62013069837 นายวสิษฐ�พล ประทีปแสง
62013069838 นางสาววีณา ไทยวงษ�
62013069839 นายชลขันธ� โคเลิศ
62013069840 นางสาวญาตาวี แดงบรรจง

หน%า 2328 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069841 นางสาวดวงเดือน ดวงดีทิพย�
62013069842 นางสาวพัฒน�นรี ขันธ�ทองธนสาร
62013069843 นางสาวสิทธินี เชื้อเมืองพาน
62013069844 นายเจม ธงชัย
62013069845 นางสาวอัญญาวัชร� ทรัพย�บางยาง
62013069846 นายณพงศ� สุวรรณเชษฐ
62013069847 นางสาวอภิชยา เหมืองจา
62013069848 นายโปสกรณ� นิวัติ
62013069849 นางสาวพิราภรณ� แสงดี
62013069850 นายทวี เชอหม่ือ
62013069851 นางสาวอาภัสรา ชุ5มเก้ือ
62013069852 นางสาวเบญจรัตน� กุมชาติ
62013069853 นางสาวญาดา ธรรมนาม
62013069854 นายสาธร วิเศษวรศักด์ิ
62013069855 นางสาวปาณิสรา ชัยรัตน�
62013069856 นายสรวิชญ� ศิริวัฒน�
62013069857 นางสาวกัลยานิษฐ� สังข�ป;อม
62013069858 นายจักรกฤษณ� ครึ่งมี
62013069859 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�เพ็ง
62013069860 นางสาวสุนันทา กลีบม5วง
62013069861 นายธนกฤต ปFMนประสม
62013069862 นางสาวธันยพร จ่ึงจรูญ
62013069863 นางสาวกัณฐิกา ยังมณี
62013069864 นายศิริพงษ� กอบกุลสุวรรณ
62013069865 นายพลาวัสถ� อุทัยวัฒน�
62013069866 นางสาวรพีพร ทับท5าช%าง
62013069867 นางสาวจุรีพร หลักแหล5ง
62013069868 นางสาวสิริอําไพ ชอบทํากิจ
62013069869 นายรณรณก ทองนวล
62013069870 นางสาวเรณุกา เหลี่ยมแก%ว

หน%า 2329 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069871 นายสาวิตร ห%วยลึก
62013069872 นางสาวภัทราพร สัจจาไชยนนท�
62013069873 นายพิทักษ� ภิรมศรี
62013069874 นางสาวกนกอร วรขันธ�
62013069875 นายธีรญาณ ศักด์ิชัยสมบูรณ�
62013069876 นางสาวศุภิสรา หนูสม
62013069877 นางสาวเบญจางค� สมิงไพร
62013069878 นางสาวช5อผกา ตUะมี
62013069879 นางสาวสิรินันท� มาชัย
62013069880 นางสาวศุภวรรณ คล%ายสมบัติ
62013069881 นางสาวจินตนา แสนสุภา
62013069882 นางสาวตสณา อมตเวทย�
62013069883 นางสาวสิริรัตน� สุ5มมาตย�
62013069884 นางสาวลดาวัลย� จันทร�ผุด
62013069885 นางสาวเพ็ญนภา เจริญดี
62013069886 นางสาวนิลาวัลณ� นิลปFทม�
62013069887 นายมะนูซี ตาเยะ
62013069888 นางสาวเบญจพร มหิงค�
62013069889 นายศุภกฤษฎ� ใจต๊ิบ
62013069890 นางสาวรัตนาภรณ� นิ่มดํา
62013069891 นางสาวพรวลัญช� สามารถ
62013069892 นางสาววราภรณ� มีมงคล
62013069893 นางสาวจินตปาตี หมอปาน
62013069894 นางสาวสุธิดา ไม5น%อยทรัพย�
62013069895 นางสาวกนกวรรณ สันติภราภพ
62013069896 นางสาวธัญลักษณ� สายธนู
62013069897 นางสาวมัลลิกา หลีตอสัน
62013069898 นายธีรศักด์ิ เจริญแก%วพันสี
62013069899 นายชนาธิป จํานรรจ�สิริ
62013069900 นายทศพล วงษ�ไวเนตร

หน%า 2330 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069901 นางสาวศศิธร ศรีไหม
62013069902 นางสาวนิศารัตน� เสนาะกรรณ�
62013069903 นางสาวธัญยธรณ� เศรษฐ�นันทโชติ
62013069904 นางอมเรศวร� แก%วรักษา
62013069905 นายณัฎฐ�ปวินท� กุลจารุสุวพร
62013069906 นางสาวมณีกาญจน� ลิ่มเล็ก
62013069907 นางสาวศตพร โสมโสภา
62013069908 นางสาวณัฐกานต� งามแสงฤทธ์ิ
62013069909 นางสาวอภิญญา โลมาธร
62013069910 นายสถิตย� ทับโถม
62013069911 นางสาวณัฐณิชา วงศ�แก%ว
62013069912 นางสาวหนึ่งฤทัย ธนนิเวศ
62013069913 นายรชต พิชยพิบูลอนันต�
62013069914 นางสาวณัฐธยาน� โชติธนวิชช�
62013069915 นางสาวฮามีนะ ชํานาญคราด
62013069916 นางสาวเอกรัตน� แต%นิตยนันท�
62013069917 นางวรรณนิภา ราชชมภู
62013069918 นายธนพงศ� รอดทิม
62013069919 นางสาวประภาสิริ บํารุงสานต�
62013069920 นางสาวศิริลักษณ� คําภิระยศ
62013069921 นางสาวพิชญ�สินี สัจจธรรมนุกูล
62013069922 นางสาวนิภาภรณ� สุวรรณศรี
62013069923 นางสาวศุภพร อาจวิชัย
62013069924 นางสาวปฐมรัตน� ยางจันทร�
62013069925 นายทวีศักด์ิ นิลฤทธ์ิ
62013069926 นางสาวอภิชญา โทอุบล
62013069927 นายนวคุณ ดาจันทร�
62013069928 นางสาวสุภาวดี จามพันธ�
62013069929 นางสาวกัญณภา ส5งแสง
62013069930 นางสาวสิรินดา กุ%ยประเสริฐ

หน%า 2331 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013069931 นางสาวลัดดาวัลย� สุขทองสา
62013069932 นายพงศ�พล สุภกรรม
62013069933 นางสาวป@ยาภรณ� โคตรศรี
62013069934 นางสาวปริยากร โกไศยกานนท�
62013069935 นางสาวนุรณี หวันระโสUะ
62013069936 นางสาวจิดาภา คําเหนือ
62013069937 นางสาวสิริธิดา ประสิทธ์ิสุข
62013069938 นางสาวธนัชชา ชนะพันธุ�
62013069939 นางสาวทัดดาว ม่ันหลง
62013069940 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิดี
62013069941 นางสาวภัทรานี สืบสอน
62013069942 นางสาวเพ็ญนภา เชื้อสิงห�โต
62013069943 นางสาวมัลลิกา สาครเจริญกิจ
62013069944 นางสาวทิพปภา มีศรี
62013069945 นางสาวสุวิชญา เจริญศิลปQ
62013069946 นางสาวปติณญา วัลภูมิ
62013069947 นายทศพล อํานวยลาภไพศาล
62013069948 นางสาวธันญาภรณ� พิบูลย�พล
62013069949 นางสาวศิวรัตน� เนติธรรมากร
62013069950 นางสาวนลินธรณ� อริยอัมพรพล
62013069951 นางสาวรมิตา อู5ตะเภา
62013069952 นางสาวกัญจน�ณิชา เด5นอมร
62013069953 นางสาวธนพร เวียงสิมา
62013069954 นางสาวโชติกา สรวิสูตร
62013069955 นางสาวณภัสสร เพียรเจริญ
62013069956 นายจิรวัฒน� วงษ�ศิริ
62013069957 นางสาวศรีไพร ไทยสง
62013069958 นางสาวปาจรีย� กิตติศุภลักษณ�
62013069959 นางสาวอันธิกา สังข�ประสิทธ์ิ
62013069960 นางสาวสุภารัตน� ปFจฉิม
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62013069961 นายชยุต รัชตะวรรณ
62013069962 นางสาวสุภารัตน� กัณทะวงศ�
62013069963 นางสาวปรารถนา ระพิสุวรรณ
62013069964 นายเปรมกฤษ มนัสศิลา
62013069965 นางสาววิภารัตน� จงดา
62013069966 นางสาวกาญจนา โฉมวัฒนา
62013069967 นายกันต�ระพี ฤกษ�วัฒนาสุข
62013069968 นางสาวพสชนัน พงษ�พานิช
62013069969 นางสาวนิตจิรา มะลัยจันทร�
62013069970 นายพรชัย ฉุยฉาย
62013069971 นางสาวจิตรากานต� ไกรแสงศรี
62013069972 นายสนธยา แคนสี
62013069973 นางสาวป@ยธิดา คุ%มเกิด
62013069974 นางสาวก่ิงเพชร สอนผา
62013069975 นางสาวพิชชากร จ%อยเจือ
62013069976 นางสาวเบญจวรรณ อุดมคณารัตน�
62013069977 นางสาวจันทนา ใจคํา
62013069978 นายกิตติพงศ� พงค�คนึง
62013069979 นางสาวอุบลรัตน� นามโคตร
62013069980 นางสาวสุวิชา โพธ์ิป;อม
62013069981 นางสาวชวิศา วิจิตรไพศาล
62013069982 นางสาวจามจุรี ธรรมมัง
62013069983 นายพงษ�ศิริ คะปFญญา
62013069984 นางสาวรักษิณา ยงสุวรรณกุล
62013069985 นางสาวกาญจนา จูจวง
62013069986 นายรักษ�ชัย เอียดวงค�
62013069987 นางสาวกาญชนก ผิวงาม
62013069988 นางสาววิลาวัลย� ทองนรินทร�
62013069989 นางสาวกัญวรา ดอกเด่ือธวัล
62013069990 นางสาวอัจฉราวรรณ อ5อนไทย
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62013069991 นางสาวธันยาภรณ� สินศรานนท�
62013069992 นางสาวทัศนีย� สวนแก%ว
62013069993 นายอโนชา โคตรสขึง
62013069994 นางสาวพัชรนันท� เนื้อเขียว
62013069995 นางสาวหทัยทิพย� สว5างรุ5ง
62013069996 นางสาวพนิดา บุญเรือง
62013069997 นางสาวณัชพร สีกล5อม
62013069998 นางสาวโสจิรัตน� เคนวงษ�
62013069999 นายวราสิน เหมพรม
62013070000 นางสาวสุภาวิณี เภรีเวช
62013070001 นางสาวปวีณา ศรีไทย
62013070002 นางสาวจุฑารัตน� ภูคะฮาด
62013070003 ว5าที่ร%อยตรีประเสริฐศักด์ิ จิตติศักด์ิ
62013070004 นางสาวนีรนารา แย%มศรี
62013070005 นางสาวธนิตา ศิริปาน
62013070006 นายคมกริช นวลชม
62013070007 นางสาวเขมณิจ ไนยะกูล
62013070008 นางสาวธิดารัตน� หิรันรัตน�
62013070009 นางสาวป@Pนทอง ประสันนาการ
62013070010 นางสาวกัญญา แก%วเจริญ
62013070011 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพรพิมล ยางเย่ียม
62013070012 นางสาวภัคสุรีย� ชัยวัฒน�ดํารงสุข
62013070013 นายคณาธิป ไชยวงศ�
62013070014 นางสาวทินมณี มาชื่น
62013070015 นางสาวรัตนา ทองโปร5ง
62013070016 นางสาวสุภาวดี แท5นเกิด
62013070017 นางสาววันทนี ชื่นชม
62013070018 นายอัครพล สุขสมพร
62013070019 นางสาวนันทิกานต� ชัยบุรี
62013070020 นางสาวกัลยา แสงนิล
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62013070021 นางสาวทิฆัมพร สารไชย
62013070022 นางสาวสรัญดา นามทอง
62013070023 นางสาวศรีสุดา เชื้อแสน
62013070024 นายวชิรพันธ� จันทร�พงษ�
62013070025 นางสาวณพิชญา ปรัญญาภิมุข
62013070026 นางสาวพรสุรีย� ประสมศรี
62013070027 นางสาวศศิธร ฉัตรประทีปทอง
62013070028 นางสาวเนตรนภา อนะมาน
62013070029 นางสาวณัฐปาณี นาวีรัตน�
62013070030 นางสาวธนพร ปามะ
62013070031 นางสาววิภาวี นัยทรัพย�
62013070032 นางสาวชญานี วิวิธเกยูรวงศ�
62013070033 นายพิชานนท� ทิพย�ประเสริฐ
62013070034 นางสาวม้ิว ดวงบัว
62013070035 นายภูวนาถ ธงสันเทียะ
62013070036 นางสาววิภาพรรณ โม%หิน
62013070037 นายรัฐฏนาถ บํารุงจิตร�
62013070038 นางสาววิภาวี พญาวอณรงค�
62013070039 นางสาวณัฐธิดา รุ5งเรือง
62013070040 นางสาวชฎาพร บุญสิทธ์ิ
62013070041 นางสาวมนสิชา ประสิทธิเขตรกิจ
62013070042 นายกิรัณ ดนตรี
62013070043 นายณัฐพงศ� พิกุลขาว
62013070044 นางสาวธัญญาพร คํ้าชู
62013070045 นางสาวชลลดา แปงการิยา
62013070046 นางสาวฐิตกมล ชมชื่น
62013070047 นางสาวไลล5า เหมธานี
62013070048 นางสาวพิมพ�วิภา อินม5วง
62013070049 นางสาวปรารถนา ชาติสุวรรณ
62013070050 นางสาวปFทมวรรณ เรืองจ%อย
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62013070051 นายนัฐพล ถํ้าเทศ
62013070052 นายยงยุทธ แข็งแรง
62013070053 นางสาวณัฐศิตา ทองแดง
62013070054 นางสาวพัทธนันท� อรุณอุดมชัย
62013070055 นายอัครชัย ต้ังพงศ�สุทธาชีวะ
62013070056 นางสาวจุฑาทิพย� พีระชัยรัตน�
62013070057 นางสาวชญาภา พันธุ�เขียว
62013070058 นางสาวศรินญา ภูสมศรี
62013070059 นางสาวกนกพร บัวจีบ
62013070060 นางสาวซูบัยดะห� เจะเลาะ
62013070061 นายภูวนาท ช5วยตุด
62013070062 นางสาวปาจรีย� ชํานาญทัศน�
62013070063 นางสาวภาณุมาศ บุตตะกุล
62013070064 นางสาวอัญชิสา เนตรอ5อน
62013070065 นางสาวณิชาภัทร� ดวงทิพย�
62013070066 นางสาวจิราภรณ� กาลเศรณี
62013070067 นางสาวกมลวรรณ ขุนนุช
62013070068 นางสาวสุพัตรา อินโป
62013070069 นางสาวญาวีตา มะหลี
62013070070 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทรเสนา
62013070071 นายกิตติชัย สุขดี
62013070072 นายภูริณัฐ ภมรสูต
62013070073 นางสาวจิรัชญา วิเศษสุทธ์ิ
62013070074 นางสาวกนกพร คําลือ
62013070075 นางสาวพธิดา พูลเพ่ิม
62013070076 นางสาววีรนุช จันทํา
62013070077 นายอัฐวีร� พิมพา
62013070078 นางสาวจิตตราพร พิชัย
62013070079 นายมงคล ตันติโกศล
62013070080 นางสาวศิริกานดา น%อยนาจารย�
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62013070081 นางสาวจินตนา ม่ันคง
62013070082 นางสาวสุธิดา จันทร
62013070083 นางฐาปนี แซ5ต้ัง
62013070084 นางสาวณัชชา รัชตะวิโรจน�
62013070085 นางสาววรรณสินี ทองพัฒน�
62013070086 นางสาววรรณพัชร ชูทอง
62013070087 นางสาวปาริฉัตร อุปวรรณ
62013070088 นางสาวณัฏฐ�ธิดา รุ5งเรือง
62013070089 นางสุมิตรา สุทธิประสิทธ์ิ
62013070090 นายบัณฑิตย� จันทวิช
62013070091 นางสาวธัญวรรณ ไทยคํา
62013070092 นายอรัญ บุญโมUะ
62013070093 นายเบญจพล วงค�พาน
62013070094 นางสาวณัฐชุตา ขุนทอง
62013070095 นางสาวกนกกานต� ภิราญคํา
62013070096 นายวชิรวิชญ� นิมา
62013070097 นางสาวภัควลัญชญ� เทพกัน
62013070098 นางสาวดารณี สุดาชม
62013070099 นางสาววรรณิศา พรมแก%ว
62013070100 นางสาวศดานันท� ลี่ประเสริฐวงศ�
62013070101 นางสาวอรุชา สกุลรัตน�
62013070102 นางสาวอัครพัชร� สีดี
62013070103 นางสาวอนิตา เจริญสุข
62013070104 นางสาวน้ําทิพย� แสงมุข
62013070105 นายธงไชย แสงประทุม
62013070106 นางสาวกรรณิการ� โพนเมืองหล%า
62013070107 นางสาวกาญจนา ปFญญา
62013070108 นางสาววิรัญญา สมศรี
62013070109 นางสาววศินี หลุบเลา
62013070110 นายชยานันต� ชูสําโรง
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62013070111 นางสาวอัจฉรา ด%วงฟFก
62013070112 พันจ5าเอกอนุชา โสดาวิชิต
62013070113 นางสาวภิมตรา ศรีแก%วดี
62013070114 นางสาววรรณวิภา วัทยะบุญ
62013070115 นายคุณานนต� บุญพุ5มพวง
62013070116 นางสาววรรณรินทร� อินตUะ
62013070117 นายสิริชัย สุขโข
62013070118 นายพงษ�ศักด์ิ บุญชู
62013070119 นางสาวสุกัญญา ใจยะบุตร
62013070120 นางสาวปานทิพย� ชื่นจํารัส
62013070121 นางสาวสิริรักษ� สกุณี
62013070122 นางสาวเมทะนี แก%วระหัน
62013070123 นางสาวนาถประภา หน5อนิล
62013070124 นายกานต� โตวิวัฒน�
62013070125 นางสาวสุภัสสรน� ช%างร%าย
62013070126 นางสาวสาวิตรี กุณรี
62013070127 นางสาวธัญลักษณ� สุขพัฒน�
62013070128 นายบริพัตร� ลิ่มต5อ
62013070129 นายสุริยา ลาวัลย�
62013070130 นางสาวแก%ว ดอนทอง
62013070131 นางสาวอนันตญา พุ5มดี
62013070132 นางสาววันเพ็ญ นุชบางเด่ือ
62013070133 นายทวีศักด์ิ หวายสันเทียะ
62013070134 นายนิพนธ� ใจเย็น
62013070135 นายอัฐวุฒิ ประกอบกิจ
62013070136 นายสรณะ สันประเสริฐ
62013070137 นายนนทชัย บุญหม่ืน
62013070138 นางสาวรัญชิดา ปานคร%าม
62013070139 นางสาวสุภาพร หน5อคํา
62013070140 นางสาวสิริมา เพ็ชรขาว

หน%า 2338 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070141 นางอรฉัตร หาบุบผา
62013070142 นางสาวกมลฐ�ชนกต� คล%ายจันทร�
62013070143 นางสาวกัญจนภัค หทัยวรรธน�
62013070144 นายพรเทพ สวยกลาง
62013070145 นางสาวรพีภรณ� นนทแก%ว
62013070146 นายเมธาวี ศรีกสิกิจ
62013070147 นายจิตติฤกษ� จิตตารมย�
62013070148 นางสาวนันนิกา โพธ์ิภูงา
62013070149 นายวิยพงษ� หลวงคล%ายโพธ์ิ
62013070150 นายพัฒนินทร� สุดสายบัว
62013070151 นางสาวอนันนิการ� จัวทิ
62013070152 นางสาวนัทธ�หฤทัย วัฒนเศรษฐ�
62013070153 นายฐิติพันธ� ลุผักชี
62013070154 นางสาววราภรณ� พุฒทิม
62013070155 นางสาวพรปวีณ� อุตมะชะ
62013070156 นายพรพจน� ลิขิตเนียมกุล
62013070157 นางสาวกัลยาณี พูนประเสริฐศรี
62013070158 นายกฤตเมธ ปลาทอง
62013070159 นายทินกร ฤทธิทา
62013070160 นางสาวอรธีรา พรมมา
62013070161 นางสาวสาริกา พุฒเอก
62013070162 นางสาวจิรา เทพรินทร�
62013070163 นางสาวนันทวัน อ5อนอุทัย
62013070164 นางสาวพิชญธิดา ชาติสําราญ
62013070165 นางสาวดวงนภา วุฒิธรรมฐาน
62013070166 นางสาวพัชรวรรณ ผิวทอง
62013070167 นางสาวพรนภา หลักทอง
62013070168 นางสาวสลารี วงศ�อู5เงิน
62013070169 นางสาวจิราภรณ� พรมรังฤทธ์ิ
62013070170 นางสาวภัทรนิษฐ� พัชรเจริญรุจน�

หน%า 2339 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070171 นางสาวจิตติมา เพ็ชรดํา
62013070172 นางสาวศิริพร มิตรประสาร
62013070173 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ศรีสวัสด์ิ
62013070174 นางสาวภัทรมาส เทพไชย
62013070175 นายฐิติพงศ� บุณยประสาท
62013070176 นางสาววรนุช นาคประสม
62013070177 ว5าที่ร%อยตรีดารารัตน� อุ5นเสนีย�
62013070178 นางสาวชลธิภา งามเลิศศุภร
62013070179 นางสาวศุกร�ฤดี เซ่ียงฝุง
62013070180 นางสาวณัฐสุดา ยะกิจ
62013070181 นางสาวสุดา สนิ
62013070182 นางสาววัชรินทร� สกุลวงค�
62013070183 นางสาวศุภรัตน� หุ5นพงษ�
62013070184 นางสาวสุภวรรณ อําพันพ่ึง
62013070185 นางไอรดา ฮานาฟY
62013070186 นายณพวัฒน� ทับรุ5ง
62013070187 นางสาวนิธิมา บุญร5วม
62013070188 นายพงศ�ศิริ เพชรอาวุธ
62013070189 นายอนิวัฒน� สุวรรณ�
62013070190 นายชัชวาลย� เตียรถ�นานนท�
62013070191 นางสาวลลิภัทร ปFญญาดิลก
62013070192 นางสาวศิริพร แต%มมาลา
62013070193 นางสาวปาณิสรา เตชะสาย
62013070194 นางสาวอ%อยทิพย� นามดารา
62013070195 นางสาวนันทนา บุตรดาเคน
62013070196 นายปFญญา สันโดด
62013070197 นางสาวชนาธิป พฤกษ�อุดม
62013070198 นายอดิศร ยังแย%ม
62013070199 นางสาวมัลลิกา อุ5นแท5น
62013070200 นางสาววาสนา วงศ�สุวัฒน�

หน%า 2340 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070201 นางสาวณัฐพร เอี่ยมสีใส
62013070202 นางสาววรัญญา วิรัตน�ธํารงกุล
62013070203 นางสาวสิรินพร ไตรยวงศ�
62013070204 นางสาวสุนิสา ศรีทอง
62013070205 นายทศพล แก%วใส
62013070206 นายฐาปณัฐ สอนแตง
62013070207 นางสาวสุภาพร สิทธิดํารงการ
62013070208 นางสาวธนัญญา จิตอ่ํา
62013070209 นายทศพล ทองศรีนวล
62013070210 นางสาวมณฑา เก้ือสุข
62013070211 นางสาวอุทัยวรรณ สันพินิจ
62013070212 นางสาวปาเลวี งามขํา
62013070213 นางสาวสิริทรัพย� สายสินธุ�
62013070214 นางสาวภัทรา บุศย�น้ําเพชร
62013070215 นายพัฒนชัย มรรคเจริญ
62013070216 นางสาวปภัสวรรณ โรจนารุณ
62013070217 นายทวีศักด์ิ ดิษฐวุฒิ
62013070218 นางสาวกาญจนาภรณ� รักษาหาร
62013070219 นางสาวรุ5งตะวัน พันธ�งาม
62013070220 นางสาวปFทมา จันทร
62013070221 นางสาวปภาวี ศิวะพรชัย
62013070222 นายศิรธันย� สิทธิธัญวัฒน�
62013070223 นางสาวเมธาวี บํารุงผล
62013070224 นางสาวพินทิพย� โสระเวช
62013070225 นางสาวสุกันยา อุดต๊ิบ
62013070226 นางสาวจิรัชยา ประทุมเมือง
62013070227 นางสาวนวรัชช� โพชากรณ�
62013070228 นางสาวเบญจวรรณ มณีรัตนสุวรรณ
62013070229 นายพศปกรณ� ชานันท�วงศ�
62013070230 นางสาววิกานดา คชาทอง

หน%า 2341 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070231 นางสาวปาณิศา มุกดาพิทักษ�
62013070232 นายเจษฎา อุดมโชติพานิช
62013070233 นายอารยะ ศุภวงศ�
62013070234 นายเอกชัย เวียงสมุทร
62013070235 นางสาวจุฑามาศ เครือคําเฮียง
62013070236 นางสาวจุฑารักษ� ทองสีนวล
62013070237 นายอนุวัตร ฟูเฟLPอง
62013070238 นางสาวเพียงตะวัน สืบเชื้อ
62013070239 นางสาวเกศกนก สร%อยทอง
62013070240 นางสาวสุธาทิพย� กลั่นสุวรรณ
62013070241 ว5าที่ร.ต.ปวัตน� ทวีศักด์ิ
62013070242 นางสาววีณา ตาพยุง
62013070243 นายณัฐนนท� คงเนียม
62013070244 นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสด์ิ
62013070245 นางสาวจิดาภา แม%นศิริ
62013070246 นายสมพล สินเสาวภาคย�
62013070247 นางสาวพัตราภรณ� มูลมณี
62013070248 นางสาวศิริรัตน� สุวิพันธ�
62013070249 นายณรงค�ฤทธ์ิ สมพร
62013070250 นายตฤณพิสิษฐ� พันธ�นาเหนือ
62013070251 นางสาวภัทรวัลลิ์ ศรีประเสริฐ
62013070252 นางสาวปรีชญา ชูชื่น
62013070253 นายอาลีฟ อับดุลเลาะ
62013070254 นางสาวสุนีย� ศรชัย
62013070255 นายเกรียงไกร พัฒน�บุญเรือง
62013070256 นางสาววีรวรรณ จินดาสุริยกุล
62013070257 นางสาวอภิญญา แก%วมา
62013070258 นางสาวพัทธนันท� ไฝชู
62013070259 นางสาวนันท�สินี ตะนอพรม
62013070260 นางสาวเอมอร ใจชอบงาม

หน%า 2342 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070261 นางสาวอัจฉรี มีสุวรรณ
62013070262 นายอภิชาติ หอมสิน
62013070263 นายปฏิพล เกิดสินธุ�
62013070264 นางสาวพรสวรรค� สว5างวงษ�
62013070265 นายอัชวินท� ต้ังวงศ�ชูเกตุ
62013070266 นายวิศรุต ราศรี
62013070267 นางสาววลัยพร สิมสุวรรณ
62013070268 นางสาวกาญจนาภรณ� สงสมพันธ�
62013070269 นางสาวรักษิตา พิละนาวร
62013070270 นางสาวสุกานดา ทองกาสี
62013070271 นางสาวพิชชารีย� มหาศะรานนท�
62013070272 นางสาวจินดา จันทรเมฆินทร�
62013070273 นางสาวอาภาพรรณ อหะหมัดจุฬา
62013070274 นางสาวภัทรวดี คงเอี่ยม
62013070275 นายจักรกฤษณ� จังสถิตย�
62013070276 นางสาวอรษา ปFดทาศรี
62013070277 นางสาวจิตติมา รัตนเศียร
62013070278 นางสาวสุชาดา ขําดี
62013070279 นางสาวบุษยมาศ พิบูลย�วัฒนวงษ�
62013070280 นางสาวอรอุมา ทองเมือง
62013070281 นางสาวสุดารัตน� บุญกําจัด
62013070282 นายนันทพล ทับทาบ
62013070283 นายศุภชัย สถิรวัฒนกุล
62013070284 นางสาวศศิธร ไทยตรง
62013070285 นางสาววรรณกร กิจหว5าง
62013070286 นางสาวจรัสกรณ� พงษ�ถาวรวิช
62013070287 นายวิชัยณรงค� ปุXนแก%ว
62013070288 นางสาวสกุลรัตน� ลอยไธสงค�
62013070289 นางสาวทัศนีย� อุ5นพรม
62013070290 นางสาวสิริกาญจน� รสจันทร�

หน%า 2343 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070291 นายปริญญา พุ5มประดิษฐ�
62013070292 นายดรุณวิทย� ม5วงยัง
62013070293 นายณัฐพล ธรรมคุณ
62013070294 นางสาวธิดาพร สําลี
62013070295 นางสาวกมลพร ศรีอ5อน
62013070296 นางสาวชาลิสา พิมพาวรรณ
62013070297 นายศิวกร สร%อยศักด์ิ
62013070298 นางสาวสุนันท� บุตรประโคน
62013070299 นางสาวจารุเนตร ใจหนัก
62013070300 นางวลัยนภา สุขเคหา
62013070301 นางสาวปFณฑารีย� ไชยรักษ�
62013070302 นางสาวศันสนีย� รูปงาม
62013070303 นางสาวกัญญาณัฐ ลีกา
62013070304 นายกิตติพงษ� โสภาแดง
62013070305 นายสิทธิยา ภักดี
62013070306 นางสาวพิณพิชญา ต%นซุ%ย
62013070307 นางสาวอาภากร ดํานุ%ย
62013070308 นางสาวครองขวัญ มูลดับ
62013070309 นางสาวสิริมณี อิ่มอําพลศักด์ิ
62013070310 นายณัฐพงศ� นิธิสุนทรปกฤต
62013070311 นายอนุกูล ชาญป;อม
62013070312 นางสาววิลาวัณย� ไชยนันท�
62013070313 นายสุริยา โภชนพาณิชย�
62013070314 นางสาวมิถิลา กาดีโรจน�
62013070315 นางสาวปริฉัตร วัฒนรัตน�
62013070316 นางสาวสมฤดี ขาวล้ําเลิศ
62013070317 นางสาวจันทร�งาม สะเลมาน
62013070318 นางสาวรัตนาพร ภาคสาลี
62013070319 นายภูรินท� สิริสันติพงษ�
62013070320 นางสาวฉันทพิชญ� ฐิติเรืองรักษ�

หน%า 2344 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070321 นางสาวไพรินทร� แก%วโสม
62013070322 นางสาวธิดารัตน� ย่ังยืน
62013070323 นายวีร�ชนัญ ทรงศิริศิลปQ
62013070324 นายเจษฎา ชิตชวนกิจ
62013070325 นายภควัต หนาเหตุ
62013070326 นางสาววิศัลย�ศยา สามชื่นฉํ่า
62013070327 นายวิทวัส อุดดีวงค�
62013070328 นางสาวผิวไผ5 อุทัยชิต
62013070329 นางสาวลัดดาวัลย� ตรวจมรรคา
62013070330 นางสาววีรวรรณ ลําดับศรี
62013070331 นางสาวอาบิ แวดอเลาะ
62013070332 นายแทนพงษ� ดาวเรือง
62013070333 นางสาวกิตติยา ไตรญาณ
62013070334 นายวิทยา สินสัจธรรม
62013070335 นางสาวทาริกา โกศล
62013070336 นางสาวณัฐณิชา เพชรวิเศษ
62013070337 นายณัฐพงค� ม%าเทศ
62013070338 นายมนตรี ชูจันทร�
62013070339 นางสาวธมลวรรณ ประชุมพรชัย
62013070340 นายนวมินทร� อ5วมบัวทอง
62013070341 นางสาวชญาภา ตันศรีสกุล
62013070342 นางสาวมัณฑนา พงษ�เจตสุพรรณ
62013070343 นายปฏิภาณ ชัยเสนา
62013070344 นางสาวชลิตา เจริญพร
62013070345 นางสาวธันย�ชนก เรืองพุ5ม
62013070346 นางสาวธณภร เพ็งจิตร�
62013070347 นางสาวอักษิพร พ5วงฉิม
62013070348 นางสาวอารีซัน แมงดาเล็ง
62013070349 นางสาวเนตรนภา จันทร�ศรี
62013070350 นางสาวกาญจนา นิลพัน

หน%า 2345 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070351 นางสาวกัญกมล พรหมศร
62013070352 นางสาวกุลจิรา กสิกิจดํารง
62013070353 นางสาวแก%วกรานต� พุ5มพวง
62013070354 นางสาวกันยาลักษณ� สุจริต
62013070355 นายปฐมพร ทิพนัส
62013070356 นางสาวโสพิศ หมัดหลี
62013070357 นายภาณุพงศ� พลเย่ียม
62013070358 นางสาวรัตติยากร สื่อกลาง
62013070359 นางสาวเจสิตา เพชราเวช
62013070360 นางสาวน้ําฝน สาริมา
62013070361 นางสาวอภิสรา วิชากร
62013070362 นายเอกชัย บัวแก%ว
62013070363 นางสาวเบญจรัตน� ม5วงคํา
62013070364 นางสาวสุนิสา สีหานาม
62013070365 นายนันทวัฒน สุริยะศรี
62013070366 นายวสันต� พุทธชาติ
62013070367 นางสาวหทัยชนก สัมฤทธ์ิ
62013070368 นางสาวกนกวรรณ ทางทอง
62013070369 นางสาวพรพรรณ ประเสริฐพรรณ
62013070370 นางสาวกอเงินมาศ พงศ�นิรันดร�
62013070371 นางสาวศุภิสรา เฉิดฉาย
62013070372 นายณธพสิษฐ� กมลสินมหัต
62013070373 นางสาวนิภาพร พงษ�เพียร
62013070374 นายชัชวาล สง5าเมือง
62013070375 นายศิวกร แซ5ต้ัง
62013070376 นางสาวบุญศิริ สถิตมงคลชัย
62013070377 นางสาวจันทิมา โกดี
62013070378 ว5าที่ ร.ต.หญิงเขมจิรา ณพคุณรุ%งทอง
62013070379 นางสาวนัฐธิญา ลิ้วรัตน�
62013070380 นายภคพล แสงโย

หน%า 2346 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070381 นางสาววิภารัตน� หอมหวล
62013070382 นางสาวมัณฑนา แป;นน%อย
62013070383 นางสาวทิชาพร ทองอ5อน
62013070384 นางสาวณัฐวรรณ โกมลมรรค
62013070385 นางสาวสายนันท� ธรรมพานันท�
62013070386 นายไววิชช� สอนไว
62013070387 นางสาวสุดาทิพย� ปากดี
62013070388 นายสุรพงษ� ยืนยงคีรีมาศ
62013070389 นางสาวกวินธิดา วงษ�ใหญ5
62013070390 นางสาวรอฎียะห� เจUะเด็ง
62013070391 นางสาวสุภัสสร นิลภู
62013070392 นางสาวจารุวรรณ พงษ�เจริญ
62013070393 นางสาวเมทินี โตรด
62013070394 นางสาวฟารดา ดุษดินทร�
62013070395 นายสมใจ คํามณีจันทร�
62013070396 นางสาวศิวาภรณ� ไหมศรีขาว
62013070397 นายอานนท� เกียรติยุทธชาติ
62013070398 นายวินิจฉัย ปFญญาบุตร
62013070399 นายพีรวัส นทีรุ5งรัศมี
62013070400 นางสาวกัญญ�วรา บุญประเสริฐ
62013070401 นายธนธัช แจ5มแจ%ง
62013070402 นางสาวศุทธิภัทรา ศรีเตโชภาส
62013070403 นางสาวรินทร�ลลิดา สืบสมุทร
62013070404 นางสาวญาณทวี เสือสืบพันธุ�
62013070405 นางสาวทองศิริ กํ่าแดง
62013070406 นายสมยศ สิทธ์ิผิน
62013070407 นายวีรภัทร� มุขจีน
62013070408 นายกัมปนนท� มโนตุลาการ
62013070409 นายภูมิทรัพย� ถ่ินรัตน�
62013070410 นางสาวเกศรินทร� พิเมย

หน%า 2347 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070411 นางสาวจิตวดี กล5อมพรม
62013070412 นางสาวโชติรส วงศ�คุณธรรม
62013070413 นางสาวกาญจนา เทศขํา
62013070414 นายอนิรุต เรืองเรื่อ
62013070415 นายกิติศักด์ิ ทองสงฆ�
62013070416 นางสาวพุทธิภรณ� พุทธิดํารงจิต
62013070417 นายธีระพงษ� รักษาวงศ�
62013070418 นายมนต�ชัย มะหิงพันธ�
62013070419 นางสาวณพรัตช ป@งไฝ
62013070420 นายชโยดม สายทอง
62013070421 นางสาววราภรณ� ฝXายเดช
62013070422 นายวีรพงษ� พงศ�ตานี
62013070423 นายชยาวัฐ ภู5ไพบูลย�
62013070424 นายชยพล วุฒิมงคล
62013070425 นายกษิดิศ เกิดแก%ว
62013070426 นางสาวอรวรรณ วิมลทอง
62013070427 นางสาวปานรดา ลาญมีชัย
62013070428 นางสาวชนัญชิดา ทองเสน
62013070429 นางสาวกัญญาณัฐ กุลเวิล
62013070430 นางสาวนภาพร ยอยรู%รอบ
62013070431 นายธีระวิชญ� กาบแก%ว
62013070432 นายสุรินทร� วิเศษสุข
62013070433 นางสาวภัทราวดี ชาลี
62013070434 นายวรายุทธ� ทองรักษ�
62013070435 นางสาวเนตรสกาว ช5างเจริญ
62013070436 นางสาวพณิดา เชือดรัมย�
62013070437 นางสาวปุณิกา จิตต�ธรรม
62013070438 นางสาววิลาวัณย� สุวรรณธนะ
62013070439 นางสาวอัญชลี เอี้ยงอารี
62013070440 นางสาวบุษราคัม คงชู

หน%า 2348 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070441 นายอาทิตย� ทองสุข
62013070442 นางสาวจิตรลดา หลวงแสง
62013070443 นางสาวพิมพิฬา ส5องสา
62013070444 นางสาวสุธิดา พิมเสน
62013070445 นางสาวจันทร�จิรา แจ%งคง
62013070446 นางสาวสุพรรษา ล%อพสุภิญโญภาพ
62013070447 นายเอนกพงศ� เดชธรรม
62013070448 นางสาวภคพร กนกวงศ�พิสิฐ
62013070449 นายภูมิพัฒน� เชื้อเทศ
62013070450 นางสาวสวรส ป@Pนทอง
62013070451 นางสาวนัฎฐิกา เดชานุภาพ
62013070452 นางสาวพรทิพย� ทรงบันดิต
62013070453 นายณัฐนันทพงศ� เพชรมีศรี
62013070454 นางสาวยุพิน แก%วพันธุ�ศรี
62013070455 นางสาวฐิติรัตน� สังข�สมุทร
62013070456 นางสาวกวิตา รอดจิรา
62013070457 นางสาวอินทุอร วารีศรี
62013070458 นายนพกฤตภณ ภู5พงษ�พันธ�
62013070459 นางสาวพรรณี ยุบลชิต
62013070460 นายพุฒิพงษ� เจริญชาศรี
62013070461 นางสาวชารีญา วรสุวรรณสกุล
62013070462 นายฤทธิชัย ทิมรัตนกุล
62013070463 นางสาวสุพัตรา นาสุข
62013070464 นางสาวคัทรียา ชีรานนท�
62013070465 นางสาวแพรนภา ยืนยง
62013070466 นายสันติ ปะมะโข
62013070467 นางสาวกัญฑิมา มาเกิด
62013070468 นางสาวยุภาภรณ� นาคเชียร
62013070469 นางสาวป@ยะนันท� มีแสง
62013070470 นางสาวชลิตา สารักษ�

หน%า 2349 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070471 นางสาวป@ยธิดา เป[งมล
62013070472 นายทินภัทร จารุธานิยานนท�
62013070473 นางสาวอโนมา หุ5นทอง
62013070474 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวจี สุดประเสริฐ
62013070475 นางสาวปFณพิร�กร ไวภพสุรวัฒน�
62013070476 นายพรศิริ ฉํ่าบุญ
62013070477 นางสาวณัฐริกา บันหันไทยสงค�
62013070478 นางสาวนันพิศา ผ5องผุด
62013070479 นายปรีชาพงษ� รัตนะ
62013070480 นายสกลยุทธ พิชยานนท�
62013070481 นางสาวกนกกาญจน� คําโตนด
62013070482 นายเตโช เชญชาญ
62013070483 นางสาววนิดา กาญจนวงศ�
62013070484 นางสาวณัฐพัชร� วิธิตาชยวัฒน�
62013070485 นางสาวธนาภรณ� เรือนสุภา
62013070486 นายธนากรณ� วงค�กาอินทร�
62013070487 นางสาวปFณฑ�นิชา อัศวโรจน�
62013070488 นายณัฐวุฒิ กรุงไกรจักร
62013070489 นายณัช เกตทองสง
62013070490 นางสาวสุนิตรา อุปละ
62013070491 นางสาวอรกานต� มัชชิโม
62013070492 นางจีรวัลย� แสงตันชัย
62013070493 นางสาวลออรัตน� เส%งคุ5ย
62013070494 นางสาวรัชนก มาณียะ
62013070495 นางสาวภัทราพร สํารวมสุข
62013070496 นายกัณฐกช บงกชศุภภา
62013070497 นายฐานันดร ขันธ�สุวรรณ
62013070498 นางสาวอภิญญา จันตะเสน
62013070499 นางสาวนลิน อดิกันต�
62013070500 นายธนกฤต เทียมสุข

หน%า 2350 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070501 นายนรบดี สายสุนทร
62013070502 นางสาวขนิษฐา ชิงชัย
62013070503 นางสาวปริญญาภรณ� เกตุหอม
62013070504 นางสาวศศิธร ใจสุข
62013070505 นางสาวพีรยา คุ%มวงษ�
62013070506 นายนพดล หนูพรหม
62013070507 นางสาวเกศรินทร� พรหมรักษ�
62013070508 นายปรเมษฐ� นุน%อย
62013070509 นางสาวธิดาพร หนูไพล
62013070510 นายวรวิช เถระกุล
62013070511 นางสาวณัฐสรวง อมรเวช
62013070512 นางสาววีรียา ใจจินดา
62013070513 นางสาวนิพาดา น5วมคํา
62013070514 นางสาวฐิตินันท� วรกิจธํารงค�ชัย
62013070515 นางสาวเจณจิรา จันทร�ชาวนา
62013070516 นายจิตพล เรือนใจดี
62013070517 นางสาวปราณปริยา เต็มโคตร
62013070518 นางวชิราพร ร5องเสอียบ
62013070519 นางสาวอัจฉราวดี ยะคําป;อ
62013070520 นางสาวปาลิดา จันแดง
62013070521 นางสาวป@ยะนุช บวรวัฒนดิลก
62013070522 นายกิตติณัฏฐ� จันทร�สุเทพ
62013070523 นางสาวปรียาภรณ� หมอยา
62013070524 นางสาวชลธิชา กอบเบญจพล
62013070525 นางสาวพจนาถ วิเศษกุล
62013070526 นางสาววารุณี ไพรบึง
62013070527 นางสาวพนัญญา สมวงษ�
62013070528 นางสาวสายฝน ตะดวงดี
62013070529 นางสาวกนกพร ปานสูงเนิน
62013070530 นางสาวกัญญาพัชร คงทน

หน%า 2351 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070531 นางสาวสุคนธ�ธา เอี่ยมสะอาด
62013070532 นางสาวณัฐธิมา บุญปก
62013070533 นางสาวสุนิสา คงชู
62013070534 นางสาวปาริฉัตร พ่ึงฉิม
62013070535 นางสาวณัชชา รักษ�จันทร�
62013070536 นายวิทวัฒน� สุวรรณสิงห�
62013070537 นางสาวป@ยะนุช หรุ5นงาม
62013070538 นางสาวชลธิชา เกษมศรี ณ อยุธยา
62013070539 นายธนวัฒน� ยงมหาภากรณ�
62013070540 นางสาววิภารัตน� ศรีสุวรรณ
62013070541 นางสาวอริญา วงษ�รักษา
62013070542 นางสาวรมัณยา สายชมภู
62013070543 นางสาวกนกพร ศรีจันทร�
62013070544 นางสาวธาริณี โอวาท
62013070545 นางฉัตราภรณ� คําพุฒ
62013070546 นางสาวจีราภรณ� จารุอําไพแสง
62013070547 นางสาวทิพากร ฤทธิแสง
62013070548 นางสาวขนิษฐา ศรีพล
62013070549 นางสาวเยาวพา กล5อมเกลี้ยง
62013070550 นางสาวอธิติยา วรรณประภา
62013070551 นางสาวดาหวัน สดสายทอง
62013070552 นางสาววรีพรรณ ประเทพา
62013070553 นางสาวบุณยานุช บุญชัยวงค�
62013070554 นางสาวน้ําฝน ฉิมภาษี
62013070555 นางสาวอังคณา คําสอน
62013070556 นางสาวเบญจพร คงมา
62013070557 นางสาวดวงหทัย จันทร�ฉํ่า
62013070558 นายณพชร กรินสูงเนิน
62013070559 นางสาวพิมพ�ชนก นิมิตชัยกิจกุล
62013070560 นางสาวซูไฮลา วาจิ

หน%า 2352 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070561 นางสาวพรรณวรท พงษ�กล%า
62013070562 นายวีรพล จริยไพศาลสิน
62013070563 นางสาวพินทุสร อึ้งสุวรรณ
62013070564 นางสาวรัตน�ติกานต� อินทร�สุข
62013070565 นางสาวสุพรรษา งามจ่ันศรี
62013070566 นายวิวัฒน� ศุภผลา
62013070567 นางสาวชโรชา พิมพ�พงษ�
62013070568 นางสาวภวิตรา อุนนผลิน
62013070569 นางสาวสุจิตรา แก%วดอก
62013070570 นางสาวณัฐพร ฤทธ์ิช5วย
62013070571 นายณัฐวัชร น5าเย่ียม
62013070572 นายภาคภูมิ หิมรัตน�
62013070573 นางสาวกัญญาณี มากสง
62013070574 นางสาวนันทวัน อินตUะนางแล
62013070575 นางสาวอุณธรีญา รมยานนท�
62013070576 นางสาวภัทรภร ทิพเสนา
62013070577 นางสาวบุษบง แก%วดวงเล็ก
62013070578 นายกฤษกรณ� กุลอึ้งประเสริฐ
62013070579 นายจารึก ช5างจักร
62013070580 นางสาวมนิศรา ก%องเวหา
62013070581 นางสาวสมฤดี กองพิธี
62013070582 นายวรท วารีวนิช
62013070583 นางสาวพันธิกา ชมวิเศษสมุทร
62013070584 นายวรพล พราหมแผลง
62013070585 นางศศิธร ชาวนาดอน
62013070586 นายธีรศักด์ิ พ่ึงมาก
62013070587 นายพัฒน� วิจารณกุล
62013070588 นางสาวอธิภัทร โกสุวรรณ�
62013070589 นางสาวลัดดาภรณ� มณีเขียว
62013070590 จ5าเอกจีรศักด์ิ เอมน%อย

หน%า 2353 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070591 นางสาวศิริพร กุลประดิษฐ�ศิลปQ
62013070592 นายภาณุมาศ ชัยกระสัง
62013070593 นางสาวนิรชา กาญจนสุคนธ�
62013070594 นายพูนทรัพย� บุญคํ้ามา
62013070595 นางสาวคณิตา เตรณานนท�
62013070596 นางสาวภัทรานิษฐ� จิตอารีย�
62013070597 นายนครินทร� สาครนครินทร�
62013070598 นายพิชญชนม� โตUะทองนพคุณ
62013070599 นายรพี คงดี
62013070600 นายสุวัฒน� เต็มรัตนชัยกุล
62013070601 นายพงศกร ทองยัง
62013070602 นางสาวอรสา เส%งคุ5ย
62013070603 นางสาวกัญญ�ณรัท ศรีฟ;า
62013070604 นายเอกพงษ� เทพชู
62013070605 นางสาวภัทรียา เมืองม่ัน
62013070606 นางสาวกนกวรรณ เนตรคํา
62013070607 นางสาวศุทธิกานต� ชูขาว
62013070608 นางสาวสุดารัตน� สร%างถ่ิน
62013070609 นางสาวจุฬารักษ� ทิพยเสนา
62013070610 นางสาวรุ5งนภา พูลสวัสด์ิ
62013070611 นางสาววิโรษณา ทองโชติ
62013070612 นางสาวฉัตรญาภรณ� ภูคลัง
62013070613 นางสาวนริศรา อ5อนกุล
62013070614 นายโชคดี คงชื่น
62013070615 นายธีรศักด์ิ มูลถี
62013070616 นางสาวชฎาธาร ปานแก%ว
62013070617 นางสาวชฎาทิพย� ชูรัตน�
62013070618 นายปรัชญา แป;นสุวรรณ�
62013070619 นางสาวพัทธนันท� ผิวขํา
62013070620 นางสาวพณัฐดา มีแสง

หน%า 2354 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070621 นางสาวณัฐชยานี จันทวงศ�
62013070622 นางสาวรวิวรรณ ไชยวุฒิ
62013070623 นางสาวปานชนก หญีตน%อย
62013070624 นางสาววรวรรณ สันตยากร
62013070625 นางสาวกัลยภรณ� บุญวิเศษ
62013070626 นางสาวสุวรรณา สุพงษ�
62013070627 นางสาวจิดาภา โคตรกันยา
62013070628 นางสาวนิศานาถ หาอย5าทุกข�
62013070629 นางสาวนันทา แก%วดี
62013070630 นายโชติพัฒน� พินิจศักด์ิ
62013070631 นางสาวเรวดี อิ่มทรัพย�
62013070632 นางสาวสุภิฤตรี ทัณฑะรักษ�
62013070633 นางสาวฟารีดา จันพุทรา
62013070634 นางสาวสุดารัตน� บุญแก%ว
62013070635 นายณัฎฐวัฒน� ฮุนสวัสดิกุล
62013070636 นายอนิวัตต์ิ เขาแก%ว
62013070637 นางสาวอิลฮาม เจUะเตUะ
62013070638 นายสยาม ผลเพ่ิม
62013070639 นายกิตติวัฒน� ศิริธรรม
62013070640 นางสาวจิราวรรณ ชื่นชม
62013070641 นางสาวภัทราพร กาวีระเต็ม
62013070642 นางสาวจุวัยด่ี พันธพงศ�ธรรม
62013070643 นางสาวชฎามาศ บุญมีพิสุทธ์ิ
62013070644 นางสาววาวอุษา คําเมืองใจ
62013070645 นางสาววาสนา สมหวัง
62013070646 นางสาวรุจิเรข ทองมี
62013070647 นางสาวกัลยรัตน� จันทร�ศรี
62013070648 นางสาวสุกัญญา ปFญจแก%ว
62013070649 นายวรากฤษณ� ภู5งาม
62013070650 นายนที แย%มวงษ�

หน%า 2355 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070651 นายศิวศิลปQ สุขอําไพ
62013070652 นายนวนนท� วัฒนอริยกิจ
62013070653 นางสาวสายทิพย� ใหม5น%อย
62013070654 นางสาวธันยพร แซ5ลิ่ม
62013070655 นางสาวอรอนงค� นุชนารถ
62013070656 นางสาวจิดาภา มาพร
62013070657 นายกิตติศักด์ิ ตีบทอง
62013070658 นางสาวอนุสรา โนนนก
62013070659 นางสาวกมลวรรณ มีเสม
62013070660 นายณภักด์ิ สมานพันธ�
62013070661 นางสาวพรทิพย� อุดคํามี
62013070662 นายรณชัย อินทิยศ
62013070663 นายธีระ พรหมช5วย
62013070664 นางสาวพัฒนา ใจยะกูล
62013070665 นายอรรถพล ฮั้วบางยาง
62013070666 นางสาวมนัสพร ทองคํา
62013070667 นางสาววานิสสา เอียบสกุล
62013070668 นางสาวภัทรชนก ธีระการณ�
62013070669 นายชัชวาล อินทนนท�
62013070670 นางสาวฐิติมาภรณ� แพงเพชร
62013070671 นางสาววัลยา สารสิทธ์ิ
62013070672 นางสาวนาตาชา รักสงบ
62013070673 นางสาวพจนันต� พรมจันทร�
62013070674 นางสาวโกลัญญา ทะรารัมย�
62013070675 นางสาวจันทรา แดงมี
62013070676 นางสาวณัฐกมล ฉิมมา
62013070677 นางสาวพัชรา ทองธรรมชาติ
62013070678 นายคชพล แก%วจันทะมา
62013070679 นางสาวจุฑามาศ ใจคํา
62013070680 นางสาวปภาวดี นพคุณ

หน%า 2356 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070681 นางนวลจิรา แอนโก
62013070682 นางสาวณัฐกาญจน� ธีระพันธ�
62013070683 นางสาวนิยาดา โชติ
62013070684 นางสาวกาญจนาพร แจ5มนิยม
62013070685 นางสาวอาภาภรณ� ยอดคํา
62013070686 นางสาวพิชามญชุ� อรุณภู5
62013070687 นางสาวกัญญารัตน� สวัสด์ิดวง
62013070688 นางสาววรากร ชาตรี
62013070689 นางสาวป@ยวรรณ เนขุนทด
62013070690 นายวินัย ถึงชัย
62013070691 นางสาวจิตรา คําหารพล
62013070692 นายบวรทัต สุทธิโยธา
62013070693 นางสาวสุกัญญา ดีเลิศ
62013070694 นางสาวสุพัตรา อุตส5าห�
62013070695 นางสาวอุทุมพร เชิดสุริยา
62013070696 นางสาวทัศนีย� ไกรดงพลอง
62013070697 นางสาวพรผกา พิมดี
62013070698 นางสาวสุธิตา สุขสมบูรณ�
62013070699 นางสาวปณิตา จันทร�ลอย
62013070700 นางสาวชนิภา ต%นแห%ว
62013070701 นางสาวณัฐธดา ขระเข่ือน
62013070702 นายจักรกฤษณ� วงค�เทวี
62013070703 นางสาวกนกวรรณ� ป;อมงาม
62013070704 นางสาวสุนีย� สุทธิกรณ�
62013070705 นางสาวอมรรัตน� กันธรรม
62013070706 นางสาวสุรีรัตน� ดาราม
62013070707 นางสาวชุลีกร สุขหอม
62013070708 นางสาวกรรณิการ� ชีพนุรัตน�
62013070709 นางสาวจิตตานันท� เทียนวรรณ
62013070710 นางสาวฉัตรฑริกา บัวคํา

หน%า 2357 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070711 นางสาวสกาวรัตน� วงสุเพ็ง
62013070712 นางสาวณัฐริกา สีขาว
62013070713 นายอดิศักด์ิ ติฐานะ
62013070714 นางสาวสุภักษร โพธ์ิษา
62013070715 นางสาวสุกัญญา ทิพรัตน�ประภา
62013070716 นายภิญโญ ชัยชมภู
62013070717 นางสาวปFทมาภรณ� หนูปาน
62013070718 นางสาวประภัสสร เผดิมปราชญ�
62013070719 นางสาวณิสา ภาษิต
62013070720 นางสาววิชดา ตึกกว%าง
62013070721 นางสาวสุพาติณี สีดามาศ
62013070722 นางสาวเชาวนี มูสิกธรรม
62013070723 นางสาวจิราภรณ� ศิริวิวัฒน�
62013070724 นายฐาปนาท เสนานนท�
62013070725 นางสาวกัลยรัตน� อุทัยรัตน�
62013070726 นางสาวพิชชานันท� เกยพุดซา
62013070727 นางณรรธกานต� โคตรชนะ
62013070728 นางสาวณัฐกวีร� เหล5าทอง
62013070729 นางสาววณิชฌา จําปาคํา
62013070730 นายวิทวัส แซ5เจว
62013070731 นางสาวมาริสา สุระชาติ
62013070732 นายมานัส ดวงจิตร
62013070733 นางสาวทิพย�สุดา จันทร�หอม
62013070734 นายธงชัย ประทุมเกตุ
62013070735 นางสาวนพเก%า สิงห�ทอง
62013070736 นางสาวมันทนา กล%าค%าขาย
62013070737 นางสาวมลทิพย� ทองคํา
62013070738 นางสาววาริน พันธ�ง้ิว
62013070739 นางสาวมัลลิกา บางทับ
62013070740 นายเบญจพล บุญลี

หน%า 2358 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070741 นางสาวจอมขวัญ จันทร�โพธ์ิเต้ีย
62013070742 นางสาวเยาวลักษณ� จิตตะคํา
62013070743 นางสาวณัฐธิดา พิมพ�อินทร�
62013070744 นางสาวสุภาพร อ5อนชูศรี
62013070745 นางสาวกาญจนา ฤทธ์ิคํารพ
62013070746 นางสาวอัสญาณี พิมพ�เถ่ือน
62013070747 นางสาวชัชนันท� ดวงสัมพันธ�
62013070748 นายปราโมทย� กุนหลัง
62013070749 นางสาวปริชญา สุดอุ5น
62013070750 นางสาวกฤติมา ภูแต%มนิล
62013070751 นางสาวมณีวรรณ จันทร�ดี
62013070752 นางฤทัยรัตน� สุวรรณเพ่ิม
62013070753 นางสาวอนุรดี ยานุวงศ�
62013070754 นางสาวอรดี กุตัน
62013070755 นางสาวสุพัชรี หนักแน5น
62013070756 นางสาวสุภลักษณ� การภักดี
62013070757 นางสาวปภัสสร เขียวชม
62013070758 นายธนวรรษ ไวเชิงค%า
62013070759 นางสาวประภัสสร ไชยธงรัตน�
62013070760 นางสาวสาวิตรี ไชยรัตน�
62013070761 นายกันตวัฒน� สุทธิจิตต�
62013070762 ส.ต.ตวุฒิพงษ� ดอนปรีชา
62013070763 นางสาวสุธาทิพย� สัมมาทิพย�
62013070764 นางสาวจิราวรรณ นองเนือง
62013070765 นางสาวประกายดาว กิจการ
62013070766 นางจอมขวัญ ชื่นจิตร�
62013070767 นายชาญวิทย� พลรัตน�
62013070768 นางสาวจินห�จุฑา จุลเมตต�
62013070769 นายพงษ�เจตน� วิชาวุฒิพงษ�
62013070770 นางสาวซูบัยดา หะยีวาจิ

หน%า 2359 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070771 นายสุทิวัส บรรเรืองทอง
62013070772 นางสาวชนัดดา มณีศิริ
62013070773 นายไตรภพ อิชิซุกะ
62013070774 นางสาวอุไรวรรณ เสาะสมบูรณ�
62013070775 นางสาวนูร�อังตา ยูโซะ
62013070776 นางภิรมณ�ญา ปานศิลา
62013070777 นางสาวอรณิชา ย่ีสิ้น
62013070778 นายสุรสีห� จารุพงษ�สกุล
62013070779 นางสาวพัชรพร อนันตกูล
62013070780 นางสาวปรารถนา เสมสง5า
62013070781 นางสาวจุฑามาศ ทองโสภณ
62013070782 นายนิสิต นนท�คลัง
62013070783 นางสาวกาญจนา ตรีโลเกศ
62013070784 นายธนกฤต สัสดีอําไพ
62013070785 นางสาวศศิพัชร� สุระกุล
62013070786 นางสาวชิดชนก วงศ�แสนสี
62013070787 นายภิติพัฒน� เจริญสุทธิพันธ�
62013070788 นางสาวณภัทร พลอยเจริญกิจ
62013070789 นางสาววาสิตา สังข�ทอง
62013070790 นางสาวลักษณา บัวเผื่อน
62013070791 นางสาวสุจิตรา เกตุเปYย
62013070792 นางสาวลัดดาวัลย� ดาวทอง
62013070793 นางสาวยุวรี โกษฐา
62013070794 นางสาวประณิตา ศรีสอน
62013070795 นายวีรภัทร ทวีทรัพย�
62013070796 นางสาวไพจิตร พรหมโยธา
62013070797 นางสาวนิตยา ถึงจีน
62013070798 นางสาวกัณฑรัตน� สมรื่น
62013070799 นายบวรภัค ยอดนุ5ม
62013070800 นายพัฒนวิทย� ตระบันพฤกษ�

หน%า 2360 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070801 นางสาวภัครัมภา ศรีเกตุ
62013070802 นางสาวจุฑาทิพย� นุ5นคง
62013070803 นางสาวสุวภัทร ทองเงิน
62013070804 นางสาวสุรีรัตน� สุขน%อย
62013070805 นายกิตติศักด์ิ ล5องวิเชียร
62013070806 นางสาวพรพรรณ ผลประโยชน�
62013070807 นางสาวนภานันท� เทวกุล ณ อยุธยา
62013070808 นางสาวจิราภรณ� บาลยอ
62013070809 นางสาวขนิษฐา เสาสมภพ
62013070810 นางสาวอรทัย อมรจตุรกุล
62013070811 นางสาววัชชิรา วันเพ็ญ
62013070812 นายสัญชัย พงศ�สิริวรกุล
62013070813 นางสาวธัญญาณี จิระแพทย�
62013070814 นางสาวอัจฉรา อร5ามศรี
62013070815 นางสาวศศิกมล กEาหล%า
62013070816 นายสุภสิชฌ� อังคกิจสุวรรณ
62013070817 นางสาวนุชจรีย� แจ5มเจ็ดริ้ว
62013070818 นายชวลิต สมนึก
62013070819 นางสาวบุณยานุช พันธ�ต5าย
62013070820 นางสาวศิริพิมพ� ชัยแก%ว
62013070821 นายณรงค�กรณ� ลาแก%ว
62013070822 นายกฤษณธร สาเอี่ยม
62013070823 นางสาวสุภัสสรา อุ5นพัฒนาศิลปQ
62013070824 นางสาวณัฐิวรรณ เผือกร5มโพธ์ิ
62013070825 นางสาวเบญจพร ศรีสุวรรณ�
62013070826 นายกฤดากร สารทนงค�
62013070827 นางสาวนันทาวรรณ เทศสีสุข
62013070828 นายธนชัย ยุทธชัย
62013070829 นางสาวศรวงสุดา ม่ันคง
62013070830 นางสาวอรกนก แก%วแหวน

หน%า 2361 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070831 นางสาวมุขรวี ปราบทมูล
62013070832 นายวสุนธรา แสงสกุลศรี
62013070833 นางสาวคํานึง ศรีนาค
62013070834 นางสาวมณฑาทิพย� เสาหงษ�
62013070835 นายนิกร เบ%าเฟLMอย
62013070836 นางสาวอัญชนา หอมระรื่น
62013070837 นายสราวุธ พวงกลิ่น
62013070838 นายชาตรี มูลจินดา
62013070839 นางสาวภาวดี พระสว5าง
62013070840 นางสาวป@ยะลักษณ� ทองพล
62013070841 นางสาวพิชานันท� ชิณวงค�
62013070842 นายพีรพล สุพิชย�
62013070843 นายกฤษดา ศรีบุญนาค
62013070844 นายเมธาวิน เขียวแก%ว
62013070845 นางสาวอัมภาพรรณ หงษ�ขจร
62013070846 นายกิตติ ผลเดช
62013070847 นางสาวมุกดา รัตนคช
62013070848 นายนัฏฐกรณ� โพธิสาขา
62013070849 นางสาวศรีสุรัตน� เหลืองอักษร
62013070850 นางสาวปวริศา พัฒนจันทร�
62013070851 นางสาวธนาทิพย� มานะกิจรุจี
62013070852 นางสาวราณี โตสาแน
62013070853 นางสาวอัจฉรา คุ%มทรัพย�
62013070854 นางสาวนัยนา ไชยสุระ
62013070855 นางสาวพรวิมล รัตนติกุล
62013070856 นางสาวเฟLPองฟ;า เสริมใหม5
62013070857 นายเกียรติกุล รตนโพธิชัย
62013070858 นายปรัชญา แผ%วพลสง
62013070859 นายสุเมธ นิยะพัฒน�
62013070860 นางสาวชุลีกร สาวิสัย

หน%า 2362 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070861 นางสาวชลดา ภักดี
62013070862 นางสาวกวิตา ซินสุน
62013070863 นายโกเมน วิวัฒนเศรษฐ�
62013070864 นายอติวัส ศิริพันธ�
62013070865 นางสาวฤดีมาศ ทรงประโคน
62013070866 นายอนุเทพ เชยสาคร
62013070867 นางสาวนิณัตญารา เลาะนะ
62013070868 นางสาวเปรมฤทัย เฉลิม
62013070869 นางสาวปาณิตา สายคําทอน
62013070870 นางสาวอภิชญา กาญจนกิจสกุล
62013070871 นางสาวภาวิตา เส%งย5อง
62013070872 นายวุฒินันท� ถานอ5อน
62013070873 นายสิทธิกร จอมคําสิงห�
62013070874 นายก%องภพ อ5อนฤทธ์ิ
62013070875 นายวิริทธ์ิพล แสงทรัพย�
62013070876 นางสาวปรีดาภรณ� เกตุสมพงษ�
62013070877 นางสาววรรณฤดี สีดํา
62013070878 นางสาวเนตรนภา ดีมงคล
62013070879 นายวิษณุพงษ� จันทรมณี
62013070880 นางสาวพรพิมล ชารีแก%ว
62013070881 นางสาวพิมพ�มาดา สมบุญอ%วน
62013070882 นางสาวเสาวลักษณ� ทองประดับเพชร�
62013070883 นางสาวสุภาวดี บุญธรรม
62013070884 นางสาวอติภา ผลหอม
62013070885 นายทักษิน ดวงสาม
62013070886 นางสาวศิวาพร ใสสะอาด
62013070887 นายจตุรงค� มาศพงค�
62013070888 นางสาวอารีย�ญา จันทาพูน
62013070889 นายสุรศักด์ิ ไชยเวทย�
62013070890 นางสาววิมลพร ทองศรี

หน%า 2363 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070891 นางสาวปทุมรัตน� บุญฤทธ์ิ
62013070892 นางสาวณัฐญาพร จันทร�สวน
62013070893 นายฐิติพันธ� เอียบฉุ%น
62013070894 นางสาวเกศษรา ทรัพย�มูล
62013070895 นางสาวปFญจมา เปรมไสย
62013070896 นายสุรพันธ� ปFตตานี
62013070897 นางสาวณัฐิกา คงสมบัติ
62013070898 นางสาวฟองพิกุล ทองลิ้ม
62013070899 นางสาวสัณฑ�ศรัณย� เหล็กดี
62013070900 นายสรายุทธ หมาดตุด
62013070901 นางสาวนัฎจนันท� บํารุงพันธ�
62013070902 นางสาวณัฐพร รามิลกานต�กุล
62013070903 นางสาวกนกวรรณ หวานแช5ม
62013070904 นางสาวเกวลิน คล%ายสุบรรณ
62013070905 นางสาวกาญจนา โสปFญหริ
62013070906 นางสาวปาริษา ไหมสุวรรณ
62013070907 นางสาวณัฐมน หินขาว
62013070908 นางสาวยมาภรณ� อินทรแสง
62013070909 นางสาวจุฑามาศ เขียววารี
62013070910 นายชนัฐชนม� ภู5อารีย�
62013070911 นางสาวพัชรียา เทียนชัย
62013070912 นางสาวเงินตรา รัถการโกวิท
62013070913 นายธนกฤต ทันโหศักด์ิ
62013070914 นางสาวเพ็ญพักตร� คันธจันทร�
62013070915 นางสาวน้ําฝน เผ5าเครือ
62013070916 นายวีรภัทร เรืองศรี
62013070917 นางสาวศิริพร สายแก%ว
62013070918 นายไชยวัฒน� สุขด%วง
62013070919 นางสาวสุพรรณี สมบัติวงศ�
62013070920 นางสาวไพลัดดา กุงไธสง

หน%า 2364 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070921 นางสาวอภิรดี รักษ�ธรรม
62013070922 นายพสธร ไนยเนตร
62013070923 นายพงค�พัฒน� ต่ิงแตง
62013070924 นายนุกูล หม่ันเสมอ
62013070925 นางสาวกมลศรี ย้ิมประเสริฐ
62013070926 นางสาวธิติมา ทศวิสูตร
62013070927 นายมณเฑียร จรดล
62013070928 นางสาวอุบลวรรณ บัวชาญ
62013070929 นางสาวกรรณิการ� กาวิลตา
62013070930 นางสาวปาจรีย� บุญรักษ�
62013070931 นายสิรรัฐ วิยาภรณ�
62013070932 นางสาวปณิตา แก%วคล%าย
62013070933 นายภควัต ปองสุวรรณ
62013070934 นางสาวศิริรัตน� พุทโธ
62013070935 นายธนัท โกศล
62013070936 นายยุทธพิชัย เกษหอม
62013070937 นายสุรชัย สริมลําจวน
62013070938 นางสาวสุวิมล ทวีชาติ
62013070939 นางสาววัฒนาลัย ชัยชาญวิทย�
62013070940 นายเจตริน นนทแก%ว
62013070941 นางสาวณัชชา เฉลิมรัตน�
62013070942 นางสาวจันทร�วิสา คงฉิม
62013070943 นางสาวพิกุล ป;องหมู5
62013070944 นางสาวปราณิศา ไสยลักษณ�
62013070945 นายปวิธ ปรารัตน�
62013070946 นางสาวจิราวดี วรรณาหาร
62013070947 นางสาวธัญสิริ สุวรรณอาภรณ�
62013070948 นายคมสัน ดาวทอง
62013070949 นายวีระวุฒิ ทองดี
62013070950 นางสาวฉัตราภรณ� ประไพ

หน%า 2365 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070951 นายธนภณ กุนกันไชย
62013070952 นางสาวฉวีวรรณ ศรีโปฎก
62013070953 นางสาวลินดา นิมะลา
62013070954 นางสาวเมทาวี มีเกล็ด
62013070955 นายธนัท โพธ์ิเอี่ยม
62013070956 นางสาวเมธาพร เมืองตัง
62013070957 นายธนดล บัวทอง
62013070958 นางสาวนุจรี เทพโภชน�
62013070959 นางสาวจิราพร รอดหยู5
62013070960 นางสาวณีรนุช ป@นะถา
62013070961 นางสาวสุพัตรา กาไชย
62013070962 นายเศรษฐกิจ ถูกจิตต�
62013070963 นางนุชพร บุนนาค
62013070964 นางสาวณัฐรินีย� กิจลือเกียรติ
62013070965 นางสาวทิพย�สุดา นามดารา
62013070966 นางสาวอาทิตยา บุตรตมะ
62013070967 นายวรทัต เกตุประยูร
62013070968 นางสาวอุรัสยา แดงตะโก
62013070969 นางสาวสุภา สาระกูล
62013070970 นางสาวมาลินี ทาทอง
62013070971 นางสาวสาวิตรี คงม่ัน
62013070972 นายสุทธยุทธ วงศ�ประสิทธ์ิ
62013070973 นางสาวรวิสรา เมาะราษี
62013070974 นางสาวณิชารีย� ศรีผดุง
62013070975 นางสาวฤติมา ช5วยชูกูล
62013070976 นางสาวอรกัญญา ทิพย�เกษร
62013070977 นางสาวกมลทิพย� สิทธิบุญเรือง
62013070978 นางสาวสุดารัตน� ลลิตไพศาล
62013070979 นางสาวลลนา ทรงผาสุข
62013070980 นางสาวจันทิมา ม่ันเจUก

หน%า 2366 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013070981 นางสาวรัตนรัตน� ปานคง
62013070982 นางสาวกิตติวรา เตชะ
62013070983 นางสาวจรินทร พวงเงิน
62013070984 นางสาวกมลวรรณ โอ5เรือง
62013070985 นางสาวสิริกัญญา สมมาคูณ
62013070986 นางสาวสุภาพร จันทร�ดา
62013070987 นายวัชรชัย มิตรจันทร�
62013070988 นางสาวจารุวรรณ จันทร�ศรี
62013070989 นายฐิติพงศ� ทรงมิตร
62013070990 นางสาวศิริเนตร สุจจชารี
62013070991 นางสาวพัชชา กาญจนปาน
62013070992 นางสาวณัฐธิดา เทพจิตร
62013070993 นางสาวจิณณาพัฒน� ผิวเกลี้ยง
62013070994 นางสาวกิตติยา เติมช%อย
62013070995 นางสาวกชมน ธนะไชย
62013070996 นางสาวอาทิตยา กิจติโก
62013070997 นางสาวจิราวดี จันทร�พิทักษ�
62013070998 นายภานุมาส ภาณุมนต�วาที
62013070999 นางสาวนิศารัตน� พิมพ�แดง
62013071000 นางสาวภัทราวดี เข่ือนศิริ
62013071001 นางสาวสุธิดา แก%วดวงดี
62013071002 นางสาวสุพิชชา สุนทรวิภาต
62013071003 นายภาคภูมิ พันธุ�กิริยา
62013071004 นายวินัย ชื่นผล
62013071005 นางสาวพรพรรษา นิโครธานนท�
62013071006 นายอนุรักษ� มาหนองหว%า
62013071007 นางสาวอาภาภรณ� ปลอดปล%อง
62013071008 นางสาววันวิสา นันทวัตร
62013071009 นายอาคม ขําประนต
62013071010 นายศราวุธ ธรรมรัตน�

หน%า 2367 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071011 นางสาววรารัตน� เรืองบุญแก%ว
62013071012 นางสาวไพรินทร� วาทชัยกุล
62013071013 นางสาวปรีชญา สงวนไทร
62013071014 นางสาวกินิน อโมทยกุล
62013071015 นางสาวสายธาร บัวทิพย�
62013071016 นายอริฟ อับดอลลา
62013071017 นายสิรกิจ พรบังเกิด
62013071018 นางสาวชลนัน สืบเชื้อ
62013071019 นางสาวรุ%งทอง กิจประเสริฐผล
62013071020 นางสาวธิติมา สีงาม
62013071021 นางสาวธนกมลวรรณ วิจินวัฒนะ
62013071022 นายชัยชนะ สิงห�ฮวบ
62013071023 นางพัฒน�นรี สร%อยเพ็ชร�
62013071024 นางสาวแจนจิรา สายยืด
62013071025 นางสาวกาญจนา ประสาท
62013071026 นางสาวชนัญชิดา วงษ�ภักดี
62013071027 นางสาวศุภลักษณ� ขุนทอง
62013071028 นางสาวศศิธร นันทนพิบูล
62013071029 นางสาวอรณิชา หลวงทน
62013071030 นางสาววรวรรณ จรัสตระกูล
62013071031 นางสาวยลลัดดา สุนันทิพย�
62013071032 นางสาวอุรัสยา ธนรุจีวงศ�
62013071033 นางสาวอรศิลปQ รุ5งวิชาประเสริฐ
62013071034 นางสาวธนพร เปลี่ยนดี
62013071035 นางสาวมนรดา จันทร�ดวงดี
62013071036 นางสาวจิตร�รัฐฎา เจนไธสง
62013071037 นายกันตพงศ� ซุ5นห%อง
62013071038 นายอภิวัฒน� พูนดี
62013071039 นายนัฐวุฒิ ย้ิมวดี
62013071040 นายภูริทัต ไชยมุติ

หน%า 2368 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071041 นางสาวลลิตา โคตรสุวรรณ�
62013071042 นางสาวสไลย�รา หวังปFญญา
62013071043 นางสาวแก%วจันทร� ศรีประสาน
62013071044 นางสาวศรีสมร อ%นคง
62013071045 นายพัทธ�ธัญญ� อุบาลี
62013071046 นางสาวพิชญภัค ปุกคําแดง
62013071047 นางสาวหทัยรัตน� ยุทธกําธร
62013071048 นางสาวมนันญา เกตุสกุล
62013071049 นางสาวกวินทิพย� สาธุธรรม
62013071050 นายนรพล รพีอาภากุล
62013071051 นายธีระทัศน� ผอมสวัสด์ิ
62013071052 นางสาวสุทธิดา อภิธรรมวงศ�
62013071053 นายพิทักษ� พันลําภักด์ิ
62013071054 นางสาวอภิชญา ชละธาร
62013071055 นางสาวธนากาญจน� เต็มอุ5น
62013071056 นางสาวณัฐรัตน� แดนวนาภิรมย�
62013071057 นางสาวปวริศา ขนไทย
62013071058 นายพงษ�ศธร แพงผม
62013071059 นางสาวจุฬาลักษณ� ค5ายใส
62013071060 นายอธิเนตร อ5อนเกลี้ยง
62013071061 นางสาวมารีนา มะหะหมัด
62013071062 นายณัฐฐนปราชญ� บรรจงจิตต�
62013071063 นางสาวเพชรรัตน� พุกเนียม
62013071064 นายภานุพงศ� ยืนยาว
62013071065 นางสาวสุปรียา สุคนธจิตต�
62013071066 นางสาวอังคณา สุขสมัย
62013071067 นางสาวกนกวัลย� มนตรี
62013071068 นางสาวสิรัญญา ไรจินดา
62013071069 นางสาวภัทราพร รจพจน�
62013071070 นางสาวอาทิตยา หนูโพธ์ิ

หน%า 2369 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071071 นางสาวอภิรดี ปลั่งกลาง
62013071072 นางสาวอังคณา ปุXนบรรลือเดช
62013071073 นายสุทัศน� มณีเขียว
62013071074 นางสาวสุนันทา มีบุญ
62013071075 นางพัชรีภรณ� ลอยแก%ว
62013071076 นายปริญญา วงษาเคน
62013071077 นายอดิเรก บุญเมือง
62013071078 นางสาวธนิดา บุตรธะนา
62013071079 นางสาวกชภัส สดมพฤกษ�
62013071080 นายดารพุธ ศรีธรรมวุฒิ
62013071081 นายสรพงศ� กุนัน
62013071082 นายภาณุวัฒน� ศรีสุวรรณ�
62013071083 นางสาวกชกร หัสโนดาต
62013071084 นางสาวภารวี สุรินทร�วัฒนกุล
62013071085 นายวรวุฒิ พรายอําไพ
62013071086 นางสาวฐิรกานต� ฟFกถาวร
62013071087 นายอนุวัฒน� เครือแก%ว
62013071088 นายธราเทพ ชาลีระหาร
62013071089 นางสาวรัตติยา ปานพูล
62013071090 นางสาวณิชนันชน� พงศ�จตุรภัทร�
62013071091 นางสาวภรณ�พิสุทธ� บุญไทย
62013071092 นางสาวชลาธร คมขํา
62013071093 นายศุภชัย สูงย่ิง
62013071094 นางสาวกัญญาณัฐ เรืองรุ5ง
62013071095 นางสาวณัฐนิชา อยู5จุ%ย
62013071096 นางสาววรนิษฐา ประสาน
62013071097 นายศตสิณฑ� ตันชาลี
62013071098 นางสาวนันท�นภัส ศรีลิขิต
62013071099 นางสาวป@ยะพร กําไลเพ็ชร
62013071100 นางสาวรจนา ศิรังศิลปQ

หน%า 2370 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071101 นางสาวปFณฑิตา ทิพยจันทร�
62013071102 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเยาวลักษณ� ศรียาเทพ
62013071103 นางสาวนิตยา ชาติเชื้อ
62013071104 นางสาวกมลทิพย� ชาวดง
62013071105 นายชวิศ อินเทพ
62013071106 นางสาวนิณพิฏฐ�ศญา ส5งสัมพันธ�สกุล
62013071107 นางสาววราภรณ� คําเงิน
62013071108 นางสาวสุกัญญา แม%รักษา
62013071109 นายยงยุทธ เลิศธิราวงศ�
62013071110 นายพงษ�สิทธ์ิ คําสอนพันธ�
62013071111 นางสาวจันริญา ชุ5มหอม
62013071112 นายใหม5 ศรีนาค
62013071113 นางสาวชุติกานต� ศรีรักษ�
62013071114 นายอัศวิน กลิ่นสอนแทน
62013071115 นายวิทวัส ศรีรัตนพันธ�
62013071116 นางสาวกรกนก สมวัน
62013071117 นายกัมปนาท คํามหา
62013071118 นางสาวชัชชญา คชภักดี
62013071119 นายสิรภพ มีบุญ
62013071120 นางสาวชนินาถ คุณดิลกพร
62013071121 นางสาวธักษะกรณ� วงค�ใจ
62013071122 นางสาวนันทนัฐ มณีวิหค
62013071123 นางสาวฐานิตา จุลพัฒน�
62013071124 นางสาวพิมพ�พนิต บุญนํา
62013071125 นางสาวตรีรัตน� อ5วมทับ
62013071126 นางสาวสุพรรษา พวงราช
62013071127 นางสาวจิตติพัฒน� มูลสาระ
62013071128 นางสาวกมลชนก สมใจ
62013071129 นางสาวหฤทัย ศักด์ิลีลากุล
62013071130 นางสาวปรีญารักษ� พรมแสง

หน%า 2371 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071131 นายณัฐดนัย สุขอนันต�
62013071132 นางสาวชนกพร หม่ืนชํานาญ
62013071133 นายชาติชาย เมืองแก%ว
62013071134 นางสาวอภิญญา ช5วยสําเร็จ
62013071135 นายจักรภัทร อุยสุย
62013071136 นางสาวสุกัญญา รูปขาว
62013071137 นายวรนิตย� ลือชา
62013071138 นางสาวจารุนันท� จันทฤทธ์ิ
62013071139 นางสาวณัชชา มณีสิน
62013071140 นางสาวธีริศรา เทียมฮ%อ
62013071141 นายนพรัตน� วงษ�พิทักษ�
62013071142 นางสาวพรฤดี วนาพร
62013071143 นางสาวยชิษฐา มาศจุฑาเศรณี
62013071144 นางชฎาพร ปาวรีย�
62013071145 นายวิศณุ เพ็งคง
62013071146 นางสาวฐายิกา วันนิจ
62013071147 นางฤติมา เล5งเวหาสถิต
62013071148 นางสาวธนัชชา เกษอินทร�
62013071149 นางสาวธนพร ศิริบรรจง
62013071150 นางสาวกนกพร อุปทะ
62013071151 นายโชติวิทย� จันทนวรรณ�
62013071152 นางสาวพรรณนุลักษ� ศรีชมภู
62013071153 นายทรงกช นิลเกษม
62013071154 นายวีรภัทร ชนะนา
62013071155 นายวิสุทธ์ิ กะแตเซ็ง
62013071156 นางสาวอาทิตา นิยมเดชา
62013071157 นางสาววะสา ปฏิสัมภิทาวงศ�
62013071158 นางสาวเสาวริน จิตรสมประสงค�
62013071159 นางสาวลาวัลย� มาสะระ
62013071160 นางสาวฐาณัฐดา ผาคํา

หน%า 2372 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071161 นางสาวชุติมณฑน� เกิดศิริชัย
62013071162 นางศิรินทิพย� ซาฟYอีน
62013071163 นางสาวชลลดา สิงคารวนิช
62013071164 นางสาวทรรศนวรรณ สงกาง
62013071165 นางสาวชริสรา พวงมาลัย
62013071166 นางสาวนวลชนก นานอน
62013071167 นายวรวุฒิ ปFดนา
62013071168 นางสาวป@ยวรรณ บุรินทร�วัฒนา
62013071169 นางสาวอภิสรา หล5ออริยา
62013071170 นายพิสิฐ ตุละธน
62013071171 นางสาวพรรณี นิตยศร
62013071172 นายภัทรชนน สุระทิพย�
62013071173 นางสาวนลินี จันทรสุขสันต�
62013071174 นางสาวสาริศา พรหมพจนารถ
62013071175 นางสาวยลพัชร� บรรเทือง
62013071176 นางสาวบุปผาชาติ นับแสน
62013071177 นายพรภวิษย� ศรีพสุยานนท�
62013071178 นายเพียรวิทย� ตรีรัตน�สุข
62013071179 นายบวร ป@Pนนาง
62013071180 นางสาวพลอยวิไล บานวิมล
62013071181 นางสาวสุธิตินันท� ศรีราษฎร�
62013071182 นางสาวกุลฑีรา เสือปรางค�
62013071183 นางรัศม์ิลภัส บัวหอม
62013071184 นายทรงพล กริชพัฒนา
62013071185 นางสาวเจนจิรา ไชยศรี
62013071186 นางสาวรัตติยากร ปรางนวล
62013071187 นางสาววรรณิการ� หมุดหมัด
62013071188 นายตติยะ ไพจิตรานนท�
62013071189 นางสาวรัฐติญา พวงภู5
62013071190 นางสาวพรทิพย� สุขประสงค�

หน%า 2373 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071191 นายปรีดี บุญจันทร�
62013071192 นายซูกีฟลี สาและ
62013071193 ส.ต.ท.พิชิตพล ศิริเวช
62013071194 นางสาวปFทมวรรณ พรมมา
62013071195 นางสาวยุพิน กาลออง
62013071196 นางสาวทิพย�สุดา ด%วงพันธ�
62013071197 นางสาวณัฐจารี วัฒนเดช
62013071198 นางสาวพัชรินทร� กองสินแก%ว
62013071199 นายชนะศักด์ิ สินมา
62013071200 นางสาวพรพิมล หลีวิจิตร
62013071201 นางสาวนิกัรตีณีย� นิเฮาะ
62013071202 นางสาววาสนา อนันต�
62013071203 นางสาวฐิติชญาน� นาสินสร%อย
62013071204 นายจักรินทร�วัชร� แก%วกาญจน�
62013071205 นางสาวศรารัตน� อารยะรัตนกุล
62013071206 นางสาวธัญญลักษณ� บุญเจริญศรีชัย
62013071207 นางสาวลภัสรดา มูลกุศล
62013071208 นางสาวอัมภา จัตุกูล
62013071209 นางสาววรรณศิริ ชมเชย
62013071210 นายธนภัทร พันกันปราณี
62013071211 นางสาวกนกพร เฑียรทอง
62013071212 นางสาวธักศมณ ขาวไชยมหา
62013071213 นางสาวป@ยดา คุณทรัพย�
62013071214 นายยุทธนา ศรีนาค
62013071215 นายกรีฑาพล ศุภวัชระ
62013071216 นายณัฐวัฒน� ห%าวหาญ
62013071217 นายธัญพิสิษฐ� ทองดํา
62013071218 นางสาวศศิธร ชะโลธร
62013071219 นางสาวทิพวรรณ พลเย่ียม
62013071220 นางสาวบัลกิส อาแซ

หน%า 2374 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071221 นางสาวอรนิด ใจมา
62013071222 นางสาวหนึ่งฤทัย อินแสนตUะ
62013071223 นางสาวนิชาภา แก%วบุรมย�
62013071224 นางสาวธิดาเทพ แสนสร%อย
62013071225 นางสาวระดับดาว ปานุภาพ
62013071226 นางสาวณิชนันทน� วะทา
62013071227 นางสาวพรศิริ นุ%ยฉิม
62013071228 นางสาวเขมจิรา จุฑาทวีสิน
62013071229 นางสาวจรัสศรี อ5อนฉํ่า
62013071230 นางสาวศิริขวัญ ศรีจันทร�
62013071231 นางสาวปนัดดา เนตนิล
62013071232 นางสาววาฮีดา ดือราแม
62013071233 นางสาวมยุรา สาสุธรรม
62013071234 นางสาววรารัตน� จักรชัย
62013071235 นางสาวอาราดา ครองเคหา
62013071236 นางสาวภาชินี คําพระคุณ
62013071237 นายธีรพิชญ� บุญมา
62013071238 นางสาวสุภัสตรา ม5วงโพธ์ิเงิน
62013071239 นางสาวสาลิณี สิทธิรักษ�
62013071240 นายนันทราช ท5วมไธสง
62013071241 นายอนุภาพ คงศรี
62013071242 นางสาวเบญจรัตน� จันทร�เด่ียว
62013071243 นางสาวศศิธร สิงห�แก%ว
62013071244 นางสาวนิตยา กุณธิ
62013071245 นางสาวอุบลรัตน� สุขเกษม
62013071246 นางสาวสุพิชญา เกิดอะโณ
62013071247 นางสาวธวัลรัตน� ฉัตรอนันทเวช
62013071248 นางสาวพรทิพย� วงษ�จิรากร
62013071249 นางสาววลัยภรณ� ทองนาค
62013071250 นางสาวสุวพัชร� วิเศษสันติกุล

หน%า 2375 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071251 นางสาวแสงอรุณ สระทองเทียน
62013071252 นางสาวสุพรรษา ไชยดํา
62013071253 นางสาวเบญจมาศ วิชัยวงค�
62013071254 นายพงษ�ระพี สุเพียร
62013071255 นางสาวหนึ่งฤทัย เฉลิมบุญ
62013071256 นางสาวณัฐธยาน� หงษ�สิงห�
62013071257 นางสาวอริสรา เชาวลิตวงศ�
62013071258 นางสาววาราดา จันทร�มหา
62013071259 นางสาวพิชญ�วดี ชมภูทัด
62013071260 นางสาวสุจิตรา พงศ�พุฒิ
62013071261 นางสาวสิริพร กองจินดา
62013071262 นางสาวจิรัฐยา พราหมณ�แก%ว
62013071263 นางสาวจุฑามณี วิเชียรแก%ว
62013071264 นางสาวสุธินันท� ชลมุกข�
62013071265 นายกฤษฏิภัสณ� ฤทธิเดช
62013071266 นางสาวหทยา คร%ามไพบูลย�
62013071267 นายฐิติวัฒน� วงษ�ปรีชา
62013071268 จ5าอากาศโทวิฑูรย� แขไข
62013071269 นายศุภสิทธ์ิ มีโภคา
62013071270 นางสาวจารุวรรณ เกิดแก%ว
62013071271 นางสาววรัชยา พลอยภัทรภิญโญ
62013071272 นางสาวรัตติกาล พรมนา
62013071273 นางสาวปณิดา นันทยานา
62013071274 นายธนวัต บุระคร
62013071275 นายศักด์ิชัย วงค�ภควัต
62013071276 นางสาวคุณาพร ชัยคํา
62013071277 นายสมเกียรติ ม่ันคง
62013071278 นายอุสมาน วาจิ
62013071279 นายอัศจรรย� เลิศป@ยะวรรณ
62013071280 นางสาวนฤมล ตันสันเทียะ

หน%า 2376 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071281 นางสาวอัจฉรา ศรีเพริศ
62013071282 นายพงศธร พิกุลทอง
62013071283 นางสาวอารีรัตน� บุญยง
62013071284 นายพงศ�ศรัณย� ทรงทัตธนโภคิน
62013071285 นางสาวทิชา ยวงอักษร
62013071286 นางสาวอัจฉรา ลีเวนส�
62013071287 นางสาวสิรินันฑา เกตุแดง
62013071288 นางสาวปาริษา งามนิล
62013071289 นางสาวเดือนเต็ม ตันติวัฒนะผล
62013071290 นางสาวนริศรา บุณยศรีวงศ�
62013071291 นางสาวสุภาวดี ลิ้มตระกูล
62013071292 นายกีรติ ลิ่มสืบเชื้อ
62013071293 นางสาวณัฐวรรณ จันทไหว
62013071294 นายอานนท� กันศักด์ิ
62013071295 นางสาวพนัชกร แปงปFญญา
62013071296 นางสาวพลอยไพลิน ชัยอุดม
62013071297 นางสาวเพ็ญนภา สุวงษ�
62013071298 นางสาวคนึงรักษ� บุญประเสริฐ
62013071299 นางสาววรางคณา งามย่ิงยืน
62013071300 นายอนิวรรต บัวคง
62013071301 นายอมรเทพ สืบสาย
62013071302 นางสาวทัศนีย� เหล5าภักดี
62013071303 นางสาวนันทพร โพธ์ิสุข
62013071304 นายกฤตติกุล เอื้องแก%ว
62013071305 นายสมสง5า ธูปโชติ
62013071306 นางสาวอรทัย พูนไธสง
62013071307 นายเอกชัย ทุ5งเสม็ด
62013071308 นางสาวพิมยาภรณ� ลุงติ
62013071309 นางสาววิลาวัลย� ยอดชํานาญ
62013071310 นายพงศ�จักรี ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

หน%า 2377 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071311 นายจักริน กาเงิน
62013071312 นายรัฐเขต มากคงแก%ว
62013071313 นางสาวพนิดา คชภักดี
62013071314 นางสาวจินห�จุฑา แป;นดวงเนตร
62013071315 นางสาวพิมสิริ ติยะโคตร
62013071316 นางสาวเกศณีย� กิจบัญชา
62013071317 นายจักรพงษ� วงศ�วัง
62013071318 นางสาวปานตะวัน จันทรเกษ
62013071319 นายกฤษฎา อนุชิตเกียรติภูมิ
62013071320 ว5าร%อยตรีหญิงปารีณา ชีวธนาคุปต�
62013071321 นางสาวนันท�นภัส ยอดมณี
62013071322 นางสาวมลิตา เสภาแดง
62013071323 นางสาวจริยา เรืองประชา
62013071324 นายนวมินทร� จํารัส
62013071325 นางสาวนิภาพร คงสถาน
62013071326 นางสาวสุชาดา ใจจริง
62013071327 นางสาวรติรส ยะรินทร�
62013071328 นางสาวเพ็ญนภา เทียนสุวรรณ
62013071329 นางสาวพิชญา เพียรทรัพย�
62013071330 นางสาวธนัชรัก ปFญญาถุง
62013071331 นางสาวญาติภักด์ิ ศรีคล%าย
62013071332 นางสาวลลิดา กลิ่นสุคนธ�
62013071333 นางสาวนิภาวรรณ� สมจิตร
62013071334 นายวุฒิไกร ไชยอักษร
62013071335 นางสาวชนกานต� วิเชียร
62013071336 สิบเอกภาวัช โตเรือง
62013071337 นายณัฐพร จิตรรังษี
62013071338 นายฟFกรูดีน มาดเด5น
62013071339 นางสาววรรณิภา ไชยสอาด
62013071340 นางสาวนิสากร เผ5าเวียงคํา

หน%า 2378 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071341 นางสาวธวัลพร ประสิทธิวุฒิศักด์ิ
62013071342 นายจิรายุส ภู5แดง
62013071343 นางสาวกรรณิการ� ศูนย�กลาง
62013071344 นายณัฏฐภพ เรือนโรจน�
62013071345 นางสาวนิภาพร คําพิลา
62013071346 นางสาวป@ยวรรณ นาคทองดี
62013071347 นางสาววรรณนิภา แก%วผลึก
62013071348 นายสมัฐการณ� งามพัฒนพงศ�ชัย
62013071349 นายอรรถพล ใจคํา
62013071350 นางสาวป@ยธิดา เชื้อคีรี
62013071351 นางสาวปวีณา ประโมณะกัง
62013071352 นางสาววริศราพร คํารังษี
62013071353 นางสาวพรพิมล โพธ์ิน%อย
62013071354 นางสาวนภาพร ขําน้ําคู%
62013071355 นายวิโรจน� เทพแสงทอง
62013071356 นายอัครภณ สุทธิพงศ�ไมตรี
62013071357 นางสาวณัฏฐา บุญรักษ�
62013071358 นางสาวณัฐนันท� มีชัย
62013071359 นายศราวุท บัวสุวรรณ
62013071360 นายธนดล เผือกรักษา
62013071361 นายกฤษฎ์ิ พูลผล
62013071362 นางสาวนันทวรรณ ป;องทรัพย�
62013071363 นางสาวกานต�ชนก กิตติประภานันท�
62013071364 นางสาวพนิดา พวงอินทร�
62013071365 นางสาวนลัชนันท� อัมระนันทน�
62013071366 นายพงศกร ม่ิงศิริรัตน�
62013071367 นายสายชล ดิษฐวงศ�
62013071368 นางสาวปภาวี ศรีวารี
62013071369 นางสาวไปรยา ถีระแก%ว
62013071370 นางสาวสิริกาญจน� สินสาย

หน%า 2379 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071371 นางสาวสวรรยา อินทรภาส
62013071372 นางสาวศุภาพิชญ� วิชระโภชน�
62013071373 นางสาวฉัตร�พิศุทธ์ิ กลิ่นชื่น
62013071374 นางสาวภาภินันท� เกิดโสดศรี
62013071375 นางสาวกณิกนันต� ปFญญากรณ�
62013071376 นางสาวกุลจิรา ธรรมวงค�
62013071377 นางสาววิภาพร วะเกิดเป;ม
62013071378 นางเยาวนาฎ ซ%ายเกล%า
62013071379 นางสาวนูซีตา บือโต
62013071380 นางสาวนันทิกา สุขสงวน
62013071381 นายพงษ�ศิริ ผลาฎิศัย
62013071382 นางสาววนัญญา วสุกุลกานต�
62013071383 นางสาวไอลดา เทียนเงิน
62013071384 นางสาวชลลดา ทองพาศน�
62013071385 นายชยากร อรุณรัตน�
62013071386 นายเกรียงไกร สุขเขียว
62013071387 นายสุชิต อรุณรัมย�
62013071388 นายไตรรงค� พรหมเทศ
62013071389 นางสาวเนตรชนก กําลังมาก
62013071390 นางสาวอิศราภรณ� ชูเสือหึง
62013071391 นางสาวศุภกานต� ธิราพืช
62013071392 นางสาวมณฑิรา โพธิยะราช
62013071393 นางสาวภาณุมาศ เหมะคีรินทร�
62013071394 นางสาวป@ยฉัตร สุขยงค�
62013071395 นางสาวณัฐชนากานต� อิงบุญ
62013071396 นางสาวเสาวลักษณ� กล5อมสงค�
62013071397 นางสาวนิชนิภา กาต้ิง
62013071398 นายพิพัฒพงษ� เซ5งแซ5
62013071399 นายภิรมย� สัจวงศ�กุล
62013071400 นายจีรภัทร ชะวะนิตย�

หน%า 2380 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071401 นางสาวรุจิราพรรณ เย็นใจ
62013071402 นางสาวศุภราภรณ� มีสุข
62013071403 นางสาวกนกนาถ ตันติวัฒนะผล
62013071404 นางสาวอารีญา ชะฎาทอง
62013071405 นางสาวชนาพร พันธ�ปFญญากรกุล
62013071406 นางสาววีรยา ศรีพรหม
62013071407 นางสาวเกวลี ถาวรศักด์ิ
62013071408 นายอัครวัฒน� พันจันทร�
62013071409 นายสุรศักด์ิ บันลือหาญ
62013071410 นางสาวดุสิตา ช้ําเกตุ
62013071411 นายเกียรติชัย วาดอักษร
62013071412 นายอานันชา สมเจริญ
62013071413 นายศักด์ิพล ดีสม
62013071414 นางสาวธนัชชา มีนุ5น
62013071415 นายณัฐนินทร� ศรีบุญรอด
62013071416 นางสาวสุทธิมน ช5วยบํารุง
62013071417 นางลักขณา พุ5มอรุณ
62013071418 นางสาวภวริศา ศรีตะนาวิน
62013071419 นายสุภกฤต เด5นชัยแสงแก%ว
62013071420 นางสาวจตุพร สุริโย
62013071421 นางสาววณิชยา ขาวอุปถัมภ�
62013071422 นายนัฐพล แซมทอง
62013071423 นางสาวรษิกา ภาศรีสมบัติ
62013071424 นางสาวขนิษฐ�ฉาย นาคเสวต
62013071425 นายทิวา ยอดบุญ
62013071426 นายจักรกฤษณ� กุลไกรเวส
62013071427 นายอาหะมะ มะสาและ
62013071428 นางสาวสุกัญญา คงศรี
62013071429 นางสาวกัญญาภัค อุมาลี
62013071430 นางสาวระพีพร ธงยศ

หน%า 2381 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071431 นางสาวศิริพร นุ5มสํารวย
62013071432 นายฐานิสสร ฤทธ์ิธงชัยเลิศ
62013071433 นายพรรษวัศน� พัฒเชียรทอง
62013071434 นางสาวโสภิดา จินะกาล
62013071435 นายปฏิญญา รัตนะยามะ
62013071436 นางสาวอรพรรณ นาคทอง
62013071437 นางสาวจินดารัตน� สิงหาสาร
62013071438 นางสาวอาอัยซะห� มะมิง
62013071439 นางสาวฉัตรกมล เสือปXา
62013071440 นางสาวพัชราภรณ� คงพรหม
62013071441 นายชัยสิทธ์ิ สายโอภาส
62013071442 นางสาวณัฐธยา วงลุนลา
62013071443 นางสาวสุกุมา สุมนาวดี
62013071444 นางสาวณปภัช ทวีชัย
62013071445 นางสาวนฤพร ผลเกิด
62013071446 นางสาววริยา เกณฑ�โรจน�
62013071447 นางสาวภัทริน ถําวาปY
62013071448 นายอัมรินทร� เจะอาลี
62013071449 นางสาวชนิตร�นันท� พิมล
62013071450 ว5าที่ ร.ต.หญิงอุมาพร ฉายเสมแสง
62013071451 นายธนพนธ� แก%วกนก
62013071452 นายชยานันต� นามศิริเลิศ
62013071453 นางสาวจินต�จุฑา มงคลทําดี
62013071454 นางสาวฐาปนีย� พงษ�สุวรรณ
62013071455 นางสาวอมราพร นาคดํา
62013071456 นางสาวกนกวรรณ ด%วงเมือง
62013071457 นางสาวพรประภา ภู5นิ่ม
62013071458 นายภราดร ศรีสุข
62013071459 นางสาวฑิติพร บุญนํา
62013071460 นางสาวภริตา พรมเช็ก

หน%า 2382 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071461 นายวชิระ เหลี่ยมสมุทร
62013071462 นางสาวกาญจนสิริ อ5อนน5วม
62013071463 นายทวีศักด์ิ ศรีวิกะ
62013071464 นายป@ยศักด์ิ คําหล5อ
62013071465 นายณัฐพงษ� บุญชุม
62013071466 นางสาวพุทธชาติ ป;องขันธ�
62013071467 นางสาวนนทกานต� ฉันทศิลป
62013071468 นายสุพจน� สุขอ5อน
62013071469 นางสาวธนวดี จอหอภักดี
62013071470 นางสาวเขมรัตน� เทพกัลยา
62013071471 นางสาวโชติกา ศรีทรง
62013071472 นายชัชชน วรกิตติ
62013071473 นางสาววันนิดา นาชัยสินธุ�
62013071474 นายสุกิจ วินัยธรรม
62013071475 นางสาวอรอุมา บุญยืน
62013071476 นายนิพนธ� แสงเงิน
62013071477 นางสาวป@ยะมาศ บัวโพธ์ิ
62013071478 นายศราวุธ เจิมจันทร�
62013071479 นายอภิศักด์ิ กาวชู
62013071480 นางสาวทิพสุดา แสงแข
62013071481 นายอานนท� ชัยฤาชา
62013071482 นางสาวสิริพัชร จุลเลข
62013071483 นางสาวฉันทนี เลขสันต�
62013071484 นางสาวกัลยรัตน� ภู5บุญ
62013071485 นายทีปกร สารพานิช
62013071486 นางสาวศิติภา นักขัตระ
62013071487 นายกฤษกร กองศิริ
62013071488 นางสาวกนกวรรณ รอดอารมณ�
62013071489 นายธนวิชญ� ลิ้มสงวน
62013071490 นายบัญชา ป@Pนนิวงษ�

หน%า 2383 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071491 นางสาวประภา จันทรกาล
62013071492 นางสาวเพ็ญทิพย� แย%มมี
62013071493 นางสาวกนกนาถ อนันตบุญ
62013071494 นางรจนา โพศรี
62013071495 นางสาวณปภัช อยู5ทิม
62013071496 นายธีรศักด์ิ เงินสยาม
62013071497 นายนพรัตน� บัวอิ่น
62013071498 นางสาวณปภัช ธัญญ�ภูริสกุล
62013071499 นางสาวธมลวรรณ เรืองจรินทร�
62013071500 นางสาวนวลแพร นาประจุล
62013071501 นายปฏิพัทธ� เสนาบวร
62013071502 ว5าที่ ร%อยตรีธีระศักด์ิ ธรรมนิยม
62013071503 นางสาวอุไรวรรณ บัวทอง
62013071504 นางสาวพนิตตา วัชรนพวิภา
62013071505 นางสาวจิตราภรณ� อยู5ไทย
62013071506 นางสาวเสาวลักษณ� เงินทองดี
62013071507 นางสาวสุกัญญา นาวา
62013071508 นายกิตติพงศ� สนสุภาพ
62013071509 นางสาวสุรีรัตน� สีธูป
62013071510 นายคมศร นิลกําแหง
62013071511 นางสาวพัทธนันท� อยู5คง
62013071512 นายนนทวัช บุตรสําราญ
62013071513 นางสาวปาจรีย� ไชยพิชิต
62013071514 นางสาววันวิสา แซ5คํา
62013071515 นางสาวจุฑาพร นนท�แก%ว
62013071516 นางสาวดาริกา โคตมะณี
62013071517 นายฐิติศักด์ิ หลีจิ
62013071518 นางสาวปาริฉัตร ผกาโสภณ
62013071519 นางสาวนิดา กุฎีเขต
62013071520 นางสาวกมลรัตน� เชื้ออินทร�

หน%า 2384 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071521 นางสาวโชติรส ชื่นชวลิต
62013071522 นางสาวนงลักษณ� สุขราษฎร�
62013071523 นางสาวอักษราภัค ศิริพร
62013071524 นางสาวสมจิตร อ5องใจงาม
62013071525 นางสาวนนทิยา ผิวโต
62013071526 นางสาวกชพร รักษ�ศิลปQ
62013071527 นางสาวนิสา สําเนียงเพราะ
62013071528 นางสาวรัฐธิดา อาจวิชัย
62013071529 นางสาวจิรัชญา ยืนย่ัง
62013071530 นางสาวเจนจิรา ขอสุข
62013071531 นายภาณุพงศ� ยอดเพชร
62013071532 นางสาวเกตุสุดา เสาโกมุท
62013071533 นายเจษรินทร� ลักษณะวิมล
62013071534 นางสาวนนทชา แสนพรม
62013071535 สิบเอกหญิงณัฏฐนันท� พาหา
62013071536 นางสาวปทุมวรรณ สอนมา
62013071537 นายศิริเกียรติ ลักษณะนุวงศ�
62013071538 นางสาวภิญญาพัชญ� ทองอินทร�
62013071539 นายจตุรงค� สะมาลี
62013071540 นางสาวณัฎฐณิชา อินทะเสน
62013071541 นางปาณิชา จันทร�สุย
62013071542 นางสาวธนวรรณ ภู5มะณี
62013071543 นางสาวสวรส ขุนทองแก%ว
62013071544 นางสาวมัณฑนา วิเทศสนธิ
62013071545 นางสาวอัญมณี สําราญนิช
62013071546 นางสาวอริษา อินธิแสง
62013071547 นางสาวจิราภรณ� กระจ5างจบ
62013071548 นางสาววรรณวิษา สุธีระ
62013071549 นายวรรเฉลิม มีนาม
62013071550 นางสาววริศรา เฉลิมสุข

หน%า 2385 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071551 นางสาวพิมพิกา ชวยบุญชุม
62013071552 นางสาววิไลลักษณ� แสงคํากุล
62013071553 นางสาวมารีนา สมบูรณ�
62013071554 นางสาววราพร ทองเนื้อเก%า
62013071555 นายวันชนะ หวังสร%างบุญ
62013071556 นางสาวศิริรัตน� เรียงขัน
62013071557 นางสาวนุสบา ยูนุช
62013071558 นางสาววาสนา แนมบาง
62013071559 นางสาวศศิพิสุทธ์ิ เสมฐิติ
62013071560 นายภูวนัตถ� เจียมพานิชนันท�
62013071561 นางสาวสิริพร กEาดี
62013071562 นางสาวขนิษฐา พรานเนื้อ
62013071563 นางสาวอิงค�กัณฑปภา ช5อประภา
62013071564 นายศรุต ไทยถาวร
62013071565 นายสิรวิชญ� ขัตตะนัน
62013071566 นางสาววรีภรณ� ศรีแสง
62013071567 นางสาวอังสนา พลอยดํา
62013071568 นายนพรุจ พงษ�รัตนชัย
62013071569 นายพิรุณ จิระวิบูลย�รัตน�
62013071570 นางสาวอรุณี เวชวิทยาขลัง
62013071571 นางสาวขวัญใจ ใจแคล%ว
62013071572 นางสาวปาริชาติ จันทร�น%อย
62013071573 นายศิวดล ศุนะยุกติ
62013071574 นายเจษฎา แบบสุวรรณ
62013071575 นางสาวเสาวลักษณ� พิมพ�วงค�
62013071576 นางสาวสุนิสา สุรไกรกุล
62013071577 นายอริย�ธัช ศรีสุวรรณ
62013071578 นายคณาวุฒิ คําพา
62013071579 นางสาวป@ยพร วุยชัยภูมิ
62013071580 นางสาวขวัญฤดี สุคําวัน

หน%า 2386 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071581 นายณัฐพงศ� มาลี
62013071582 นางสาวชลิดา ด%วงทองสุข
62013071583 นายธีรพันธ� เลิศนิมิตกิจ
62013071584 นายรณกฤต เทียนสอาด
62013071585 นางสาวสุปราณี ศิริยา
62013071586 นางสาวทิพวรรณ คําใบ
62013071587 นายพัฒนา นาหล5อง
62013071588 นางสาวนันธิยา คํานึงคง
62013071589 นางสาวจารุวรรณ เพ่ิมดี
62013071590 นางสาวศิริลักษณ� กันทะวงค�
62013071591 นางสาวพัชราพร ศรศิลป
62013071592 นางสาววงศ�ผกา หนูสีงาม
62013071593 นางสาวฟารีดา ฮีแล
62013071594 นายประพันธ� ภัทรกุลชัย
62013071595 นางสาวรวิชา เขียวสอาด
62013071596 นางสาวนิชานาถ พหุพันธ�
62013071597 นางสาวสุรดา กฤษฎ์ิพิญญา
62013071598 นางสาวธนัชพร พุทธิเนตร
62013071599 นายทัศนะ วงศ�รัตนะ
62013071600 นางสาวนฤมล สมศักด์ิ
62013071601 นางสาวมยุรี ไชยมาตร�
62013071602 นางสาวกําไร ฉิมพาลี
62013071603 นางสาวทัชรินทร ศรีเจียม
62013071604 นางสาวเนตรนภา เพ้ิงจันทร�
62013071605 นายอําพล สุขสมาน
62013071606 นางสาวอรอุมา ศรีสุด
62013071607 นางสาวป@ยพร พิมเสน
62013071608 นางสาวรัชนีกร ชุมสวัสด์ิ
62013071609 นางสาวปุณยาพร มาสอน
62013071610 นายภานุวัฒน� ทองมอญ

หน%า 2387 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071611 นางสาวกฤติยาภรณ� ศรีวารี
62013071612 นางสาวพรรณทิวา ชามา
62013071613 นางสาวอุทัยวรรณ รักผล
62013071614 นางสาวปาลิตา มหาโชติกุล
62013071615 นางสาวสุภาพร บุญจงรักษ�
62013071616 นางสาวศิริลักษณ� พานิสุด
62013071617 นายวงศกร วงเวียน
62013071618 นางสาวนาตาชา บัวเจริญธาราเวช
62013071619 นายโอ ใจจ5าง
62013071620 นายชนายุทธ วงศ�สุวัฒน�
62013071621 นางสาวภัสราภรณ� วุฒิจันทร�
62013071622 นางสาวอาทิตยา ผลพัฒนาสกุลชัย
62013071623 นางสาวสุทธิกานต� เพ่ิมฤาชัย
62013071624 นายธนบดี อ5อนละออ
62013071625 นางสาวนุจรีย� สีสม
62013071626 นางสาวชญานิศ อินทอง
62013071627 นางสาววธูรวี บัวทอง
62013071628 นายปรัชญา หอมศิริ
62013071629 นางสาวรุ5งฤดี มีชํานาญ
62013071630 นางสาวกมลวรรณ ขีดเข็ม
62013071631 นางสาวกัลยารัตน� ตากัน
62013071632 นางสาวอรัญญาทิพย� จิตรภูษา
62013071633 นายนพพล ชูแสงศรี
62013071634 นางสาวจิราพร เวชรัตน�
62013071635 นางสาวป@ยะธิดา วงศ�ศิริวัฒน�
62013071636 นางสาวมุกดา อ5อนนิ่ม
62013071637 นายเอกณัฐ โสตถิวัตน�
62013071638 นายธวัชชัย ใจเมือง
62013071639 นางสาวโสรยา ใบเตUะ
62013071640 นางสาวภคอร วรรณภูงา

หน%า 2388 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071641 นางสาวศศิวตี ชนเก5าน%อย
62013071642 นางสาวอินท�วัทน� มาลีเทศ
62013071643 นางสาวฉัตรสุดา เกตุกําพล
62013071644 นายจาตุรงค� ใจใหญ5
62013071645 นางสาวณัฐกาญจน� ประเสริฐ
62013071646 นางสาววิไลลักษณ� จาบประโคน
62013071647 นางสาววรรณสุดา สักมาศ
62013071648 นายจิรายุ อินทรโชติ
62013071649 นางสาวมุทธา สุภาผล
62013071650 นายสันติสุข สมวงศ�วาร
62013071651 นายภาณุพงศ� เพ็ชรพรหม
62013071652 นางสาววรลักษณ� คารวัฒนาวรกุล
62013071653 นางสาวจีระนันท� จันทร�ลี
62013071654 นางสาวฐิติภรณ� คงเลิศ
62013071655 นางญาสุนันทน� ไพฑูรย�เลิศ
62013071656 นางสาวสิตานัน เครือแวงมล
62013071657 นายป@ยวุฒิ ด%วงชุม
62013071658 นายวรากร คงเกิด
62013071659 นางสาวบุษยากร แก%วเพ็ชรพลาย
62013071660 นางสาวสิรินทรา จารัตน�
62013071661 นางสาวจิดาภา สุป@รยะ
62013071662 นางสาวบุญญาภรณ� นวลดี
62013071663 นายศรายุทธ ลิ่มอรุณ
62013071664 นางสาวชนิตา เรืองกิจไพบูลย�
62013071665 นางอรุณี ก่ิงชา
62013071666 นางสาวพรนภัส จอมพงษ�
62013071667 นางสาววราพร พลแก%ว
62013071668 นางสาวชลิดา พูลนารถ
62013071669 นายอากาศ หัสดง
62013071670 นายอโนชา ติดรัก

หน%า 2389 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071671 นางสาวโชติกา ณ นคร
62013071672 นางสาวรณัชฤดี ป;องกันภัย
62013071673 นางสาวกนกวรรณ ลือวราพงษ�
62013071674 นางสาวปรียาภรณ� ศิริรักษ�
62013071675 นายณัฐชนินทร� วิบูลยเสข
62013071676 นางสาวทัศน�วรรณ� พงษ�ขาว
62013071677 นางสาวสุทธญาณ� สาแหยม
62013071678 นายวัชรพงษ� เพาะปลูก
62013071679 นางสาวสุภิญญา มากุล
62013071680 นางสาวฉัตรอุบล อ5องละออ
62013071681 นางสาวศุจิดา เตชนันท�
62013071682 นางสาวกนกวรรณ ก5อบัว
62013071683 นางสาวนที ม่ันน%อย
62013071684 นางสาววราภรณ� สิทธิรักษ�
62013071685 นางสาวพัชรี ทั่งถ่ิน
62013071686 นางสาวเนตรชนก สุวรรณชาติ
62013071687 นางสาวนันทิกา นามลาย
62013071688 นางสาวฤทัยภัสสร� ศรีนันทโนทัย
62013071689 นางสาวศุภาภรณ� กลิ่นจันทร�
62013071690 นางสาวนัฐพร ญาณขันตี
62013071691 นางสาวสุพิชญา สุรเสรีวงษ�
62013071692 นายพลวัฒน� เพชรทองหยก
62013071693 นายศุภณัฐ บุญสด
62013071694 นางสาวกนกวรรณ สิทธิชัยนนท�
62013071695 นางสาวฐิติมน ดวงมณี
62013071696 นางสาวรัชนก โกลาหะฬะ
62013071697 นางสาวเยาวิภา เบ%าทองคํา
62013071698 นายชัยพิชญ� มุขดี
62013071699 นางสาวสุวดี จันทรสาร
62013071700 นายสุทธิพร เรืองพุทธิพงศ�

หน%า 2390 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071701 นางสาวมุตชิตา ใจยา
62013071702 นายจงกล จันมา
62013071703 นายพิมเสน ชาญณรงค�
62013071704 นางสาวหนึ่งฤทัย รังมาตร�
62013071705 นายพีระชาติ ชุมภักดี
62013071706 นายกฤดิกร แจ5มตระกูล
62013071707 นางสาวจารวี ใจวังเย็น
62013071708 นางสาวสายสุนีย� ต้ันปา
62013071709 นางเสาวนีย� ใจน้ํา
62013071710 นายธนทัต แสนวิเศษ
62013071711 นางสาวคันธรส อุ5นปลอด
62013071712 นางสาวกมลลักษณ� สุวรรณตันทุลา
62013071713 นางสาวสุพัตรา สิอิ้น
62013071714 นางสาวกิตติยา ต5วนตาด
62013071715 นางสาวรดา ปานะจํานงค�
62013071716 นางสาวพีรณัฐ มะลิวัลย�
62013071717 นายภาคภูมิ ใจมา
62013071718 นางสาวกนกวรรณ กองแก%ว
62013071719 นางสาววรัญญา พ่ึงสุข
62013071720 นางสาวดาราวดี สมมาตย�
62013071721 นางสาวรัชตวรรณ เอมโอช
62013071722 นายวิทวัส กู%เมือง
62013071723 นางสาวณัฐวิภา ย่ิงศิริ
62013071724 สตทอควี ศิลปกูลวิวัฒน�
62013071725 นายสอจักรพงค� ปรีนคร
62013071726 นางสาวนิลาวัลย� สูงสุดยอด
62013071727 นางสาวสุภาวรัตน� แก%ววิชัย
62013071728 นางสาวจิรานันท� นันศรีบุตร
62013071729 นายณัฐพงษ� ภิญโญ
62013071730 นายศักด์ิชาย วังระหา

หน%า 2391 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071731 นายภัคพล ศิลปานนท�
62013071732 นางสาวเกวลิน คุ%มครอง
62013071733 นายวัศพล หลวงอินทร�
62013071734 นายพงศ�ประสาน แสนละมะ
62013071735 นางสาวสิรีธร พัดลม
62013071736 นางสาวธารารัตน� หาอาษา
62013071737 นางสาวนิชา เชื้อแก%ว
62013071738 นางสาวธมลวรรณ แก5นม่ัน
62013071739 นางสาวอาภาศิริ หินนอก
62013071740 นางสาวกมลชนก อนันต�กิตติคุณ
62013071741 นางสาวธนพร นรสีห�
62013071742 นางสาวนรีกานต� มากูลตUะ
62013071743 นางสาวสิทธิฐนี ย้ิมลม%าย
62013071744 นางสาวญานิศา พลหาญ
62013071745 นางสาววิศิณีย� อนุต
62013071746 นางสาวศิรินันท� สายเครือมอย
62013071747 นางสาวกมลรัตน� บุณยะเกียรติ
62013071748 นางสาวบุญญิสา ถึงถ่ิน
62013071749 นางสาวอุษณี พิเนตร
62013071750 นางสาวสิรีธร ธีรรัศมี
62013071751 นายภัทรวัต มูลเตรียม
62013071752 นางสาวบังอร ผิวสุข
62013071753 นายธีรพงษ� นานวล
62013071754 นางสาวภัทราวดี นางสวย
62013071755 นางสาวขนิษฐา ภัทจารีสกุล
62013071756 นางสาวพัชรา กาวิละ
62013071757 นายไพรัตน� กล5อมสุข
62013071758 นางสาวอนุสรา เกลี้ยงสุข
62013071759 นางสาวศิริฉัตร โกศลวณิช
62013071760 นายฉัฐพล บุญญาน%อย

หน%า 2392 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071761 นางสาวเยาวเรศ ชัยกิจ
62013071762 นายรัชพล พรหมเมฆ
62013071763 นางสาววชรกมล แสงวิรุณ
62013071764 นางสาวเบญจวรรณ กองกาย
62013071765 นายคฑาวุธ วงศ�กูล
62013071766 นางสาวทิพย�วรรณ จันทริส
62013071767 นางสาวธนัญญา วัฒนกรการุณย�
62013071768 นางสาวธนัชชา แผ%วฉํ่า
62013071769 นายธีรติ กอบกู%วิทยา
62013071770 นายอานุภาพ ปรีชาวุฒิ
62013071771 นายศุภวิชญ� ตามถ่ินไทย
62013071772 นางสาวจิตราภรณ� สุชาติวุฒิ
62013071773 นางสาวภัทราพร โสภณโภไคย
62013071774 นายอํานาจ บุญทะโกสุม
62013071775 นางสาวญาฒิภา พันระยะ
62013071776 นายณัฐ ศรีภิรมย�
62013071777 นางสาวกาญจนา โคตรทา
62013071778 นางสาวศรัญญา แสงมณี
62013071779 นางสาวณิชกมล หมายดี
62013071780 นางสาวบุณยาพร สุนันตUะ
62013071781 นางสาวธัญจิรา เหมะ
62013071782 นางสาวธารทิพย� ชมเจริญ
62013071783 นางสาวภทรธร พ5วงลาภหลาย
62013071784 นางสาวชนาทิพย� ขุนนุ%ย
62013071785 นางสาวทิพย�วิมล เพ็ชรน้ําน%อย
62013071786 นางสาวสุกัญญา ภิญโญ
62013071787 นายชินกานต� เอมสมบุญ
62013071788 นางสาวไปรยา สําลี
62013071789 นายวสันต� ชูศรี
62013071790 นางสาวกรรณิกา แก%วจําบัง

หน%า 2393 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071791 นางสาวแสงอรุณ ทองสลับ
62013071792 นางสาวขวัญใจ เต5าทอง
62013071793 นางสาววิภาภรณ� วงศ�พิพันธ�
62013071794 นายกิตติศักด์ิ เพชรเกลี้ยง
62013071795 นางกันติยา เลขาวิจิตร
62013071796 นางสาวภคนันท� เพชรน%อย
62013071797 นายศราวุฒิ ภุมริน
62013071798 นางสาวณัชชารีย� ศรีสุวรรณ
62013071799 นางสาวชลธิชา คนมาก
62013071800 นางสาวเมธิณี นพวิญ\ูวงศ�
62013071801 นายปณิธิ ตะโหนด
62013071802 นายอธิวัฒน� ใคร5นุ5นนา
62013071803 นางสาวศุภษา กีรติวรายศ
62013071804 นายเอนก สันทะนะ
62013071805 นางสาวฐิตินันท� กุณาละสิริ
62013071806 นางสาวจุฑารัตน� พระสุรักษ�
62013071807 นายณัฐวุฒิ ชุมพล
62013071808 นางสาวดวงหทัย เพ็งเรือง
62013071809 นางสาวรัฐชญา ตองติรัมย�
62013071810 นางสาวธิดารัตน� เมายศ
62013071811 นางสาวอรณี เปล%ากระโทก
62013071812 นางสาวสุมัยพร สายเสน
62013071813 นางสาวศศิธร ระเบียบโลก
62013071814 นางสาวฉัตรฏิมา คัดชารัตน�
62013071815 นางสาววรัญญา บุญขยาย
62013071816 นางอรสา โรจนสกุลสุข
62013071817 นางสาวสุพัตรา นิพขันธ�
62013071818 นางสาวอนัญญา ธิติศักด์ิ
62013071819 นางสาวธันยนันท� โชคสิทธิเสถียร
62013071820 นางสาวธารทอง เวณุจันทร�

หน%า 2394 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071821 นางสาวปฏิมาพร ไฝXจิตร
62013071822 นางสาวอลินพิชา นพทวีวัฒน�
62013071823 นายพงศธร มูฮําหมัดรอโซน
62013071824 นายปฐมเพชร แซ5เอี้ยว
62013071825 นางสาววริศรา ฮวบเจริญ
62013071826 นายกิตติพศ โพธ์ิบุคดี
62013071827 นางสาวคณศนีย� ณัฐธิกาพัณ
62013071828 นางสาวอุษณีย� มาสุข
62013071829 นางสาวหัตถ�ฤทัย แซ5ต้ัง
62013071830 นางสาวณปภัช สิริเกษมชัย
62013071831 นายพงศ�ธณัช กิติธนะพัฒน�
62013071832 นายชาตรี ตลับนาค
62013071833 นายคนึง นาหนองแก%ว
62013071834 นางสาวปณิตา เตชานุรักษ�
62013071835 นายฐาปกรณ� เพ็งมีศรี
62013071836 นางสาวจริยา พฤฒิวิญ\ู
62013071837 นายเกริกฤทธ์ิ พงษ�สุวรรณ
62013071838 นางสาวป@ยาภรณ� กังหัน
62013071839 นายสาระวุฒิ จันทสุทธิบวร
62013071840 นางสาววจี แก%วคําจันทร�
62013071841 นางสาวตอยิบะห� ฮาลิง
62013071842 นางสาววิราวรรณ วรวงษ�
62013071843 นางสาวชลธิชา บุญประเสริฐ
62013071844 นายฐาปกรณ� สันติจินดารัตน�
62013071845 นางสาวอุษณีย� ทีทอง
62013071846 นายธนศาสตร� เจริญรัตน�
62013071847 นางสาววิภาดา แก%วใส
62013071848 นางสาวภาวิณี เก%าแสนสุข
62013071849 จ5าอากาศเอกจิรายุ ซ5อมรุณ
62013071850 นางสาวหัทยา บูชา

หน%า 2395 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071851 นางสาวกมลวรรณ พันสาย
62013071852 นายทักษิณ ศรีษะโอด
62013071853 นางสาวณัฐชนก กันทา
62013071854 นางสาวนิติมา คําตรี
62013071855 นางสาวณัฏฐธิดา จันทร�ศรี
62013071856 นายธีรนัย จารุบุญญากร
62013071857 นายชัชวาล พรวิจิตรพิศาล
62013071858 นางสาวศิริภัทธ� เลี่ยวไพโรจน�
62013071859 นางสาวประภาพรรณ พันทิพา
62013071860 นางสาวอาภาศรี คําจุ%ย
62013071861 นายจักรพงษ� วันศิริสุข
62013071862 นายศุภวิชญ� มีรักษ�
62013071863 นางสาวจิรประภา นาเมือง
62013071864 นายณัฐชัย ปวีณวิทยโชติ
62013071865 นายโยธิน วิเศษศิริ
62013071866 นายพีรัช โชคประสิทธ์ิ
62013071867 นางสาวกุลณดา แสงรัตน�
62013071868 นางสาวรัตนาพันธ� พันธ�วงศ�
62013071869 นางสาวสรินทิพย� ลุประสงค�จิตร�
62013071870 นายศุภวิชญ� มาเอียด
62013071871 นายวรเมธ เนียมสุวรรณ
62013071872 นางสาวยุพา พระยาครุฑย�
62013071873 นางสาวศิพิชญ�ฌา สาจักร�
62013071874 นางสาวอาริสา มาตราช
62013071875 นางสาวทัศนีย� ศรีจุมปา
62013071876 นางสาวสรินพร พลพิชัย
62013071877 นายกิติศักด์ิ ผึ้งทอง
62013071878 นางสาวอัญฑิกา ไชยแสนทา
62013071879 นางสาวรัมภา เสือเผือก
62013071880 นางสาวกัญญาภัทร เสือไพฑูรย�

หน%า 2396 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071881 นายณัฐดนัย อันทะไชย�
62013071882 นางสาวศุภกาญจน� จันทร�ประชุม
62013071883 นายอาบูสกรี ดือราแม็ง
62013071884 นายอดิศร เววา
62013071885 นางสาวสุกัญญา ลาภหลาย
62013071886 นางสาวณัฐชา กุลรัตน�
62013071887 นางสาวอุมาพร เพียรกสิกรรม
62013071888 นางสาวสุนิศา รุ5งกลิ่น
62013071889 ว5าที่ร%อยตรีคมสันต� เรืองคง
62013071890 นางสาวอาวนี กรูตามา
62013071891 นางสาวณภัค นาคนพมณี
62013071892 นางสาวจิราพรรณ ดัชถุยาวัด
62013071893 นางสาวจารุวรรณ บุญเอ็ม
62013071894 นางสาวนันทัชพร ป@ยะมะรัตน�
62013071895 นายกษิรินทร� พ5วงทอง
62013071896 นางสาววริศรา วิเศษสินธุ�
62013071897 นายศราวุธ อ5องลา
62013071898 นางสาวปรียาภรณ� จันทรัตน�
62013071899 นางสาวบุษบา ปFญญาชน
62013071900 นางสาวจันทนา สุขคง
62013071901 นางสาวนัฏชลัยย� มหาบุณย�
62013071902 นางสาวอรอนงค� ฤทธ์ิอําไพ
62013071903 นางสาวสุรีพร อภิบาลธรรมกิจ
62013071904 นางสาวณัชชา วัฒนาย่ิงเจริญชัย
62013071905 นายพชรพล อัตชู
62013071906 นายอภิสิทธ์ิ อินทองคํา
62013071907 นางสาวดวงมณี นามวิชัย
62013071908 นางธนาวัลย� ม5วงจันทร�
62013071909 นางสาวพรพิมล ชอบขาย
62013071910 นางสาวชุติมา คามจังหาร

หน%า 2397 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071911 นางสาวเสาวนีย� แผนวิชิต
62013071912 นางสาวอภิสรา เก้ียงไธสง
62013071913 นางสาวป@ยธิดา คําน%อย
62013071914 นางสาวเบญญาภา เม5นเกาะ
62013071915 นางสาวนันทภรณ� เทศะนันทน�
62013071916 นางสาวปุณยวีร� พละพันธ�
62013071917 นายนุชา ทิวาสถาพร
62013071918 นางสาวคิรากร แย%มอินทร�
62013071919 นายเทพฤทธ์ิ อักขิโสภา
62013071920 นางสาวกนกพรรณ สายทอง
62013071921 นายจิรภัทร อินหลวง
62013071922 นางสาวศรัยฉัตร ชุมทอง
62013071923 นายไชยวัฒน� พิริยนนทกุล
62013071924 นางสาวพิชชาพร วงศ�เขียว
62013071925 นายจารุพัฒน� สุนทรภักด์ิ
62013071926 นายวายุ โคตรคํา
62013071927 นางสาวพัชฎาภรณ� สายตรง
62013071928 นางสาวชนาภัทร แต5งเกลี้ยง
62013071929 นางสาวลักษมี อามาตมลตรี
62013071930 นายธนันท�ธร จําคํา
62013071931 นายเจนภพ ชัยภูมิ
62013071932 นางสาวศรินยา ตรียะสกุล
62013071933 นายปFฐน�สรณ� แสงชัยพันธ�
62013071934 นางสาววารีรัตน� คล%ายทอง
62013071935 นายสุทธิชัย สายะเสวี
62013071936 นางสาวเปรมรัตนา โฉมสุข
62013071937 นางสาวอภิรดา วิจิตธํารงศักด์ิ
62013071938 นายฉลองราชย� วาซัน
62013071939 นางสาวกนกนภา มานาแวน
62013071940 ว5าที่ ร.ต.หญิงภัทรภร คําเสนาะ

หน%า 2398 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071941 นางสาวจิดาภา เมธาวิกูล
62013071942 นางสาวสริญญา นนทศิริ
62013071943 นางสาวธนินท�รัฐ สุกใส
62013071944 นายพิชเญศ แสงอุทัย
62013071945 นางสาวนารีรัตน� จุ5มมูล
62013071946 นางสาวณมินตรา ทวยเจริญ
62013071947 นายคมกริช แสงชัยเกษม
62013071948 นางสาวชวิศา ชนกโอวาท
62013071949 นางสาวพิมพ�ชญา น%อยดัด
62013071950 นางสาวพิชญา บาลนคร
62013071951 นายกรีฑา อรุณ
62013071952 นายนวมินทร� นฤนาทดํารงค�
62013071953 นางสาวเพชรรัตน� แสงศิริ
62013071954 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรรักษ�
62013071955 นางสาวมณัฐฏิกาล สุนทรสุวรรณ
62013071956 นางสาวอารยา ตาลสิทธ์ิ
62013071957 นายชานนท� เนียมคง
62013071958 นางสาวฉัตรชนก ธรรมกาย
62013071959 นางสาวสุขฤทัย ทรัพย�พร%อม
62013071960 นายสุรศักด์ิ วธีรวงศ�นิจ
62013071961 นางสาวฉัตรสรวง พิทักษพิเศษ
62013071962 นางสาววีราวัลย� บุญแต5ง
62013071963 นางสาวปรียาภรณ� ตันเงิน
62013071964 นางสาววรกัญญา มาลา
62013071965 นางสาวนารีรัตน� ชูไชย
62013071966 นายชัยวัตน� ไชยเวช
62013071967 นางสาววรพรรณ อยู5ในธรรม
62013071968 นางสาวสุธาทิพย� มากมี
62013071969 นางสาวรุ5งฤดี มูลมณี
62013071970 นางสาวเด5นนภา รักเทศ

หน%า 2399 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013071971 นางสาวนิจชิตา ชัยณรงค�
62013071972 นายองครักษ� ธรรมมิกะ
62013071973 นางสาวทักษพร วงษ�จุ%ย
62013071974 นายเอกพงศ� สุวรรณรัตน�
62013071975 นายทักษิณ แก%วเอียด
62013071976 นางสาวสุดารัตน� อาญาสิทธ์ิ
62013071977 นางสาวพจนีย� แสงนาค
62013071978 นายธวัชชัย ปทุมานนท�
62013071979 นางสาวกานติมา นันทพานิช
62013071980 นายชัยวัฒน� จันทร�สําอางค�
62013071981 นางสาวรัตนมาตุ สกุลนา
62013071982 นางสาวชลิตา วงศ�กระนวน
62013071983 นางสาวอารียา อดิศรประเสริฐ
62013071984 นางสาวศิริลักษณ� ก่ิงข5อยกลาง
62013071985 นางสาวจิราวรรณ สมยาภักดี
62013071986 นางสาวละมัย เอี่ยมทองแดง
62013071987 นายสุรชัย สาระวิทย�
62013071988 นางสาวกัญญ�วรา ทองคํา
62013071989 นายสิริทัตต� ชมชะนัด
62013071990 นางกัญญากร ชูประเสริฐ
62013071991 นางสาวณัชชา ชูเกลี้ยง
62013071992 นายอรรถพล รุ5งเรือง
62013071993 นายอนุชา ควรกล%า
62013071994 นางสาวอัจฉรา ดาวังปา
62013071995 นายชิษณุพงศ� ธัญพัทธนันท�
62013071996 ว5าที่ร%อยตรีหญิงจารียา บํารุงอิสลาม
62013071997 นายอภิสิทธ์ิ เพชรรักษ�
62013071998 นางสาวกัณธิชา ชัยตรรก
62013071999 นายธวัชชัย ป@Pนพรม
62013072000 นางสาวจุฑาพร ทองนุ5น

หน%า 2400 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072001 นางสาวศศิวรรณ ไตรสารศรี
62013072002 นางวนิดา หวังจิตต�
62013072003 นางสาวอรนินทร� ลืนคํา
62013072004 นางสาวนาซีฟะห� โตะเจะ
62013072005 นางสาวภัทราภรณ� ธนโชคโภคิน
62013072006 นางสาวจรรยา ประทุมทอง
62013072007 นางสาวภัทราวดี อินนาวา
62013072008 นางสาวณัฐธิดา รัตนไพบูลย�
62013072009 นางสาวพัฐสนัย จําเนียรพรหม
62013072010 นางสาวจิราพร นาดี
62013072011 นางสาวโสภิดา บรรจง
62013072012 นางสาวพัชรพร พุ5มเพ็ชร
62013072013 นางสาวเบญจวรรณ ไชยยาต๊ิบ
62013072014 นางสาวฉวีวรรณ อาจหาญ
62013072015 นางสาววิศัลย�ศยา ไยดีประเสริฐกุล
62013072016 นางสาวดวงกมล กองสันเทียะ
62013072017 นายเอกสิทธิ มาลาวงษ�
62013072018 นางสาวณัฐกมล ปานรินทร�
62013072019 นางสาวมาริษา แก5นท%าว
62013072020 นางสาวศิริวรรณ อภิชิตโสภา
62013072021 นางสาวสนธยา ศรีแก%ว
62013072022 นางสาวปภัสสร โพพิมล
62013072023 นางสาวรัตนา ยาบา
62013072024 นายสุพัฒน� อาษาศรี
62013072025 นายชนะศักด์ิ สถิตยัง
62013072026 นางสาววรรณวิลาส ทิพย�มลสวัสด์ิ
62013072027 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ กลิ่นจันทร�
62013072028 นางสาวปนัดดา เจียมสระน%อย
62013072029 นางสาวอนุสรา จันสุตะ
62013072030 นางสาวรุจพร นาควิจิตร�

หน%า 2401 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072031 นางสาวทัสนันทน� ทัดไทย
62013072032 นายทศพล ผาลี
62013072033 นายเบญจพล ชูภู5
62013072034 นางสาวนิสากร ป@ตุยะ
62013072035 นางสาวพรพิมล ต๊ิบแดง
62013072036 นางสาวฐิตินันท� วรคํา
62013072037 นางสาวฐิตาภรณ� ทองสุกมาก
62013072038 นางสาวจุฬาลักษณ� รุยันต�
62013072039 นายปรีชา บุญมาตย�
62013072040 นางสาวกรกนก เตชะเลิศมณี
62013072041 นางสาวศุภวรรณ มากเทพพงษ�
62013072042 นางสาววีรยา สว5างศรี
62013072043 นางสาวกนกรัชต� ธรรมปFต
62013072044 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� จุลพิภพ
62013072045 นายชลทิตย� นาคปรางค�
62013072046 นางสาวศิริรัตน� กุตะนันท�
62013072047 นางสาววราภรณ� สายราษฎร�
62013072048 นางสาวนิติพร พฤษาประเสริฐ
62013072049 นายพัชรพล ศรีสุนทรไท
62013072050 นางสาวภานิดา จันทร�ศิลา
62013072051 นางสาวธัญญา ห5ามกระโทก
62013072052 นายฐิตพงษ� บุตตะพิมพ�
62013072053 นางสาวพรพิชชา อ5อนพันธุ�
62013072054 นางสาวขนิษฐา เกตุแก%ว
62013072055 นายธีราพัฒน� บัญญวัตวิวัฒน�
62013072056 นางสาวกาญจนา ปานพรม
62013072057 นางสาวณัฐฐัญญา บินฮาซัน
62013072058 นางสาวเกษณี ม่ันยืน
62013072059 นางสาวเกตน�สิรี บุญนาค
62013072060 นางสาวสิริมา (แฝดน%อง) ทองดี
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072061 นายภัทรุตม� บุญโล5ง
62013072062 นางสาวขนิษฐา แก%วพิกุล
62013072063 นายวัชชิระ ศิลม่ัน
62013072064 นายอุเทน น%อยสงวน
62013072065 นางสาวนวพร พรหมจรรย�
62013072066 นางสาวฐายิกา หนบรรเลง
62013072067 นางสาววิภาวัส ม5วงเกตุมา
62013072068 นางสาวธัญญลักษณ� โพธ์ิสุวรรณ
62013072069 นางสาวอรไพลิน เจ็ดรัมย�
62013072070 นายบัญชา บุญชุ5ม
62013072071 นางสาวรุ5งฤดี คงแก%ว
62013072072 นางสาวดาริกา แพร5เกียรติเจริญ
62013072073 นางสาวฐิติรัตน� ทองคําเปลว
62013072074 นายวรากร ประดิษฐกุล
62013072075 นางสาวกฤตยา เทพแก%ว
62013072076 นายไชยเสน ศรีวัง
62013072077 นางสาวชลชอํา ม5วงคราม
62013072078 นายอานนท� กองสุวรรณ
62013072079 นางสาวณัฐชา บุญมณี
62013072080 นายวุฒิพงษ� วชิรกูล
62013072081 นางสาวอัญชิสา เจษฎางกูร ณ อยุธยา
62013072082 นางสาวจิราวรรณ� นาวิชิต
62013072083 นางสาวพัชรี คมขํา
62013072084 นายปรัชญา มูลเทียน
62013072085 นายปวเรศ หลวงกิจจา
62013072086 นางวรรณวรัต วีรสุถิระนาวิน
62013072087 นางสาวเนตรยา สุเนตร
62013072088 นางสาววงค�จันทร� นามนิตย�
62013072089 นายอุกฤษฏ� อิ่มสมบัติ
62013072090 นางสาวสุชาดา ขาวเจริญ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072091 นางสาวชญานิษฐ� เอียดรอด
62013072092 นางสาวศรัญญา เทศสลุด
62013072093 นางสาวสงกรานต� อิ่มเอี่ยม
62013072094 นางสาววันวิสาข� วิวัฒนสินชัย
62013072095 นางสาวไพรินทร� สาบูรณ�
62013072096 นายณัฐนันท� แก%วแกมจันทร�
62013072097 นายชลิตพล เพชรผ5อง
62013072098 นางสาววรัชยา จารุวัชร�พรชัย
62013072099 นางสาวปาริฉัตร อรุณโชติ
62013072100 นายพงศ�ภัค เดชยก
62013072101 นางสาวปรียานุช สุทธิธรรม
62013072102 นางสาวจิรังรัตน� เวียงสาม
62013072103 นายพนารักษ� เสารอง
62013072104 นางสาวรอกีเยาะ มาหะมะ
62013072105 นางสาวกานต�ธิดา เกิดเปลี่ยน
62013072106 นางสาวป@ยพร เหล5าสุวรรณ
62013072107 นายกฤษณะ จูจินดา
62013072108 นางสาวกานต�ธีรา ผุดผ5อง
62013072109 นายสุรสิทธ์ิ งานดี
62013072110 นางสาวศิริรัตน� ยศย่ิง
62013072111 นางสาวณัฐธยาน� พูลสิทธ์ิปานเดชา
62013072112 นายศุภณัฐ โตคุ%มภัย
62013072113 นางสาวทิฆัมพร วัลลานนท�
62013072114 นายมัทนิน ไฝXเมตตา
62013072115 นายกฤตภาส คล%ายหิรัญ
62013072116 นายสัณหพล ชาญศิริรัตนา
62013072117 นางสาววิกานดา เดิมทํารัมย�
62013072118 นางสาวสุภัคภรณ� มาตรี
62013072119 นางสาวปาณิสรา โนUตศิริ
62013072120 นายสุธรรม งามดี
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ระดับปริญญาตรี

62013072121 นายณัฐพงศ� เพ็ชร�สุทธ์ิ
62013072122 นางสาววันเพ็ญ ขอจุนกลาง
62013072123 นางสาวธนวรรณ เดียสะ
62013072124 นางสาวช5อลัดดา เก5งวิชา
62013072125 นางสาวชัชฌานันต� บุณาพันธ�
62013072126 นางสาวปทุมมาภรณ� แววนํา
62013072127 นางสาวมัตติกา เชื้อบุญ
62013072128 นางภคพร ขําสุวรรณ
62013072129 นางสาวเรณู แก%วสถิตย�
62013072130 นางสาวอรอุมา แพงแก%ว
62013072131 นางสาวดวงกมล ปทุมชาติ
62013072132 นางสาวกิรณา ระศรี
62013072133 นางสาวกัญญารัตน� เข็มกลัด
62013072134 นายกรวิวัฒน� ปารย�ประพัฒน�
62013072135 นางสาวสิริทิพย� ครรภาฉาย
62013072136 นายมนตรี แน5นอุดร
62013072137 นางสาวสุนทรี บุญพ่ึง
62013072138 นายอิสระพงศ� พูลสุข
62013072139 นางสาวสิริกร โพธ์ิขํา
62013072140 นายฆนากร พวงไธสง
62013072141 นางสาวจรรยา ประเสริฐย่ังยืน
62013072142 นางสาวจันทร�จิรา หลีวิเศษ
62013072143 นางเบณญา พุ5มบัว
62013072144 นายติณห� ชัยสิริเจริญพันธ�
62013072145 นางสาวอัจฉราวรรณ� บุญเวโรจน�กุล
62013072146 นายวรุตม� พัฒนสมุทร
62013072147 นางสาวพฤกษา อมรรัตนดิลก
62013072148 นายภัทรพงศ� คงปราณ
62013072149 นางสาวณัฐวดี ประเสริฐ
62013072150 นางสาววรรณิศา อิ่มเอิบ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072151 นายวีระกิตต์ิ กุลจิรมากันต�
62013072152 นางสาวรุ5งทิวา วงค�คํา
62013072153 นางสาววัชรี คงศรี
62013072154 นายเสฏฐวุฒิ ชัยฤกษ�
62013072155 นายศศศักด์ิ ศักด์ิพิบูลย�จิตต�
62013072156 นางสาวณัฐวรรณ วิเศษสิงห�
62013072157 นายสหชาติ วารีสอาด
62013072158 นางสาวนัทธมน ก5อเกียรติ
62013072159 นางสาวสุกัญญา ทิพงษ�
62013072160 นางปรีญา ดาราฮีม
62013072161 นายป@ยะพงษ� ประชารุง
62013072162 นางสาวกิตติยา ตรีโภคา
62013072163 นางสาวดวงกมล สายสี
62013072164 นางสาวศศิจรรยา ปFจจัยโคถา
62013072165 นางสาวจิรภา หล%าบา
62013072166 นางสาวนวลบงกช คล%ายสังวาลย�
62013072167 นางสาวอัมพิกา กลับวิหก
62013072168 นางสาวชนิกานต� สุกประเสริฐ
62013072169 นางสาวธัญสุดา ดาวเรียงกัน
62013072170 นายศรายุธ สุวรรณ�
62013072171 นางสาวมะลิวัลย� เกิดวัดท5า
62013072172 นางสาวทัศน�รินทร� ไกรเทพ
62013072173 นายจิระพงค� วงษ�จําปา
62013072174 นายนที ยินดี
62013072175 นางสาวสิริกร บุรพลชัย
62013072176 ว5าที่ร%อยตรีภาณุพงศ� เผือกกันสี
62013072177 นางสาวจุฑาภรณ� พรหมกาล
62013072178 นางสาวพัทธ�ธีรา หอมวิไล
62013072179 นายณัฐวุฒิ พันธุ�เต้ีย
62013072180 นางสาวจิรัชญา สาระสาริน

หน%า 2406 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62013072181 นางสาวชุติมา ทรัพย�คต
62013072182 นายสุรสิทธ์ิ เอี่ยมทุเรียน
62013072183 นางสาวธนพร ชาญสูงเนิน
62013072184 นายณัฐพล ธุระเสร็จ
62013072185 นางสาวสุภาวดี ไหมบุญหุ%ย
62013072186 นายธีรภัทร บุตรวงศ�
62013072187 นางสาวพิไลวรรณ โรนพิมาย
62013072188 นางสาวปนัดดา ปรุงกลาง
62013072189 นางสาวนาตยา ก5อเกียรติตระกูล
62013072190 นางสาวชัชวลิน อภิชาตบุตร
62013072191 นางสาวราตรี ประมวลศิลปQ
62013072192 นายเศรษฐภัทร� กรีกุล
62013072193 นางสาวสวรรยา ธนะพันธุ�
62013072194 นายนิรุต สมันกิจ
62013072195 นางสาวก่ิงกาญ ด%วงป@Pน
62013072196 นางสาวทิพวรรณ เพชรพงษ�
62013072197 นายณัฐพัชร ศรีวิไล
62013072198 นางสาวมิรันตรี ชื่นสมบัติ
62013072199 นางสาวจรินทร วงษ�ระเบียบ
62013072200 นายสิรภพ ก้ิมถ%อง
62013072201 นางสาวภัสร�นรี อัศวชัยทัศน�
62013072202 นางสาววรรณิศา จันทะสาต
62013072203 นางสาวภัทริยา นิลขํา
62013072204 นายสหรัฐ ม5วงสุข
62013072205 นายกิติศักด์ิ สุระโส
62013072206 นางรดามณี กันศรีนวกุล
62013072207 นายวีระยุทธ สุชาติวุฒิ
62013072208 นางสาวนิภาพรรณ พรรณสาร
62013072209 นางสาวธิดาจันทร� วิไลศรี
62013072210 นายธวัช เจือจันอัด
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ระดับปริญญาตรี

62013072211 นางสาวสุกัญญา ตาแก%วน%อย
62013072212 นางสาวรมณียา อุดมพงษ�
62013072213 นายนิพนธ� ศิริบัว
62013072214 นางสาวอัจฉรา ทนช5างยา
62013072215 นายภาธร โพธิสัมฤทธ์ิ
62013072216 นางสาวน้ําฝน คงช5วย
62013072217 นายธนกฤต อ5อนอภัย
62013072218 นายภาณุวัฒน� ว5องไว
62013072219 นางสาวนารีรัตน� ไชยโชติ
62013072220 นายศุภนันท� ทันจันทึก
62013072221 นายสุฐินันท� ทรัพย�ยุทธ
62013072222 นางสาวรุ5งอรุณ อุ5นแก%ว
62013072223 นางสาวสุพรรณี จันทร�ภักด์ิ
62013072224 นางสาวพรพรรณ นิลพันธุ�
62013072225 นายสิริพงศ� เหมือนพะวงศ�
62013072226 นางสาวภัทรารัตน� บุญยบุตร
62013072227 นางสาวชาลิตา เหลือบแล
62013072228 นายเสร็จศึก คนสนิท
62013072229 นางสาววัลย�หลี เกตุแก%ว
62013072230 นางสาวอรทัย รื่นเริง
62013072231 นางสาวมัทนา มงคลเคหา
62013072232 นางสาวกชกร สําโรงรักษ�
62013072233 นางสาวกฤตภรณ� ดีชุ5ม
62013072234 นางสาวปรางค�ทิพย� รักบํารุง
62013072235 นางสาวมุกรินทร� ศรีสงคราม
62013072236 นางสาวเกษชรินทร� พูลเพ่ิมผล
62013072237 นางสาวมัชฌิมา เกษีสม
62013072238 นางสาวกมลภา ประทุมทรัพย�
62013072239 นางสาวสาลินี จังพานิช
62013072240 นางสาวมารียัม มาแจ
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62013072241 นางสาวสายทิพย� สร%างโพธ์ิ
62013072242 นายชากร ติงหวัง
62013072243 นางสาวสุชาดา ไวยธิศรี
62013072244 นางสาวสุวนันท� เต็กตระกูล
62013072245 นางสาวกมลพร พลมณี
62013072246 นางสาวรสพร เส็งถ่ิน
62013072247 นายโกญจนาท คูณพูล
62013072248 นายวรวุฒิ พิลาแหวน
62013072249 นายธีรศักด์ิ ทัศน�เอี่ยม
62013072250 นางสาวเกสรา ภาระตะวัตร
62013072251 นางสาวสุภาภรณ� นามนนท�
62013072252 นางสาวบุณณดา พลับจีน
62013072253 นางสาวอาภาภรณ� อินทร�ยอด
62013072254 นายปาณัท บุญเรือง
62013072255 นางสาวนิภาพร การเขว%า
62013072256 นายปุณณวัฒน� คําสอน
62013072257 นายปFณณวิชญ� บรรเทา
62013072258 นายอุทัย เฉลิมไชย
62013072259 นายวรเมธ เหรียญบุญไทย
62013072260 นางสาวนฤมล ชอบใหญ5
62013072261 นางสาวพัชรี จันทร�จักคํา
62013072262 นางสาวอัญชลีกร วรรณสาตร�
62013072263 นางสาวณัฐสุดา พุ5มทะเล
62013072264 นางสาวถนอมขวัญ สุวรรณ�
62013072265 นางสาวเมตตา พลายละหาร
62013072266 นางสาวแกมกาญจน� ไกรลักษณวราภา
62013072267 นางสาวปาณิสรา ปFญญาศิริพันธุ�
62013072268 นางสาวมินตรา ในจิตร�
62013072269 นายเพชรายุธ ชูคลี่
62013072270 นางสาวอารดา หม่ันทวี
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62013072271 นางสาวมนทยา เหล็กยัง
62013072272 นางสาวภัคนันท� สวัสดี
62013072273 นางสาวพิมพ�ใจ ไชยจันดี
62013072274 นางสาวพิมพ�นารา มังกรเวช
62013072275 นางสาวอนุสรา จันทร�ศรี
62013072276 นางสาวสายธาร แสงสิงห�
62013072277 นายกษิด์ิพงศ� อินสว5าง
62013072278 นางสาวสุวิมล อ5อนนิ่ม
62013072279 นายเจนณรงค� จันตUะวงค�
62013072280 นางสาวนันทภรณ� อ%ายแปง
62013072281 นายวิศรุต เนตรไสว
62013072282 นายบดินทร� คํานวน
62013072283 นายประสิทธ์ิ ศรีชัย
62013072284 นางสาวลักขณา สมีหวัง
62013072285 นางสาวจิราภา ศิริเรือนแก%ว
62013072286 นางสาวพินท�พิสุทธ์ิ วงศ�ชุมพิศ
62013072287 นายเจษฎา ศรีสุวรรณ
62013072288 นางสาวพัชรา ศรีสกุล
62013072289 นางสาวจินดารัตน� เงินดิษฐ�
62013072290 นางสาววัลลี สุขมี
62013072291 นางสาวสโรชา กาญจนบริรักษ�
62013072292 นางสาวนาตยา จันทร�โต
62013072293 นางสาวนพรัตน� แพทอง
62013072294 นางสาวนงนุช สมนึกตน
62013072295 นางสาวสีลา อาลี
62013072296 นางสาวศิริวรรณ ย้ิมรักญาติ
62013072297 นางสาวดารารัตน� พวงมาลา
62013072298 นายสุชาครีย� ศรีสุขพร%อม
62013072299 นางสาวนฤมล ศักด์ิบุญญารัตน�
62013072300 นางสาวจีรายุ เตียวโล5
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62013072301 นางสาวกมลนันท� หรรสิริพานิช
62013072302 นายโยธิน ไชยพาลี
62013072303 นายศักด์ิสกล ศรีหล%า
62013072304 นายสุวิชา หาญปราบ
62013072305 นางสาวสาวิตรี ศรีหลิ่ง
62013072306 นางสาวชุติมา ห5อทอง
62013072307 นางสาวธัญจิรา ดอกกลิ่น
62013072308 นางสาวกัญณัฏฐ� วงศ�สามาลย�
62013072309 นางสาวกฤติกา ครุฑทอง
62013072310 นางสาววนัชพร อันยะวรรธนะ
62013072311 นายธีราภัทร น%อยโสภา
62013072312 นางสาวอัจฉรา นวลมุสิทธ์ิ
62013072313 นายรุจน�รวี ศรีวิสุทธิลักษณ�
62013072314 นายวุฒิกรณ� กํ่าสีดา
62013072315 นางสาววรพรรณ เนียมพลับ
62013072316 นางลลิตวดี เหลาเหล็ก
62013072317 นางสาวพรนภัส สมบัติศิริ
62013072318 นางสาวณัฐนิต นันทโช
62013072319 นายกันต�ชนก นันทวรรณ
62013072320 นางสาวศิริพร เกิดทรัพย�
62013072321 นายอดิเทพ ฟLMนตน
62013072322 นางสาวชฎารัตน� มอนไหม
62013072323 นางสาวอนุสรา รักษาภักดี
62013072324 นางสาวมณีพรรณ เรวงค�
62013072325 นางสาวอรพรรณ สถาพร
62013072326 นางสาวอัจฉราพรรณ กมลเลิศ
62013072327 นายวันเฉลิม ธรรมสอน
62013072328 นางสาวฐานิตา เลิศลํายอง
62013072329 นางสาวจิรายุ สุดสิ้น
62013072330 นางสาวสาริศา แสนมี
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62013072331 นายกิตติโชติ สิงหปรีชา
62013072332 นางสาวอารีรัตน� มหาเสนา
62013072333 นายชัยวัฒน� หม่ืนจร
62013072334 นางสาวจันทร�ปรียา ธนฤทธ์ิภัคยากุล
62013072335 นางสาวสุดารัตน� คงยวง
62013072336 นางสาวธาริตรี เคียนทอง
62013072337 นายกร อมรประภาศิริ
62013072338 นายสามารถ สาลีพันธ�
62013072339 นายมนตรี ออมสิน
62013072340 นางสาวดาวศิริ อึ้งวานิช
62013072341 นางสาวชนัญญา ทองคําฟู
62013072342 นายสุทธิเกียรติ เชี่ยววานิช
62013072343 นางสาวหนึ่งฤทัย สงคง
62013072344 นางสาวพิชชารีย� รูปสม
62013072345 นายพงศ�พัทธ� ชัยชุมพล
62013072346 นางสาวป@ยะรัตน� อินทร�จันทร�
62013072347 นางสาวเยาวลักษณ� ทวินันท�
62013072348 นางสาวญาณิศา เหมนาค
62013072349 นางสาวสุพัตรา คันทะมูล
62013072350 นายภูมิพัฒน� ศรีวรษา
62013072351 นายกษิดิศ ศุกลสกุล
62013072352 นายณัฐยศ อาจหาญ
62013072353 นางสาวกนกวรรณ เส็มไข
62013072354 นางสาวอารีย� อูEทรัพย�
62013072355 นายวัชรินทร� อมฤทธ์ิ
62013072356 นายอาทิตย� สาระสี
62013072357 นายสุภัทร สมรรถไท
62013072358 นางสาวขนิษฐา แสงสว5าง
62013072359 นายศุภชัย ไพราม
62013072360 นางสาวธยานี วงศ�ษา
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62013072361 จ5าสิบโทอภิชาติ สังฆะมณี
62013072362 นายพรจรัญ บุญปลูก
62013072363 นางฑาริกานันท� มะลิดวง
62013072364 นางสาวกุลธิดา ลิวาภรณ�
62013072365 นายราเมศวร� ศาตมานนท�
62013072366 นางสาวสิริมา ภาชีรักษ�
62013072367 นายต้ังดนัย ยุบลพริ้ง
62013072368 นางสาวหทัยรัตน� ยอดสิงห�
62013072369 นายประจักษ� ท%าวนอก
62013072370 นางสาวณัชชา อารีวิลาศ
62013072371 นายสวรินทร� สะมะโน
62013072372 นางสาวอภิญญา มีท5อธาร
62013072373 นางสาววิมล มังกรงาม
62013072374 นางสาวศิริธร อินทร�คล%าย
62013072375 นายณัฐดนัย บุญฤทธ์ิ
62013072376 นางสาวธันยพร ทองด%วง
62013072377 นางสาววาศินี สวัสดี
62013072378 นางสาวจิรัชยา ปรีชา
62013072379 นางสาวชมัยพร พัชรมโน
62013072380 นางสาวนันธิชา แจ5มแจ%ง
62013072381 นางสาวนันท�กมล โห%ไทย
62013072382 นางสาวนนทพร พรมมา
62013072383 นางสาวณพัฐอร ใจบุญ
62013072384 นางสาวอรุณี ศรีประยูร
62013072385 นางสาวอรชา ลออํา
62013072386 นางสาวชวิศา แท5นปาน
62013072387 นางสาวธนพร โสภวชิรากร
62013072388 นางสาวจินดารัตน� วังคีรี
62013072389 นางสาววธูสิริ ชะลอกลาง
62013072390 นายเกรียงไกร พรสุพิกุล
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62013072391 นางสาวจุฑารัตน� ใจคําวัง
62013072392 นางสาวศิริพร ไชยขันธุ�
62013072393 นางสาวปาริฉัตร นาคประสิทธ์ิ
62013072394 นางสาวอุบลวรรณ กลิ่นพายัพ
62013072395 นางสาววนัสนันท� รัตนอุดมสวัสด์ิ
62013072396 นางสาวณัฐฐาพร ชุนหวงศ�
62013072397 นางสาววราภรณ� เทือกคําซาว
62013072398 นายจตุพร ศรวัฒนา
62013072399 นายอานุภาพ บัวไทย
62013072400 นางสาววิญาตี บุญราม
62013072401 สิบตํารวจโทกัมปนาท แสงตันชัย
62013072402 นางสาวภัทธิรา สีนุ5นขาว
62013072403 นางสาวสุธาภรณ� ทรัพย�ผุด
62013072404 นายณัชพล เพียราช
62013072405 นางสาวพัชรี คูนาแก
62013072406 นางสาวญาณภัทร ศรีทวี
62013072407 นางสาวนภัสศรัณย� ทองอนันต�
62013072408 นางสาวชมนภัส เสนน้ําเที่ยง
62013072409 นายเกียรติคุณ ฤทธ์ิเรืองนาม
62013072410 นายระพีพัฒน� ชิตท%วม
62013072411 นางสาวแสนยากร พวงมาลัย
62013072412 นางสาวสุรีพร ปานน5วม
62013072413 นางสาวธิติมา พาหุรัตน�
62013072414 นางสาวเมตตา ประดิษฐพงษ�
62013072415 นางสาวอัยลดา เฮียะหลง
62013072416 นางสาวเขมนันท�ญา เศรษฐธรรม
62013072417 นายพงศธร พันธ�จินดา
62013072418 นางสาวปรณัทญา ประยงค�กุล
62013072419 นางสาวลดาพร ดอลคํา
62013072420 นายก5อกานต� ตันตราจิณ
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62013072421 นางสาวรัชฎาพร เผาะช5วย
62013072422 นางสาวอรวรรณ นุชพงษ�
62013072423 นางสาวปFนฐิตา สุวรรณหงษ�
62013072424 นายธุวานนท� เกตุพูน
62013072425 นายศศิพงษ� เอื้อวงษ�ชัย
62013072426 นายวิทยา อัษดงษ�
62013072427 นางสาวอวิกา รังสิมันตุชาติ
62013072428 นางสาวณิชชาอร กะเหลี่ยง
62013072429 นางสาววนากานต� เร5งเพียร
62013072430 นางสาวสุภาวดี สีภา
62013072431 นางสาวอาภาภรณ� นําทาน
62013072432 นางสาวป@ยะธิดา โพธ์ิวัง
62013072433 นางสาวพรนภา เมืองนาโพธ์ิ
62013072434 นางสาวศวิตา พัทฉายา
62013072435 นางสาวอรพรรณ พรหมสุข
62013072436 นายเอกพล สุขแช5ม
62013072437 นางสาวนลณี ปานพุ5ม
62013072438 นางสาวณิชชญาฌ� สันปXาเป;า
62013072439 นางสาววรพรรณ สุขเจริญ
62013072440 นางสาววารินทร� พืชทองหลาง
62013072441 นายวรวิทย� สืบสินสัจจวงศ�
62013072442 นางสาวอร ศิลปสถิตย�วงศ�
62013072443 นางสาวสุดารัตน� อมรเสถียรชัย
62013072444 นางสาวเทพธิดา ลยังคานนท�
62013072445 นางสาวนันทิพัฒน� พรหมรักษา
62013072446 นางสาวรวีวรรณ วงษ�ทองใบ
62013072447 นางสาวป@ยธิดา อุตมา
62013072448 นายธรรมทัช เทียนสิงห�
62013072449 นางสาวธนาพร เกตุเสาะ
62013072450 นางสาวจิราภรณ� อินทร�จันทร�
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62013072451 นายฐิติพันธุ� ขุนพิทักษ�
62013072452 นายคณาธิป บุญจันทร�
62013072453 นายวีระยุทธ เสือนาค
62013072454 นางสาวป@ยธิดา สนองค�
62013072455 นางสาวรุ5งนภา ก5ายแก%ว
62013072456 นายเตชิต ยุทธนะพลากูร
62013072457 นางสาวณัฏฐ�นรี โชติสุต
62013072458 นางสาวรัศมี ป@ยะรัตน�
62013072459 นางสาวรักติบูล อนุตรพงษ�สกุล
62013072460 นางสาวสุภาพร บังอรศิริ
62013072461 นางสาวยุพิน ทัศสุพล
62013072462 นางสาวนุชนาฏ สอนสุวิทย�
62013072463 นางสาวนวลอนงค� ตุ%มระหงษ�
62013072464 นายสุกฤษฎ์ิ จันทร�ดอน
62013072465 นางสาววาทินี อามสุรินทร�
62013072466 นายวีรภัทร ศิลาสุวรรณ
62013072467 นางสาวหทัยรัตน� เทพาคํา
62013072468 นางสาวจุฑาภรณ� อุทโท
62013072469 นางสาวอัญชลี ดวงอุปะ
62013072470 นางสาวศศิวิมล วิชาดี
62013072471 นายภัฒณณ�ฐิกร อมตกาญจนวงศ�
62013072472 นางสาวทิพอุบล สร5างนิทร
62013072473 นางสาวสิริกาญจน� ศรีเจริญ
62013072474 นางสาวสุรีรัตน� บุญรอด
62013072475 นางสาวอัจฉราภรณ� ล5องสุนทร
62013072476 นางสาวแพรวนภา โพธ์ิศาลาแสง
62013072477 นางสาววราภรณ� ศากรณ�
62013072478 นายอภิชาติ รัตนานนท�
62013072479 นางสาวอมลวรรณ สุขสมัย
62013072480 นางสาวจิราภรณ� ชูเรือง
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62013072481 นางสาวจิดาภา บัวขาว
62013072482 นางรัตติกาล ศรีภาชน�
62013072483 นางสาวศศิภา อุดมชัยประเสริฐ
62013072484 นางสาววัชรีภรณ� บัวผัน
62013072485 สิบตํารวจโทธนากร สกุลชาติ
62013072486 นางสาวภัทราวดี บุญมีรอด
62013072487 นายคฑาศักด์ิ ล%วนศิริภาพ
62013072488 นางสาวณพัชร� บุณยรัตพันธุ�
62013072489 นายรัฐศักด์ิ สิงห�ครุ
62013072490 นายวุฒิชัย เหลืองเกียรติคุณ
62013072491 นางสาวน้ําทิพย� เมืองปลอด
62013072492 ว5าที่ร%อยตรีหญิงภลักษณ� โล5ห�งาม
62013072493 นายทศพล บรรจงสุทธ์ิ
62013072494 นางสาวจิดาภา โชควิวัฒนชัย
62013072495 นางสาวกมลภา หนูรัตน�
62013072496 นางสาววิภาวดี จันทร�สง
62013072497 นางสาวกชพรรณ คําผุย
62013072498 นายธนาธิป สาตรประเสริฐ
62013072499 นางสาวนภาพร พงค�เจริญ
62013072500 นางสาวกานต�ธิดา รุ5งนาไร5
62013072501 นางสาวสุภัค ศรีสวัสด์ิ
62013072502 นายธีระวุธ จงจิตต�
62013072503 นางสาวศศิชญา ทายิดา
62013072504 นางสาวอรอนิล บุญหล%า
62013072505 นางสาวดัชนี คิดการงาน
62013072506 นางสาวศิริขวัญ สายเครือมอย
62013072507 นายภาณุมาศ ลาภเกษร
62013072508 นางสาวกตัญ\ุตา มณีพงศ�
62013072509 นางสาววริยา อาจหาญ
62013072510 นางสาวชุติมา จัตตุมาศ
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62013072511 นางสาวณัฐพร ผาติวิทย�
62013072512 นายธัชธรรม� คํายาน
62013072513 นายพิเชษฐ� กฤตยามงคลชัย
62013072514 นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน�
62013072515 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวนิดา สุวรรณจันทร�
62013072516 นางสาวปุญญิศา คงบําเพ็ญ
62013072517 นางสาวพชรา อิ่มจรูญ
62013072518 นางสาวสรัญญา ชีวะคํานวณ
62013072519 นางสาวนาถพร วรรณศิลปQ
62013072520 นางสาวภานิดา ขยันดี
62013072521 นางสาววิศนีย� วิบุลย�ศิลปQ
62013072522 นายนิติเทพ นิ่มอนงค�
62013072523 นางสาววราภรณ� สงวนกุล
62013072524 นางสาวอัญชลี ภู5กัน
62013072525 นางสาวอภิญญา จักรไชย
62013072526 นายสรรเสริญ ฉายรัศมีกุล
62013072527 นางสาวอมิดา ผลมะไฟ
62013072528 นางสาวชีราพรรณ แก5นกลางดอน
62013072529 นายธนาธร วงค�ศรีวิชัย
62013072530 นางสาวสาวิตรี พุทธนะศิริ
62013072531 นางสาววิภารัตน� แนบชิด
62013072532 นางสาวนิภาพร ไหมนุ%ย
62013072533 นางสาวปุณยบุช เลียบสื่อตระกูล
62013072534 นายสุทธิพงศ� อุ5นเรือน
62013072535 นางสาวโฉมธิดา ล่ําแน5น
62013072536 นางสาวศิวาพร ทุพันธ�
62013072537 นางสาวจริยา วงกระโซ5
62013072538 นางสาวบุญญา บุศบก
62013072539 นายกิจเกษม ทองงาม
62013072540 นางสาวปFทมา คํากลั่น
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62013072541 นางสาวอรอุมา อุทัยดา
62013072542 นางสาวดวงเดือน ต5อซอน
62013072543 นายเอกชัย เปYยรักใคร5
62013072544 นางสาวอรจณา อําพันกาญจน�
62013072545 นางสาวอัณยา โฉมศรี
62013072546 นายกิตติพงษ� ยวงแก%ว
62013072547 นางสาววรรณกานต� ม่ันคงชีวิน
62013072548 นายเฉลิมเกียรติ แซ5จาง
62013072549 นายวีระ นิลฉํ่า
62013072550 นายซอฟรอน สิงคาระ
62013072551 นางสาวณปภัช ชุมตะวัน
62013072552 นายอนุพงศ� ทองอ%ม
62013072553 นางสาวปฐมาวดี ทองศิริ
62013072554 นางสาวกัญญาพัชร เวชชูศักด์ิชัย
62013072555 นางสาวแก%วกนก ชมภูวิเศษ
62013072556 นางสาวสุพัตรา คุณากะโร
62013072557 นายกรีติวัฒน� เรือนพิมพ�
62013072558 นายธนบัตร จงจิต
62013072559 นางสาวชนิภรณ� อาภรณ�รัตน�
62013072560 นางสาวเสาวลักษณ� ทัดทา
62013072561 นางสาวจิตรอนงค� ต%นทอง
62013072562 นางสาวนลฤดี ศรีวิชา
62013072563 นางสาวภาสุนีย� ศรีสุพัฒนะกุล
62013072564 นางสาวพัชราวดี แสนนิทา
62013072565 นายจิรายุ กาญจนะประยูร
62013072566 นายบุญชัย แจ%งกิจ
62013072567 นายชุติวุฒิ รัตนสกุล
62013072568 นางสาวธัญธร พัฒนะศิริ
62013072569 นายคริษฐ� ปFจฉิมนันท�
62013072570 นางสาวรัตนากร ปูXเมือง
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62013072571 นางสาวภูวรินทร� หมู5เพชร
62013072572 นางสาวอรวรรยา เอนกคณา
62013072573 นายราเชนทร� ฟองสมุทร
62013072574 นางสาวพิจิตรา จันทร�โหน5ง
62013072575 นางสาวพนิดา เพ็ชรสมบัติ
62013072576 นางสาวจิตรเรืองพร อินทรวงศ�
62013072577 นางสาวณัฐกมล คําสิงห�นอก
62013072578 นางสาวพรมทิพย� สมบูรณ�
62013072579 นายธนภพ พุ5มพฤกษ�
62013072580 นายยูนุส ยะซัน
62013072581 นายอุดมศักด์ิ มหาหงส�
62013072582 นางสาวธนพร อินไชย
62013072583 นางสาวชญาพัตร� สุขลิ้ม
62013072584 นายเนติพงศ� ศรีกุล
62013072585 นายจิระเดช ลิมปQประภากุล
62013072586 นางสาวอัจจิมา พุ5มดีย่ิง
62013072587 นางสาวศศิประภา ทองปากน้ํา
62013072588 นายสรรเสริญ หงษ�อินทร�
62013072589 นางสาวอังศนา มีอํานาจ
62013072590 นายชยธร เซ5งซ้ิน
62013072591 นางสาวสาวิตรี คําแก%ว
62013072592 นางสาวสุนิสา บุญมาก
62013072593 นางสาวมลิวัลย� ดุกหลิ่ม
62013072594 นางสาวสุพิชชา บาตดี
62013072595 นายศุภณัฐ รัตนปาล
62013072596 นางสาวนริศราวรรณ ชุมสิทธ์ิ
62013072597 นางสาวนวรัตน� ไตรรัตน�
62013072598 นายธวัชชัย แสนดวง
62013072599 นางสาวสุกัญญา บุญศรี
62013072600 นายสถาพร เสือเดช
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62013072601 นางสาวชัชชญา พลดาหาญ
62013072602 นายสุกฤษฏ์ิ พูลเพียร
62013072603 นางสาวชมพู ทองประสิทธ์ิ
62013072604 นางสาวฐิดารัตน� ยอดเจริญ
62013072605 นางสาวรัตนวิภา แสงตะวัน
62013072606 นางสาวณัฐกฤตา ภูมิพฤฒภณ
62013072607 นางสาวภัสสร อินทรามาลัย
62013072608 นางสาวภัสสพร ดุลย�กุล
62013072609 นายณัฐวัฒน� คูบุญญอารักษ�
62013072610 นางสาวณภัสชดาภา เหมะธุลิน
62013072611 นางสาวอิสริยาภรณ� จิกนอก
62013072612 นางจารุวรรณ วุฒิมานานนท�
62013072613 นางสาวยอดขวัญ จําปาวงษ�
62013072614 นายกฤตานน วงษ�วิจิตร
62013072615 นางสาวสุภาวดี ขุงชัยภูมิ
62013072616 นายอัศวิน เปYPยมปFญญาชน
62013072617 นายอานนท� โชควนากุล
62013072618 นายภัทรพล พิศาลเศรษฐกุล
62013072619 นางสาวนฤมล ศรีมาลา
62013072620 นางสาวสาวิตรี ภู5ศรี
62013072621 นายมนัสนันท� จิตลลิต
62013072622 นายอนุชา ชลอชล
62013072623 นางสาวสุธีรา ยศแก%ว
62013072624 นางสาวนันทยา เกษวิริยะการ
62013072625 นายจิรกิตต์ิ กฤษณา
62013072626 นายอิสระภาพ ภังคานนท�
62013072627 นายเธียร ยิดนรดิน
62013072628 นางสาวสุมาลี สุกใส
62013072629 นางสาววรางคณา ทะลิ
62013072630 นายภูษณะ กนกทรัพย�
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62013072631 นายโอภาส พละกุล
62013072632 นางสาวสุภาพร เจริญอินทร�
62013072633 นางสาวธัญนภัสร� โพธ์ิทิพานนท�
62013072634 นายฮาซัน ไร5ใหญ5
62013072635 นางสาวประภัสสร อารมย�สุข
62013072636 นางสาวศิริธร ปFญญาทิพย�
62013072637 นางสาวสุรนาถ แป;นเกิด
62013072638 นางสาวสุกัญญา มีคํา
62013072639 นางสาวพันธิตรา ประทุมมา
62013072640 นางสาวสุชาดา รอดกันภัย
62013072641 นางสาวอชิรญา พุทธรักษ�
62013072642 นางสาวเบญจวรรณ ชัยศรี
62013072643 นายภูวเดช เมฆสุวรรณ
62013072644 นางสาวจิตราพร กริชวระรักษ�
62013072645 นางสาวอรทัย โสรส
62013072646 นางสาวมินตรา เจริญสุข
62013072647 นายเจษฎา เจริญกิจวรวุฒิ
62013072648 นายธีรวุธ เปราะกระโทก
62013072649 นางสาวอรไพลิน แซ5ต้ัง
62013072650 นางสาวสมจิตร ช%อนรัมย�
62013072651 นางสาวศิริพัชริ์ ย่ิงอริยกุล
62013072652 นางสาวภาณินี เพ็งสุข
62013072653 นางสาวทิพย�วรรณ พรหมเงิน
62013072654 นายปวเรศร� หลอดคํา
62013072655 นางสาวอัจฉรา คะเณย�
62013072656 นางสาวเบญจพร มีศรี
62013072657 นายสิทธิโชค ฉลวยศรีเมือง
62013072658 นางสาวประภาศรี ชูแสงศรี
62013072659 นางสาวสุวิมล อาสว5าง
62013072660 นางจันทร�ทิมา ขวานเพชร
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62013072661 นายอดุลย�พร มะสันต�
62013072662 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณนิ่ม
62013072663 นายศิริชัย แช5มช%อย
62013072664 นางสาวอังค�วรา รุจิพรรณ
62013072665 นางสาวณัชริกา จันทิชัย
62013072666 นางสาวกัฬติยาภรก� พริกมาก
62013072667 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เกิด
62013072668 นางสาวฐิตารีย� หวายเค
62013072669 นายทิววสุ คําเพราะ
62013072670 นายพรชัย แซ5ลิ้ม
62013072671 นางสาวธิดารัตน� จันทร�ทองแก%ว
62013072672 นางสาววิยะดา พรหมมา
62013072673 นางสาวหทัยยุทธ เนตรสอดกิจ
62013072674 นางสาวธิดารัตน� ลามา
62013072675 นางสาวนัทธมน วรรณวงศ�
62013072676 นางสาวกาญจนา เทพธานี
62013072677 นางสาวจุไรพร ม5วงโสภา
62013072678 นางสาวเปรมิกา ก%อนกลีบ
62013072679 นายกิติโชค ชูจิตวาณิชกุล
62013072680 นางสาวธัญญรัตน� ตันหล%า
62013072681 นายอมรชัย สุริเย
62013072682 นางสาวศศิวิมล ดุมแก%ว
62013072683 นางสาวสกีน5า แจ%งวิถี
62013072684 นางสาวเสาวณีย� ศะศิวณิช
62013072685 นางสาวพรพิมล ธรรมเจริญ
62013072686 นางสาวอัจจิมา ไผ5แก%ว
62013072687 นางสาวธีรวรรณ เมธีโชติเศรษฐ�
62013072688 นางสาวณฐิกา ทบชิน
62013072689 นางสาวณัฐธิดา จันทร�ชู
62013072690 นายณัฐรณ ชาวบ%านตาด
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072691 นางนวรัตน� คําชื่น
62013072692 นางสาวเมลดา สหเมธาพร
62013072693 นางสาวนันทิกา กนกวรกาญจน�
62013072694 นายประพันธ� จันทร�สวัสด์ิ
62013072695 นางสาวรสสุคนธ� จันทร�คุ%ม
62013072696 นางสาวธนวรรณ บุญชุ5ม
62013072697 นางสาวญาณิกา ทวีศรี
62013072698 นางสาวชลธิดา จันทร�แก%ว
62013072699 นายวุฒิชัย ถํ้าสิงห�
62013072700 นางสาวบุษยจารีย� คําโสม
62013072701 นางสาวพรปวีณ� แซ5ชู
62013072702 นางสาวชลธิชา ชาญกิจจา
62013072703 นางสาวนิภาพร แป;นคง
62013072704 นางสาวปรางค�ทอง ประทุมทอง
62013072705 นางสาวธันยรัศม� เสถียรสุนทร
62013072706 นางสาวรัชนีกร ช5างศรี
62013072707 นางสาวสุธาสินี สุนทรธรรม
62013072708 นายพงศ�พิสุทธ์ิ สุขสมพงษ�
62013072709 นางสาวพัชราภรณ� พันระหา
62013072710 นายศราวุธ สุมาลย�
62013072711 นายรัฐพล แพงพันธ�
62013072712 นางสาวประภัสสร ชูดวง
62013072713 นางสาวสุธาสินี ประสิทธ์ิวนิชย�
62013072714 นางสาววัลยา นาคเที่ยง
62013072715 นายวิชญ�วิสิฐ อินทสุภา
62013072716 นางสาวนุจรีย� วรนาม
62013072717 นายทวีศักด์ิ ครูประเสริฐ
62013072718 นางสาวจินตนา สิงห�สุวรรณ
62013072719 นางสาวพิชญาภา จันทเดช
62013072720 นางสาวปณยา สิริปูชกะ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072721 นายณัฐกิตต์ิ เขียวทอง
62013072722 นายธนุวัฒน� แสงแป;น
62013072723 นายธีรวัฒน� พัฒนชัยวงษ�คูณ
62013072724 นางสาวกนกนภา อนันตบุญ
62013072725 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุกานดา ผาลี
62013072726 นางสาวศิริกมล พลโลก
62013072727 นายพีระยุทธ พลตรี
62013072728 นางสาวสุดารัตน� พรหมจอม
62013072729 นางสาวนิตยา เมืองการ
62013072730 นางสาวกนกชน สุภาพรหม
62013072731 นางสาวนฤมล สว5างเกียรติกุล
62013072732 นางสาวสิรภัสสร การุณรัตนกุล
62013072733 นางสาวณัฐนารี ทองงาม
62013072734 นายปรัชศณนก� พรหมดนตรี
62013072735 นางสาวอัญชลี กงลา
62013072736 นางสาวประดิษฐา อนุกูล
62013072737 นางสาวอัญชลีรัตน� จันทรานนท�
62013072738 นางสาวพวงผกา ผสมทรัพย�
62013072739 นายเฉลิมพล มณีรัตน�
62013072740 นางสาวกรกมล กEงอุบล
62013072741 นางสาวจันทรกานต� สุขเรือน
62013072742 นายสนิท จันทร�พูล
62013072743 นางสาวทวีพร เนื่องจากนิล
62013072744 นายอัฐชัย อนันยวราคม
62013072745 นางสาวโชติกา คําสีลา
62013072746 นายสุเทพ สุทธิชัยเดชา
62013072747 นางสาวดาวสวรรค� โสมณะ
62013072748 นายปราโมทย� สิงหล
62013072749 นางสาวสขิลา ต้ังเจริญพล
62013072750 นางสาวปรียาภรณ� เจริญทรัพย�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072751 นางสาวชนนิกานต� โชคสุชาติ
62013072752 นางสาวปFญญาพร สืบวงค�
62013072753 นางสาวปรารถนา สภาภักตร�
62013072754 นายอรรถชัย จุธาขันธ�
62013072755 นางสาวสุนิษา ทองสุข
62013072756 นางสาวอารีย� จันทร�แก%ว
62013072757 นางสาวอรนาถ มหาพรมวัน
62013072758 นางสาวสุฑาศิณี ตุ%มหอม
62013072759 นางสาววรรณิษา แสงสุขวาว
62013072760 นายพัชรพล ชูแก%ว
62013072761 นางสาวสุทาทิพย� กรุสวัสด์ิ
62013072762 นายกล%าณรงค� ลื่นกลาง
62013072763 นางสาวปลิดา วัฒนจิราพร
62013072764 นางสาวศศิธร จันทรุทัย
62013072765 นางสาวมณทิชา วัฒนะ
62013072766 นายวรพล พงศ�ไพศาลศรี
62013072767 นางสาววันนิศา คําวิชิต
62013072768 นางสาวอมราพร พลชา
62013072769 นายอดิเรก เขียวคําปFน
62013072770 นายธนทัต เพชรสถิตย�
62013072771 นายศักด์ิชาย วรรณะภูมิ
62013072772 นายชัยพร จันทร�คีรี
62013072773 นางสาวณัฎฐา มณฑปใหญ5
62013072774 นางสาวอัณณ�ชญา ภิญญาอริยภาคย�
62013072775 นายณัฐพล หมันเส็น
62013072776 นางสาวนันทนัช ลินปFน
62013072777 นางสาววิลาสินี ยมสาร
62013072778 นางสาวกัลยา กล5อมคอน
62013072779 นางสาวสุภลักษณ� ปานน%อย
62013072780 นายนพดล แก%วรากมุข
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072781 นายมลเทียน พลเย่ียม
62013072782 นางสาวฐิดารัตน� แสงสว5าง
62013072783 นางสาวสาริศา เนตรคม
62013072784 นางสาววรรณิสา พลอยโตนด
62013072785 นางสาวพิชชาภรณ� ดวงวิชัย
62013072786 นายชวลิต กาต๊ิบ
62013072787 นางสาวณัฐสิมา ไม%สูงเนิน
62013072788 นางสาววรุนปFญญา อัจฉฤกษ�
62013072789 นางสาวเพ็ญพิชชา พลอํานวย
62013072790 นางสาวซาลีฮา เจะเย็ง
62013072791 นางสาวสสิวิตรี อินสม
62013072792 นางสาวทิพย�วรรณ โตกําแพง
62013072793 นางสาวภิษลักษณ� พรมมา
62013072794 นางสาวพรภิรมย� ทองเหลา
62013072795 นายธนรักษ� บุญเตชพิทักษ�
62013072796 นายธรรมศาสตร� พิลารักษ�
62013072797 นายศักรินทร� ตู%จํานงค�
62013072798 นางสาวณัฐกาญจน� กลีบนิล
62013072799 นายธนญชัย ธนชูเชาวน�
62013072800 นางสาวศิริขวัญ วรากรพิชยะ
62013072801 นางสาวพรพิมล แข็งงาน
62013072802 นางสาวช5อทิพย� วัฒนกุล
62013072803 นายณัฐิวุฒิ ยศสูงเนิน
62013072804 นางสาวชญานิศ กิตตะชัย
62013072805 นางสาวสุธากร หาสาตร�สิน
62013072806 นางสาวสุนิสา อินทรพรหม
62013072807 นางสาวสุณิสา ฤกษอุดม
62013072808 นางสาวสิดาพร ฤทธิกุล
62013072809 นางสาวณัฐนันท� วรนาม
62013072810 นางสาวสุดาวรรณ โคชขึง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072811 นายปาริวัช เก%าอุดม
62013072812 นางสาวป@ยพร ใช%ประทุม
62013072813 นางสาวพฤกษา บุราณ
62013072814 นายชาญวิทย� สุขย่ิง
62013072815 นายปFญญวัฒน� ชาญศิริวัฒน�
62013072816 นางสาวสิริบุญรัตน� สังขนิตย�
62013072817 นางสาวธนพร จองพินิจสถิต
62013072818 นายทิวากร แขมทิพย�
62013072819 นางสาวชมพูนิก ลิ้มรสสุข
62013072820 นางสาวรัตนา โฉมตระการ
62013072821 นางสาวมัณฑนา ชาวสวน
62013072822 นางสาววราภรณ� ชูนิ่ม
62013072823 นางสาวสุดธิดา วิชาหาญ
62013072824 นางสาวธนัชชา สัญญะพล
62013072825 นางสาวสุดารัตน� ธรรมชาติ
62013072826 นางสาวธัญญ�วรรณพร กระบวนแสง
62013072827 นางสาวบุญจิรา พิลาสมบัติ
62013072828 นางสาวธนารีย� จรินโท
62013072829 นางสาวกัญภร ครองโพธ์ิ
62013072830 นายพัฒนศักด์ิ ขวัญคาวิน
62013072831 นางสาวกุลธิดา เทศนา
62013072832 นางสาวกัตติมาส ไกรสินธุ�
62013072833 นางสาวสิริกร วัฒนะบุปผา
62013072834 นางสาวกวิสรา นิลสุพรรณ
62013072835 นายจิรวัฒน� อังคประเสริฐกุล
62013072836 นางสาวอภิวันท� งามเลิศวจี
62013072837 นายศิรวิทย� งามนิยม
62013072838 นายสิรพล สนิท
62013072839 จ5าอากาศโทหญิงนฤภร เหง%าโอสา
62013072840 นางสาววิชาดา ฟFกทอง
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ระดับปริญญาตรี

62013072841 นางสาวจิราพร อินทกูล
62013072842 นายพลวัต พิมโพนทอง
62013072843 นางสาวศุภ�สิริ แก%วประภา
62013072844 นางสาวจุรีรัตน� จิมมะเริง
62013072845 นางสาวเพ็ญประภา รักษ�บัวทอง
62013072846 นางสาวชญานุช สุขจิต
62013072847 นางสาววรรณชนก คงสิน
62013072848 นางสาวเนตรชมัย ป@Pนแก%ว
62013072849 นางสาวลภัส บุญพ5วน
62013072850 นางสาวทิพย�สุดา หมอดี
62013072851 นายภูมิพิพัฒน� โพธ์ิหวี
62013072852 นางศุภลักษณ� เบญจธัญเลิศ
62013072853 นางสาวสุริวรรณ� นาโฮม
62013072854 นางสาวหทัยทิพย� งามอยู5
62013072855 นางสาวนลิณี ภูมิยา
62013072856 นางสาวอธิชา ทองแท5น
62013072857 นางสาวสุดารัตน� ภิรมย�สุด
62013072858 นางสาวนิภาวรรณ ปานอ5วม
62013072859 นางสาวอิสราภรณ� สําราญจิตต�
62013072860 นางสาวรัตติกาล คําชนะ
62013072861 นางสาวกาญจนวรรณ ขุนอ5อน
62013072862 นางสาวปณิชา กาศักด์ิ
62013072863 นางสาวชลธิชา หวานชะเอม
62013072864 นายกิตติพงศ� สุคนธปฏิภาค
62013072865 นางสาวพรสิตา โหนนา
62013072866 นางสาวสุพรรณิกา ระดาฤทธ์ิ
62013072867 นายกนกศักด์ิ กําเนิดชาติ
62013072868 นางสาวรัชดามาศก� สุดชิต
62013072869 นางสาววรารัตน� ศรีวิเชียร
62013072870 นายกษิดิศ สังสีเพชร
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ระดับปริญญาตรี

62013072871 นางสาวอัยณ5า เหมอนันต�
62013072872 นางสาวปFญฑารียา ยกเส%ง
62013072873 นายธีรภัทร� สุนทรชัย
62013072874 นางสาวอะลิษา จันสีสุก
62013072875 นางสาวนาฎนภา ทองพุ5ม
62013072876 นางสาววลัยลักษณ� สุวงค�ทา
62013072877 นางสาวอมรรัตน� หัวดอน
62013072878 นางสาววิภาพร อินถาอ%าย
62013072879 นางสาวพีรดา ไชยเกษร
62013072880 นางสาวอภิญญา สวัสด์ิลคร
62013072881 นางสาวอัจฉรา เข่ือนเพชร
62013072882 นางสาวบุษกร สันทอง
62013072883 นางสาวอาภาวรรณ สมงาม
62013072884 นางสาววรรณวิศา ปานโทน
62013072885 นางสาวนงนภัส เสาวรส
62013072886 นายธนกร มงคลเจริญ
62013072887 นางสาวณัฏฐ�รินรตี ศรีทอง
62013072888 นายอภิสิทธ์ิ ฉิมช%าง
62013072889 นายฉัตรบุญ มากมูลผล
62013072890 นางสาวทศมณฑ� ขุ%ยด%วง
62013072891 นายปฏิภาณ ไทรงาม
62013072892 นายพีรณัฐ ภรภัทรวชิรา
62013072893 นางสาวอิษยา หาระการณ�
62013072894 นายนาอีม บาราเฮง
62013072895 นางสาวดลนภา ทับเงิน
62013072896 นางสาวหนึ่งฤทัย คําลือชัย
62013072897 นางสาวสมปรารถนา ยางนอก
62013072898 ว5าที่ ร.ต.หญิงจินตนา แก%วเกลี้ยง
62013072899 นางสาวธัญชนก หลําริ้ว
62013072900 นางสาวสุวนันท� เสถียรดี

หน%า 2430 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072901 นายนภสินธุ� สินสงวนทรัพย�
62013072902 นางสาวเบญจวรรณ วันจันทร�
62013072903 นางสาวภัทรินทร� สุธีกุล
62013072904 นางสาวนุสภา พูนผล
62013072905 นางสาวธัญญพัทธ� วงศ�เกษตรรัตน�
62013072906 นางสาวอติกานต� ดวงสิน
62013072907 นางสาวป@ยธิดา สิริศรีสัมพันธ�
62013072908 นายณพวีร� ศรีพุ5ม
62013072909 นางสาวศิริขวัญ แสนยาวุฒิ
62013072910 นายณัฐวุฒิ ชิณณะรุ5งเรือง
62013072911 นายนพดล เนียมจิตต�
62013072912 นางสาวกุลปรียา มงคลนํา
62013072913 นายสิริชัย ขุนณรงค�
62013072914 นายณัฐศิวัช แบ5งเพชร
62013072915 นางสาวราตรี กวดขันธ�
62013072916 นางสาวธนียา แซ5ต้ัง
62013072917 นายวิสุทธิ หม่ันทําการ
62013072918 นางสาวเบญญาภา รอดเอี่ยม
62013072919 นายหลักชัย โกษา
62013072920 นายฉัตรชัย หงษ�ปรีชานนท�
62013072921 นางสาวจิตราพรรณ ช5วงประยูร
62013072922 นายวรุดม แป;นด%วง
62013072923 นางสาวสุดารัตน� สมทอง
62013072924 นายราเชน ชุมเชื้อ
62013072925 นางสาวภักวิภา แพรสุวรรณ�
62013072926 นางสาวสุภาพรรณ เพ่ิมชาติ
62013072927 นายป@ยะณัฐ ป@ยะโกศล
62013072928 นางสาวภัทรวรรณ ศากรณ�
62013072929 นายพุฒิกร บุญเติม
62013072930 นางสาวนริศรา วรคันทักษ�

หน%า 2431 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072931 นางสาวธรรมาภรณ� คงขาว
62013072932 นางสาวฐิตินันท� ชาติพรหม
62013072933 นางสาวสุธิดา ธนูญศักด์ิ
62013072934 นางสาวอารยา ภักดีบุญ
62013072935 นางสาวนภัสสร จอมสิงห�
62013072936 นายธัญพิสิษฐ� มากเอียด
62013072937 นายปาณัท จงเกียรติขจร
62013072938 นางสาวตริตาภรณ� ทองคําชู
62013072939 ว5าที่ร%อยตรีตฤณณภัทร� คงมี
62013072940 นายฉัตรชัย หาญกุดเลาะ
62013072941 นางสาวชื่นชม สายทอง
62013072942 นางสาวนัฏฐินี ศรีสุข
62013072943 นางสาวสุวรรณสา ขําฤทธ์ิ
62013072944 นายบัญญัติ รัดเสนศรี
62013072945 นางสาวศุจิรัตน� จันทร�อุไร
62013072946 นายประสงค� เหมือนแขยด
62013072947 นายกิตติศักด์ิ พุ5มวิไล
62013072948 นางสาวศศิมาภรณ� สุพรรณเมือง
62013072949 นางสาววนิสา ชาวเชียงขวาง
62013072950 นางสาวศุภานัน ชัยยูรวัฒน�
62013072951 นางสาวอัฐรัตน� เหลืองทอง
62013072952 นางสาวนวลอนงค� เกตุแก%ว
62013072953 นางสาวณัฐชญา ชูแสง
62013072954 นางสาวผกามาศ ถึงแก%ว
62013072955 นางสาวสรินทร�ญา สัปปพันธ�
62013072956 นางสาวศุภฐิกาญจน� เชิดทราย
62013072957 นางสาวสมฤทัย คําแสนโคตร
62013072958 นางสาวดวงกมล ชาญศิริรัตนา
62013072959 นายธีรศักด� แสนจันตะ
62013072960 นางธนัตติยา ทําไธสง

หน%า 2432 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072961 นางสาวดวงหทัย นิลวรรณ
62013072962 นางสาววราภรณ� หล%ามะโน
62013072963 นางสาววัลยา มณีวรรณ�
62013072964 นางสาวอรไท ชูสอน
62013072965 นายภาคภูมิ เกิดสิน
62013072966 นายธนกร ตันติอมรพงษ�
62013072967 นางสาวจินตนา ล%อทวีรักษ�
62013072968 นางสาวณัฐธิดา พงษ�สิทธิกาญนา
62013072969 นายศราวุธ สร%อยแก%ว
62013072970 นางสาวอนัญชนา กันน%อม
62013072971 นางสาวรุ5งฤดี อิ่มเจริญ
62013072972 นางสาวสุธิดา จันทราตรี
62013072973 นายยุทธพงศ� ชาลีวงษ�
62013072974 นายสมรส ก%งทอง
62013072975 นางสาวภัทรารัตน� เจริญเดช
62013072976 นางสาวรุ5งนภา อินทิ
62013072977 นางสาวอภิสรา สว5างแจ%ง
62013072978 นายณัฐพล ราชา
62013072979 นางสาวจุฑามาศ เดชดี
62013072980 นางสาวรุ5งทิพย� สวัสดี
62013072981 นางสาวประภาศรี แก%วคงคา
62013072982 นางสาวปรางทิพย� ทิพย�ประพันธ�
62013072983 นางสาวพัชราภรณ� แก%วคง
62013072984 นางสาวอภิญญา งามดี
62013072985 นายพีรวัฒน� นิ่มนวล
62013072986 นายประทีป ไชยคง
62013072987 นางสาวกมลวรรณ โกมุทสกุณี
62013072988 นางสาวศิริรัตน� ใจช5วย
62013072989 นายอธิวัฒน� จําปา
62013072990 นางสาวภัทราภรณ� เกตุดิษฐ

หน%า 2433 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013072991 นายสกลพงศ� มุ5ยบง
62013072992 นายปริยะ ชูจตุโร
62013072993 นางวีนัสนันท� อ5อนศิระ
62013072994 นางสาวอรกัญญา ตUะต๊ิบ
62013072995 นายวันเฉลิม คงแก%ว
62013072996 นายเอกลักษณ� ช5อผูก
62013072997 นางสาวศศธร กาญจนมงคล
62013072998 นายอรรคนิรุตต์ิ บุญเต็ม
62013072999 นางสาวปราณปริยา แสนรส
62013073000 นางสาวกนกเครือวัลย� ธิการ
62013073001 นางสาวชนิสรา ชิวปรีชา
62013073002 นางสาวสุพัตรา แก%วสมศรี
62013073003 นางสาวธันยพร สาเก
62013073004 นายธนดล โพธ์ิแต5ง
62013073005 นายธงชัยศิริ ดีไวย�
62013073006 นายสมชาย ยามี
62013073007 นางสาวรัตติยา เนตรกาศักด์ิ
62013073008 นางสาวสิริกัญญา เตชะวิเศษ
62013073009 นางสาวยุพเยาว� นามบุดดี
62013073010 นางสาวรุ5งนภา รินแก%ว
62013073011 นายธนวรรษ ภุมมาลา
62013073012 นางสาวกาญจนา หมวดดิษฐ�
62013073013 นางสาวอรอุมา ซ5อนกลิ่น
62013073014 นางสาวมนัญชยา อมรพลัง
62013073015 นายศิริมงคล ทาประเสริฐ
62013073016 นางสาวรัตนภรณ� นาโสก
62013073017 นางสาวโศภิสรา หนวิชิต
62013073018 นางสาววรางคณา บดินทร�ธนภัทร
62013073019 นางสาวแสงระวี หลักทอง
62013073020 นางสาวลัดดาวรรณ ทะนันใจ

หน%า 2434 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073021 นางสาวอุษณี อี้โค%ว
62013073022 ว5าที่ร%อยตรี หญิงชนกนันท� เจริญพร
62013073023 นางสาวพัชรภรณ� ฉัตรวรานนท�
62013073024 นายจริญ เมืองประทับ
62013073025 นางสาวอธิตญา มณีใส
62013073026 นายฐิติวัฒน� เปลี่ยนราษี
62013073027 นายจักกฤษ เอื้อกฤดาธิการ
62013073028 นางสาวศศิธร ยมนา
62013073029 นางสาวพิจิตรา สามงามยา
62013073030 นายยุทธพงษ� ไพคํานาม
62013073031 นางสาวเบญจมาศ โล%วม่ันคง
62013073032 นางสาวรัษฎาภรณ� ธรรมกิจ
62013073033 นายพัฒนพงษ� จันทร�ปุย
62013073034 นายมนัสชัย อมรโรจน�วรวุฒิ
62013073035 นางสาวรัตนากร สังฆรักษ�
62013073036 นางสาวอารุสนี สาแม
62013073037 นางสาวณัฐรดา คงศรี
62013073038 นางสาวธมาภรณ� ขําเมือง
62013073039 นางสาวกัญฐณา คล%ายแก%ว
62013073040 นางสาวศิริพร ผนิจบางสา
62013073041 นางสาวพัณณิตา เชื้อชาติ
62013073042 นางสาวอรนุช บุญอิ่ม
62013073043 นายอภิวัฒน� หน5ายมี
62013073044 นายเฉลิมฤทธ์ิ บุญตัน
62013073045 นายปราโมทย� ลาดปะละ
62013073046 นางสาวกัลยา ม5วงม่ัน
62013073047 ส.ต.ท.ศุภชัย กลัดสอาด
62013073048 นายรณชัย ลิ้มภักดีสวัสด์ิ
62013073049 นายศุภศิต ศรีไตรรัตน�
62013073050 นางสาวอัญชลี สระกิจ

หน%า 2435 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073051 นางสาวลักขณา พันธุ�มะม5วง
62013073052 นางสาวมัณฑนา เทพพิทักษ�
62013073053 นางสาวพรพิมล ชูบุตร
62013073054 นางสาวศศิกานต� ขุนเพ็ชร
62013073055 นางสาวกานดา พรมลา
62013073056 นายพัชระ ชื่นบาน
62013073057 นายอนุพงศ� คุณพรม
62013073058 นางสาวพัชรินทร� บุญพามา
62013073059 นายวิชัย ฐานเบญจพล
62013073060 นายธงชัย มาลาหอม
62013073061 นายณัฐชนน สินกล่ํา
62013073062 นางสาวชดาภา แฟ;มครองขอม
62013073063 ว5าที่ร%อยตรีชัชวาลย� คํางาม
62013073064 นางสาวพิชญา เชื้อสิงห�โต
62013073065 นายกฤษณพงศ� ศรีวงศ�ราช
62013073066 นางสาวอัจฉรา สารวัตร�
62013073067 นางสาวอนรรฆวี สุกใส
62013073068 นางสาวสุนิสา บัวเกตุ
62013073069 นางสาวภัทรีญา วรรณสารเมธา
62013073070 นางสาวกาญจนา ภาสวัสด์ิ
62013073071 นางสาวพิกุลแก%ว แสงประสิทธ์ิ
62013073072 นางสาวสุธิดา มหาชาติ
62013073073 นายศักดิเมธ ทองบุญล%อม
62013073074 นางสาวจีรนันท� สุวรรณหงษ�
62013073075 นางสาววิภาวี มะคําไก5
62013073076 นางสาวมณีกาญจน� แสนกล%า
62013073077 นางสาวปภัสรา ทองไถ5ผา
62013073078 นางสาวปFทมาภรณ� แสนสวย
62013073079 นางสาวสุพรรณา อายาเมือง
62013073080 นายชัยพัฒน� จันทรมงคล

หน%า 2436 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073081 นายศิระโชค ทะนา
62013073082 นางสาวเนตรนภา เดชชิด
62013073083 นายกีรติ จันทร�ฉาย
62013073084 นางสาวรักษิตา หล5าแสนเมือง
62013073085 นางสาวเพียงพิทัย เจิมแก%ว
62013073086 นางสาวชลิตา ประดิษฐ�ธรรม
62013073087 นางสาวอัญชลิกา จันมะณีย�
62013073088 นางสาวสุภาวรรณ เชาว�ไว
62013073089 นายจักรกฤษณ� จันทร�งาม
62013073090 นางสาวกมลวรรณ สมานโสร�
62013073091 นางสาวฟาลิดา เจริญ
62013073092 นางสาวนรินทร� แต%มพิมาย
62013073093 นางสาวกรณ�พณัฏฐ� ชนะชนม�
62013073094 นางสาวปณตพร ภู5เกิด
62013073095 นายอานนท� ศรีสุข
62013073096 นางสาวกนกพร ทองมา
62013073097 นายภาวิช แก%วสมบัติ
62013073098 นางสาวนริศรา และมิตร
62013073099 นายชโรธร ช5างสาร
62013073100 นางปนัดดา โทแหล5ง
62013073101 นางสาวสุภาพรรณ ชุ5มเย็น
62013073102 นางสาวธัญพิชชา พูลยรัตน�
62013073103 นายอรุณ พานประเสริฐ
62013073104 นางสาวสุมาลี จุลกลับ
62013073105 นางสาวธรรมพร สวัสดี
62013073106 นางสาววชิราภรณ� อิ่นแก%ว
62013073107 นายณัฐพงค� มีโนนทอง
62013073108 นางสาวณัฏฐา ศุภมานะ
62013073109 นายวศิน มูลทา
62013073110 นางสาวอารีพร ศรีทะนันชัย

หน%า 2437 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073111 นางสาวณัฐชยาภรณ� ชัยมงคลรัตน�
62013073112 นางสาวกนกอร ยางป;อม
62013073113 นางสาวธัญญลักษณ� ลิ้มสุขวัฒน�
62013073114 นางสาวพัชรินทร� จันทะปFด
62013073115 นายราชัน ตู%ทอง
62013073116 นายจารุกิตต์ิ สินไชย
62013073117 นางสาวภัทรา มหาลี
62013073118 นางสาวมุธิตา สุดตาธิคุณ
62013073119 นางสาวพรทิพา ทองจําปา
62013073120 นายชิตวัน ลภัสรดาคติมา
62013073121 นายวีรวิชช� สุขะ
62013073122 นางสาวคณินญา ทับเที่ยง
62013073123 นายพุทธิกานต� ชิตสกุล
62013073124 นายวิรัช ปานชู
62013073125 นางสาวศิวพร เทพวัลย�
62013073126 นายกิตติศักด์ิ ชัยแก%ว
62013073127 นางสาวป@ยศรญา อินทิยา
62013073128 นายภานุเดช ศรีเลิศ
62013073129 นางสาวบุญญาพร อวนศรี
62013073130 นายนพฤทธ์ิ คุมมณี
62013073131 นางสาวธนัฐชารักข� ศรีสูงเนิน
62013073132 นางสาวธันวรัช พลขุนทด
62013073133 นางสาวสุพัชรา วงศ�เพ็ง
62013073134 นางสาวยลรดี พันธ�เต้ีย
62013073135 นางสาวนภัสรส แผ5นทอง
62013073136 นางสาวอุไรวรรณ ตุ%มฉิม
62013073137 นางสาวภัทรมาศ สุขอ5วม
62013073138 นางสาวณัฐธิดา เปYPยมปฐม
62013073139 นางสาวระวีภัทรา สายสุวัณสิริ
62013073140 นายไพบูลย� ต้ังอิสรเมธากุล

หน%า 2438 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073141 นายประทีป จินดารักษ�
62013073142 นางสาวนภัสสราวดี ทีฆะพันธ�
62013073143 นางสาวจันจิรา ชาวนา
62013073144 นางสาววิยดารัตน� ภู5ทับทิม
62013073145 นางสาวธัญพิชชา ฤทธ์ิจรูญ
62013073146 นายอนิรุธ ภักดีถ่ินไพร
62013073147 นางสาวสุดาพร เทพวงค�
62013073148 นางสาวนวพร ปาหลา
62013073149 นางสาวจุฬารัตน� ประเสริฐไทย
62013073150 นางสาวอัจฉรา ขวดพุดซา
62013073151 นางสาวอรอุมา ชัยปFญญา
62013073152 นางสาวเบญจวรรณ จรจวบโชค
62013073153 นางสาวสุดาพร รักประเทศ
62013073154 นางสาวขวัญฤดี บุญเผือก
62013073155 นางสาวกุสุมาลย� หิรัญวงษ�
62013073156 นางสาวกนกวรรณ อนานนท�
62013073157 นายชัยภูมิ ฐิตะวรรณ
62013073158 นางสาวชลธิชา อุดม
62013073159 นางสาวจุฬารัตน� หม่ืนสุข
62013073160 นางสาวสิริทัศน� คงริน
62013073161 นางสาวอภิวรรณ อัศวภูมิ
62013073162 นางสาวฐิติมา ปFนโสม
62013073163 นายสถาพร นิธิโชติยานันท�
62013073164 นายชินดนัย ถวิลหวัง
62013073165 นางสาวธนาภา วันสืบ
62013073166 นายภารุจ โรจนสุนทร
62013073167 นางสาวพรรณทิวา ไชยายงค�
62013073168 นางสาวธัญนุช มานะชัยมงคล
62013073169 นางสาวเพ็ญนภา พันธ�โสม
62013073170 นายสมพงศ� แก%วสิทธ์ิ

หน%า 2439 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073171 นางสาวสิริลัดดา แสงทอง
62013073172 นางสาวจิรวดี หนูเก้ือ
62013073173 นายโสฬส วิเชียรกุล
62013073174 นางสาวฐนิตนันท� เจริญปFญญาโชค
62013073175 นายนันฐวัฒน� รักษาศรี
62013073176 นางสาวชุติมณฑน� นุ5นเซ5ง
62013073177 นางสาวสุรีบุตร จิตรําพึง
62013073178 นายทิตรัตน� ทองย่ังยืน
62013073179 นางสาวกรรณิกา โพธิสว5าง
62013073180 นายณัฐดนัย ไพรยา
62013073181 นางสาวปนัดดา ขันทอง
62013073182 นายกิตติศักด์ิ เกลี้ยงประดิษฐ�
62013073183 นางสาวอภิญญา ภู5เหม
62013073184 นายโกสินทร� นพวงศ�
62013073185 นางสาวอิสริยาภรณ� ภูมิเลิศ
62013073186 นายจิระศิลปQ ทองมา
62013073187 นางสาวรัตนา มีกระแสร�
62013073188 นายธีรยุทธ หอมจําปา
62013073189 นางสาวศุภาวรรณ คีรินทร�นนท�
62013073190 นางสาววรรณภัทร หงษาสกุล
62013073191 นางสาวอรสา พ่ึงตาล
62013073192 นายศิวพงค� รัตนกระจ5าง
62013073193 นายศิริพงษ� ไกลถ่ิน
62013073194 นางสาวธนาภรณ� เสาวดี
62013073195 นางสาววาสนา สุวรรณสโรช
62013073196 นางสาวชนกนาถ วงค�คําแสง
62013073197 นางสาวพิจิตรา อ5อนชาวนา
62013073198 นางสาวมัทรินทร� พัฒนากิจการเจริญ
62013073199 นางสาวแคทราย เสาะสมบูรณ�
62013073200 นางสาวประภาพร สุขแปดริ้ว

หน%า 2440 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073201 นายปราโมทย� สุทธิสน
62013073202 นางสาวณัฐวรรณ ชาญพล
62013073203 นางสาวสิริญญา สร%อยพาน
62013073204 นางสาวธนาภรณ� วงษ�เจUะเซ็ม
62013073205 นายณัฐพงษ� โชติทะวงค�
62013073206 นางสาวกีรติ จินง่ี
62013073207 นายวัชรพงษ� วงค�ปFญญา
62013073208 นายนววิส คุ%มจอหอ
62013073209 นางสาวธนาภรณ� จงวนิช
62013073210 นางสาวพรรณิพา ดงแก%ว
62013073211 นายเสกสรร แก%วสุข
62013073212 นางสาวรัชนี ปรีชา
62013073213 นายกฤตกร พรหมวัชรานนท�
62013073214 นางสาวธนพรภัทร กลิ่นแย%ม
62013073215 นางสาวธัญญารัตน� สุวดิษฐ�
62013073216 นางสาวจันทิมา บุญคุ%ม
62013073217 นางสาวภัสราภรณ� รวีจิระโรจน�
62013073218 นางสาวพิชามญชุ� เกตุสําเภา
62013073219 นางสาวระพีพรรณ หมอยาไทย
62013073220 นายณัฐพล ดีวุ5น
62013073221 นางสาววนิดา สารอูป
62013073222 นางสาวกัญญ�ญภรณ� บุญแก%ว
62013073223 นายอภิสิทธ์ิ เหล็งสุดใจ
62013073224 นางสาวสุกัญญา ชุมทอง
62013073225 นางสาววรุญยุพา ไกรธรรม
62013073226 นางสาวสุขฤทัย อุ%มอารีกุล
62013073227 นายมารุต หาญณรงค�กุล
62013073228 นางสาวรุ5งนภา สุวรรณเลิศ
62013073229 นางสาวทิพวรรณ ละมูลนอก
62013073230 นางสาวพรสุริยุ วงศ�ใหญ5

หน%า 2441 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073231 นางสาวเกศราภรณ� สักขาพรม
62013073232 นางสาวนิภาวรรณ ถึงฝFPง
62013073233 นางสาวธรรมพร นวลสกุล
62013073234 นางสาวนริยา สงธาดา
62013073235 นางสาวเกวลิน บูรณะหิรัญ
62013073236 นางสาวญานิกา งามพร%อม
62013073237 นางสาวดาราวรรณ บัวยงค�
62013073238 นายณัฐพล ม5วงสุข
62013073239 นางสาวกิตติยาพร เจียมทวีบุญ
62013073240 นายปวรา บุญรัตน�
62013073241 นายพรหมมินทร� โชติงาม
62013073242 นางสาวอาภาภรณ� คงม่ัน
62013073243 นางสาวพรทิพย� ศรีย่ีสุ5น
62013073244 นางสาวป@ยวร อํามาตย�
62013073245 นางสาวชณัฏภัคน� สุดโสม
62013073246 นายกิตติภูมิ ฮกเฮง
62013073247 นางสาวอภิญญา ภูจักหิน
62013073248 นางสาวจิรฐา เปสตันยี
62013073249 นายธีระ ถาวรประเสริฐ
62013073250 นางสุภัตตรา โมสิแก%ว
62013073251 นางสาวรสิตา กลางประพันธ�
62013073252 นายสิทธิกร โรจน�ฤทธิวงษ�
62013073253 นางสาวสาลินี ราชบุรี
62013073254 นางสาวนันทพร วาริน
62013073255 นางสาวจุฑามาศ คําภาพันธ�
62013073256 นายธรรมรัตน� บุญเจริญพรสุข
62013073257 นางสาวกชกร เทียมทัด
62013073258 นางสาวรัตนา สร%อยสุวรรณ
62013073259 นางสาวภัทรกันย� สาระอ5อน
62013073260 นางสาวฉวีวรรณ เพ็ชรครุฑ

หน%า 2442 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073261 นางสาววิชุดา จันทร�หอม
62013073262 นางสาวปริญญาพร วิเสสสาระกูล
62013073263 นางสาวปFทมา แก%วเกิด
62013073264 นายนนท�ปวิธ ฐานพัฒน�ภาคิน
62013073265 นางสาวพัชรีภรณ� พุ5มคํา
62013073266 นางสาวพุทธิพร สีโดน
62013073267 นางสาวพัชรีภรณ� จันทร�มณี
62013073268 นางสาวศศิประภา วงค�คําวัง
62013073269 นายชญตว� คําหมอก
62013073270 นายณัฐพล ประชุมของ
62013073271 นายกิตติศักด์ิ ศรีแพรศรี
62013073272 นางสาวศิริพรรณ ประดับสุข
62013073273 นางสาวธนิศรา กรอบเพ็ชร
62013073274 นางสาวสุทธิรัตน� ปFญจขันธ�
62013073275 นางสาวจุรีรัตน� โพธิเดช
62013073276 นายปณิธาน ดิสระมุณี
62013073277 นายไกรเดช นุ5นจันทร�
62013073278 นายรวินันท� วิสูตรทอง
62013073279 นางนันท�นภัส ชูศรี
62013073280 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�พ5วง
62013073281 นายธนโชติ อนุพันธ�
62013073282 นางสาวลักขณา คณะหม่ืนไวย�
62013073283 นายกฤตภาส ไชยยา
62013073284 นางสาวโสภาภัค คุณวุฒิ
62013073285 นางสาววิร�รัลยุพา หิรัญอารักษ�
62013073286 นางสาวสุดารัตน� จันทร�กลาง
62013073287 นางสาวชนัญธิดา หงษ�สวัสด์ิ
62013073288 นางสาวมัณญชยา การะสุข
62013073289 นางสาวอทิตา พันธุ�เดช
62013073290 นางสาวสิรีธร ศาตร�เพ็ชร�

หน%า 2443 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073291 นายชาคริต จุป@ติ
62013073292 นายพีรรัช จันทร�อ5อน
62013073293 นางสาวพิมผกา บุโพธ์ิ
62013073294 นางสาวพลอยมณีโชค ทิพย�สุวรรณ�
62013073295 นายธนพงศ� ฉัตรแถม
62013073296 นางสาวอภิชญา กะทะ
62013073297 นางสาวศิณีรัตน� ศิลาชัย
62013073298 นางสาวรัตนาวลี นันตUะ
62013073299 นางสาวสินีภา บัวสรวง
62013073300 นางสาวภัณฑิรา เปรมปรีด์ิ
62013073301 นางสาวกันธารัตน� อยู5ทน
62013073302 นางสาวณัชชา สิริจารุธรรม
62013073303 นางสาวอภิญญา เรืองเดช
62013073304 นางสาวศิริลักษณ� เพ็ชรเจริญ
62013073305 นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ
62013073306 นางสาวธิดารัตน� แมรอ
62013073307 นายจรินทร� บัวอนันต�
62013073308 นางสาวปฏิญญา โตUะงาม
62013073309 นางสาวทิพย�สุดา อุปะระ
62013073310 นางสาวปFญจพร มะลิแย%ม
62013073311 นายธีรภัทร โลฆัง
62013073312 นางสาววาสนา แซ5พู5
62013073313 นางสาวประภาพร สายกระสุน
62013073314 นางสาวนันทิดา แก%วบัว
62013073315 นายสุชล มีแต%ม
62013073316 นางสาวจิดารัตน� แดงเรืองรัมย�
62013073317 นางสาวสุกัญญา ช5วยศรี
62013073318 นางสาวปวริศา อนันมา
62013073319 นายวรพล อารักษ�
62013073320 นายจีระวัฒน� ไชยทอง

หน%า 2444 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073321 นางสาวกมลวรรณ เครือนิล
62013073322 นายธนาบุศย� พลอยโสภณ
62013073323 นายปรีชา อุนะวงศ�
62013073324 นายมารุต ปFญจพรอุดมลาภ
62013073325 นายพรเทพ ปาลวงษ�
62013073326 นางสาวเพ็ญสุภา โกญจนะบุญ
62013073327 นางสาวศุภานัน อิสละ
62013073328 นางสาวดาริน บุญย่ิง
62013073329 นางสาวพรทิพย� สิทธิบรรเจิด
62013073330 นายฤๅฤทธ์ิ ทองเนื้อแปด
62013073331 นายวัชระพล หาพันธุ�
62013073332 นายสุภคมม� แย%มบุตร
62013073333 นายชิษณุพงศ� ลิ้มจําเริญ
62013073334 นางสาวอรพรรณ แก%วเอียด
62013073335 นางสาวชณิตา สุวรรณปFกษี
62013073336 นางสาวธัญลักษณ� แซ5ลิ่ว
62013073337 นางสาวมณีรัตน� อัจฉริยสีทอง
62013073338 นางสาวผกายวรรณ แดงแก%ว
62013073339 นางสาวป@ยาภรณ� ศุภกิจจานันท�
62013073340 นางสาววรนาถ มังกรฤทธ์ิ
62013073341 นายอาคม รัตนะ
62013073342 นางสาวกัญญาภัค เกษมสานต�
62013073343 นายนิติกร ลาตวงษ�
62013073344 นายจิระวิน วันทํา
62013073345 นางสาวสุดารัตน� เอี่ยมมาก
62013073346 นางสาวกาญจนา น5วมวัตร
62013073347 นายวสวัตต์ิ ต้ังศิริวัฒนกุล
62013073348 นางสาวรสสุคนธ� ขาวสว5าง
62013073349 นางสาวพัชรินทร� ช5างทอง
62013073350 นางสาวหทัยชนก สุรินทร�ชมพู

หน%า 2445 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073351 นางสาวสิริลักษณ� เปYยคง
62013073352 นางสาวกัญจน�ชญา เรืองศิริกานต�
62013073353 นายซุลกิฟลี หมัดเหร็ม
62013073354 นางสาวจีรภา บางดี
62013073355 นายธีรยุทธ ดาวเรือง
62013073356 นางสาวกิตติรัตน� อนุพจน�มนตรี
62013073357 นายวัชรพล โสภาณา
62013073358 นายกฤติณ สุดโต
62013073359 นางสาวจุฑามาศ ประทีปพรศักด์ิ
62013073360 นางสาวพิชญ�ชญา แก%วสมนึก
62013073361 นางสาวสกุณวรรณ แจ%งอักษร
62013073362 นายพชร คล้ําจิต
62013073363 นางสาวยุพาภรณ� บุณณะจันทร�
62013073364 นางสาวไอรินทร� ดิลกพรวิพัฒน�
62013073365 นางสาววินิจนันทน� บานเย็น
62013073366 นางสาวธัญลักษณ� คําบอน
62013073367 นางสาวน%อยหน5า คํานอก
62013073368 นางสาวสุดารัตน� มอญใต%
62013073369 นางสาวประภัสสร ซ%ายสุข
62013073370 นายณัฐวิทย� บุญกองชาติ
62013073371 นางสาวอรวีร� ภูมีชิตร
62013073372 นายเนมิราช พาหะมาก
62013073373 นางสาวฟ@รดาว สีหมัด
62013073374 นายวรัญธร บุญเพ็ง
62013073375 นางสาวทาริกา รองเลื่อน
62013073376 นายจุลจิตร เลขะวนิชย�กุล
62013073377 นางสาววาสนา แสงสีบาง
62013073378 นางสาววันเพ็ญ อาจหาญเจริญกิจ
62013073379 นางสาวสมพร คําศรีบัว
62013073380 นางสาวธิตาภรณ� พิมพ�บึง

หน%า 2446 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073381 นายศิรสิทธ์ิ อรุณจิตต�
62013073382 นางสาวโอฬิสา ด%วงเพียร
62013073383 นายอาทิตย� พุทธสัมมา
62013073384 นางสาวจุรีรัตน� เมืองไชย
62013073385 นางสาวป@ติพร ตัญจรูญ
62013073386 นายดนุพงศ� จินตรารักษ� 
62013073387 นายประวิทย� บ5อคํา
62013073388 นางสาวสุนิศา จันทะคุณ
62013073389 นายณัฐพล พูลเปYPยม
62013073390 นายหัสนันต� ลือวัฒนภักดี
62013073391 นางสาวมณีนุช พวงพรศรี
62013073392 นางสาวชุติมา ทองเหลือง
62013073393 นางสาวพรทิพย� พรหมเมตตา
62013073394 ว5าที่ร%อยตรีหญิงลัดดาวรรณ บุญช5วย
62013073395 นางสาวพจนา หอมหวล
62013073396 นางสาวมัณฑนา ประมัย
62013073397 นางสาวพิสชา ฉ5องจรัส
62013073398 นางสาวปรียาลักษณ� โหมดสมพงษ�
62013073399 นางสาวพลัดดา มากผล
62013073400 นางสาวชนิกานต� กาญจนสมจิตต�
62013073401 นายอดิเทพ สําเภาทอง
62013073402 นางสาวกฤตินี ธรรมเรืองทอง
62013073403 นางสาวจรรยา บุญสอน
62013073404 นางสาวปาหนัน พันธ�พัฒน�
62013073405 นางธมลวรรณ เที่ยงธรรม
62013073406 นางสาวธันยาภรย� จําปาสัก
62013073407 นางสาวธิดารัตน� ดีแดง
62013073408 นางสาวกนกพร โคตรไชย
62013073409 นางสาวรัตนพรเทพ สังข�เสวก
62013073410 นายเมทนี สุดยอด

หน%า 2447 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073411 นางสาวกรรณิการ� สุขใส
62013073412 นางสาวป@ยภัทร� เปลี่ยนสาย
62013073413 นายอะนัส อามินเซ็น
62013073414 นางสาวเกศินี ริยาพันธ�
62013073415 นางสาวปภาวรินทร� วัฒนลาภมงคล
62013073416 นางสาวสุชาวรีย� หม่ืนตาบุตร
62013073417 นายวรวุฒิ สิมมาวัน
62013073418 นางสาวขวัญฤดี เย็นอนงค�
62013073419 นายวีรภัทร ภูริทัตมงคล
62013073420 นางสาวธนัฐฐา รอดบุญฤทธ์ิ
62013073421 นางสาวภาวิณี จันทรโชติ
62013073422 นางสาวสกาวรัตน� ศริพันธุ�
62013073423 นางสาวปาริชาด เถ่ือนฤาชัย
62013073424 นางสาวหิรัญรัตน� จันทร�ครุธ
62013073425 นางสาวสุมิตรา ทองธรรมรัตน�
62013073426 นายวีระ จันทร�ไทย
62013073427 นางสาวพัชราภรณ� ตรีกุล
62013073428 นายธนดล ปFPนทระนาถ
62013073429 นางสาวจารุภรณ� สุวรรณโคตร
62013073430 นางสาวทยิดา ถ่ินเขาต5อ
62013073431 นางสาวกมลชนก งามดี
62013073432 นายป@ยะพงษ� ยอดคํามี
62013073433 นายพลวิชพงค� ชัยแดง
62013073434 นางสาวดลนภา สุขยา
62013073435 นางสาวปาณิสรา ย้ิมบุญนะ
62013073436 นางสาวสุชาดา เพ็งแจ5ม
62013073437 นางสาวอภิรดี วิบูลพืช
62013073438 นางสาวนภัสรัญชน� ไชยวรุตย�
62013073439 นางสาวชุธิดา สมบุญ
62013073440 นายศราวุธ ไชยมณีวรรณ

หน%า 2448 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073441 นายศรายุ ศาลฤทธ์ิ
62013073442 นายหัสนัยน� ยืนนาน
62013073443 นางสาวผุสดี สืบสาย
62013073444 นายศุภชัย หงษ�สูงเนิน
62013073445 นางสาวฐิติมา จุลเกตุ
62013073446 นายจักรกฤษณ� ปาประโคน
62013073447 นางสาวเสาวลักษณ� สมานรักษ�
62013073448 นางสาวจิตติมา สุขกิจ
62013073449 นางสาวฮัฟเซาะห� เวาะมะ
62013073450 นายกฤต เอนกอุดมโชค
62013073451 นางสาวเสาวภา เข็มเหลือง
62013073452 นางสาวชลนิศา ทุมวงค�
62013073453 นางสาวอัจฉราภรณ� หม่ืนสีพรม
62013073454 นางสาวตวงพร ศรีแสง
62013073455 นางสาวนฤมล รักสัตย�
62013073456 นายสุเมฆ ยอดย่ิง
62013073457 นางสาวโสภิดา แสงภักดี
62013073458 นางสาวอารีพร หวังสะแล5ะฮ�
62013073459 นางสาวนราภรณ� แจ5มเรือน
62013073460 นางสาวเจนจิรา สมพงษ�
62013073461 นางสาววาสนา ปานใจนาม
62013073462 นางสาวศิริพรรณ เยาวกุลพัฒนา
62013073463 นายพรชัย น%อยจันทร�
62013073464 นางสาวกุลภัทรา จิตรีโภชน�
62013073465 นางสาวเจนนภา บุญสอน
62013073466 นายเดช สุขไพเราะ
62013073467 นายรัฐกรณ� ปFนทนา
62013073468 นางสาวศิริรัตน� แก%วดี
62013073469 นายธนวุฒิ ฤทธิศักด์ิ
62013073470 นายปFญญรงค� สงวนรัตน�

หน%า 2449 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073471 นางสาวสมฤทัย ถ%อยทิม
62013073472 นายอภิวัฒน� แก%วน้ําคํา
62013073473 นางสาวศุภัชญา ชํานาญ
62013073474 นางสาวปวีณา พูลสวัสด์ิ
62013073475 นายวรากร นาสนิท
62013073476 นางสาวชลธิพร มณีนาคทอง
62013073477 นางสาวปาณินี จันทร�จิระ
62013073478 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอนันตญา วิยะ
62013073479 นางสาววารี เกตุโฉม
62013073480 นางสาวภาวินี แซ5คู
62013073481 นางสาวนาราภัทร อํานวยชีวะ
62013073482 นายทศพร หนุ5มประดิษฐ�
62013073483 นายกรกฎ นามเสนาะ
62013073484 นางสาวนวรัตน� มอญงาม
62013073485 นางสาวทิตย�ติยา อุ5นเรือน
62013073486 นายธีรัตม� พณิชอุดมพัชร�
62013073487 นางสาวอนันตญา เทียมทนง
62013073488 นางสาวรุสดา มูซอ
62013073489 นางสาวทิพย�ธัญญา ทรงแตง
62013073490 นายสุรเกียรติ บุญยง
62013073491 นายสถาปนา โอสถานนท�
62013073492 นายกิตติคุณ ไผ5งาม
62013073493 นางสาวจุฑาทิพย� อัศวเทวิน
62013073494 นางสาวรวีวรรณ ศรียาภัย
62013073495 นางสาวหฤทัย ตามภิบาล
62013073496 นายสุขทวี ชนะจน
62013073497 นายกิตติพงษ� พรมป@ก
62013073498 นางสาวพลอยไพลิน พงษ�ศิริแสน
62013073499 นางสาวสุภัสสรา คําแก%ว
62013073500 นายวัชรพล กรับฉ่ิง

หน%า 2450 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073501 นายสราวุธ ชุมแก5น
62013073502 นางสาวธันยพร พันธ�กําเนิด
62013073503 นางสาวอรัชพร แก%วกําเนิด
62013073504 นางสาวธีรวรรณ สุทธิอาภา
62013073505 นางสาวนัจวา ยูโซะ
62013073506 นายเชาวลิต กมล
62013073507 นางสาวอทิติญา เตียะเพชร
62013073508 นายศักร�สฤษฏ์ิ พรหมฉิม
62013073509 นางสาวณัฐธยาน� ทรงเจริญ
62013073510 นางสาวอัญญาสินี คําทัศ
62013073511 นางสาวศศิชานันท� ฤกษ�เรืองชัย
62013073512 นางสาวกชกร เจริญกุลเมธี
62013073513 นางสาวจิรายุ สมจันทร�
62013073514 นางสาวรตมน น5วมคงม่ัน
62013073515 นายไอยรวินทร� โภคี
62013073516 นางสาวธนกร บุตรช5วง
62013073517 นายธนาพล นามกันยา
62013073518 นางสาวปภาวรินท� ชาอิน
62013073519 นายจิรัฎฐ� สิงห�อําพล
62013073520 นางสาวรุ5งฤดี เสือเปรม
62013073521 นายนพดล อิ่มทองคํา
62013073522 นางสาวสุภาวดี กนกนาก
62013073523 นายธรรมสรณ� สําเนียงเสนาะ
62013073524 นายบัณฑิต แสงหิ่งห%อย
62013073525 นางสาวนันทนา หวังข%อกลาง
62013073526 นางสาวชลลดา ภูมิเลิศ
62013073527 นางสาวชุติมา ผินเผือก
62013073528 นางสาวณัฐฐิญา ชมปFMนทอง
62013073529 นายฐิตินนท� รุ5งไพรวัน
62013073530 นางสาวจุฑามาศ เทพประสิทธ์ิ

หน%า 2451 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073531 นางสาวสุพรรณษา อ%นทา
62013073532 นางสาววริษา วิไลวงศ�
62013073533 นางสาวนัฐนันท� หิรัณยัษฐิติ
62013073534 นางสาวจรรยา รุ5งเรือง
62013073535 นางสาวจารุวรรณ เทียนทิพย�
62013073536 นายธีรเดช แจ5มกระจ5าง
62013073537 นายพันธวัตร นุ5มเหลือ
62013073538 นายสุรชัย ชํานาญกิจ
62013073539 นายธนวันต� เป;าชํานาญ
62013073540 นายจักรพงศ� เกียรติดํารง
62013073541 นางสาวจริยา รักษา
62013073542 นางสาวกานต�ธิดา ศรีนวล
62013073543 นายธีระ นะวาระ
62013073544 นายธีรภัทร สีดํา
62013073545 นางสาวนันทิชา ไสวพันธ�
62013073546 นางสาวเฟLPองฟ;า สิทธิสถิตย�
62013073547 นางสาวปติณญา มูลทรายคํา
62013073548 นางสาวญาณภา นามวัฒน�
62013073549 นางสาววาสนา ช%างบุ
62013073550 นางสาวกุลกานต� แก%วเก%า
62013073551 นายนพพล กลางทิพย�
62013073552 นางสาวอรอนงค� จินดาแก%ว
62013073553 นางสาวชนัญชิดา บัวศรี
62013073554 นางสาวพชิรารัชต� คะพันธ�
62013073555 นางสาวศิริพร สุขไสว
62013073556 นางสาวนวกาญจน� บัณฑิตนิยมานนท�
62013073557 นางสาวอมิตา ขาวสุด
62013073558 นายณัฐพงศ� ดํารงอุตสาหกิจ
62013073559 นางสาวศลิษา ศรประสิทธ์ิ
62013073560 นางสาวนิติรัตน� คําตีบ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073561 นางสาววสสิริ พิสุทธไทรงาม
62013073562 นางสาววิภาภรณ� ถากงตา
62013073563 นางสาวนันนภัส ใจจิต
62013073564 นางสาวพวรรณา เคนเครือ
62013073565 นายเอกพจน� เชี่ยวชาญ
62013073566 นางสาวณัฐธยาน� ไทยเดช
62013073567 นางสาวจิรัชญา สิทธะเมธา
62013073568 นายศุภวิชญ� พลอยม5วง
62013073569 นางสาวจารุวรรณ ปฏิบัติ
62013073570 นางสาวณิษาพัชร� ประสงค�มงคล
62013073571 นางสาวสุรีย�พร ชัยพฤกษ�
62013073572 นางสาวณัฐภัทร ยอดเมือง
62013073573 นางสาววโรชา ธาระลาภ
62013073574 นายวณัฐ คณาวัลย�
62013073575 นายเมฆา บุญมาพาทรัพย�
62013073576 นายนพเดช คงรักษ�
62013073577 นางสาวมณฑาทิพย� ผ5องจิตต�
62013073578 นางสาวตวิษา แพไธสง
62013073579 นายธนวัช โกฏิกุล
62013073580 นางสาวกนกหงส� ภูหนองโอง
62013073581 นางสาวพิมลภา เกษประคอง
62013073582 นางสาวอินธุอร แพไธสง
62013073583 นางสาวสมฤทัย พิมพิลา
62013073584 นางสาวทิพย�สุดา ขาวผ5อง
62013073585 นางสาวชุติมา ระออเอี่ยม
62013073586 นางสาวจรุวรรณ นากบัวแก%ว
62013073587 นางสาวสุอัมพร ศรีสุข
62013073588 นางสาวจริยา เจริญสุข
62013073589 นายณัฐพล พนารินทร�
62013073590 นายสุเมธี กรณกิจโกวิท
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073591 นายกิตติธัช กล5องชู
62013073592 นายพิสิฐ บุญธรรม
62013073593 นายพิทยา เรียนพิมพ�
62013073594 นางสาวสวรรยา ดีภาพร
62013073595 นางสาวจริญญา พังจันตา
62013073596 นางสาวนวลอนงค� คงสุวรรณ
62013073597 นางสาวสุภาพร จําชาติ
62013073598 นายวิชชากร ไกรนาพงษ�
62013073599 นางสาวสัณห�สิรี นิลประเสริฐ
62013073600 นางสาวนิบภาภรณ� พลเพียร
62013073601 นางสาวเบญจวรรณ ทับไทร
62013073602 นายวรัญชิต ไพโรจน�พัสถาน
62013073603 นายณัฐวรรธน� จันทร�แก%ว
62013073604 นางสาวณัฐธิดา อ5อนรัมย�
62013073605 นางสาววราภรณ� ธูปหอม
62013073606 นางชนิดา ชมะไชยธารณ�
62013073607 นางสาวกมลวรรณ วุฒิชัยรังสรรค�
62013073608 นางสาวทองฟ;า ประสิทธากรณ�
62013073609 นางสาวศิรินภา สถิตย�ไพบูลย�
62013073610 นายสมสฤษฎ� เชียงเครือ
62013073611 นางสาวสุกัญญา จิตรบูรณ�
62013073612 นางสาวปสุตา จ%อยใย
62013073613 นางสาวสุกฤตา จินดาวงค�
62013073614 นางสาวอนงค�นาถ อินทะเสโน
62013073615 นายนาเวศ คีตะวงศ�
62013073616 นางสาวธนมณี นนทการ
62013073617 นางสาวศกลวรรณ สุดใจ
62013073618 นางสาวณิชนันทน� ภูบัวดวง
62013073619 นางสาวอุษา เกิดศิริ
62013073620 นางสาวศุภวรรณ ฉิมสําอางค�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073621 ว5าที่ร%อยตรีขจรศักด์ิ สายแสง
62013073622 นางสาวอติมา นิลานุช
62013073623 นายศักดา ภู5ปFPน
62013073624 นางสาวกมลพรรณ อินทรกนิฏฐ�
62013073625 นายวัชระ ดีแก%ว
62013073626 นายพีรณัฐ ย้ิมสนิท
62013073627 นางสาวจิรนันท� นวลนิ่ม
62013073628 นางสาวสุรดา ขจรชัยเดชาโชติ
62013073629 นางสาวจิรวรรณ ฤกษ�ม5วง
62013073630 นางสาวริยาภรณ� อินทเสม
62013073631 นางสาวอิสศิริยาภรณ� ทุมดี
62013073632 นางสาวศิริรัตน� บัวเขียว
62013073633 นางสาวโยธกา โกชิน
62013073634 นางศิรินภา จันทลือชา
62013073635 นางสาวอมรรัตน� กลับชุ5ม
62013073636 นายณรงค�ศักด์ิ แสงศรี
62013073637 นางสาวฉัตรทิพย�พา ทองสุก
62013073638 นางสาวพรรณปพร ศรีวรกุล
62013073639 นางสาวพิมนภา อุทคะวาปY
62013073640 นางสาวดรุณี ฐานชารี
62013073641 นางสาวจิตรลดา รัตนะ
62013073642 นางสาวศุภิสรา กิตติสท%านไตรภพ
62013073643 นายเจะอับดุลเลาะ เจะอารง
62013073644 นางสาวกิติยา รัตนเจริญ
62013073645 นางสาวชาลินี ล%อมจันทราศิลปQ
62013073646 นางสาวธัญชนก หล5อวงศ�
62013073647 นางสาวชณัสม�ชนก แสงลุน
62013073648 นางสาววิจิตรา ปะการะโพธ์ิ
62013073649 นางสาวสุนันทรา บรรจบพุดซา
62013073650 นางสาวอารีรัตน� ชื่นชม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073651 นางสาวนภาพร แก5นชัยภูมิ
62013073652 นางสาวสิริอร มีทิศสม
62013073653 นางสาวอรวรรยา เทียรสิวา
62013073654 นางสาวสุมาลี หอมวัน
62013073655 นายสมัชชา วรโพธ์ิ
62013073656 นางสาวนวพร สุคันทา
62013073657 นางสาวยศวดี หนูทอง
62013073658 นางสาวปนัดดา ใหญ5มีศักด์ิ
62013073659 นายกฤษณ� หวังเจริญกุลชัย
62013073660 นางสาวสุภาวดี สังข�แก%ว
62013073661 นางสาวละมัย พรหมเล็ก
62013073662 นางสาวสุกัญญา โสภา
62013073663 นางสาวกมลลักษณ� ผงทวี
62013073664 นายพงศกรณ� เสถบุตร
62013073665 นางสาวภัสรา สอาด
62013073666 นายธนกร คงนคร
62013073667 นางสาวเจกิตาห� อินทร�พักทัน
62013073668 นางสาวณัฐพร หลิมพลอย
62013073669 นางสาวชลชญาณ� ศุภธนพัฒน�
62013073670 นายทรงวุฒิ ทองทัศนีย�พร
62013073671 นางสาวอินท�ชลิตา วิไชยยา
62013073672 นางสาวสุภาพร มาอุ5น
62013073673 นางสาวชลณัฐฏ� กาฬภักดี
62013073674 นายชัยวัฒน� ทิพย�สุมณฑา
62013073675 นางสาวกรรณิการ� แสงศรี
62013073676 นางสาวจารุมน ใจอารีย�
62013073677 นางสาวปFทมาสน� ศิริวิศิษฐ�กุล
62013073678 นางสาวอรดี ศรีกระบุตร
62013073679 นายณรงค�ศักด์ิ โพธ์ิทอง
62013073680 นางสาวทักษพร ชาวอุทัย
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073681 นางสาววนิสา โพธ์ิสร%อย
62013073682 นายเอกนรินทร� ยืนยง
62013073683 นางสาวสุชาวดี คงนิน
62013073684 นายอภิบาล วงษ�มาพันธ�
62013073685 นางสาววีณา เหลืองสมบูรณ�
62013073686 นางสาวพัชรินทร� เป[ดเวียง
62013073687 นางสาวสุดาทิพย� สิงคะเวหน
62013073688 นางสาวมณีดา บุญงาม
62013073689 นางสาวดวงชีวัน อําพันธ�
62013073690 นางสาวอัญชลี วรรณะพิม
62013073691 นางสาวมนัสนันท� เจริญสําเร็จกิจ
62013073692 นางสาวปFทมาภรณ� พรหมมินทร�
62013073693 นางสาวสุธิดา นาถศรีทา
62013073694 นางสาวพนิดา ริยะสาร
62013073695 นางสาวกัญญารัตน� สายวังกง
62013073696 นางสาวกานต�ธีรา ศรีวราพันธุ�
62013073697 นางสาวศลิษา เขียววัดจันทร�
62013073698 นางสาวนันทิดา โหมดทอง
62013073699 นางสาวชนิษฐา พูลสวัสด์ิ
62013073700 นางสาวเนตรนภิศ มหาสุด
62013073701 นายสกรรจ�พล เฟLPองวงศ�
62013073702 นางสาวนทภส สุวรรณ
62013073703 นางสาวนิรารัตน� สายดวง
62013073704 นางสาวสุนิสา ทองปFญญา
62013073705 นางสาวอาภาวรรณ ขัติยศ
62013073706 นางสาวรัชนีวรรณ สุนสาย
62013073707 นางสาวชุลีพร ใจโต
62013073708 นางสาวกวิณรัศม� นิธิกวินพงศ�
62013073709 นายกานต� เกริกชัยวัน
62013073710 นายนิมิตร โกศลนิมิตร
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073711 นางสาวเพ็ญพิชชา โพธิรัตน�
62013073712 นายภาสกร คํารศ
62013073713 นายพิพัฒน� วิชัยโคตร
62013073714 นางสาวจิระพร เทอดสุวรรณ
62013073715 นางสาวรัตนาภรณ� แสงโสภา
62013073716 นางสาวธนวรรณ ทองเรือง
62013073717 นายนิรุต ธงธไนศวรรย�
62013073718 นางสาวจุฑาทิพย� ทับทิมหอม
62013073719 นายวัฒนา วัฒนเกษม
62013073720 นายพิพัฒน�พงษ� บัวแก%ว
62013073721 นางวิไลรักษ� ตันปะละ
62013073722 นางสาวสุตาภัทร ภาคาบุตร�
62013073723 นางสาวกันตนา แก%วอินตา
62013073724 นางสาวสุนิสา เพชรสวัสด์ิ
62013073725 นางสาววันดี เดชทองคํา
62013073726 นางสาวอัจฉรา กิตติปาโล
62013073727 นางสาวณัฐจริน เพ็งพันธุ�ฉํ่า
62013073728 นางสาวนันทนัช ม5วงปาน
62013073729 นางสาวเอมิกา อินทร�ปFญญา
62013073730 นางสาวนิชดา ภักดีเกล%า
62013073731 นายภราดร อิทธิรัตนะโกมล
62013073732 นางสาวพรชนก พานิชชัย
62013073733 นายเชาว�วัฒน� จิระวัฒนากูล
62013073734 นางสาวตอยยีบะห� สุหลง
62013073735 นายสิทธิโชค แผนคง
62013073736 นางสาวกนกวรรณ ชมภู5
62013073737 นางสาววารุณี ทองถนอม
62013073738 นางสาวกมลชนก ตนดี
62013073739 นางสาวชุติมน นครผา
62013073740 นายศรุต ชิดชม

หน%า 2458 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073741 นายปรมจิตต� ศรีชัย
62013073742 นางสาวสุภาพรรณ ทิพย�โน
62013073743 นายณัฐพร อินสว5าง
62013073744 นางสาวทิพาภร วงศ�พิสุทธ์ิไพศาล
62013073745 นางสาวพัทธนิษฐา ธนากุลภิวัฒน�
62013073746 นางสาวณัฐชยา สังข�แก%ว
62013073747 นางสาวประภัชราภรณ� โลกคําลือ
62013073748 นางสาวนูรฟาซีรา มามะ
62013073749 นางสาวสุนิษา ชนะ
62013073750 นางสาวบุญญรัตน� แก%วบัวระภา
62013073751 นางสาวพัชรินทร� แซ5ต้ัง
62013073752 นางสาวจริยา พิมายกลาง
62013073753 นางสาวมาลินี รุ5งไทย
62013073754 นางสาวเมรี่ ทองสาดี
62013073755 นายณัฐชนน แสงแก%ว
62013073756 นางสาวภาณุกา ต5ายแพ
62013073757 นายฤกษ�ดี ถิรเศวต
62013073758 นางสาวคุลิกา กิจสโชค
62013073759 นายนันทิพัฒน� พงษ�นัยรัตน�
62013073760 นายพัชรพล วิจิตร
62013073761 นางสาวสัณห�สินี บุญกิจ
62013073762 นายยุทธนา แพงขะ
62013073763 นางสาวศุภพิชญ� แกล%วกล%า
62013073764 นางสาวทิพย�สุดา อภิรักษ�สันติ
62013073765 นางสาวดวงดาว สุขนิคม
62013073766 นางสาวรวินท�นิภา คชเวก
62013073767 นางสาววัลยา มณีรอด
62013073768 นางสาวธนพร ศรีบุญยวง
62013073769 นางสาวกรรณิการ� หอมไชยยา
62013073770 นายกฤษฎ์ิ ทวนศิริวงศ�

หน%า 2459 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073771 นายปราโมทย� เกิดวิถี
62013073772 นางสาวศิรินภา จันทร�ไฝ
62013073773 นางสาวทิพย�วารี จิญกาญจน�
62013073774 นางสาวพานทอง เสนานิคม
62013073775 นางสาวพิจักขณา รัตนะ
62013073776 นางสาวธญาณี ศรีสุขสมบูรณ�
62013073777 นางสาวสุวภาพร พริ้งเหม
62013073778 นางสาวณัฐวรรณ ขุนบุญ
62013073779 นางสาวเยาวลักษณ� สามี
62013073780 นางสาวณัฐกมล นุ5มมีชัย
62013073781 นางสาวสุชานาฎ สงวนเขียว
62013073782 นางสาวจันทกานต� อินฉ%วน
62013073783 นายทินกร ป@Pนทอง
62013073784 นางสาวไอริณ อํามะระ
62013073785 นางสาวสุภัสสรา กิริกา
62013073786 นางสาวจุฬาลักษณ� ชัยมานะเดช
62013073787 นางสาวศศิกร หริพงษ�
62013073788 นายสาธิต มีบุญ
62013073789 นางสาวดาวใจ มนฑนม
62013073790 นางสาววีรวรรณ� พ่ึงแย%ม
62013073791 นางสาวทิพย�ฤดี ศรีจํานงค�
62013073792 นางสาวพัชรินทร� บอรินทร�
62013073793 นางสาวอุราลักษณ� แคแดง
62013073794 นายสินชัย กันพลสุข
62013073795 นายสัญญเศรษฐ พันธุ�เพียร
62013073796 นางสาวชฎาพร จักรทอง
62013073797 นายทัดภูมิ ดิวงษ�
62013073798 นางสาวปรียาภรณ� แขกระจ5าง
62013073799 นายณัฐพล พลโรม
62013073800 นางสาวจิราพร บัวสระ

หน%า 2460 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073801 นางสาวอาภาพร เขือนอก
62013073802 นางสาวชลธิชา แก%วมีศิล
62013073803 นางสาวจิดาภา เสนเกลี้ยง
62013073804 นางสาวณัฐชยา คุ%มภัย
62013073805 นางสาวจิตติมา นาคปลัด
62013073806 นางสาวนิตยา กันนิกา
62013073807 นายธวัชชัย เชี่ยวน%อย
62013073808 นางสาวราตรี ทองผาง
62013073809 นายสุทธินัย สารอินทร�
62013073810 นางสาวภารดี เมืองแก%ว
62013073811 นางสาวพัชรินทร� ไวยสิงห�
62013073812 นายพงศกร คล%ายจินดา
62013073813 นางสาวกิตติมา ป;านสุวรรณ
62013073814 นางสาววิภารัตน� ประณต
62013073815 นางสาวฐิติพร แก%วตุ%ม
62013073816 นายฐณธรณ� บุญมี
62013073817 นางสาวรสสุคนธ� น%อยรังษี
62013073818 นายกิจเกษม นทีศิริกุล
62013073819 นางสาววราภรณ� คงเฉลิม
62013073820 นางสาวณัฏฐณิชา ไชยยะ
62013073821 นายธีระวัตร พร%อมจิตร
62013073822 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอรอนงค� โพธ์ิเนียม
62013073823 นายนัฐพงษ� สีพิกา
62013073824 นางสาวศิริรัตน� สิทธิศรีจันทร�
62013073825 นางสาวอนัญญา ศรีระษา
62013073826 นางสาวนวพร สบาย
62013073827 นางสาววรรณกร ยะโสธรศรีกุล
62013073828 นางสาวอุมาภรณ� ภักษร
62013073829 นางสาวพิชญ�สิณี พะวรศิลปQ
62013073830 นางสาวนาฏศิวพร สนธิทรัพย�

หน%า 2461 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073831 นางสาวชัญญานุช ต5างสกุล
62013073832 นางสาวธนัชชา ดิเรกสถาพร
62013073833 นางสาวสัมฤทธ์ิ กะการดี
62013073834 นางสาวเบญญาภา ยุทธิมงคล
62013073835 นายภวิศร�ธรณ� ศรียะพันธ�
62013073836 นางสาวนฤมล ชุมรอด
62013073837 นางสาวพรสุดา มณีศรี
62013073838 นางสาวอภิชญา เซ่ียงเห็น
62013073839 นายปานเทพ ปานวิเชียร
62013073840 นางสาวชลธิชา พลายหนู
62013073841 นางสาวพิจิตตา อาจวงษ�
62013073842 นายกิตตินันท� สายะเวส
62013073843 นางสาวพัทชราภรณ� เนตรใหญ5
62013073844 นางสาวเบญจวรรณ แสงฉิม
62013073845 นายสมปราชญ� อังกาบ
62013073846 นางสาวนันท�นภัส ภัคภัสร�สรณ�
62013073847 นายธนวัฒน� อินทะวงศ�
62013073848 นางสาวศิวารักษ� ลิ้มประสิทธ์ิ
62013073849 นางสาวหทัยรัตน� โคทังคะ
62013073850 นางสาวโสภณา ชาวนา
62013073851 นางสาววิชุดา รัตนพันธุ�
62013073852 นายสุขสันต� ละม5อมพร%อม
62013073853 นายอภิชิต บุรโกเสส
62013073854 นายอภิชัย กระตุฤกษ�
62013073855 นายวงศกร ฤทธ์ิเดช
62013073856 นางสาวกฤติกา ทรีย�มาติพันธ�
62013073857 นายพัทธดนย� อธิโมกขกุล
62013073858 นายปรัตถกร ทรัพย�สุข
62013073859 นางสาวกัญญาวีร� ศิริอาภรณ�
62013073860 นางสาวปFทมา ปานทอง

หน%า 2462 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073861 นางสาวนารี เปรุนาวิน
62013073862 นางสาวพัชรี อดุลย�สารภัณฑ�
62013073863 นางสาวสิริรัตน� ทะสดวก
62013073864 นางสาวเสาวลักษณ� ดวงดี
62013073865 นางสาววรวลัญช� ขุนสุข
62013073866 นางสาวสุกัญญา สุริวงค�
62013073867 นางสาวประภัสสร กาญจนพิบูลย�
62013073868 นายกษิดิศ พิมพ�กลัด
62013073869 นายวันชัย ภูมิซองแมว
62013073870 นางสาวณัฏฐวรินทร� ศรีชนะ
62013073871 นางสาวสุมาลี บึงอ%อ
62013073872 นางสาวชุติมา โพธิทอง
62013073873 นายณัฐพนธ� ลิ่มป@ชาติ
62013073874 นางสาวพินิดา ป@นะถา
62013073875 นางสาววราภัสร� คุมคํา
62013073876 นางสาวนัญดา ยาประจัน
62013073877 นางสาวชลิดา เอี่ยมละออ
62013073878 นางสาวอุมากานต� หอมนาน
62013073879 นายตันติกร ปางจุติ
62013073880 นายอดุลวิทย� สุปYนะ
62013073881 นายกัณฑ�กฤช ภูแต%มนิล
62013073882 นางสาวจวงจันทร� โพธ์ิทรัพย�
62013073883 นายอาดัม โตะบู
62013073884 นางสาวภาวิตา ขนอม
62013073885 นางสาวฉัตรเพชร แก%วสว5าง
62013073886 นายณัฐวุฒิ ลั่วสกุล
62013073887 นายปFญญา กองพรม
62013073888 นางสาวปFทมวรรณ จิตติธรรม
62013073889 นายพงศธร ดวงดาว
62013073890 นางสาวรุ5งลาวัลย� รอดศรี

หน%า 2463 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073891 นางสาวพิริยาณี เหมือนวงษ�
62013073892 นางสาวศิริวรรณ พันธ�หนอย
62013073893 นางสาวปรียาพร กาวิเต
62013073894 นางสาวปณิชา แก%วพูลศรี
62013073895 นายนที ศักดาเย่ียงยงค�
62013073896 นายชนม�วิชญ� ธัญญะสุขวณิชย�
62013073897 นางสาวธัญลักษณ� หล%าลําปาง
62013073898 นางสาวนูรีซัน ยูโซะ
62013073899 นางสาวจินดาหรา วิเท5ห�
62013073900 นางสาวตรีรัก สุดสอาด
62013073901 นางสาวจินตนา โยศรีคุณ
62013073902 นางสาวอารีรัตน� พิจิตร
62013073903 นางสาวนฤพร ฟูต๋ัน
62013073904 นางสาวเสาวลักษณ� สังฆรัตน�
62013073905 นางสาวอารียา ใจถา
62013073906 นางสาวสุพรรษา ถาวรสุข
62013073907 นางสาวสุนิสา สุธรรม
62013073908 นางสาววิภา โชติพรม
62013073909 นายทิวัตถ� แซ5ลิ่ม
62013073910 นางสาวเนตรนภา พุฒเกตุ
62013073911 นางสาวอฑิษฏยา จันทะวะโร
62013073912 นางสาวปฏิญญา คูณคํ้า
62013073913 นางสาวสิริกาญจนา เสนานาค
62013073914 นางฟารีดา จิตต�จํานงค�
62013073915 นางสาวทัศนรัตน� สิงห�แก%ว
62013073916 นายวีรภัฎ เฉลิมรัตน�
62013073917 นายวีระศักด์ิ กันยา
62013073918 นายกฤษณพล ปFญญาวงค�
62013073919 นางสาวปรียานุช เปYPยมสุขใส
62013073920 นางสาวต%องใจ วัชรบุศราคํา

หน%า 2464 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073921 นายกรัณย� ชูช5วย
62013073922 นายปFณณวัฒน� ตันบุญยืน
62013073923 นางสาวณัฐินี ตุ%ยศักดา
62013073924 นายอธิวัฒน� ชนะพล
62013073925 นางสาวพิณทิพ ช%างเผือก
62013073926 นางสาวลีลาวดี หนูขาว
62013073927 นายศรรตวรรษ ต้ังไพบูลย�
62013073928 นางสาวธนาภร ทองอยู5
62013073929 นางสาวขจีวรรณ พันธ�ผึ้ง
62013073930 นางสาวเด5นนภา สีหิน
62013073931 นางสาวสุธีวรางค� จักรใจ
62013073932 นางสาวดวงใจ โซ5เงิน
62013073933 นางสาวนันท�นภัส เงินย่ิงสุข
62013073934 นายป@ยณัฐ แย%มชื่น
62013073935 นางสาวศรัญญา รองไชย
62013073936 นายอิทธิกันต� โพธิสิทธ์ิ
62013073937 นางสาววนิดา ยูโซะ
62013073938 นายบรม บินลอย
62013073939 นางสาววาสนา พรมกุล
62013073940 นางสาวศุภนิดา ดาวเรือง
62013073941 นางสาวธัญญาลักษณ� วงศ�ปFน
62013073942 นางสาวสุธานันท� คีรีโชติกุล
62013073943 นางสาวขวัญฤทัย ศุภการ
62013073944 นายก%องเกียรติ เหมจินดา
62013073945 นายคมสันต� ยงยุทธ์ิ
62013073946 นายสุวิทย� จิตรโคตร
62013073947 นางสาวณิชากร รักเมือง
62013073948 นางสาวนพนันท� ปFกษา
62013073949 นางสาวชมพูนุท สํารวมจิตร�
62013073950 นางสาวอัญชลี พ่ึงคุ%ม

หน%า 2465 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073951 นายรณกร เอี่ยมเจริญ
62013073952 นางสาวมณฑิรา คูณสิงห�
62013073953 นางสาวชิดชนก โกยสําราญ
62013073954 นางสาวพิตานัญปQ ชูเถ่ือน
62013073955 นางสาวเกศินี กาตาสาย
62013073956 นางสาวเสาวลักษณ� คําอุด
62013073957 นางสาวสโรชา ขุนทอง
62013073958 นายบดินทร� กาญจนากร
62013073959 นางสาวนวรัฐ กุลโนนแดง
62013073960 นางสาวสาวิตรี สมภักดี
62013073961 นางสาวอัญชณา ป@ยะชินมาศ
62013073962 นายสท%าน พวกดอนเค็ง
62013073963 นางสาวจิตตรา สร%อยสน
62013073964 นางสาวชนากานต� วินิจสร
62013073965 นางสาววสุพร หิรัญสิทธ์ิ
62013073966 นางสาวอัจฉราพรรณีย� โมรัฐเถียร
62013073967 นางสาวเลิศกัลยา แก%วมงคล
62013073968 นางสาววิภาภรณ� พันธ�ไพบูลย�
62013073969 นางสาวชุติมา อุตมะ
62013073970 นางสาวณัฐณิชา โลหะกาลก
62013073971 นางสาวจีรวรรณ ชินโคตร�
62013073972 นายพรณรงค� สง5าแพทย�
62013073973 นางสาวพัชรพรรณ นาโสก
62013073974 นางสาวชนันภรณ� ชมพุฒ
62013073975 นายเพ่ิมพูน ยุกตะบุตร
62013073976 นายเตชิต นิ่มสุวรรณ
62013073977 นางสาวณิชนันท� เนตรนิล
62013073978 นางสาวชุลีพร มะเสมา
62013073979 นางสาวธันย�กมล ฉัตรอนันทเวช
62013073980 นางสาวกมลชนก เพชรชนะ

หน%า 2466 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013073981 นางสาวเพียงดาว ทีปะนะ
62013073982 นางสาวคัทรินทร� นาคธนรังสรรค�
62013073983 นางสาวณิชารีย� แก%วนิมิตร
62013073984 สิบตํารวจโทธีรวัจน� ภาคมฤค
62013073985 นางสาวพัชราภรณ� ชาวแพรกน%อย
62013073986 นางสาวพรพิมล ป@ยมาตย�
62013073987 นางสาวรุ5งนภา พันธุ�เสรี
62013073988 นางสาวณรัชต�หทัย พรจารุวงษ�
62013073989 ว5าที่ร%อยตรีทิวัตถ� แก%วเศวตพันธุ�
62013073990 นางสาวกฤษณา บรรลุ
62013073991 นางสาวเขมจิรา เหลี่ยมดี
62013073992 นายเสฐียรพงษ� สมพิทักษ�
62013073993 นางสาวนฤมล เจียมเรือน
62013073994 นายสารชัย ต้ังเสถียร
62013073995 นายชโยดม กอขันธ�
62013073996 นางสาวขวัญดาว ด%วงขาว
62013073997 นางสาวนัฐกานต� มลตรี
62013073998 นางสาวศุภาดา นันทา
62013073999 นางภัชชา บุณยเลขา
62013074000 จ5าสิบเอกหญิงกรรณิการ� เหมือนวงษ�ธรรม
62013074001 นางกฤตพร หย5องเจริญ
62013074002 นางสาวนัทมีนา สาดีน
62013074003 นางสาวปุนญิสา เมธัสกุลกิตติ
62013074004 นายกัน ควรแถลง
62013074005 นางสาวสิรินทลักษณ� จรูญเรือง
62013074006 ว5าที่ ร.ต.หญิงรติกานต� รุ5งเพชร
62013074007 นางสาวสิเรียม ไลยนอก
62013074008 นางสาวพรทิพย� ป@Pนแก%ว
62013074009 นายแพนพงศ� พฤฒิพงศภัค
62013074010 นายวิภู โลหะสัมฤทธ์ิ

หน%า 2467 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074011 นายพีรวุฒิ เล%าภาษิต
62013074012 นางสาวพรรณนิภา ปFนปูนทราย
62013074013 นางสาวกฤติยา เขตรักษา
62013074014 นางสาวสุดาลักษณ� รัตนยา
62013074015 นางสาวสุจิตรา เสมารัมย�
62013074016 นางสาวเพียงฤทัย สําคํา
62013074017 นางสาววันเสด็จ สุดใจ
62013074018 นายโสภณ ประทุมแก%ว
62013074019 นางสาวป@ยะธิดา พุทธพงศ�วิไล
62013074020 นางสาวนงนุช มาวัน
62013074021 นายวรพล รุ5งวาว
62013074022 นายธนิสร เปรมชู
62013074023 นางสาวศรัญญา ศรีหานนท�
62013074024 นายรัฐวุฒิ พิมพ�เพ็ง
62013074025 นางสาวอชิรญา บุญญะวัติพงศ�
62013074026 นางสาวสุพิชฌาย� น%อยยม
62013074027 นางสาวสุพิชญนันท� จันทร�ดา
62013074028 นายศักด์ิสิทธ์ิ กิจเลิศผล
62013074029 นางสาวกมลวรรณ พัฒนาสูนย�
62013074030 นางสาวพรรณทิภา ฤทธ์ิไกรกุล
62013074031 นางสาวสุภาภร จักรแก%ว
62013074032 นายยศศรัณย� ก5อเกิด
62013074033 นางสาวพนิตพิชา เติมงาม
62013074034 นางสาวนุชนาถ สมสมัย
62013074035 นางสาวพรไพลิน ภูน้ําดี
62013074036 นางสาวเวฬุรีย� เผื่อนนาค
62013074037 นางสาวธนภรณ� สุดจิตต�
62013074038 นายศรีรัตน� เอี่ยมสําอางค�
62013074039 นายเอนกพงศ� จันทวีศิริรัตน�
62013074040 นายอภิสิทธ์ิ อาจตา

หน%า 2468 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074041 นางสาวพรเวทิน พริบไหว
62013074042 นายณัฐกิตต์ิ บุญโคบ
62013074043 นางสาวอาภรณ� วงศ�แหยม
62013074044 นายจิรวงศ� ทองศิลปQ
62013074045 นางสาวนาตยา พวงทอง
62013074046 นางสาวธันยพร คําสิทธิ
62013074047 นายวิชญ�วิสิฐ สิงห�วี
62013074048 นางสาวปริศนา ทุมจาน
62013074049 นางสาวจุฬารัตน� วัฒนบุตร
62013074050 นางสาววนิดา หญ%าปรัง
62013074051 นางสาววริยา พจน�วิจิตร
62013074052 นายประชาธิป จิตราวุธ
62013074053 นางสาววันธน ณัฐติกัญโชติทาดา
62013074054 นางศรินญา อําพันหอม
62013074055 นางสาวศิรดา บุญพารุ5งเรือง
62013074056 นางสาวสุขุมาภรณ� นาคล%อม
62013074057 นางสาวไพลิน พรหมศร
62013074058 นางสาวณัฐพร มัชฌิมา
62013074059 นางสาวแอนจิรา เหมืองน%อย
62013074060 นางสาวชนารัตน� ภิระบรรณ
62013074061 นายสุทิตย� สดุดีอรัญไพร
62013074062 นางสาววัลภา แสนไชย
62013074063 นางสาวธนัชพร ชุติสิริวงศ�
62013074064 นางสาวณัฐพร ทองกองเตีย
62013074065 นางสาวสุภัชชา เลิศประเสริฐสุขโข
62013074066 นางสาวอรอุษา รติวรากรกุล
62013074067 นางสาวสุนารี สุทธิ
62013074068 นายธรรมสรณ� อยู5ไพศาล
62013074069 นางสาวนุชกานต� วงศ�สุข
62013074070 นายสดุดี ถ่ินหนองจิก
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074071 นายธีรยุทธ สืบวงษ�
62013074072 นางสาวทิพาภรณ� สร%อยระย%า
62013074073 นางสาวอารีวรรณ วงษ�สุนทร
62013074074 นางสาวกนกวรรณ มีห5อข%าว
62013074075 นางสาวสุมาพร ไชยชาญ
62013074076 นางสาวกนกวรรณ หม่ืนแก%ว
62013074077 นางสาวฟารีซา สะมะแอ
62013074078 นางสาวปรีญาภรณ� โสภา
62013074079 นายสิรภพ สว5างอารมย�
62013074080 นายวิทยา พรหมภักด์ิ
62013074081 นางสาวธันยมัย ต5ายเทศ
62013074082 นางสาวจันทราภรณ� คําศรี
62013074083 นางสาวณิชกมล ปFญญาวัฒนพงศ�
62013074084 นางสาววิภาวรรณ การินไชย
62013074085 นางสาวพัชชนก กําจัดภัย
62013074086 นางสาวจิราภรณ� รัตพันธ�
62013074087 นางสาวมณีกานต� สุนันท�
62013074088 นางสาวณัฐกานต� จาดภักดี
62013074089 นางสาวหทัยชนก เจUะหมัด
62013074090 นางสาวนันทิยา อายุวัฒนะ
62013074091 นางสาวสุกัญญา อินทนัน
62013074092 นางสาววิไลรัตน� พรมชัย
62013074093 นางสาวเพชรรัตน� โค%วสกุล
62013074094 นางสาวกันติมา เติมแก%ว
62013074095 นางสาวธารารัตน� ศิลปาจารย�
62013074096 นายภาณุพงศ� ศรีเมือง
62013074097 นางสาวน้ําฝน สวัสดิภาพ
62013074098 นางสาวพิมพ�นิภา ฉันททวีวัฒน�
62013074099 นางสาวขวัญใจ มิสสิตะ
62013074100 ส.ต.ต.ณัฏฐ� ชุ5มชูจันทร�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074101 นางสาวศศิตา ศรีอุบล
62013074102 นางสาวกชพรรณ ป@Pนบุบผา
62013074103 นายนิรุส โนวนัตย�
62013074104 นายเจษฎา รองเมือง
62013074105 นางสาวภรัณยา ภัสสรวุฒิเลิศ
62013074106 นายสุรศักด์ิ มณีอินทร�
62013074107 นางสาวฐิตินันท� ไชยศรี
62013074108 นางสาวณัชชา โปXงแยง
62013074109 นางสาวอรนิษา นาควานิช
62013074110 นางสาวอรอนงค� สุวรรณ
62013074111 นายนิฐิวุฒิ นิลาวงษ�
62013074112 นายณัฐกิตต์ิ อุ5นโพธ์ิดี
62013074113 นายนิเวศน� เชื้อเมืองพาน
62013074114 นางสาวอัจฉรา ชันแสง
62013074115 นายสิริณัฏฐ� เปาริบุตร
62013074116 นางสาวพรชนก รอดสิน
62013074117 นายปฏิพัทธ� วาตรีบุญเรือง
62013074118 นางสาวบุณยาพร สุทธวัจน�
62013074119 นางสาวสุพิศตรา นาถมทอง
62013074120 นางสาวชลิศรา เพ็งโพ
62013074121 นางสาวณัฏฐณิชา คงพุ5ม
62013074122 นายอนุชิต ตรงดี
62013074123 นายอุสมัน มูซอ
62013074124 นายพิสันต� โตขํา
62013074125 นางสาวสิตานัน บัวผัด
62013074126 นายฉัตรชัย แสงพันธุ�ตา
62013074127 นายอนุวรรต นาเหนือ
62013074128 นางสาวบุตรนภา ทองเพ็ง
62013074129 นางสาวรติมา ภูบุญลาภ
62013074130 นางสาวเบญญทิพย� กลมเกลียว
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ระดับปริญญาตรี

62013074131 นางสาวมลฤดี พุฒพันธ�
62013074132 นางสาวดวงเจริญ จ่ันเพ็ชร�
62013074133 นางสาวเอื้อมพร ศิริมาก
62013074134 นางสาวสุภัสสรา ดํารงเกียรติ
62013074135 นางสาววรรณรดา ปFญญาจักร�
62013074136 นางสาวนิตยา บุญตาท%าว
62013074137 นางสาวกนกรัตน� คุณบุราณ
62013074138 นางสาวภัณฑิมา อัครวรานนท�
62013074139 นางสาวพิมพ�พิชชา เขพัฒน�
62013074140 นางสาวนพรดา ผลวาทิต
62013074141 นางสาวปุณยาพร เพชรนา
62013074142 นางสาวลลิตา พันธุ�เพียร
62013074143 นางสาวธวัลรัตน� มะประเสริฐ
62013074144 นายสุรชัย ภิญโญ
62013074145 นางสาวฮาซานะฮ� บินสาแหละ
62013074146 นายวรกร กุลสําโรง
62013074147 นางสาวกัลยาณี พวงดอกไม%
62013074148 นายวัชรพงศ� ศิริพงศ�
62013074149 นางสาวพัชรี นิ่มคร
62013074150 นายพงษ�ศักด์ิ ภัทราจันทร�
62013074151 นางสาวฐิตาพร วรรณรังษี
62013074152 นางสาวไพลิน ทรงสุภาพ
62013074153 นางสาวศิริลักษณ� อ%วนนวล
62013074154 นายอนุชา ธรรมปรีชา
62013074155 นางสาวเนตรนภา พวงทอง
62013074156 นางสาวนภัสกร พูลเหลือ
62013074157 นางสาวณัฐชาวีย� ดนัยนารีกุล
62013074158 นางสาวกมลวัน ขระสุ
62013074159 นางสาวนริศรา คําชนะ
62013074160 นางสาวทิพย�ภาวรรณ ถวิลผล
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ระดับปริญญาตรี

62013074161 นางสาวศศิมา ธรรมสิทธ์ิ
62013074162 นางสาวอารียา ต%นแขม
62013074163 นางสาวนารี ค%าข%าว
62013074164 นางสาวณัทปภา พิกุลแก%ว
62013074165 นางสาวเตชินี แสงสว5าง
62013074166 นายปFณณ�พัฒน� เนียมเพราะ
62013074167 นางสาวนุชรา พรมใต%
62013074168 นางสาวพัชรมน ผลความดี
62013074169 นายทวีทรัพย� เสถียรพานิช
62013074170 นายสิทธิกร โชคอํานวย
62013074171 นางสาวปFทมา แสงศรี
62013074172 นายกมลัช ป;อมสุวรรณ�
62013074173 นางสาวศิริพร สุขราช
62013074174 นางสาววิลี จีนดํา
62013074175 นางสาวศศรัช เฟLPองผล
62013074176 นายอดิศร อมรเวช
62013074177 นางสาวณัฐธิดา นิลโถม
62013074178 นางสาวชัญญา พลพิลา
62013074179 นางสาวมยุรี ณะตะวัน
62013074180 นางสาวนริสรา น%อยแสง
62013074181 นางสาวณัฐนรี ศิริวัฒนา
62013074182 นางสาวภัทรสุดา ชิ้วนฤภัย
62013074183 นางสาวธัญญาพร เผือกผ5อง
62013074184 นายสมเกียรติ อินทะไชย
62013074185 นางสาวรภัสสรณ� กีรติพิพัฒนพร
62013074186 นางสาวพรชนัน ใจสุวรรณ�
62013074187 นางสาวสิริพร กาญจนรักษ�
62013074188 นางสาวศุภางค� ดาลาด
62013074189 นางสาวองุ5น บุญประคอง
62013074190 นายอดิศักด์ิ แสนอุบล

หน%า 2473 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074191 นางสาวดาริกา บางใหญ5
62013074192 นายพงศ�ณัฐ อยู5สุข
62013074193 นางสาวภิญญาพัชญ� วัธนวงศ�ศิริ
62013074194 นายทําธรรม นิลสุวรรณ
62013074195 นางสาวซอฟYยะฮ จิตต�สอาด
62013074196 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศิริมา ทรายแก%ว
62013074197 นางสาวสุลาวัลย� แสนมนตรี
62013074198 นายสมใจ แตงอ5อน
62013074199 นางสาวสุพรรษา ประมายะ
62013074200 นายป@ยะเทพ ผาสุข
62013074201 นายกษิดิศ เมฆวัฒนาเลิศ
62013074202 นางสาวสุณิสา วงศ�ชัยวะ
62013074203 นายทัชเทพ ไล5ทัน
62013074204 นายณัฐพงศ� ศรีถาวร
62013074205 นายอภิศักด์ิ สุขประเสริฐ
62013074206 นายณัฐพงศ� จันตา
62013074207 นางสาววิมลรัตน� จันทร�ศรี
62013074208 นางสาววลัยกร ก%านลาย
62013074209 นางสาวศศิธร สู5ขวัญ
62013074210 นางสาวพินยุรา พรมไชย
62013074211 นายพชรพล พิมพานนท�
62013074212 นางสาวสุธินี สิงห�แก%ว
62013074213 นายวันเฉลิม บุญรักษ�
62013074214 นางธิติรัตน� ไร5ดี
62013074215 นายจตุพร สุพัฒน�
62013074216 นายวรุตม� บุญชู
62013074217 นายเจตน�สฤษฎ์ิ สัจจฤทธิกูล
62013074218 นางสาวบังอร รัตน�ราช
62013074219 นางสาวสิริพิมพ� อินทร�เจริญ
62013074220 นางสาวยุพิณ อินทรักษา
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074221 นางสาวดลพร ธรรมสุกฤต
62013074222 นางสาวกาญจน�สุดา แขมคํา
62013074223 นายพนา เกษแก%ว
62013074224 นางสาวชลธิชา มูลคํา
62013074225 นางสาวณัฏฐ�พัชร จันทรัตน�
62013074226 นางสาวอรุณี คําชื่น
62013074227 นางสาวพรลภัส วาปYเก
62013074228 นางสาวช5อกมล ทิวาศุภชัย
62013074229 นายกิตติพศ เศวตสุตร
62013074230 นางสาวมาซีเตUาะฮ� มะยีแต
62013074231 นายจักริน กันธิยะ
62013074232 นายธีรวัช เปลี่ยนสี
62013074233 นางสาวกานจรินทร� แสนบุตร
62013074234 นางสาวณัฏฐริยา ทรัพย�สมบูรณ�
62013074235 นางสาวอุมาพร ทองเพ5งพิศ
62013074236 นายอภิชาติ ทรัพย�เฉลิม
62013074237 นายปรัชญา ปFญญาสิริดี
62013074238 นางสาวรัตน�ติยา มาสุข
62013074239 นายพิภพ คาถา
62013074240 นางสาวอาริยา แสงสุวรรณโชติ
62013074241 นางสาวกนกกาญจน� เมืองแก%ว
62013074242 นายอาชชวะ ทองแสวง
62013074243 นายณัฐพล นิ่มนวล
62013074244 นายจักรินทร� ทองแม%น
62013074245 นางสาวมลิษา สุขถนอม
62013074246 นางสาวกวิสรา ศิวรักษ�
62013074247 นายพิเชษฐ�ชัยญ� บุษบงค�
62013074248 นางสาววิชชุดา วัฒนาสันติกุล
62013074249 นางสาวมนสิชา พวงบุตร
62013074250 นางสาวอรจิรา ศรีสรินทร�
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ระดับปริญญาตรี

62013074251 นางสาวพิชชาภา สืบสาย
62013074252 นางสาวนริศรา นาคสุขศรี
62013074253 นางสาวคําพรินทร� โคตรุฉิน
62013074254 นายคงศักด์ิ เพ็ชรโสม
62013074255 นายทรงเกียรติ จันทพรม
62013074256 นายอําพล อิ่มเอม
62013074257 นายภาคภูมิ ทาเงิน
62013074258 นางสาวขวัญชนก สูก้ี
62013074259 นางสาววนิดา พันธุ�ดนตรี
62013074260 นางสาวลักษณาริน ลาวัลย�
62013074261 นางสาวกชกร สีน้ําเงิน
62013074262 นางสาวแววตา ทวีกสิกรรม
62013074263 นายยศธร นครพัฒน�
62013074264 นางสาวศุภธิดา วินิจโกศล
62013074265 นายพงศ�ปกรณ� สิทธิมงคล
62013074266 นางสาวจามจุรี กลิ่นเก5า
62013074267 นางสาวอมรรัตน� ป;องศรี
62013074268 นางสาวแสงระวี ดําวิสัย
62013074269 นางสาวพิริญาย� คําอุ5น
62013074270 นางสาวณัฐรัตน� รัตนวิกล
62013074271 นางสาวสุธิมา ย้ิมภักดี
62013074272 นายอมรชัย ซ้ิมฉันท�
62013074273 นายณัฐดนัย คิดก่ิง
62013074274 นางสาวศิรินาถ ฉลาดธัญกิจ
62013074275 นายอรรถวุฒิ ขวัญใจ
62013074276 นางสาวปรียดา คําดี
62013074277 นางสาวปาจรีย� กรีทอง
62013074278 นายจารุวิทย� ภูครองตา
62013074279 นายก5อพงศ� ผมวิเศษ
62013074280 นางสาวพรมะณี ยานิวงค�
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ระดับปริญญาตรี

62013074281 นางสาวชนม�นิภา ไทเดชะ
62013074282 นางสาวอภิรดี สิงห�แก%ว
62013074283 นายปฐมภพ นุชนารถ
62013074284 นางสาวศิริเพ็ญ กุลสวัสด์ิ
62013074285 นางสาวปราณปรียา สุคนธสาร
62013074286 นายสิรภพ รสรื่น
62013074287 นางสาวกมลชนก บุญฤทธ์ิ
62013074288 นายณัฐสิทธ์ิ นรสิทธ์ิ
62013074289 นางสาวพิศศราภร เลิศวลีรัตน�
62013074290 นางสาวปฐมาวดี ปFนศรีทอง
62013074291 นางสาวกมลทิพย� พุ5มพ่ึง
62013074292 นางสาวทิพย�ธิดา ประสพเนตร
62013074293 นางสาวเบญจมาพร ชุ5มเย็น
62013074294 นางสาวณัฐธิดา แก%วชนะ
62013074295 นางสาวสุตราภัทร จิตสุวรรณ
62013074296 นางสาวสุพิชา คําสร%อย
62013074297 นายธวัชชัย สร%อยประดิษฐ
62013074298 นายชยพล สินทรัพย
62013074299 นางสาวชนากานต� ช%างต5อ
62013074300 นางสาวอาทิติยา อินเอี่ยม
62013074301 นางสาวจารุวรรณ บุญนากร
62013074302 นางสาวพรพรรณ เสวกวิหารี
62013074303 นายมานพ นุชสละ
62013074304 นายศิครินทร� ลิขิตศิริทรัพย�
62013074305 นางสาวมณฐภัสสร นันทิพานิชย�
62013074306 นางสาวภณิตา โดยประกอบ
62013074307 นายวีรเชษฐ� ม่ังแว5น
62013074308 นายฉันท�ทัต กล%าหาญ
62013074309 นางสาวอมรรัตน� เกตุอ่ํา
62013074310 นางสาวพัชรา แต%มทอง
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62013074311 นายวีรภัทร ช5วยงาน
62013074312 นายปFณวัจน� จึงสิริพิทักษ�
62013074313 นางสาวฐิตาพร พรหมฉิม
62013074314 นายศุภกร สังข�สุวรรณ
62013074315 นางสาวรัตนา โพยนอก
62013074316 นางสาวโยทกา หาญเวช
62013074317 นางสาวเกศริน ภมร
62013074318 นายโชคณภัค สว5างวงศ�
62013074319 นางสาวรัตนา มาลารัตน�
62013074320 นายสุทน สารักษ�
62013074321 นางสาวบุษรินทร� รุ5งทัพพ5วง
62013074322 นายสมัชญ� เอี่ยมสอาด
62013074323 นายประพรรณ เกษหอม
62013074324 นางสาวลลิตา ภูทองเทียม
62013074325 นายนิพันธ� บุญสุขสถาพร
62013074326 นางสาวนันทิยา ศรีเพียงจันทร�
62013074327 นางสาวเบญจมาศ โสวิสัย
62013074328 นางสาวณัฐนรี ศรีวัฒนา
62013074329 นายอภิเชษฐ ชินรัมย�
62013074330 นางสาวชณิดาภา จิณณาพัฒ
62013074331 นายโชติพงศ� กิตติคุณตระกูล
62013074332 นางสาวพิชามญชุ� สหวัชรินทร�
62013074333 นางสาวธัญวรัตน� จันทร�แสนตอ
62013074334 นายศิวดล วุฒิมงคลกุล
62013074335 นางสาวรัญชนา สมบูรณ�
62013074336 นายวิทวัส ประเสริฐสังข�
62013074337 นางสาวธิดารัตน� ดวงแป;น
62013074338 นางสาวกาญจนา จันทร�ขํา
62013074339 นางสาวชรัญญา รอดด%วยบุญ
62013074340 นางสาวทิพมณี โยธะการี
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ระดับปริญญาตรี

62013074341 นางสาวจุฑาทิพย� เฉลิมวานิชวงศ�
62013074342 นายณัฐพงษ� อังกาพย�
62013074343 นายฐาปนา แก%วยรรยง
62013074344 นางสาวปณิชา พรหมมา
62013074345 นายสมาน จุนเด็น
62013074346 นายชญาเศรษฐ� พัฒนา
62013074347 นางสาวรัตนาภรณ� สุภาวิชัย
62013074348 นายธนกร ไชยารุ5งยศ
62013074349 นายฐิติพงศ� ฉิมมา
62013074350 นางสาวกิตติยา อภิสิทธิชัย
62013074351 นางสาวเกศศินีย� นุชประมูล
62013074352 นางสาวปริภาดา โผแพ
62013074353 นางสาวรัตน�ติมา ลาภธนชัย
62013074354 นายภานุเทพ ใยบัว
62013074355 นายเทอดเกียรติ กายากุล
62013074356 นางสาวลลิตา สิงห�ทอง
62013074357 นางสาวแพรวพรรณ กองกะแชง
62013074358 นางสาวสุวิมล ทุมมาจันทร�
62013074359 นางสาวภัทชดา ทวีไชย
62013074360 นางวิมล แก%วสีนวล
62013074361 นางสาววนิดา กันตา
62013074362 นางสาวทิพย�สุดา บุญรอดอยู5
62013074363 นายดรุษกร ปะโคธานัง
62013074364 นางสาวศุภัสสร จงราช
62013074365 นางสาวออนขจี โอนฉะเอก
62013074366 นางสาวกาญจนา บุญธปFญญา
62013074367 นางสาวณัฐชยา รุพันธ�
62013074368 นางสาวออมสิน หลีกดี
62013074369 นายศุภกิตต์ิ แฝกหอม
62013074370 นางสาวลียานา บือราเฮง
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62013074371 นางสาวภัคชาดา วัชรานุวิทย�
62013074372 นางปทุมพร สะเอียบคง
62013074373 นายอนุชา สีอ5อนแสง
62013074374 นายสุรวิทย� บัวทอง
62013074375 นางสาวสมหญิง มหาสวัสด์ิ
62013074376 นางสาวณัฐกานต� อินทร�อ5อน
62013074377 นางสาวสุทธิพร มาจันทร�
62013074378 นางสาวภนิตา ดุลยา
62013074379 นายธีระพงษ� เหล็งสา
62013074380 นางสาววิรุฬห�การ ขําเพ็ง
62013074381 นางสาวชัญญานุช ดวงมณี
62013074382 นางสาวสุธิมา ปYติโชคประเสริฐ
62013074383 นางสาวละอองดาว จงรักษ�
62013074384 นายปรีดา โคแล
62013074385 นายปุรเชษฐ� ชัยเลิศวณิชกุล
62013074386 นางสาวกัณฐิกา อ5อนแสง
62013074387 นางสาวพันทิวา มโนสม
62013074388 นางสาวสุดารัตน� ถาวร
62013074389 นางสาวอนุชิดา ระนา
62013074390 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�เหลือง
62013074391 นางสาวลีลาวดี กุลยะคง
62013074392 ส.อ.หญิงฐิติมา คําพระ
62013074393 นางสาวพาฝFน ใจสุข
62013074394 นางสาวนริศรา เนตรประชา
62013074395 นางสาวสิตานันท� สุวรรณศิลปQ
62013074396 นางสาวลลิตา ปูเตUะ
62013074397 นางสาวสาวิตรี มีจิตต�
62013074398 นางสาวภาวิณี เทียมสอน
62013074399 นางสาวกันยา แก%วสีหมอก
62013074400 นางสาวมุกตาภา คําแก%ว
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ระดับปริญญาตรี

62013074401 นางสาวมณีพร คําสะอาด
62013074402 นายชนกานต� ทินกร ณ อยุธยา
62013074403 นางสาวชนัฐกานต� ดีทองอ5อน
62013074404 นางสาวนิภา รินลําพา
62013074405 นางสาวอินทิรา แก%วอาจ
62013074406 นางสาวศิวาลัย วงษ�บุญมีเดช
62013074407 นางสาวสายฝน สุขใย
62013074408 นางสาวมาริสา สาและ
62013074409 นายวรรณศักด์ิ บุรสมบูรณ�
62013074410 นางสาวพิชามณช� จิตรเสนา
62013074411 นางสาวชุติมา โรจน�ประภาพร
62013074412 นายอรรถพล ศรีประสงค�
62013074413 นางสาวศวิตา สัยละมัย
62013074414 นางสาวรุ%งรัตนา ต5อพันธ�
62013074415 นางสาวศิริลักษณ� แดงศิริ
62013074416 นางสาวทัศนีย� จันทร�เจริญ
62013074417 นางสาววิมล โยธี
62013074418 นางสาวณปภัช ชัยลี
62013074419 นางสาวสรินยา โจรัตน�
62013074420 นางสาวชญานิศ ศตะภัค
62013074421 นางสาวอัจฉิมา ชูราษี
62013074422 นางสาวศรุตา ใยรัก
62013074423 นางสาวธีริศรา เปรมแจ5ม
62013074424 นางสาวพรลภัส กาญจนภักด์ิ
62013074425 นางสาวธิดารัตน� การินทร�
62013074426 นางสาวนุชจรีย� หม่ืนนรินทร�
62013074427 นางสาวสุนิสา แซ5อึ๊ง
62013074428 นางสาววณิภา สุขสวัสด์ิ
62013074429 นางสาวสายทิพย� พลอยสัมฤทธ์ิ
62013074430 นางสาวจุฑามาศ มะปรางอ5อน
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ระดับปริญญาตรี

62013074431 ว5าที่ร%อยตรีหญิงมัตติกา เขียวเจริญ
62013074432 นางสาวจุฬาลักษณ� ยอดจันทร�
62013074433 นางสาวณัฐณิฌาฏ� ศรีลาศักด์ิ
62013074434 นางสาวทัศนียา สาระติ
62013074435 นางสมปอง สิงห�คํา
62013074436 นายศรัณย� ใยอินทร�
62013074437 นางสาวปาณิสรา ทองใบ
62013074438 นางสาวสิลาวรรณ ม%าทอง
62013074439 นายภัทรพงศ� ไชยลาม
62013074440 นายศุภณัฐ แหลมสัก
62013074441 นางสาวทิพวรรณ ทุ5งอ5วน
62013074442 นางสาวรติยาพรรณ ระวิเดชพงศ�พล
62013074443 นางสาวอภิชญา ศรีโสภา
62013074444 นางสาวชฎาทิพย� โลกมิตร
62013074445 นางสาวนฤมล หารไชย
62013074446 นางสาวศิศิภาภรณ� ส5งเกิด
62013074447 นางสาวกนกวรรณ พูนทอง
62013074448 นางสาววริศรา ชัยชนะ
62013074449 นายธวัชชัย บุตรพรม
62013074450 นายศาศวัต ดาโรจน�
62013074451 นางสาวกนกวรรณ ศรีจําพันธ�
62013074452 นางธิดาพร เที่ยงใจดี
62013074453 นางสาวกานต�พิศชา จรัสเสถียร
62013074454 นางสาวสุนิตา เด็นดารา
62013074455 นายนพคุณ ศรีจUะ
62013074456 นางสาวสกุณา เอี่ยมสอาด
62013074457 นางพนิดา ซินถวัลย�
62013074458 นางสาววีนัส พรมสอน
62013074459 นายพัศวุฒิ บริบูรณ�
62013074460 นางสาวธนัชพร สถาพรนิรัติศัย
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62013074461 นางสาวป@ยนุช พืชผล
62013074462 นางสาวเกษรทิพย� ใจชนะ
62013074463 นางสาวจิดาภา บัวคลี่
62013074464 นายธงชัย แสงสวาสด์ิ
62013074465 นายศิริพงษ� ทีนะกุล
62013074466 นางสาวสโรชา วงศ�วิชิต
62013074467 นายสุวัฒน� มงคลศิริวัฒนา
62013074468 นางสาวณัฐธีรา สินธุเขตต�
62013074469 นางสาวศศิรัศม� มีมงคล
62013074470 นางสาวสุชาดา เพชรรอด
62013074471 นางสาวสุภาวิตา วงค�คําดี
62013074472 นางสาวบุศชาติ อมิตรพ5าย
62013074473 นายสิทธิพล ลมวิชัย
62013074474 นายพลากร เขียวสะอาด
62013074475 นายพิฐชญาณ� หาญประสพวัฒน�
62013074476 นางสาวนภามาศ สิงห�โต
62013074477 นายพงษ�เทพ รักธรรม
62013074478 นางสาวปทุมรัตน� คําบุศย�
62013074479 นายฐาปกรณ� ทองอ5อน
62013074480 นางสาวรัติกานต� อุส5าห�ดี
62013074481 นางสาวศิวาพร คงมีทรัพย�
62013074482 นางสาวพนิดา เสมาม่ิง
62013074483 นางสาวธัญพร บัวบุญนาค
62013074484 นางสาวนิภัทรา รักษาราช
62013074485 นางสาวสุภาพร แซ5ภู5
62013074486 นางสาวพนิดา แก%วมาเกิด
62013074487 นายยูกีฟ กลิ่นเมฆ
62013074488 นายรอฉีดี บ5ายศรี
62013074489 นางสาวสุมิตรา วงษ�พระจันทร�
62013074490 นายเฮนรี รัตนรัตน�
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62013074491 นายมารุต เทียนบูชา
62013074492 นางสาววาริชนันท� พลพงษ�
62013074493 นางสาวชลลดา ริ้วชูศรี
62013074494 นางสาวสุคนธา เจริญสุข
62013074495 นางสาวขนิษฐา เพียรงาน
62013074496 นางสาวอังคนาง อ5อนสิงห�
62013074497 นางสาวธมลวรรณ พรหมสุวรรณ
62013074498 นายนลธวัช ศรีศศินานนท�
62013074499 นางสาวแพรพิชชา ทุ5มเที่ยง
62013074500 นางสาวจินดามณี แป;นดวง
62013074501 นางสาวจิตติมา ทองดีเพ็ง
62013074502 นางสาวธัญญารัตน� หมอยาดี
62013074503 นางสาวจุฑามาศ ทิพย�สมบัติ
62013074504 นายนรรัตน� พ่ึงอาศัย
62013074505 นายภูริพัฒน� เผ5าพหล
62013074506 นางสาวเกษรา อู5เล็ก
62013074507 นายตรีศูนย� วรภิน
62013074508 นางสาวพิไลลักษณ� อ5อนสกล
62013074509 นางสาวรัชนีกร ศรีตรัยรัตน�
62013074510 นายไพฑูรย� นูสีหา
62013074511 นางสาวกุลจิรา ธนะดํารงชัยพร
62013074512 นางสาวจุฬานุช พูดเพราะ
62013074513 นางสาวจิราพรรณ ศรีคําวัง
62013074514 นางสาวสุธามาศย� ภูผามานัง
62013074515 นายสรายุทธ� อําไพพิศ
62013074516 นางสาวบุญพิทักษ� พุ5มมะกา
62013074517 นายอรรถสิทธ์ิ บุญวิไลลักษณ�
62013074518 นางสาวประภาพรรณ จันศิริ
62013074519 นางสาวกัณกร กานต�โกวิศ
62013074520 นางสาวจิราภรณ� ทุมแต%ม
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62013074521 นายจรัส น%อยจันทร�
62013074522 นางสาวนฤตยา มณีวรรณ�
62013074523 นางสาวอําไพ โสภา
62013074524 นางสาวสุธาทิพย� เพ็งบูล
62013074525 นายฟ@ตรี มะนุ
62013074526 นางสาวมาริษา แก5นปFดชา
62013074527 นายนุชากร กระจ5างจันทร�
62013074528 นางสาวศรอนงค� ฤทธิเดช
62013074529 นายวัชรพงศ� หุตะเสวี
62013074530 นายภัทรพงษ� ใจเอ%ย
62013074531 นางสาวปภัสสร สกลนุกรกิจ
62013074532 นางสาวณัฐธิตา ลิ่มไพบูลย�
62013074533 นายสาริศ ศรีเดือนดาว
62013074534 นางสาวขนิษฐา สุวรรณสังโส
62013074535 นางสาวธนภรณ� พรมรี
62013074536 นางสาววรรธกานต� แก%วสุก
62013074537 นายเผด็จ สวิพันธุ�
62013074538 นายพชรพงศ� ธงอาษา
62013074539 นายธิติพล ภารสมภพ
62013074540 นางสาวรวินท�นิภา ช5วยพัฒน�
62013074541 นางสาวจิราพร บุญคํ้า
62013074542 นางสาวเหมวรรณ เกิดสําราญ
62013074543 นายพิศุทธ� เกิดผล
62013074544 นายธนัช หอมนาน
62013074545 นางสาวจารุพร นกเพ็ชร�
62013074546 นางสาวชณิดาภา สิทธิกรณ�
62013074547 นางสาวภัทราพร ถาบุญเรือง
62013074548 นายป@ยะพล ภูดี
62013074549 นางสาวจันทิมา เหล5าเจริญ
62013074550 นายนวพล สุวัฑฒน
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074551 นายธวัชชัย เพ็ชร�ผ5อง
62013074552 นายพีราพัฒน� ปFญสุวรรณ�
62013074553 นายณัฐพล ม่ิงมณี
62013074554 นางสาวศศิรินทร� งามพาณิชย�
62013074555 นางสาวพัชรา ลาภตระกูล
62013074556 นางสาวนลินฉัตร� สิริภัทรปรางค�
62013074557 นายเกรียงไกร คีรีเขต
62013074558 นายรังศิวุธ ปFญญา
62013074559 นายวีรชัย ศรีอรุณฉาย
62013074560 นางสาวบุษบา สีฟอง
62013074561 นางสาวน้ําหวาน แก5นแก%ว
62013074562 นางสาวพรพรรณ อปายทัศน�
62013074563 นางสาวนาถนภา คําแสงดี
62013074564 นายกฤติเดช น%อยนันท�
62013074565 นายฐาวุฒิ ประวัติพร
62013074566 นายพีรณัฐ ดีรอด
62013074567 นางสาวรัชนีกร เลิศทรัพย�
62013074568 นางสาวภัณฑิรา เรือนแก%ว
62013074569 นางสาวรัตติกา ยามะสัก
62013074570 นางสาวสลิลทิพย� จิตต�ชอบธรรม
62013074571 นางสาวกิตติญา ค%าของ
62013074572 นางสาวนภาพร จรรยา
62013074573 นางสาวภัสราภรณ� ดอนสินพูล
62013074574 นายนววีร� รอมลี
62013074575 นางสาวลลิตา ฉัตรมงคล
62013074576 นายกิติพงษ� ไชยคํา
62013074577 นางสาวพิชญานันท� แสงอัมพร
62013074578 นายเรวัต มะอาจเลิศ
62013074579 นางสาวพิมลรัตน� อินตา
62013074580 นางสาวกานต�ชนิต แสนกัลปQ

หน%า 2486 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074581 นางสาวปภิญญา จันทร�คง
62013074582 นางสาวศิริพร ไพเกาะ
62013074583 นางสาวเมธินี วัฒนกุลชัย
62013074584 นางสาวบุญอาภา พวงเกตุ
62013074585 นายเมธาวัฒน� ก่ิงจําปา
62013074586 นางสาวพัชราภรณ� อินทร�ผา
62013074587 นายธนวัฒน� อ5อนรักษ�
62013074588 นายกฤชธัช หิรัญวัฒนา
62013074589 นายรัฐภูมิ ดวงแย%ม
62013074590 นางสาวสายฝน สิงห�อุUด
62013074591 นางสาวจีราวรรณ คัมภีรกิจ
62013074592 นายนวมินทร� กาญจนาโรจน�พันธ�
62013074593 นายมูหะมะรุสลัน ยูโซะ
62013074594 นางสาวนิชากานต� พลเย่ียม
62013074595 นายธนพล เฟLอยคํา
62013074596 นางสาวเบญจพร อนุสรณ�วาณิช
62013074597 นางสาวศุภิสรา เกียรติธนะบํารุง
62013074598 นางสาวนันทนา แม5นศร
62013074599 นายฉัตรชัย แก%วนันชัย
62013074600 นางสาวศิริประภา แสนทอง
62013074601 นายสุวัฒพงศ� ทิวะสิงห�
62013074602 นางสาววิชุดา สุภาโสด
62013074603 นางสาวกรุณา สถิตคุณากร
62013074604 นางสาวบงกช โพธ์ิน%อย
62013074605 นายณภัทร สุทธิอนันต�
62013074606 นางสาวฉันทิสา บุญไธสง
62013074607 นายเอกอนันต� นิติรักษา
62013074608 นายนัฐพล ยอดเมิน
62013074609 นายพัทธพล หยํ่าวิลัย
62013074610 นางสาวขวัญเรือน แก%วมงคล

หน%า 2487 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074611 นางสาวพัชรา เพชรสองเมือง
62013074612 นายจารุต ศิริมงคล
62013074613 นางสาวปนัสวี ปรึกสีดา
62013074614 นางสาวสุวดี คงแก%ว
62013074615 นางสาวมัสตูเราะห� แมแล
62013074616 นางสาวปริฉัตร คันยานุสิทธ์ิ
62013074617 นางสาวทัศนีย� วงษ�ษา
62013074618 นายเจษฎา ประทุมวัน
62013074619 นางสาวนัฏฐิตา ยืนนาน
62013074620 นายสิริวรรษ อินอิ่ม
62013074621 นายทวีพร จันทรวาสน�
62013074622 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวรรณิสา คนใหญ5
62013074623 นางสาววิลาวัลย� มานะอุกฤษฏ�
62013074624 นางสาวณัฐธิดา อสุระพงษ�
62013074625 นางสาววาสนา การดี
62013074626 นางสาวรัศมี บุญโท
62013074627 นางสาวณัฏฐา กลิ่นสอน
62013074628 นางชนิดา วังหนองหว%า
62013074629 นางสาวเกศสุนีย� แสงศรี
62013074630 นางสาวชัญญานุช ค%ามาก
62013074631 นางสาววาทกานต� แก%วสกุนนี
62013074632 นายธัญชนิต เลี่ยนเครือ
62013074633 นายธีรพงศ� นาคทอง
62013074634 นายเอกศิษฏ� โรจนพิศาลกุล
62013074635 นางสาวศศิ ศาสตร�ปรีชา
62013074636 นางสาวทิพย�วารี ฝากมิตร
62013074637 นางสาวฐิติพร ศักด์ิสมบัติ
62013074638 นางสาวศิรัญญา เชิงหอม
62013074639 นายทสณ�พสิษฐ� โรจนพฤกษ�
62013074640 นายปฏิภาณ วงศ�หมึก

หน%า 2488 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074641 นางสาวพัชราพร ชิดทอง
62013074642 นางสาวปรารถนา เป;วัด
62013074643 นางสาวสิริมา บุปผะโก
62013074644 นายภัทรพล ศรีพิชานันท�
62013074645 นางสาวเกษศิรินทร� ตาชั่ง
62013074646 นางสาวพลิศา โยธายุทธ
62013074647 นายเฉลิมชัย จ้ีฟู
62013074648 นางสาวศุภาพิชญ� สุริยาจันทร�
62013074649 นางสาวธัญญรัตน� จิตต�วรวัฒน�
62013074650 นางสาวพิมพิกามาส แสงศรี
62013074651 นายนพรัชต� บัวเลิง
62013074652 นายอนุชิต ลือชัย
62013074653 นายวิรุศ กล%าแข็ง
62013074654 นางสาวณัฐณี แต%สกุล
62013074655 นายกษิดิศ พนอนุอุดมสุข
62013074656 นางสาวไพลิน หลวงทะนัน
62013074657 นางสาวเสาวลักษณ� นนทยา
62013074658 นางสาวนิภาธร โรจนสารัมภกิจ
62013074659 นางสาวสุพนิต ธรรมเสน5ห�
62013074660 นางสาวณิชกานต� บุญอยู5สุข
62013074661 นางสาวจันทร�เจรา กิจโชคประเสริฐ
62013074662 นางอัจฉราณี ระจินดา
62013074663 นายเสฏฐพงศ� สิงหวิริยะ
62013074664 นายกัมปนาท มัชฉิม
62013074665 นางสาวชาลินี น%อยอํามาตย�
62013074666 นางสาวสุจิตรา อาสานอก
62013074667 นางสาวชุติมา จันทะม่ัน
62013074668 นางสาวทุติยาภรณ� บุญแสน
62013074669 นายกฤตนัน สุทธิธนาเลิศ
62013074670 นางสาวนพรัตน� ชารีสูงเนิน

หน%า 2489 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074671 นางสาวจิราภรณ� นพรัตน�
62013074672 นางสาวปรางค�ทิพย� วิศาลกิจ
62013074673 นางสาวป@ยนุช ศรีใส
62013074674 นายคเนศร� นินเขียว
62013074675 นางสาวกัญญา บํารุงคีรี
62013074676 นางสาวป@ยะนันท� วิภาดากุล
62013074677 นางสาวปFทมา มาสังข�
62013074678 นางสาวบุญล%อม ตาสาโลตร�
62013074679 นางสาวนิภาภรณ� โคตะมา
62013074680 นางสาวพรไพลิน เปYยวงค�
62013074681 นายอภิสิทธ์ิ วงค�สุนทร
62013074682 นางสาวณัฐมน มงคลสิทธ์ิ
62013074683 นางสาวอัจฉริยา ม5วงรัตน�
62013074684 นางสาวจันทมาลิน จันทรปรีชายุทธ
62013074685 นางสาวภัคพิชา มะลิซ%อน
62013074686 นางสาวณัฐธยาน� ศรีนิธิสุข
62013074687 นางสาวพานิดา มาลา
62013074688 นางสาวชนัตดา เดชกล%าหาญ
62013074689 นางสาวนุชนารถ ภักดี
62013074690 นางสาวกมลชนก เจริญสุข
62013074691 นางสาวฉัตรอรุณ สุจริต
62013074692 นางสาวเมวิศา ยอดขํา
62013074693 นายเบ็ญจรงค� แก%วใจ
62013074694 นางสาวสุทธิมาศ โสเขียว
62013074695 นายจิรทีปต� เปรมศักด์ิเสถียร
62013074696 นางสาวฐิติพร เปYยชาติ
62013074697 นางสาวผุสดี วิโรจน�
62013074698 นางสาวเยาวลักษณ� อ5วมมีเพียร
62013074699 นางสาวจีราพร หม่ันการ
62013074700 นายกษิด์ิเดช พูลสวัสด์ิ

หน%า 2490 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074701 นายจักรพันธ� นามศร
62013074702 นางสาวเจนจิรา พรมศรี
62013074703 นายวิทวัส ภู5แก%ว
62013074704 นางสาวธัชกร พนาทองสิริกุล
62013074705 นายภาสกร ศุภวิทยกุล
62013074706 นางสาวสมหญิง สีออน
62013074707 นางสาววรรณา นวมนิ่ม
62013074708 นางสาวรัชนก แดงงาม
62013074709 นางสาวมทินา ศรีโนรัตน�
62013074710 นางสาวมณีรัตน� ประจงดี
62013074711 นางสาวลัดดาวัลย� เรื่องลือ
62013074712 นางสาวกัลยารัตน� ประทับกอง
62013074713 นางสาวผกาณัชชยา เกียรติจิรดา
62013074714 ว5าที่ ร.ต.หญิงสุวิชชา ผาหลัก
62013074715 นายจรุงฤทธ์ิ สทานสัตย�
62013074716 นางสาวกรวรรณ โสภี
62013074717 นางสาวพงศ�สภา ฤทธิรงค�
62013074718 นางสาววาศุลี ขวัญเจริญทรัพย�
62013074719 นางสาวพรประภา อนุสนธ์ิ
62013074720 นางสาวอัญชลิยา ศรีมุกด�
62013074721 นายฤทธิเดช ทิพย�นุรักษ�
62013074722 นางสาวอามีร5า และอิ่ม
62013074723 นางสาวอนัญญา เชิงชาญกิจ
62013074724 นางสาวสินจัย ชัยคงทอง
62013074725 นายสาธิต สงเก้ือ
62013074726 นางสาวกัญญาณัฐ บุบผาชาติ
62013074727 นางสาวศศิกมล พรหมเพศ
62013074728 นางสาวญาณี เรืองฤทธิศักด์ิ
62013074729 นางพิรุณทิพย� พฤกษโกศล
62013074730 นางสาวปXานวดี แซ5เล%า

หน%า 2491 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074731 นางสาวภัสสะริน สายสุวรรณ
62013074732 นายอดิศักด์ิ ดีสมุทร
62013074733 นางสาวรัตนา แข็งแรง
62013074734 นางสาวจุฑาทิพย� สุวรรณไชย
62013074735 นางผ5องศรี น%อยคําพวง
62013074736 นางสาวนันท�นภัส เกิดวิเศษสิงห�
62013074737 นางสาวณัฐธิดา มะลิซ%อน
62013074738 นางสาวศิริธร แจ5มประทีป
62013074739 นางสาวภณิดา เกลาเกลี้ยง
62013074740 นายจตุพร พาณิชปฐมพงศ�
62013074741 นายปฏิพล เนียมแก%ว
62013074742 นางสาวบุศรา ชาวดร
62013074743 นายเกริกพล ป@Pนเพชร
62013074744 นายอดิศักด์ิ จูสี
62013074745 นางสาวนิตตยา จูด%วง
62013074746 นายวรุตม� บัวเขียว
62013074747 นางสาวเบญญาภา ทองปFMน
62013074748 นายนิทนันท� ทองศรี
62013074749 นางสาวพัชรณัฎฐ� เพ็ชรบรรพต
62013074750 นางสาวอริสรา ดุลแสง
62013074751 นางสาวกชกร ทองเพชร
62013074752 นายพงศกร จันทร
62013074753 นางสาวพรทิวา พาหา
62013074754 นายธนัชญา เทพอาจ
62013074755 นางสาวกมลทิพย� ไชยเดช
62013074756 นายเจษฎากร อยู5สว5าง
62013074757 นางสาวกัญญ�ฐญา พลายกลาง
62013074758 นางสาวสุกัญญา บุญมี
62013074759 นายภาณุพงศ� สายบุญยง
62013074760 นางสาวพิมณภัทร� นอสูงเนิน

หน%า 2492 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074761 นางสาวกวินธิดา บุญเลิศ
62013074762 นายสันติ พุกท5าไม%
62013074763 นางสาวเบญจวรรณ แก%วสายฟ;า
62013074764 นายมงคลสุบรรณ คําปFน
62013074765 นางสาวอรอัชฌา อินทรชิต
62013074766 นายศรายุทธ บุญสวาสด์ิ
62013074767 นางสาวชญานันท� เพชรศรี
62013074768 ว5าที่ร%อยตรีอดุลย� เอ็มเอ็ม
62013074769 นายศตวรรษ เกษมสถาพร
62013074770 นายพิชยพล โสภี
62013074771 นางสาวสราวลี อินประดิษฐ
62013074772 นายภุมรินทร� รอดแดง
62013074773 นางสาวภิภาภรณ� บุญศิริ
62013074774 นางสาวสุปรียา กองเกตุ
62013074775 นางสาวกุลวดี ขาวสว5าง
62013074776 นางสาวพรรณรา แก%วนพรัตน�
62013074777 นางสาวสายสุนีย� คล่ําคง
62013074778 นางสาวสุพิชฌาย� ขีดขิน
62013074779 นายภาวีร� วีรวิทยาเศรษฐ�
62013074780 นางสาวมณีนุช ใจดี
62013074781 นางสาวน้ําทิพย� สมภักดี
62013074782 นายนนธวัฒน� พ5อเสือ
62013074783 นางสาวพิชชาพร วัฒนสมบัติ
62013074784 นายไกรสร ถาวรกุล
62013074785 นางสาวธนิษฐา แสนใจวุฒิ
62013074786 นางสาวศรัณยา เสียงใส
62013074787 นางสาวเมธาวี มาลัยเล็ก
62013074788 นายศาตนันทน� อินทะนะ
62013074789 นางสาวพัชรี สิรินามวงศ�
62013074790 นางสาวนันท�สินี จันทร�เภา

หน%า 2493 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074791 นางสาวนนทยา ช5วยบํารุง
62013074792 นางสาวพนิดา แน5นอุดร
62013074793 นายพิศิษฐ� เรือนบุตร
62013074794 นางสาวพัชราวดี ชาติโรจันทร�
62013074795 นายวิชิตชัย ชาติเผือก
62013074796 นางสาวเบญจมาศ แก%วแสง
62013074797 นางสาวชวิศา นุกูลกิจ
62013074798 นายวัชรา ก%อนแก%ว
62013074799 นางสาวชนกนันท� หวังมี
62013074800 นางสาวจุฑาทิพย� อัครวิญ\ู
62013074801 นางสาวพัชรา เศษโม%
62013074802 นางสาวหรรษมน ฉวีวงศ�
62013074803 นางสาวธัญสุดา ถาวร
62013074804 นางสาวพัชราภรณ� พ5วงพลับ
62013074805 นางสาวณัฐรดา บํารุงนา
62013074806 นางสาวสุธาทิพย� เกษทอง
62013074807 นางสาวนงลักษณ� สิทธิเดช
62013074808 นายณัชพล ทองเก้ือ
62013074809 นางสาวปYยาพัชร� ดํารงค�ศักด์ิ
62013074810 นางสาวณัฐวดี พุอ%อย
62013074811 นางสาวภัทรวดี เย็นนภา
62013074812 นางสาวนงนุช สงวนรักษา
62013074813 นางสาวสุพิชชา จุติแสง
62013074814 นายจักรพันธ� พันธุ�วงษ�
62013074815 นางสาวอัญชลี แป;นเงิน
62013074816 นางสาวพิมพ�ฟ;า แก%วเก้ือมิตร�
62013074817 นางสาวณัฐณิชา ปาละโชติ
62013074818 นายมนตรี จันทะบาล
62013074819 นางสาวปราวีณา แข็งกสิการ
62013074820 นางสาวพนิดา ม่ันขัน

หน%า 2494 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074821 นายวุฒิชัย ไมตรี
62013074822 นางสาววิริญจ�ลดา สิทธ์ิเรืองเดช
62013074823 ว5าที่ร%อยตรีหญิงมลฤดี สุขวงค�
62013074824 นางสาวธนกมล ศรีโมรา
62013074825 นางสาวธิดารัตน� อาษาสนา
62013074826 นายภูดิท เทพพิทักษ�
62013074827 นางสาวอรวรรณ หนูชู
62013074828 นางสาวรจนารถ คุณเศรษฐ�
62013074829 นางสาวกนกวรรณ สุจริต
62013074830 นายประพจน� พิศิลปQ
62013074831 นางสาวนันท�ธิรา ไสยรินทร�
62013074832 นายลิขิต พุ5มทอง
62013074833 นางสาวสวยบะห� หาแว
62013074834 นายภัทรภณ โล5ห�สถาพรพิพิธ
62013074835 นางสาวป@ยะนันท� ลีรัตนแสงโชค
62013074836 นางสาวสิริพร ธิติบัณฑิต
62013074837 นางสาวกฤตยา ตันทอง
62013074838 นางสาวนิลุบล จิรกิตตยากร
62013074839 นางสาวอมรรัตน� จาดศรี
62013074840 นายราเชน รัตนะศิลปQ
62013074841 นายกรกริช กิจพฤกษ�
62013074842 นายปรเมษฐ� เพชรคุณากร
62013074843 นางเสาวณี หนูนัง
62013074844 นางสาวพิชญา โพธิไทร
62013074845 นางสาววรรณวลัย เชื้อสะอาด
62013074846 นายภัทรพล นิยมสัตย�
62013074847 นางสาวชไมพร เทียมมงคล
62013074848 นายจิรายุส กุญชร ณ อยุธยา
62013074849 นางสาวอุบลวรรณ พัฒนโชติ
62013074850 นายทิภากรณ� ปลีแก%ว

หน%า 2495 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074851 นางสาวพัชริน อินไผ5
62013074852 นายนวกานต� รวีรุ5งเกียรต์ิ
62013074853 ว5าที่ร.ต.หญิงจุฑามาศ ทัดดี
62013074854 นางสาวรินลณี อายินดี
62013074855 นางสาววัชรีภรณ� ฟองลม
62013074856 นายพงศธร ย้ิมพลายสินธุ�
62013074857 นายวีระยุทธ โคตรสมบัติ
62013074858 นายอาทิตย� พิมพ�บุตร
62013074859 นางสาวทิดารัตน� รุ5งปbงเจริญ
62013074860 นางสาวสุมาภรณ� ลาดโนนเมือง
62013074861 นายกฤตภาส หวังสุวรรณ
62013074862 จ5าอากาศเอกวรชิต รุ5งอรุณ
62013074863 นางสาววนิสรา ผลไพบูลย�ดีย่ิง
62013074864 นายเพ็ญเพชร แย%มเดช
62013074865 นางสาวภรทิพย� เพ็ชรชมภู
62013074866 นายนรวีร� ภานุมาศ
62013074867 นางสาวพรสวรรค� แสนสุข
62013074868 นางสาวจุฑารัตน� ตUะต๊ิบ
62013074869 นางสาวพจมาลย� สารพินิจ
62013074870 นางสาวเนตรนภา พุ5มด%วง
62013074871 นางสาวกมลรัตน� กองอุบล
62013074872 นางสาวธัญจิรา อักษรศรี
62013074873 นางสาวอชิรญา รักเหล5า
62013074874 นางสาวธัญญ�นรี กุลฉัตร�ฐานนท�
62013074875 นายชานนท� มณีฉาย
62013074876 นายมนัส มาจุฬา
62013074877 นางสาวลาวัลย� สายสอ
62013074878 นางสาวรัตนวดี พัวพันยุทธการ
62013074879 นางสาวผุสดี กิจการ
62013074880 นางสาวสโรธร ธรรมรัตน�วิชัย

หน%า 2496 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074881 นายสุทธิพงษ� สุขมัย
62013074882 นางสาวจินตนา ชามนต�
62013074883 นายพีรเดช สุขสมบุญ
62013074884 นางสาวอนุธิดา ปFนปูนทราย
62013074885 นางสาววิภา กระมล
62013074886 นางสาวปFตติพร แผ%วประยูร
62013074887 นายธีธัช สุนทร
62013074888 นางสาวเพชรนับพัน เนตรพรหม
62013074889 นางสาวพิไลวรรณ กันนุฬา
62013074890 นางสาวจันทร�วณี คําภู
62013074891 นางสาวมนัสนันท� คําปาแฝง
62013074892 นายคมกฤช ศรีสมบัติ
62013074893 นางสาวสุรีรัตน� ไชยม่ิง
62013074894 นางสาวอภิญญา หม่ืนอาษา
62013074895 นางสาวธัญญพร เล%าจิรเชฐกุล
62013074896 นายประสาน สารวัตร�
62013074897 นายกฤตนันท� ในจิต
62013074898 นางสาวนนทิยา ชื่นจิตร
62013074899 นางสาวธมลวรรณ ธิปFนแก%ว
62013074900 นางสาวนวลอนงค� ไชยนิตย�
62013074901 นางสาวเกศรินทร� ระวิงทอง
62013074902 นางสาวพัชพร ช5วยจุ%ย
62013074903 นางสาวปาริชาติ อุดมอด
62013074904 นายอานนท� พิสุทธิพงศ�โชโต
62013074905 นางสาวศิริรัตน� แก%วกํายาน
62013074906 นางสาวพรทิพย� พลวิชัย
62013074907 นางสาวเบญจณัฎฐ� จันทร�แสงสว5าง
62013074908 นางสาวพิชญา บุญญิกา
62013074909 นางสาวพิชชา สีนา
62013074910 นางสาวภัทรวรนันท� ศรียงค�

หน%า 2497 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074911 นางสาวศันสนีย� คชแสง
62013074912 นายธนา พรมมา
62013074913 นายณัฐสิทธ์ิ เชื้อคําจันทร�
62013074914 นายธัญพิสิษฐ� สืบสาย
62013074915 นายอภิสิทธ์ิ อนาชัย
62013074916 นางสาวสุกัญณี กลั้งเนียม
62013074917 นายนัทธพงศ� ยาวิชัย
62013074918 นายเรืองวิชย� เรืองวนิช
62013074919 นางสาวปริยานุช โนตUะยศ
62013074920 นางสาวพรพรรณ สุขเสง่ียม
62013074921 นางสาวพัชรี ศรีฟอง
62013074922 นายอนุรัตน� รุ5งแสงทอง
62013074923 นายชลิต เจริญศิลปQ
62013074924 นางสาวชลลดา แดงสุข
62013074925 นางสาวพิมลกานต� จํานงพิศ
62013074926 นางสาวป@ยรัตน� วิจิตรพงษา
62013074927 นางสาวณัฐริกา คชลักษ�
62013074928 นางสาวณัฐพร สุนทร
62013074929 นายกิตติธัช สร%อยทองพูล
62013074930 นางสาวจิตอารีย� ง้ิวเหลี่ยม
62013074931 นางสาวจิรัชยา เพชรสุกใส
62013074932 นางสาวกษิรา วิลาวรรณ
62013074933 นางสาวเยาวลักษณ� เยาว�ด%วง
62013074934 นางสาวศรัญทรัพย� คําดี
62013074935 นางสาวนัสชนก วาระกูล
62013074936 นายภานุวัฒน� ทองรักษ�
62013074937 นายป@ยกร วัฒนจันทร�
62013074938 นางสาวกัญญพร ฉ่ัวสุวรรณ
62013074939 นายวรเชษฐ เมืองซอง
62013074940 นางวารี สุริยวงศ�

หน%า 2498 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074941 นายรชานนท� มณีเนตร
62013074942 นายคณาวุฒิ จิตโรภาส
62013074943 นางสาวลักษมี เรือนมูล
62013074944 นางสาวสุภาวดี เสนากลาง
62013074945 นายพงศกร เรือนคํา
62013074946 นางสาวธารทิพย� หงษ�ทอง
62013074947 นางสาวนุชกานต� คําหม่ืน
62013074948 นายเกรียงศักด์ิ รักสนิท
62013074949 นายธารวัฒน� ไข5แก%ว
62013074950 นางสาวพัชรินทร� พิมพ�จันทร�
62013074951 นางสาววิภารัตน� ก่ิงภาร
62013074952 นางสาวฉัตรรานี ไทยนิยม
62013074953 นางสาวปคุณา สังฆะงาม
62013074954 นางสาวอัญรัตน� นันทโก
62013074955 นางสาวป@Pนกานต� ศิริวัฒน�
62013074956 นางสาวปณิตา ยอดเพชร
62013074957 นางสาวปวีณา เลพล
62013074958 นายปรัชญา ประทุม
62013074959 นางสาวธิดาวรรณ สพานทอง
62013074960 นายดนุพร ตันสกุล
62013074961 นางสาวสุภารัตน� วรรธน�ธนวงศ�
62013074962 นางสาวธนภัทร กันใจแก%ว
62013074963 นางสาวรัชดาภรณ� ทองสิน
62013074964 นางสาวพัชราภรณ� วิระศักด์ิ
62013074965 นางสาวณัฐพร วงศ�สกุล
62013074966 นางสาวสิรินทิพย� ตันติรุ5งรัตนา
62013074967 นางสาวภัทรียา ชะอุ5ม
62013074968 นายคุณนิธิ สุวรรณถาวร
62013074969 นายธีรวุฒิ แสงนาค
62013074970 นางสาวพธนันท� ห%วยหงษ�ทอง

หน%า 2499 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013074971 นางสาวสุภาพร ยืนยงค�
62013074972 นางสาวสุทธาสา พูลประเสริฐ
62013074973 นายนิรุทธ� เกิดศิริ
62013074974 นายต%นตระการ พุฒทอง
62013074975 นายศิริพงศ� สวัสด์ิสันติสุข
62013074976 นางสาวชนิกานต� ศรีชู
62013074977 นางสาวศิราพร ห5อทอง
62013074978 นางสาวสุภัสสรา แก%วแสง
62013074979 นางสาวชุติมา สุทินศรี
62013074980 นางสาวอณัฐตา ชนะภักดี
62013074981 นางสาวชลธิชา คําสิงห�
62013074982 นายวิสา ทับทิม
62013074983 นายจักรี ช5างม5วง
62013074984 นางสาวศรัณยา พุ5มแจ%ง
62013074985 นายเอกชัย ไตรโยธี
62013074986 นางสาวสัตติญา ดีดวงพันธ�
62013074987 นายสุวัฒน� ฤทธ์ิงาม
62013074988 นายจิรพงศ� คล%ายสุบรรณ
62013074989 นายโชคชัย บุญคูณ
62013074990 นางสาวกัลยา นวลนิล
62013074991 นางสาวสุรีย�พร เม่ียงพันธ�
62013074992 นายทิวากร วิเศษกันทรากร
62013074993 นางสาวนิสรา เกิดผล
62013074994 นายปกป;อง คุ%มไทย
62013074995 นางสาวสุนันทา เกตุสุขํา
62013074996 นางสาวสุจารี สีสัน
62013074997 นางสาวธารทิพย� อาลัยสุข
62013074998 นางสาวนารีรัตน� คงเพชร
62013074999 นายอัตรคุปต� วิเศษสิงห�
62013075000 นางสาวพัชรภรณ� อินทรปรุง

หน%า 2500 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075001 นางสาวมณฑา ชะนะสุข
62013075002 นางสาวอัณศยา อุทัยเชฏฐ�
62013075003 นางสาววรลักษณ� หะนิลนี
62013075004 นางสาวกุลธิดา อุ5นจิตต�
62013075005 นายรัชพงษ� ศรีโคตร�
62013075006 นายวีรากร กุลสัมพันธ�ชัย
62013075007 นางสาวธัญญานุช ลุเอี่ยม
62013075008 นางสาวนัยนา พลศรีเมือง
62013075009 นางสาวทีรนี ครุธกลิ่น
62013075010 ว5าที่ร%อยตรีภาณุวัฒน� อร5ามผล
62013075011 นายอิศรา ไสวชัยศรี
62013075012 นางสาวเขมจิรา กมล
62013075013 นางสาวเสาวนีย� บุตรสําราญ
62013075014 นางสาวณัฐธพิมพ� อยู5แย%ม
62013075015 นายศรายุทธ รามทอง
62013075016 นางสาวพรพิมล อักษร
62013075017 นางสาวพัชรินทร� ไชยรบ
62013075018 นางสาวธันย�รดา วรรณเวช
62013075019 นางสาวรุจิรา ขันติมนต�
62013075020 นายสุป@ติ โมสิกะ
62013075021 นางสาววิราภรณ� อ5อนประทุม
62013075022 นายศุภวัชร� อ่ําสถาน
62013075023 นางสาวอนัญญาพร วงศ�ชื่นสุนทร
62013075024 นางสาวขนิษฐี ไทรสงค�
62013075025 นายพงษ�ศักด์ิ บาลเพ็ชร
62013075026 นายสิทธิวัฒน� อินทะจักร
62013075027 นางสาวประทุมวรรณ เชื้อวงค�พรม
62013075028 นางสาวสองฤทัย ลีวานันท�
62013075029 นางสาวกนกวรรณ ม่ันคง
62013075030 นางสาวศรีจันทร� ต๋ันปาลี

หน%า 2501 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075031 นางสาวปณิธาน ปานทอง
62013075032 นางสาวมาลิดา แก%วขวัญ
62013075033 นางสาวภัทรวดี พิมสุตตะ
62013075034 นางสาวเบญจมาภรณ� เผือกเพชร�
62013075035 นางสาวไพลิน มุนินทรวัฒน�
62013075036 นายพิพัทธ� ม่ันสุทธิ
62013075037 นางสาวพิพิธพร รักตรง
62013075038 นางสาวกชกร พจนอารี
62013075039 นายอินทฤทธ์ิ อินทนนท�
62013075040 นายป@ยบุตร ชัยสวัสด์ิ
62013075041 นางสาวนาฎลดา ตุ5นแก%ว
62013075042 นางสาวแสงดาว สิมมาวัน
62013075043 นางสาวจิตรลดา จุลสม
62013075044 นายณัฐพล อุตส5าห�
62013075045 นางสาวอินทีวร แสนศรีเชาว�พันธ�
62013075046 นางสาวฐิติชญา คล%ายฉํ่า
62013075047 นางสาวเพ็ญศรี วีระวงษ�
62013075048 นางสาววีรวัลย� วอนเผื่อน
62013075049 นางสาวสุขุมาล ศิริเนตร�
62013075050 นายวัชรากร เมืองพิล
62013075051 นางสาวปรารถนา เพ่ิมข้ึน
62013075052 นางสาวธนสร คลังมณี
62013075053 นายเอกวัตร เลี่ยมเพ็ชรรัตน�
62013075054 นางสาวปราวีณา อินทรฤทธ์ิ
62013075055 นางสาวธันย�ชนก เอื้อเฟLMอ
62013075056 นายพิพัฒน� ชูจันทร�
62013075057 นายณัฏฐกิตต์ิ วณิชย�วโรดม
62013075058 นางสาวเอมวิภา ทองปาน
62013075059 นางสาวศรีอัปสร นิกรฐา
62013075060 นางสาวมัณฑนา วรพจน�

หน%า 2502 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075061 นายจักกราวุฒิ สิงห�คํา
62013075062 นางสาววันเพ็ญ เหลืองทอง
62013075063 นางสาวสุมาณี พรหมมีฤทธ์ิ
62013075064 นางสาวรัชดากร เชียดรัมย�
62013075065 นางสาวอาภาพร คําใบ
62013075066 นางสาวจิรภิญญา สืบเชื้อ
62013075067 นางสาวศุภาวิตา เกษมเกสร
62013075068 นางสาวจินตณา ฮาบเมืองซอง
62013075069 นายธงชัย สันฐาน
62013075070 นายกีรติ บัวเงิน
62013075071 นางสาวอลิสา พ5วงขํา
62013075072 นายธนพงษ� พลหาญ
62013075073 นางสาวศิวาพร เพชรไทย
62013075074 นางสาวพรรณราย วงศ�ต5อศิลปQ
62013075075 นางสาวนภัสนันท� ทองคํา
62013075076 นางสาวทวีพร ต5อโชติ
62013075077 นางสาวจุฑามาศ กสิกรณ�
62013075078 นางสาวศิริวรรณ วงศ�จันทา
62013075079 นายณัชพล นิยมเดชา
62013075080 นายอุปถัมภ� บุนนาค
62013075081 นายกษิภัท นิธิเตชาเมธ
62013075082 นางสาวกรกนก เข่ือนเชียงสา
62013075083 นายทิวัตถ� พรหมแจ%ง
62013075084 นางสาวมานิตา ผ5องศรี
62013075085 นายไมตรี เสร็จกิจ
62013075086 นางสาวพนิดา เกิดจ่ัน
62013075087 นางสาวอรุณี ขุนนคร
62013075088 นางสาวจุไรรัตน� สมพงษ�
62013075089 นางสาววัชรีภรณ� ศรีมารัตน�
62013075090 นายต5อศักด์ิ เตชนันท�

หน%า 2503 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075091 นายชยธร ศรธนะรัตน�
62013075092 นายเสรี ทิพย�ญาณ
62013075093 นางสาวจริยา อิสิสิงห�
62013075094 นางสาวสุดารัตน� จิตติพันธ�
62013075095 นางสาวสุภชาดา สุริยะโสภา
62013075096 นายอภิวัฒน� เนียมจ%อย
62013075097 นางสาวศันสนีย� ยันวา
62013075098 นางสาวเบญจพร คุ%มภัย
62013075099 นายจําเนียร พรมวิชัย
62013075100 นางสาวสมฤดี ศรียา
62013075101 นายฉัตรชัย กล%าเชี่ยว
62013075102 นางสาวสุดารัตน� วัฒนวิจารณ�
62013075103 นางสาวสุกัญญา นุชแป;น
62013075104 นางสาวอารียา เรืองปราชญ�
62013075105 นางสาวณัชพิมพ� เพชรวสันต�
62013075106 นางสาวสุดารัตน� จตุเทน
62013075107 นางสาวราตรี คําทะ
62013075108 นางสาวสิริวิภา ชูศิริ
62013075109 นายณัฐดนัย ศรีประดับ
62013075110 นายพีรศักด์ิ อ5อนละมัย
62013075111 นางสาวภาวินี เฉิดเจริญ
62013075112 นายปรีด์ิ โอภิธากร
62013075113 นางสาวชลิตา บุญรักษา
62013075114 นางสาวอริตา แสนวัง
62013075115 นางสาวป@ยะดา วินารัมย�
62013075116 นางเปมิกา ชนะสงคราม
62013075117 นางสาวกนกพิชญ� อินชัย
62013075118 นางสาวชนาภา สิงหกุล
62013075119 นางสาวอารียา ท%วมเพ่ิมทรัพย�
62013075120 นางสาวกรรณิการ� แสวงบุญ

หน%า 2504 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075121 นางสาวอรุณี จูชาวนา
62013075122 นางสาวชลิตา ชังตูม
62013075123 นางสาวณัฐนรี สาระพิมพ�
62013075124 นางสาวเนตรนภา ทองขาว
62013075125 นายธีร� พ่ึงฉิมรุจ
62013075126 นายธนกฤต ธนโชติรุ5งโรจน�
62013075127 นางสาวผกามาศ ม่ิงขวัญ
62013075128 นางสาวชนาภา อาษา
62013075129 นายพงศกร อั้งสุพ5วง
62013075130 นายไกรวิท เจริญชีพ
62013075131 นายธนนท� กาญจนเดชากุล
62013075132 นางสาวณัฎฐกา นุ5มบุญนํา
62013075133 นางสาวกนกรัตน� ช5างเรือ
62013075134 นางสาวสุภัทรา พฤกธารา
62013075135 นางสาววิไลวรรณ รัตนไพร
62013075136 นางสาวจิณห�นิภา อังศุกุลชัย
62013075137 นางสาวศิริพร ศุภวิไล
62013075138 นางสาวอัญชลี เกราะเหล็ก
62013075139 นายณัฐพล สวัสด์ิวงศ�
62013075140 นายนันทวุฒิ เมืองจวง
62013075141 นางสาวณัฐธิดา บุญประเสริฐ
62013075142 นางสาวธนิตา หงษ�สุวงศ�
62013075143 นางสาวสุมัชฌา สายคําพัน
62013075144 นางสาววรนันทน� ชาญปรีชา
62013075145 นางสาวบุษญากรณ� สุจริต
62013075146 นางสาวมะลิวรรณ ชื่นป;อม
62013075147 นางสาวดวงกมล จินดาวงศ�
62013075148 นายป@ติภูมิ อมรมงคล
62013075149 นางสาวนิตยา ศรีโสภา
62013075150 นายไชยพงศ� เพ็งมี

หน%า 2505 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075151 นางสาวหนึ่งฤทัย กาญจนพันธ�
62013075152 นายณัฏฐ�ชญานิศ พรหมทอง
62013075153 นายวศิน แก%วประสิทธ์ิ
62013075154 นางสาวอุมารินทร� ฉิวน%อย
62013075155 นางสาวกัญญาณัฐ มีแสง
62013075156 นางสาวพัสวี วิญ\ูวิจิตร
62013075157 นางสาวป@ยาภรณ� จิระศิลปQ
62013075158 นางสาวซูซานา หะยีแวนาแว
62013075159 นางสาวทิพยนัย แซ5เฮ5า
62013075160 นางสาวณัฐภร ตรีวุฒิ
62013075161 นางสาวธนันท�ลดา จําปาคํา
62013075162 นายป@ติพงศ� อรุณรุวิวัฒน�
62013075163 นางสาวรติรมย� มุขเงิน
62013075164 นางสาวจุฑาธิป ยินดีรักษ�
62013075165 นางสาวญาณิดา ศิริพรสุข
62013075166 นายวินัย บุญเลิศ
62013075167 นางสาวสุธัญญา โยธิบาล
62013075168 นายสันติสุข สมัยสงค�
62013075169 นายชัชวาลย� ขํานพคุณ
62013075170 นางสาวขนิษฐา สงวนพงศ�
62013075171 นายศรัณย� เลิศทอง
62013075172 นางณตวัน แจ%งพิมาย
62013075173 นางสาวพรพิมล งามศิริ
62013075174 นางสาวณัฐณิชา พงศ�พฤติ
62013075175 นางสาวสุทาทิพย� เชยจันทร�
62013075176 นางสาวเศวิกา จันตะปะตุ
62013075177 นายชัยณรงค� พรหมแก%ว
62013075178 นายคมสันต� เที่ยงตรงกิจ
62013075179 นางสาวศุภลักษณ� ศุภวิทยามงคล
62013075180 นายภาณุ ดอนศิลา

หน%า 2506 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075181 นายนภดล วังเปYยง
62013075182 นางสาวพิชมณ สุภภัคภรพรหม
62013075183 นางสาวสุภาภรณ� ตรีสงค�
62013075184 นางสาวกมลชนก จันทร�เทียน
62013075185 นางสาวชนิตา พุฒนาค
62013075186 นางสาวจุฬารัก จันทร�เจียม
62013075187 นางสาวขนิษฐา คล%ายสุวรรณ
62013075188 นางสาววิภาดา แจ5มสว5าง
62013075189 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีหาวงษ�
62013075190 นางสาวปริชญา ลักษณะ
62013075191 นางสาวปFทมา อาจหาญ
62013075192 นายพฤฒิ บุญกลาง
62013075193 นายกิตติ แก%วฟ;า
62013075194 นางสาวป@ยาพัชร มหาพรหม
62013075195 นางสาวสุนันทินี มหาเมฆ
62013075196 นางสาวกมลทิพย� ยาชะรัด
62013075197 นายวรภัทร วัชรอนันตพงษ�
62013075198 นางสาวสุนันท� ขันตี
62013075199 นายชานาคริน ขาวละออง
62013075200 นายเนติ รักสลาม
62013075201 นางสาวสุวนันท� วงค�พิพันธ�
62013075202 นายภูสิเดช คําคันธฤทธ์ิ
62013075203 นางสาวดวงกมล อุ5นอุดมรักษ�
62013075204 นางสาวทิฆัมพร ทิพย�แสง
62013075205 นางสาววันวิสาข� เกาะเกตุ
62013075206 นายทศพร ทวีทรัพย�
62013075207 นายภิญโญ หึกขุนทด
62013075208 นางสาววริษฐา เศศะเทศานนท�
62013075209 นางสาวณัฐรีน บุญชิต
62013075210 นางสาวสุภาพร เพ่ิมศรี

หน%า 2507 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075211 นางสาวเมวิกา สารกาล
62013075212 นายเทวขวัญ พวงจําปา
62013075213 นายวรเศรษฐ� ธนะคูณเศรษฐ�
62013075214 นายภานุพงศ� บางภูมิ
62013075215 นางสาวพัชรพร กุนนะมา
62013075216 นางสาวทิพวรรณ วงค�วัน
62013075217 นายปรัชญา พลศิริ
62013075218 นายยุทธนา อิ่นต๊ิบ
62013075219 นางสาวณัชชา วงสวาห�
62013075220 นางสาวพัชราภรณ� วิระทูล
62013075221 นางสาวษรุตา สิริกัลยาวรรณ
62013075222 นายเมธา ทองจีน
62013075223 นางสาวพรสุดา เสาร�แก%ว
62013075224 นางสาวชนกกานต� กองชาวนา
62013075225 นางสาวกรนรา อUะนา
62013075226 นางสาวอรทัย รสเครือ
62013075227 นางสาวสิริรดา สังขรัตน�
62013075228 ว5าที่รตหญิงสุนิศา เจริญสุข
62013075229 นางสาวสุวิสาข� ศรีมุกข�
62013075230 นางสาวจิรวงศ� ตุลาวัฒนากูล
62013075231 นางสาวเจณิสุดา ฝอยทอง
62013075232 นางสาวกนกพร บุญทอง
62013075233 นายนิติพงษ� พุทธชาติ
62013075234 นางสาวยุภาพร ก5อกุศล
62013075235 นางสาวพัชรี ปะมาคะเต
62013075236 นายธีระพงษ� ทยานรัมย�
62013075237 นายเชิดชัย ปbMงผลาหาญ
62013075238 นายปณวัตร มาตพงษ�
62013075239 นางสาวหทัยทิพย� เรืองพิจิตร
62013075240 นางสาวอรกนก บุญช5วย

หน%า 2508 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075241 นางสาวศิริวรรณ จันมะณี
62013075242 นายมนัทธพงศ� เจริญศรี
62013075243 นางสาวขนิษฐา ชาติชูศักด์ิ
62013075244 นางสาวสมฤทัย พูดเพราะ
62013075245 นางสาวสริตา รักษาศิริ
62013075246 นางสาวเพ็ญนภา เหมะรักษ�
62013075247 นายศรศักด์ิ สิทธิศร
62013075248 นายอานนท� ยอดสะเทิน
62013075249 นางสาวสุนิสา ทองขาวเผือก
62013075250 นางสาวชายานันท� ศรีธรรมวงศ�
62013075251 นางสาวสิริรักษ� มังคละกิตติชัย
62013075252 นางสาวบุศรารัตน� บัวงาม
62013075253 นางสาวเบญจรัตน� หมีแรต
62013075254 นางสาวสิรีธร รุ5งมี
62013075255 นางสาวชวิศา ศิริพรวิจิตร
62013075256 นางสาวภัคสุดา สมัครประโคน
62013075257 นายเฉลิมพงศ� ระพือพล
62013075258 นางสาวสิริหทัย จิตรพัฒนากุล
62013075259 นางสาวสุวรรณา ศรีหาแก%ว
62013075260 นางสาวปุณยาพร ชัยยูประถัมภ�
62013075261 นางสาวพฤฒิพรรณ จโนภาส
62013075262 นางสาวประถมพร วิเศษอุด
62013075263 นางสาวปุญญารัศม์ิ กล%าหาญ
62013075264 นางสาวเกศินี วงษ�สว5าง
62013075265 นายสุวัฒน�ชัย ยังเฟLPอง
62013075266 นางสาวศิริพร มีศรี
62013075267 นางสาวศศิมา ศรีเล็ก
62013075268 นางสาวสุพรรณิการ� ตุ%มเรืองศรี
62013075269 นายอนาวิล ปYPเพราะ
62013075270 นายธนรัตน� รอดพ5าย

หน%า 2509 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075271 นางสาวดวงหทัย วิมลศิลปQ
62013075272 นายสุเมธ สุวรรณ
62013075273 นางสาวฐิติกรณ� มานะศักด์ินนท�
62013075274 นางสาวศิริวรรณ ศรีทองคํา
62013075275 นายณ อันดามัน อิศโร
62013075276 นายณัฐวุฒิ บุตรโยจันโท
62013075277 นางสาวเกศรา แก5นจันทร�
62013075278 นางสาววราภรณ� เพลิดเพลิน
62013075279 นางสาวอรวรรณ เฉยฉิว
62013075280 นางสาวนารีมาลย� ดอยอ
62013075281 นางสาวอรุณวดี บัณฑิต
62013075282 นายพิชิตพงษ� กุ5มประสิทธ์ิ
62013075283 นางสาวปรียารัตน� น%อยบรรดิษฐ
62013075284 นายวรภาส จารุวชิรบดี
62013075285 นายชิณเรศ เกิดศรี
62013075286 นางสาวเจนจิรา อักษรดิษฐ
62013075287 นายวิศรุต ชูดวง
62013075288 นางสาวพลอยไพลิน ศรีพิสุทธ์ิ
62013075289 นางสาวแวววดี คําเคน
62013075290 นางสาวสมัญญา จิตระออน
62013075291 นายเฉลิมศักด์ิ พงศ�ศรีประเสริฐ
62013075292 นายพิพัฒน� น%อยพิทักษ�
62013075293 นางสาวกมลชนก หมีเงิน
62013075294 นางสาวจุรีรัตน� ภูหลงเพีย
62013075295 นางสาววิไลลักษณ� โมลานิน
62013075296 นางสาวธัญธร วิรตาเดชสิทธ์ิ
62013075297 นายจิรศักด์ิ ปริมมูลสุข
62013075298 นางสาวเกวลิน เกียรติชูศักด์ิ
62013075299 นางสาวนญากร วรรณสูตร�
62013075300 นางสาวรวิวรรณ อักษร

หน%า 2510 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075301 นางสาวศรัณยา นิภิรมย�
62013075302 นางสาวปาลิตา การัณยภาส
62013075303 นางสาวอารียา อยู5คง
62013075304 นางสาวณฤมล อักษรณรงค�
62013075305 นางสาวสาธิณี พิมเขต
62013075306 นางสาวนิสากร ศาสตร�มูล
62013075307 นายวราธร บุญปาสะ
62013075308 นายชนุตม� ปFญญานาค
62013075309 นางสาวพัชรินทร� เลิศพงษ�ไทย
62013075310 นางสาวสกีนา เจะดะ
62013075311 นางสาววิชุตา อดุลย�วัฒนกุล
62013075312 นายสุรเชษฐ� วงศ�ษา
62013075313 นางสาวปานทิพย� วงศ�ไตรรัตน�
62013075314 นางสาวกมลวรรณ เรืองโรจน�
62013075315 นางสาวสุนิดา แซ5ลิ้ม
62013075316 นางสาวเสาวณีย� ใจประดิษฐ�
62013075317 นางสาวเกวลี เลขะจิตร
62013075318 นายอําพล ปานแดง
62013075319 นายณัฐวัตร เล5ห�ประเสริฐ
62013075320 นางสาววิไลลักษณ� แก%วมรกต
62013075321 นางสาวปภาวิน ปทุมทอง
62013075322 นางสาวพรไพลิน วงศ�คําภู
62013075323 นางสาวสุภญาดา มณีนิล
62013075324 นางสาววณิชยา กูลเก้ือ
62013075325 นายพงษ�สิทธ์ิ ชาญประโคน
62013075326 นางสาววรรณธิดา คําจันทร�
62013075327 นางสาวดรุณี เทียงแก%ว
62013075328 นางสาวกิติมา สายวารี
62013075329 นายกิตติศักด์ิ ประพฤติ
62013075330 นางสาวกุลชไม พันธ�เสง่ียม

หน%า 2511 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075331 นางสาวเฟLPองฟ;า ศิริยะติ
62013075332 นางสาวณฐพัชร� ธนะกิจวิพัฒน�
62013075333 นางสาวสุภัทรา น%อยอําไพ
62013075334 นางสาวพิฐชญาณ� ภานุวัชร�ทวีสิน
62013075335 นางสาวกุสุมา สวนตะโก
62013075336 นางสาวชมพูนุช จันทรา
62013075337 นางสาวประวีณา รมย�สูงเนิน
62013075338 นายกิติกานต� กิติวงศ�
62013075339 นายจักรพงษ� เจริญยศ
62013075340 นายจีรวัฒน� ลือชัย
62013075341 นางสาวจันทร�นิภาวรรณ เดชประแดง
62013075342 นางสาวภภรกัญ สุวรรณฉิม
62013075343 นายหฤษฎ� สมบัติชัย
62013075344 นางสาวอรนุช บุญประกอบ
62013075345 นางสาวสไบแพร กาฬแสง
62013075346 นางสาววัชริญา มากกลาง
62013075347 นางสาววัชราวลี ศรีจันทร�งาม
62013075348 นางสาวยุวดา เวชพัฒน�
62013075349 นางสาวธันยพร จิตรอัมพร
62013075350 นางสาวอรอนงค� โพธ์ิงาม
62013075351 นางสาวนุชนารถ ดวงต้ัง
62013075352 นางสาวจิลลาภัทร ทีฆาวงค�
62013075353 นางสาวสุพรรณษา ตUะอUอด
62013075354 นางสาวชญาณี อู5รอด
62013075355 นางสาวทักษพร จีนสิน
62013075356 นางสาวลลิตา สมใจ
62013075357 นางสาวฉัตรชนก ผดุงลาภ
62013075358 นายธีรธัช แท5นนิล
62013075359 นายพุทธินันต� วิภพเจริญกุล
62013075360 นางสาวญาสุมินทร� ปFPนปXวน

หน%า 2512 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075361 นางสาวรัตน�สุดา พลภูธิชย�
62013075362 นายอธิวัฒน� ไชยะ
62013075363 นายธงชัย อุ5นทิพย�เพชร
62013075364 นายปฤษฎี ทองวิลาศ
62013075365 นายอนุวัชร เมฆแสน
62013075366 นายป@ยศักด์ิ ทองรัตนะ
62013075367 นางสาวอัญญา พวงจันดา
62013075368 นายสิริ หัดขะเจ
62013075369 นางสาวพิชาภา วิชพันธุ�
62013075370 นางสาวกนกอร รัตนวิบูลย�
62013075371 นางสาวจารุวรรณ ขยันการนาวี
62013075372 นางสาวสุพัตรา พรหมมานุวัตร
62013075373 นางสาวน้ําทิพย� โพธิกูล
62013075374 นายวิวิทย� เอี่ยนเล5ง
62013075375 นายพงษ�เทพ หวลอาวรณ�
62013075376 นางพิชยา สันติชัยศรี
62013075377 นายศิริพงศ� สุนทรพงษ�
62013075378 นางสาวสกุณา พริ้งมงคล
62013075379 นางสาววฤณดา สังข�สิงห�
62013075380 นางสาวณัฏฐณิชา เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62013075381 ว5าที่ ร.ต.หญิงสุพรรษา โสฬส
62013075382 นางสาวกนกวรรณ สงอุปการ
62013075383 นางสาวมณฑา อยู5สุภาพ
62013075384 นางสาวรินทร�ลภัส สมบูรณ�กิตติโชค
62013075385 นางสาววีรินทร�พิมล หาญกิตติมงคล
62013075386 นางสาวสุทธิณี ระยะทอง
62013075387 นางสาวนัทวรรณ ทองแดง
62013075388 นายธวัช ชินศรี
62013075389 นายอภิวัฒน� แก%วก5อง
62013075390 นางสาวญาณิน นิ่มป@ตะสุนทร

หน%า 2513 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075391 นายธนวรรธน� พลศักด์ิ
62013075392 นางสํารวย สนทะเล
62013075393 นางสาวปภัชญา สว5างรัตน�
62013075394 นางสาวอารีรัตน� เปสี
62013075395 นางสาววันทนีย� จ๋ีเอ%ย
62013075396 นางสาวรัชนียา ปานมอญ
62013075397 นายอริยโชคชัย สนิทสนม
62013075398 นางสาวศศินา วีรเดชะ
62013075399 นางสาววันวิสา เกษมี
62013075400 นายกฤตพล หวังตรงจิตร
62013075401 นางสุชาวดี วิชัยยา
62013075402 นางสาวศศิธร เจ%งวัฒนพงศ�
62013075403 นายกฤษฎา วัฒนพันธ�
62013075404 นายนิธิพัทธ� โดยด5วน
62013075405 นางสาวณัฐฤทัย พรพล
62013075406 นางสาววรวรรณ ดุลยสิทธ์ิ
62013075407 นางสาวปาจรีย� ศรีแก%ว
62013075408 นายนพวัฒน� สุทธิพงษ�ไกวัล
62013075409 นางสาวจิตต�มาศ ถินทิพย�
62013075410 นางสาวนรีรัตน� อาษาเจ%า
62013075411 นางสาวณัฐชญา โฉมเฉลา
62013075412 นายทรงพล อนุสนธิ
62013075413 นายอํานาจ ทับทิม
62013075414 นางสาวพรพิชชา มากผาสุข
62013075415 นางสาวสร%อยสุมาลี เงินโต
62013075416 นางสาวอัยดา วงศ�ปรเมษฐ�
62013075417 นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา
62013075418 นางสาวกฤษยา หมายดี
62013075419 นางสาวกรชวัล ดีพลงาม
62013075420 นางสาวน้ําฝน เวียงชัยภูมิ

หน%า 2514 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075421 นางสาวยุพาพิน ศิลปQขจรชัย
62013075422 นายป@ยะวัฒน� พูลศรี
62013075423 นางสาวอาทิตยา คําเครือ
62013075424 นางสาวสุดาพร หวางอุ%น
62013075425 นางสาวกาญจนา ราชสมบูรณ�
62013075426 นางสาวพัณณิตา เสือสูงเนิน
62013075427 นางสาวกาญจนา กาพิยะ
62013075428 นางสาวญาณิศา ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา
62013075429 นางสาวหทัยชนก อ5วมสุข
62013075430 นางสาวสุพัตรา เรืองปาน
62013075431 นายสุชิน ภิญญะภาค
62013075432 นายยุทธนา บัวละออ
62013075433 นายอภิสิทธ์ิ ช5วงวิเชียร
62013075434 นายโยธิน โอฬาริ
62013075435 นางสาวรุสนีตา กาเจ
62013075436 นางสาวก5อเก้ือ อุดมรักษาสกุล
62013075437 นางสาวบุศรา ศรีเปารยะ
62013075438 นางสาวณัฐกุล เกิดสมบูรณ�
62013075439 นางสาวสุนิสา โถทอง
62013075440 นางสาวปรียานันท� ศุภสร
62013075441 นายธีรวิทย� ศิริตานนท�
62013075442 นายกิตติศักด์ิ วรสิงห�
62013075443 นางสาวธัญพร น5วมมานพ
62013075444 นางสาวนภัสวรรณ น%อยราษฎร�
62013075445 นางสาวปราณี รับรอง
62013075446 นายมหิดล ศิริชัยสุทธิกร
62013075447 นางสาวพิยะดา จารุไชย
62013075448 นางสาวพิมวิณัฐ พูลสิทธ์ิ
62013075449 นางสาวเมธาพร บริรักษ�วาณิชย�
62013075450 นายวีระ นวรัตนากร

หน%า 2515 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075451 นายเศรษฐพงศ� เปYPยมลือ
62013075452 นางสาวนพรัตน� โพธ์ิศรี
62013075453 นางสาวสมกาญจนา เชียงแสงทอง
62013075454 นางสาวชิตชนก นวลมณี
62013075455 นางสาวพิมพ�จันทร� บุตรเนียร
62013075456 นางชมพูนุท ถนอมสัตย�
62013075457 นางสาวณัฏฐนิช พลเอี่ยม
62013075458 นางสาวผกาวรรณ วันติ
62013075459 นายกิตติพศ หาญพานิช
62013075460 นางสาวพิรัชญา ปFนธง
62013075461 นางสาวชฎารัตน� จินตยะ
62013075462 นายสมศักด์ิ เพชรลือชา
62013075463 นางสาวสุธาทิพย� วรรดี
62013075464 นางสาวจิดาภา จันทร�จําปา
62013075465 นายสัมพันธ� แจ5มสวัสด์ิ
62013075466 นางสาววรรณวิภา ขาวงาม
62013075467 นางสาวกรรณิการ� มงคลพงษ�
62013075468 นางสาวกัลยาณี ต่ันซุ5นหิ้น
62013075469 นางสาววิภาวี ศิลประดิษฐ�
62013075470 นางสาวเกษรินทร� คําภีระ
62013075471 นางสาวเพชรดา ปรารถนาผาติสุข
62013075472 นายเอกพงษ� แก%วสุข
62013075473 นางสาวมนัสพรรณ ป@ยวัชรวิจิตร
62013075474 นางสาวนุชจรีย� การบรรจง
62013075475 นางสาววิมลรัตน� กิระหัส
62013075476 นางสาวเจวดี เอียดเรือง
62013075477 นางสาวดวงกมล อรุณพาส
62013075478 นางสาวกัลยาณี ธิมาบุตร
62013075479 นายจิรเมธ ทวี
62013075480 นายกฤตเมธ ตันอร5าม

หน%า 2516 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075481 นางสาววิชาดา ฮั่นสกุล
62013075482 นางสาวนิภาพร พิลึก
62013075483 นายชลมารค สอนอินตUะ
62013075484 นางสาวสินัชชะพร วรรณย่ิง
62013075485 นางสาวสุรางคนา เอกวรพันธ�
62013075486 นางสาวศิริกานต� มาหลวง
62013075487 นางสาวนพวรรณ ไผ5ดม
62013075488 นางสาวปาริชาติ ชินเขว%า
62013075489 นางสาวมยุรฉัตร ตางระแม
62013075490 นายนัฐบดินทร� สักกระจ5าง
62013075491 นางสาวพรสิทธ์ิ ศรีหนองเป[ด
62013075492 นางสาวเนาวรัตน� ศรีประดับไพร
62013075493 นางสาวทิภากรณ� รื่นกมล
62013075494 นางสาวสุจินดา อิ่มเงิน
62013075495 นางสาวอรวรรณ สังข�ทับ
62013075496 นายกรวิทย� มีสุขสกุล
62013075497 นายรัตนพล วันมูล
62013075498 นายณัฐพล ช5วยชู
62013075499 นายฤทธิเกียรติ สุวรรณฤทธ์ิ
62013075500 นางสาวอัมพร ณ นครพนม
62013075501 นางสาวซาฮูรี เจะหะ
62013075502 นางสาววชิราภรณ� มะติมุ
62013075503 นางสาวสุทธิดา เจียรวัฒนวงศ�
62013075504 นางสาวจิราวดี สงด%วง
62013075505 นางสาวมณฑิตา ศรีสง5า
62013075506 นางสาวพรทิพย� จานุพงศ�
62013075507 นางสาวรัตติยา ธีระกุลพิศุทธ์ิ
62013075508 นางสาวกาญจนา คงตุก
62013075509 นางสาวอัจฉริยา สกลหล%า
62013075510 นางสาวศรัญญา รองศักด์ิ

หน%า 2517 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075511 นางสาวชุติกานต� แตงมะณี
62013075512 นางสาวกาญจนา ธรรมลังกา
62013075513 นางสาวอาภรณ� เกษแดงสกลวุฒิ
62013075514 นางสาวกวิศรา สุวรรณกูฏ
62013075515 นางสาวอรจิรา พูนกล%า
62013075516 นางสาวณัฏฐณิชา ศิริวรรณ
62013075517 นางสาวทัศนาพร เผ5ากันทะ
62013075518 นางสาวพัชนันท� อินทพงษ�
62013075519 นายโรจนศักด์ิ วิวัฒนธนกิจ
62013075520 นางสาวกัลยา สัมมา
62013075521 นางสาวกรณิการ� เย็นต้ัง
62013075522 นางสาวภัทราวรรณ ทรัพย�ศิริ
62013075523 นายฑลนพ ตีระกุล
62013075524 นางสาวสุนารี แซ5ว%าน
62013075525 นายอัฐฬส ทวีสมบูรณ�
62013075526 นางสาวภัทรวรรณ จรรยาวิสุทธ์ิ
62013075527 นางสาวกัลยาณี พรมดี
62013075528 นายสันติ คงจันทึก
62013075529 นางสาวเบญจภรณ� ร%องบุญลือ
62013075530 นางสาวพัชริตา ปราโมช ณ อยุธยา
62013075531 นายอามีน บินสุหลง
62013075532 นางสาวดวงฤทัย แก%วกล%า
62013075533 นางสาวป@ยะมาศ ทัศนา
62013075534 นายวรกันต� เบ็ญเจริญ
62013075535 นางสาวณิชชาภรณ� ปFญญานาค
62013075536 นางสาวเพชรชธิดา เจริญวัย
62013075537 นางสาวมานิตา อัยวรรณ�
62013075538 นายนนท�ดิฐพัฒน� ลีละบุตร
62013075539 นางสาวชฎาพร สู5เสน
62013075540 นางสาวกนกลักษณ� ทะปFญญา

หน%า 2518 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075541 นางสาวพรรณิภา นะบุญยงค�
62013075542 นางสาวฝนทิพย� ศรีอําไพ
62013075543 นายพีรพงษ� ประยูรวงศ�
62013075544 นางสาวกันต�ฤทัย ถึงฝFPง
62013075545 นางสาวปารดา คํากังวาลย�
62013075546 นางสาววิลาวรรณ ขันทะบุตร
62013075547 นางสาวรัชดาพร ถ5ายถอน
62013075548 นายศักดิณพ หอมหวล
62013075549 นายเชาวทัศน� วุฒิวณิชย�
62013075550 นางสาวขนิษฐา พรมกุล
62013075551 นายนรมัน เจษฎาไกรสร
62013075552 นางสาวจารวี สายบัว
62013075553 นายรุ5งศักด์ิ ประวรรณ
62013075554 นางสาวณัฐกฤตา ม่ันศรี
62013075555 นางสาววรัญญา พุ5มดอกไม%
62013075556 นายชัยธัช เรืองพระยา
62013075557 นางสาวธิดารัตน� ชื่นชม
62013075558 นายณัฐนันท� พลีใหญ5
62013075559 นางสาวษัณพร สงวนแก%ว
62013075560 นางสาวเมรียา พุฒตาล
62013075561 นายอิทธิพัทธ� คําปลิว
62013075562 นายลิ้มเคียง โซUกยาม
62013075563 นางสาวราณี อับดุลเลาะห�
62013075564 นางสาวภัทราวดี สุขณะล้ํา
62013075565 นางสาวศิริพักตร� รอดปFญญา
62013075566 นายวรุตม� สิทธิสร
62013075567 นายจิรเดช เทพสาตรา
62013075568 นายณัฐฐิพงษ� ชุบไธสง
62013075569 นางสาวรัตนาภรณ� สุระพิน
62013075570 นางสาวอารยา แถวทิม

หน%า 2519 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075571 นางสาวอรอนงค� สุทธกิจ
62013075572 นายฤทธิชัย หยุดย้ัง
62013075573 นายวสันต� แดงโชติ
62013075574 นางสาวบัว เยต๊ิบ
62013075575 นางสาวเพชราพร แพเพชร
62013075576 นางสาวกรรณิภา มีล5าม
62013075577 นายทศพร แตงไทย
62013075578 นายคณัสนันท� นาโนน
62013075579 ว5าที่ ร.ต.หญิงนิศาลักษณ� อํานักมณี
62013075580 ว5าที่ ร.ต.หยาดพืช สุรันนา
62013075581 นางสาวจารุมณี สิงห�แก%ว
62013075582 นางสาวสุธิตา อินทรโม
62013075583 นางสาวกนกรัตน� สุดจันทร�
62013075584 นางสาวณัฐหทัย ฟFกมงคล
62013075585 นายวีรภาพ เพชรแท%
62013075586 นายอิทธิพงษ� ศรวิเศษ
62013075587 นางสาวทุติยาภรณ� เจริญนาน
62013075588 นางสาวมินตรา เก้ือทอง
62013075589 นางสาวศุภรัตน� สิริวิลัยกุล
62013075590 นางสาวธัญวรัตม� เงินจันทร�
62013075591 นายตันติกร ยาสมุทร
62013075592 นายชัยวิชิต สายคง
62013075593 นางพจนา บุญนัก
62013075594 นางสาวพรพรหม วิประเสริฐ
62013075595 นางสาวอาทิตยา ฟูป@นวงศ�
62013075596 นางสาวกัณฐิกา รุสกุล
62013075597 นางสาวสุจิตรา จันทราคีรี
62013075598 นางสาวปวีณา ป@Pนประเสริฐ
62013075599 นางสาวฐิติชญา ประสพสม
62013075600 นายวัฒนา เจริญอินทร�
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ระดับปริญญาตรี

62013075601 นายพรเทพ ยมรัตน�
62013075602 นางสาวธานารัตน� หงษ�ทอง
62013075603 นางสาวจริยากร แจ%งประจักษ�
62013075604 นางสาวขนิษฐา ขันทอง
62013075605 นางสาวอารีรัตน� วันชัย
62013075606 นางสาวพัฒนี นิธิวัฒนา
62013075607 นายโสภณวิชญ� วิเศษชื่นสกุล
62013075608 นางสาวพรทิพย� เทพอาษา
62013075609 นายธันยวรรธน� เจริญสุข
62013075610 นางสาวนันทนัช เกาไศยนันท�
62013075611 นายพีระพงษ� อนุรักษ�
62013075612 นางสาวปริศนา แซ5โซ%ง
62013075613 นางสาวบงกชวรรณ ขวัญจันทร�
62013075614 นายวิษณุ พลอยเจิมศรี
62013075615 นางสาวสุวรรณวัฒน� ตาเดอิน
62013075616 ว5าที่ ร.ต. หญิงสุนิสา ชาติมนตรี
62013075617 นายธีรวัฒน� แต%มทอง
62013075618 นางสาวกรกช แก5นสุข
62013075619 นางสาวชุลีกร อินวะษา
62013075620 นายนพดล เกตุแก%ว
62013075621 นางสาวชนิตา สุขเขียว
62013075622 นางสาวพัชรี รอดชยันต�
62013075623 นางสาวเรณู น%อยนิล
62013075624 นายรัชตะ ฤทธี
62013075625 นายวรพรต เพ็ชรแก%ว
62013075626 นางสาวสิริรัตนา ศรีทนต�
62013075627 นายกิตตินันท� ภาระกิจ
62013075628 นางสาวธมลวรรณ วงษ�พุทธคํา
62013075629 นายวันชนะ เลาะเมาะ
62013075630 นายวิทยา ปาละมะ
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ระดับปริญญาตรี

62013075631 นายพัทธดนย� ตันติภัณฑรักษ�
62013075632 นางสาวสุมินตา ชมภูพันธุ�
62013075633 นางสาวพรทิพา ศรีวัฒนา
62013075634 นางสาวธีรณัฏฐ� กุนสุนทรธรรม
62013075635 นางสาวจุรีรัตน� จํารัส
62013075636 นางสาวมณทิพย� สมหวังพรเจริญ 

62013075637 นายธนชล คูณสวัสด์ิ
62013075638 นางสาวสาธินี แซ5ลิ่ว
62013075639 นางสาวณัฐพร กุลบุญเรืองรัตน�
62013075640 นางสาวอรัญญภรณ� วิมุติพันธุ�
62013075641 นางสาวชโลทร โตเขียว
62013075642 นายพิพัฒน� นุดล
62013075643 นายสิทธิโชค วิจิตรโกสุม
62013075644 นางสาวศุภรดา ศิริภักด์ิ
62013075645 นางสาวกฤติยา กลิ่นลําดวน
62013075646 นายสุรชัย แซ5ลิ่ม
62013075647 นายกาพย�ชวิน แผ5ดิลกกุล
62013075648 นางสาวสกาวรัตน� ฤทธิ
62013075649 นางสาวจันทรา ชมเชย
62013075650 นางสาวมะลิสา คะเชนมาตร�
62013075651 นายคุณภัทร วุฒิไชย
62013075652 นางสาวโสภาพันธ� มาศรี
62013075653 นายฐเดช โรจนเวทย�
62013075654 นางสาวฐิดาพร เดชสุวรรณ
62013075655 นายกฤษนันท� ครึบกระโทก
62013075656 นางสาวสุรีย�พร ล5องวิไล
62013075657 นางสาวทับทิม เรืองพยุงศักด์ิ
62013075658 นางสาวธัญพิมล สวัสด์ิจุ%น
62013075659 นางสาวชุติภา ศรีวานิชย�
62013075660 นางสาวสายธาร ดามี
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62013075661 นางสาวจิตต�พิชชา เอี่ยมสมบูรณ�
62013075662 นางสาววิราภรณ� สุพรรณนอก
62013075663 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� จามรนฤมิต
62013075664 นางสาวเปมิกา ไชยลาภ
62013075665 นางสุมาลี กัลณา
62013075666 นางสาวน้ําฝน พัฒนาวิบาก
62013075667 นางสาวรัชฎา นาคสรรค�
62013075668 นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช
62013075669 นางสาวหงษ�รัตน� พูนศิริ
62013075670 นางสาวขวัญฤทัย ทับงาม
62013075671 นางสาวธัญญาภรณ� กุลสอน
62013075672 นายสราวุธ จอมวัน
62013075673 นายจาคิน พลอยวิลัย
62013075674 นายวสวัตต์ิ ข%างแก%ว
62013075675 นางสาวกัณฐิกา ม่ังมูล
62013075676 นายนัฐดนัย ขัดใจ
62013075677 นางสาวปานรวี ชนบท
62013075678 นายนพวินท� ฤทธ์ิสมิตชัย
62013075679 นางสาวเก้ือกูล อําไพ
62013075680 นางสาวชรินรัตน� ศรีจันทร�ผ5อง
62013075681 นายสมชาย คํานํา
62013075682 นางสาวลดา เทพจ้ัง
62013075683 นายจักรัฐ จันทร�คงช5วย
62013075684 นางสาวเกษร ศรีโรจน�
62013075685 นางสาวฐิติมณฑ� ครุฑปFกษา
62013075686 นายกฤษณพงษ� ศรีชมภู
62013075687 นางสาวนัฐชนก วงษ�กลัด
62013075688 นางสาวกัลยรัตน� วราเยาวนานนท�
62013075689 นางสาววัลวิภา แสนศิริ
62013075690 นางสาวมณีรัตน� วันตUะ
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62013075691 นางสาวราดากรณ� สอนสกุล
62013075692 นางสาววิรากานต� ศรีวิมล
62013075693 นางสาวอรพิมล จิวัฒนไพบูลย�
62013075694 นายนิพนธ� ทิศสุรีย�
62013075695 นางสาวชณิภา ล่ําสุข
62013075696 นางสาวนศิกานต� หมวดมณี
62013075697 นางสาวสุภาภรณ� ปFญญาแก%ว
62013075698 นางสาวกัลยา ภู5เปYPยม
62013075699 นายสรรพสิทธ์ิ บุญมี
62013075700 นางสาวกชกร แก5นบุญ
62013075701 นางสาวสุกัญญา ชาวไร5
62013075702 นายนรินทร� อบแพทย�
62013075703 นางสาวรมณภัทร กรดแก%ว
62013075704 นางพิสมัย ประจําวงษ�
62013075705 นางสาวหรรษา กงทอง
62013075706 นายยุทธกิจ ฉัตรวลีพร
62013075707 นายอดิเรก รักนะ
62013075708 นางสาววนิดา ลํายวน
62013075709 นายป@ติภัทร ฤกษ�เมือง
62013075710 นายชวัลวิทย� นิจแสวง
62013075711 นายธรากร พลศักด์ิ
62013075712 นางสาววริศรา ทองลาด
62013075713 นายมีนา จินารักษ�
62013075714 นางสาวจุฑาลักษณ� ค5าทอง
62013075715 นางสาวอรญา คงแย%ม
62013075716 นายโสฬส นิยมชาติ
62013075717 นายนัทพงศ� บุตรศรี
62013075718 นางสาวปภัสรา ยอดทิพย�
62013075719 นางสาวอินทิรา ปราบบํารุง
62013075720 นางสาวบุศรา บุตรลพ
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ระดับปริญญาตรี

62013075721 นางสาวพิชญ�สินี ศรีเสน5ห�
62013075722 นางสาวธนพร เหมพันธ�
62013075723 นายขจรพล สวัสด์ิพูน
62013075724 นายชัยรัตน� เบ็ญจาธิกุล
62013075725 นายสุพล หนูไธสง
62013075726 นางสาวศศิวิมล เรื่องจีน
62013075727 นางสาวสุดารัตน� กาฬภักดี
62013075728 นางสาวเอื้อการย� ปูนิล
62013075729 นายณรงค�ฤทธ์ิ ทิพย�สิงห�
62013075730 นางสาวณัชชา กีรณานันท�
62013075731 นางสาวทิพาพร รอดสุด
62013075732 นางสาวภาวิณี วงศ�จีน
62013075733 นายป@ติพล โรจน�จักรวาฬ
62013075734 นางชาคริยา หงษ�ทองมี
62013075735 นางสาวณิชชา ศศิวัจน�ไพสิฐ
62013075736 นางสาวภัณพิชชา ว5องวชิราพาณิชย�
62013075737 นายคณิศร นาคสัมพันธ�
62013075738 นางสาวเบญจณี บินซัน
62013075739 นางสาวลลิตา จันทร�เพ็ง
62013075740 นางสาวศศิวรรณ วิมุล
62013075741 นายประดิษฐ วงค�ยา
62013075742 นางสาวนันทนัช เจริญรักษ�
62013075743 นางสาวทยาภา ศรีศิริอนันต�
62013075744 นางสาวสตรีรัตน� จันทร�ก่ิงกาญจน
62013075745 นายภูวนาถ เชิดโฉม
62013075746 ว5าที่ร%อยตรีทรงพล ฉํ่าฉ้ิม
62013075747 นายเกรียงศักด์ิ กลับมิตร
62013075748 นายสุทธิชาติ สายะเสวี
62013075749 นางสาวอังศุมาลิน ทาวิบูลย�
62013075750 นางสาวอรียา จิตสมพงศ�
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62013075751 นางสาวนภัสสร วิเชียรวรรณกุล
62013075752 นายจินดา บุญญาฤทธ์ิ
62013075753 นางสาวมัสตูรอ อาบู
62013075754 นางสาวพรวิภา เดชธิสา
62013075755 นางสาวพรรณนิษา พรหมดวง
62013075756 นายรัชภูมิ อ5อนช%อย
62013075757 นางสาวณัฐชยา เข็มเพ็ชร�
62013075758 นายนภธนัน นวลสนิท
62013075759 นางสาวยุพิน ทะนงค�
62013075760 นางสาวกัญญมน ซาบซ้ึงไพร
62013075761 นางสาวจุฑามาศ ฉะอ%อน
62013075762 นางสาวสกุณี อยู5นาน
62013075763 นางสาวรัตนา คําอาจ
62013075764 นางสาวรัชดาวัลย� สุทนัง
62013075765 นางสาวสุธิดา วงษ�ทิ
62013075766 นางสาวชฎาพร เทศทองมี
62013075767 นางสาวสุภาภรณ� โรจน�สว5าง
62013075768 นางสาวกาญจนา ปFนทา
62013075769 นายนิรุตต� เกิดโมลี
62013075770 นายทิวา แตงเนื้อเหลือง
62013075771 นางสาวกชวรรณ ป;อมภา
62013075772 นางสาวมนต�ทิวา ชาตรี
62013075773 นายธนกร อาจอาบทอง
62013075774 นายตะวันวิศว� พรหมขัติแก%ว
62013075775 นางสาวฐิติตา แซ5เฉ้ียง
62013075776 นายสรอรรถ ทิพย�เครือ
62013075777 นางสาวนูรีน หะมะ
62013075778 นางสาวภาฤดี สุขเจริญ
62013075779 นางสาวมณฑกาล นิลดาศรี
62013075780 นางสาวมาลินี ทองรุ5งงาม
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62013075781 นายณัฐวุฒิ มุกดา
62013075782 นางสาวจุฑามาศ แสนสมเพชร
62013075783 นายชัยวุฒิ ทามี
62013075784 นางสาวป@ยวรรณ วงศ�ไชย
62013075785 นางสาวนิตยา ศรีจันทร�
62013075786 นางสาวคุณากร ก%านมะลิ
62013075787 นางสาวกนกอร คนรู%
62013075788 นางสาวลักสิกา ไชยคํา
62013075789 นางสาวอรวี จันทอุปลี
62013075790 นางสาวตรีรัตน� สุขขุนทศ
62013075791 นางสาวนภาภรณ� ทัยคุปต�
62013075792 นางสาวญาดา ใจการุณ
62013075793 นางสาวพชรวีร� ครุฑมณี
62013075794 นางสาวญาณินท� คํามุข
62013075795 นายวัชระ วัฒสาร
62013075796 นายสุรสิทธ์ิ โพธ์ิศรี
62013075797 นางสาวกัญจนพร เกตุแก%ว
62013075798 นายณัฐนนท� ประดู5
62013075799 นางสาวหทัยชนก วงค�ชมภู
62013075800 นางสาวพัชราพรรณ สุวรรณมณี
62013075801 นางสาวณิชชนันท� คําหวาน
62013075802 นางสาวปวีณา แจ%งสกุล
62013075803 นางสาวอังคณา ศิริ
62013075804 นายสันติ เย็นสบาย
62013075805 นางสาวเหมือนฝFน ปFMนแตง
62013075806 นางสาวเพ็ญนภา มณีมัย
62013075807 นางสาววารินทร�รัตน� สงคง
62013075808 นางสาวณัฐมาศ รัตนอมรภิรมย�
62013075809 นางสาวศศิธร สนองบุญ
62013075810 นางสาวรมณีย� กระแซง

หน%า 2527 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013075811 นายดํารง พิมูลชาติ
62013075812 นางสาวกัญญพัชร มิตตัสสา
62013075813 นางสาวธนภรณ� พันธวัน
62013075814 นางสาวภัททิรา สิริทัพพาสาร
62013075815 นายหยูโสบ หลงจิ
62013075816 นางสาวขวัญฤดี เป[นผลดี
62013075817 นางสาวสุภาวิดา สมเดช
62013075818 นางสาวจตุพร สุขคํามี
62013075819 นางสาวรัตนาภรณ� คํ่าคูณ
62013075820 นางสาวพรรณวิไล เอกสินิทธ�กุล
62013075821 นางสาวฮาดีบUะ มามะ
62013075822 นายจิรเมธ จันทนราช
62013075823 นายธีระพงศ� ศิริมาตย�
62013075824 นายนราธิป กระจายกลิ่น
62013075825 นางสาวณิชกานต� อินทร�จันทร�
62013075826 นางสาวขวัญฤดี ธรรมธร
62013075827 นางสาวฤทัยรัตน� บําเรอจิตต
62013075828 นางสาวสุภาพร คุ%มไพรัตน�
62013075829 นางสาวกัณฐิกา เมืองคํา
62013075830 นางสาวธิดารัตน� รูปงาม
62013075831 นายภัทรพงษ� เหลืองภิรมย�
62013075832 นางสาวอรอุมา ฉิมอินทร�
62013075833 นางสาวธันยภัทร� เป[งเมืองลอง
62013075834 นายภาสฐพงษ� คีรีรัตนเวทย�
62013075835 นายทศพล อภิญญานันท�
62013075836 นางสาวปภาวี โคกระบิน
62013075837 นางสาวอัจฉรา วิริยา
62013075838 นางสาววาสนา คามวัลย�
62013075839 นายธนภัทร ศรีหาคลัง
62013075840 นางสาวโชติกาญจน� คงคติธรรม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62013075841 นางอภิญญา เนตรวีระ
62013075842 นางสาวญานิดา นวลแย%ม
62013075843 นางสาวพฤกษา วิชุมา
62013075844 นายบรรหาร แห%วเพ็ชร
62013075845 นางสาวกานต�สินี สังข�ชุม
62013075846 นางสรินทร�รัชต� เกตุขาว
62013075847 นางสาวธัญชนก ธรรมดีเลิศ
62013075848 นางสาวมนัชญา บุญประกอบ
62013075849 นางสาวพิชชาพร จูงกลาง
62013075850 นางสาวอภิญญา โทนแจ%ง
62013075851 นางสาวแพรพลอย ตUะปวน
62013075852 นายอัยยเดช หมีปลั่ง
62013075853 นางสาวกนกวรรณ พลพันธุ�
62013075854 นายธีรวิทย� ศรีลางค�
62013075855 นางสาวศิริพร หงสกุล
62013075856 นางสาวนวพรรณ ชื่นใจเล็ก
62013075857 นางสาวซีญาดาฮ� แคยิหวา
62013075858 นายอชิตพล นามมุงคุณ
62013075859 นางสาวปภาสิริ ประทุมลี
62013075860 นางสาวสุปราณี บุญญานันท�
62013075861 นางอุบลวรรณ ศุภธีรารักษ�
62013075862 นายศรเพชร พัดสําฤทธิผล
62013075863 นางสาวพิมพ�ลภัส ทวีวัฒนา
62013075864 นางสาวฐิติพร ปะวะเน
62013075865 นางสาวสุพัตรา เกตุชาติ
62013075866 นายจีรวิทย� จันทโรภาสเจริญ
62013075867 นายธัญณวัฒน� น%อยภูธร
62013075868 นางสาวจุฑามาศ ทองเงิน
62013075869 นางสาวพรรวินท� ศิริพูนเกียรติ
62013075870 นางสาวธีรดา เวทยาวงศ�
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ระดับปริญญาตรี

62013075871 นางสาวปนัดดา ฝYปากเพราะ
62013075872 นางสาวสุกานดา โสภีพันธุ�
62013075873 นางสาวฐิติกานต� ทองผาเฉลา
62013075874 นางสาววาสนา มุลทา
62013075875 นางสาวปFทมาพร คล%ายทอง
62013075876 นางสาวรัตนาภรณ� ม่ังค่ัง
62013075877 นายศุภวิชญ� ขําเดช
62013075878 นายณัฐวุฒิ ริศศรี
62013075879 นางสาวอัมพร แซ5วอ
62013075880 นายศิรเมศร� นิลวดีพุฒิพัชร
62013075881 นางสาววรรณวิมล หน5อทอง
62013075882 นางสาวปภัชญา เพ็ชร�ทอง
62013075883 นางสาวอรอนงค� แก%วมาลา
62013075884 นางสาวอนุชตรา ปFกษีสิงห�
62013075885 นางสาวกัญญานัฐ ปFญญาพุทธรัตน�
62013075886 นายอภิรักษ� เกาไศยนันท�
62013075887 นางสาวสุชาลี เสือชื้น
62013075888 นายธัญ สดุดีประเสริฐสุด
62013075889 นางสาวปFญจมาภรณ� สุวรรณพันธ�
62013075890 นางสาวนลินทิพย� นิติพรธรรม
62013075891 นายธีระพงษ� มณีศรี
62013075892 นายธีรวัฒน� รังแก%ว
62013075893 นางสาวอุสุมา ศักด์ิไพศาล
62013075894 นายธรรมชาติ จําเนียรผล
62013075895 นางสาวมัลลิกา ท5าชี
62013075896 นางสาวอรดา ศิรินัย
62013075897 นางสาววนิดา ทองเหมาะ
62013075898 นายจักรพงศ� ศิริวณิชพงศ�
62013075899 นางสาวเกษร ทองเงิน
62013075900 นายประวิตร แก%วณรงค�
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ระดับปริญญาตรี

62013075901 นางสาวขนิษฐา เนกขัม
62013075902 นางสาวณัฐนันท� กันทะหลั่น
62013075903 นางสาวรัตนา บัวคําภา
62013075904 นายวันชัย ชาวน้ําหุ5ง
62013075905 นางสาวรัชฎา บัวทอง
62013075906 นางสาวพิมพ�ประไพ พิลึก
62013075907 นางสุพาพร อยู5พิทักษ�
62013075908 นายธงชัย คงพารา
62013075909 นางสาวอรพรรณ อ5อนละมัย
62013075910 นายทรรศนันท� จุลเกษมศักด์ิ
62013075911 นางสาวกอบทรัพย� แสงจันทร�
62013075912 นางสาวอรุณรัตน� ศิลาพัชรนันท�
62013075913 นางสาวจริดา โพธ์ิทอง
62013075914 นางสาวสุภัทรา เก้ือทาน
62013075915 นางสาวเกศรินทร� ชัยวงค�แสน
62013075916 นางสาวปานตา บัวบาง
62013075917 นางสาวสุวรา ป@ยะเขต
62013075918 นางสาววราภรณ� วุ%นก้ิม
62013075919 นายอิทธิพล ศรีรัตนานนท�
62013075920 นางสาววิลาวรรณ สีแก%ว
62013075921 นางสาวนันทิษา เทพรักษ�
62013075922 นายอัคพันธุ� สุจวิพันธ�
62013075923 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวรรณอาพร ยะวิเชียร
62013075924 นางสาวพรสุดา พันธ�ย่ิงยง
62013075925 นางสาววารุณี ปาละวงษ�
62013075926 นายสงกรานต� พานน%อย
62013075927 นางสาวศริยา คุ%มวงษ�
62013075928 นายวิเศษศักด์ิ คําศักด์ิดา
62013075929 นางสาวธนิดา พานเมือง
62013075930 นายวีระยุทธ จิตติศักด์ิ
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ระดับปริญญาตรี

62013075931 นางสาวรักษ�สุดา กรตุ%ม
62013075932 นางสาวเบญจพร สโมสร
62013075933 นายสวิตต� ศิริอนันต�
62013075934 นางสาวสุพิชชา ภู5กลมกล5อม
62013075935 นายภาคีนัย สุขสมพงษ�
62013075936 นางสาวณัฎฐณิยาน� เส็งบุญมา
62013075937 นายกฤษณะ จันทร�แจ5มศรี
62013075938 นางสาวภัทรา ชิณโพธ์ิคัง
62013075939 นายเอกราช เสือทอง
62013075940 นางสาวกนกอร ดาวัลย�
62013075941 นางสาวกัญจนพร อ5วมอดทน
62013075942 นางสาวทรงสมร ศรีโกตะเพ็ชร
62013075943 นางสาวศิริวรรณ สุรีย�
62013075944 นางสาวสุวรรณา วิบูลยานนท�
62013075945 นางสาวจุฑามาศ นิ่มนวล
62013075946 นางสาวธวัลรัตน� เพ่ิมสุขทวี
62013075947 นางสาวพลอยพรรณ แพ5งพานิชย�
62013075948 นางสาวถิชารีย� ทองกํ่า
62013075949 นางสาวพรรณผกา ตัณตยกุล
62013075950 นางสาวพิชญาภา จิตรเสนา
62013075951 นายธีรวัฒน� ชูมณี
62013075952 นายชญานนท� ช%างวัลย�
62013075953 นางสาวจุฑารัตน� สุขสวัสด์ิ
62013075954 นางสาวบุษกร โรจชะยะ
62013075955 นางสาวปวินทร� แก%ววรรณวงศ�
62013075956 นางสาวนันทนา ปานนอก
62013075957 นายชนม�พิสิฐ สุนทร
62013075958 นายสุทธิพงษ� ละออ
62013075959 นางสาวชฎาเธียร บัวขวัญ
62013075960 นางสาววารุณี นิชี
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ระดับปริญญาตรี

62013075961 นายสิทธิพงศ� เขียวสด
62013075962 นางสาวญาสุมินทร� มีสันฐาน
62013075963 นางสาวพัชร�นรินทร� ทองสิงห�
62013075964 นางสาวกาญจนา ขันทอง
62013075965 นายณรงค�ฤทธ์ิ ทองย%อย
62013075966 นางสาวศิริพร นนทิพิเชฐ
62013075967 นางสาวอาภัสรา จันทร�ช5วย
62013075968 นางสาวสุทธิดา ปFญญาสงค�
62013075969 นายหัตฐสิทธ์ิ ชูแก%ว
62013075970 นายศรวัส สมะพันธุ�
62013075971 นายพงศธร แสงคํา
62013075972 นายโสพล ป;อยแก%ว
62013075973 นางสาวชนากานต� เผือกฟFก
62013075974 นางสาวรอยฮัน สาเมUาะ
62013075975 นางสาวธิดารัตน� ปFญญาสิทธ์ิ
62013075976 นางสาวณัฐธิดา แก%วกร5าง
62013075977 นางสาวพิมภรณ� หวังศิริกําโชค
62013075978 นางสาวเบญจนาถ มังสาบาล
62013075979 นางสาวฐิติรัตน� นิลขาว
62013075980 นายนิติ โพธ์ิทอง
62013075981 นางสาวสุภาวิณี มุกข�ดามัน
62013075982 นางสาวสโรชา แก5นจําปา
62013075983 นางสาวศศิประพรรณ พูลศิลปQ
62013075984 นางสาวหยาดนภา อัมฤทธ์ิ
62013075985 นายวัชระชัย อยู5สุข
62013075986 นางสาวปวีณา อินทรเจริญ
62013075987 นายกีรติกรณ� อุดมสมฤดี
62013075988 นางสาววรรณฤดี สีตะ
62013075989 นางสาวพิชญาณินธ� อรัญ
62013075990 นายศักรินทร� อุ5นทานนท�
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ระดับปริญญาตรี

62013075991 นางสาววิดารัตน� เชี่ยวเวทย�
62013075992 นายสุรพัศ จันทร�วันเพ็ญ
62013075993 นางสาววิภาวี แซ5พัง
62013075994 นางสาวเทวิณี ศิริพิกุลพันธุ�
62013075995 นางสาวบุษกร สายเพ็ชร
62013075996 ว5าที่ ร.ต.ชไมพร สุวรรณนิมิตร
62013075997 นางสาวศิรัชชา เรือนรื่น
62013075998 นางสาวประกายกานต� ศรีสองสกุล
62013075999 นายสิทธ์ิศักด์ิ เสถียรโสทร
62013076000 นางสาวเนตรชนก อาทิภาณุ
62013076001 นายธนวุฒิ สุทธิสมบูรณ�
62013076002 นางสาวปาจรีย� ดุริยรัตนทัต
62013076003 นายนนทวรรษ ช5วงโชติ
62013076004 นางสาวสกลสุภา แก%วโสม
62013076005 นางสาวจิราพร คําหนัก
62013076006 นางสาวจินตนา แป;งนวล
62013076007 นายกฤตยชญ� ทิศาชล
62013076008 นางสาวชไมพร ไชยวิเชียร
62013076009 นางสาวจิณห�จุฑา กาศสกุล
62013076010 นางสาวสริสา จันทร�พงษ�
62013076011 นางสาวขวัญภิรมย� พรมลี
62013076012 นางสาวณัฏฐนันท� เนตรเขียน
62013076013 นางสาวอารายา สมอทอง
62013076014 นางสาวกันยา เค%นา
62013076015 นายสวัสด์ิ เวชโช
62013076016 นางสาวนรีกานต� เปจิตตัง
62013076017 นางสาววรัญญา ศรีตะโชติ
62013076018 นางสาวบงกช นิลกาญจน�
62013076019 นางสาวสุดารัตน� กอบโลหะ
62013076020 นางสาวพิชญาภัค พรมนุ5น

หน%า 2534 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076021 นายจัตุรงค� จงสกุลธรรม
62013076022 นายปรัชญา ชลาลัยศิริกุล
62013076023 นายธนกฤต วรเดชโชติกุล
62013076024 นางสาวเมระวี จอกเกล็ด
62013076025 นางสาวจิตติมา เพ็ญบูรณสันติ
62013076026 นายธนกร พลศักด์ิ
62013076027 นางสาวสวรรยา เจริญสุข
62013076028 นางสาวสุดารัตน� จันทนะ
62013076029 นายศราวุธ ยอดซ่ือ
62013076030 นายอัครพล ทองพรหม
62013076031 นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร
62013076032 นางสาวนันท�นภัส ดําจันทร�
62013076033 นางสาวขนิษฐา หนูแสง
62013076034 นางสาวปริญดา จันทสิทธ์ิ
62013076035 นางสาวรวีร�พร ชูรัตน�
62013076036 นางสาวปFตติมาภรณ� สุขสําราญ
62013076037 นายภาคภูมิ แก%วเจริญไพศาล
62013076038 นางสาวมณีรัตน� ศรีวิชัยจันทร�
62013076039 นายมงคล เพชรมณีพลอย
62013076040 นางสาวอรทัย สืบเทพ
62013076041 นางสาวศิริมา เกิดสมบูรณ�
62013076042 นางสาวเบญจวรรณ สืบโสดา
62013076043 นายทัดเทพ บริบูรณ�
62013076044 นายธานินทร� กองลุน
62013076045 นางสาวศิริฤดี สมุดตะโสภา
62013076046 นางสาวจันทิรา บุญชนะ
62013076047 นายศราวุธ สุหงษา
62013076048 นางสาวชุติมา อารมณ�รัตน�
62013076049 นางสาวอิสรียา เอกสมทราเมษฐ�
62013076050 นายปกรณ� เปรมทอง

หน%า 2535 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076051 นายศุภศิษฏ� สุวรรณหงษ�
62013076052 นายวสันต� ขาวน5วม
62013076053 นางสาวสิริรัตน� ทุ5งสินธุ�
62013076054 นายพิสิทธ์ิ อุดม
62013076055 นางสาวหทัยชนก ผ5องผุด
62013076056 นางสาววันวิสาข� แสงศรี
62013076057 นางสาวสุนิสา เปลี่ยนสี
62013076058 นางสาววาสนา พ่ึงศาตร
62013076059 นางสาวยุวดี อัมพร
62013076060 นางสาวสัตตบงกช ยอดแก%ว
62013076061 นายจิรายุ สุทธิศาสตร�
62013076062 นางสาวเจนจิรา เหมือนกรุง
62013076063 นายชาตรี เก้ียวสันเทียะ
62013076064 นางดวงเดือน เนตร�รุ5ง
62013076065 นางสาวณัฐฐินันท� พลพิชัย
62013076066 นางสาวศิริมาศ ราชวงค�
62013076067 นางสาวจิตรลดา สงวนธิ
62013076068 นางสาวปพิชญา วัฒนชาญสิทธ์ิ
62013076069 นางสาวนภัสวรรณ วิไลลักษณ�
62013076070 นางสาววัณณิตา กอนปFMน
62013076071 นายภูริวัฒน� เมฆอรุณ
62013076072 นางสาวณัฐธนพร อินทรัตน�
62013076073 นายธนวัฒน� จวงจอง
62013076074 นางสาวสโรชา เนตรใหญ5
62013076075 นางสาววีรพิชญา เกษมศรี
62013076076 นายเบญจพล บุญตามช5วย
62013076077 นางสาวจิราภา รั่นบ%านแพ%ว
62013076078 นางสาววราภรณ� ศรีดาว
62013076079 นางสาวกมลชนก บุญพามี
62013076080 นางสาวฐิติมาภรณ� พันชารี

หน%า 2536 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076081 นายอดุลย� สะอิ
62013076082 นางสาวบุษบา สถานปXา
62013076083 นางสาวณัฏฐกฤตาพร ขําศรีทวีเจริญ
62013076084 นางสาวศิริวรรณ บุญเรือง
62013076085 นางสาวเบญจรัตน� เหล5าเขตรกิจ
62013076086 นายอนุพงศ� มาน%อย
62013076087 นายวิรายุทธ เสียงเพราะ
62013076088 นางสาวสุทธิดา กะตากูล
62013076089 นายยุทธนา ตรีศรี
62013076090 นางสาวกัญญาภัค โพธ์ิขํา
62013076091 นางสาวณัฐฐาภรณ� ชูรัตน�
62013076092 นายรังสรรค� พวงกิจจา
62013076093 นายมนัส ชํานิยา
62013076094 นางสาวชนิษฐา หน5อน%อย
62013076095 นายพงษ�พันธ� ทิมแตง
62013076096 นางสาวอมลธีรา โพธิพานิช
62013076097 นางสาวนัฏฐิยา คําสุข
62013076098 นางสาวพัทธนันท� ขัดสุทะ
62013076099 นางสาวอรทัย อัศวเดชานุกร
62013076100 นางสาวชุติกาญจน� บุญทอง
62013076101 นางดริษา โพธ์ิลํา
62013076102 นางสาวกรรณิการ� วงศ�ฉายา
62013076103 นายป@ยภูมิ แสงชัย
62013076104 นางสาวสิริรัตน� พันธ�วงศ�
62013076105 นางฟารีซา สาเมาะ
62013076106 นายสิทธิกร โกศลชุตินันท�
62013076107 นางสาวณภัทร หลงมะลิ
62013076108 นางสาวสุตรา วิหาระ
62013076109 นายปวเรศ เกษมอมร
62013076110 นายฐาปกรณ� เดชมณี

หน%า 2537 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076111 นางสาวอารยา เครือษา
62013076112 นางสาวมนัสนันท� เหล5าถาวร
62013076113 นางสาววัชรินทร� จินดาวัลย�
62013076114 นางสาวเพียงออ ศรีวงษา
62013076115 นางสาวสุมิตตา หนูหนองโดน
62013076116 นางสาวกนกวรรณ เกียรต์ิทวีม่ันคง
62013076117 นางสาวกชพร น%อยเกริกกิจ
62013076118 นางสาวอมรรัตน� แคล%วศึก
62013076119 นางสาวทิฆัมพร สุขทวี
62013076120 นางสาวทิพย�ผกา ใหม5วงค�
62013076121 นางสาวศิริพร ยอดใจ
62013076122 นางสาวขวัญกมล เขียวประทุม
62013076123 นางสาวสุพิชฌาย� รอดชาติ
62013076124 นางสาวสุดธิดา ยะแสง
62013076125 นางสาวบุษบา ชาวไชย
62013076126 นายพีรพล ธานี
62013076127 นางสาวหทัยรัตน� เชิดศรี
62013076128 นางสาวศุภิสรา สุวรรณเวียง
62013076129 นางสาวภัสรา เถ่ือนขวัญ
62013076130 นายพันธการย� แข5งขัน
62013076131 นายเกษมสันต� ยอดสง5า
62013076132 นางสาวพรวดี จีรดิษฐ
62013076133 นายภูวดล จันทระ
62013076134 นางสาวสุนันทา แรมสระน%อย
62013076135 นายชยณัฐ บุญสร%าง
62013076136 นางสาวช5อทิพย� สมรจิตร
62013076137 นางสาวศศิประภา ทิจินะ
62013076138 นางสาวก่ิงกาญจน� เพชรานันท�
62013076139 นางนกยูงทอง สมบูรณ�
62013076140 นายอิทธิพล ป;องแถว

หน%า 2538 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076141 นางสาวบุษกร บัวชุม
62013076142 นางสาวรานีรัตน นุ5นเกลี้ยง
62013076143 นางสาวชนิญา รอบคอบ
62013076144 นางสาวญาณิศา แสงทองดี
62013076145 นางสาวเฉิดฉันท� เหนี่ยวพ่ึง
62013076146 นายจักรพันธ� ปFญญาแจ%
62013076147 นางสาวภาพวาด จงจํารัส
62013076148 นางสาวภวิศรา จันทร�สุข
62013076149 นายคณิน อาชาเพ็ชร
62013076150 นางสาวปรินนภา ปFญญา
62013076151 นางสาวอรวรรณ ทามณีวรรณ
62013076152 นางสาวป@ยธิดา ฝXายคํามี
62013076153 นางสาววัลภา เจิงหม5อง
62013076154 นางสาววิริยา จันทร�แก%ว
62013076155 นางสาวศิรัสวยา หงษ�ยนต�
62013076156 นางสาวสุพิชชา ลาภเบญจกุล
62013076157 นางสาวพัชรี มหาวงษ�
62013076158 นายกอบลาภ รัตนเริงชัย
62013076159 นางสาวปภาวรินท� วงษ�เลิศ
62013076160 นางสาวจารุวรรณ นวลละออง
62013076161 นางสาวจันทรา ม%วนทอง
62013076162 นางสาวนารี กวดสละ
62013076163 นางสาวพนารัตน� บุญล%อม
62013076164 นายสิทธิโชค คงนนทชัย
62013076165 นายเสฎฐวุฒิ เกตุเจริญ
62013076166 นายอภิเดช พรหมเพชร
62013076167 นายจีระศักด์ิ อ%วนสิมมา
62013076168 นายชูศักด์ิ หนูมูล
62013076169 นางสาวณัฐพร ณ วิเชียร
62013076170 นางสาวฐิตาภรณ� อรัญเจริญย่ิง

หน%า 2539 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076171 นางสาวกชมน สุวรรณจํารัส
62013076172 นางอรวิภา คมศิลปQเจริญ
62013076173 นางสาววรรณนิศา ศรีวิชัยวงค�
62013076174 นายคุณานนต� กลิ่นเกษร
62013076175 นางสาวปริมล อ5อนมะเสน
62013076176 สิบเอกอัษฎาวุธ แดงสกุล
62013076177 นางสาวหนึ่งฤทัย ปลาเงิน
62013076178 นายพิทวัส เจริญพารากุล
62013076179 นางสาวภาวินี ชัยศรี
62013076180 นายอนุวัฒน� จุลเพชร
62013076181 นางสาวมาลินี มณีขจร
62013076182 นายธนากรณ� วงษา
62013076183 นางสาวสุภาภรณ� ทองงามขํา
62013076184 นางสาวรสริน สิงห�บุญตา
62013076185 นางสาวจริญญา ปFMนงา
62013076186 นายณภัทร หงษ�เกษมศักด์ิ
62013076187 ว5าที่ ร.ต.หญิงรสรินทร� ผินกลับ
62013076188 นางสาวภูริชญา พรมทับ
62013076189 นายนพรัตน� สมบัติศิริมงคล
62013076190 นางสาววราภรณ� รักไร5
62013076191 นายสุเทพ คงทอง
62013076192 นายชํานาญ แย%มชัยภูมิ
62013076193 นางสาวกชพร วงค�เครือ
62013076194 นางสาวเกวลี ศรีมะหิ
62013076195 นางสาวสุวรรณี จุลสวัสด์ิ
62013076196 นางสาวกรรณิการ� เข็มมา
62013076197 นายอติศร ผลพฤกษา
62013076198 นางสาวบุศยาพร ห%อยพูน
62013076199 นางสาววนัชพร ศรีรัตนา
62013076200 นายอดิศักด์ิ ภู5เรือหงษ�

หน%า 2540 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076201 นางสาวธมลวรรณ เลียงเล็กจํานงค�
62013076202 นายกฤต อุ5นศิริ
62013076203 นางสาวภรณีนิภา ปFญญโชติกุล
62013076204 นางสาวพฤกษา อินทประเสริฐ
62013076205 นายธวัธชัย บัวชาวเกาะ
62013076206 นางสาวอภิรดา เง่ือมัน
62013076207 นายอําพล เกิดชัยภูมิ
62013076208 นางสาวปวีณา พร%อมมงคล
62013076209 นายพงศ�วรฐ ทองอรุณรัตน�
62013076210 นางสาวเสาวรส โตUะอาจ
62013076211 นายปฏินันท� ทิพย�ชิต
62013076212 นายพละพงษ� สุธาพันธ�
62013076213 นางสาวปภาวดี วิสุทธิเศรษฐ�
62013076214 นางสาวพิมพ�ชญา ชัยนาเคน
62013076215 นางสาวศุภรัตน� มีบุตร
62013076216 นางสาวจริยา สายทอง
62013076217 นางสาวขนิษฐา ทวิชสังข�
62013076218 นางสาวสุนิสา เหมทิพย�
62013076219 นางสาวพรสุดา เหมิกจันทึก
62013076220 นางสาวเลอลักษณ� แจ5มประเสริฐ
62013076221 นายพิชญากร แตงรอด
62013076222 นางสาวจิราภรณ� รุ5งแกร
62013076223 นางสาวจริยา สุขงาม
62013076224 นายพุทธิวัฒน� ภัทรสิทธ์ิเจริญ
62013076225 นางสาวภรณิดา สืบเครือ
62013076226 นายเดชาพล สังขตะอําพน
62013076227 นายพิเชษฐ มีทองคํา
62013076228 นางสาวชุตินันท� เชี่ยวชาญ
62013076229 นายพิษณุ ภูสด
62013076230 นางสาวศิริวรรณ อินทรเนตร
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62013076231 นางสาวอุไรพร สอนอินทร�
62013076232 นายธวัชชัย เครือวงค�
62013076233 นายยศวริส เสธา
62013076234 นางสาวอรญา บุราไกร
62013076235 นางสาวอําพาพร โอสถานนท�
62013076236 นางสาวเบญจา กานต�รวีกุล
62013076237 นายอิศรา ไชยวรรณ�
62013076238 สิบเอกรุจิกร ประกอบแก%ว
62013076239 นางสาวอารดา แก%วหล%า
62013076240 นายสรพงษ� โสวพรรณ
62013076241 นางสาวนันท�นภัส ธัญกุลกีรติวงศ�
62013076242 นายพงศกร ขิมเล็ก
62013076243 นายทรงยศ จรัญพิพัฒน�
62013076244 นางสาวปาริชาติ นิยมไทย
62013076245 นางสาวภัทราวารินทร� แสนบุตร
62013076246 นางสาวอนงนุช ทรงอารมย�
62013076247 นางสาวกมลรัตน� ปFตถานัง
62013076248 นางสาวมัลลิกา อ%วนเต็ม
62013076249 นายถนัดกิจ สายแก%วดี
62013076250 นางสาวนภสร สาละสาลิน
62013076251 นางสาวกมลนัทธ� มกราภิรมย�
62013076252 นางสาวชลาธิป บุญเรือง
62013076253 นางวัลภา หอมเทียน
62013076254 นางสาววรรณสิริ นรลักษณ�
62013076255 นางสาวเบญญาณี ติณะน%อย
62013076256 นางสาวป@ยะพร อุรีรักษ�
62013076257 นางสาวเกษสุดา รัตนวิชัย
62013076258 นางสาวโชษิตา เวโรจน�วาณิช
62013076259 นางสาวกรชนก พุ5มพุก
62013076260 นางสาวภาวดี กิจจามัย
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62013076261 นางสาวขวัญเดือน โพธ์ิศรี
62013076262 นางสาวปุณยนุช บุญเลิศ
62013076263 นางสาวจิราภรณ� ศรีทอง
62013076264 นายธีรพงศ� มองทองหลาง
62013076265 นางสาวนัตตญา เวียงจันดา
62013076266 นางสาวฐิติมา เกสแก%ว
62013076267 นายภูเมธ รัตนภานพ
62013076268 นางสาวพรพิมล สายทอง
62013076269 นายปกรณ� ศรีสวัสด์ิ
62013076270 นางฐิรนันท� พุ5มปรีดา
62013076271 นางสาวนูรีซัน เจUะแว
62013076272 นางสาวอินทุมาศ ศรีไชย
62013076273 นางสาวหทัยทิพย� จิตรักไทย
62013076274 นางสาวจันจิรา อมรเวชกุล
62013076275 นางสาวฉัตรกุล จักรเพ็ชร
62013076276 นางสาวพิชญ�ดา โชติพันธุ�
62013076277 นางสาวประการัง ปFMนทอง
62013076278 นางสาวณัฐนันท� ต้ังจิตบํารุงพงษ�
62013076279 นายอภิสิทธ์ิ ดิสสระ
62013076280 นางสาวบุปผา คงทอง
62013076281 นางสาวอัจฉรียา ธานี
62013076282 นางสาวนันทิกานต� จันทวงศ�
62013076283 นางสาวลักษณ�นารา พรศิริพิทยาธร
62013076284 นางสาวชรัญญา อาจน%อย
62013076285 นางสาวสาวิตรี พุฒจันทร�
62013076286 นางสาวสุภาภรณ� บํารุงศรี
62013076287 นางสาววิวรรธณี พานิช
62013076288 นางภิชชาภัทร สิงห�ลอ
62013076289 นายกิตติเดช โพธ์ิพิณ
62013076290 นายสรวิศ ริยาพันธ�
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62013076291 นางสาวปารมี อู5ทอง
62013076292 นางสาวชนิตา บุญมี
62013076293 นางสาวศิริพร แตงพรม
62013076294 นางสาวปวีณ�สุดา ขุนไกร
62013076295 นางสาวบุษยา ผดุงภักดี
62013076296 นายชนินทร� ศุภศิริ
62013076297 นางสาวรัชนีกร เล็กประเสริฐ
62013076298 นายปฏิภาณ โอชวิทูรพจน�
62013076299 นางสาวนิศามน ป@ยภาณีกุล
62013076300 นางสาวจิตตกาญจน� กระต5ายทอง
62013076301 นายศุภกร ดวงเทียน
62013076302 นางสาวนาฎอนงค� สงหนู
62013076303 นางสาวอินอชิรญาญ� คณาภัทรานันทน�
62013076304 นายกรธวัช สงวนรัตน�
62013076305 นางสาวเบญจวรรณ ชัยศรี
62013076306 นางสาวสิริพรรณ เจิมจํารูญ
62013076307 นายเจษฎากร จันทร�เพ็ญ
62013076308 นางสาวกัญจนพร สัญญะวิชัย
62013076309 นายถิรวัฒน� นนลือชา
62013076310 นางสาววรรณิสา ทองขวัญ
62013076311 นายยุทธนา สุภาผล
62013076312 นางสาวสุธิดา แวววงษ�
62013076313 นางสาววรวรรณ วสุวัฒนกุล
62013076314 นางสาวณัฏฐณธรณ� พุฒพิมพ�
62013076315 นางสาวอัญชิษฐา โรจน�พงศ�เกษม
62013076316 นางสาวบัณฑิตา ภู5ระย%า
62013076317 นางสาวอรวรรณ เนาวบุตร
62013076318 นางสาวจิตติมา ชโลธรทักษิณ
62013076319 นางสาวณัฐธิดา สมบัติเจริญนนท�
62013076320 นางสาวลภัสรดาพร รอดคุ%ม
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62013076321 นางสาวอลิสรา ตันอุEย
62013076322 นางสาวธัญสินี ลิ่มสิริกุล
62013076323 นางสาวกุสุมา มณฑา
62013076324 นางสาวรุ5งทิวา ทริเพ็ง
62013076325 นายศิวกร อยู5อินทร�
62013076326 นางสาวศิริวรรณ ปุรินทราภิบาล
62013076327 นางสาวภัทราวรรณ แสนคําลือ
62013076328 นางสาวสมัญญา เหมริหนี
62013076329 นายพูนทรัพย� เรืองกิจวัฒนากร
62013076330 นางสาวเอิงฤทัย ทองแก%ว
62013076331 นางสาวนิลุบล มีทรัพย�
62013076332 นางสาวกีรติมา บุญลับ
62013076333 นางสาวนนทิชา สุวรรณศีลศักด์ิ
62013076334 นางสาวกัลยาณี เศลาอนันต�
62013076335 นางสาวพัชราภรณ� เกตศักด์ิ
62013076336 นางสาวศกลวรรณ เกรียงสี่หม่ืน
62013076337 นางสาวรจนี แน5นอุดร
62013076338 นางสาวสุวิภา นฤสุข
62013076339 นายกําพล วงศ�อนันต�
62013076340 นางสาวชญานุตน� ภูนาเถร
62013076341 นางสาวณภลิศา สิทธิราช
62013076342 นางสาววิไลพร กุลทะเล
62013076343 นางสาวทิพานัน จันคํา
62013076344 นางสาวพัชราภรณ� น%อยม่ิง
62013076345 นายสิทธิกานต� อยู5ดํา
62013076346 นายกมลพล ขยันหา
62013076347 นางสาวบุณยนุช ทิพย�สันเทียะ
62013076348 ว5าที่รตเอกสิทธ์ิ อินทาราม
62013076349 นายภาสวุฒิ ราชนา
62013076350 นางสาวภัทริตา หวายนํา
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62013076351 นางสาวอรทัย แสงสี
62013076352 นางสาวอภิรัตน� ออสุวรรณ
62013076353 นางสาวจิดาภา สุริยะโสภา
62013076354 นายทินกร ทองจ5าง
62013076355 นายอัมรินทร� บุญรัตน�
62013076356 นายภูริณัฐ กระจ5าง
62013076357 นางสาวณัฐวดี พิทักษ�วงษ�
62013076358 นางสาวนลินี โตงาม
62013076359 นางสาวชญาณิสา ง้ิวเขียว
62013076360 นางสุวรรณา สุขกิจเจ
62013076361 นางหทัยภัทร คุณสิน
62013076362 นางสาวเกศมณี ต5ายโพธ์ิ
62013076363 นายป@ติพัฒน� ทรัพย�เสริมสุข
62013076364 นายณัฐนันท� เวสประศาสตร�
62013076365 นางสาวศจีวรรณ แช5มสุ5น
62013076366 นางสาวอัญธิกา สุกดิษฐ�
62013076367 นายฉันทิชย� สิทธิเดช
62013076368 นางสาววรัญญา ฉิมกรด
62013076369 นางสาวแพรพลอย บวรสมสฤษด์ิ
62013076370 นางสาวจุฑามาศ แก%วพาวี
62013076371 นางสาวดวงฤทัย แคล5วคล5อง
62013076372 นางสาวภัทราภรณ� ตันธวัฒน�
62013076373 นายณัฐนันท� เอี่ยมสังวาล
62013076374 นางสาวอารียภรณ� พรหมแหร5ม
62013076375 นายกฤติน ศรีธร
62013076376 นายจักรภัทร เจริญธรรม
62013076377 นางสาวนิศานาถ ใจเงิน
62013076378 นายธนกร ต้ังเจริญอารีย�
62013076379 นางสาวธมน ฐนิตตระกูล
62013076380 นางสาวพรนภา เกตุแก%ว
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62013076381 นางสาวอารีรัตน� มีลาภ
62013076382 นายอนันตวัฒน� ประดิษฐ�พงษ�
62013076383 นางสาวปรัชญา ศิริสุวรรณ
62013076384 นางสาวกนกวรรณ ศรีบุรินทร�
62013076385 นางสาวณัฐธนินทร� เอี่ยมโพธ์ิ
62013076386 นางสาวสุมิตา กาญจนมิตร
62013076387 นายกนกพล นวลบุญ
62013076388 นางสาวฐิติมา บุญมา
62013076389 นางสาวศจพร ช5วยขุน
62013076390 นางสาวดิษย�สิริน ศรีสดใส
62013076391 นางสาวสุริสา มงคล
62013076392 นางสาวเตือนสว5าง สําแดงภัย
62013076393 นายศิวัช บัวแก%ว
62013076394 นางสาวพัชรินทร� สิงห�สอน
62013076395 นางสาวชญาดา โพธ์ิศรีสุข
62013076396 นางสาวมาสสุภา เดชประภาพร
62013076397 นายธัญยบูรณ� ชูลาภ
62013076398 นายอลงกต เปYยงคํา
62013076399 นางสาวกัญญ�วรา มีศีลธรรม
62013076400 นางสาวสุนิดา สถาพร
62013076401 นายศรัณภัสร� เอี่ยมอําไพ
62013076402 นางสาวช5อรัตน�ดา สงล5า
62013076403 นางสาวพรรษา จังพานิช
62013076404 นายสราวุธ เกษมศรีวิไล
62013076405 นายกษิดิศ อยู5ภู5
62013076406 นายนรเดช มหานนทชัย
62013076407 นางสาววิราพรรณ วิริยะจินดา
62013076408 นางสาวพัชรีภรณ� สวัสดี
62013076409 นายเสกสรรค� ชูศักด์ิ
62013076410 นายพัธนันท� ศรีเมือง
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62013076411 นายณัฐพล ขําพลับ
62013076412 นายอานนท� ศรีเดช
62013076413 นายสกนธ�พล แก%วสี
62013076414 นางสาวสกุลรัตน� กล่ําเชย
62013076415 นางสาวบูรณิจฉ� ตันติวุฒิพงศ�
62013076416 นางสาวรุ5งฤดี ศรีจูมพล
62013076417 นางสาวกฤติกา เพ็ชรขํา
62013076418 นางสาวลักขณา เพียเสนา
62013076419 นางสาวมิรันท�ตี เซ็งยี
62013076420 นางสาวณัฐริกา จําเนียรผล
62013076421 นางสาวกนกพร ป@Pนทอง
62013076422 นางสาวนฤมล จันทร�ขุน
62013076423 นายณัฐพงษ� พืชพันธุ�
62013076424 นายอาทิตย� คงแรต
62013076425 นายณภัทร เกตุสุวงษ�
62013076426 นางสาวแพรวนภา แก%วกล%า
62013076427 นางสาวทิพยรักษ� สันติทวีฤกษ�
62013076428 นางสาวธนัชพร สุวรรณเมนะ
62013076429 นางสาวโสริยา ทองคุณ
62013076430 นางสาวจันทรา สวนจันทร�
62013076431 นายสมพงษ� พรหมรุกขชาติ
62013076432 นางสาวเมวิกา พรมมี
62013076433 นางอรณิชชา แสร�กําปFง
62013076434 นางสาวสุวรส สุกบางนบ
62013076435 นางสาวเบญจวรรณ พูลเกิด
62013076436 นางสาวหรินทิพย� คนไว
62013076437 นางสาวพัชรา กกเปLอย
62013076438 นางสาววรวลัญช� นุตะดี
62013076439 นางสาวอุษา ฉวีรัมย�
62013076440 นางสาววิไลวรรณ แซ5บาง

หน%า 2548 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076441 นางสาวสุภารีย� พีชวณิชย�
62013076442 นายเอกภพ แตงตาล
62013076443 นางสาวสมกมล สุวรรณประภา
62013076444 นายบุญรัตน� รัตนะรัต
62013076445 นางสาววิราสินี บุญมีรักษ�
62013076446 นางสาวดวงหทัย ศฤงคารจินดา
62013076447 นายพรพงษ� ศงสนันทน�
62013076448 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนาตยา พวงศิลปQ
62013076449 นางสาวจีราวรรณ เมืองน%อย
62013076450 นายกิตติมาศ ม่ันเกษวิทย�
62013076451 นายวรวุฒิ นิติฐิติกร
62013076452 นางสาววรรณรุณี เนินทราย
62013076453 นางสาวรัตนาภรณ� น้ําใจดี
62013076454 นางสาวจันทร อ5อนอารี
62013076455 นางสาวป@ยมาศ หนูสนิท
62013076456 นายโสภณ แสนดี
62013076457 นางสาวอริสรา หิริโอตัปปะ
62013076458 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศิริมณี พันธ�จันทร�
62013076459 นายศิริพงษ� นามแป;น
62013076460 นางสาวนันทนา บาลเพชร
62013076461 นางสาวนันธิดา จารุกขมูล
62013076462 นายสหชัย คงด5าน
62013076463 นายอัษฎางค� พิณพาทย�
62013076464 นางสาวณัฐสิมา บุญถาวร
62013076465 นายพีระ เหลืองสมบูรณ�
62013076466 นางสาวสริญญา วิชา
62013076467 นางสาวจินดามณี จันพิพิศ
62013076468 นางสาวณิชนันทน� ศุขโกเมศ
62013076469 นายอภิวัฒน� ทุ5งชัย
62013076470 นางสาวอภิญญา มากพูล

หน%า 2549 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076471 นางสาวทัศนีย� อาจพงษา
62013076472 นายภฤศ มาตรไพจิตร�
62013076473 นางสาวณชญาดา เผือกผ5อง
62013076474 นางสาววรลักษณ� ไข5ษรศักด์ิ
62013076475 นายจัตุรัส คล%ายผูก
62013076476 นางสาวสุวภักด์ิ โพธิเสน
62013076477 นางสาวมัณฑนา ผ5องธรรม
62013076478 นางสาวศุภนุช ช5างสากล
62013076479 นางสาวธันย�ชนก ไล5สัตรูไกล
62013076480 นายอชิระ อัมพวา
62013076481 นายณัฐพล แก%วคงที่
62013076482 นายกษิด์ิเดช ธนานุวัฒน�กิจ
62013076483 นายเพ่ิมพร พวยอ%วน
62013076484 นายดวง เสนน้ําเที่ยง
62013076485 นางปวีษา อัตถาหาร
62013076486 นางสาวรุจิรา ศรีอุบล
62013076487 นางสาวภาสิริ เอี่ยมศิริ
62013076488 นางสาวพิชชาพร อิทธิสุริยะกุล
62013076489 นางสาววันวิสาข� นึกชอบ
62013076490 ว5าที่ร%อยตรีหญิงขวัญหทัย โตมาชา
62013076491 นางสาวนงลักษณ� ธรรมเจริญ
62013076492 นายยงยุทธ ทองสมจา
62013076493 นายอัคร� เฉลยถ%อย
62013076494 นางสาวจันทิมา ซาหม่ืนไวย�
62013076495 นางสาวบุศรา ศรีเมือง
62013076496 นางสาวเจนจิรา สุทธนู
62013076497 นางสาวนวรัตน� แป;นห%วย
62013076498 นายเดชฤทธ์ิ ไพรสน
62013076499 นางสาวรัชนี จันทร�รอด
62013076500 นางสาวพัศรินทร� อัตโน

หน%า 2550 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076501 นางสาวสุพรรณี ถนอมสัตย�
62013076502 นางสาวนงลักษณ� บุญพิทักษ�
62013076503 นางสาวตะวันฉาย กาดนอก
62013076504 นายเอกภพ เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา
62013076505 นางสาวจินต�จุฑา บวกขุนทด
62013076506 นางสาวศรินนา งามขํา
62013076507 นายธีรพงษ� ยามเลย
62013076508 นายเสฎฐวุฒิ สังฆบุญญา
62013076509 นางสาวพัชรีภรณ� นัยบุรุษ
62013076510 นางสาวมัลลิกา พรมแจ%ง
62013076511 นางสาวอัจฉรา แผลงฤทธ์ิ
62013076512 นางสาวศิปภา ศรีสวัสด์ิ
62013076513 นางสาวมัทนี ขําเผือก
62013076514 นายอนวัฒน� แดงบุตร
62013076515 นางสาวภัทรี กตะศิลา
62013076516 นางสาวเทียนชนก เปลวเพชร
62013076517 นางสาวพรสวรรค� จันเทศ
62013076518 นางสาวธัญญ�พิชชา อุปหล%า
62013076519 นายภูมิรพี ถวิลรักษ�
62013076520 นางสาวอุดมพร ฮั่วหลี
62013076521 นางสาวจิตรจรัส เนียนศรีรัตน�
62013076522 นางสาวสุภาวดี ลําเทียน
62013076523 นางสาวจิตรจารี หัวสระน%อย
62013076524 นางสาวสุรีรัตน� หลําเจริญ
62013076525 นางสาวนิอร นันทะเส
62013076526 นายศรณ� ชื่นสนธ์ิ
62013076527 นางสาววราภรณ� วรรณไพบูลย�
62013076528 นางสาวสุชาดา พ่ึงรัตน�
62013076529 นายวรวุฒิ ทรัพย�วิลัย
62013076530 นางสาวบุษรา คํามงคล

หน%า 2551 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076531 นางสาวจริยา หลวงฤทธ์ิ
62013076532 นางสาวทิพวรรณ� บุตรพรม
62013076533 นายเสถียรพันธุ� ขุนมนตรี
62013076534 นางสาววรรณวิภา มีปFญญา
62013076535 นายเจษฎา ตัญญาหาญ
62013076536 นางสาวพีรนุช เจริญใส
62013076537 นางสาวประภัสสร สมณี
62013076538 นายอํานาจ กลิ่นหอม
62013076539 นางสาวปริยาภรณ� สังขบูรณ�
62013076540 นางสาวจารุนันท� จิตจํานงค�
62013076541 นายหมัดสะเหล็ม มุบินเหล็บ
62013076542 นางสาวภัทราพร แสงจันทร�
62013076543 นายศดิศ ศาสตร�ปรีชา
62013076544 นางสาวก่ิงดาว ประเคนาตัง
62013076545 นายธนทัต ธเนศศรียานนท�
62013076546 นางสาวกมลชนก แรกเรียง
62013076547 นางสาวประภาพร จันทร�พงษ�
62013076548 นางสาวจารุณี วิทย�วัฒนานนท�
62013076549 นางสาวอรุณกมล แซ5กู%
62013076550 นางสาวภาวิศา ไชยพฤกษ�
62013076551 นายปFญญาวุฒิ ลาวัง
62013076552 นายชิษณุพงศ� ปุXนแก%ว
62013076553 นางสาวดารารัตน� เตียงไชย
62013076554 นางสาววรรณภา ภูโทถํ้า
62013076555 นางสาวศกุนตลา นาคสิทธ์ิ
62013076556 นางสาววริศรา บุญฉํ่า
62013076557 นางสาวปFณฑพร เมฆสุวรรณ
62013076558 นางสาวปณิดา ประคะนัง
62013076559 นายศรีลิวงค� กรมแสง
62013076560 นางสาววิภาวี ชูตา

หน%า 2552 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076561 นางสาวปFณฑิตา จรัสสมบูรณ�สุข
62013076562 นางสาววรรณฌา ทิมขลิบ
62013076563 นางสาวรัตนา วงค�เรียน
62013076564 นางสาวสุภัสสร ธนามโนสาร
62013076565 นางสาวนริษา บุญทูล
62013076566 นายธนพล นิมิตธีรภาพ
62013076567 นางสาวนุชจรี เนียมอุ5ม
62013076568 นางสาวพรนภา ศรีจันทร�
62013076569 นายจิระพงศ� คชเสนีย�
62013076570 นางสาวปFทมา มุกดาม5วง
62013076571 นายอนรรฆ เทอดสุวรรณ
62013076572 นางสาวเสาวลักษณ� กาญจนรักษ�
62013076573 นางสาวเยาวลักษณ� นิลาวรรณ�
62013076574 นางสาวฐิตินันท� อนุสรณ�
62013076575 นางสาวนันทพร เทพอาจ
62013076576 นางสาวสุนิสา ชัยสุภา
62013076577 นางสาวสิริมา มาลากรณ�
62013076578 นางสาวณัฏฐนิช ปราศจาก
62013076579 นางสาวพิชญาภา เอื้ออารี
62013076580 นางสาวเบญจมาส สุดแสวง
62013076581 นางสาวจารุวรรณ เฉลยโฉม
62013076582 นางสาวณิชาภัทร สิงหพันธ�
62013076583 นายสุบิน ดวงพันธ�
62013076584 นายวรวีร� ศรีวิชัย
62013076585 นางสาวสุจิตรา มีศรี
62013076586 นางสาวชุติมณฑน� ศุภมงคลเจริญ
62013076587 นางสาววันหรรษา ธเนศจิรัสย�
62013076588 นางสาววีณา บุญเชิญ
62013076589 นางสาวจิราพร มูลทอง
62013076590 นางสาวสไบทิพย� แก%วสุวรรณ�

หน%า 2553 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076591 นางสาวบุษกร กะสังข�
62013076592 นางสาวนริศรา อุตมะกูล
62013076593 นางสาวฐิตาพร คําภิระอิน
62013076594 นางสาวอรวรรณ วงษ�สุวรรณ
62013076595 นายปรัชญา พลับน%อย
62013076596 นางสาวอัจฉราภรณ� อดทน
62013076597 นางสาวชลาลัย ใจคํา
62013076598 นางสาวพักตร�วิภา นาคะอินทร�
62013076599 นางสาววลีพร บางหลวง
62013076600 นายธนชาติ ทิมกวา
62013076601 นายอนวัช กิจวสมบัติ
62013076602 นางสาวอังคณา เฉิดฉาย
62013076603 นางสาวเสาวลักษณ� อินทร�ประเสริฐ
62013076604 นายภัคพงศ� คงชาตรี
62013076605 นางสาวชลธิชา ชินสะอาด
62013076606 นางสาวสุพาณี ฟองฤทธ์ิ
62013076607 นายศราวุฒิ สมสวัสด์ิ
62013076608 นางสาวจริยา หลิมพิชัย
62013076609 นางสาวกนกอร พันหาร
62013076610 นางสาวชัญญา เสมอเหมือน
62013076611 นางสาวนงลักษณ� นากรณ�
62013076612 นางมนต�สวรรค� เสนทองแก%ว
62013076613 นายวุฒิพงษ� สุพรรณชนะบุรี
62013076614 นางสาวสุภนิดา แก%วประสิทธ์ิ
62013076615 นางสาวรสริน มะณีกาศ
62013076616 นางสาวสรวีย� กรรณาริก
62013076617 นางสาวธาลินี คล5องแคล%ว
62013076618 นายเกียรติศักด์ิ วิชิตพัชรกุล
62013076619 นางสาวกานดา ช5วยแก%ว
62013076620 นางสาวพรศิริ ประคองธรรม

หน%า 2554 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076621 นางสาวรัตนพร จักรน%อย
62013076622 นางสาวจารุณี อินทโต
62013076623 นายสมคิด แสงกล%า
62013076624 นางสาวฐานิตารัศม์ิ เหมืองจา
62013076625 นายการุณ เทียมทรัพย�
62013076626 นางสาวป@ยะนุช แก%วสกุณี
62013076627 นายโชคชัย อาสนะ
62013076628 นายธีรวัฒน� อุบัติ
62013076629 นายพงศธร ก%อนใหม5
62013076630 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพรรณราย แสงแก%ว
62013076631 นางสาวชุติรัตน� เอี่ยมบุตร
62013076632 นางสาววรรณสิริ พรอินทร�
62013076633 นายอนุสรณ� ทองอินทร�
62013076634 นางสาวรุ5งนภา วงค�แสนใจ
62013076635 นางสาวป@ยวดี พูลมา
62013076636 นายป@ติพงศ� โคธา
62013076637 นางสาวปฐมาวดี ศิลาวงศ�
62013076638 นางสาวพนิดา ข5ายสุวรรณ
62013076639 นางสาวอนงค�รัตน� อยู5เจริญ
62013076640 นางสาวจุฑารัตน� เปลี่ยนภู5
62013076641 นายวีรพงศ� โชติสถิตอนันต�
62013076642 นางสาวภัสราวรรณ� ธูปทอง
62013076643 นางสาวศุภาวรรณ รุ5งย้ิม
62013076644 นายปริญญา ภิญโญ
62013076645 นางสาวสุพัฒตรา หมวกซา
62013076646 นายจิรวัฒน� ไวกสิกร
62013076647 นายอวิรุทธ์ิ โมกแก%ว
62013076648 นางสาวปพิชญา ยอดสอน
62013076649 นางสาวรุ5งนภา ชัยวงษา
62013076650 นายธาดา แซ5อึ้ง
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62013076651 นางสาวพัชรินทร� แก%วใจใหญ5
62013076652 นางสาวสุรีย�พร อาจวิชัย
62013076653 นายอภิรัก คงรักที่
62013076654 นางสาวขวัญพร บุญสนอง
62013076655 นางสาวอังคนา เสือดิบ
62013076656 นางสาวกฤตญาวีร� มากนุ%ย
62013076657 นางสาวดนิตา เข็มทอง
62013076658 นางสาววีณา เวรุเมธา
62013076659 นางสาวพรรณประภา สุธรรม
62013076660 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวราภรณ� นิ่มเทียนคะ
62013076661 นางสาวนันท�นภัส รัตนะ
62013076662 นางสาวจินดารัตน� รอดศิริ
62013076663 นางสาวสุจิรา จงสมชัย
62013076664 นางสาวเดือนฉาย เชียงรัมย�
62013076665 นายกิตติภูมิ บํารุงเชื้อ
62013076666 นางสาวพชรมน กระจ5างวรรณ
62013076667 นายพลวัฒน� อุณฑพันธุ�
62013076668 นายอาทิตย� การถาง
62013076669 นายโชค เขียมเจริญ
62013076670 นางสาวกนกพรรณ พ่ึงบุญลือ
62013076671 นายณภัทรศรันย� ศรีอ5อน
62013076672 นางสาวชีวารัตน� สกุลศักด์ิ
62013076673 นางสาวหทัยรัตน� มนเทียรอาสน�
62013076674 นายนันทชัย นุ5มน%อย
62013076675 นางสาวรัตนากร จันทะคีรี
62013076676 นายกษิดิศ อุทัยผล
62013076677 นายป@ยะฉัตร ทวิวิญ
62013076678 นางสาวปาริชาติ บุญธนะสาร
62013076679 นายพัศวุฒิ โพธิขํา
62013076680 นางสาวภูริชญา อังคเศกวิไล
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62013076681 นางสาวกลิ่นสุคนธ� บรรทัดจันทร�
62013076682 นายธีระวุฒิ สวนดอก
62013076683 นางสาวพิลาวรรณ จันทรา
62013076684 นางสาวกานต�ธีรา ทูลไธสง
62013076685 นางสาวกรฎา มีมณี
62013076686 นายธีรยุทธ ดิดทิโส
62013076687 นางสาวสขิลา หลอยส5วน
62013076688 นายศรายุทธ ชูสุทน
62013076689 นายไกศิน เหลืองทอง
62013076690 นางสาวรัตนา สกุลรักษ�
62013076691 นางสาววิจิตรา เอมบํารุง
62013076692 นางสาวลักคณา ศรีทอง
62013076693 นายอนุรักษ� พานิชพรม
62013076694 นางสาววราภรณ� กลัดภิรมย�
62013076695 นางสาวสุนทรียา เศรษฐวงศ�
62013076696 นายชัยวัฒน� ปรีชากรรม
62013076697 นางสาวรัตนา เก้ียวกระโทก
62013076698 นายวีกิจ ชมญาติ
62013076699 นางสาวธมลวรรณ สีดา
62013076700 นางสาวสุนิษา สาระคํา
62013076701 นางสาวศิยาพร สงศิริ
62013076702 นางสาวนันญาลักษณ� นาถาวร
62013076703 นางสาวสุภาวิณี พ่ึงโพธ์ิ
62013076704 นางสาวภัทรภร สอนคุ%ม
62013076705 นายนครินทร� ดวงกมล
62013076706 นางสาวอภิญญา ศรีมหาพรหม
62013076707 นางสาวจารีรัตน� ขําจิตต�
62013076708 นางสาวนริสรา เสถียรลักษณเวศ
62013076709 นางสาวอารีย� เสน5ห�ภักดี
62013076710 นางสาวณิชากร เรืองสุทธา
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62013076711 นางสาวรัตติกาล จําปาเฮียง
62013076712 นางสาวปวีณ�ธิดา คําสั้น
62013076713 นางสาวอาภาพร ไพรโสภา
62013076714 นางสาวธิติพร เกิดเมือง
62013076715 นางสาวอารียา กงอุ5นใจ
62013076716 นายนรา จันทกร
62013076717 นายปาณัสม� รักกสิกร
62013076718 นางสาวมัณฑนา พ5วงวิจิตร
62013076719 นางสาวณัฐธิดา ศรีวิภาต
62013076720 นายภาลากร จันทร�เพ็ญโรจน�
62013076721 นางสาวเกศธิดา ทิพรส
62013076722 นางสาวธนิสา ต๊ันวิเศษ
62013076723 นางสาวสุดารัตน� ประทัพวงศ�
62013076724 นางสาวอภิสรา ยอดแตง
62013076725 นางสาวสรารัตน� วัดปาน
62013076726 นายจักรกฤษณ� กันทะวงษ�
62013076727 นางสาวนิลุบล พลหนองหลวง
62013076728 นางสาววลัยพร คําเพ็ง
62013076729 นางสาวชิดชนก แช5มภักดี
62013076730 นายวัฒนา คํามาวัน
62013076731 นางสาวรุ5งนภา เจริญศิริ
62013076732 นางสาวสกาวเดือน ปาละวงศ�
62013076733 นางสาววิรัลพัชร รอดแก%ว
62013076734 นางสาวศิวารยา เหมือนพงษ�
62013076735 นางสาวรัชนีกร เสนาพันธ�
62013076736 นางสาวนภัสวรรณ ละดาห�
62013076737 นางจันทรา คําดี
62013076738 นางสาวโนรี เกล%าเกตุ
62013076739 นางสาวสุณิสา จิตราวุธ
62013076740 นางสาวจิรัฐติกาล หล%าอินเชื้อ
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62013076741 นายธนกฤต ม5วงนอก
62013076742 นางสาวธรินทร�ญา จันทร�ศรีนวล
62013076743 นางสาวภัทระ ชูพุทธพงษ�
62013076744 นางสาววัชราภรณ� เสมาชัย
62013076745 นายพงศวัชร� วิภาพิริยพงษ�
62013076746 นางสาวพันธิภา ตะเกิงผล
62013076747 นางสาวปรัชญา ทับทิมศรี
62013076748 นายพิชพงศ� อัครพิชญกุล
62013076749 นายวรัทสุทธ์ิ สุดยอด
62013076750 นายธนวัฒน� บุญเปล5ง
62013076751 นางสุนิษา สิงหเดช
62013076752 นายวัชรพล ม่ังมูล
62013076753 นายสถาพร ประณิธานวิทยา
62013076754 นายคณัสนันท� ฉมาเมธากุล
62013076755 นางสาวณัฐชา กนะกาศัย
62013076756 นายมงคล ภู5พุ5ม
62013076757 นางสาวเพ็ญทิรา ศรีสุวรรณ
62013076758 นางสาวกิตติพร โสฬส
62013076759 นางสาวจิราพร ปFกเขตานัง
62013076760 นางสาววันทิพย� ตันติสุขุมาล
62013076761 นางสาวเกศรินทร� เกตุรักษา
62013076762 นางสาวพรจนา มากมูล
62013076763 นางสาวกนิดา เกศณรายณ�
62013076764 นางสาวศุภลักษณ� เผื่อนงูเหลือม
62013076765 นางสาวนภัสสร จุฬมุสิก
62013076766 นางสาวจินตนา วังแก%ว
62013076767 นายจอมพลมรุต สายสวรรค�
62013076768 นางสาวจิราพร ชุมปFญญา
62013076769 นางสาววราภา ตรีชุม
62013076770 นางสาวนาฎลดา พวงทวี

หน%า 2559 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013076771 นายอาทิตย� ทองนวล
62013076772 นางสาวภัทราวดี ทองทา
62013076773 นางสาววิไล แก%วประจํา
62013076774 นางสาวหนึ่งฤทัย เซาะมัน
62013076775 นางสาววรรณชนก แสงทอง
62013076776 นางสาวพัทธนันท� ประคอง
62013076777 นางสาวณัฐกานต� รามชุม
62013076778 นางสาวหทัยรัตน� สานคร
62013076779 ว5าที่ร%อยโทอาณกร วงษาเวียง
62013076780 นางสาวสีรุ%ง กระบิน
62013076781 นางสาวอมรแก%ว ศรีเจริญ
62013076782 นางสาวกนกพร ประชุมวงศ�
62013076783 นางสาวศศิธร ศิริยันต�
62013076784 นายนนทวัฒน� ณัฐนิตยากร
62013076785 นายภาสกร สว5างเมฆ
62013076786 นางสาวรัชนี อุดมวิริยะ
62013076787 นางสาวพิชชาภา สมจิตต�
62013076788 นางสาวธนาพร อินทร�ชัย
62013076789 นายธนกฤต กลมเกลา
62013076790 นายกษิด์ิเดช เหมาะหม่ัน
62013076791 นางสาวสุรางคนา กิมิบัติ
62013076792 นายศรายุทธ เศษเพ็ง
62013076793 นางสาววรัญญา สุริวงศ�
62013076794 นายวราเทพ สถาพร
62013076795 นางสาวชนิสรา จันทร�มี
62013076796 นางสาวเรียม หายโศก
62013076797 นางสาวสุนิศา อนุสนธ์ิ
62013076798 นางศิริวรรณ จันทร�ลอย
62013076799 นางสาวชุติมณฑน� ส5งเสริมสิทธ์ิ
62013076800 นายศตวรรษ เพชรลอ
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62013076801 นางสาวสิริวรรณ กอแก%ว
62013076802 นางสาวป@ยาภรณ� เจิมจันทร�
62013076803 นางสาวทับทิม เอกสุทธ์ิ
62013076804 นางสาวนลินรัตน� อึ้งพัฒนากิจ
62013076805 นายณัฐพงษ� คําด%วง
62013076806 นางสาวศิริวรรณ โตอาจทวีพัฒน�
62013076807 นางสาวกัญญารัตน� เกศสุวรรณ�
62013076808 นางสาวภัชชญา ปFถพี
62013076809 นางสาวภาวิณี บรรเทา
62013076810 นางสาวประภาวรรณ หอมชง
62013076811 นางสาวเกศรินทร� ดีสิน
62013076812 นางสาวศรัญญา วรรณวิจิตร
62013076813 นางสาวปาลิตา ศรีบุญธรรม
62013076814 นางสาวกัญญาภัค ตัวใหญ5
62013076815 นายวราวุฒิ ประกอบการ
62013076816 นางสาวอุไรวรรณ กลิ่นหอม
62013076817 นางสาวมณทิรา อุยพัตน�
62013076818 จ.ส.ต.อนุชา มิตรสุวรรณ
62013076819 นางสาวจารุณี ลีจุ%ย
62013076820 นายอภิเชษฐ� เดสโร
62013076821 นางสาวพรทิพย� จันทมนตรี
62013076822 นายสมโภชน� คําอุ5ม
62013076823 นายธนภัทร ว5องเลิศ
62013076824 นางสาวจุฑามาศ กองาม
62013076825 นายอาทิตย� โอฬารวิจิตรวงศ�
62013076826 นางสาวนภาพร ภูมิราช
62013076827 นางสาวสุทธิวารี รุมพล
62013076828 นายภาณพล แก%ววิมล
62013076829 นางสาวชรินรัตน� ต๊ิบรุ%ง
62013076830 นางสาวทวีนุช คงประเสริฐ
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62013076831 นายจิรพันธ� ยะต๋ัน
62013076832 นายจิรเมธ มูลศรี
62013076833 นางสาวปฐมพร จันทร�กระจ5าง
62013076834 นางสาวพัชรี วัดเสนาะ
62013076835 นางสาวนัณธิญาพร บุตรศิริ
62013076836 นางสาวธิดารัตน� ใบชู
62013076837 นางสาวมัญชุภา ประดิษฐ�สมัย
62013076838 นายเอกวิทย� ศิริพิริยกุล
62013076839 นางสาวนันทัชพร ร5างน%อย
62013076840 นางสาวจิราภรณ� บุตรรักษ�
62013076841 นางสาวสุวจี คงอยู5สุข
62013076842 นางสาวกชกร ทองม5วง
62013076843 นางสาวมณีรัตน� หนูเดช
62013076844 นายสุรวิชญ� ตันสกุล
62013076845 นายวัชรินทร� ทัศนาญชลี
62013076846 นายนัฐพล วงศ�สัมพันธ�กุล
62013076847 นายสพลเชษฐ� วงศ�ไทย
62013076848 นายสิรวิชญ� ปFญจาระ
62013076849 นายชัยชนะ หุ5นสวัสด์ิ
62013076850 นายวายุ สุรเดชทนงรบ
62013076851 นางสาวกรกนก คงเจริญ
62013076852 นายสักพัฒน� ตันติรานนท�
62013076853 นางสาวนิศากร กนกวรกาญจน�
62013076854 นางสาววิลาสินี อินโองการ
62013076855 นายโชคอนันต� ปFญญาประชุม
62013076856 นางสาวปาริฉัตร ผูกจิต
62013076857 นางสาวพิชญ�พิมล เบี้ยวทุ5งน%อย
62013076858 นายโสภณ รัตนสิทธา
62013076859 นางสาวหทัยรัตน� สมิตานนท�
62013076860 นางสาวณัฐมน อนงค�รักษ�
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62013076861 นางสาวปFณฑิตา บุษยรัตน�
62013076862 นางสาวณัฏฐ�ยาอร วีริยาสรร
62013076863 นางสาววาสินี เกิดกรุง
62013076864 นางสาวศิริภัทรา วงศ�เมือง
62013076865 นางสาวพัณณ�ชิตา พัฒนรุจิโรจน�
62013076866 นายภิเษก ใจม่ัน
62013076867 นางสาวสุพัตรา ตรกสังข�
62013076868 นางสาวมนัญชยา ซึมไพศาล
62013076869 นางสาววศินี แก%วกล่ํา
62013076870 นางสาวจันทร�จิรา แสงสาง
62013076871 นางสาวกุสุมา ไสว
62013076872 นางสาวกวินทิพย� ป@ยะศิริกุล
62013076873 นางสาวพิจิตรา ดอกเข็ม
62013076874 นายจุฑาวัฒน� อินตUะสืบ
62013076875 นางสาวสุรีมาจย� ลัดลอด
62013076876 นางสาวพิมฤดี สอนสมฤทธ์ิ
62013076877 นางสาวพัทธวรรณ นามอ%น
62013076878 นายสรวิศ ย่ิงนคร
62013076879 นางสาวภาวินี ไพศรี
62013076880 นายภานุพงศ� พักดิระพะพาน
62013076881 นางสาวอนัญพร สุขเพสน�
62013076882 นายพิชิตชัย นาสุวรรณ�
62013076883 นายปริภัทร ชินศิริพันธุ�
62013076884 นายพัฒนา กาโต5ง
62013076885 นางสาวน้ําทิพย� อนุสนธ์ิ
62013076886 นายนวมินทร� เหมศิริ
62013076887 นายอนวัช กิตติคุณปกรณ�
62013076888 นางสาวนูรฮาซามีย� มะดีเยาะ
62013076889 นางสาววิไลวรรณ เที่ยงแน5
62013076890 นางสาวมลิสา สุขจันทร�
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62013076891 นายยุทธนา ทึกทา
62013076892 นางสาวสุรีรัตน� ฝXายลุย
62013076893 นางสาวณัฎฐินี อุทกูล
62013076894 นายเสกสรร เบ%าศรี
62013076895 นางสาวรภัทร วงศ�สมบัติ
62013076896 นางสาวณภัทร อินทรสุขศรี
62013076897 นางสาวขวัญชนก กากแก%ว
62013076898 นางสาวนิศาชล จันทะคุณ
62013076899 นางสาวเบญจวรรณ อ%นประเสริฐ
62013076900 นางสาววิลาสินี คงเดช
62013076901 นางสาวกันยรัตน� เดชอุดมบุญมาก
62013076902 นางสาวจินดารัตน� คงเหนียง
62013076903 นายวรุณเทพ รักชาติเจริญ
62013076904 นายเมทนี พูลสมบัติ
62013076905 นางสาวศิริรัตน� บุญอ5อน
62013076906 นางสาวกรรณิกา อุ5นทรัพย�
62013076907 นางสาวสุภัทรีย� วัชรพรรณ
62013076908 นางสาวสาสินี จูมัจฉะ
62013076909 นายศุภชัย กุลภวัต
62013076910 นายเมธาพล บุญคง
62013076911 นางสาวนวรัตน� ตันปะละ
62013076912 นางสาวชลดา กรีณะรา
62013076913 นางสาวศิรประภา พานาแก%ว
62013076914 นางสาวปFทมา เสนทอง
62013076915 นางสาวดลพร บัวเจก
62013076916 นางสาวปุณยปวีณ ใจบุญ
62013076917 นางสาวสัณห�ฤทัย คล%ายนาวิน
62013076918 นายอาชัญ ชัยสิทธ์ิ
62013076919 นางสาวจุฑามาศ โรจน�วัชราภิบาล
62013076920 นางสาวนฤภร เทพอยู5
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62013076921 นางสาวรัตนา อินตะ
62013076922 นางสาวสิริกาญจน� เสาสิน
62013076923 นางสาวพิทยาภรณ� ปะวะเสริม
62013076924 นางสาวนภัสสร เปYยจันทร�
62013076925 นายวุฒิพร ศรีเทพ
62013076926 นายธารินทร� กาญจนวิสิษฐผล
62013076927 นางสาวโชติกา อ5วมอุ5ม
62013076928 นายรังสิมันต� เกตุสุวรรณ
62013076929 นางสาวนาตยา คําเอม
62013076930 นางสาวธิติมา เงินงาม
62013076931 นางสาวมยุรี บุญชู
62013076932 นายวัชระ ศรีสวัสด์ิ
62013076933 นางสาวเกษรินทร� ป;อมเอี่ยม
62013076934 นางสาวกรรณิการ� บุญเก้ือ
62013076935 นางสาวยุพารัตน� อ%อมแก%ว
62013076936 นางสาวอิสริยา นนทกัป
62013076937 นายเสกสรร สิทธ์ิเสือ
62013076938 นางสาวกรกนก ถุงอนันติกานนท�
62013076939 นางสาวพิมพ�พร ฉวีนาค
62013076940 นางสาวสร%อยสุดา ไทยราช
62013076941 นางสาวสุภาพร ตามตรง
62013076942 นางสาวอรปรียา อภิญญาภัทรชัย
62013076943 นางสาวอัสมะ สะอะ
62013076944 นายปฏิพล สุขจิตต�
62013076945 นายเอกราช ศิริทรัพย�
62013076946 นางสาวรสสุคนธ� เทศขวัญยืน
62013076947 นางสาวสุดารัตน� อมรสินวรพล
62013076948 นางสาววิภาวรรณ แขวงแย%ม
62013076949 นายธีธฤต ถิระสิทธิเวทย�
62013076950 นางสาวนภาศรี สมจารี
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62013076951 นายพฤฒ ธีระวิชิตชัยนันท�
62013076952 นางสาวทิพย�วรรณ ระเวรี
62013076953 นางสาวนัยน�ปพร อังกูลทรัพย�
62013076954 นางสาวธนาวรรณ วายประโคน
62013076955 นางสาวขวัญแก%ว สิงห�วี
62013076956 นางสาวภัสรา บุญโกมุด
62013076957 นายสมหมาย เลื่อมใสย�
62013076958 นางสาวอรยา ละวรรณา
62013076959 นางสาวสุมินตรา ละมัยกลาง
62013076960 นางสาวรัตนาภรณ� คงสงฆ�
62013076961 นางสาวน้ําฝน การสุวรรณ�
62013076962 ว5าที่ร%อยตรีกรวัชร แก%วเนิน
62013076963 นายญาณวิทย� ขุนหม่ืน
62013076964 นางสาวนรีรัตน� ธรรมโยธิน
62013076965 นางสาวชนานันทน� พ5วงเพ็ชร
62013076966 นางสาวกัญญา ชัยศิลา
62013076967 นายอนุสรณ� ดํารงกิจ
62013076968 นางสาววารุณี กลิ่นเกษร
62013076969 นางสาวทิพาภรณ� โคตรพรม
62013076970 นางสาวกฤษณา ไตรลาภวิฒิ
62013076971 นางรองขวัญ บุตรครอง
62013076972 นางสาวสุวธิดา จงเจริญ
62013076973 นายอภิสิทธ์ิ ทังนิธิรัตน�
62013076974 นางสาวดวงพร เทียนแสง
62013076975 นางสาวสิริมณี ดีโลก
62013076976 นางสาวรจรินทร� วงค�ชารี
62013076977 นางสาวบัณฑิตา ไทยปาล
62013076978 นางสาวประภัทร�พร จ่ันผ5อง
62013076979 นางสาวปารย�สุรัศม์ิ เจริญผล
62013076980 นายตรีรัตน� แสงเงินอ5อน
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62013076981 นางสาวป@ญาภรณ� สารพัฒน�
62013076982 นางสาวอัญชะลีพร จํานงค�ศรี
62013076983 นางสาวกรกนก แจ5มดวง
62013076984 นายจิตติภูมิ รุ5งเรือง
62013076985 นางสาวป@ยธิดา แร5ทอง
62013076986 นายกรฤต เตชะอินทร�
62013076987 นายพัฒนพงษ� ศิริวัฒนกุล
62013076988 นางสาวรจนา ชาวพิจิตร
62013076989 นางสาวพัทธ�ธีรา เพ่ิมศิริ
62013076990 นางสาวนิลยา มุธุวงษ�
62013076991 นางสาวฉัตรวรุณ ศรีวิลัย
62013076992 นายปวีณ สารทอง
62013076993 นางสาวนันทินี พรหมมา
62013076994 นางสาวธิดารัตน� บุญประเสริฐ
62013076995 นายณัฐพล ยอดเชียงคํา
62013076996 นางจิดาภา ปลื้มใจ
62013076997 นายปรีชาวุฒิ ศิรินนท�
62013076998 นางสาวอภิรดา สุทธิวงศ�สอาด
62013076999 นางสาวปรางนุช เลิศหิรัณย�
62013077000 นางสาวสุชานาถ พรหมโชติสวัสด์ิ
62013077001 นายวัชรพล เจUะหมัด
62013077002 นางสาวกัลยรัตน� ไชยเรศ
62013077003 นางสาวหยิบดาว เดชชัยยศ
62013077004 นางสาวมลฤดี คําสิทธิพร
62013077005 นายกฤษฎา อ5วมสถิตย�
62013077006 นางสาวรวิสรา อู5ประเสริฐ
62013077007 นางสาวสุภานิตย� ชาญนอก
62013077008 นางสาวกมลลักษณ� ลอยไสว
62013077009 นายราวี เลิศไกร
62013077010 นางสาวเสมอขวัญ หล%าสกุล
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62013077011 นางสาวจริยาพร สินยา
62013077012 นางสาวศุภัชฌา ศรีสันต�
62013077013 นางสาวจุฑามาส แก%วเกิด
62013077014 นางสาวนวพร เผือกเพ็ชร�
62013077015 นางสาวอาทิมา ลิ้มนพคุณ
62013077016 นางสาวลินดา โตวิชา
62013077017 นายกิตติภพ เงินใบอ5อน
62013077018 นายอารีฟYน สมานธรรมกุล
62013077019 นายชวนบุญ หวังเจริญ
62013077020 นางสาวจิราพร ปFญจมาตย�
62013077021 นายอนุรุต บุญคง
62013077022 นางสาวป@ยนาถ แก%วสีขาว
62013077023 นายหยัดซารี เลUาะเหลUะ
62013077024 นางสาวภาวินี ปากดีหวาน
62013077025 นางสาวเสาวภา ชุมอิน
62013077026 นางสาวภัทราภรณ� เนตรทอง
62013077027 นางสาวธนัญญา ดาราโชติ
62013077028 นางอริญชยา ศิริโยธา
62013077029 นางสาวณัฐชยา ศิริเกรียงไกร
62013077030 นางสาลุนีย� ทันบํารุง
62013077031 นายแสวง โรจน�หิรัญวงศ�
62013077032 นางกาญจนา หน5อนารถ
62013077033 นางสาวรัตนาพร ยอดสุรินทร�
62013077034 นายเจนนรินทร� ทินโรจน�
62013077035 นางสาวสุวารี พลสุวรรณ
62013077036 นางสาวอนุสรา แสนหนองหว%า
62013077037 นายซูลกีฟลี สะมะแอ
62013077038 นางสาวภัทรสุดา เพ่ิมพูนทวีทรัพย�
62013077039 นายวัยวัฒน� สละศรี
62013077040 นายสิรวิชญ� บุญทน
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62013077041 นางวาสนา ทองรักษ�
62013077042 นายวชิรวิทย� รักษ�พงศ�
62013077043 นางสาวกาญจนา จรัลวรวงศ�
62013077044 นางสาวอรุณี ผูกประยูร
62013077045 นายมรรคพล ชุมละออ
62013077046 นายกฤษฎา ธรรมางกูร
62013077047 นางสาวสายสุณี แก%วหอม
62013077048 นายณัฐวุฒิ ดารกะพงษ�
62013077049 นางสาวชติมณฑน� ธนเจริญทรัพย�
62013077050 นางสาวอาทิตยา ธัมมัญ\ู
62013077051 นายธนโชติ สิงหาพันธ�
62013077052 นางสาวรัตติยา พุ5มศรี
62013077053 นางสาวจตุพร ใจประดิษฐ
62013077054 นางสาวชลชญา อ5วมอนงค�
62013077055 นางสาววชิราภรณ� รัตโนภาส
62013077056 นางสาวพจี พรตระกูลพิพัฒน�
62013077057 นางสาวจารุภัทร น้ําจันทร�
62013077058 นายสิรวิชญ� ตันติป@ฎก
62013077059 นางสาวพรทิพย� ขุนนุ%ย
62013077060 นางสาวชิราพร เดชรัตน�
62013077061 นางสาวนววรรณ ปรมัตถ�สกุล
62013077062 นางสาวจิราพร แสงประจักษ�
62013077063 นางสาวโสภิดา ศิริสภาภรณ�
62013077064 นางสาวเนตรนภา เอียดทองใส
62013077065 นางสาวรุ5งทิวา เหล็กดี
62013077066 นายชัยพร ตระกูลศรี
62013077067 นายปFฐม ด%วงอินทร�
62013077068 นายนราธิป ทองประทุน
62013077069 นางสาววิไลมณี บุญจันทึกจีรวัส
62013077070 นางสาวนิมมิตา บุญซ่ือ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62013077071 นางสาวสร%อยฟ;า โยลัย
62013077072 นางสาวกชกร ยมเสน
62013077073 นางสาวสุทธินี บุญเอนก
62013077074 นางสาวป@ยะดา ภูอ5าว
62013077075 นางสาวยุไวรอ เหมบุตร
62013077076 นางสาวธิดารัตน� มูลป;อม
62013077077 นางสาวจันทร�นภา จันทร�แจ5มใส
62013077078 นางสาวดวงกมล ประเดิมชัย
62013077079 นายภณ ปวงปXา
62013077080 นางสาวกานติมา เชาว�ทอง
62013077081 นายอภินันท� กอนคํา
62013077082 นางสาวสุรีภรณ� เสริมศิริ
62013077083 นางสาวอังคณา ย้ิมช%าง
62013077084 นางสาวปทิตตา เมืองสุข
62013077085 นายวิทยา มีวุฒิ
62013077086 นางสาวพิชญดา อินทขันตี
62013077087 นายเนติพงษ� แก5นภักดี
62013077088 นายธิติพันธุ� ส5งเจริญทรัพย�
62013077089 นางสาวพัชรินทร� ลิลา
62013077090 นายปกป;อง เอียดทองใส
62013077091 นายอภิสิทธ์ิ ทองขัน
62013077092 นางสาวศิริภรณ� คงรักษา
62013077093 นางสาวกนกวรรณ กากแก%ว
62013077094 นายวีรชัย สุวรรณสาร
62013077095 นางสาววลัยพรรณ มะลิวัลย�
62013077096 นางสาวปรียาภรณ� จัตุชัย
62013077097 นางสาวณัฐธิดา เบ%าหล5อเพชร
62013077098 นางสาววันทนีย� จันทวงษ�
62013077099 นางสาววันวิสาข� ทองเปรม
62013077100 นางสาวมณีรัตน� อินแสง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013077101 นายคงฤทธ์ิ รอบคอบ
62013077102 นายวรพันธุ� ป@ยะวิทยานนท�
62013077103 นางสาวอังคณา ลือชา
62013077104 นางสาวชุติพร หวานนอก
62013077105 นางสาววิรเจน ป@งเมือง
62013077106 นางสาวอารยา สังข�นาค
62013077107 นางสาวพิมใจ บุญนิล
62013077108 นางสาวปาริชาติ แสงวรรณลอย
62013077109 นายธามธัน เปรุนาวิน
62013077110 นางสาวฝนทิพย� กระทรวงไทย
62013077111 นายป@ยังกูร เรืองมาลัย
62013077112 นางสาววิลาสินี บุญศรีโรจน�
62013077113 นายพิชัย ดาวดอน
62013077114 นายทศพล สวัสด์ิ
62013077115 นางสาวกมลทิพย� อภิพงศ�วัฒนกุล
62013077116 นายกฤษณะ ชินบุตร
62013077117 นางสาวธวัลรัตน� ฉันท�แต5ง
62013077118 นางสาวสกุลฤดี ธิติวรพันธุ�
62013077119 นางสาวกมลวรรณ อ5อนมาก
62013077120 นางสาวสุวิมล นรารักษ�
62013077121 นายวิศรุต กุศลสอาดเอี่ยม
62013077122 นางสาววิลาสินี แก%วพิทักษ�
62013077123 นางสาวลลนา พรมโคตร
62013077124 นายธนพล เอื้อเสรีวงศ�
62013077125 นางสาวพิไลพรรณ ทองน%อย
62013077126 นายวุฒิพงษ� ชุ5มอิน
62013077127 นางสาววรนิฐา ไชยรัตน�
62013077128 นางสาวรัชษา บัวยังตูม
62013077129 นางสาวอาฟYณี ลาเตUะ
62013077130 นายทักษ�ดนัย วงค�ป@นตา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62013077131 นางสาวเสาวณีย� คงช5วย
62013077132 นายนพดล เด็นหมิน
62013077133 นางสาวกฤษดี ทันท5าหว%า
62013077134 นางสาวป@ยะฉัตร พุดกล่ํา
62013077135 นางสาวกรรวี อรุณเจริญพรชัย
62013077136 นายปฏิวัติ คล%ายมุข
62013077137 นางสาวภัณฑิรา อุมาสะ
62013077138 นางสาวภัทราพร พลเสน
62013077139 นายชยุตม� อัศวธีระเกียรต์ิ
62013077140 นายนพดล สิริรักษ�
62013077141 นางสาวพิจิตรา สัมมะจารินทร�
62013077142 นายอนุพงษ� เนาวรัตน�
62013077143 นายจิรวัฒน� นาคทอง
62013077144 นางสาวสุพัตรา สาระวัน
62013077145 นางสาวจิระประภา วารักดี
62013077146 นางสาวพัชราภรณ� นุสุข
62013077147 นางสาวพิมพ�วิภา สุวรรณ�
62013077148 นางสาวสุกัญญา ศรีเจริญ
62013077149 นายกิตติพศ เปาอินทร�
62013077150 นางสาวสุกฤตา เทศพันธุ�
62013077151 นายธิปไตย ละครชาตรี
62013077152 นายบรรณวิชญ� รงสุวรรณาภรณ�
62013077153 นางสาวรัศมี ดุกหลิ่ม
62013077154 นายกิตติศักด์ิ รินทะนา
62013077155 นายพรพล ชาลี
62013077156 นางสาวหนึ่งธิดา ลือบุญ
62013077157 นางสาวธพรรษพร บัวพุ5มอนันต�
62013077158 นางสาวปรายฟ;า ฤทธ์ิเดช
62013077159 นางสาวชลธิชา เล็กสกุล
62013077160 นางสาวกนกพร งางาม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013077161 นางสาวณัฏฐภัค วัฒนาสวัสด์ิ
62013077162 นางสาววิจิตรา สุดห5วง
62013077163 นางสาวจุฑามาศ บุตรไทย
62013077164 นางสาวณัชชารัช สุทธิแสน
62013077165 นางสาวนิตยา ปราณีตพลารักษ�
62013077166 นางสาวนฤมล ดุนสุข
62013077167 นางสาวสุดา ผลจันทร�
62013077168 นายบัญชา บุญญาพิทักษ�
62013077169 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เรือง
62013077170 นางสาวพัชริดา ระหาร
62013077171 นายวัชรินทร� คําเจียก
62013077172 นางสาวฑิฆัมพร สําราญจิตต�
62013077173 นางสาวจิราภรณ� โพนทา
62013077174 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกุลรภัส กุลอานจันทึก
62013077175 นางสาวจอมทอง แก%วมุด
62013077176 นายนัทธพงศ� สุขโหตุ
62013077177 นายเจษฎา มีทรัพย�
62013077178 นางสาวนรีนุช ชาญชิตร
62013077179 นางสาวเชษฐสุภางค� อาษาแก%ว
62013077180 นางสาวปรียารัฐ กล%วยคํา
62013077181 นายสุเชาว� เบ%าวัน
62013077182 นางสาวธมลวรรณ สาเจริญ
62013077183 นางสาวพิชญธิดา ชินวงศ�
62013077184 นายเกษมสันต� ต%นวงศ�
62013077185 นางสาวรจนา รถไฟ
62013077186 นางสาวณัฐกานต� รักไทย
62013077187 นางสาวกนกพิชญ� กาหยี
62013077188 นายอาลีฟ สนิหวี
62013077189 นายกฤษณพงศ� เฟLMองทอง
62013077190 นายเสกสรร ติงสะ
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ระดับปริญญาตรี

62013077191 นางสาวสวรส สรกล
62013077192 นางสาวประเทียน คุณช5วย
62013077193 นางสาวสาวิตรี แสนอุดม
62013077194 นายพีระเสฐ โภคินเอกวัฒน�
62013077195 นางสาวทิวาพร ดํารงชาติ
62013077196 นางสาวสุรางค� สมดอก
62013077197 นางสาวนุชวรา สัตบุตร
62013077198 นางสาวกนกพรรณ สงเคราะห�ราษฎร�
62013077199 นางสาวรดา คล5องพยาบาล
62013077200 นางสาวสิรินภา บุญสม
62013077201 นางสาวณัฏฐภัทร โตด%วง
62013077202 นางสาววายุรี พรมสุรินทร�
62013077203 นายธนกร ระเบ็ง
62013077204 นางสาวพรรณชินี ทองเทพ
62013077205 นางสาวลลินน� จอมคําสิงห�
62013077206 นายนิอัสลัม สะซี
62013077207 นางสาวนันทินี ชูแสง
62013077208 นางสาวชุลีพร รักษายศ
62013077209 นายปริญญา อิ่มกระจ5าง
62013077210 นายทีปเทพ แก5นบุญ
62013077211 นางสาวสิริอนงค� ศิริพันธุ�
62013077212 นางสาวแก%วมณี ปุราถานัง
62013077213 นางสาวอุทุมพร หน5ายคอน
62013077214 นายอาณัติ นิยมเดชา
62013077215 นางสาวสาวิตรี จันทร�สมบูรณ�
62013077216 นางสาวบุญจิรา เทศารินทร�
62013077217 นางสาวกิตต์ิวรัตถ� มากช5วย
62013077218 นางสาววิภาวรรณ ขันคํานันตUะ
62013077219 นางสาวยุวธิดา วิไล
62013077220 นางสาวธัญญาธาร วันแอเลาะ
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ระดับปริญญาตรี

62013077221 นางสาวพัชราภรณ� มณีวงษ�
62013077222 นางสาวธัญญ�นภัส วิริยาวัชรนนท�
62013077223 นายศิวานนท� พละทรัพย�
62013077224 นางสาวนภสร แก%วแก5นคูณ
62013077225 นางสาวพนิตา นาคประดิษฐ�
62013077226 นางสาวโสภิตา ไวแสน
62013077227 นางสาวนิราพร วงศ�คะสุ5ม
62013077228 นางสาวนิราวรรณ ธรรมเสนีย�
62013077229 นางสาวภิญกุลณดา รัตนพล
62013077230 นางสาวป@Pน ป@Pนแก%ว
62013077231 นายณัฐพล โพธ์ิฉลวย
62013077232 นางสาวจิรัญญา พิศาลสัมพันธ�
62013077233 นายอภิชาติ ด%วงสัตย�ธรรม
62013077234 นายอัครวัฒน� อํานวยอภิโชติ
62013077235 นางสาวชนาพร พงศ�กิจกุล
62013077236 นายวิศรุต รุจิฉาย
62013077237 นางสาวขวัญจิรา แสงสง
62013077238 นายกิตติธัช เชื้อทองอยู5
62013077239 นางสาวซูไฮดา หามะ
62013077240 นางสาวหทัยกาญจน� พงษ�ศิริ
62013077241 นางสาวชุดากร ย้ิมแต%
62013077242 นายวรพล ธนวิวัฒน�
62013077243 นางสาวชนิดาภา หมอนสุภาพ
62013077244 นางสาวณัฏฐิติ ใจดี
62013077245 นายสุรกานต� กรานชง
62013077246 นางสาวพิชชานันท� หอมทั่ว
62013077247 นางสาวกมลชนก วงษ�หวังจันทร�
62013077248 นางสาวญาสุมินทร� ภูวาดสาย
62013077249 นายธีร�ดนัย รักษ�จินดา
62013077250 นายณัฐนนท� สุพัฒนาภรณ�
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62013077251 นายสันติภาพ ใจโฮ%งลํา
62013077252 นางสาวจิราวัลย� จําปาบุญ
62013077253 นายวรัตถ� มากกาญจนกุล
62013077254 นางสาวณัฐวรรณ โสตะวงษ�
62013077255 นางสาวภคพร มานะเจริญสุข
62013077256 นายกณิศ สิงห�เวียง
62013077257 นายอภิสิทธ์ิ แก%วลุ5มใหญ5
62013077258 นางสาวภคพร โชคถกลเกียรติ
62013077259 นายชนัต ศรีสุข
62013077260 นายสิทธิโชค พันธ�ประสาท
62013077261 นายจตุรงค� สุขโกษา
62013077262 นางสาวพิชญา ชิตโชติอนันต�
62013077263 นายศักรนันทน� คชกิจจารักษ�
62013077264 นางสาวเสาวลักษณ� ขลุดสกุล
62013077265 นางสาวดลนภา สิงขรอาสน�
62013077266 นางสาวศิริรัตน� คลังสุวรรณ
62013077267 นางสาวอารีรัตน� มีเจริญ
62013077268 นางสาวพรพิมล สุขะปรเมษฐ
62013077269 นางสาววรนันทน� สิทธิชัย
62013077270 นางสาวเอ็นนาอํา ตะมอตํา
62013077271 นายกิตติพงษ� ข5มอาวุธ
62013077272 นายบริพัทธ� ฉุยกลม
62013077273 นางสาวปานวิชญาณ� ดีแก%ว
62013077274 นายอลงกรณ� นาเมืองรักษ�
62013077275 นางสาวชโลบล สุขศรี
62013077276 นางสาวจิรนันท� รามภักดี
62013077277 นายณัชกิตต� ศิลปYโยดม
62013077278 นางสาววรางคณา อิ่นคํา
62013077279 นางสาวกัญญา รัตนสังข�
62013077280 นางสาวยุวดี นุ%ยแสงทอง
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62013077281 นางสาวอภิชญา มณีศรี
62013077282 นางสาวเพชรรัตน� สว5างสุข
62013077283 นางสาวธนิษฐา ที่ดี
62013077284 นางสาวณัฐริกา พรมชริ
62013077285 นางสาววาสนา อุมานนท�
62013077286 นายเมธวัจน� ไพศาลสิทธิพร
62013077287 นางสาวณัฐพร ปางชาติ
62013077288 นางสาวณัฐนิช ธนาบริสุทธ์ิ
62013077289 นางสาวดวงกมล เกิดทอง
62013077290 นายณัฐธนกร พันธรักษ�
62013077291 นางสาวเมทินี คงแก%ว
62013077292 นายวราทร เลิศบุญ
62013077293 นางสาวแสงอรุณ ใจแก%ว
62013077294 นางสาวดวงใจ บ%านใหม5
62013077295 นางสาวอัจฉราพร ลุกจันทึก
62013077296 นางสาวสุวรรณา ดวงแก%ว
62013077297 นางสาวจุฑารัตน� สุริยะชัย
62013077298 นายนเรศ หลอดแก%ว
62013077299 นางสาวสาวิกา พรมศรีธรรม
62013077300 นางสาวบุษบา เดชาโพธิสกุล
62013077301 นางสาวสุภา ฤกษ�อินทรีย�
62013077302 นางสาวธันยนันท� สิทธิวุฒิ
62013077303 นางสาวศิริภา ศิริโภคา
62013077304 นางสาวฐิติรัตน� แซ5เล5า
62013077305 นายทศพล มีจันทร�
62013077306 นางสาวสุลัดดา ลําสมุทร
62013077307 นายกานต�ภพ แก5นเฉลียว
62013077308 นางสาวซาร5า มณี
62013077309 นางสาวชรรินทร� ราชาตัน
62013077310 นายภักด์ิภูมิ เครือเงิน
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62013077311 นายชวณัฐ โอวาท
62013077312 นายพงศกร ภาษี
62013077313 นายประสานศักด์ิ บุญโต
62013077314 นางสาววิจิตรตรา ทองดี
62013077315 นายพัชรดนัย ไชยเดช
62013077316 นายนิวัฒน� ย้ิมแย%ม
62013077317 นายศรัณยพงศ� ขําศรี
62013077318 นางสาววิภาดา สารปรัง
62013077319 นางสาวณัฐรี วงค�รอบ
62013077320 นางสาวจุฑาทิพย� แสงงาม
62013077321 นางสาวนิศา มอบพิจิตร
62013077322 นางสาวกวินรัศม� บุญทศ
62013077323 นายสุธน เวชรัตน�
62013077324 นางสาวกีรติยา มงคล
62013077325 นางสาวมานิดา สกุลวงศ�
62013077326 นายวีรภัทร เจริญกันภัย
62013077327 นางสาวชนกพร ชนะกาญ
62013077328 นายจักรพันธ� บัวบุญมา
62013077329 นายจักรพันธ� บุหลัน
62013077330 นางสาวพิชญานันท� สิงห�สาย
62013077331 นางสาวอาอีซะฮ� เจUะเยะ
62013077332 นางสาวธนพร อุษา
62013077333 นางสาวณภาภัช เกียรติเกษมสุข
62013077334 นางสาวเมธพรรธน� กุลวัชร�สิทธา
62013077335 นางสาวอริสษา พรมกลิ่น
62013077336 นายจตุพล อุตรช5อ
62013077337 นางสาวเปมิกา มีศรีสุข
62013077338 นางสาวจริยา เต5าแก%ว
62013077339 นางสาวฤดี แสงอภัย
62013077340 นายภูเมศว� วรรณโชดก
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62013077341 นางสาวปนัดดา คทธมาตย�
62013077342 นางสาวนันท�มนัส จรัสเอี่ยม
62013077343 นางสาวชุติวรรณ เอี่ยมถนอม
62013077344 นายมงคล คุ%มสา
62013077345 นางสาวกนกพร ไทยขวัญ
62013077346 นางสาวติตราภรณ� คําแก%ว
62013077347 นายธัชพงศ� เภกะสุต
62013077348 นางสาวกาญจนาพร ธรรมโล
62013077349 นางสาวณัฎฐา โอภานนท�
62013077350 นางสาวนารีรัตน� เสถียรสุนทร
62013077351 นางสาวณัฐศิริ ดนตรี
62013077352 นายอินทร�ทูล กEาเป[ง
62013077353 นายสุชาติ จงพ5วง
62013077354 นายตวงกิจ รุ5งพิริยะโรจน�
62013077355 นางสาวเมธาวรินทร� แหลมทองธนชัย
62013077356 นางสาววาสนา นุ5มสารพัดนึก
62013077357 นายชานนท� บุญมาเลิศ
62013077358 นายวิโรจน� บุญแก%ว
62013077359 นายประสบสุข บุญเจริญ
62013077360 นายชิษณุพงษ� บุญเกิดสุขเจริญ
62013077361 นางสาวจอมขวัญ พูลเพ่ิม
62013077362 นางสาวพรวิไล เศษดาห�
62013077363 นางสาวกุณวิชญา ธนาภพธัญธนา
62013077364 นายณัฎฐวัฒน� อนันต�ณัฎฐพงศ�
62013077365 นางสาวชลิตา ธรรมสอน
62013077366 นางสาวเสาวภา วิกิจการโกศล
62013077367 นางสาวพรพรรณ โลหะรัตน
62013077368 นายวิศรุต คล%ายคลึง
62013077369 นางสาวนิภา กันจันทร�วงศ�
62013077370 นายถาวร พุฒหอม
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62013077371 นายศุภกิตต์ิ งามสม
62013077372 นางสาวกมลวรรณ ภู5ธงทอง
62013077373 นายเศรษฐวัชร เชิดฉาย
62013077374 นางสาวณัฎฐณิชา สุวรรณย่ิง
62013077375 นายอรรถพล คําสืบ
62013077376 นายวรกันต� ปุณยหทัยกุล
62013077377 นางสาวกมลชนก นามวงค�
62013077378 นางปริยกร นนพิจิตร
62013077379 นางสาวแพรตะวัน นิธิอัครนันท�
62013077380 นางสาวมาลินี บุญจง
62013077381 นายธนวัฒน� เกิดหนู
62013077382 นางสาวอติตา อั้นซ%าย
62013077383 นางสาวปราณี ปFนทา
62013077384 นายอานุภาพ จิตชัยเจริญ
62013077385 นางสาวรัชนีกร หอมรื่น
62013077386 นางสาวณิชา ศรีอะภัย
62013077387 นางสาวอชิรญา โตอดิเทพย�
62013077388 นายณัทกร ศรีไทย
62013077389 นางสาวอมรทิพย� เมธะพันธุ�
62013077390 นายเจษฎา แซ5ฮุ%ย
62013077391 นางสาวมาริษา เนื้อนาค
62013077392 นางสาวซูอัยบะห� กาเตUะ
62013077393 นางสาวกรรณิการ� จําปาแขม
62013077394 นายณัฐพงษ� บุญครอง
62013077395 นางสาวณัฐมน คุ%มนุช
62013077396 นางสาวณปภัช อัครกิตติเกษม
62013077397 นางสาวกชกร ลีตระกูล
62013077398 นางสาวกวินธิดา ฤทธิปFญญา
62013077399 นายพงศ�ก%องศักด์ิ ยอดพยุง
62013077400 นายธนกร ศิริชุมพันธ�
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62013077401 นายสุทธิพงษ� นันวงค�
62013077402 นางสาวพัชรีพร แพงไธสง
62013077403 นางสาวสมศรี สัญญารักษ�
62013077404 นายอิศรา สุขสมโชติ
62013077405 นางสาวธาราภรณ� จิตรบรรจง
62013077406 นางสาวโรสณา อวนข%อง
62013077407 นางสาวสุพัตรา ไทยโคกสี
62013077408 นางสาวกัณฐมณี เห5งรวย
62013077409 นางสาวภัทรพร อาชะนะชัย
62013077410 นางสาวศิริรัตน� อะสิเอก
62013077411 นางจุฬาลักษณ� คีรีคช
62013077412 นางสาวทัสดา นามพิมพ�
62013077413 นางสาวพรรณทิพย�ภา ชนะพิน
62013077414 นายวัฒนชัย กุดแถลง
62013077415 นายสรรทรรศ โล5ห�งาม
62013077416 นางจรรยา จิตต�วรจินดา
62013077417 นางสาวนกเล็ก เขตรักษา
62013077418 นายวีระยุทธ ลักษณาวงศ�
62013077419 นางสาวกมลวรรณ พรหมจันทร�
62013077420 นางสาวกันต�กนิษฐ� โสภณพัฒนการ
62013077421 นางสาวทนตวรรณ บุญคําพงษ�
62013077422 นางสาวชนนิกานต� อุดคําเที่ยง
62013077423 นางสาวดรรชณี คําจุมจัง
62013077424 นางสาวปลิดา บัวใหญ5
62013077425 นางสาวสิริพร พรหมหาญ
62013077426 นายธีร�ธวัช ตันติธนกิจ
62013077427 นางสาวกนกวรรณ งานทนะ
62013077428 นางสาวศุณัฏฐ�ธิดา ไตรทรัพย�
62013077429 นางสาววันวิสาข� เอียดประพาล
62013077430 นางสาวทิฆัมพร หมวดสิงห�
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62013077431 นางสาวคณิศร�รวี เตชะเอื้อย
62013077432 นางสาวกาญจนาพร นวลจันทร
62013077433 นางสาวบุษบา วงชาดี
62013077434 นายวิชชุกร ลอยนภา
62013077435 นางสาวพานิกา ค5วยคํา
62013077436 นางสาวญาฐิติมญช� สิมพา
62013077437 นายนันทวัฒน� อ%นคล้ํา
62013077438 นายชัยณรงค� บุญยขันธ�
62013077439 นางสาวบุษรินทร� อําไพจิตร
62013077440 นางสาวจิรารัตน� เทพสิงห�
62013077441 นางสาวศุภิสรา แสงหล5อ
62013077442 นางสาวงามพะงัน แซ5จ่ัง
62013077443 นางสาวอัมรินทร� ร5มลมูล
62013077444 นางสาวกัญชลา ปาโน
62013077445 นางสาวศศิธร พรมลา
62013077446 นางสาวณิชกานต� จิราพงษ�
62013077447 นางสาวภาริตา จิตประทุมรัตน�
62013077448 นางสาวพัดตราภรณ� บุญวงศ�
62013077449 นางสาววิชญาพร ธนากิจชัชวาลย�
62013077450 นางสาวพรนภา แท5นขํา
62013077451 นางสาวจีรนันท� จากยางโทน
62013077452 นางสาวชนานันทน� แจ%งการณ�
62013077453 นางสาวแอน สุขเกตุ
62013077454 นางสาวณัชชา หมอกยา
62013077455 นางสาวรัชนีกร กุลด%วง
62013077456 นางสาวจุฑารัตน� ใจดี
62013077457 นางสาวอริสา แป;วบุญสม
62013077458 นายณสตพร สินธุวา
62013077459 นางสาวสลิลทิพย� ลีลาวิจิตรกุล
62013077460 นายสุขสันต� พันรังษี
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62013077461 นางสาวมยุรี เลาศรี
62013077462 นายคุณากร อุทิศานนท�
62013077463 นางสาวจิตตรีขวัญ แขวงภูเขียว
62013077464 นางสาวภัทราวดี วะชุม
62013077465 นางสาววรินยุพา มากมูล
62013077466 นางสาวศุภาวรรณ ศรีไทยแก%ว
62013077467 นางสาวปุณยนุช วิโชติวรรธ
62013077468 นายเฉลิมชาติ สาธิตอภินันท�
62013077469 นายภัทรกฤษฏ์ิ ภู5แก%ว
62013077470 นายปริญญา เวโรจนเวช
62013077471 นายอาหลี นาดมา
62013077472 นางสาวบุษบาวรรณ วิเศษทอง
62013077473 นางสาวพรนิภา ใจดี
62013077474 นางสาววนาลี วีระศักด์ิ
62013077475 นายอภิรักษ� ทองศรี
62013077476 นายนิรันต� บัวชื่น
62013077477 นายวัฒนชัย ม่ิงเหล็ก
62013077478 นายสุริยันต� ธรรมสัตย�
62013077479 นายปกรณ� อู5ภู5
62013077480 นางสาววรุณพร สุวรรณธานินทร�
62013077481 นายอภินันท� จันทนา
62013077482 นายป@ยะพงษ� พุ5มมะลิ
62013077483 นายกิตติกร คนหาญ
62013077484 นายกรกิจ บนปFนเชื้อ
62013077485 นางสาวกิตติยาภรณ� หยู5มุ%ย
62013077486 นางสาวนพเก%า คชากัญจน�
62013077487 นายภูวดล กล่ําเทพ
62013077488 นางสาวสุทธิดา รักษายศ
62013077489 นางสาวธัญญรัตน� อรรถชัย
62013077490 นางสาวสุรีรัตน� อาศัยพลวง
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62013077491 นางสาวพิธุกานต� แซ5หว5าง
62013077492 นางสาวนิตยาวรรณ สาทร
62013077493 นางสาวโชติกา สุขกิจบุญนิธิ
62013077494 นางสาวฐิติมา มงคลภัสสิริ
62013077495 นางสาวอรนิชา เปลี่ยนขํา
62013077496 นางสาวขนิษฐา เขียนชื่น
62013077497 นางสาวภัชนุช ฟFกแย%ม
62013077498 ร%อยตรีชนะเทพ แสงนุ5ม
62013077499 นางสาวปนัสญา ปุณวัฒนา
62013077500 นางสาวสุมณฑา ศุภศร
62013077501 นายเจษฎา เพ็ญโพธ์ิ
62013077502 นางสาวดวงหทัย เดชสนอง
62013077503 นายสิรวิชญ� เงินสอน
62013077504 นายปFงปอน อยู5สุข
62013077505 นางสาวชิตยาภรณ� สีทาสี
62013077506 นายสุขวิช ชาญณรงค�กุล
62013077507 นางสาวพิมพ�อร หลิมประเสริฐศิริ
62013077508 นายทักษ�ดนัย วัชรสินธุ
62013077509 นางสาวชยกร ศรีแก%ว
62013077510 นางสาวศิริวรรณ ชัยวัธนวิบูล
62013077511 นางสาวเบญจรัตน� อรรคชัย
62013077512 นายนทีทร ไชยบุญเรือง
62013077513 นางสาวธมกร จันทนา
62013077514 นางสาวบุญสิตา แช5มจุ%ย
62013077515 นายโชคอนันต� พรมคนซ่ือ
62013077516 นางสาวปาจรีย� ป@ยะไพศาลสกุล
62013077517 นางสาวภาวิณี จารุวิวัฒน�วงศ�
62013077518 นางสาวธิดาพร แสงแก%ว
62013077519 นางสาวพร%อมสิริ พิชญ�ภักดีอนันต�
62013077520 นายพงศนาถ บุญรวบ
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62013077521 นางสาวอนงค�ภรณ� กันตังกุล
62013077522 นางสาวเขมิกา ทองเต็ม
62013077523 นายอัศนี รสนิ่ม
62013077524 นางสาวอัญชญา ทารินทา
62013077525 นายสิทธิศักด์ิ อินนิมิตร
62013077526 นางสาวเปรมฤทัย นาคถาวร
62013077527 นางสาวสุภัสสร แสนสุรัตน�
62013077528 นางสาวทิฐินันท� แดดภู5
62013077529 นางสาวภูริตา สุขศิริ
62013077530 นายสุไลมาน ฮะแวกะจิ
62013077531 นางสาวสุภัทสา ยังโยมร
62013077532 นางสาวกรกนก พงศ�สกุล
62013077533 นางบัวศรี อุบลศิลปQ
62013077534 นางสาวไอลดา ยาการียา
62013077535 นายอิงครัต ศรีอินทายศ
62013077536 นายภัควรรธน� วราธนาณวัธน�
62013077537 นางสาวสวรรณยา ศิลปไชย
62013077538 นายปFญญา สุขเจริญ
62013077539 นางสาวกชกร แสนโคตร
62013077540 นางสาวลฎาภา ศรีสุวรรณ
62013077541 นางสาวอารยา สิทธิสาริกิจ
62013077542 นายอัษฎางค� ขํามะโน
62013077543 นางสาววรรณวิสา คุ%มรําไพ
62013077544 ว5าที่ ร.ต.ไพศิษฐ� นามบุตร
62013077545 นางสาวอชิรญาณ� หม่ืนพรมไพร
62013077546 นางสาวปาฐพร ศรีนิ่ม
62013077547 นางสาวนิจจารีย� อินทวงศ�
62013077548 นางสาวภาวินี อุ5นแก%ว
62013077549 นายจตุรงค� มาท%วม
62013077550 นางสาวจารุวรรณ นันตะริ
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62013077551 นายณัฐวัฒน� วงค�เอี่ยม
62013077552 นายศิลปชัย เพ็ชรประสมกูล
62013077553 นางสาวกาญจนา แคนหนอง
62013077554 นางสาวสุนารี เรือนทอง
62013077555 นางสาวอภิญญา ปานตUะระษี
62013077556 นางสาวกนกวรรณ ศิลาคชสาร
62013077557 นางสาวแววตา ลาเทิง
62013077558 นายสุชาติ สุวรรณสังข�
62013077559 นางสาวเกวลิน แสวงรัตน�
62013077560 นางสาวจามจุรี หารไชย
62013077561 นายปณทัช วิชัยดิษฐ
62013077562 นางสาวเสาวลักษณ� พรหมณี
62013077563 นายไพริน นุชประมูล
62013077564 นางมธุรส โค%วจํารัส
62013077565 นางสาวกนิษฐา สุขเกิด
62013077566 นางสาวกนกอร พูนสง
62013077567 นายวรวิช คําโอด
62013077568 นางสาวเกศมณี พาซุย
62013077569 นายอภิศักด์ิ ยอยรู%รอบ
62013077570 นายรัฐพล ตันตินิจกุล
62013077571 นางสาวจันทร�นิสาห� เต็มสงสัย
62013077572 นางสาวสมใจ น%อมวงค�
62013077573 นางสาวคชบงกช พัฒนาวนิชกุล
62013077574 นางสาวจริยา แสงหาชัย
62013077575 นางสาวบุญยาพร มิตราภินันท�
62013077576 นางพิไลวรรณ จงจิตต�
62013077577 นางสาวกฤชญา แมะบ%าน
62013077578 นางสาวอภิชญา ฉายานนท�
62013077579 นายฤชัย หวานแท%
62013077580 นางสาวภูริสา รอดเดช
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62013077581 นางสาวภัททิรา แวดาโอะ
62013077582 นางสาวพัชราภรณ� มะสุนี
62013077583 นางสาวนิตยา สมานมิตร
62013077584 นายปณิธาน พูลวงศ�
62013077585 นางสาวจุฑามาศ อู5เจริญ
62013077586 นางสาวดารุณี เม็ดฝ;าย
62013077587 นายนันทวิทย� เนตรภักดีตระกูล
62013077588 นายพงศ�เทพ เพ็งนาท
62013077589 นางสาวเจนจิรา สนุ5นดี
62013077590 นางสาวสุธาทิพย� พันธวงศ�
62013077591 นางสาวอัญญ�มาลี วชิรพันธ�วิชาญ
62013077592 นางสาวนภา สีดี
62013077593 นางสาวศุภิสรา แก%วยัง
62013077594 นายพลวรรธน� ยุติธรรม
62013077595 นางสาวธนาศรี พานทอง
62013077596 นางสาวรูฟFยซUะห� สูหลง
62013077597 นางสาวอุไรรัตน� สอนหนูน%อย
62013077598 นายธนพล แสงมหาชัย
62013077599 นางสาวดรุณี ปรีด�เปรม
62013077600 นางสาวจารุวรรณ หนูชูชัย
62013077601 นายสมศักด์ิ รู%เพียร
62013077602 นางสาวอภิญญา อ5อนวิจารย�
62013077603 นางสาวชวัลรัตน� จันทร
62013077604 นายพิศิษฐ� มหาธนินวงศ�
62013077605 นางสาวภัสสรา วงษ�สมบูรณ�
62013077606 นางสาวภาณุมาศ แสงสุริยะ
62013077607 นายฐเดช ชยธรกุลศิริ
62013077608 นายกษิดิศ ธรรมใจกูล
62013077609 นางสาวจินตนา นาหอคํา
62013077610 นายปรัชญา ดรุณพงศ�
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62013077611 นางสาวณัฐธยาน� เอี้ยงฮง
62013077612 นางสาวอุมาพร วงษ�คํา
62013077613 นางสาววราภรณ� ทักษ�อรุณกุล
62013077614 นายอดิศักด์ิ ไตรรัตน�
62013077615 นายอภิชาติ วาหะรัมย�
62013077616 นางสาวกัญญาภัค น%อยทัด
62013077617 นางสาวกฤชวรรณ สุวรรณ�
62013077618 นางสาวสุธิดา บุตรสาธรรม
62013077619 นางสาวภัทรภร อนุราช
62013077620 นางสาวอัญชิษฐา ชํานาญกิจ
62013077621 นางสาวกัญญ�วรา สาตะรักษ�
62013077622 นายอนุรักษ� รัตนฉิมพลี
62013077623 นางสาวจันทร�ดี โตสุข
62013077624 นางสาวณัฐรินทร� เพ็ชรนาม
62013077625 นางสาวกนกวรรณ เมืองงาม
62013077626 นางสาวกาญจนา ภูประสิทธ์ิ
62013077627 นางสาวเกสรา โพธิสุข
62013077628 นางสาวภาวิตา มนตรีวัน
62013077629 นางสาวสุภาพร มิตรอุดม
62013077630 นางสาวกนกพิชญ� ศักด์ิสกุลวิริยะ
62013077631 นายนันทวัฒน� พิจารณ�วณิช
62013077632 นางสาวพรสวรรค� อุนามูล
62013077633 นางสาวณัฐกฤตา พุ5มเพ็ชร
62013077634 นายณัฐพัชร� ป@ยพงพันธุ�
62013077635 นายพศวีร� รักติประกร
62013077636 นางสาวนิศาชล สบเสถียร
62013077637 นางสาววราภรณ� ชื่นจรูญ
62013077638 นางสาววรรณวิภา บุญกาญจน�
62013077639 นางสาวกัณจนัส สุขเกษม
62013077640 นางสาวศุภธิดา ทองขัน
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62013077641 นางสาวภาวิณี ศรีมงคล
62013077642 นางสาวปรียานุช มณีวงษ�
62013077643 นายกรวิทย� พุ5มพวง
62013077644 นายเนฑิต ฉายแก%ว
62013077645 นางสาวกาญจน�สุภา แสนคาร
62013077646 นางสาวอุมาพร สุวจะ
62013077647 นางสาวธนารีย� เลิศพงศ�อารยะ
62013077648 นางสาวบุณยานุช วัฒนโชติภิญโญ
62013077649 นางสาวอริสา พลเลิศ
62013077650 นางสาวภาวิดา ช5างกลึงดี
62013077651 นายชาญชัย อรัญชัยยะ
62013077652 นางสาวยุวดี รัตนวงษ�
62013077653 นางสาวนลพรรณ วิเชียรโชติ
62013077654 นางสาวณัฐภัทร ฉิมพลี
62013077655 นางสาววิรชา ทาเอื้อ
62013077656 นางสาวสุธิชา เมฆนิติ
62013077657 นางสาวเพ็ญพิชชา เอมกุศล
62013077658 นายสิริโชค แคนยุกต�
62013077659 นางสาวจริญา คันใจ
62013077660 นางสาววิชชุดา สร%อยนาก
62013077661 นางสาวชนนิกานต� ฮั่วลี้
62013077662 นายภัทราวุธ แผนกระโทก
62013077663 นางสาวชนิกานต� เวียงทอง
62013077664 นางสาวเชษฐ�ธิดา ป;องแก%ว
62013077665 นายกาวิน สาสนะ
62013077666 นายณรงค�รัฐ ชาติสุทธ์ิ
62013077667 นายจักรภัทร กองหาโคตร
62013077668 นางสาวอมรรัตน� พันทะท%าว
62013077669 นางสาวละมัย ไชยจันทร�ดี
62013077670 นางสาวอริยา อุปนันท�
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62013077671 นางสาวสาวิตรี วันมงคล
62013077672 นางสาววันเพ็ญ ภูยางสิม
62013077673 นางสาวธนัชพร สุวรรณานุสรณ�
62013077674 นางสาวสุธิดา เจียวัฒนะ
62013077675 นางสาวอุทัยวรรณ ไชยคง
62013077676 นางสาวปวีณา สิทธิปFญญา
62013077677 นางสาวอัญชนา ดลชลา
62013077678 นางสาวกฤติมา ทองกก
62013077679 นางสาวศันสนีย� สถาพรชัยสิทธ์ิ
62013077680 นางสาวกัญญาภัค รุ5งศรี
62013077681 นางสาวชลธิชา ยมนา
62013077682 นายคงฤทธ์ิ ระติเดช
62013077683 นายสิรวิชญ� วนิชกุลวิริยะ
62013077684 นางสาวอาภัสรา ซ5งสกุลไพศาล
62013077685 นางสาวณัฐณิชา ทองสุภา
62013077686 นางสาวดวงกมล ถาซ%อย
62013077687 นายปฏิพล เงาอําพันไพฑูรย�
62013077688 นางสาวชุฎาพันธุ� เชื้อสาย
62013077689 นายวสันต� ตฤณธวัช
62013077690 นางสาวสุภาวดี ชื่นจิตร�
62013077691 นางสาวฎรวรรณ สิทธี
62013077692 นางสาวสิริปFญญา สนธิเณร
62013077693 นางสาวจีรนุช วัฒนสาร
62013077694 นายสรสิทธ์ิ พวงไพโรจน�
62013077695 นางสาวพัทธ�ธีรา ทองโบราณ
62013077696 นายประสิทธ์ิ ตรีรส
62013077697 นางสาวมินตรา ภูชะอุ5ม
62013077698 นายศุภกิจ จิตราทร
62013077699 นางสาวนิภาพร วิรัชวา
62013077700 นางสาวยุพิน พยัคศรี

หน%า 2590 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013077701 นายวิษณุ มิตรธรรมพิทักษ�
62013077702 นางสาวพุทธิพร สินธนามราพันธ�
62013077703 นายธนาพร วาณิชวิจิตกุล
62013077704 นางสาวอภิชญา กฤษณโสภา
62013077705 นางสาวรุจิฬา พอกระโทก
62013077706 นางสาวศันศนีย� จันทอง
62013077707 นางสาวสโรชา ปFญจวัฒนากุล
62013077708 นายอโณทัย ทองใส
62013077709 นางสาวรังสิมา แสงแก%ว
62013077710 นายลิขิต สุขคุณ
62013077711 นางสาวนัฏวดี เทียมพัด
62013077712 นางสาววริษฐา มากสุข
62013077713 นางสาวรัตนากร เบิกบาน
62013077714 นายนฤดล สีสิงห�
62013077715 นางสาวเจนขนิษฐ� สุวรรณสุทธ์ิ
62013077716 นางสาวภัคจิรา พรภิญโญ
62013077717 นางสาวบุษราภรณ� คงไมตรี
62013077718 นายปริวัตร คล%ายโต
62013077719 นางสาวละอองดาว พูลสวัสด์ิ
62013077720 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนิพัทธา จันทร�ฟFก
62013077721 นางสาวสุวิมล ศรีวงศ�ษา
62013077722 นางสาวทิศนา ซ่ือสัตย�
62013077723 นายจักรพันธ� จันทร�สว5าง
62013077724 นางสาวอริสา พลพุทธา
62013077725 นางสาวพัชรพร มูลม่ัง
62013077726 นายภาณพัช อาจหาญ
62013077727 นางสาวกานต�ระวี สุขฤกษ�
62013077728 นางสาวป@Pนกมล รักรอด
62013077729 นางสาวสาลินี จันทร�ศรี
62013077730 นายสุริยา กาแก%ว

หน%า 2591 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013077731 นางสาวสุภาวดี สินธุวารินทร�
62013077732 นางสาวพจนา จันทร�คํา
62013077733 นายศรัณย� เกตุสุข
62013077734 นายทักษิณ รัตนสุทธิ
62013077735 นางสาวพัชรี อินทพรหม
62013077736 นางสาวกฤติยา ศรีสวรรค�
62013077737 นางสาวณัฐกฤตา ทองฟFก
62013077738 นางสาวอภิศรา อินทรพรหม
62013077739 นางสาวอรวรรณ สงวนทรัพย�ศิริ
62013077740 นางสาวธัญพร จ%อยถนอม
62013077741 นางสาวธนวรรณ กาญจนลาวัณย�
62013077742 นายทศพล พงษาน%อย
62013077743 นายภูวภัทร มีราศรี
62013077744 นางสาวสาวิตรี เปล5งทองหลาง
62013077745 นางสาวจิตรามาศ เล็กอรุณ
62013077746 นางสาวดวงฤดี สุขาบูรณ�
62013077747 นายสงกรานต� น%อมเพชร
62013077748 นางสาวกนกวรรณ พิทักษ�วงศ�
62013077749 นายพฤชานนท� มุ5งจงรักษ�
62013077750 นายธวัชชัย แปลงใจ
62013077751 นางสาวกมลวรรณ ฤทธ์ิคัมภีร�
62013077752 นางสาวสุภาวดี อยู5คง
62013077753 นางสาวธัญชนก รากแก%ว
62013077754 นางสาวชนิตา พุกรัดกรุด
62013077755 นางสาวภรณ�นภัส ทองแก%ว
62013077756 นางสาวสุพัตรา เนียเซ็น
62013077757 นางสาวธารารัตน� คุซิตา
62013077758 นายภูมิพัฒน� ชัยวงศ�สาคร
62013077759 นางสาวดลพร หลวงเทา
62013077760 นางสาวกรรณิการ� หาญจิตต�

หน%า 2592 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013077761 นางสาวอาภากร ฉัตรทอง
62013077762 นายอีสาเฮาะ เจริญรุ5งพาณิชย�
62013077763 นายประกาศิต สมณะช%างเผือก
62013077764 นางสาวกชกร ปาหล%า
62013077765 นายวรุฒ ก่ิงเล็ก
62013077766 นายชวนันท� มาลี
62013077767 นางเกษราภรณ� จิณะกับ
62013077768 นายสุขวิชณ� บุดดาเพศ
62013077769 นางสาวพัชรินทร� พลายดัสถ�
62013077770 นางสาวกานดา โสประดิษฐ�
62013077771 นายพงศธร รัตนสําอางค�
62013077772 นางสาวญานิกา แก5นเรือง
62013077773 นางสาวอลิษา เมืองโคตร
62013077774 นางสาวเพ็ญประภา ทับคง
62013077775 นางสุมาลี โชคดีวัฒนเจริญ
62013077776 นางสาวเนตรอัปสร ขจรไพร
62013077777 นายอัครพล ศรีวิชัย
62013077778 นางสาวรัฐติพร นันตาดี
62013077779 นางสาววีณาวดี วรอาวรณ�
62013077780 นางสาวมะลิวัลย� เก็ตหมัด
62013077781 นางสาวทัศญานี เบ%าทอง
62013077782 นางสาวศศิประภา ไพราชสูง
62013077783 นายศรัณย� ปราบใหญ5
62013077784 นายราชกิจ จิตพิทักษ�
62013077785 นางสาวบุษกร อ5อนกลั่น
62013077786 นางสาวช5อผกา ธีระเดชากุล
62013077787 นางสาวจีราพร นูรี
62013077788 นายวารินทร� ทรัพย�สําราญ
62013077789 นางสาวสุพรรษา ก่ิงยอด
62013077790 นายนันทวัธ มะลิทอง

หน%า 2593 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013077791 นางสาวบุษกร เวชชศาสตร�
62013077792 นางสาวชิโณทัย นิลแก%ว
62013077793 นางสาวพรธีรา พลายด%วง
62013077794 นางสาวอทิตยา เทียนภู5
62013077795 นางสาวพรนภา จบศรี
62013077796 นางสาวเสาวลักษณ� บุญสุนีย�
62013077797 นายอานนท� ป@ติเศรษฐพันธุ�
62013077798 นางสาวปาณิสรา ดวงจิตสิริ
62013077799 นางสาวภูริดา เจียมทอง
62013077800 นางสาวปรีชญา ผลไม%
62013077801 นางสาวธนาภรณ� บูรณะสุวรรณ�
62013077802 นางสาวนัฏฐาพร ลาดเหลา
62013077803 นางสาวชญาภา นาคะไพบูลย�
62013077804 นางสาวณิรัชตชา ผลอรรถ
62013077805 นางสาวเกศรินทร� สุกหอม
62013077806 นางสาวพัชร�ธรัตน� อนุภวาลย�
62013077807 นายโกสิษ คูสกุล
62013077808 นายคมสัน อินทจันทร�
62013077809 นางสาวจรัสศรี ใหม5เทวินทร�
62013077810 นางสาวรุจิรา ไกรนรา
62013077811 นางสาวสุกัญญา บุญมา
62013077812 นางสาวลัขณา คเชนทร�ภักดี
62013077813 นายอภิชิต สาคร
62013077814 นางสาวปวีณา ม5วงคํา
62013077815 นางสาวนิรชา จิตหงษ�ทอง
62013077816 นายไกรสร สูนคํา
62013077817 นางสาวสุนิสา ฉายอรุณ
62013077818 นายนิติ กฤษฎาจันทร�
62013077819 นายชนินทร� อินยัง
62013077820 นายธัญภวิศ อุ%มเครือ

หน%า 2594 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013077821 นางสาวจันทรา อุทัยทัศน�
62013077822 นางสาวอลิษา คงทรัพย�
62013077823 นายนฤนาท กาญจนหิรัญ
62013077824 นางสาวเกวลิน ม่ันเกษม
62013077825 นางสาวเพ็ญนภา หล%าลุน
62013077826 นางสาววารุณี ไชยโยธา
62013077827 นางสาวกิตติภา กิจสุขกาย
62013077828 นางสาวชญาญ�พัฏฐ� พรมจันทร�
62013077829 นางสาวณีรนุช รักเชื้อ
62013077830 นายจริวัฒน� กุลเจริญ
62013077831 นางสาวนาซีบUะ สะอะ
62013077832 นางสาวสุภัค แสงแก%ว
62013077833 นางสาวกองกาญจน� ศรีสังวาลย�
62013077834 นายวศิน ศรีใส
62013077835 นางสาวนงนุช กุลไชย
62013077836 นางสาวฐิติพร ไชยมงคล
62013077837 นางสาวอาทิตยา สัตถาผล
62013077838 นางสาวนวรัตน� โพธ์ิหล%า
62013077839 นางสาวดลยา บูรณะพล
62013077840 นางสาวศิริวรรณ พิมดี
62013077841 นางสาวรัฐติพร กีหงษ�
62013077842 นายสุทธิภาส เข็มทองคํา
62013077843 นางสาวเกศกนก จันทบุตร
62013077844 นายอนุพงศ� จตุปFญญาโชติกุล
62013077845 นางสาวศิลาพร บุญเต่ียม
62013077846 นางสาวธิดา ไชยบุญทัน
62013077847 นางสาวมนัสสวี คงขาว
62013077848 นางสาวเจติยา รอดปราณี
62013077849 นางสาวพิริยา บัวราช
62013077850 นางสาวกมลวรรณ เต5อเอม

หน%า 2595 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013077851 นางสาวจุฑารัตน� โปสูน
62013077852 นางสาวสุกัญญา ปานช%าง
62013077853 นางสาวฉัตรพร ปุรณะวิทย�
62013077854 นางสาวทิพวรรณ สืบวงค�
62013077855 นางสาวปรารถนา ถนอมวงษ�
62013077856 นางสาววรรณศิรัศม์ิ แก%วการดี
62013077857 นางสาวรัตติยา ต%นวิชา
62013077858 นางสาวสุภัค จุฑามณีพงษ�
62013077859 นายสุขสันต� อ5อนธรรม
62013077860 นายกันต�ธีร� แผ%วบาง
62013077861 นายสุริยัน นุ5มต5าย
62013077862 นางสาวชลดา บุญจันทร�
62013077863 นายพสุพัทธ� เทพกอม
62013077864 นางสาวชณัฏทิพพ� สารากรบริรักษ�
62013077865 นางสาววราภรณ� ศรีขัดเค%า
62013077866 นายภาณุวิชญ� พูลทรัพย�
62013077867 นางสาวอัมรินทร� ดอนกาวิน
62013077868 นายชุมพร บุญภู5
62013077869 นางสาวชญาพิมพ� กระตุดนาค
62013077870 นางสาวรุ5งรัตน� ช%างน%อย
62013077871 นายอํานาจ มงคลสืบสกุล
62013077872 นายแวมูฮัมหมัด เทพวารินทร�
62013077873 นายสุนทร แก%วคํา
62013077874 นางสาวเรณุกา งานมณีกาญจน�
62013077875 นางสาวธัญญลักษณ� อ%นอําพล
62013077876 นายนฤมิต จิตมหาวงศ�
62013077877 นายศุภกิตต์ิ เมโท
62013077878 นางสาวภัทรมน สวนแก%ว
62013077879 นายวีรภัทร กาญจนามงคลชัย
62013077880 นางนฤมล บุญปวน

หน%า 2596 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013077881 นางสาวสุภาวดี โคตรประทุม
62013077882 นางสาวกมลชนก อินทา
62013077883 นางสาวเพ็ญศรี แซ5คู
62013077884 นายคมกฤช พานแก%ว
62013077885 นางสาววาสนา นาเจริญ
62013077886 นางสาวพวงทอง ดอนแก%ว
62013077887 นางสาวฐิตาพร ก%องสมุทร
62013077888 นางสาวมัณฑนา จุลเนตร
62013077889 นางสาวนิฐิรัก ผงประเสริฐ
62013077890 นายกิตติพงษ� การดี
62013077891 นางสาวรุ%งเพชร วงษ�จุ%ย
62013077892 นางสาววัชราภรณ� วิถียุทธ�
62013077893 นางสาวภีรติกานต� มีสุวรรณ
62013077894 นายสุทธิสิทธ์ิ เสริฐสุวรรณกุล
62013077895 นายชาโน ทองบูรณ�
62013077896 นายศตวรรษ เกตุคํา
62013077897 นางสาวพัชรพร ประสงค�ศรี
62013077898 นางสาวอัจฉรา วิบุละเคาว�พันธ�
62013077899 นางสาวฐิติวรรณ ภักด์ิโสภิศ
62013077900 นางสาวศุภพาพร สมใจหมาย
62013077901 นางสาวจุฑามาศ ศรีไชยวงค�
62013077902 นางสาวฐิตาภรณ� สุวรรณหงษ�
62013077903 นางสาวทัณฑิกา ฤทธิขันธ�
62013077904 นางวิไลภรณ� ปุรภาพงศ�
62013077905 นางสาวชาลิณี แสนนาม
62013077906 นางสาวฐิติรัตน� สารกาศ
62013077907 นางสาวรื่นฤดี ปลีโรย
62013077908 นางสาวหทัยภัทร บริเพชร
62013077909 นางสาววิลาสินี กล5อมขาว
62013077910 นายปริญญา ม่ันทรัพย�

หน%า 2597 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013077911 นางสาวธัญญาเรศ พรกระจ5าง
62013077912 นางสาวสัจจพร พรชโยทัย
62013077913 นางสาวเสาวลักษณ� ปFดถาวะโร
62013077914 นางสาวเสาวลักษณ� คุ%มทอง
62013077915 นางสาวก่ิงดาว กูมุดา
62013077916 นางสาวจิราวรรณ พันธุรัตน�
62013077917 นางสาวศรัญญา วงค�สมศรี
62013077918 นางสาวยมลภัทร วงษ�ศิลปQ
62013077919 นางสาวปวีณา ศิลาสุวรรณ
62013077920 นางสาวสุกัญญา สุขช5วง
62013077921 นายธาวิน วรรณธรรม
62013077922 นายวีระชัย ตนภู
62013077923 นางสาวศิรินภา จันทร�ชื่น
62013077924 นายสุรศักด์ิ พ่ึงสาระ
62013077925 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีแก%วดี
62013077926 นางสาวณัฐกาญจน� ชลาสินธ�
62013077927 นางสาวปรารถนา เดชสีมา
62013077928 นางสาวบุญทิพา เรืองเวชวิทยา
62013077929 นางสาวชลธิชา ขจัดภัย
62013077930 นางสาวน้ําค%าง ไกรทอง
62013077931 นายณัฐกร เนตรขํา
62013077932 นางสาวไปรชุกรณ� คงสัตรา
62013077933 นางสาวจินตนา รัดที
62013077934 นางสาวขวัญตา อาจเส็น
62013077935 นางสาวสุดารัตน� ทาดํา
62013077936 นางสาวภัทราภรณ� คะเรรัมย�
62013077937 นางสาวป@ยาพัชร กิจจาภรณ�
62013077938 นางสาวกนกชล กาศอินตUะ
62013077939 นางสาวพนิดา กรตุ%ม
62013077940 นางสาวภรณ�พิกา อิทธิ

หน%า 2598 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013077941 นางสาวสงกราน บุญอาจ
62013077942 นางสาววนาลีกูล มูลสวัสด์ิ
62013077943 นายปฐมพงศ� สายสีนวล
62013077944 นางสาวศรัญญา แก%วจุฑามณี
62013077945 นางสาวกรพรรณ สิริเริงสุข
62013077946 นางสาวจันทร�เพ็ญ สัมมา
62013077947 พลทหารวัฒนพงษ� ศรีสุข
62013077948 นางสาวปาริชาติ สุขศาลา
62013077949 นายยุทธการ นาแก%ว
62013077950 นางสาวจีรวรรณ ขันวิเศษ
62013077951 นางสาวนันทนา เนียมกุญชร
62013077952 นางสาววรรณิสา น5วมเจริญ
62013077953 นางสาวสาธิตา อ5อนชุ5ม
62013077954 นายชาญณรงค� คุ%มขวัญ
62013077955 นางสาวดัชนีดาว ศุภโชควารี
62013077956 นายจาตุรงค� แสงสร%อย
62013077957 นางสาวนาฎอนงค� ฤทธ์ิดํา
62013077958 นายป@ยะ ไกยพันธุ�
62013077959 นางสาวนภารัตน� ไชยรบ
62013077960 นางสาวรุ5งนภา เตียงแก%ว
62013077961 นายคมกฤษ ลดาวรรษ�
62013077962 นายธีรพงค� วงค�อนัน
62013077963 นางสาวสุธิดา ทวิชสังข�
62013077964 นางสาววริศรา สุรศิริรัตน�
62013077965 นางสาวหยาดพิรุณ ช5างนาค
62013077966 นางสาวจารุณี สนิทวงศ�
62013077967 นายณัฐพงษ� เพชรหงษ�
62013077968 นางสาวพัชนี บัวแสง
62013077969 นายชาณัฏฐ� สงวนเครือ
62013077970 นางสาวปาจรีย� แดงวัฒน�

หน%า 2599 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013077971 นางสาวจิราภรณ� พรหมภมร
62013077972 นางสาวณัฐกานาฏ อ5อนน%อย
62013077973 นางสาวจอมขวัญ ณ นุวงศ�
62013077974 นางสาวสุณิสา เสือทอง
62013077975 นายศราวุธ บุตระ
62013077976 นางสาวกมลเพชร จินดารัตน�
62013077977 นายเอกรินทร� สาธาระกุล
62013077978 นางสาววไลพร มณีวงษ�
62013077979 นางสาวธนาภรณ� แป;นเกิด
62013077980 นางสาวพรพรรณ นันทเจริญวงศ�
62013077981 นางสาวกิตติมา พรมเผ5า
62013077982 นางสาวจรรยพร ณ พัทลุง
62013077983 นายชัยทัต พันล%อม
62013077984 นางสาววิไลพร ศิลปกุล
62013077985 นางสาวสุวัจนี เมืองสุข
62013077986 นายนรภัทร ติรวณิชวงศ�
62013077987 นางสาวปภัสรา รอดคูณพิพัฒน�
62013077988 นางสาวศิวพร โรจน�ไตรรัตน�
62013077989 นายจักรชัย ศรีคล้ํา
62013077990 นางสาวณัฐสินี ชิระวรางกรณ�
62013077991 นางสาวชนัฐชา เชื้อช5างเขียน
62013077992 นางสาวธิชาดา อุปวัติ
62013077993 นางสาวอภิชญา ชัยม่ัน
62013077994 นางสาวอาภาภรณ� อรรถรังสรรค�
62013077995 นางสาววิสุดา ธิโสภา
62013077996 ว5าที่ ร.ต.พีรายุ แสงเงิน
62013077997 นายปกป;อง ทะนันชัย
62013077998 นางสาวจิรนันท� สมมงคล
62013077999 นางสาวสุดารัตน� อินทร�สุวรรณ
62013078000 นางสาวพิมพ�นิดา แก%วยา

หน%า 2600 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078001 นางสาวฐิติรัตน� ลักษมีวิภาส
62013078002 นายวัฒนพงษ� วงศ�ศรีวัฒนกุล
62013078003 นางสาวณัฐจิรา ศรีบุรินทร�
62013078004 นางสาวสุรีรัตน� สุระเดช
62013078005 นางสาวพัชรีภรณ� หรพริ้ง
62013078006 นางสาวเบญจมาศ มากบุญงาม
62013078007 นางสาวกมลวรรณ ศิริปรุ
62013078008 นางสาวสโรชา บุตรงาม
62013078009 นางสาวอัจฉรา คงสุข
62013078010 นางสาวเวนุกา เข5งค%า
62013078011 นายอิสรพงษ� ปFนทอง
62013078012 นายภาสกร ศูนย�ตรง
62013078013 นางสาวอรวรรณ ชิงจันทร�
62013078014 ส.ต.ท.เฉลิมชัย วันดี
62013078015 นางสาวสุรัสวดี ภูมิถาวร
62013078016 นางสาวกฤตพร หลวงยศ
62013078017 นางสาวพลอยไพฑูรย� วัฒนสุวรรณี
62013078018 นางสาวชุลีพร จันทรคูหา
62013078019 นางสาวนภัสวรรณ ประทุมขันธ�
62013078020 นางสาวสุธินีย� นาคศรีจันทร�
62013078021 นายธนาวุธ อัญชลีกรณีย�
62013078022 นางสาววายูน วิทยเบญจางค�
62013078023 นางสาวภัทราภรณ� พวงศรี
62013078024 นายกานต� เทพเก้ือ
62013078025 นายอริยะ เข็มพุดซา
62013078026 นางสาวเกตุวดี หลีแจ%
62013078027 นางสาวพรนภา อุดม
62013078028 นางสาวฐานิยา โสภณ
62013078029 นางสาวนิตยา จันทร�ฉาย
62013078030 นางสาวอัญชิสา พ5อสีชา

หน%า 2601 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078031 นายดานิช ระเด5นอาหมัด
62013078032 นางสาวธิราภรณ� ตกแต5ง
62013078033 นางสาวจินตนา ตันเสนา
62013078034 นายปภังกร กาญจนสุต
62013078035 นางสาวป@ยะนุช อมรึก
62013078036 นางสาวอุทุมพร กุลธันยารัตน�
62013078037 นางสาวพรรณมณฑ� ย่ิงเจริญ
62013078038 นางสาวกวินนา เถรว5อง
62013078039 ว5าที่ร%อยตรีศักดาวุฒิ เจนคิด
62013078040 นางสาวอรรยา เหมธานินทร�
62013078041 นางสาวชลลดา รุ5งเรือง
62013078042 นางสาวธินัชชา ศรียุบล
62013078043 นายสุทัศน� รุ5งศรีรัตน�
62013078044 นายตรัณ มารุ5งเรือง
62013078045 นางสาวฐานมาศ แก%วมาตย�
62013078046 นางขวัญใจ แก%วเกาะสะบ%า
62013078047 นางสาวอติภา เวทนาสุข
62013078048 นางสาววิจิตรา ศรีโสภา
62013078049 นางสาวชุลีกร ทัดสวน
62013078050 นางสาวณัฐณิช ศรีวังทอง
62013078051 นางสาวกานต�ธีรา สุขแสน
62013078052 นางสาวณัชชา แข็งขัน
62013078053 นางวรลักษณ� แสงอรุณรัตน�
62013078054 นายชานนท� จรัสวัฒน�
62013078055 นางสาวเสาวลักษณ� โมฆรัตน�
62013078056 นายกฤษกร บุตรวัง
62013078057 นายอิทธิพัทธ� ละมุดทอง
62013078058 นายวีระวัฒน� เหล็กพิมาย
62013078059 นายภัทรพล เลาหพงษ�
62013078060 นายชลทิศ อนุสรณ�นรการ

หน%า 2602 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078061 นางสาววราภรณ� ย้ิมใย
62013078062 นางสาวโสรยา บุญญานุสาสน�
62013078063 นางสาวชญานิศ มีล5อง
62013078064 นายพัชรกิจ สุขในมณี
62013078065 นางสาวณัฐวนันท� ไวยเชิงค%า
62013078066 นางสาวเยาวนาฏ เหลี่ยมเจริญ
62013078067 นางสาววีรนุช อมรึก
62013078068 นางสาวลลิตา ต5างใจ
62013078069 นายฉัตรชัย ซ่ือสัตย�
62013078070 นางสาวกมลวรรณ ก%อนคํา
62013078071 นางสาวปวีณา บุญหนัก
62013078072 นางสาวนัดดาวรรณ� พิมพ�หนู
62013078073 นายวีระพล คงม่ัน
62013078074 สิบเอกสุทธิเกียรติ สิทธิเลิศ
62013078075 นางสาวรัตนาภรณ� เรือนงาม
62013078076 นางสาวยมลพร เครือแก%ว
62013078077 นางสาวภัคจิรา มหาสวัสด์ิ
62013078078 นางสาวเจนจิรา บุญกระสาน
62013078079 นางสาวชลธิชา มะลิพรม
62013078080 นายพงศกร โพธ์ิอ5อง
62013078081 นางสาวอริสา ชมภูนิช
62013078082 นายอรรถวุฒิ พลรักษ�เขตต�
62013078083 นางสาววิรัลพัชร ผิวแดง
62013078084 นายสิทธิพร สาระชาติ
62013078085 นายเทพไท สุขเรือน
62013078086 นางสาวพัชรพร มาลี
62013078087 นางสาวปFญจพร วิรัญโท
62013078088 นางสาวจาริยา ชุมเปYย
62013078089 นางสาวอัญชิสา วงษ�เรียน
62013078090 นางสาวป@ยธิดา อุษมากรกุล

หน%า 2603 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078091 นางสาวรุ%งตะวัน คันชิง
62013078092 นางสาวอิสสรียา อารมณ�
62013078093 นางสาวทิพวรรณ โมฬี
62013078094 นางสาวญานิกา นามบุญลา
62013078095 นางสาวชฎาพรรณ ธรรมมัญ\ู
62013078096 นายศิวภูมิ วะบุตร
62013078097 นายวชิรพันธุ� มีหมู5
62013078098 นายเกียรติกุล ปFMนชูศรี
62013078099 นางสาวรัตติญา พรกมลวรรณ
62013078100 นางสาวฐิติพร พันธ�ทองดี
62013078101 นางสาวพนิดา จันชัยภูมิ
62013078102 นางสาวเจนจิรา กันทะวงค�
62013078103 นางสาวกัณฐิกา วานิชาชีวะ
62013078104 นางสาวปวีณา ศรีวังไสย�
62013078105 นายภรรคพล ภู5สันติสัมพันธ�
62013078106 นายภูบาล ศิริอักษร
62013078107 นางสาวจิดาภา สมทอง
62013078108 นางสาวชุติมา สีวัง
62013078109 นางสาวเทพศิรินทร� คงบาง
62013078110 นายคีรีพล แก%วเพชร
62013078111 นายปรัชญา ค%าสุวรรณ
62013078112 นายนราวิชญ� คณาอนันต�
62013078113 นางสาวนุชจรินทร� สิงห�สีทา
62013078114 นางสาวเบญจมาภรณ� นพศิริ
62013078115 นายกอบธณัช เนตรสูตร
62013078116 นางสาวชญาพัฏฐ� ศรีมีชัย
62013078117 นายภรดร ตรีศิริสุข
62013078118 นางสาวลักษณาจันทร� โอนิกะ
62013078119 นายธนบดี ฟุ;งเฟLPอง
62013078120 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนริศรา เนตรแก%ว

หน%า 2604 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078121 นางสาวศิริวรรณ ดํารงรัตน�
62013078122 นางสาวกนกวรรณ อินภูธร
62013078123 นายจีระสิทธ์ิ กองอ5อนศรี
62013078124 นางสาวนลินรัตน� ครองยุทธ
62013078125 นางสาวพรพิมล สิงห�นามรัตน�
62013078126 นางสาวสุพัฒตรา ทองไข
62013078127 นางสาวสุภาพร ขจัดโรคา
62013078128 นางสาวสุพัตรา ยกซ%าย
62013078129 นางสาวอาทิฏิยา พิสิษฐ�ภาคินกุญช�
62013078130 นางสาววิกานดา ปลื้มอารมณ�
62013078131 นายอติคุณ รักษาวงศ�ศักด์ิ
62013078132 นางสาวณิชมน กองแกน
62013078133 นางสาวเจนจิรา อมรศิริสกุล
62013078134 นางสาวสุภาพร คันทะเสน
62013078135 นางสาวฟองเซ5น ยาง
62013078136 นายนิภัทร� วงศ�เจริญ
62013078137 นายประสพลาภ ดวงวรรณะ
62013078138 นางสาวลัลน�ลลิฐา กมลปลื้ม
62013078139 นางสาวทัศนีย� เข็มทอง
62013078140 นางสาวชลธิชา ชูตระกูล
62013078141 นางสาวสุภาณี หนูทอง
62013078142 นางสาวภัทราพร จูปรางค�
62013078143 นางสาวณัฐรดา อ%อยเธียรชัย
62013078144 นายปราชญา ศรีจรัส
62013078145 นายณัฐพล บิลละเตะ
62013078146 นางสาวอังคณา หมวดภักดี
62013078147 นางสาวภัทรพร ชูประทีป
62013078148 นางสาววลีพร พลขันธ�
62013078149 นายพิพัฒนพงศ� หงษ�ยนต�
62013078150 นางสาวเสาวลักษณ� ปล%องใหม

หน%า 2605 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078151 นายทรงฤทธ์ิ ดวงดี
62013078152 นางสาวสุดารักษ� ปFญจสกุลวงศ�
62013078153 นางสาวอรนุช ทองชนะ
62013078154 นางสาวอภิชญา แสงเปXา
62013078155 นางสาวมัชฌิมา หมีนหวัง
62013078156 นางสาวบุณยภา สอนเครือ
62013078157 นางสาวโศภิษฐา ทิพย�ศรีบุตร
62013078158 นางสาวคุณาพร ซาเหลา
62013078159 นางสาววิลาสินี ประชุมเหล็ก
62013078160 นางสาวทิติยา อรดี
62013078161 นางสาวชิดชนก วงศ�แก%ว
62013078162 นางสาวอัญญารัตน� ใจเรือน
62013078163 นางสาวประกายเพชร แก%วอินทร�
62013078164 นายปริวัฒน� อินอําไพ
62013078165 นางสาวธนพร ธีระไชยกุล
62013078166 นางสาวศิริลักษณ� ศรียะอาจ
62013078167 นางสาววศินี สุรวัฒนวิเศษ
62013078168 นายอาทิตย� แซ5โซ%ง
62013078169 นายภูรี บางหลวง
62013078170 นางสาวนูรีซัน อาแซ
62013078171 นายไตรรัตน� มุสิกวัตร
62013078172 นางสาวฐาปณีย� ชูติกาญจน�
62013078173 นางสาวณัฏฐ�พัชร� สังข�ศรี
62013078174 นายศุภวิชญ� เสง่ียมงาม
62013078175 นางสาวอารียา ติเอียดย5อ
62013078176 นายธนาลักษณ� เศษวันโคตร
62013078177 นางสาวเบญญาภา งามจํารัส
62013078178 นางสาวศิริรัตน� บริหาร
62013078179 นางสาวณิชานันท� อันชื่น
62013078180 นายจักรพล สืบสาย

หน%า 2606 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078181 นางสาวอารยา ย่ังยืน
62013078182 นางสาวพิมพา พิริยากัญจน�
62013078183 นางสาวปรางค�แก%ว วาสนาสมศักด์ิ
62013078184 นางสาวกาญจนา สุไธสง
62013078185 นางสาวณัฏฐ�ชิชา ปรัชญาล้ําเลิศ
62013078186 นางสาวกิติยา คํามงคล
62013078187 นางสาวชรินรัตน� ธรรมกัลยา
62013078188 นางสาวทิพวรรณ ท5าฉลาด
62013078189 นางสาวสุดารัตน� จันทร�หนัก
62013078190 นายศักดา ฉายสิทธ์ิ
62013078191 นางสาวสิริมา ศรีบุตรดี
62013078192 นางสาวณัฐธีนันท� สง5าในเมือง
62013078193 นายณัฐพล นามวงค�
62013078194 นายณัฐพล คําจริง
62013078195 นายไฟซอล เบ็ญลาเตUฟ
62013078196 นางสาวปFทมพร เลาหรุ5งพิสิฐ
62013078197 นางสาวสุชาดา ใจอูบ
62013078198 นางสาวภัทราภรณ� บุญเจริญรุ5งเรือง
62013078199 นางสาวอรทัย โยศักด์ิ
62013078200 นางสาวกัญญารัก บุตรรักษ�
62013078201 นางสาวอุษา จําแนกสาร
62013078202 นางสาวจุฬาลักษณ� กลิ่นเขียว
62013078203 นางสาวสุภัตรา กระแสร�ชล
62013078204 นายมนัส ปุยภูเขียว
62013078205 นางสาวนภัสวรรณ ยอดทอง
62013078206 นางสาวพรสุดา ศิริ
62013078207 นางสาวป@ยาภรณ� กุนันท�
62013078208 นางสาวอธิชา ปFญญามา
62013078209 นายจิรายุ สุวรรณเลิศ
62013078210 นายกฤติพงษ� พุ5มไทย

หน%า 2607 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078211 นางสาวชนม�นิภา ชาวดร
62013078212 นางสาวสุพรรษา คชายุทธ
62013078213 นางสาวกนกกร ควรชม
62013078214 นางสาวทชากร ถนัดค%า
62013078215 นางสาวรุ5งทิวา สืบทิพย�
62013078216 นางสาวตุลยา แพร5หลาย
62013078217 นางสาวลีลานุช มณีศรี
62013078218 นางรัตนา เจริญชัย
62013078219 นางสาวทัศสิมา ต๋ีชื่น
62013078220 นางสาววันวิสา นวลเป[นใย
62013078221 นางสาวระพีพรรณ พรมจักร�
62013078222 นายอภิวุฒิ ทองพวง
62013078223 นางสาวปนัดดา แก%วดี
62013078224 นางสาวสมฤดี ชูขวัญ
62013078225 นางสาวนิศารัตน� รวีรุ5งภากร
62013078226 นางสาวป@Pนแก%ว ทองกําเหนิด
62013078227 นางสาวณิฌาภัทร รอดเที่ยง
62013078228 นางสาวกัญญ�ญาณัฎฐ� สุวรรณชัย
62013078229 นางสาวศรัณยา ปFนดอนตอง
62013078230 นางสาววิภัทรา คงอินทร�
62013078231 นางสาวนัทธ�ชนัน ศิริสําเภา
62013078232 นางสาวธันยพร แก%วศรี
62013078233 นางสาวธัญญา อิ่มทั่ว
62013078234 นายกฤษดา ทรงวัย
62013078235 นางสาวศุภร มงคลชาติ
62013078236 นายกฤดากานท� จังอินทร�
62013078237 นางสาวพุทธวดี ตุพิลา
62013078238 นางสาวนัจมีย� งะสกุล
62013078239 นางสาวฐิติรัตน� นวพันธุ�
62013078240 ว5าที่ร%อยตรีหญิงเบญจวรรณ ฉางแก%ว

หน%า 2608 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078241 นางสาวรังสิมา ศรีอ%วน
62013078242 นางสาวสุปราณี จ%อยอ5อง
62013078243 นายวงศ�ธร อัศวลาภสกุล
62013078244 นายเริงฤทธ์ิ ธนสารวิมล
62013078245 นางสาวชโนทัย ศรีเรือง
62013078246 นายสหฤทธ์ิ หมาดหลี
62013078247 นางสาวพัชราภรณ� มาฆะเซ็นตร�
62013078248 นายอนุชา มุกดา
62013078249 นางสาวโสภิดา เขียวแก%ว
62013078250 นางสาววณิชชา ตันติอมรพงษ�
62013078251 นายศิกวัส เลิศเพชรไพศาล
62013078252 นางสาวอัณศยา อรุณพูลทรัพย�
62013078253 นายณัฐดนย� มหาศิรธนโรจน�
62013078254 นายศุภณัฐ อ%นกลิ้ง
62013078255 นางสาวศุภาวรรณ เล็กใบ
62013078256 นายประเสริฐ สารจันทร�
62013078257 นายสุกฤษฎ์ิ กลัดแก%ว
62013078258 นางสาวภัทราภรณ� ดวงประทุม
62013078259 นางสาวศิริลักษณ� อินเขาย%อย
62013078260 นายพิสิษฐ� โฮ
62013078261 นางสาวพัชราภรณ� ป@ดเปYPยมกิจ
62013078262 นางสาวรัตนา สิริสมวรคุณ
62013078263 นางสาวกรรณิการ� กุนากุล
62013078264 นางสาวอลิษา สมบัติพงษ�
62013078265 นายเจษฎา พรสุวรรณ
62013078266 นางสาวพิมพ�ใจ งามวงษ�
62013078267 นางสาววฤณภา สุริโย
62013078268 นายศรัณย� เนติโพธ์ิ
62013078269 นางสาวกมลรัตน� ลิขิตนุกูล
62013078270 นายกฤษฎา หอมจิตต�

หน%า 2609 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078271 นายเอกสิทธ์ิ อู5ขุน
62013078272 นางสาววิจิตรา เนื่องวัง
62013078273 นายจิรวัฒน� ทิมจร
62013078274 นางสาวสุทธิดา ทินบุตร
62013078275 นางสาวกชพร เทอดศักด์ิศรี
62013078276 นางสาวรุ5งนภาพร ศรีแก5นแก%ว
62013078277 นางสาวชฎาภรณ� ช5างเหล็ก
62013078278 นางสาวนภาพร ราชสงค�
62013078279 นางสาววรรณิตา ตอแลมา
62013078280 นางสาวสิริวรรณ รอดเชื้อจีน
62013078281 นายณัฐพล พ5อบํารุง
62013078282 นางสาวพรพิมล มะลิลา
62013078283 นางสาวประคองทรัพย� บุตรโคตร
62013078284 นายสุชาญ กิจลือเลิศ
62013078285 นางสาวเกียรติสุดา คงกระพันธ�
62013078286 นางสาวมัทรี บุญก5อเก้ือ
62013078287 นางสาวจิตรา โพธ์ิเนียม
62013078288 นางสาวฐาปนี แก%วกล่ํา
62013078289 นายณัฐพล เสียมหาญ
62013078290 นายวิภู โอภาสพินิจ
62013078291 นางสาวอัญชลี ดิษฐเนตร�
62013078292 นายติณห�ณวิชญ� ชวโรจน�ชญานนท�
62013078293 นางสาวศิรินทร�ทิพย� ปFนธิ
62013078294 นางสาวกันตินันท� กระตือหน
62013078295 นางสาววราภรณ� หงษ�โสภา
62013078296 นางสาวนรีรัตน� นามโคต
62013078297 นางสาวพรทิพย� คุมพานนท�
62013078298 นายกฤษฎา เกิดวิถี
62013078299 นายภคพล เกยูรธํามรงค�
62013078300 นายนันทชัย เคลิ้มขวัญ

หน%า 2610 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078301 นางสาวภัทรพร จันทร�ศร
62013078302 นายพงษ�ศกร ฟุ;งเฟLPอง
62013078303 นางสาวณฐมน ศรีศาสนา
62013078304 นายธนาทิพย� ทัพใจหาญ
62013078305 นางสาววรวาท คงวัฒนะ
62013078306 นางสาวณัฐชา สีนุชาติ
62013078307 นางสาวชฎาธาร สุขสวัสด์ิ
62013078308 นางสาวขนิษฐา เภาอ%วน
62013078309 นางสาวชนิดดา นพคุณ
62013078310 นางสาววาสนา พรมโนรี
62013078311 นายกฤษดา สุพะรัง
62013078312 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณสังข�
62013078313 นางสาวนิภารัตน� กัญญาคํา
62013078314 นางสาวสุรัชนี ตันศรี
62013078315 นางสาวพกาวรรณ สีเมฆ
62013078316 นายดุลยวัต บรรจงจัด
62013078317 นางสาวภคมน ป@Pนสง
62013078318 นายปฐมพร วัฒนาโภคกุล
62013078319 นางสาวกุสุมา ตู%แก%ว
62013078320 นางสาวมารีนา ก%องสมัน
62013078321 นางสาวอังค�วรา อรุณเนตร
62013078322 นางสาวพรรณทิวา ลําโนรี
62013078323 นายโชคชัย วงษ�ชาลี
62013078324 นางสาวนัฐฐาพร ไชยนา
62013078325 นางสาวสุภาพร สุดใจ
62013078326 นางสาวสลีลา บําเพ็ญศรี
62013078327 นางสาวปราณี เพ่ิมพันธ�
62013078328 นายวีรพงษ� กาศรี
62013078329 นางสาวพรทิพย� ปFญใต
62013078330 นายณัฐวุฒิ อินทร�กําแพง

หน%า 2611 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078331 นางสาวสุนิสา รัตนวิชัย
62013078332 นางสาวชลทิพย� สุริสาร
62013078333 นางสาววิภาดา อมประนาม
62013078334 นายกันตพล กําแพง
62013078335 นายหัฏฐพัชร� เคนพะนาน
62013078336 นางสาวพรรณภา เฟLPองฟูลอย
62013078337 นายธชา ศรีนวลขาว
62013078338 นางสาวอัจฉรา อัฏฏาลคุปต�
62013078339 นางสาวชโนทัย วิจิตขจี
62013078340 นางสาวนิตยา ช5วยสนิท
62013078341 นางสาวชลิดา ชูเมฆ
62013078342 นางสาวกรรณิการ� กลิ่นธูป
62013078343 นางสาวจรีภรณ� สุกใส
62013078344 นางสาวปวริศา คงม่ัน
62013078345 นางสาวกาญจนา สุขสวัสด์ิ
62013078346 นางสาวภัณฑิรา ภัทรพิสิฐโชค
62013078347 นายธนายุทธ อุ5นคํา
62013078348 นางสาวอรวรรยา มูลมาตร
62013078349 นางสาวมนธิชา กาศสกูล
62013078350 นางสาวปรางค�ทิพย� แสนจันทร�
62013078351 นางสาวปทิตตา ทิพาพงศ�
62013078352 นายตรีเทพ ณรังษี
62013078353 นางสาวเกศินี แช5มชื่น
62013078354 นายนพพร ห%อยระย%า
62013078355 นายไชยวัฒน� อรุณวัฒน�
62013078356 นางสาวอดิศา ธันวานิวัฒน�
62013078357 นายสุธรรม บุญปFญญา
62013078358 นางสาวพนิดา ทรัพย�ทวีวัง
62013078359 นางสาวจุฑาทิพย� ทองสิงห�
62013078360 นางสาวสริตา นวลทอง

หน%า 2612 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078361 นางสาวรักชนก ศุภการกําจร
62013078362 นางสาวสุธินี ม%าทอง
62013078363 นายสุทธิกันต� สินฝาด
62013078364 นางเพ็ญนภา เพียหล%า
62013078365 นางสาวนงพงา เทือกภู5
62013078366 นางคณิศร ชูชื่น
62013078367 นางสาวกษิรา ศรปFน
62013078368 นายกันตินันท� ภู5ทอง
62013078369 นางสาวอภิญญา ฮินท5าไม%
62013078370 นางสาวป@ยพร สุทธิทรัพย�
62013078371 นางสาวธัญชนก อารมณ�เย็น
62013078372 นายสัญชัย ปลื้มญาติ
62013078373 นางสาวพรญาณี สนคํา
62013078374 นายนที หลบหลีกพาล
62013078375 นางสาวฉัตรแก%ว บุญชู
62013078376 นางสาวอัฉราภรณ� นวลขาว
62013078377 นางสาวกฤติมา ปุญพจน�
62013078378 นางสาวพรพรรณ พิมพ�พงษ�
62013078379 นางสาวชุติมณฑน� แจ5มจํารัส
62013078380 นางสาวปาริชาติ ทัศแก%ว
62013078381 นางสาวพชรพร เกตุสุวรรณ
62013078382 นางสาวชญานิษฐ� อําพันสุข
62013078383 นางสาวณัฏฐกัญจน� ใยฤทธ์ิ
62013078384 นายนิพิฐพนธ� ทิศาชล
62013078385 นายอภิศักด์ิ เดชพิชัย
62013078386 นางสาวชุติมา โชคศักด์ิศรีกุล
62013078387 นายอนันต� อําพร
62013078388 นายฐนัฎิกาล พุทธศาส
62013078389 นางสาวพันธ�ธีรา พงษ�ขจร
62013078390 นายกิตติภณ คํามูลนิธินนท�

หน%า 2613 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078391 นางสาวศิริกานต� ศิริสัมพันธ�
62013078392 นางสาวนฤมล วงษ�บุญชา
62013078393 นางสาวกาญจนวัจน� สุขประเสริฐ
62013078394 นางสาวเบญจมาศ พ่ึงฉ่ิง
62013078395 นางสาวพิมผกา น%อยนงเยาว�
62013078396 นางสาววนิดา แสงทอง
62013078397 นายจักรพันธ� สายคําธร
62013078398 นางสาวชิสารัชต� อ%อเสถียร
62013078399 นางสาววนิสา ปFMนปรือ
62013078400 นางสาวสุธาสินี รักเอียด
62013078401 นางสาวจุฑารัตน� หมวดสีทา
62013078402 นางสาวศิรินทร�ญา ไพศาลธรรม
62013078403 นายป@ยะชาติ มริเวช
62013078404 นายนรากรณ� ย้ิมอยู5
62013078405 นางสาวชลธร แพรศรี
62013078406 นายจิรวัฒน� ศิริแสน
62013078407 นางสาวภัทรวดี สุดชา
62013078408 นางสาวนัฐยา ไชยศรี
62013078409 นางสาววรรณิภา จันทร�ทอง
62013078410 นายวิวัฒน� หารคํามูล
62013078411 นายพสิษฐ� พรตระกูลเสรี
62013078412 นางสาวพัทธนันท� อร5ามเรือง
62013078413 นางกรพินธุ� รักษา
62013078414 นางสาวสุภารัตน� ทองกลัด
62013078415 นายชวิศ ตันรัตนาวงศ�
62013078416 นายกิตติภพ ศรีบัวทอง
62013078417 นางสาวพนิดา ปุริตัง
62013078418 นางสาวศวรรยา จังศิริพรปกรณ�
62013078419 นางสาวกุลภา ผาสุข
62013078420 นางสาวขวัญธิดา สีอูE

หน%า 2614 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078421 นายเลิศชาย มณีวาว
62013078422 นางสาวธิดารัตน� ก5อแก%ว
62013078423 นางสาวธิดารัตน� พิมพ�สอน
62013078424 นางสาวจิราพร ชุมเปYย
62013078425 นายบุญสิทธ์ิ เอื้อโสภณ
62013078426 นางอริษา สุนทะวงค�
62013078427 นายวชิรพันธ� เพชรปานกัน
62013078428 นายถิรวีร� ศิริสุขสวัสด์ิ
62013078429 นางปทุมพร ทูลภิรมย�
62013078430 นายณัฐวัตร ปรมสกุล
62013078431 นางสาวอัจฉรา อ5อนแก%ว
62013078432 นายศุภกิตต์ิ ชาญชนา
62013078433 นางสาวชนิกานต� วิเชียรมณี
62013078434 นายบัณฑูร บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา
62013078435 นายกิตติชาติ กิตติวัฒนกุล
62013078436 นายเกรียงไกร แสงไข5
62013078437 นางสาวกนกวรรณ วงศา
62013078438 นางสาววศินี นาคราชอวยผล
62013078439 นางสาวศิริพร ศรีแก%ว
62013078440 นางสาวประไพ นันทะวงศ�
62013078441 นายปFณณวัฒน� คนซ่ือ
62013078442 นายอรรถกฤช ผ5องคณะ
62013078443 นายกฤษณกันท� ถาแก%ว
62013078444 นายธนพงษ� สอาดนัก
62013078445 นางสาวโสภา เกษพานิช
62013078446 นายชาญณรงค� ทองสุข
62013078447 นางสาวประภัสรา สุวรรณ
62013078448 นางสาวกานต�ธิดา เชิดชูพงษ�
62013078449 นางสาวหัสยา พิมพ�ศิริ
62013078450 นางสาวกมนนุช วงษ�โชติป@Pนทอง

หน%า 2615 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078451 นางสาวชวิศา วงษ�ขยาย
62013078452 นายเจษฎาพงษ� พรมสอน
62013078453 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวราภรณ� คุ%มทอง
62013078454 นางสาวเรณุกา ชนกน%อย
62013078455 นายณภัทร จึงเกษมศักด์ิ
62013078456 นายเจตน�สฤษฎ์ิ พิมลนาถเกษรา
62013078457 นางสาวบุศรินทร� ณ ลําปาง
62013078458 นางสาวชุติมา เนาว�นิเวศน�
62013078459 นางสาวอรรจณา ภักดีคง
62013078460 นางสาวพิมพ�ภิรมย� บุญยะสิมะ
62013078461 นายจิรกิตต์ิ ชาวไร5
62013078462 นางสาวเกศวดี ศรีจ่ัน
62013078463 นางสาวขวัญหทัย มงคล
62013078464 นางสาวสริตา พรมอ%น
62013078465 นางสาวอรณิชา ทิพย�มาลา
62013078466 นางสาวอนัญญา นิลสําริด
62013078467 นายนภัสกร แซ5ต้ัง
62013078468 นางสาวปาริฉัตร อินทพงษ�
62013078469 นายชัยธวัช วงค�ขุมเงิน
62013078470 นางสาวสาริสา รอถ%า
62013078471 นางสาวสุภิญญา ศรีพันธุ�
62013078472 นางสาวภัทชราพร หงษ�ทอ
62013078473 นางสาวชมพูเนกข� อินทมาตร
62013078474 นางสาวนุชรี สดเสมอ
62013078475 นายภาคภูมิ คําทองดี
62013078476 นางสาวสุกัญญา บุตรนุช
62013078477 นางสาวอรพรรณ จ่ันมุกดา
62013078478 นางสาวณัฐชา มะโนรัตน�
62013078479 นายพงศ�พันธ� รัตนพันธ�
62013078480 นายชาคฤต อ%นชาวนา

หน%า 2616 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078481 นางสาวสุพรรณิกา ปFนทา
62013078482 นางสาวชนิกานต� นุชนาฎ
62013078483 นางสาวอมรรัตน� พยุงพันธุ�
62013078484 นายสหวิช วงศ�มงคลศิริ
62013078485 นางสาวธนพร สังขรัตน�
62013078486 นายภานุพงศ� ขาวจันทร�
62013078487 นางสาวภัทราภรณ� โพธ์ิเกษม
62013078488 นายวัชระพล ขจรไชยศักด์ิ
62013078489 นางสาววริศรา บัวทอง
62013078490 นายเฉลิมพันธุ� ป@Pนทอง
62013078491 นายชัยสิทธ์ิ ศรีกฤษดาพร
62013078492 นายปรเมศร� โป^บุญมา
62013078493 นายอุเทน กางกรณ�
62013078494 นายสัมฤทธ์ิ ปลายชัยภูมิ
62013078495 นายชัยวัฒน� นาแหลม
62013078496 นายสาโรจน� ใยศิริ
62013078497 นางสาวจินตนา ฤกษ�งาม
62013078498 นายภาณุพัฒน� อรัญดร
62013078499 นางสาวพัชนิดา แก%วเมือง
62013078500 นายพิชชากร คงทอง
62013078501 นางสาวเปมิกา ดิษฐบรรจง
62013078502 นางสาวยุวดี กลีบทอง
62013078503 นางสาวปFทมา อ5วมนากะ
62013078504 นางสาวโชติลักษณ� พัทธะศิลปQ
62013078505 นายตรัณ ตระกูลสว5าง
62013078506 นางสาวพวงเพชร เกษรหอม
62013078507 นางสาวกันตินันท� พูลรักษา
62013078508 นางสาวนุจรี บุญรอด
62013078509 นายณัฐฐากร คําโพธ์ิ
62013078510 นางสาวพรพิชชา อุ5มอ%น

หน%า 2617 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013078511 นายกานต� โรจน�ป@ติกุล
62013078512 นายอาณัฐ พรหมอ5อน
62013078513 นางสาวนภัสสร นาคสังข�
62013078514 นางสาวทิวาพร จันทร�โฮง
62013078515 นางสาวกมลรัตน� มีมะแม
62013078516 นายสุพัฒนะ สุวรรณเดชา
62013078517 นางสาวปFญญพัชร� อินทร�โพธ์ิ
62013078518 นางสาวป@ยะพร วุทธิพันธุ�
62013078519 นายณัฐษพงษ� ป@ยะอนันต�
62013078520 นางสาวเพชรรัตน� ลําน%อย
62013078521 นายกมลภพ บุญมา
62013078522 นางสาวรพีพรรณ วัฒนนิ่ม
62013078523 นางสาวเนดารินทร� คําก%อน
62013078524 นางสาวฟาดีละฮ� ยะโกะ
62013078525 นางสาวอลิษา อ5อนทอง
62013078526 นายสหรัฐ สุดเจริญ
62013078527 นางสาวพิชญา ตฤปต�วรรธนะ
62013078528 นางสาวดารุณี นามใจ
62013078529 นางสาวป@ยะนุช จักรดี
62013078530 นายพัทธกานต� ดงบัง
62013078531 นางสาวซาวียะห� เจะปูเตะ
62013078532 นางสาวสุธิดา ศึกษา
62013078533 นางสาวสมพร กันทะทรง
62013078534 นายกฤตนันท� ฐิติวานนท�
62013078535 นางสาวปรียานุช หมวกสังข�
62013078536 นางสาวมะยุรี พรมดี
62013078537 นางสาวศศิกานต� คําเข่ือน
62013078538 นายธรรมวัฒน� ชอบการ
62013078539 นายพิสิทธ์ิ หวานดี
62013078540 นางสาวอรุณรัตน� คงกุทอง
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ระดับปริญญาตรี

62013078541 นางสาวนลนีย� กลิ่นชั้น
62013078542 นางสาวจิระวรรณ ฟ;องโหย
62013078543 นางสาวศศิกาญจน� ทองชุม
62013078544 นางสาวธนภร กลั่นเปา
62013078545 นางสาวกฤติภร วิเศษพงษ�
62013078546 นายวรปFญญา เมธางกูร
62013078547 นางสาวพิพิธญา พูนพิริยะ
62013078548 นายเกียรติภูมิ เพชรภู5
62013078549 นางสาวเพ็ญพิชชา คงษา
62013078550 นายณัฐสิทธ์ิ จงวิมาณสินธุ�
62013078551 นางสาวพงษวรรณ ขาวสะอาด
62013078552 นางสาวสุจิตรา จันทวิมล
62013078553 นายธีรพัฒน� รุยันต�
62013078554 นางสาวปรวรรณ คําแก%ว
62013078555 นางสาวสัณห�สมร ต%อสอ
62013078556 นางสาวจุฑามาศ บุญคํ้า
62013078557 นางสาวนันทนัช ฤทธิรุตม�
62013078558 นายธีระพงษ� เจริญเขตต�
62013078559 นายพิตตินันท� อินยม
62013078560 นางสาวอภิเษก วงษ�นุช
62013078561 นางสาวบุษรา การดาสุวรรณ
62013078562 นางสาวธัญญารักษ� พิกุลศรี
62013078563 นางสาวสิรัญญา ทองคํา
62013078564 นางสาวสุธาสินี วิปุลัมภ�
62013078565 นางสาวสาวิกา เทียนทอง
62013078566 นายอภิวัฒน� ประกอบนพเก%า
62013078567 นางสาวพัชริดา ประหา
62013078568 นายอัษฎากรณ� ปภัททพงศ�
62013078569 นางสาวสาวิตรี วรรณะ
62013078570 นางสาวพิมพ�ชนก สุเต็ม
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62013078571 นางสาววาสนา วิทยายนต�
62013078572 นางสาวสมลักษณ� สุขโฉม
62013078573 นางสาวพิชชาพร สุขผล
62013078574 นางสาวภิรมณ หุยากรณ�
62013078575 นางสาวภัทรวดี เมธีธนากุล
62013078576 นายวีระ อินทร�สําราญ
62013078577 นายนนท�นที เทือกศรี
62013078578 นายณวัสพล บรัศไพบูลย�
62013078579 นายณัฐพล คํามาวงษ�
62013078580 นายธเนศ แก%วจังหาร
62013078581 นางสาวจินตหรา ธรรมลังกา
62013078582 นายพิริยะชัย พิริยะภิญโญ
62013078583 นางสาวเสาวลักษณ� ขนอม
62013078584 นางสาวพิมพกานต� ปานจีน
62013078585 นางสาวเจนจิรา โรจนประทีป
62013078586 นางสาวรัตนาภรณ� แดงสะอาด
62013078587 นางสาวนุชจรี หมู5มาก
62013078588 นางสาวนพรัตน� คุ%มเงิน
62013078589 นายนิติ ศรีงามดี
62013078590 นางสาวชุติพร เพชรบํารุง
62013078591 นางสาวสุมาลี หุ5นเที่ยง
62013078592 นางสาวสุวนันท� คําเครือ
62013078593 นายคณุตม� เรืองนิติวิทย�
62013078594 นางพันนิภา จีนเหนาะ
62013078595 นางสาวพิมศิริ พรหมอินทร�
62013078596 นางสาวพิมพ�วิภา ชาระมาลย�
62013078597 นางสาวนภัทร เสริฐแสนดี
62013078598 ว5าที่ร%อยตรีเฉลิมพงษ� นนท�ธีระไกรศรี
62013078599 นางสาวศุทธินี ชวัลทยาธรรม
62013078600 นางสาวยุภารัตน� พรหมภักดี
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62013078601 นายอภิวิชญ� คงกุลชัยวัชร�
62013078602 นายภัศสุ คุระวรรณ
62013078603 นางสาวอารีญาพร ตันจินดาประทีป
62013078604 นางสาววันวิสาข� แก%วประวัติ
62013078605 นางสาวฐิตาภา แก%วละเอียด
62013078606 นางสาวพิชชาภา ซังบุดดา
62013078607 นางสาวเสาวลักษณ� ศักด์ิสุปรีชา
62013078608 นางสาวมาริสา เอี่ยมเมือง
62013078609 ว5าที่ร.ต.อัศวิน บุญทาศรี
62013078610 นางสาวเสาวภา นามาบ
62013078611 นางสาวลาวัณย� ม5วงศรี
62013078612 นางสาวศุภสุตา บุญญพันธุ�
62013078613 นางนิภารัตน� ธูปแก%ว
62013078614 นางสาวอมราภรณ� จันทร�ทิม
62013078615 นางสาวอัญมณี ชัยพฤกษ�นุกูล
62013078616 นางสาวทาริกา สระมุณี
62013078617 นางสาวกัญญารัตน� เกตุบํารุง
62013078618 นายเศรษฐโชติ ประเสริฐสรชัย
62013078619 นางสาวเบญจมาศ สามทอง
62013078620 นายภูเพชร คีรีเพ็ชร�
62013078621 นายภาณุมาศ ผลาศักด์ิ
62013078622 นางสาวธนภรณ� เชิญผึ้ง
62013078623 นายณัฐพงษ� ศรีบางจาด
62013078624 นางสาวอุมาพร ขวัญสวัสด์ิ
62013078625 นางสาวชุติกาญจน� เพชรศิลปQ
62013078626 นางสาวจริยาภรณ� ป;องเรือ
62013078627 นางสาวอัญชณา ดวงจิตร
62013078628 นายพีรภัทร� แสงสุข
62013078629 นางสาวณัฐธิดา โสภาวงษ�
62013078630 นางสาวพิมพกาณฑ� เทพวงศ�
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62013078631 นางสาวพัฒน�นรีกานญ� คําวงศ�
62013078632 นายชวาล ภูปFญญา
62013078633 นางศิริวรรณ เจือจํา
62013078634 นางจุฑามาศ หิตามาตา
62013078635 นางสาวดวงฤทัย ขวัญงาม
62013078636 นางสาวสุพรรษา สมพงษ�
62013078637 นางสาวตางศ�ศิษฐ�ตรา หุ5นฉัตร
62013078638 นางสาวพรทิพา ต๊ิบมา
62013078639 นางสาวธิดารัตน� บุบผาพิลา
62013078640 นางสาวโรสลีนา สะนิ
62013078641 นายหมัดอาลี หมซา
62013078642 นายอลงกรณ� พุ5มไสว
62013078643 นางสาวภัทราวดี ขุนทอง
62013078644 ส.ต.ต.ณัฐพล ศรีเขียวรัตน�
62013078645 นายชาญประดิษฐ� คําพิมพ�
62013078646 นางสาวเจนจิรา เขียวบุญปลูก
62013078647 นางสาวอิชญาภา วงศ�พันธ�
62013078648 นางสาวนิชนันท� กําลังเดช
62013078649 นางสาวเพ็ญนภา ศรีอมรชัย
62013078650 นางสาวมาลินี เรืองนุ%ย
62013078651 นางสาวพัณณ�ชิตา ลากุล
62013078652 นายหิรัญ เนียมเพราะ
62013078653 นายธนากร จันทโกสิน
62013078654 นางสาวภัทราภรณ� ศรีจันทร�
62013078655 นายกิตติโรจน� อนันทมาศ
62013078656 นางสาวศิรินารถ โลทะกะ
62013078657 นายวัฒนา พิชญ�หาญณรงค�
62013078658 นายมูไฮยยีดิน เจUะมามะ
62013078659 นายเอสณะ เพชร�ทอง
62013078660 นางสาวสุวรรณี จันนพคุณ
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62013078661 นางสาวพรทิพา แก%วเถาว�
62013078662 นางสาวเพชรลดา ไม%แก%ว
62013078663 นายเอกวัฒน� ประยุทธสินธุ�
62013078664 นางสาวดวงใจ สุภาภิรักษ�
62013078665 นางสาวสุธานันท� ศรีเดช
62013078666 นางสาวจุฑาภรณ� สุขบรรจง
62013078667 นางสาวเจนจิรา จีบเพ็ง
62013078668 นายธนู เข็มวิจิตร�
62013078669 นางสาวอรยา โมกพา
62013078670 นางสาวณัฐสุรางค� พันธุ�มาก
62013078671 นายเกรียงไกร สังขะทิพย�
62013078672 นายอนุพงศ� เหลืองธํารงสกุล
62013078673 นางสาวนวพร บุญเมือง
62013078674 นางสาวพรรณนรายณ� สงแจ%ง
62013078675 นายชัชวิน ดุลยมหากําธร
62013078676 นายชิตชัย รวมสุข
62013078677 นางสาวสุพิชชา เปYยรัมย�
62013078678 นางสาวพนิดา ชุนประเสริฐ
62013078679 นางสาวปFทวี วงวันดี
62013078680 นางสาวดาราพร วงศ�จอม
62013078681 นางสาวอัญชลี จันดีวันทา
62013078682 นายสุรชัย แก%วจัง
62013078683 นางสาววริศรา ชีพสมุทร�
62013078684 นางสาวจันทิมา สมรภูมิ
62013078685 นางสาวปุณยนุช สังข�รุ5ง
62013078686 นางสาวก่ิงกาญจน� พิมทนต�
62013078687 นางสาวกุลธิดา เหล็กดี
62013078688 นายนภกานต� วรรักษ�
62013078689 นางสาวจีรนันทร� เหมือนมี
62013078690 นางสาวจุฑามาศ กันคํา
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62013078691 นายโกสน สุมิตร
62013078692 นางสาวอัญชิสา นาคคง
62013078693 นายม่ิงแมน จันทร�ศรี
62013078694 นางสาวภัทราภา ธีรภัทรสกุล
62013078695 นายวิริยะ หวังผดุงเกียรติ
62013078696 นางสาวสุดารัตน� เมืองจีน
62013078697 นางสาวประภากร ธรรมมาพาณิช
62013078698 นางสาวลําไพร เมืองพรม
62013078699 นายณพัทธ�พล บุญพระรักษ�
62013078700 นางสาวณัฐพร รุ5งรัตน�
62013078701 นางสาวสุดารัตน� ศรีพลกรัง
62013078702 นางสาวพิณทิรา บินศรี
62013078703 นายฮาฟ@ซ สาเมUาะ
62013078704 นางสาวชณม�ทวี อนันทปFญโญ
62013078705 นางสาวณัฐสุดา บุญกราน
62013078706 นายกรัณย� วรรณมาศ
62013078707 นายจักรกฤษณ� ฉายสีศิริ
62013078708 นางสาวนฤพร เบญญาอภิกุล
62013078709 นางสาวณิชาภา สุทธิวรวงศ�
62013078710 นายสมศักด์ิ ผดุงผล
62013078711 นางสาวขวัญชนก ขุนเพ็ชร
62013078712 นางสาวธัชพร นากพันธุ�
62013078713 นางสาวอัญชนา กฤตินัดดากุล
62013078714 นางสาวปรียา นกแก%ว
62013078715 นางสาวฉัตรธิดา วงศ�ชัยจินดา
62013078716 นายปุณณวิช ปานฟFก
62013078717 นายปุรีพล สายเจริญ
62013078718 นายรัตนชาติ หวังสะและธ�
62013078719 นางสาวนรินทร�รัตน� กองรัตน�
62013078720 นางสาวสายสุดา มัคคัปพลานนท�
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62013078721 นายสุวิท แสงศาสตรา
62013078722 นายยศพล ศรีหะทัย
62013078723 นางสาวจีระนันท� เปYMยปลูก
62013078724 นางสาวกวินทิพย� โพธ์ิสวัสด์ิ
62013078725 นายอธิพงศ� นันทะเสนา
62013078726 นางสาวนภัสสร ศรีสุข
62013078727 นายเสกข�จิรา วาสไปรยากาญจ�
62013078728 นายรชานนท� วงศ�วิวัฒน�
62013078729 นางสาวสุกัญญา พบโชค
62013078730 นางสาวฐานิตา ฉิมมา
62013078731 นางสาวชุติมา พรชัยธเนศกุล
62013078732 นางสาววชิราภรณ� ประชากูล
62013078733 จ.ส.ต.มารุตน� กุลสุวรรณ�
62013078734 นางสาวมัลลิกา หลวงโปธา
62013078735 จสตวุฒิพงษ� ไกรศักด์ิบารมี
62013078736 นางสาวนัชชา ไชยพิมพา
62013078737 นางสาวกนกกาญจน� พรมศรี
62013078738 นางสาววัชราภรณ� ลมวิสัย
62013078739 นางสาวธัญณิชา บัวจันทร�
62013078740 นางสาวณิชกมล เพ็ชร�ทศ
62013078741 นางสาวศศิธร วงษ�ถวิล
62013078742 นางสาวศิริพันธุ� สุทธิเชาวนะพันธุ�
62013078743 นางสาวภาวิณี เชยเดช
62013078744 นายพงศุธร สิริโอฬารกุล
62013078745 นางสาวอาภาพรรณ ฉลองจันทร�
62013078746 นางสาวสินี ตรีทองนวล
62013078747 นายภานุพงศ� พลกําแหง
62013078748 นางสาวณัชชารีย� ปานประสิทธ์ิ
62013078749 นายนพดล นาบุญพัฒนา
62013078750 นายรัชชานนท� ชมภูบุตร
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ระดับปริญญาตรี

62013078751 นายปริชญ� มีแต%ม
62013078752 นางสาวจิตราพร บุญสิทธ์ิ
62013078753 นางสาวสุภาริณี พูลเกษม
62013078754 นางสาวอัจฉราภรณ� สิงหราช
62013078755 นางสาวประกายดาว มุขแสง
62013078756 นางสาวสิริภา สิงหนุต
62013078757 นายไพฑูรย� รุ5งรอด
62013078758 ว5าที่รตหญิงหนึ่งฤทัย ชวนดี
62013078759 นางสาวอรุณนิภา หวานสนิท
62013078760 นางสาวอภิชญา ต้ังประเสริฐ
62013078761 นางสาวมธุรส เกาะเกตุ
62013078762 นายทรัพย� สวนด%วง
62013078763 ส.ต.ต.วรวุฒิ พุดฉิม
62013078764 นายภาสวิชญ� ขอวัฒนะกุล
62013078765 นางสาววิมลลักษณ� ชาวนา
62013078766 นางสาวพรชิตา จันดารส
62013078767 นางสาวพิมพ�อาภา โพธ์ิลิบ
62013078768 นางสาวสุนิสา บุญหล%า
62013078769 นายกิตติคุณ โสนาอุ5น
62013078770 นางสาวชาลินี เอี่ยมโอน
62013078771 นางสาวอนันฑนา จันทร�แก%ว
62013078772 นางสาวภัณฑิลา ตันติวงศ�วัฒน�
62013078773 นางสาวอภิรดี ปานนิล
62013078774 นายวิศรุต วีระพันธ�
62013078775 นายภาณุกร ณ ชาตรี
62013078776 นางสาวนันทพร หลวงกิจจา
62013078777 นายธนากฤต วิทิตวัฒน
62013078778 นางสาวสุปราณี ในเกาะ
62013078779 นายณัฐพล ศิลพร
62013078780 นายภาณุพงศ� เสนานุช
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ระดับปริญญาตรี

62013078781 นางสาวทรรศนีย� น%อยสุขย่ิง
62013078782 นางสาวจิตรา บุญสุภาพ
62013078783 นางสาวสลิษา ปFนโย
62013078784 นางสาวธิณัฐดา โรจมณี
62013078785 นางสาวสุธิดา ป@Pนคํา
62013078786 นางสาวศดานันท� จันทร�จู
62013078787 นายเทียนชัย จําปาเงิน
62013078788 นางสาวศันสนีย� พันโท
62013078789 นางสาวป@ยมาภรณ� ชมภูนุช
62013078790 นางสาววิยะดา ใจม่ัน
62013078791 นายอภินันท� เหตุปาตี
62013078792 นางสาวอิสรียาภรณ� สาหร5าย
62013078793 นายพัฒนกฤช บุญสุข
62013078794 นางสาวธมนวรรณ ภู5จินดา
62013078795 นางสาวศุภวรรณ ใจอิ่มสิน
62013078796 นางสาวพิชชาภรณ� รัตนไชย
62013078797 นางสาวอริษา สิงห�เขียว
62013078798 นางสาวกชพรรณ รวดขาว
62013078799 นายอัครพนธ� แก5นเขียว
62013078800 นางสาววริษฐา สมเขาใหญ5
62013078801 นางสาวพรรณชนก ถนอมผล
62013078802 นางสาวต5วนยัสมี นิแต
62013078803 นางสาวณัฏฐ�วรินท� อ%นยะ
62013078804 นางสาวอมรรัตน� พลอยมุกดา
62013078805 นายกฤชภัทร� คงหฤทัยธรรม
62013078806 ว5าที่ร%อยตรีดนุชเดช สุริยะชูโชค
62013078807 นายสุด คุปตะวาทิน
62013078808 นางสาวจิตติพร วุ5นหวาน
62013078809 นายบัณฑิต เศวตพันธุ�
62013078810 นางสาวจิราภรณ� เทพวรรณ
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62013078811 นางสาวจารุวรรณ พาสี
62013078812 นายอธิวัฒน� สุริวงษ�
62013078813 นางสาวสุกาญดา กลําเงิน
62013078814 นางสาววิลาวัลย� สิริทิพากุล
62013078815 นายสุวิจักขณ� ทับทอง
62013078816 นางสาวอรณัฐ สมัครการ
62013078817 นายสมศักด์ิ ทัศนา
62013078818 นางสาวรุ5งนภา เชื้อเหิม
62013078819 นายจิรายุ อุยประเสริฐ
62013078820 นางสาวธนาภรณ� พุทธทง
62013078821 นางสาวพัชราภรณ� ทับสมุทร
62013078822 นางสาวอุทุมพร เกษมสุขศิริกุล
62013078823 ว5าที่ร.ต.หญิงอรอุมา เขียวสด
62013078824 นางสาวปุญชรัศม์ิ เขียนบัณฑิตย�
62013078825 นางสาวมัณฑนา โพธ์ิทอง
62013078826 นางสาวชัญญานุช ม่ันใจ
62013078827 นางสาวป@ยนุช บทมาตย�
62013078828 นายชัชวัสส� คงคะจันทร�
62013078829 นางสาวนุสรา สุขหนุน
62013078830 นายเจริญ ลัดดารักษ�
62013078831 นางสาวพัชราวรรณ จันทะคัด
62013078832 นางสาวณัฐธิชา รอดอ5อน
62013078833 นางสาวกมลวรรณ ไมตรีจิตร�
62013078834 นางสาวประยงค�ศรี ดําอ5อน
62013078835 นางสาวจุฑามาศ พันธ�สมจิตร
62013078836 นางสาวสุรีพร กุลสุทธ์ิ
62013078837 นางสาวนาเดีย ดาเดะ
62013078838 นายวิรุฒ วงศ�ประเสริฐ
62013078839 นายศุภกฤต เจนสมบูรณ�
62013078840 นางสาวลลดา โชคยางกูร
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62013078841 นายเชิดศักด์ิ วังทอง
62013078842 นางสาวสุภาภรณ� อูปเสาร�
62013078843 นางสาวณิชาภัทร เล็กคง
62013078844 นางสาวจิรวดี วันทาดี
62013078845 นางสาวพรศิริ อบอุ5น
62013078846 นายณัฎฐศักด์ิ โสอนุช
62013078847 นายสัตยา พลัดบุญทอง
62013078848 นางสาวพรพิมล คุสิตา
62013078849 นางสาวอุษณีย� ศีลวัตสุทธิศักด์ิ
62013078850 นางสาวณัฏฐพัชร� หัสดิพันธ�
62013078851 นางสาวสุธาทิพย� สังสี
62013078852 นางสาวมนธิดา ลลิตภัทรกิจ
62013078853 นางสาวกานทิพย� กรเก่ียว
62013078854 นางสาวเฉลิมขวัญ อ5อนเกตุพล
62013078855 นางสาวณิชากร ปFททุม
62013078856 นางสาวพร%อมฉัตร ทองพิทักษ�สกุล
62013078857 นางสาวนัยนา ผลดี
62013078858 นางสาวพวงพิศ เอื้อภูริพงศ�
62013078859 นางสาวนิศานารถ สีหะวงษ�
62013078860 นางสาวสิริลักษณ� จ%อยเจริญสุข
62013078861 นางสาวอัญชุลี ยงขามป;อม
62013078862 นางสาวธัญรดี ศิลานุภาพ
62013078863 นางสาวอัญชิสา โพศาราช
62013078864 นายพงษ�กฤต โตสมบัติ
62013078865 นางสาวป@ยนุช จรจรัญ
62013078866 นายนพคุณ ขัดฝFMน
62013078867 นางสาวเปรมยุดา เกษแก%ว
62013078868 นางสาวสิรีรัตน� จุลอักษร
62013078869 นายสราวุฒิ เกิดจ่ัน
62013078870 นายมนตรี พัฒนาอารีกุล
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62013078871 นางสาวธนัชพร คําหอมรื่น
62013078872 นางสาวพิรุฬพัฒน� ขุนเมือง
62013078873 นางสาวนุชรีย� สุขคล%าย
62013078874 นางสาววิมลมณี สมรักษ�
62013078875 นางสาวพิมพ�ชนก ณ สงขลา
62013078876 นางสาวนวมินทร�ตรา ปFทมะ
62013078877 นางสาวศลิษา สุวรรณธาดา
62013078878 นายวิรุฬ บําเรอญาติ
62013078879 นายปกรณ� สุทธินนท�
62013078880 สิบเอกเฉลิมฤทธ์ิ สุภาลักษณ�
62013078881 นางสาวอัญชลี ชื่นชม
62013078882 นายธเนศ รางแดง
62013078883 นางภิรัญญา บุญเพ่ิม
62013078884 นางสาวสายรุ%ง คงคา
62013078885 นางสาวจันทร�จิรา ลาม5วง
62013078886 นางสาวกรรณิการ� บุตะเขียว
62013078887 นางสาวฮาลีเมาะห� แมรี
62013078888 นายพิทักษ�พงษ� ศรีลาฉิม
62013078889 นางสาวเกวลิน แก%วมณี
62013078890 นางสาววชิราภรณ� โพธ์ิเงินนาค
62013078891 นางสาวญาณี วีรานุพัฒน�
62013078892 นายกฤชกร หอมหวล
62013078893 นางสาวภารดี ยอดทอง
62013078894 นางสาวอารดา มิลินทรานุช
62013078895 นางสาวจตุพร แก%วนิล
62013078896 นางสาววรางคณา ถาทอง
62013078897 นางสาวภานุมาศ สิริอนันต�กุล
62013078898 นายจักรพงษ� จําปาศิริ
62013078899 นายชัยสิทธ์ิ ไชยชนะ
62013078900 นางสาวสุจิตรา เครือใย
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62013078901 นางสาวปาณิสรา มาลัยทอง
62013078902 นางสาวฐิติพร สร%อยระย%า
62013078903 นางสาวมีซาน โตะพง
62013078904 นางสาวธนรรชน แสงมณี
62013078905 นางสาวจุฬารักษณ� เคร5งจริง
62013078906 นายชายชาญ อึ๊งเหมอนันต�
62013078907 นางสาวสุพรรณษา คอง
62013078908 นางสาวธนิดา เชี่ยวชาญกิจ
62013078909 นางสาวปรียา ภูสูสี
62013078910 นางสาวรัตนา ขําสอาด
62013078911 นางสาวจิรนันท� ภูสุข
62013078912 นางพิมพ�พรรณ ธรรมสอน
62013078913 นางสาวอาภรณ� บุญฉิม
62013078914 นายบริพัตร กันภัย
62013078915 นางสาวปภัสร ศรีมณฑก
62013078916 นางสาวเพ็ญนภา รัตวาสี
62013078917 นางสาวป@ยดา พิมพ�นนท�
62013078918 นางสาวสวรส สาททอง
62013078919 นางสาวขวัญฤดี จันทร�พุ5ม
62013078920 นายณัฐชัย ทองบัณฑิต
62013078921 นางสาววิระดี สสิกาญจน�
62013078922 นางสาวสุนันธร โพธ์ิอ5อน
62013078923 นางสาวชิดชนก จอมหงษ�
62013078924 นางสาวมาซีเตาะห� ดอนิ
62013078925 นางสาวเจนจิรา พรมมา
62013078926 นายกิตติพงศ� พรมเสน
62013078927 นางสาวภัทรสุดา จินดา
62013078928 นายสรัญ\ู ธํารงสินถาวร
62013078929 นางสาวธันยธร วัดสุวรรณ�
62013078930 นางสาวเพชรจรินทร� วังคีรี
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62013078931 นางสาวณัฐกานต� บิลหมัด
62013078932 นายธิเบต พรมลี
62013078933 นายกิตติชัย ปานขวัญ
62013078934 นางสาวบุญธิดา โคตพันธ�
62013078935 นางสาวสุภาวดี ทําจ%อม
62013078936 นางสาวพัชณี หารกุดเลาะ
62013078937 นายณัฐพล เฉยเผือก
62013078938 นางสาวพีรยา ยอดรัตน�
62013078939 นางสาวกาญจนา สุขสาคร
62013078940 นางสาววิชชยดา ธนกิจเดชาวรดร
62013078941 นายจิรนนท� หงษ�ทอง
62013078942 นางสาวญาณิน ไชยสมทิพย�
62013078943 นางสาวตอยยีบะ เบ็ญดารา
62013078944 นายณัฐวุฒิ นรมัตถ�
62013078945 นายศุภณัฐ บุญจันทึก
62013078946 นายทรงวุฒิ จันทร�ประธาตุ
62013078947 นางสาวรุ5งทิพย� สุขศิริ
62013078948 นางสาวนภาพร เจริญรุกขชาติ
62013078949 นางสาวกนกกาญจน� สุขวิญญาณ
62013078950 นายนิติพงศ� เกษสุวรรณ
62013078951 นางสาวจุฑาทิพย� พ่ึงสม
62013078952 นางสาวจารุวรรณ คํายา
62013078953 นายอัครเดช แหลมกา
62013078954 นางสาวศิริพรรณ หุตะโชค
62013078955 นางสาวเหมือนฝFน จันทร�มณี
62013078956 นายเจษฎา ต%นจําปา
62013078957 นางสาวสุจิตรา ปุอุบล
62013078958 นายชุติพงศ� กองน%อย
62013078959 นางสาวจิรัชยา วงษา
62013078960 นางสาวอังคณา ใจทัศน�กุล
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62013078961 นางสาวจรัญญา ช5วยบุญ
62013078962 นายศิวกร นนทฤทธ์ิ
62013078963 นางสาวอภิญญา หงษ�ทอง
62013078964 นายตะวัน อยู5สุข
62013078965 นางสาวขวัญจิรา จันทรประภา
62013078966 นางสาวปณิดา เปลี่ยนสกุล
62013078967 นางสาวสุพัตรา ชมภูเพชร
62013078968 นางสาวสาวิตรี ยาหอม
62013078969 นางสาวปุณยนุช ศุกรวรรณ
62013078970 นางสาวสุพรรษา อินทร�เลิศ
62013078971 นายอัมรินทร� เอี่ยมอักษร
62013078972 นางสาวสุวิมล คนงาม
62013078973 นายสรรพพิชญ� ทองรุ5งโรจน�
62013078974 นางสาวนงนภัส ณ ทอง
62013078975 นายธนธรณ� ตะวันสุกี
62013078976 นายเปรมชัย ท%าวคําแสน
62013078977 นางสาววรรณวลี นุชดํารงค�
62013078978 นายสันติภาพ ชนะพงศ�ปกรณ�
62013078979 นางสาวสุบุษยา ป@ยรัตนวรสกุล
62013078980 นางสาวหทัยรัตน� แซ5ลิ่ม
62013078981 นางสาวพิจิตรา พวงนาค
62013078982 นายภูวดล สาระพล
62013078983 นางสาวสุดารัตน� หวังผลึก
62013078984 นางสาวนันทพร เลาเลิศ
62013078985 นายวัชระพงษ� ทิพย�สมบัติ
62013078986 นางสาวสุภาวดี ชีรัมย�
62013078987 นางสาวปาริฉัตร กะรัมย�
62013078988 นางสาวสัญจิตา ประจักกะตา
62013078989 นางสาวกมลวรรณ ศรีพลัง
62013078990 นางสาวกาญจนาภรณ� รอดวงษ�

หน%า 2633 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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62013078991 นายมัชณัญ เจียมสระน%อย
62013078992 นางสาวมาลินี ศรีใส
62013078993 นางสาวศิประภา นาคน%อย
62013078994 นางสาวปวีณา ตาทอง
62013078995 นางสาวมลฤดี ศรีษา
62013078996 นายธนานันท� ศุขประเสริฐ
62013078997 นายซาการียา หามะ
62013078998 นางสาวจันทิมา เอมดิษฐ�
62013078999 นางสาววีณา ปาท�วา
62013079000 นางสาวศิรินารถ แช5มโชติ
62013079001 นางสาวอารียา สวัสด์ิวงศ�
62013079002 นางสาวชนันธร มณีวัฒนกุลผล
62013079003 นางสาวศศพร สุขศรี
62013079004 นางสาวณปภัช นพเกล%า
62013079005 นางสาวมนทิรา ธงชัย
62013079006 นายคณาพจน� วงษ�เฉลียง
62013079007 นายดํารงค�เกียรติ อรมัย
62013079008 นางสาวธนธรณ� ประสิทธิเกตุ
62013079009 นายปวินท� อนุรัตนวงศ�
62013079010 นางสาวอารียา ฟFกรักษา
62013079011 นายกตาธิก จรัสศรีสกุล
62013079012 นางพอฤดี หุ5นทอง
62013079013 นางสาวพัชราภา ตาแหวน
62013079014 นายสิริวัฒน� พิลาแดง
62013079015 นางสาววิภาดา โพดาพล
62013079016 นางสาววรีสา อารีชาติ
62013079017 นายซูลฟา นากอ
62013079018 นางสาวลลิตา โฆษิตเลิศวัฒนา
62013079019 นางสาวภิตติมน สุวรรณจรัส
62013079020 นางสาวณภัทร�สร ทุปะติ
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ระดับปริญญาตรี

62013079021 นางสาวนิภาลัย อินแปลง
62013079022 นางสาวธีรารัตน� เนตรวงษ�
62013079023 นางสาวจุฑาวัณย� พ่ึงพระพุทธ
62013079024 นางสาวธนิษฐา สวัสด์ิดวง
62013079025 นายมโนธรรม ชูส5งแสง
62013079026 นางสาวณัฐธยาน� บุญหนา
62013079027 นายตนุภัทร พรมดี
62013079028 นางสาวจิราภรณ� ศรีวงษ�วรรณ
62013079029 นางสาวอาทิตยา แสงกฤษเพ็ชร�
62013079030 นางสาวธนิศร งามถ่ิน
62013079031 นายจักรินทร� วิริยะ
62013079032 นางสาวฐิติมา สนธิภักดี
62013079033 นางสาวพิณทิพภา นามกร
62013079034 นางสาวอริสรา อินทิพย�
62013079035 นางสาวเครือวัลย� อิ่มทรัพย�
62013079036 นางสาวปYติ จูชัง
62013079037 นางสาวเกศรินทร� เปล5งงูเหลือม
62013079038 ว5าที่ ร.ต.เพทาย เก้ือบางจาก
62013079039 นางสาวภาพิมล พรหมศร
62013079040 นางสาวสินิทธา บุญประเสริฐ
62013079041 นางสาวทัศณีย� ชมชื่น
62013079042 นายศาศวัต จันทนะ
62013079043 นายกชกร มณีวิเศษเจริญ
62013079044 นางสาวณัฐกาญจน� ธรรมวีณาสกุล
62013079045 นางสาววรรณศิกา ปราณีวงศ�
62013079046 นายกิตตินันท� กิจเพ่ิมพูล
62013079047 นายพยุงศักด์ิ ศรีหาผล
62013079048 นายจิรพงศ� มากคง
62013079049 นางสาวธนพร เตชะสาย
62013079050 นางสาวสุชานันท� มุณณีย�
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62013079051 นางสาวพัชนี จันทรัตน�
62013079052 นางสาวศศิธร รอดเสง่ียม
62013079053 นางสาวชนันพร ทิพย�มณี
62013079054 นางสาวศิรดา มาตรา
62013079055 นางสาวอรอุมา ปาปะเน
62013079056 นางสาวพรพรรณ อาษาเสนา
62013079057 นางสาวสิรยากร แจ%งกําพ้ี
62013079058 นายศักด์ิชัย เจริญศิลปQ
62013079059 นางสาวสุวดี นวลอินทร�
62013079060 นางสายฝน อินกํ่า
62013079061 นางสาวณฐา วิเชียร
62013079062 นางสาวณ หทัย กาญจนพยัคฆ�
62013079063 นางสาวกมลชนก ยืนย่ัง
62013079064 นางสาวชลธิชา ทรัพย�นิมิตร
62013079065 นางสาวณัฐกุล ทาอุบล
62013079066 นายสมมาตร ก่ิงวงษา
62013079067 นางสาวจิรภิญญา กุญชร ณ อยุธยา
62013079068 นางสาวกนกวรรณ พันไชย
62013079069 นางสาวสุดาภรณ� อุดง
62013079070 นางสาวฟาตีเมาะห� แมละมัย
62013079071 นางสาวเกวลิน ทองเย็น
62013079072 นายอนวัช จันทวงษ�
62013079073 นายป@ยพนธ� อูปคํา
62013079074 นางสาวชนาภา สัญธิชัย
62013079075 นายสิปนนท� คิดสี
62013079076 นายเก้ือกูล แจ5มศิลปQ
62013079077 นายสายชล ดอกจําปา
62013079078 นางสาวสุพัตรา วงค�เมือง
62013079079 นางสาววรญา จริตเอก
62013079080 นางสาวพรพิมล คล%ายนาค
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62013079081 นายอนุวัฒน� ฉายแก%ว
62013079082 นางสาวกรกช อัคคะรัสมีโย
62013079083 นางสาวนิฐิตา เจนจัดการ
62013079084 นางสาวฬาฏีฟะห� สุไลมาน
62013079085 นางสาวนันนภัส ทีเจริญวารี
62013079086 นางสาวนิตยา จันทร�สว5าง
62013079087 นางสาวอรวรางศ� คนเพียร
62013079088 นางสาวธนพร ศิรวัฒนามงคล
62013079089 นางสาวพัชริดา ดอกไม%หอม
62013079090 นายเอกลักษณ� จริยสันติธรรม
62013079091 นางสาววรินทร�พร จักรไชย
62013079092 นางสาวธัญวดี คชสีห�
62013079093 นายจรวย เปล5งพานิชย�
62013079094 นางสาวปาลิตา เพชรชูช5วย
62013079095 นายนครินทร� ผ5องแผ%ว
62013079096 นายกิตติกร นนทิการ
62013079097 นางสาวทัศนีย� แว5นแก%ว
62013079098 นางสาวภัสพิชา บุญลอย
62013079099 นางสาวปFทมา อินทวงษ�
62013079100 นางสาวกัญญารัตน� สุภาดิษฐ�
62013079101 นายกันตชัย แซ5อึ้ง
62013079102 นางสาวพรทิพย� อยู5เจริญ
62013079103 นางสาวสิรภัทร ชูใจ
62013079104 นางสาวรัชนี ศรีหาบัว
62013079105 นางสาววรัญญา มงคลหัตถี
62013079106 นางสาวณัฐสินี แสนวงษา
62013079107 นางสาวจิระนุช ทะเวชรัมย�
62013079108 นายนริศ จิตโสภา
62013079109 นางสาวสุธาสินี กล5อมแก%ว
62013079110 นางสาวนันทามาศ ใจกล%า
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62013079111 นางสาวภัสฐิญาณ�กานต� แก%วพิทักษ�
62013079112 นายสุทธิภัทร เกาะสมุทร
62013079113 นางสาววรรณา ซ%ายคง
62013079114 นางสาวปารณีย� พงษ�เดชา
62013079115 นางสาวสุนทรี ชมภูพฤกษ�
62013079116 นางสาวขวัญจิรา ธรรมปFญญา
62013079117 นางสาวปFทมพร เที่ยวแสวง
62013079118 นางเปรมวดี ว5องเจริญ
62013079119 นายรัชชานนท� เสนวงค�
62013079120 นายเสรี ป@ยะสว5างวงศ�
62013079121 นางสาวป@ยรัตน� อ5องลา
62013079122 นางสาวเปรมฤดี ศรีจัด
62013079123 นางสาวอัญชลี ศรีเพริศ
62013079124 นายณัชพัสว� สุริยกาญจน�
62013079125 นางสาวนภสร ทันใจ
62013079126 นายมูฮําหมัดกาดาฟY บินมาโนชญ�
62013079127 นายณัฐภัทร ลานตวน
62013079128 นายณัฐพนธ� สิงห�ธนะ
62013079129 นางสาวพรรษชล หนูเทพ
62013079130 นางสาวอนรรฆวี สอนธรรม
62013079131 นายจักรกฤษพล อินตา
62013079132 นางสาวกษมา จันทร�พวง
62013079133 นางสาวขนิษฐา พรมทอง
62013079134 นางสาวจิลมิกา เหมือนเจ็ดริ้ว
62013079135 นางสาววาสนา ไชยวงศ�
62013079136 นายพลกฤต ชีขาว
62013079137 นายจตุรงค� วิสุทธิสิงห�
62013079138 นางสาวกุลวรางค� ดวงหิรัญ
62013079139 นางสาวนันท�นภัส ศรีแจ%
62013079140 นางดุจเดือน สุวรรณหงษ�
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62013079141 นางสาววรรณิสา ทองคํา
62013079142 นางสาวรัตนภรณ� หนูจันทร�
62013079143 นางสาวสุพิชญา ฉิมดี
62013079144 นางสาวอรุณพร พิทักษ�
62013079145 นายปุณยวัจน� เนตรใส
62013079146 นายพันธกานต� ปFMนอยู5
62013079147 นายธนรัชต� พรสวรรค�
62013079148 นางสาวเจนจิรา อุปจันโท
62013079149 นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงธรรมมา
62013079150 นางสาวนภาพิมพ� จินสกุล
62013079151 นางสาววนารี ฟอกสันเที๊ยะ
62013079152 นางสาวอาภาพร เจ็กกลัด
62013079153 นายพงศ�สุพัฒน� ครองยุติ
62013079154 นายเอกชัย เกษรราช
62013079155 นางสาวประกายวรรณ เฮงษฎีกุล
62013079156 นางสาววรรณวิภา ศรีมูล
62013079157 นางสาวอภิญญา สุขอ่ํา
62013079158 นายปุณพจน� พัฒนาตรีวิทย�
62013079159 นางสาวปาริฉัตร หุ5นสุวรรณ�
62013079160 นางสาวอัจฉริกา สินธพานินท�
62013079161 นางสาวชลิตา กูลหกูล
62013079162 นางสาวนันทิยา ทิมเพชร
62013079163 นางสาวพัชชวดี ฉิมพลี
62013079164 นางสาวนพเกล%า อมรรัตนวิจิตร
62013079165 นางสาวปภัสรา ลุนะหา
62013079166 นายจตุรภัทร บาทชารี
62013079167 นายกิตติภพ พูลพลาธิป
62013079168 นายก%องภพ พานดอกไม%
62013079169 นางสาวชวิศา รื่นถวิล
62013079170 นายนฤนาท บุณยรังค

หน%า 2639 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079171 นายวรรณทัศน� เจริญลาภ
62013079172 นางสาวญาณิศา เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62013079173 นายวัชรินทร� ราชสุวรรณ
62013079174 นางสาวปณัสยา จาวิสูตร
62013079175 นางสาวฐาปนี นําไทย
62013079176 นายเฉลิมพล สุระเสน
62013079177 นางสาวชนาพัฒน� พัฒนะพิมลจิตร�
62013079178 นางสาวดาริกา ฉายจิตต�
62013079179 นางสาววนิดา ทองสร%อย
62013079180 นางสาวภาพร คงสมทอง
62013079181 นางสาววรุณโรจน� กันตามระ
62013079182 นางสาวจันติมา ศรีคําภา
62013079183 นางสาววิรากร วิญ\ูนันทกุล
62013079184 นางสาวพัชรีพร พลศรี
62013079185 นางสาวลลิตา เชื่อมรัมย�
62013079186 นางสาวธันยพร ตUะถา
62013079187 นางสาวสุนิตย� สวัสด์ิรักษา
62013079188 นายอัศม�เดช เหลืองวารินทรา
62013079189 นางสาวจอมธัญญ� ธราพร
62013079190 นางสาวจีรนันท� เหล5าทรงธรรม
62013079191 นายอมรเทพ รุ5งกรุด
62013079192 นายศรัญ\ู ส5งเจริญทรัพย�
62013079193 นางดารารัตน� แจ5มพุ5ม
62013079194 นายพศวีร� พวงประดับ
62013079195 นางสาววณัญญา ดวงสิน
62013079196 นางสาวชลลดา ศรีวิเชียร
62013079197 นางสาวจีรกานต� ศรีหาญ
62013079198 นายสุรศักด์ิ ถนาวร
62013079199 นางสาวเกษสุดา ต%นหลุบเลา
62013079200 นายเอกฉัตร เขียวคราม

หน%า 2640 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079201 นางสาวนันท�นภัส ชูยศ
62013079202 นายสรศักด์ิ ศิริสุนทร
62013079203 นายวัชรินทร� เหลาคม
62013079204 นางสาวนันทกานต� พูลศรี
62013079205 นางสาวสุรีพร รักถ่ินพนา
62013079206 นางสาวสุกัญญา อาดํา
62013079207 นายกนกพล ชัยเพ็ชร
62013079208 นางสาวฐิติชญา สว5างเนตร
62013079209 นางสาวณัฐสิมา บุญมา
62013079210 นางสาวนงนภัส หนูโสด
62013079211 นายฐิติ วีรศิริมงคลกุล
62013079212 นางณัฐศิญากมน พยัคฆ�รังสี
62013079213 นายศุภวิชญ� บุญยังแก%ว
62013079214 นางสาวสิริพร ก%อนง5อน
62013079215 นายศุภฤกษ� ไทยเขียว
62013079216 นางสาวหัสยา กล่ําประสาท
62013079217 นางสาวณัฐนันท� ผลินิคม
62013079218 นายณรงค�วิทย� ชื่นชม
62013079219 นางสาวสาวิตรี เย่ียมรัมย�
62013079220 นางสาวจารุลักษม� รังสรรค�
62013079221 นายอนุรักษ� ชุมสิงห�
62013079222 นางสาวอัญชลี การบรรจง
62013079223 นางสาวปรารถนา กุลบุตร
62013079224 นายโกสินทร� ชีวาจร
62013079225 นายอัษฎา แสงกล%า
62013079226 นางสาวจินดารัตน� นงนวล
62013079227 นางสาวสมถวิล ต้ังชัยชนะกิจ
62013079228 นายพงศ�รพี โพธิรังสิยากร
62013079229 นางสาวชนิตร�นันท� วงค�สอนตาล
62013079230 นายชาญณรงค� เผือกรักษ�

หน%า 2641 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079231 นางสาวสุภาวดี ไชยโคตร
62013079232 นางสาวพรรณราย สุขกําเหนิด
62013079233 นางสาวพนานันท� ยะนันโต
62013079234 นางสาวนภาพร บุญยู%
62013079235 นางสาวรุ5งศิริ ทรายขาว
62013079236 นางสาวชลธิชา กรุมรัมย�
62013079237 นายชนาพิพัฒน� เด5นนิติรัตน�
62013079238 นายสิทธิกร โกสุมภ�
62013079239 นางสาวเมวดี คมวิเศษ
62013079240 นางสาวฤทัยชนก จิตรักษ�
62013079241 นางสาวพิกุลทิพย� ยุระพันธุ�
62013079242 นายนิติศาสตร� คะเณย�
62013079243 นางสาวอังค�วรา เกตุรัตน�
62013079244 นางสาวสุวิมล ใหม5วงค�
62013079245 นางสาวจุฑารัตน� จ5าสอน
62013079246 นางสาวสุทาทิพย� เตชะธัญญะพงศ�
62013079247 นายพรเทพ ไพศาล
62013079248 นายเกรียงไกร สมประสงค�
62013079249 นางสาวประภาพร คีรีเกษตร�สุข
62013079250 นางสาวภานิชา กันต�กมลนารา
62013079251 นางสาวสุทธิดา คนตรง
62013079252 นายพชร ป@Pนรัตน�
62013079253 นางสาวรัตนาพร พุ5มสลิด
62013079254 นางสาวณาตาชา มูฮําหมัด
62013079255 นางสาวจิรัชญา ไชยมงคล
62013079256 นายพินิชณัฎฐ� ขบวนงาม
62013079257 นายณัฐวุฒิ ขําทัพ
62013079258 นางสาวฉวีวรรณ แก5นเชื้อชัย
62013079259 นางสาววิรันดา เบี้ยมุกดา
62013079260 นางสาวชลธิชา สุขใจ

หน%า 2642 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079261 นายชินวัตร โคตรตัสสา
62013079262 นางสาวจิราพัชร ตันชุณห�
62013079263 นางสาวกุบรอย� มะมิง
62013079264 นายฉัตรปพน เพ็งน%อย
62013079265 นายวสวัตต์ิ บุญวรรโณ
62013079266 นางสาวเบญญา แก%วเกษ
62013079267 นางสาวอาภากร สุพร
62013079268 นางสาวศรีสุดา ปFญหากิจ
62013079269 นางสาวพัชริภา คุ%มเสถียร
62013079270 นายณัฐพล เลียนวัฒนา
62013079271 นายภาม มุสิกวงศ�
62013079272 นายธนพล บุญมา
62013079273 นายพิสิฐกานต� จินดา
62013079274 นางสาวชนัญชิดา เมฆขาว
62013079275 นางสาวสุชานันท� จุลสราญพงษ�
62013079276 นางสาววันชนก อุทัยพัฒนาชีพ
62013079277 นายธนวุฒิ พรหมเงิน
62013079278 นางสาวเอษณี เอกคณี
62013079279 นางสาวกนกวรรณ กุลพัฒนปรีชา
62013079280 นางสาวอรณิชา ธรรมขันแก%ว
62013079281 นางสาวธนรัตน� แจ%งอักษร
62013079282 นางสาวทิพวรรณ พิมพาโห
62013079283 นางสาวชญานันท� พลยูง
62013079284 นายการัณยภาส ยาคํา
62013079285 นางสาววิภาวรรณ อยู5อุบล
62013079286 นางสาวพิชชาภา เอี่ยมละออ
62013079287 นายธนพล สนองไทย
62013079288 นางสาวเอื้อจิต คงทอง
62013079289 นางสาววัฒนา ทุมาสิงห�
62013079290 นางสาวธัญทิพ ดําด%วงโรม

หน%า 2643 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079291 นายวีรพงษ� อุตรชน
62013079292 นายพงศกร เดชชนินทร�
62013079293 นางสาวอริสรา ชาติเชยแดง
62013079294 นายวัฒนชัย ชนะจน
62013079295 นางสาวสาธิตา จันทะขิน
62013079296 นางสาวนภาพร ยอพระกลิ่น
62013079297 นางสาวนวพร ประพันธ�
62013079298 นางสาวกัญญามาลย� บัวทอง
62013079299 นางสาวภวิกา สืบธรรม
62013079300 นางสาวเบญจมา บุญญฉลองศักด์ิ
62013079301 นายอนุวัฒน� จงรักชอบ
62013079302 นางสาวอัจฉราพรรณ ดวงประเสริฐ
62013079303 นางสาวศุภิสรา สมบัติบูรณ�
62013079304 นางสาวกฤษณา โวหารลึก
62013079305 นางสาวเอริกา สุภาพจน�
62013079306 นางสาวธัญวรัตม� กาหลง
62013079307 นายอธิป ฉายสุวรรณ�
62013079308 นางสาวสุจิตตรา กาบบัว
62013079309 นายเอกพล ทองโชติ
62013079310 นางสาวศิริวจี มังคลสุต
62013079311 นางสาวเยาวลักษณ� รอดสม
62013079312 นายฤชากร เพ็งสว5าง
62013079313 นางสาวภัควลัญชญ� โล5ห�วีระเดช
62013079314 นางสาวคนึงนิจ พุกโพธ์ิ
62013079315 นางสาวพิมพ�ผกา วิเศษสา
62013079316 นายภุชงค� ยสกูล
62013079317 นายพีรพล คงอินทร�
62013079318 ส.ต.ต.ชาญชัย เชียงทอง
62013079319 นางสาวอารียา สามงามพุ5ม
62013079320 นางสาวจิรัญญา ไชยพงษ�

หน%า 2644 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079321 นายกิตติพงศ� สุก5อเกียรติ
62013079322 นายวิชเญศ บัวโต
62013079323 นายโยธิน สิทธิฤทธ์ิ
62013079324 นางสาววันนิสาข� ฝนทอง
62013079325 นางสาวศรัณย�ภัทร แก%วไวยุทธ์ิ
62013079326 นางสาวประภัสสร เหล5าบัวดี
62013079327 นายวินัย ฤทธ์ิเอี่ยม
62013079328 นางสาวจีรยา แก%วป@ก
62013079329 นางสาวรัชกร วิจิตรชาญ
62013079330 นายอนุชิต สอนสุภาพ
62013079331 นางสาวกรวรรณ แบนป@ง
62013079332 นางสาวนิโลบล แสงสรศรี
62013079333 นายเติมศักด์ิ ป@ยัง
62013079334 นางสาวปทิตตา จินตนา
62013079335 นายวศิน วงศ�วิลาศ
62013079336 นายสุเทียรฆ� คํามงคล
62013079337 นางสาวจุฑามาศ มาละวัน
62013079338 นายเทวะ แก%วปลั่ง
62013079339 นางสาวพัชรากร วงษ�ศรีทา
62013079340 นางสาวหฤทชนัน เกียรติกุลพงศ�
62013079341 นางสาวอรพันธ� หล%าหัวหนอง
62013079342 นางสาวอังคณา พันวิชัย
62013079343 นางสาวฐิตาภา ร5าหมาน
62013079344 นางสาวกนกวรรณ พูลเกิด
62013079345 นายกนกชัย มีสกุล
62013079346 นางสาวจุรีรัตน� ฉายวิชา
62013079347 นางสาวรัชนีญา สุวรรณมาตย�
62013079348 นายเจษฎา แก%วเปลี่ยน
62013079349 นางสาวเปรมฤดี เปลือกคํา
62013079350 นางสาวสาคร สมพงษ�

หน%า 2645 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079351 นางสาวผกามาศ ทาทอง
62013079352 นายสุริยา เถาชารี
62013079353 นายยศพล เป;ามา
62013079354 นางสาวจิตรลัดดา สุวรรณศรี
62013079355 นายภัสส�ดนัย ธนารุจิเกียรติ
62013079356 นางสาวศศิธร ประฉิมะ
62013079357 ว5าที่ร%อยตรีหญิงพาฝFน อุดมพล
62013079358 นางสาวกัณตนา กมลจรัสภักดี
62013079359 นางสาวอธิชา ศรีวิชัย
62013079360 นางสาวสุวารี คํายินดี
62013079361 นายณวรรธน� พรหมบุญแก%ว
62013079362 นายกําชัย ชูแก%ว
62013079363 นายจักรพงศ� ย้ิมใจบุญ
62013079364 นางสาวพรป@ยดาภา สุขประสงค�
62013079365 นายอัครวัฒน� ทรัพย�มณีสมชัย
62013079366 นางสาวอรรถรจย� พลชาติ
62013079367 นางสาวภูญาดา คุ%มรักษา
62013079368 นางสาวพิรญาณ� บุญบําเรอ
62013079369 นางสาวลือสาย พนมพิบูล
62013079370 นางสาวอรทัย แพพระยอม
62013079371 นายเอกพร กระโพธ์ิ
62013079372 นางสาวประภาพรรณ ดีบาง
62013079373 นายกฤษณะ ยอดสุวรรณ�
62013079374 นางสาวณัฐสุดา เชาวลิต
62013079375 นางสาวป@Pนปฐวี ฤทธ์ิฉ้ิม
62013079376 นางสาวนันทวัน สนิทวงศ�
62013079377 นางสาวณัฏฐากานต� มารังกูร
62013079378 นางสาวณัฐนิภา บุญลือ
62013079379 นางสาวฐิติพร อินทรพิทักษ�
62013079380 นางสาวประภัสสร ภิรมย�ครุธ

หน%า 2646 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079381 นางสาวอรญา คงมะลวน
62013079382 นายพิชิตพงษ� พันธ�ชมภู
62013079383 นางสาวกุสุมา ตาดี
62013079384 นางสาวสุพรรณี ปงผาบ
62013079385 นางสาวปวีณา แตงเพ็ชร
62013079386 นางสาววิไลลักษณ� หาญพิทักษ�
62013079387 นางสาวอรวรรณ สุพภูมิ
62013079388 นายพลพสิษฐ� กริทไชยพร
62013079389 นายณัฐวุฒิ ศรียะพันธ�
62013079390 นางสาวอทิตยา ทองบาง
62013079391 นางสาวจุฑาทิพย� รักช%าง
62013079392 นายชินวุฒิ สังข�ประเสริฐ
62013079393 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนิษาชล สุขรุ5ง
62013079394 นางสาวเวธกา สุขแสนไกรศร
62013079395 นายชยางกูร เกตุพยัคฆ�
62013079396 นางสาวฮามีตา เจUะโซUะ
62013079397 นางสาวอัญตรา คงไทย
62013079398 นางสาวณัฐญาภรณ� เศิกศิริ
62013079399 นางสาวมยุรี ฤทธ์ิอ5องรัก
62013079400 นางมุนินทร�รัตน� โอวาสิทธ์ิ
62013079401 นางสาวเสาวภา ชารัตน�
62013079402 นางสาวปริศนา กันจันวงศ�
62013079403 นายอภิสิทธ์ิ สุขประสาร
62013079404 นางสาวรพิพรรณ คํ้าจุน
62013079405 ว5าที่ร%อยตรีวศิน แก%วแสงแจ5ม
62013079406 นางสาวพิมพ�ลดา ณ ลําปาง
62013079407 นางสาววิภาดา ปวงศาลา
62013079408 นางสาวธนาภรณ� จ้ีโนเป[ง
62013079409 นางสาวจีรวรรณ ศักดา
62013079410 นางสาวเสาวภา สิทธิโชคธรรม

หน%า 2647 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079411 นางสาวชลิดา ใจหลวง
62013079412 นางสาวสมสกุล หลวงอุดม
62013079413 นางสาววรรณภา กาละพันธ�
62013079414 นายพิชญา พูนศิริ
62013079415 นางสาวเขมจิรา อรัญสาร
62013079416 นางสาวสุพรรษา เหล5าสิงห�
62013079417 นางสาวอารยา ทวีสุขนิธิ
62013079418 นางสาวปรียานุช วัฒนสมัย
62013079419 นางสาวยอดสร%อย โอฬารศิริกุล
62013079420 นางสาวอภิญญา เพชรดํา
62013079421 นางสาวณัฏฐณิชา ขวัญแพ
62013079422 นายธนกฤต เสียมไหม
62013079423 นางสาวพนิดา ตันบุญยศิริเดช
62013079424 นายอานนท� บุญมะ
62013079425 นางสาวแพรพลอย จันอินทร�
62013079426 นางสาวเกษรินชณ� พันธ�อุดม
62013079427 นางสาวสุภาพร นามบุตร
62013079428 นางสาวนิภาภรณ� บุญมา
62013079429 นางสาวฐิติกานต� ญาณวุฒิ
62013079430 นางสาวณัฐจิกา แก%วมาดีงาม
62013079431 นายประพันธ� ศรีนวล
62013079432 นางสาวณัฏฐธิดา ศรีวัฒนะชัย
62013079433 นางสาวลําพอง คําศรีเมือง
62013079434 นายสุริยันต� มณีกัญย�
62013079435 นางสาวเสาวลักษณ� บุญครอบ
62013079436 นางสาวชัชฎาพร บุญคง
62013079437 นางสาวนันท�นภัส เก้ือจิตกุลนันท�
62013079438 นางสาวนุจิรา คงมี
62013079439 นางสาวศรัญญา สายพล
62013079440 นางสาวพัชราพร ชัยมงคล

หน%า 2648 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079441 นางสาววราพร นวมศิริ
62013079442 นายธนพนธ� วรรณไพบูลย�
62013079443 นางสาวศิริภรณ� รักเกียรติยศ
62013079444 นางสาวสุวิมล ผาบแก%ว
62013079445 นางสาวศิริลักษณ� บุญโพธ์ิ
62013079446 นางสาวณัฐธิดา พารี
62013079447 นางสาวชลธิชา คงทะเล
62013079448 นางสาวปาริสา รักทอง
62013079449 นางสาวสินีนาถ ใจแจ%ง
62013079450 นางสาวยลณกาญจน� จันทร�ดิษฐวงษ�
62013079451 นางสาวรัตติยาภรณ� ปลอดทอง
62013079452 นายนโม จีระนันตสิน
62013079453 นางสาวรินลดา ปะวะโข
62013079454 นางสาวศศิธร เมาะราษี
62013079455 นายทศวรรษ ภัทรวรเมธ
62013079456 นางสาวธนิดา ป;อมเรือง
62013079457 นายกิตติธัช ธรศิริวัฒน�
62013079458 นางสาวปวรา อนุฤทธ์ิ
62013079459 นายธีระยุทธ กรุดจังหรีด
62013079460 นางสาวพัชจรินทร� เทพบรรทม
62013079461 นางสาวพัชรนันท� รุ5งเจริญ
62013079462 นายธนินท�พัตร� สินสมุทร
62013079463 นางสาวชะลันดา สกุลสิงห�
62013079464 นางสาวพิริยา สุริวงษ�
62013079465 นางสาวฐณัฐฐา เขียวนอก
62013079466 นายปฐมพงศ� มีเนตรตรี
62013079467 นางสาวบุศรินทร� คชรินทร�
62013079468 นางสาวสุดารัตน� ราชอาษา
62013079469 นางสาวชนากานต� กันชาติ
62013079470 นางสาวอําพา ลายสีดา

หน%า 2649 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079471 นางสาวสุพรรณิการ� ฟาหลี
62013079472 นายณัฐพล รัตนคร
62013079473 นางสาวนาซนีน สามะ
62013079474 นางสาวพิมลดา บุญล%อม
62013079475 นางสาวรัตนา ผดุงรัตน�
62013079476 นายอนิรุทธ์ิ นาคพุธ
62013079477 นางสาวบวรนันท� มณีเกตุ
62013079478 นางสาวอภิวิกรณ� หลงรักษ�
62013079479 นางสาวสิริรัตน� รื่นเพียร
62013079480 ว5าที่ร%อยตรีพลากร ทรายแก%ว
62013079481 นายฐิติวิชญ� สร%อยจันดา
62013079482 นางสาวสุทธิณี ทองอ%ม
62013079483 นางสาริยา จักร�แก%ว
62013079484 นางสาวพิณพนา ศรีสมทรัพย�
62013079485 นายพีรวิชญ� กฤษตฌาพันธ�
62013079486 นางสาวอาจรีย� เอี่ยมแสง
62013079487 นางสาวมุกดาวรรณ รัตนสงเคราะห�
62013079488 นายอนุชา ศรีป@Pน
62013079489 นางสาวพิชยา ม5วงใหม5
62013079490 นางสาวจริยา บัวคงสระ
62013079491 นายวรเมธ เสือคง
62013079492 นางสาวเวธกา จันทร�มาลา
62013079493 นางสาวดุษฎี สระใจ
62013079494 นายพิษณุ อยู5ดี
62013079495 นางสาวพิมล เชวงเขียดทอง
62013079496 นางสาวธัญพรหมลักษณ� บรรเทือง
62013079497 นางชไมพร ดวงปากดี
62013079498 นางสาวศุจีภรณ� สุรนัคครินทร�
62013079499 นายคันถ�ชิต สารขันธ�
62013079500 นางสาวสินใจ พลายสถิตย�

หน%า 2650 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079501 นางสาวปริญญาภรณ� คชสีห�
62013079502 นายกิตติ โคตะวีระ
62013079503 นายนิติกร มาตา
62013079504 นายสิริพงษ� ไกรเวช
62013079505 นายศรราม รัตนวิเชียร
62013079506 นางสาวสุดารัตน� นิลพัฒน�
62013079507 นางสาวพรปวีณ� รุ5งเร5
62013079508 นางสาวนันทมน ซอศรีสาคร
62013079509 นางสาวพัชรากร เสนะวัต
62013079510 นางสาวนภาพร หนวดหอม
62013079511 นางสาวกฤษณา เพชรหนูเสด
62013079512 นางสาวทิพย�สุดา หม่ืนลภ
62013079513 นายนที อินทไทร
62013079514 นางสาวน้ําทิพย� โพร%งอุไร
62013079515 นายศิระ บุญศิริ
62013079516 นางสาวศิริวรรณ นาเวียง
62013079517 นางสาวสุธินี มารุ5ง
62013079518 นางสาวพัดชา ศาสคุณ
62013079519 นางสาวณัฏฐ�รชยา สุภนิชศิริสกุล
62013079520 นางสาวนลิญา บุญมี
62013079521 นางสาวกฤษณา เจ%าทรัพย�
62013079522 นายศศภัทร นาคะวัจนะ
62013079523 นายทรรศวรรษ ฉันสุธรรม
62013079524 นายวิโรจน� สรรค�คุณธรรม
62013079525 นางสาวสุจิวรรณ ภาพันธ�
62013079526 นายอิสราพงษ� กล%าดี
62013079527 นายศุภสัณห� สาลีกุล
62013079528 นางสาวศิริลักษณ� ไกรบํารุง
62013079529 นางสาวกัญพศ รัชต�กนกพร
62013079530 นางสาวเมธาวี ศรีปานรอด

หน%า 2651 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079531 นายกฤตภัทร� เหลือชั่ง
62013079532 นางสาวธีรานุช ปFMนเชาว�
62013079533 นายณัฐพล ชัยสอน
62013079534 นายจิรพันธ� ป@นทรายมูล
62013079535 นางสาวแก%วตา กล่ําเจริญ
62013079536 นางสาวณัฐธิดา นาคะอินทร�
62013079537 นางสาวจรรยาลักษณ� อินตุ%ย
62013079538 นายธีรวัฒน� ทองอ5อน
62013079539 นางสาวกัลยรัตน� พรนราทิพย�
62013079540 นางสาวปาริฉัตร เพชรานันท�
62013079541 นางสาวประภัสสร แก%วแสงแจ5ม
62013079542 นางสาวอาแอเสาะ ยูเปาะนะ
62013079543 นางสาวอาจรีย� เรือนเพ็ชร
62013079544 นายศักด์ิณรงค� จิตติศักด์ิ
62013079545 นางสาวขวัญเรือน เนียมศร
62013079546 นางสาวภัทรจาริน ภัทรพิศุทธ�
62013079547 นายดิลก อนุมาวัฒนากุล
62013079548 นางสาวพัชชา บุญจันทร�
62013079549 นางสาวนริศรา จิตประกอบ
62013079550 นางสาวสุรัสวดี จุ%ยพันธ�ดี
62013079551 นางสาวอาทิตา เกิดสมกาล
62013079552 นางสาวศิริ ลือมงคล
62013079553 นางสาววารุณี ปุลันรัมย�
62013079554 ส.ต.ท.ลัทธวัฒน� เฉลิมรักษ�
62013079555 นางสาวศลิษา นพรัตน�
62013079556 นางสาวอุไรวรรณ อุดมลาภ
62013079557 นางสาวตรีรัตน� คล%ายสุวรรณ�
62013079558 นางสาวนิตยา ดอนไชยรัตน�
62013079559 นายป@ยะโรจน� มูลบัวภา
62013079560 นายมหรรณพ ศรีโมรา

หน%า 2652 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079561 นางสาวณัชชานนท� พรมยศ
62013079562 นางสาวณัฐพร วรงศ�เกรียงไกร
62013079563 นายศราวุธ ถาต5าย
62013079564 นายศุภชัย บุญทรง
62013079565 นายสุทธินันท� มรกตศรีวรรณ
62013079566 นางสาวยุพเรศ แก%วแพรก
62013079567 นางสาวศศิวรรณ วงศ�พลสุข
62013079568 นางสาวสุกฤตา ชลภาพ
62013079569 นางสาวธีระวีร� สมจิตร
62013079570 นายเสฏฐวุฒิ เกียรติศักด์ิโสภณ
62013079571 นางสาวสุดาลักษณ� ฆ%องสนั่น
62013079572 นางสาวบุญพวงเพชร แซ5เล5า
62013079573 นางสาวทวีพร อภัยภักด์ิ
62013079574 นายสหรัถ อารีวงษ�
62013079575 นายษมากร นวลไทย
62013079576 นางสาวขวัญแก%ว หนูหน5าย
62013079577 นายกิตติพงศ� เอกทัศนาวรรณ
62013079578 นางสาวณัฐวรรณ พระไตรยะ
62013079579 นายวรานนท� สมมารถ
62013079580 นางสาวบุญยรัตน� รุ5งสิทธิชัย
62013079581 นางสาวสุวรรณณี กมลสาร
62013079582 นางสาวอัจธญาพร ช%างรบ
62013079583 นางสาวศจีพรรณ ชูช5วย
62013079584 นางสาวภัทรานิษฐ� สายปรีชา
62013079585 นายเอกราช หล%าสีทา
62013079586 นางสาวนัสรีนีย� ดือเรUะ
62013079587 นางสาวอัจฉราวรรณ คล้ํามณี
62013079588 นางสาวมาลัยวรรณ สนธิศิริ
62013079589 นางสาวปภาวี รมย�สูงเนิน
62013079590 นางสาวกนกพิชญ� พรหมสุวรรณ

หน%า 2653 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079591 นางสาวป@Pนหทัย เขียวเจริญ
62013079592 นางสาวกานต�กนก ต%นคํา
62013079593 นางสาววิมลรัตน� วงศ�วาน
62013079594 นางสาวปฐมาวดี ซังธาดา
62013079595 นางสาววันวิสา จันทร�ภักดี
62013079596 นางสาวภัณฑิลา เอื้ออวยพร
62013079597 นายพรเทพ แก%วโกมล
62013079598 นายจิรายุ ถุงคํา
62013079599 นางสาวอรนันท� วันรักชาติ
62013079600 นางสาวเกวลิน ศรีสงวน
62013079601 นางสาวเกสกานดา ดอกไม%หอม
62013079602 นางสาวกมลทิพย� ตัณฑวณิช
62013079603 นางสาววัชรี ภู5ทอง
62013079604 นางสาวปรียดา โชติสังข�
62013079605 นายชยุตม� พรพรรณนุกูล
62013079606 นางสาวนริสรา ป@ตตานัง
62013079607 นางสาวสรุตา มะลิวัลย�
62013079608 นายณัฐพร ศุภมาตร
62013079609 นางสาวศุภรานันต� กงภูธร
62013079610 นางสาวสโรชา โยมา
62013079611 นายสุทธา วัติรางกูล
62013079612 นางสาวมลาพร แสนอุบล
62013079613 นางสาวธฤษณา ศรีโพนทอง
62013079614 นางสาวประภาพร กรวิรัตน�
62013079615 นายศุภณัฐ อรรถบูรณ�วงศ�
62013079616 นางสาวลัดดาวรรณ คงชูศรี
62013079617 นายอัศนัย สิงสา
62013079618 นางสาวกานติมา พิมธิค%อ
62013079619 นางสาวพรรณพฤกษา ผลาฤทธ์ิ
62013079620 นางสาวคัทลียา ปรีชา

หน%า 2654 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079621 นางสาวญาณิศา พิทักษ�แทน
62013079622 นางสาวสุรัตน�ดา จอมทะรักษ�
62013079623 นายกฤติน พ่ึงหรรษพร
62013079624 นางสาวศศิวิมล หัตถิ
62013079625 นางสาวอนามิกา อ5างแก%ว
62013079626 นางสาวกิตติยา เลิศล้ํา
62013079627 นางสาววิลาวัน รื่นรวย
62013079628 นางสาวจิรารัตน� ไพรบึง
62013079629 นางสาวเตือนใจ มีกิจ
62013079630 นางสาวกาญจนา คําผิว
62013079631 นายชนสิษฎ� จิตตโชติ
62013079632 นางสาวกฤษณา พุฒซ%อน
62013079633 นางสาวเอมมิกา ดอนสีจันทร�
62013079634 นางสาวภัทรานิษฐ� คนดี
62013079635 นางสาววชิราภรณ� เพ็งพันธ�
62013079636 นางสาววนิดา ผุดมี
62013079637 นายสิทธิพงษ� เจริญสุข
62013079638 นางสาวจิราภรณ� แก%วสีสด
62013079639 นางสาวอารีรัตน� ดีเรือก
62013079640 นางสาวปรียาภรณ� แก%วเขียว
62013079641 นางสาวบัณฑิตา สกุลกิตติยุต
62013079642 นางสาวจิตตมาส จรเอียด
62013079643 นางสาวปาริฉัตร ศิวิไล
62013079644 นางสาวจินตนา มณีการ
62013079645 นางสาววัลยา นิวรณ�การณ�
62013079646 นางสาวกมลฉัตร ทวีโคตร
62013079647 นางสาวธัญลักษณ� ภูธนสูต
62013079648 นางสาวนิวะภร สิทธิภักดี
62013079649 นางสาวนัญสนันท� ปาลี
62013079650 นางสาวดารณี สุจิตพิริยกิจ

หน%า 2655 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079651 นางสาวศิริรักษ� ผาสุข
62013079652 นางสาวนิศากร ฉอ%อนศรี
62013079653 นางสาวณัฐสุดา แท5นประมูล
62013079654 นางสาวบุษกร ผุสดี
62013079655 นางสาวจุฑามาศ แจEวเจริญวัฒนา
62013079656 นางสาวสุภารดี โพธิสัตย�
62013079657 นายวันป@ติ บัวหนุน
62013079658 นางสาวศิริพร ใจภูมิ
62013079659 นายสุประวีณ� เชื้อดีสืบ
62013079660 นางสาวยีฮาน ขาเร็ง
62013079661 นางสาวประดิษฐา ดวงเดช
62013079662 นางสาวพัชรพรรณ รัตนะ
62013079663 นางสาววรรณิสา จิตรวัฒนะนนท�
62013079664 นางสาวโชติรส บํารุงผล
62013079665 นางสาวแพรวปภา เตชคุณวุฒิ
62013079666 นายกฤษณะ พิมพา
62013079667 นางสาวพิชญ�สินี เหลี่ยมสิงขรณ�
62013079668 นายธนวิทย� ในเรือน
62013079669 นางสาวเบญจา พัชรารัตน�
62013079670 นางสาวกฤติยา บินยากUบ
62013079671 นางสาวธันยาภรณ� ไหมทอง
62013079672 นางสาวสุพัตรา สมสุข
62013079673 นางสาวอภิรดี ตรีเพชร
62013079674 นางสาวศิริลักษณ� สุวิชา
62013079675 นางสาวนงเยาว� ธงหาร
62013079676 นางสาววรินทิพย� ศรียอด
62013079677 นายณัฐพล แสงทอง
62013079678 นายพีรสิชฌ� คุณาประถม
62013079679 นายเตชิต อมรวิธิรวาท
62013079680 นางสาวจุฬาลักษณ� เศวตทวี

หน%า 2656 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079681 นางพิทยา พูนประพันธ�
62013079682 นายณรงค�ฤทธ์ิ เกิดจิตต�
62013079683 นายสิทธิพร ศรีกอง
62013079684 นายสิทธิศักด์ิ คงสินธุ�
62013079685 นางสาวเขมนิจ ณ มหาไชย
62013079686 นางสาวศิริรัตน� สอสุธรรม
62013079687 นางสาวลลิตพรรณ บุญรินทร�
62013079688 นางจุฑามาศ จวบสมบัติ
62013079689 นางสาวนัดดา กองคํา
62013079690 นายรัตนพล ศิริอินทร�
62013079691 นางสาวสิตางค� ทวีพงษ�
62013079692 นายนันทวัฒน� ณ น5าน
62013079693 นางสาวรุ5งทิวา ถนอมสัตย�
62013079694 นางสาวสุภารัตน� จันทร�หอม
62013079695 นางสาวสุรินยา ดวนใหญ5
62013079696 นายโชฎก วนิชยาโกศล
62013079697 นางสาวเสาวลักษณ� ยอดสง5า
62013079698 นางสาวกมลพร วิชัยดิษฐ�
62013079699 นางสาวนภาพร กบิลพัฒน�
62013079700 นางสาวจามจุรี วงค�มณี
62013079701 นางสาวณโมริณทร� เด5นดวง
62013079702 นายพีระพงษ� ภคโชติหิรัณย�
62013079703 นางสาวสุชาดา อังกาทิพย�
62013079704 นางสาวศตกมณ นุชขํา
62013079705 นางสาวพัชรนันท� เตชะศรีสวรรค�
62013079706 นางสาวนิชดา ทองแจ%ง
62013079707 นายศุภกร เต็มป^ก
62013079708 นางสาวเกษราพร บัวแก%ว
62013079709 นางสาวเกวลี สีแดงน%อย
62013079710 นางสาวสมฤดี พิลึก

หน%า 2657 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079711 นางสาวชลธิดา พรมรักษา
62013079712 นายชัยพร หอมเทียน
62013079713 นางสาวนัทธมน อินอ5อนกุล
62013079714 นางสาวกิตติวรรณ อุทรัง
62013079715 นางสาวพัชราภรณ� อุทรักษ�
62013079716 นางสาวนภัสสร ผลงาม
62013079717 นางสาวพัชรีภรณ� ภาโส
62013079718 นางสาวโสรยา คงคานนท�
62013079719 นางสาวจิราภรณ� สังข�สิงห�
62013079720 นางสาวศิรประภา ประสงค�
62013079721 นางสาวเอมอร วิลาสินีวัฒน�
62013079722 นางสาวพรวารินทร� สิงหนราพัฒน�
62013079723 นางสาวทิพยนาฏ นาคแผ5น
62013079724 นางสาวสุปราณี ไสหล%า
62013079725 นายจักรภัทร สลีสองสม
62013079726 นายวชิร วชิรปาณี
62013079727 นางสาวชัญวัณณ� ซอหนองบัว
62013079728 นายทวีศักด์ิ ร5วมพันธุ�
62013079729 นายศุภจักร สุริพล
62013079730 นางสาวสุรีรัตน� ขันธะหงษ�
62013079731 นางสาวฉวีวรรณ ชาวกัณหา
62013079732 นายกรัณย� ศรีสุด
62013079733 นางสาวชัญกร อารีย�
62013079734 นางสาวเมธินี ศรีเรือน
62013079735 นางสาวญาณภัคสินี สีหะอําไพ
62013079736 นางสาวบังอร เถ่ือนวงษ�
62013079737 นางสาวไพรินทร� เอี่ยมสําอางค�
62013079738 นางสาวอภิญญา ดอนทอง
62013079739 นายณัฐวุฒิ โตนดทอง
62013079740 นางสาวสุธัญญา สันหมุด

หน%า 2658 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079741 นางสาวเมษารินี เจียมถิน
62013079742 นางสาวจีรนุช ทองศิริ
62013079743 นายกรีช อ่ําเจริญ
62013079744 นางสาวรัชฎาภรณ� ศรีคง
62013079745 นางสาวเมธาพร จักรหา
62013079746 นางสาวธัญญานุช คํามูล
62013079747 นายธีรภัทร วินทะไชย
62013079748 นายกตัญ\ู สุรักษ�กิตติกุล
62013079749 นางอัสนUะ เล5ทองคํา
62013079750 นางสาวรุจิรา เนียมหอม
62013079751 นางนันท�นภัส สมโรง
62013079752 นางสาวนริศรา เทพรักษา
62013079753 นายปรวัธน�น อังศุพาณิชย�
62013079754 นางสาวณัฐนิชา สัตย�ธรรม
62013079755 นายธนพล จันดี
62013079756 นายสุชาติ สุนทะวงค�
62013079757 นายเกียรติศักด์ิ เกิดฤทธ์ิ
62013079758 นางสาวภรณ�ทิพย� รักกล5อง
62013079759 นางสาวกนกวรรณ วิวัฒน�โสภณกุล
62013079760 นางสาวกฤติยาพร มีแก%ว
62013079761 ว5าที่ร%อยตรีฑุลิกา สีดาว
62013079762 นางสาววีรสิริ ทรรภลักษณ�
62013079763 นางสาวสุกัญญา ซอโงUะ
62013079764 นางสาวปาลิดา แสนเสนาะพันธ�
62013079765 นายรณภูมิ อัศวบุญมี
62013079766 นางสาวณัฐพัชร� ธรรมชาติ
62013079767 นายรัตนกร ชัยวิรัช
62013079768 นางสาวโจแอนด� ตันตะชา
62013079769 นางสาวนุชจนาถ คัมภิรานนท�
62013079770 นางสาวเกศินี อินทรคชสาร

หน%า 2659 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079771 นายธีรศักด์ิ แสนผล
62013079772 นางสาวสุกันยา อุ5นอําไพ
62013079773 นายสุพลากร บํารุงศรี
62013079774 นางสาวณัฐณิชา ว5องสกุล
62013079775 นางสาวกมลทิพย� รัตนอุบล
62013079776 นายเจษฎา จันทร�รอด
62013079777 นายวุฒิพงษ� ศิลปอนันต�
62013079778 นางสาวนภัทร ราชพัฒน�
62013079779 นางสาวปรียนันท� จุกหอม
62013079780 นายธนกร วิบูลย�ศิลปQ
62013079781 นางสาวเบญญาดา สุคนธ�
62013079782 นางสาวภาณุมาศ ประเสริฐสัมพันธ�
62013079783 นายณฐกร อิงแอบ
62013079784 นางสาวพิมพารัตน� ชูขํา
62013079785 นายจิรชยุตม� สินชัยธเนษฐ�
62013079786 นางสาวชลดา พรจ5าย
62013079787 นางสาวทฤฒมน เอี่ยมละออ
62013079788 นางสาวยุพเรศ คําชื่นวงศ�
62013079789 นายสัญชัย เพ็งจันทร�
62013079790 นางสาวรัญชนา ศรีสองเมือง
62013079791 นางสาวป@ยะธิดา พลทะกลาง
62013079792 นางสาวฟารีดา อาสนรัตนจินดา
62013079793 นางสาวพัชรินทร� ชินวงษ�
62013079794 นายจิรโชติ โชติพฤกษวัน
62013079795 นางสาวสุภาพร ภัทรโชติเมธี
62013079796 นางสาวอนงค�นาฏ เทพรักษ�
62013079797 นางสาวนันทนีย� แสงกลาง
62013079798 นายนวกร บุญรินทร�
62013079799 นายฉัตรชัย อภัยพลชาญ
62013079800 นายทักษิณ คุ%มศิริ

หน%า 2660 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079801 นางสาวพรพิมล ทําโย
62013079802 นางสาวตรีสุคนธ� สมบูรณ�
62013079803 นางสาวปริฉัตร เลิศนภาสถาพร
62013079804 นางสาวศิณีนาถ เครือเตียว
62013079805 นางสาวสุดารัตน� พิศเพ็ง
62013079806 นางสาวกาญจนา มากสมจิต
62013079807 นายทนงศักด์ิ ชาวแสน
62013079808 นายณัฐพล ทนุดี
62013079809 นางสาวอาภานันท� แซ5หลิว
62013079810 นายพงศธร บุญเจริญ
62013079811 นางสาวธัญญรัตน� บรรจุสุวรรณ
62013079812 นางสาวมาลิญญ5า เจUะบ5าว
62013079813 นางสาวกนกวรรณ พิมพ�ครู
62013079814 นางสาวเนตรชลิกา จันทร�หนองหว%า
62013079815 นายพนัสพันธุ� กู%แร5
62013079816 นายพีรวัชร สิงห�อังกุระ
62013079817 นางสาวมุกดามาศ กาบคํา
62013079818 นางจิรปรียา บูรณะสัมฤทธิ
62013079819 นางสาวภัคจิรา อเนกธนานนท�
62013079820 นางสาวป@Pนธิดา ยุกตจรงค�
62013079821 นางสาวเกวลี ปFทมภาสสกุล
62013079822 นางสาวสราภรณ� อานน%อย
62013079823 นายใจเจต ศรีเนตร
62013079824 นางสาวจิรารัตน� อึงสะกาว
62013079825 นางสาวปFญชิกา ชาญประโคน
62013079826 นายรชต มาเจริญ
62013079827 นางสาวภิรญา ฉันทชัยรักษ�
62013079828 นายวี วงษ�เทียนกุล
62013079829 นางสาวอารยา สากลวารี
62013079830 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกาญจนา นวลแสง

หน%า 2661 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079831 นายคเณศร� กนกทอง
62013079832 นายพุทธรัตน� ผาย%อย
62013079833 นางสาววราภรณ� ประสงค�
62013079834 นางสาวดนิตา ศรีสุข
62013079835 นางสาวอารยา พงษ�มนตรี
62013079836 นางสาวเพ็ญพิชญา กัณธียาภรณ�
62013079837 นางสาวกฤติยาณี เสลานนท�
62013079838 นางสาวธนัชพร ชาติวงษ�
62013079839 นายธีระนันท� จันตUะคาด
62013079840 นางสาวธิดารัตน� พะโสม
62013079841 นางสาวพิมลพรรณ ช5างคํา
62013079842 นางสาวกนกวรรณ วรรณศรี
62013079843 นางสาวภัทรชนันท� สุทาตาร�
62013079844 นางสาวสิตานันท� ศรีหาบุตร
62013079845 นางสาวประภานันท� มงคล
62013079846 นางรัตนา โตบุญช5วย
62013079847 นายสุรัชชัย พ่ึงคล%าย
62013079848 นางสาวรุ5งนภา เลิศเวช
62013079849 นางสาวโอราภรณ� บุญส5ง
62013079850 นางสาววัลวิภา เชยกลิ่น
62013079851 นางสาวรัตนาพร ปูXสุข
62013079852 นายอดิสร แซ5ลี่
62013079853 นางสาวพิมพ�มาศ เกิดสมบัติ
62013079854 นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ�
62013079855 นางสาวขนิษฐา อินทร�สุวรรณ�
62013079856 นางสาวสุวนันท� เลี่ยนเส%ง
62013079857 นางสาวสุดารัตน� สุบรรณ�
62013079858 นางสาวชัญญานุช อุไรรัตน�
62013079859 นางสาวอรณี เกตุแฟง
62013079860 นางสาวการะเกด เดชกุมพล

หน%า 2662 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079861 นางสาวสรณีย� จอกแสง
62013079862 นายวรรธนัย พุ5มประไพ
62013079863 นางสาววรรณภา เนียมจันทร�
62013079864 นายพลรัตน� ดวงตา
62013079865 นางสาวณริศรา พวงมาลี
62013079866 นายป@ยะชัย เปรียบนาน
62013079867 นางสาวประภาพร แสนยากุล
62013079868 นายราชวัฒน� อนุชาติวรกุล
62013079869 นางสาวเกษมณี ปานเจริญ
62013079870 นางสาวสุปาณี กาวิยะ
62013079871 นายอับดุลรอชิด จิราพันธุ�
62013079872 นางสาวปาณิสรา นิตุธร
62013079873 นางสาวอรนิษฐ� สรสมศักด์ิ
62013079874 นางสาวจิตตะรัตน� ทีเขียว
62013079875 นางสาวพัณธาวรรณ เมฆเกลื่อน
62013079876 นางสาวณัฏฐ�ปภัสร� ศิลปรัศมี
62013079877 นางสาวสุวภัทร ดอกดวง
62013079878 นายณัฐชัย ชูแก%ว
62013079879 นายอดิศร แก%วภักดี
62013079880 นายวัชรินทร� ชุ5มเป[ง
62013079881 นางสาวพิมลฉัตร เลิศปรีติกุล
62013079882 นางสาวพรชนก ชื่นเย็น
62013079883 นางสาวตรีสุคนธ� กองเมือง
62013079884 นางสาวอมรรัตน� ป@ติ
62013079885 นางสาวรัตดาวรรณ โม%เม%า
62013079886 นายวันชัย คําสร%อยทอง
62013079887 นางสาวฐิติพร ชูรัตน�
62013079888 นางสาวจุฑามณี ผู%เลื่องลือ
62013079889 นายกิตติเชษฐ� ดาวอรุณ
62013079890 นางสาวอภิประภา จงวิจิตร

หน%า 2663 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079891 นายป@ยวัฒน� เฮงเจริญถาวร
62013079892 นางสาวศรินยา ลิ้มธนาวานิชย�
62013079893 นางสาวอภิญญา บุญเจริญ
62013079894 นางสาวชณัญชิฎา จันทัย
62013079895 นางสาวสุกัญญา สิงดี
62013079896 นางสาวศุจารี ประกอบดี
62013079897 นางสาววรญา พิมที
62013079898 นางสาวดวงใจ สิงห�สัน
62013079899 นางสาวธณกร เก้ือหนุน
62013079900 นางสาววนารีย� ด%วงอ%น
62013079901 นางสาวบุษยา ถัดมาลี
62013079902 นายณัฐพล สินประเสริฐ
62013079903 นางสาวศิริลักษณ� อยู5เกตุ
62013079904 นายเสมา ย้ิมประเสริฐ
62013079905 นางสาวณิชกานต� ไทรทอง
62013079906 นายทรงยศ ไชยสลี
62013079907 นายสุธินันท� แย%มศรี
62013079908 นายรัชชานนท� พรหมมินทร�
62013079909 นางสาวพิมศร หาสุนโม
62013079910 นางสาวดวงแข สีกุลา
62013079911 นางสาวลําพูล กลั่นเชื้อ
62013079912 นางสาวเกษนีย� นนทคําจันทร�
62013079913 นางสาวธนัฏฐา ฉลาด
62013079914 นางสาวอรอุมา อินตะนัย
62013079915 นายจิรโรจน� กระแสทร
62013079916 นางสาวชนิกานต� สินจําเริญ
62013079917 นางสาวแพรพรรณราย แจ5มชั่งสมบุญ
62013079918 ว5าที่ร%อยตรีจารุวัฒน� แป^ะอุ%ย
62013079919 นางสาวณวลัญช� สุขเกษม
62013079920 นางสาวนิภาพร สุดสม

หน%า 2664 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079921 นางสาวจันทิมา พรชัยรุ5งเรือง
62013079922 นางสาวสูมัยยะห� ดอฆอ
62013079923 นางสาวณัฐธยาน� บุญรัตนวิจิตร�
62013079924 นายอดิศร เกิดกุล
62013079925 นางสาวณัฐฐา ลือชาติเมธิกุล
62013079926 นางสาวเบญจมาพร บริสุทธ์ิ
62013079927 นางสาววันวิสาห� หวันตะหา
62013079928 นางสาวนิภาพร สร%อยอุทา
62013079929 นายพรเทพ แสนภูวา
62013079930 นางสาวมณีรัตน� ตันเสนา
62013079931 นายฉัตรณรงค� โชติวงษ�
62013079932 นายพงศกร สีดารักษ�
62013079933 นางสาวนาฎยา เสือขาว
62013079934 นายเอกสิทธ์ิ เจริญสุข
62013079935 นางสาวศุภานิช สุริโย
62013079936 นางสาวเมธาพร แสงเลิศ
62013079937 นางสาวนฤมล สร%อยทอง
62013079938 นางสาวกิตติวรรณ จุฬานุตรกุล
62013079939 นายวัศพล เบ็ญจกุล
62013079940 นางสาวชัญญานาถ วิบุลย�ศิลปQ
62013079941 นางสาวหทัย อาชาเพ็ชร
62013079942 นายวัฒนศักด์ิ บุญมี
62013079943 นางสาวนิราภร เตรียมต้ัง
62013079944 นายณัฐปคัลภ� บุญญภัทร
62013079945 นางสาวพรทิวา ส%มทอง
62013079946 นายโสภณ จาดศรี
62013079947 นางสาวนพรัตน� คล%ายคลึง
62013079948 นางสาวเอธยา กลิ่นคําหอม
62013079949 นางสาวธัญลักษณ� เชียรวิชัย
62013079950 นางสาวพลอยไพลิน หนุนภักดี

หน%า 2665 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079951 นางสาวกมลสิริ ป@ติสุข
62013079952 นางสาววรรณวรางค� สมนาม
62013079953 นางสาวอริสรา บุญพิชัย
62013079954 นายนิพนธ� ช5างซอ
62013079955 นายปฏิภาณ จิตต�อําไพ
62013079956 นางสาวญานิกา ก%านจักร
62013079957 นางสาวณัชชา อึ้งสวัสด์ิ
62013079958 นางสาวภัทรวดี วะน้ําค%าง
62013079959 นางสาวนิรชา จิรมาลย�กุล
62013079960 นายวิศรุต รัมภักด์ิ
62013079961 นางสาวสุนิสสา คชรัตน�
62013079962 นายทศพล กุลเกลี้ยง
62013079963 นายวรวุฒิ อุทัยฉาย
62013079964 นางสาวสุรีพร ทองปFญญา
62013079965 นายพรหมพิริยะ เรืองรัตน�
62013079966 นางสาวปรียานันท� ทังเจริญ
62013079967 นางสาวนภัสวรรณ ทิสมบูรณ�
62013079968 นางสาวเบญจมาภรณ� แก%วดวงเล็ก
62013079969 นางสาวพัชรินทร� วิเศษศิริ
62013079970 นางสาววิชชุดา แว5นระเว
62013079971 ว5าที่รต.หญิงเมทินี ทองเพชร
62013079972 นางสาวธัณย�สิตา เอกธนาดุลภัสสร�
62013079973 นางสาวศุศิชา ช5วงชิด
62013079974 นางสาวภาณุมาส เพ5งหากิจ
62013079975 นางสาววิชุดา เจริญสุข
62013079976 นางสาววราภรณ� ทรัพย�บํารุงสกุล
62013079977 นางสาวปวีณา ใหม5ศรี
62013079978 นางสาวณัฏฐ�ภัทร� ยอดสวรรค�
62013079979 นางสาวลัทธิวรรณ สว5างสุข
62013079980 นางสาวเพ็ญพิชชา ปลอดชูแก%ว

หน%า 2666 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013079981 นางสาวจิดาภา ตรีรัตน�วัฒนา
62013079982 นางสาวสุภารัตน� สุขผล
62013079983 นางสาวชนิกานต� ศรีสําราญ
62013079984 นางสาวฐิติพร แก%วลาด
62013079985 นางสาวสุชาวดี สิงโหพล
62013079986 นายบุญญฤทธ์ิ จันทฤทธ์ิ
62013079987 นางสาวสุธิศา เงินกลั่น
62013079988 นางสาวณัฐนพิน เลิศสิริกังวาน
62013079989 นางสาวเสาวลักษณ� ศิลาชาติ
62013079990 นางสาวอาดีละห� ดอมา
62013079991 นางสาวปาณิสรา เก้ือเสนาะ
62013079992 นางสาวสุจิตรา ทองปาน
62013079993 นายนัฐพล คงชมบุตร
62013079994 นายจิระยุทธ นพพันธ�
62013079995 นางสาวกฤตพร ปลายตลาด
62013079996 นางสาวศุภสิตา เนตรแสง
62013079997 นางสาวจุฬาลักษณ� เห็มสนาน
62013079998 นางศศิภัทร� อินทจักร�
62013079999 นางสาวสกาวรัตน� ไกรลาศ
62013080000 นางสาววรรณภรณ� ดวงรัศมี
62013080001 นางสาวสุวรรณา จงมีเดช
62013080002 นางสาวทิวาพร หนูสม
62013080003 นางสาวกนกพร หม่ืนจิตร
62013080004 นายอธิบดี จินะ
62013080005 นางสาวสุภาพรรณ แซ5เจ็ง
62013080006 นางสาวกาญจนา รัตนจักร�
62013080007 นางสาวศิริลักษณ� โพเงิน
62013080008 ว5าที่ร%อยตรีชินวุฒิ เนติธรรมากร
62013080009 นางสาวศลิษา ราญจิตต�
62013080010 นางสาวณัชพร วิมลสถาพร

หน%า 2667 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080011 นางสาวประกายรัตน� จันทรศร
62013080012 นางสาวสุธาวัลย� พร%อมเพรียง
62013080013 นายเจษฎา ฉลาดแย%ม
62013080014 นางสาวระวีวรรณ สายทอง
62013080015 นายพงศธร คล้ําชื่น
62013080016 นางสาวนัทศิมา เจริญกุล
62013080017 นางสาวปริญดา สุภีปรี
62013080018 นางสาวศิริรัตน� สมโภชน�
62013080019 นายวัชรินทร� ดีสุ
62013080020 นายธนยศ คําบุญมา
62013080021 นางสาวมาลินี ฉิมผุด
62013080022 นางสาวกัลยา ใจอ5อน
62013080023 นางสาวเบญญทิพย� พงษ�ลิขิตตานนท�
62013080024 นางสาวณัฐธิดา นารถสิทธ์ิ
62013080025 นายคณิศร ภาณุพินทุ
62013080026 นางสาวรัชตชา บุตรน้ําเพ็ชร
62013080027 นางสาวฐิติรัตน� หงษ�โต
62013080028 นายพิพัฒน� พิพิธวรรณ
62013080029 นางสาวจุฑามาศ ทองบ%านเกาะ
62013080030 นางสาวจิราวรรณ รู%แผน
62013080031 นายธนบวร จันทพยัคฆ�
62013080032 นางสาวสุคณธา โกวิทเสถียรชัย
62013080033 นางสาวจิราวรรณ สุกแสง
62013080034 นายกฤต ม่ิงขวัญ
62013080035 นายจิตติวิชญ� สุดดี
62013080036 นางสาวกวินนา ประโยชน�ย่ิง
62013080037 นางสาวสิริวิมล น%อยมาก
62013080038 นายกฤติน เจริญรักษ�
62013080039 นายศิริโชค ธนกําโชคชัย
62013080040 นายสรศักด์ิ ปานเมือง

หน%า 2668 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080041 นางสาวสุภาวดี เพ็ชรรัตน�
62013080042 นายศิริพงษ� ใยบัวขาว
62013080043 ว5าที่ร%อยตรีหญิงประดับพร วงศ�ปFญญา
62013080044 นางสาวณัฐกมล จิตรโอฬาร
62013080045 นายสุรศักด์ิ นิธินันทพร
62013080046 นางสาวฎาริกา มณีศรี
62013080047 นางสาวสุภางค�มัญชรี โพธ์ิแสน
62013080048 นายจาตุรงค� จันทร�คง
62013080049 นางสาวจันธิมา วงษ�จันทร�
62013080050 นางสาวณัฐฐิดา สมบูรณ�
62013080051 นางสาวสิริญาพัชร การะเกษ
62013080052 นายขวัญชัย เซ่ียงว5อง
62013080053 นางสาวมณีรัตน� ทองผา
62013080054 นางสาวปภัสสิริย� แก%วอนันตกิจ
62013080055 นางสาวสุพิชญาภัค เกียรติกุลวาทิน
62013080056 นายอชิตะ พงชุบ
62013080057 นางสาวสินีนาฏธ� สกุลพันธุ�
62013080058 นายอภิสิทธ์ิ ธรรมณารักษ�
62013080059 นางสาววราพรรณ โปริสา
62013080060 นางสาวชญภา หาญเจริญ
62013080061 นายไตรรงค� ทรัพย�ศิริ
62013080062 นายณัฐกานต� บริบูรณ�
62013080063 นางสาวศรัณยา มัสอูดี
62013080064 นางสาวสุวิมล ขําเนตร
62013080065 นางสาวยุภาพร มือชัยภูมิ
62013080066 นายปกรณ�ภัทร วงพระจันทร�
62013080067 ว5าที่ร%อยตรีคมเพชร ศรีโยธี
62013080068 นายธนาทร ทองรักษ�
62013080069 นางสาวอารียา โอมณี
62013080070 นางสาวเสาวณี แดงเกิด

หน%า 2669 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080071 นายปานธนาวัฒน� โอมสิทธิพรถาวร
62013080072 นางสาวมินตรา สายพิมพ�
62013080073 นายตะวัน บัวงาม
62013080074 นายปรีชา สีสด
62013080075 นางสาวเนตรนภา เพชรล้ํา
62013080076 นางศตวรรณ ตะกะศิลา
62013080077 นางสาวนฬิดา แสงทอง
62013080078 นางสาวหยาดพิรุณ อรุณโชติ
62013080079 นายธนภณ ศรีมะโน
62013080080 นางสาวรัตนาวดี พวงพุ5ม
62013080081 นางสาวอัจรา หนูวงษ�
62013080082 นายธนพรรณ พ่ึงเสือ
62013080083 นางสาวกรพันธุ� วรกิจพูนผล
62013080084 นายชนะพล สุนโย
62013080085 นายพรอินทร� ชัยบัตร�
62013080086 นางสาวณัฐชนันท� ศรีสุข
62013080087 นายวีรภัทร เอมอิ่ม
62013080088 นายปภังกร มาเปYPยม
62013080089 นายมหิศวร บัวมณี
62013080090 นายสุนทร นุชิตภาพ
62013080091 นายอนุสรณ� นิสสัยการ
62013080092 นายธีระพงษ� โพนพันธ�
62013080093 นายพงศกร สมุทรสิน
62013080094 นายมงคล บุญเทียน
62013080095 นางสาวณัชชา กิจเมฆ
62013080096 นางสาวสุธิมนต� น%อยเฉลิม
62013080097 นางสาวภิญญาพัชญ� ฐานปกรณ�กิจ
62013080098 นางสาวยุวดี ใบเนียม
62013080099 นางสาววิภาวัลย� ชาตะรักษ�
62013080100 นางสาวณปภัช ฉัตรนิติโชติ

หน%า 2670 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080101 นายจตุรงค� จินดาพล
62013080102 นายณภัทร ชาสูงเนิน
62013080103 นางสาวปทุมรัตน� บุญจิตร
62013080104 นางสาวป@มผหยา วงค�มี
62013080105 นางสาวอัจจิมา มหาศะรานนท�
62013080106 นางสาวณัฐวดี นุ5นมี
62013080107 นางสาวสุกัญญา มะนูญ
62013080108 นางสาวพัชราภา อุคําพันธ�
62013080109 นายภุชงค� ไกรวุฒิสม
62013080110 นายสิทธิพงษ� สีลาชม
62013080111 นางสาวบุษกร จ๋ิวแก%ว
62013080112 นางสาวสุนิสา เรืองทอง
62013080113 นายอณุพงษ� ปานแย%ม
62013080114 นายเจษฎาวุธ เปรมปรี
62013080115 นางสาวจันทร�จิรา ชูวงศ�
62013080116 นางสาวอภิชญา กองคํา
62013080117 นางขวัญนภา สาธร
62013080118 นางสาวจุฑาลักษณ� แก%วเสมา
62013080119 นางสาววิลาสิณี ไชยชิต
62013080120 นางสาวพฤกษา วงษ�นายะ
62013080121 นางสาวอภิกษณา แสงทอง
62013080122 นางสาวธัญวรัตน� อุดมปFญญาวิทย�
62013080123 นางสาวอัจฉรา ช5างสุวรรณ
62013080124 นายเอกราช ฮวบเจริญ
62013080125 นางสาวสุดาพร จันทร�ฤทธ์ิ
62013080126 นางสาวศรุดา โลหะจีรัง
62013080127 นางสาวแสงศุลี บุญมี
62013080128 นางสาววาสนา วงศ�สาจารย�
62013080129 นางสาวภูริชญา พิหูสูตร
62013080130 นายภาณุพงศ� สิริภาคย�ไพบูลย�

หน%า 2671 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080131 ว5าที่ ร.ต.เกียรติศักด์ิ บุญภักดี
62013080132 นายณัฐภัทร สมุทรจินดา
62013080133 นางสาวกรองกนก ทิตย�วงศ�
62013080134 นางสาวปรางค�ชมภู คงม่ัน
62013080135 นางสาวอนันตญา กองมณี
62013080136 นายธีรศักด์ิ โพธ์ิชัย
62013080137 นางสาวสุดารัตน� รอดเล็ก
62013080138 นางสาวนฤมล เหลืองอภิชน
62013080139 นายวรสิทธ์ิ บุญพิศน�
62013080140 นายเมธี ตันตินันท�
62013080141 นายจตุภูมิ พุทธิมา
62013080142 นางสาวนงเยาว� เจสา
62013080143 นางสาวดวงกมล โสภา
62013080144 นายนาคินทร� ชัยวิชิต
62013080145 นางสาวขวัญตา ปFสสาพันธ�
62013080146 นางสาวกฤษติยา ต้ังตระกูลกิจ
62013080147 นายทัพพสาร ชอบเย็น
62013080148 นางสาวเกตุวดี อาจสอน
62013080149 นายธนาคาร นามบุตร
62013080150 นางสาวนภาศิริ พงศ�ไพฑูรย�สิน
62013080151 นายปฤษดา เหล5าวาณิชย�
62013080152 นายจิตรทิวัส ชัยบุญเรือง
62013080153 นางสาวอมรรัตน� วงศ�ทอง
62013080154 นางสาวจุฑามณี ชาตะวราหะ
62013080155 นายบัญชา อุดทามูน
62013080156 นางสาวปFทมวรรณ แซ5อึ้ง
62013080157 นางสาวสุนทรี สวัสดี
62013080158 นางสาวชนัญยา นพทีปกังวาล
62013080159 นางสาวภัทรธิดา สามัคคี
62013080160 นางสาวอภัสรา ย่ังยืน

หน%า 2672 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080161 นายพัชรพงษ� ทรงสกุล
62013080162 นางสาวสุทธิษา สายสุ5ม
62013080163 นายชาตรี ป@ยะวงค�
62013080164 นางสาวนัสวิณี เดชาภานุเดช
62013080165 นางสาวภิณัฐตา ชุมพงศ�
62013080166 นางสาวอุบลรัตน� สุริวงษ�
62013080167 นายจักรกฤษณ� กระต5ายจันทร�
62013080168 นางสาวพรพรหม กันภัย
62013080169 นางสาวขวัญเมือง กะไหล5เงิน
62013080170 นางสาวณิชากร ไชยช5วย
62013080171 นายเฉลิมศักด์ิ ชัยรัมย�
62013080172 นางสาวลลนา สายนาค
62013080173 นางสาวตวงทิพย� อัครไกรสิงห�
62013080174 นายสัณหณัฐ บุญณะโยไทย
62013080175 นางสาวณัฐณิชา เขียวคล%าย
62013080176 นางสาวพิชชาภา เฉลิมพงษ�
62013080177 นางสาวธัญญารัตน� ไทยโกฎิ
62013080178 นายจิรรัตน� ทองย5น
62013080179 นายวรัญ\ู ล้ําจุมจัง
62013080180 นางสาวนงนุช กันหาพันธ�
62013080181 นางสาวรสสุคนธ� วงษ�เหลา
62013080182 นางสาวธนวรรณ อนรรฆมณี
62013080183 นายวทัญ\ู มูสิกะ
62013080184 นางสาวนันทิยา นามวงศ�
62013080185 นายณัฐปคัลภ� พิพัฒน�วรชัย
62013080186 นายสินธพ วงศ�ใหญ5
62013080187 นายคุณากร บางกรวย
62013080188 นางกรรณิการ� บุญช5วย
62013080189 นางสาววิมลรัตน� แสนฝFMน
62013080190 นางสาวสุธิดา อิสสระ

หน%า 2673 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080191 นางสาวภิญญดา เชาว�นิติกร
62013080192 นางสาวพัชราพร นักฟ;อน
62013080193 นางสาวณัฐณิชา ศรีบูรณพิภพ
62013080194 นางสาวปภัสรา โพธ์ิพูน
62013080195 นายมณฑล แก5นโพธ์ิ
62013080196 นายชยพล พงษ�วิมาน
62013080197 นางสาวสุนิสา พันทัพ
62013080198 นายพงศกร ปุ;นตันทอง
62013080199 นายศักด์ินรินทร� ธูปบูชากร
62013080200 นางสาวชลลดา นที
62013080201 นางสาวสโรชา สงวนปรางค�
62013080202 นางสาวธนิฏฐา รอดแก%ว
62013080203 นายธีรเจต คุณมี
62013080204 นายขริษฐ�พณ แสงธนาพัฒน�
62013080205 นางสาวกนกวรรณ ทองคํา
62013080206 นางสาวนันทรัตน� บุญสร%อย
62013080207 นางสาวรัตนา สงหลักทอง
62013080208 นายรพีพงศ� ชามากร
62013080209 นางสาวชุติมา เรืองเดช
62013080210 นางสาวนัฐธิดา มิตรช5วยรอด
62013080211 นายนําพล รัตนไพบูลย�วงศ�
62013080212 นางสาวกฤษรีญา มาชาวปXา
62013080213 นางสาวมะลิวัลย� หงษ�ศรีหม5น
62013080214 นางสาววัลลี ชัยสร
62013080215 นางสาวประภาพร โรจนรัตน�
62013080216 นางสาวนัฐมล สุนีย�
62013080217 นางสาววรัญญา ฉัตรรัตนสกุล
62013080218 นายณพวิทย� วงศ�อารีย�
62013080219 นายชนบดี พุทธเกษม
62013080220 นางสาวศุกลภัทร เจนจิตรศิลปQ

หน%า 2674 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080221 นายสุรชัย มาหาโภคทรัพย�
62013080222 นายณัฐวัฒน� เพ่ิมรัตน�
62013080223 นางสาวเต็มฤทัย วงษา
62013080224 นายอมรภูมิ สุขสม
62013080225 นางสาวเรไร หมัดสะอิ
62013080226 นายกรภพ ฤทธ์ิเรือง
62013080227 นายไพโรจน� หลักกําจร
62013080228 นางสาวนิตยา อําภา
62013080229 นางสาวสุชาดา ทองแพ
62013080230 นางสาวสกาวเดือน ทีปสว5าง
62013080231 นายวรพงศ� โคตรชารี
62013080232 นางมีนา สุขสุวรรณ�
62013080233 นางสาวอัมพิกา ใจคํา
62013080234 นางสาวสุวพิชญ� รักษาวงค�
62013080235 นางสาวเมธิตา นามบุตร
62013080236 นางสาวพรชนก โสภณพินิจ
62013080237 นางสาวชุติกาญจน� มุกดาอาพัทธ�กุล
62013080238 นางสาววิรัญชนา อุตส5าห�ดี
62013080239 นายสุประดิษฐ� สิงหทศ
62013080240 นางสาวรติมา เครือวงค�น%อย
62013080241 นายกุลชาติ สีสงคราม
62013080242 นายชัยรัตน� เพ็งเกลา
62013080243 นางสาวพิจิตรา มาเอม
62013080244 นางสาวธันญาภรณ� คําหอมกุล
62013080245 นางสาวกัญจนาภรณ� ตันภิบาล
62013080246 นางสาววธูสิริ ใจชื่น
62013080247 นายต%นตกานต� ไตรสุวรรณ
62013080248 นางสาวิตรี เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62013080249 นายวัชระพงษ� นาโค
62013080250 นายเขตรัฐ ใบยา

หน%า 2675 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080251 นายวรินทร ลักษณ�สง5า
62013080252 นางสาวฟาเวีย ดาวซ%อน
62013080253 นายธนกฤต ไพรัตน�
62013080254 นางสาวสุชญา ทองเดช
62013080255 นายอภิชาติ นามวงศ�
62013080256 นางสาวกาญจนา การงานดี
62013080257 นางสาวนิยดา เกตุรักษ�
62013080258 นางสาวศศิภรณ� กEาแก5น
62013080259 นางสาวพรสินี หอมแก5นจันทร�
62013080260 นางสาวปทิตตา ศรีแก%ว
62013080261 นางสาวศิวาพร ยากลิ่น
62013080262 นางสาวเพ็ญพักตร� อัคนี
62013080263 นางสาวณัฏฐ�ชญาภา บุญเกิดสุขเจริญ
62013080264 นางสาวกิตติยา การเร็ว
62013080265 นางสาวลัดดาวัลย� วงค�ษา
62013080266 นางสาวณัชชา เรืองฤทธ์ิสกุล
62013080267 นางสาวหิรัญญา แก%วตุ5น
62013080268 นางสาวพัชรินทร� ม่ังมูล
62013080269 นายชเนษฎ� เชาว�วาทิน
62013080270 นายเชิดศักด์ิ เต็งสกุล
62013080271 นางสาวฐิติกาญจน� กาญจนกุล
62013080272 นางสาวอัญพัชร� ถึงหม่ืนไวย�
62013080273 นายณกฤศ กุลณิชภัคธร
62013080274 นางสาวชนิดา นิลพาทย�
62013080275 นางสาวพนารัตน� สร%อยศรีเมือง
62013080276 นางสาววิไลพร วงศ�กรวรศิลปQ
62013080277 นางสาวศิริวรรณ เสาตรง
62013080278 นางสาวสุภามาส อินอUอด
62013080279 นางสาวณัฐพิมล สิริภัครัตติกุล
62013080280 นายณัฐกิตต์ิ เหลืองสมบัติ

หน%า 2676 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080281 นางวราภรณ� บุญเกตุ
62013080282 นายอติเทพ ทองเทือก
62013080283 นางสาวพรวิสาข� สงวนเชาว�
62013080284 นางสาวทันวลี ศรีนนท�
62013080285 นางสาวอารีรักษ� มณีไสย�
62013080286 นางสาวอรวรรณ หาสุข
62013080287 นายวิชัย ต้ังใจ
62013080288 นายจิรวิชญ� บุญสนิท
62013080289 นางสาวลักษณา สุทธนะ
62013080290 นางสาวทัศนีย� ศรีมุข
62013080291 นางสาวปราณี จิตรเย็น
62013080292 นายณัฐธนัน จิรทวีพงศ�
62013080293 นางสาวธนาภรณ� ปFทมะโสภา
62013080294 นางสาวนวลนภา ไข5มูสิก
62013080295 นายปฏิพล มูสิกะปาละ
62013080296 นางสาวฐานิสร เธียรปรีชา
62013080297 นางสาวสุชาดา ผึ้งจรูญ
62013080298 นางสาวจุรีวรรณ กองทุน
62013080299 นางสาวสุจิตรา สุดนิยม
62013080300 นางสาวสุดาทิพย� เด5นตรี
62013080301 นางสาวอภิรดี พรหมอยู5
62013080302 นายพีรศักด์ิ วงษ�เจริญ
62013080303 นางสาวแคทรียา แสงศรี
62013080304 นางสาวเสาวภา การรื่นศรี
62013080305 นายนภดล ศรีใจวงศ�
62013080306 นางสาวกมลลักษณ� สินธุสาร
62013080307 นางสาวสุภาวดี รุ5งกลิ่น
62013080308 นายเกษมสันต์ิ ไม%แก%ว
62013080309 นางสาวขวัญใจ เที่ยงทัด
62013080310 นางสาวอังคณา อ5อนแก%ว

หน%า 2677 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080311 นางสาวนฤทัย ขัติธะเสมา
62013080312 นางสาวพีรกานต� บุษยพรรณพงศ�
62013080313 นางสาวสุภัทตา วงษ�เค่ียม
62013080314 นางสาวปพิชญา สุธรรมา
62013080315 นางสาวสายสมร ศรสันต์ิ
62013080316 นางสาวสิตานันท� จงรักวิทย�
62013080317 นายลิขิต แพงแสน
62013080318 นางสาวชมพูนุช ผลเจริญ
62013080319 นายมงคล ไชยศิลปQ
62013080320 นางสาวนลินี สวัสดี
62013080321 นางสาวพรพิมล กันธะลีย�
62013080322 นายปานวริศร� ปานศรี
62013080323 นางสาวเกตุอนงค� หามนตรี
62013080324 ว5าที่ร%อยตรีธิบดี วอกลาง
62013080325 นางสาวดวงทิพย� สุอิม
62013080326 นางสาวอุมาพร สังวรณ�
62013080327 นายวิทวัส วีขํา
62013080328 นางสาวนิดา ศรีสมบูรณ�
62013080329 นายรัฐพงษ� สีหาคุณ
62013080330 นางสาวชนิกานต� ศิรินทรารักษ�
62013080331 นางสาวกอแก%ว กลิ่นศรีสุข
62013080332 นายธีรพงษ� บุญเดช
62013080333 นางสาวยุราวรรณ ชัยวัน
62013080334 นายหัสภรณ� ชูวงศ�
62013080335 นางสาวศุภัชชา กล5อมกําเนิด
62013080336 นางสาวปภัสสร พิทักษ�วงษ�
62013080337 นายอนุสรณ� เซ็งขุนทด
62013080338 นายอติกานต� ศรีกสิกรณ�
62013080339 นางสาวอภิชญา บํารุงผดุงกิจ
62013080340 นางสาววรางคณา สุทธะ

หน%า 2678 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080341 นางสาวอังคณางค� หัวเมืองวิเชียร
62013080342 นางสาวมัณฑนา เป;าขันธุ�
62013080343 นางสาวอธิชา เทียนอริยะวงศ�
62013080344 นางสาวภัณฑิรา ไตรขันธ�
62013080345 นางสาวกรรณิการ� คะโรรัมย�
62013080346 นางสาวอุตษณา แหยมประเสริฐ
62013080347 นางสาวกนกพร ป;องกัน
62013080348 นายกันต� ธีระพงษ�
62013080349 นางสาวอรวรรณ พ่ึงสาย
62013080350 นายวุฒิภัทร นพรัตน�
62013080351 นายศักดิธัช สุทธิภักดี
62013080352 นางสาวพรรณวรท ภูเวียง
62013080353 นางสาวนฤมล แสนบุ5งค%อ
62013080354 นางสาวกุลธิดา ศรุติโกสุม
62013080355 นางสาววรากาญจน� ปรีดานนท�
62013080356 นางสาวชลิตา สุยะลังกา
62013080357 นายณัฐพล ย่ังยืน
62013080358 นางสาวกาญจนา มะลิวัลย�
62013080359 นายพัชรพล โสภณ
62013080360 นางสาวเสาวณี ช5วยสถิตย�
62013080361 นางสาวยุพิน พรมกะมนต�
62013080362 นางสาวนาฏยาภรณ� ไชยภักดี
62013080363 นางสาวนูรฮีดายะห� รอนิง
62013080364 นางสาวธิริศรา บัวชุม
62013080365 นางสาวประกายกานต� บุญสม
62013080366 นางสาวสุภา เที่ยงธรรม
62013080367 นางสาวสุรีย�พร นัดสูงวงค�
62013080368 นางสาวคนาวิน นิ่มนงค�
62013080369 นางสาวณัฐกานต� ชูก%อนทอง
62013080370 นางสาวน้ําเทียน นวลแก%ว

หน%า 2679 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080371 นางสาวอมรรัตน� ภาคีฉาย
62013080372 นางสาวชนิตตา สุวะศรี
62013080373 นางสาวรัตติญา นาเกิด
62013080374 นายประพันธ� ยอยโพธ์ิสัย
62013080375 นางสาวณัชชา ชะโลธร
62013080376 นางสาวอังคณา คงกระพันธ�
62013080377 นางสาวเบญจวรรณ ศิริโส
62013080378 ว5าที่ ร.ต.วันเฉลิม แสนดวง
62013080379 นางสาววณิชตรา เลิศวณิช
62013080380 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสุชาดา กEาวงศ�
62013080381 นายศุภกานต� สุริยะวิจิตรวงศ�
62013080382 นายศุกร�ศิริ เดชกรรจ�
62013080383 นางสาวสราชา บัวดํา
62013080384 นางสาวนิจจารีย� สุริวงษ�
62013080385 นายพงษ�ศักด์ิ บุตรดา
62013080386 นางสาวอรชร โมทนา
62013080387 นางสาวภานุพรรณ อริยเดช
62013080388 นางสาวนิรัชพร โยมไธสง
62013080389 นางสาวสุกัญญา สามสอง
62013080390 นายกุณฑล สืบสินธุ�
62013080391 นางสาวอนงค�วดี อุทัยเลิศ
62013080392 นางสาวจุฑาทิพย� มาลาพันธ�
62013080393 นายประโมทย� ต้ันวัฒนา
62013080394 นางสาวจิราพร สุขทอง
62013080395 นางสาวกัญญาภัทร แก%วพวง
62013080396 นางสาวฮานีฟาห� เจUะมะ
62013080397 นางสาววรากร สุขเจริญโชคดี
62013080398 นางสาวพรชนก วุฑฒิธรรม
62013080399 นางสาวนูรอามีรา เงินงาม
62013080400 นายธนภูมิ จาตุรัส

หน%า 2680 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080401 นางสาวณัฐธยาน� จันทาทับ
62013080402 นางสาวเสาวลักษณ� กันอริ
62013080403 นางสาวธาริณี วรกุลสวัสด์ิ
62013080404 นางสาวกันยารัตน� ผะอบนาค
62013080405 นางสาวพรเพ็ชร โยกเกณฑ�
62013080406 นายกวี สิทธิจันทร�
62013080407 นางสาวณัฐกฤตา เช%าฉ%อง
62013080408 นายณัชพล ก%อนพรม
62013080409 นายนิมิต วิปุลัมภ�
62013080410 นายปกรณ� นาคทิพย�วรรณ
62013080411 นางสาวเบญญาภา สุขหอม
62013080412 นางสาวอลิษา ยาฤทธ์ิปก
62013080413 นายกฤตชัย กมลรัมย�
62013080414 นางสาวธัญวิสาข� แสวงศรี
62013080415 นางสาวกุลณัฐ เต็มสังข�
62013080416 นายณัฏฐกิตต์ิ พรเพียรวิชา
62013080417 นางสาวพัชรี บุญทรัพย�
62013080418 นางสาวภัสธารีย� นันทสกุลเกียรติ
62013080419 นางสาวธรณ�ภัสชล หงส�ภัทราจันทร�
62013080420 นางสาวธนพร ธรรมพรต
62013080421 นางสาวมัลลิกา หาญนอก
62013080422 นายณัฐกร ไตรมงคลเจริญ
62013080423 นายณฐกร พิสุทธ์ิไพศาล
62013080424 นางสาวจงกล สุวรรณสวรรยา
62013080425 นายอิมรันทร� โตะตาตู
62013080426 นางสาววัชรีพร ลามอ
62013080427 นางสาวกัญจน�พร ฉ่ิงวังตะกอ
62013080428 นางสาวอาทิตยา ขันตี
62013080429 นางสาวปรียาภรณ� ลิ้มสว5างวงศ�
62013080430 นางสาวนฤมล เพชรน%อย

หน%า 2681 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080431 นางสาวขนิษฐา อุทุมพร
62013080432 นายวศิน ศรีลาดเลา
62013080433 นางสาววราลักษณ� การินทร�
62013080434 นางสาวอภิชญา แตงล%าน
62013080435 นางสาวจินดารัตน� คูหาทอง
62013080436 นายนรินทร� ชูชัย
62013080437 นางสาววิมล ภิรมย�รื่น
62013080438 นางสาวธิดารัตน� วรทอง
62013080439 นางสาวศิณีนารถ เงินมาก
62013080440 นางสาวธัญวรัตน� อักษรศรี
62013080441 นางสาวรัชชฎา ชัยหาญ
62013080442 นายธนภพ อรรณพเพ็ชร
62013080443 นายอนุชา ดําเนินกิจสุจริต
62013080444 นางสาวจุฑาภรณ� นิลนนท�
62013080445 นางสาวทัศรินทร� บุญเรือง
62013080446 นางสาวสุรีรัตน� ประเสริฐ
62013080447 นายดิเรก พรหมโลก
62013080448 นางสาวจุฑารัตน� ศรีเพชร
62013080449 นางสาวเกตุแก%ว ทิพวงษ�
62013080450 นายภูมิพันธ� ถ่ินหนองแวง
62013080451 นางสาวพรทิพย� เชื้อทอง
62013080452 นางสาวอรนันท� สําราญใจ
62013080453 นางสาวสุพิชญา อนันต�
62013080454 นางสาวอภิญญา วรรณทวี
62013080455 นางสาวอมรรัตน� เดชบุญ
62013080456 นายหัสชัย นาคทองแก%ว
62013080457 นางสาวศิโรรัตน� ศรีสอาด
62013080458 นางสาวเสาวลักษณ� วุตริ
62013080459 นายธิปก ผลแก%ว
62013080460 นายชนะชัย เกิดผล

หน%า 2682 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080461 นางสาวสุทธิดา นาคร%าย
62013080462 นายสิทธิพร ราชธานี
62013080463 นางสาวดวงกมล สายศรี
62013080464 นายพศวีร� ศิลาม5อม
62013080465 นายจิระเดช ปานนาค
62013080466 นางสาวศิรประภา พุ5มเกษม
62013080467 นางสาวสาลิณี นามมุลตี
62013080468 นางสาวจิตราพร โอนนอก
62013080469 นางสาวเบญจวรรณ แก%วอินทร�ชัย
62013080470 นางสาวสุนิสา ไทยเหียม
62013080471 นายณรงค�เดช น%อยแตง
62013080472 นางสาวณัฐธิยา เกิดหิรัญ
62013080473 นางสาวแคทลียา พิพวนนอก
62013080474 นางสาววรรณวิภา ฟองทอง
62013080475 นางนิลยา วงษ�ศรีแก%ว
62013080476 นางสาวรสรินทร� มูลนอก
62013080477 นายศิวกร พวงเพ็ชร
62013080478 นางสาวนันธิดา แดนขนบ
62013080479 นางสาวถิรัชนันท� ทองแท%
62013080480 นางสาวศิริยากร ภาระเวช
62013080481 นางสาวจันสุณี นวลจันทร�
62013080482 นางสาวเสาวลักษณ� ก่ิมสร%าง
62013080483 นางสาวปณัฐฐาริกา พรหมปFญญา
62013080484 นางสาวราตรี นุ5มยองใย
62013080485 นายดํารงศักด์ิ เปลี่ยนแก%ว
62013080486 นางสาวกรกนก รอบรู%
62013080487 นางสาวสุกัลยา ไกรจิตติ
62013080488 นางสาวฐิติพร ธนาวงค�
62013080489 นางสาวสุภามาศ รอดเปYย
62013080490 นายญาณวุฒิ นนกันทา

หน%า 2683 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080491 นางสาวชรินรัตน� ศรีพร%อมทรัพย�
62013080492 นายปฐมพล กมลศุภสิริ
62013080493 นายธีระ สิงพิมพ�
62013080494 นายประภาส บุญเต็ม
62013080495 นางสาวอัฉรารักษ� ทาแกง
62013080496 นางสาววัลลภา สมพุฒ
62013080497 นายวิชัย โม%แหยม
62013080498 นายจักรพันธ� แก%วหมุด
62013080499 นางสาวเนศวร�ณิชา พรมโสภาธนิส
62013080500 นางสาวสุขจิตต� มะลิลา
62013080501 นางสาวอรกนก ปูXพระอินทร�
62013080502 นางสาวธนพร เก5าพิมาย
62013080503 นางสาวอรวรรณ อุตมะธานี
62013080504 นายปองพล จันทร�สิงขรณ�
62013080505 นางสาวลลิตตา บัวเพ็ชร
62013080506 นางสาวจุฑารัตน� เชื้อประเสริฐศักด์ิ
62013080507 นางสาวจุฑามาศ ยังแสนภู
62013080508 นางสาวเกษมศรี บัวทอง
62013080509 นางสาวสตางค� วีเปลี่ยน
62013080510 นางสาวกัญฐิภัสร� บุญมาสุ
62013080511 นายสุขโสภณ คําแผน
62013080512 นายพีณาเรฐ แพลอย
62013080513 นายวชิรวิชญ� พิศุทธ�พัฒน�
62013080514 นางสาวพลอยไพลิน มณีสุข
62013080515 นายวงศธร พรรณวิญาณ
62013080516 นางสาววงศ�ดาว สรสมุทร
62013080517 นายทัตเทพ วงศ�วิเศษไพบูลย�
62013080518 นางสาวพาตีเมUาะ ฮะซา
62013080519 นางสาวณฐวรรณ แสงนภา
62013080520 นางสาวปรางทิพย� พรหมวิบุตร

หน%า 2684 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080521 นางสาวณัฐธิดา รุนรัง
62013080522 นางสาวอริยนุช อรุณไชย
62013080523 นางสาวมยุรี บุญยงค�
62013080524 นางสาววัศยา ชาติการุญ
62013080525 นางสาวอัจฉริยา ขวัญอ5อน
62013080526 นางสาววรรณชนก พงศ�พนมมาศ
62013080527 นายศุภฤกษ� ธาดาบุษบง
62013080528 นางสาวป@ยะมาศ บุญขันธ�
62013080529 นางสาวป@ยะนุช เมธีปกรณ�ชัย
62013080530 นายตะวัน กาญจนบรรจง
62013080531 นางสาวอสมาภรณ� มณีนวล
62013080532 นายนรากร ด%วงไพร
62013080533 นางสาวธันย�ชนก บุญพยุง
62013080534 นางสาวนันทพร ฤทธาพรม
62013080535 นางสาวพิชญาวี นาวาเศวต
62013080536 นางสาวนิภาพร สุทธิบุตร
62013080537 นางสาวสิริพรรณ สินทรัพย�
62013080538 นางสาววราลี จันกอ
62013080539 นางสาวปรัตถกร ปราบอักษร
62013080540 ส.อ.มานัส ขวัญสงค�
62013080541 นายภัทรพงศ� นภากูล
62013080542 นายศักด์ินรินทร� นาคขาว
62013080543 นางสาวย่ิงศิกานต� พีระธาไพศาล
62013080544 นายสิทธา จันทรราช
62013080545 นางสาวเกตุนารินทร� ปFMนเพ็ง
62013080546 นางสาววลาลัย ปลื้มจิตต�
62013080547 นางสาวสุจิตรา มูลสมบัติ
62013080548 นางสาวจิลมิกา สุริยันชัยเจริญ
62013080549 นางสาวหทัยวัฒน� จันทราช
62013080550 นางสาวพิมใจ ประทุมเมศ

หน%า 2685 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080551 นางสาวจุฑามาศ สมนาม
62013080552 นางสาววริศรา พิพัฒน�ไกรภพ
62013080553 นางสาวปนัดดา นิสัญตา
62013080554 นางสาวจาริณีย� ฉายแสง
62013080555 นางสาวสุกัญญา ซ5อนกลิ่น
62013080556 นายโอภาสพัทธ� ขอบเขตต�
62013080557 นางสาวสหฤทัย เจริญชัย
62013080558 นางสาววราภรณ� เจริญพันธุ�
62013080559 นายนิติพล ดิษฐวิเศษ
62013080560 นางสาวกานต�ธีรา ขันคํานันตUะ
62013080561 นางสาวทิพย�ธิดา วงศ�เจริญลีลา
62013080562 นางสาวณปภัช สันกวUาน
62013080563 นางสาวชมภูนุช ทองคํา
62013080564 นางสาวปณิตา กัณหกุล
62013080565 นางสาวโสภิดา ผ5านสําแดง
62013080566 นายจักรพันธ� รัตนะ
62013080567 นางสาวนิตยา มารัตนะ
62013080568 นางสาวทิพาพร ปราการพิลาศ
62013080569 นางสาวสาริศา อนุสุริยา
62013080570 นายอภิวัฒน� กฤติยา
62013080571 นายหยดธรรม สุทธารมณ�
62013080572 นายกมลวัฒน� โพธ์ิพุก
62013080573 นางสาวเพชรชนก ลักษณจันทร�
62013080574 นางสาวภิรมย�พร ดาววงษ�
62013080575 นางสาวนรีรัตน� เถาะงามเอี่ยม
62013080576 นางสาวป@ยะธิดา สุทธิอาจ
62013080577 นางสาวอคัมย�สิริ รัตนพงศ�
62013080578 นางสาวปวิชญา ปานวงค�
62013080579 นางสาววิภารัตน� ธานีรัตน�
62013080580 นายเลิศอัฐชาญ เอกทนงศิลปQ

หน%า 2686 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080581 นายเฉลิมฤทธ์ิ บุญศิริชัย
62013080582 นางสาวสุจิตรา สุทนต�
62013080583 นางสาวรุ5งนภา แสนบุญศรี
62013080584 นางสาวสโรชา ดีจริง
62013080585 นางสาวธัญนิชา ช5วยคงมา
62013080586 นางสาวภัสส�กุญช� ศรีสุวรรณ
62013080587 นางสาววิไลวรรณ คุ%มศิลปQ
62013080588 นายภราดร อมรพิสิทธ์ิ
62013080589 นางสาววาสนา ใจเฉลา
62013080590 นางสาวศีตลา ชัยปริญญา
62013080591 นางสาวอัญชลี อินตUะไชย
62013080592 นางสาวสมฤทัย แซ5โง%ว
62013080593 นางสาวศุจินทรา แก%วคําแสน
62013080594 นายอภิชา สุวรรณเพ็ชร
62013080595 นายฉัตริน กาญจนาวฤนท�
62013080596 นางสาวจุฑามาศ รักณรงค�
62013080597 นางสาวศศิธร เพียงสุวรรณ�
62013080598 นางสาวธารารัตน� ชุมจินดา
62013080599 นายศิษฎิศักด์ิ ป@Pนแก%ว
62013080600 นางสาววรันธร ปภัสสรศิริ
62013080601 นางสาวพุทธรักษา พันธ�ปFญญา
62013080602 นางสาวสตรีรัตน� ปรีเดช
62013080603 นางสาวนภาวรรณ มาลา
62013080604 นางสาวอําพร เพ็งหยวก
62013080605 นางสาวกมลพรรณ สะพานทอง
62013080606 นายอภิเดช สายสุวรรณ
62013080607 นางสาวจิราพร แพงหนองยาง
62013080608 นางสาวจุฑามาศ ศรีชัยธนุสร
62013080609 นายพิพัฒน� ขําบัว
62013080610 นางสาวธิติยา ขันทอง

หน%า 2687 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080611 นางสาววรางคณา เจริญรักษา
62013080612 นายมานัส เดชไชย
62013080613 นายอภิชาติ ยาวจันทรา
62013080614 นางสาวรัชนีกร ทวีสุข
62013080615 นางสาวพันธ�วิรา แสงอุทัย
62013080616 นายป@ยะวุฒิ จันทร�เสนา
62013080617 นายศุภฤกษ� โตปาน
62013080618 นางสาวภารดี ผามะณี
62013080619 นางสาวปรารถนา จิตรุ5งวิลัย
62013080620 นายป@ยณัฐ สว5างเมฆ
62013080621 นางสาวทัศนีย� ฉิมจ๋ิว
62013080622 นางสาวศศิกาญจน� นนวิชา
62013080623 นางสาวศุภลักษณ� สาธร
62013080624 นางสาวนริศรา พาณิชกรกุล
62013080625 นางสาวชญากาณฑ� เดชสูงเนิน
62013080626 นางสาวสุชาดา งดงาม
62013080627 นางสาวเกษจันทร� พุทธรักษา
62013080628 นางสาวนันทภัทร ปราบภัย
62013080629 นางสาวขวัญชนก ขันธวิธิ
62013080630 นายธีร�ธวัช พลชนะ
62013080631 นางสาวปวีณา ประสานศักด์ิ
62013080632 นางสาวสุภาวดี นามแก%ว
62013080633 นางสาวณัฐนรี คงทอง
62013080634 นางสาวสิริกร สังฆมณี
62013080635 นางสาวประภาพรรณ วงศ�ประไพโรจน�
62013080636 นางสาวพัชรารัตน� ไตรศร
62013080637 นางสาวศรีวรรณ ช5วยแก%ว
62013080638 นางสาวโสภาวรรณ ธุระกิจ
62013080639 นางสาวอุไรวรรณ เผือกเพ็ชร�
62013080640 นางสาวหทัยรัฏ จันทนะ

หน%า 2688 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080641 นายอัฟนันต� เจะเตะ
62013080642 นายคณาวุฒิ เข่ือนแก%ว
62013080643 นางสาวมุทิตา เกียวซี
62013080644 นางสาวมยุรี สร%อยงาม
62013080645 นางสาวกรรณิกา เอกสุข
62013080646 นางสาวนัทจรี เพชรเกลี้ยง
62013080647 นางสาวสุธาวิณี เจริญผลดี
62013080648 นางสาวจันจิรา คชวรรณ
62013080649 นายพงศักด์ิ คําหรัด
62013080650 นางสาววิสนีย� ชันแสง
62013080651 นางสาวตรีญานาถ สุริยะ
62013080652 นางสาวอรนุช สิงห�ทอง
62013080653 นางสาววิทิกรานต� มาตแก%ว
62013080654 นายปฏิภาณ ทิพยรักษ�
62013080655 นางสาวปวีณา สมานเชื้อ
62013080656 นายเมธชวิน ประโมทะกะ
62013080657 นางสาวจารุพร ศรีสวย
62013080658 นางสาววิภาวดี คาวี
62013080659 นายกิตติพล นันตา
62013080660 นางธัญณิชา ฤกษณันท�
62013080661 นางสาวกุลสตรี ปานน%อย
62013080662 นางสาวสุธิตา แซ5โค%ว
62013080663 นางสาวดลยา อักษร
62013080664 นางสาวกันทิมา ศรีแดง
62013080665 นางสาวชลิตา พินิจพันธ�
62013080666 นายวศิน อยู5สุข
62013080667 นางสาวโรสิตา โคตรทุม
62013080668 นางสาวไปรยา ดวงมณี
62013080669 นายอนันต�สิทธ์ิ พูลพิพัฒน�
62013080670 นายพิพัฒน� สอนเลิศ

หน%า 2689 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080671 นายธนภัทร จันทร�แดง
62013080672 นางสาวปYย�อาภา อนันทป@น
62013080673 นางสาวเพ็ญพร อาวรณ�
62013080674 นายกฤติกรณ� ต้ังไล5
62013080675 นางสาวม่ิงขวัญ อิ่มมาก
62013080676 นางสาวสุพัตรา สุทธิโสภณธ์ิ
62013080677 นางสาววินิดา สีจักรเงิน
62013080678 นายวัชรพล ขิขุนทด
62013080679 นายศราวุฒิ ทับทิมพลาย
62013080680 นางสาวมณีรินทร� อินทเจริญศานต�
62013080681 นายสิทธิมนต� ใจเย็น
62013080682 นางสาวกันยารัตน� ทันการ
62013080683 นางสาวมารีซา แวหะมะ
62013080684 นางสาวจิติมา เตชเอี่ยมสกุล
62013080685 นางสาวกมลลักษณ� จันทโรกร
62013080686 นางสาวนิศารัตน� เจUกจ่ัน
62013080687 นางสาวชยาภรณ� ชลศิริพงษ�
62013080688 นางสาวกฤชอร พฤฒวรโชติ
62013080689 นางสาวอนุสรา จิระวงศ�ประภา
62013080690 นางสาวพิมพ�ศิริ เลิกบางพลัด
62013080691 นายชาญกริช เพชรพงศ�พันธุ�
62013080692 นายอานนท� ลานตวน
62013080693 นายธีรทัศน� โรจน�ปFกษาเทพ
62013080694 นางสาวอุมาวดี หาญณรงค�
62013080695 นางสาวกุสุมา สุริยศ
62013080696 นางสาวชฎาพร อําไพพันธุ�
62013080697 นางสาววิลาวัณย� ชูจงกล
62013080698 นางสาวนงค�คราญ ปุราชะโก
62013080699 นางสาวเกศยา นามะลัง
62013080700 นางสาวอัญชลิกา จันทศร

หน%า 2690 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080701 นายวรภต ภูมิสุราษฎร�
62013080702 นางสาวอลิสา อินทวิเศษ
62013080703 นางสาวเนตรนภา คงเสน
62013080704 นางสาวอรบุษปQ ส5งสมบุญ
62013080705 นางสาวนิชา พลสันเทียะ
62013080706 นางสาวธนพร ศิริเนตร
62013080707 นางสาวณัฐกาญจน� พูนสวัสด์ิ
62013080708 นางสาววิสา สิงห�เรือง
62013080709 นางสาวธนธรณ� พฤกษ�อุดม
62013080710 นายชรัช ศรีทอง
62013080711 นางสาวหทัยภัทร สนนิ่ม
62013080712 นางสาวฉัตรพร จันทนา
62013080713 นางสาวดวงพร โกยแก%ว
62013080714 นายนามบัญญัติ มะโรตระกูล
62013080715 นายวัชรากร นิซัน
62013080716 นางสาวเปมิกา เชิงรัมย�
62013080717 นายรังสิมันตุ� ปะสาวะโพธ์ิ
62013080718 นายกตัญ\ู รู%คุณ
62013080719 นางสาวอาทิตยา กําลัง
62013080720 นางสาวสุนิดา สุขสถิตย�
62013080721 นางสาวกัญญารัตน� วาระเลิศ
62013080722 นางสาวศศิวิมล ศรีทองหลาง
62013080723 นางสาวกฤติกา รักทอง
62013080724 นางสาววิชาดา เจริญผล
62013080725 นางสาวปวัญญา ประชุมภู
62013080726 นางสาวดุษฎี ใจห%าว
62013080727 นางสาวประภาพร เจริญพร
62013080728 นางสาวศรัญญา แซ5แต%
62013080729 นางสาวอรสา น้ําขาว
62013080730 นางสาววิชิดา คงครินทร�

หน%า 2691 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080731 นางสาวปองตา พรามกระโทก
62013080732 นางสาววีรวรรณ ลอยมา
62013080733 นายโกเมท ล%อมจันทราศิลปQ
62013080734 นายธัชพงศ� ผิวสานต�
62013080735 นายทวนทอง ขันแข็ง
62013080736 นางสาวชฎาภรณ� โสธิระ
62013080737 นายธนณัฏฐ� นพรัตน�
62013080738 นางสาวสุภาภรณ� ประสมบุญ
62013080739 นางสาวปนัดดา โพธิเจริญ
62013080740 นางสาวธิดาวรรณ ยมเกิด
62013080741 นายพิพัฒน�พงศ� ล5าวหิ้น
62013080742 นางสาวสพัชญ�นันทน� เจิดดีสกุล
62013080743 นางสาวกาญจนา สงเรือง
62013080744 นายจีรชัย เพ็ชรักษ�
62013080745 นางสาวเบญจวรรณ คานนิม
62013080746 นายวิทยา จันทร�พิลา
62013080747 นางสาวกานต�พิชชา พุ5มโศก
62013080748 นางสาวนิภาภัทร สุขีธรรม
62013080749 นางสาวชุลีพร กระแสราบ
62013080750 นางสาววรรณภา แจ5มจันทร�ศรี
62013080751 นายอภินันท� จิตรหลัง
62013080752 นางสาวอิสราภรณ� จิตบํารุง
62013080753 นายอนิรุทธ์ิ ขุนติ
62013080754 นางสาวพิชชาภา มหิทธิโชติ
62013080755 นายศักด์ิสิทธ์ิ ทองกร
62013080756 นางสาวรัชพร ศรีทิพยภากร
62013080757 นางสาวจิราวรรณ ผ5องศรี
62013080758 นางสาวสุรีย�พิชา โรจนพงศ�ภัค
62013080759 นายธีระพงศ� คําภา
62013080760 นางสาวหทัยรัตน� นวลศรี

หน%า 2692 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080761 นางสาวสโรชา หิรัญ
62013080762 นายเสฎฐวุฒิ นนทา
62013080763 นางสาวมาริษา โพธ์ิหัก
62013080764 นายพงศธร แก%ววิมล
62013080765 นางสาวชลธิรศน� ตันโนงาม
62013080766 นายนพพล พงษ�ไพบูลย�
62013080767 นางสาวนันท�นภัส อุดกันทา
62013080768 นางสาวอรุณรัตน� อิงอาจ
62013080769 นายปาณัสม� นิมิตโภคานันท�
62013080770 นางสาวจุฑามาศ สมศรี
62013080771 นายวรากร หอมเย็น
62013080772 นางสาวชาทัส ไทยพร
62013080773 นางสาวสุชาดา เจUะหวัน
62013080774 นายกฤษฎา พูลประภัย
62013080775 นางสาวสุกฤตา ผันกลาง
62013080776 นายวิชารัตน� แฟงวัด
62013080777 นางสาวอาริญา แก%วกลม
62013080778 นางสาวรินดา แก5นพันธ�
62013080779 นายเอกกมล สิงห�ศิฬิ
62013080780 นางสาวไพรินทร� สังข�จีน
62013080781 นางสาวนาฏกมล สําเภา
62013080782 นางสาวจารุวรรณ เก้ินขํา
62013080783 นายอภิชัย แจ5มกระจ5าง
62013080784 นางสาวธิดารัตน� นนจันทร�
62013080785 นางสาวรมย�รัศม์ิ พัชรพงศ�พรรณ
62013080786 นางสาวสาลิณี อรรถจันทร�
62013080787 นางสาวกรณ�ศศิวรรณ� สิทธิเชนทร�
62013080788 นายธีธัช เหล็กกล%า
62013080789 นางสาวกุลธิดา เสาธงใหญ5
62013080790 นางสาวสุชาดา อัฐวงศ�

หน%า 2693 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080791 นางสาวณภาส�ณัฐ รักษาชาติ
62013080792 นางสาวโสรญา จํารูญทัต
62013080793 นายอรรถวิช จงสมจิตร
62013080794 นายสิทธิชัย พยอม
62013080795 นางสาวศิรินาถ มาวงษ�
62013080796 นายทองเทพ ชิวปรีชา
62013080797 นายธนกฤต สุวรรณบันดิษฐ�
62013080798 นายศุภธัช ตันตริยานนท�
62013080799 นางสาวอภิญญา แก5นท%าว
62013080800 นางสาวสุวิมล พิพิธ
62013080801 นางสาวรุ5งณฤดี ศรีเทพ
62013080802 นายฐิติกร ขุนศรี
62013080803 นางสาวอิศรีย� รัตนวิมล
62013080804 นางสาวศุภกาย พรมโคกสูง
62013080805 นางสาวศุลีรัตน� วิเชียรฉาย
62013080806 นางสาวดวงหทัย กุลวัฒนพันธ�
62013080807 นางสาวเพชรรัตน� คําเขิน
62013080808 นายธนกฤต อินถา
62013080809 นายอลงกรณ� บุญทอง
62013080810 นายสฤษด์ิ ซามงค�
62013080811 นางสาวสุภัชชา เกิดยินดี
62013080812 นางสาวมาลินี บุญอ5อน
62013080813 นางสาวฐิตาภา ฉํ่าแสง
62013080814 นายวสันต� ขําเดช
62013080815 นางธาราทิพย� พลหาญ
62013080816 นายภาณุพงศ� โยงแก%ว
62013080817 นางสาวณีรนุช แดงเรือง
62013080818 นายวสุพล เรืองทรัพย�
62013080819 นายประวิทย� บุญทัน
62013080820 นางสาวนลินดา กองสอน

หน%า 2694 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080821 นางสาวสริตา ไพโรจน�
62013080822 นางสาวธัญญธร บัญชากิจ
62013080823 นางสาวสาลินี คงสมบูรณ�
62013080824 นายกฤตนน ฉํ่าวิเศษ
62013080825 นางสาวกุลิสรา สุขดี
62013080826 นางสาวภัทรสุดา ทารัตน�
62013080827 นายศรัณยพงษ� ศิริวิริญะ
62013080828 นางสาวณัฐชา แสงพันธ�
62013080829 นางสาวชมพูนุช สุดเต%
62013080830 นางสาวปริยากร เพ็ชรโบราณ
62013080831 นายอรรณพ ขันติยะ
62013080832 นางสาวสุกัญญา อัญญโสภณ
62013080833 นางสาวนุชรี ขาวขํา
62013080834 นางสาวณัฐธยาน� ฐากูรจิรนนท�
62013080835 นางสาวจิราพันธุ� สาวิมาตย�
62013080836 นางสาวธิติสุดา แก%วจันทร�
62013080837 นางสาวพิจิตรา ตันติ
62013080838 นายกิตติ นันทศุภพร
62013080839 นายปรัชญา ชัชวาลย�
62013080840 นางสาวพัชรี โพธ์ิเลิศ
62013080841 นายภาณุวัฒน� เหลืองช5างทอง
62013080842 นางสาวสุรัชนา ศิลปวัฒนวิทยา
62013080843 นางสาวอาภารัตน� พันธุ�สัมฤทธ์ิ
62013080844 นางสาวศุภลักษณ� ทวีสัตย�
62013080845 นางสาววิไลพร ไวยะพันธ�
62013080846 นายศราวุฒิ ภู5ธวัชชัย
62013080847 นางสาวตุลยดา ไหมศรีกรด
62013080848 นางสาวธิภารัฐ วันตา
62013080849 นายชยุต เนตรประชา
62013080850 นางสาวธิษณิน ฉายรัตน�

หน%า 2695 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080851 นางสาวศิรินทร�รัตน� ผาวิรัตน�
62013080852 นางสาวญาดา ชินนะประภา
62013080853 นางสาววราภรณ� มูสิกะ
62013080854 นางสาวกมลรัตน� บุญกํ่า
62013080855 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิวิจิตร
62013080856 นายวัฒนชัย เมืองจันทึก
62013080857 นางสาวฐิตาภา คงม่ัน
62013080858 นางสาวปาลชาติ ปรีชาลัย
62013080859 นางสาวพงษ�ลดา บุญเกิด
62013080860 นางสาวชนิกานต� ศักดาพิทักษ�
62013080861 นางสาวศุภาญา อิ่มโอษฐ�
62013080862 นางสาวจีรวรรณ คําศรี
62013080863 นางสาวญานิกา ศรีทอง
62013080864 นางสาวลักษิณาพัฒน� เข็มพิลา
62013080865 นางสาวภัทร�ชลิต จันทิมา
62013080866 นางสาวกรกนก ผดุงวงศ�ทวี
62013080867 นางสาวญานิกา วรรณประภา
62013080868 นางสาวกาญจนา อั๋นดอนกลอย
62013080869 นางสาวดวงใจ พืชทองหลาง
62013080870 นางสาวธนันนัฏฐ ศรีประดิษฐ� 
62013080871 นางสาวดาริกา ดลใจธรรม
62013080872 นางสาวชลธิชา บ5วงเพชร
62013080873 นางสาวกัลยธรณ� จินดาประดิษฐ�
62013080874 นายธนพล กลิ่นพยอม
62013080875 นางสาวกมลลักษณ� ศรีวิเชียร
62013080876 นางสาวพัชราวัลย� ฤทธ์ิชัย
62013080877 นางสาวจิราพร พงศ�พิทักษ�
62013080878 นางสาวนฤมล ผาสุข
62013080879 นายกัณชาติ สิงห�โคตร
62013080880 นายณัฐพล มีสอน

หน%า 2696 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080881 นายสราวุฒิ ศิริภาพ
62013080882 นายเมธิศ ธรรมเขตต�
62013080883 นางสาวศิระประภา ขุนบุญ
62013080884 นางสาวพิมานรัตน� วงศ�กาฬสินธุ�
62013080885 นางสาวพรธิดา ลุพวุฒิติ
62013080886 นางสาวนิภาวรรณ สุภาพกิจ
62013080887 นางสาวปาริตา ปรางเพ็ชร
62013080888 นายอิทธิกร รามศักด์ิ
62013080889 นางสาวศศิพิมล ทรงลําเจียก
62013080890 นางสาวทิพวรรณ� สังข�พุก
62013080891 นางสาวปFญญพัฒน� ปXางศรี
62013080892 นางสาววิลาวัณย� รักษาถ%อย
62013080893 นางสาวสิริพร พรพันธ�บุญปลูก
62013080894 นายฉัตรชัย ถ่ินจีนวงษ�
62013080895 นายกิติศักด์ิ พุ5มบุญทริก
62013080896 นางสาววิภาดา จินากุล
62013080897 นายฟ;าคํารณ พรหมขัติแก%ว
62013080898 นางสาวนรารัตน� ธรรมโชติ
62013080899 นางสาวรติรัตน� เครือคําอ%าย
62013080900 นางสาวจิราภรณ� นิยมเดชา
62013080901 นางสาวจันทกาญจน� ดาวเรือง
62013080902 นางสาวทิพย�กานดา เดชเดชะ
62013080903 นายอาคม คล้ําดํา
62013080904 นางสาวจีรนันท� ตริตระการ
62013080905 นายทาทซือโอ ณรงค�ฤทธ์ิ อิโยดะ
62013080906 นายชัชวาลย� โชคอนันต�คุณ
62013080907 นางสาวปรียา แซ5ต้ัง
62013080908 นางสาวนารีรัตน� ทองอ5อน
62013080909 นางสาวนุรฮายาตี ลาเตUะ
62013080910 นายสุนทร ซ5อนกลิ่น

หน%า 2697 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080911 นางสาวบุศรา จําเป[น
62013080912 นายอานนท� นพป@ยะ
62013080913 นางสาวจิรดา ทองดี
62013080914 นางสาวจิตรลดา ทองสุก
62013080915 นางสาววาทิชา พวงไสว
62013080916 นายณัฐชา จิวรฤกษ�
62013080917 นายจิรายุทธ บุญอินทร�
62013080918 นายอนุชิต ลัทธิพรหม
62013080919 นางสาววารุณี สมจริง
62013080920 นางสาวสุปาณี ยืนย่ัง
62013080921 นางสาวนันทนิษฎ� พุฒทอง
62013080922 นายกุลชาติ ยะด%วง
62013080923 นายโยธิน โกษะโยธิน
62013080924 นายทรงพล มงคลไทย
62013080925 นางสาววันทิพย� วสุวรรณพัชรกุล
62013080926 นางสาวดุสิตา อิศรภักดี
62013080927 นางสาวอินทกานต� วิจิตรไพโรจน�
62013080928 นางสาวป@ยาภรณ� โรจน�เจียง
62013080929 นางสาวชุติมา ชื่นหิรัญ
62013080930 นายภาคิน บวชสันเทียะ
62013080931 ว5าที่ร%อยตรีชนะชัย แก%วกระจ5าง
62013080932 นายวัชรินทร� อินทมาน
62013080933 นางสาวนงลักษณ� ตาสี
62013080934 นายเอกราช อนันทะยะ
62013080935 นางสาวรวิภิภัทร สระทองหน
62013080936 นางสาวกรชนก ชมแสงโชค
62013080937 นางสาวชญานิษฐ� ทองคง
62013080938 นางสาวกวิสรา จันทํา
62013080939 นางสาวศิริรัตน� อั้งดา
62013080940 นายสุรเชษฏ� หาญรบ

หน%า 2698 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080941 นางสาวนันทริยา คุรุรักษา
62013080942 นางสาวประภาวรินทร� อินทร�สืบวงศ�
62013080943 นางสาวลัดดา มีกล่ํา
62013080944 นางสาวศิรยาภรณ� ทองกวาว
62013080945 นางสาวทิพวรรณ ภูอาศัย
62013080946 นายปรัชญา หวานใจ
62013080947 นางสาวจันทิมา ม่ันรอด
62013080948 นางสาววาสนา กันน%อย
62013080949 นางสาวภัทรากร นาคเกลี้ยง
62013080950 นายพชร บุญขันธ�
62013080951 นางสาวอรสา พรมโสภา
62013080952 นายชรินทร� ชื่นเนียม
62013080953 นายพงศธร นิติธรรมานุกุล
62013080954 นางสาวอรสิริ สู5สุข
62013080955 นางสาวอรุณกมล พุทธจรรยา
62013080956 นางสาวศุภญา วิจิตรตะธรรม
62013080957 นายชัยวัฒน� กระจกรูป
62013080958 นางสาวเจนจิรา มณีการ
62013080959 นางสาวกนกกาญจน� ใจแน5
62013080960 นางสาวจิราภรณ� เชื้อสิงห�
62013080961 นางสาวนภัสวรรณ ศรีวิเศษ
62013080962 นายศุภณัฐ ปุXนปาน
62013080963 นายนพดล โชคอํานวยพานิช
62013080964 นางณัฐชานันท� วริศธนสมบัติ
62013080965 นางสาวโยธกา โพธ์ิทอง
62013080966 นางสาวศุภิรา ใจหา
62013080967 นางสาวนนทิยา เลิศศรีสถิต
62013080968 นางวินันทาดา พิกุลแก%ว
62013080969 นางสาวภัทรลาภา บังจันทร�
62013080970 นางสาววัลลภา เอี่ยมสุวรรณ

หน%า 2699 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013080971 นางสาวจันทิมาสุธีก� ศรีเมือง
62013080972 นายภูวดล จินดาวรเวทย�
62013080973 นางสาวพัทราภรณ� กรอบบาง
62013080974 นางสาวศศิธร ทองศรี
62013080975 นางสาวสมใจ เรืองจาบ
62013080976 นายยุทธวิชัย บุญทศ
62013080977 นางสาวจิรัชญา ใจงาม
62013080978 นายปราโมทย� เกตุแก%ว
62013080979 นางสาวรัตนา ประสมทรัพย�
62013080980 นางสาวอภิญญา เอี่ยมสําราญ
62013080981 นางสาวกวิสรา ยังท5าโพธ์ิ
62013080982 นางสาวอัญธิกา วงค�สกุล
62013080983 นายทศพล ต้ังจิตสามัคคี
62013080984 นายสิทธิวัจน� นิ่มกาญจนา
62013080985 นายศุภสิน อุ5นใจ
62013080986 นายเอกรินทร� งาผักแว5น
62013080987 นางสาวกรรณิการ� วรรณราช
62013080988 นางสาวจีรวรรณ� ศิริแก%วเลิศ
62013080989 นางสาวอรณิช จันทร�รุ5ง
62013080990 นายภาณุวัฒน� คําวังสง5า
62013080991 นางสาวอลิศ ลอยมา
62013080992 นางสาววีรวัลย� เจริญผล
62013080993 นางสาวกมลฉัตร อัศวสิริรุ5งเรือง
62013080994 นางสาวภิญญาพัชญ� เสริมพณิชกิจ
62013080995 นายวันชัย ทองสิน
62013080996 นายอรรถชัย รักษ�วงศ�
62013080997 นางสาวชญาฎา ม5วงแก%ว
62013080998 นางสาวศุทธดา หมวดกEอย
62013080999 นางสาวธัญญาลักษณ� เจ%ยจู
62013081000 นางสาวปาริชาต เด5นปานสิงห�

หน%า 2700 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081001 นายธนกฤต เกษมสิริพล
62013081002 นางสาวอาริยา ธรรมวงศ�
62013081003 นางวรรณ�วิไล จําปาบุรี
62013081004 นางสาวสุภัสศร นนทเสน
62013081005 นายวรุจน� สายรัตน�
62013081006 นางสาววีรยา วงศ�พิริยะวาทิน
62013081007 นางสาวกมลทิพย� ถาวรวัฒน�
62013081008 นางสาวกนกพร สองสา
62013081009 นายชนะกิจ แจ5มทอง
62013081010 ว5าที่ ร.ต.หญิงจุฑารัตน� สุวรรณรัตน�
62013081011 นายชัยวัฒน� แจ5มจํารัส
62013081012 นางสาวอัญชลี ชูวงค�วาน
62013081013 นางสาวรัตติกาล ทับประเสริฐ
62013081014 นายนิติพงษ� คําแก%ว
62013081015 นายวศิน คําภาปY
62013081016 นางสาวศิริธนัญกรญ� เรืองธัญญกุล
62013081017 นายนนทวัฒน� ทรัพย�ประเสริฐ
62013081018 นางสาวกานดา กันทะวงค�
62013081019 นางสาวพัชราภรณ� ดารารุ5ง
62013081020 นางสาวทิพากร เทพเสน
62013081021 นางสาวอาธิตยา ทีปะปาล
62013081022 นางสาวพิมพ�พิชชา ธรรมสุวรรณ�
62013081023 นางสาวเกศมณี ศรีหะ
62013081024 นายศิวานนท� คําชนะ
62013081025 นางสาวนภาพร มหาศรี
62013081026 นางสาวณิชชานัท อาวุธ
62013081027 นายอัคร เที่ยงพึงธรรม
62013081028 นางสาวสุภนิชา สนิทกูล
62013081029 นางสาวอารีย� มีคุณ
62013081030 นางสาวผกาวดี วงษ�หล%า

หน%า 2701 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081031 นางสาวบุศรินทร� อ5องแก%ว
62013081032 นายพลินทร� กุลธรวัลลภ
62013081033 นายอานนท� วงษาเทียม
62013081034 นางสาวสุชิรา บุษบงค�
62013081035 นางสาวกนกวรรณ ทองเรือง
62013081036 นายปราชญา พุ5มพฤกษี
62013081037 นางสาวพิไลวรรณ นาคประสิทธ์ิ
62013081038 นางสาวธัญวรัตน� สู5สุข
62013081039 นางสาวหทัยพร ธีระไชยกุล
62013081040 นางสาวนุสนภา ขันเขียว
62013081041 นายวันชัย ระม่ัง
62013081042 นายทศพร ทิอ%าย
62013081043 นางสาวสุภาภรณ� สํารวมสุข
62013081044 นางสาวงามพิศ รัตโนดม
62013081045 นางสาวชฎาภรณ� เพ็ชรศรี
62013081046 นางสาวณัฐกฤตา ศรีสุนทร
62013081047 นายวสิน ฐิตินันท�
62013081048 นางสาวสุจิตรา นาคินชาติ
62013081049 ว5าที่ร%อยตรีหญิงสมฤทัย ลือดารา
62013081050 นายกฤษดา สายสุวรรณ
62013081051 นางสาวนัทธมน นิยมวานิช
62013081052 นายศรวัสย� ชัยดิเรก
62013081053 นางสาวอารีรัตน� รินแยง
62013081054 นายทศพร เปมะวิภาต
62013081055 นางสาววิรินทร� สรสุวรรณ
62013081056 นางสาวสุชีรา โฆษิตนุศาสตร�
62013081057 นางสาวนันทิชา พลม่ัน
62013081058 นายอาทิตย� วงษ�หล%า
62013081059 นายชัยภัสร� เรืองตระกูล
62013081060 นางสาวณัฏฐนิชชา บานชื่น

หน%า 2702 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081061 นางสาวพิมพ�ใจ วงษ�อินทร�
62013081062 นางสาวทิพยรัตน� ลิมปQศิลาทอง
62013081063 นายจิรเมธ ม่ันเขตรวิทย�
62013081064 นางสาวจิณณา โพธ์ิเทพ
62013081065 นางสาวธนัชชา สุขวิเศษ
62013081066 นางสาวอาทิตยา มหา
62013081067 นางสาวเนตรนภา สมจิตร
62013081068 นายณัฐชนก รูปประดิษฐ�
62013081069 นางสาวธนภรณ� อ5อนศรี
62013081070 นางสาวประภาพร แยบดี
62013081071 นายอริยะ ท%วมเพ่ิมผล
62013081072 นางสาวสุชัญญา สอนอาจ
62013081073 นางสาวจิราพร ตันกุระ
62013081074 นายจักรี เขียวใบงาม
62013081075 นางสาวสุดารัตน� ต%นยาง
62013081076 นายสุริยา หนองนา
62013081077 นางสาววันวิสา ปาณะศรี
62013081078 นายวสันต� อินทร�มา
62013081079 นายเอกลักษณ� มุมทอง
62013081080 นางสาววันวิสาข� ไตรชิต
62013081081 นายสมนึก รักท%วม
62013081082 นายนัฐพล ทาพรุ5น
62013081083 นางสาวภารดี วรรยะลา
62013081084 นางสาวสุภัทตรา กายเนย�
62013081085 นางสาวณัฐชา ปFนเข่ือนขัด
62013081086 นายศิรเมศร� รวงผึ้งวีระโชติ
62013081087 นายบุรินทร� กรุดจันทร�
62013081088 นางสาวกัลยกร จูงสุข
62013081089 นายออณัฐ ยอดมณี
62013081090 นางสาวกนกภรณ� ประสันนาการ

หน%า 2703 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081091 นางสาวกรรณิการ� เดชเดชา
62013081092 นางสาวชนิภา สิงห�กุรัง
62013081093 นายสันติภาพ พลเย่ียม
62013081094 นางสาวปFต เรียบร%อย
62013081095 นางสาวสาลินี สมบัติแก%ว
62013081096 นายสาธิต คงรักษ�
62013081097 นางสาวลัดดาวัลย� บัวเพชร
62013081098 นายชุมพล จิตต�พิพัฒน�
62013081099 นายอลงกรณ� ฟูแก%ว
62013081100 นางสาววิมลลักษณ� วายลม
62013081101 นางสาวเกศสุดา มะลิคง
62013081102 นางสาวศตพร มาลารัตน�
62013081103 นายยุทธชัย จันทร�ปน
62013081104 นายกฤษดา ผ5องเกตุ
62013081105 นายนทีกานต� เสาแพง
62013081106 นางสาวสุกัญญา คําภาไพ
62013081107 นางสาวอารีย�รัตน� อินสองใจ
62013081108 นางสาวสุวิมล นาคพานิช
62013081109 นางสาวพนิฐนาฏ บุตรแสง
62013081110 นายพีรพล ปFกประจํา
62013081111 นางสาวกลิกา อุ5นใจ
62013081112 นางสาวเบญจวรรณ ล%อมน%อย
62013081113 นางสาวประภาศรี แซ5โซ%ง
62013081114 นางพัชราภรณ� บุญมาก
62013081115 นางสาวกรธิชา พระคุณเลิศ
62013081116 นางสาวป@ยาภรณ� พรหมแก%ว
62013081117 นางสาวรุณสณี หะยีแวหะมะ
62013081118 นายชนะชล ทองย%อย
62013081119 นายณัฐกฤษณ� ศรีอุลิต
62013081120 นางสาวสิพัชรมน จิตรีสรรพ

หน%า 2704 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081121 นางสาวพรพิไล เสนาจ
62013081122 นางสาววีรยา อาจกล%า
62013081123 นายตรรกวิทย� พลเย่ียม
62013081124 นางสาวจารุวรรณ พุดตาล
62013081125 นางสาวศนิษา เจริญผล
62013081126 นายจงรัก วงค�ชมภู
62013081127 นางสาวพิมพ�วรีย� เรือนแก%ว
62013081128 นางสาววันดี สมงามสะอาด
62013081129 นางสาวทรรศวรรณ รัตนานุสรณ�
62013081130 นายกรรธรส คงแก%ว
62013081131 นางสาวปาริดา เชื้อพันสา
62013081132 นางสาวอารียา โกสิลา
62013081133 นางสาวกานต�พิชชา ตUะสุ
62013081134 นางสาวเนตรนพิศ กันทะรา
62013081135 นางสาววิภาวรรณ เนียมธรรม
62013081136 นางสาวอนิสา ราฮาโจ
62013081137 นางสาวสุพัตรา เขียวแก5
62013081138 นางสาวเจนฐิตา จันทร�สัชนาลัย
62013081139 นายเนติวัทธ� บัวเงิน
62013081140 นางสาววรรทิชา โนใจ
62013081141 นางสาวปวีณ�ธิดา ทับศรี
62013081142 นางสาววนิดา ศิลาชาติ
62013081143 นางสาวสุธินี อุปการณ�
62013081144 นางสาวศุภาพิชญ� พู5พวง
62013081145 นางพิชญาภัค เพ็ชรรัตน�
62013081146 นางสาวเรวัตตี สะตี
62013081147 นางสาววสุธิดา บุญมี
62013081148 นายพงศกร รูปสม
62013081149 นางสาวเพียงมุก พัฒนรัฐ
62013081150 นางสาวศิริลักษณ� แฟงมาก

หน%า 2705 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081151 นางสาวอุไรวรรณ แหยมประเสริฐ
62013081152 นายอิบรอเฮง แวสมาแห
62013081153 นางสาวมลิวรรณ รบแคล%ว
62013081154 นางสาวพิชามญชุ� ผจงเกียรติคุณ
62013081155 นางสาวฤทัย แสงอภัย
62013081156 นางสาวศศินา ม5วงศิริ
62013081157 นายณัฐพล บางทอง
62013081158 นางสาวสุพรรษา ทัพศิริ
62013081159 นายอนุวัฒน� หนูพรหม
62013081160 นางสาวพรพิมล แพงคุณ
62013081161 นางสาวกรุณา ประทุมชาติ
62013081162 นางสาวสุภาวดี แก%วอํารัตน�
62013081163 นางสาวมานิตา วันนันตา
62013081164 นายธนา เพลินจิตต�
62013081165 นางสาวอุษา สีสุข
62013081166 นางสาวเพชรรัตน� ป@Pนแก%ว
62013081167 นางสาวสุปราณี ลาดสาวแห
62013081168 นายภาณุ แจ5มใส
62013081169 นางสาวโรสิตา สามารถ
62013081170 นายวิสุทธ์ิ เปYPยมสันติกุล
62013081171 นายวิษธร สุวรรณโชติ
62013081172 นางสาวสิริวรรณ พงษศิริ
62013081173 นางสาวจันทร�แรม สมโภชน�
62013081174 นายจิรศักด์ิ เสวกวัง
62013081175 นางสาวปาริฉัตร คําวิชา
62013081176 นางสาวธัญภัส แก%วไสย
62013081177 นายบุณยกฤต หอมนิจสกุล
62013081178 นางสาวมณฑน�รพิชา เสนใส
62013081179 นายสมเกียรติ ปFญญาเปรียว
62013081180 นางสาวพรสุดา สํานักนิตย�

หน%า 2706 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081181 นางสาวสุกัญญา สีนิ่ม
62013081182 นางสาวปาลิดา ทนุรัตน�
62013081183 นางสาวสราลี ฤทธ์ิฐิติ
62013081184 นางสาวมัณฑนา ถาคําภา
62013081185 นางสาวศิริลักษณ� ขาวกอด
62013081186 นางสาวรมธีรา ธรรมประโชติ
62013081187 นายวรวิทย� สิทธิวงษ�
62013081188 นายอดิศร จันทรพิทักษ�
62013081189 นางสาวปณิยา ทรงงาม
62013081190 นายศุภชัย สาลีสี
62013081191 นายสุทิน ชัชวงษ�
62013081192 นายอัษฎายุธ คลังทัพ
62013081193 นางสาวลลิตา ประเต็ม
62013081194 นางสาวฉัตรดาว เชยสมบัติ
62013081195 นางสาวกัญญา ทีฆะพันธ�
62013081196 นางสาวสุมนรัตน� โพธ์ิอบ
62013081197 นายธนภัทร บัวรัษฏ�
62013081198 นายณฐพล นวลโพธ์ิ
62013081199 นางสาวศิริพร เภรีฤกษ�
62013081200 นางสาวชลธิชา สุดใจ
62013081201 นางสาวธัญญ�ฐิตา วัฒนาชีรานนท�
62013081202 นางสาวฉัตรชฎา พรมโลก
62013081203 นางสาวณัฐริกา จวนตัว
62013081204 นางสาวฐานิศร พูลสวัสด์ิ
62013081205 นายชานน สวัสดิสวนีย�
62013081206 นางสาวทวิตา อชิรกรปFญญา
62013081207 นายณรงค�ธรรม เพ็ญภาคกุล
62013081208 นางจินตนา ยังเหล็ก
62013081209 นางสาวธนภรณ� สาดเจริญวัฒนา
62013081210 นางสาวภาวิณี รุ5งศิริ

หน%า 2707 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081211 นางสาวเบญจวรรณ ซ่ือสัตย�
62013081212 นางสาวพิมพ�ลภัส ทิมอ่ํา
62013081213 นางสาวพิชญา ประจําถ่ิน
62013081214 นายณกรณ� เชื้อม่ัง
62013081215 นางสาวนิราตรี สุขนิรันดร�
62013081216 นางสาวพัทธธีรา เมืองแพน
62013081217 นางสาวกมลพร ตาเละมัน
62013081218 นางสาวป@ยะพร จิตตะโคตร�
62013081219 นางสาวรัตนาวดี ฟูจิตต�
62013081220 นายพิพัฒน� โคกิฬา
62013081221 นายสัญญา บุดสะดีวงษ�
62013081222 นางสาวธัญญารัตน� พลหล%า
62013081223 นางสาวพรพิมล คงโนนกอก
62013081224 นางกรณ�วรัญญา แก%วสุวรรณ�
62013081225 นางสาวกวิสรา มะโนรัตน�
62013081226 นางสาวคัทรีญา แฝงศรีจันทร�
62013081227 นางสาวพิมพ�ชนก มีหิริ
62013081228 นายสิทธิพล บุญจันทร�
62013081229 นายศรีสําราญ สิงห�โต
62013081230 นางสาวภัทราพร พรมชาติ
62013081231 นางสาวปาริชาติ วงษ�อุดม
62013081232 นางสาวอาภรณ� บุญมี
62013081233 นางสาวธิพธู ลาภอิสระถาวร
62013081234 นางสาววรรณ�นภาชา พุกบัวขาว
62013081235 นางสาวพรทิพย� พันธุ�อร5าม
62013081236 นายอภิสิทธ์ิ กะการดี
62013081237 นางสาวนันท�นภัส เพ่ิมทรัพย�
62013081238 นางสาวกรรณิกา สิงห�นรา
62013081239 นางสาวกาญจนี ดีอาษา
62013081240 นางสาวสมฤทัย บุญตา

หน%า 2708 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081241 นางสาววิภวานี กฤษณะเกษตร�
62013081242 นางสาวอริสา ภู5ระหงษ�
62013081243 นายสุรพัศ บรรณพงศธร
62013081244 นางสาวอาภาภรณ� เรือนทอง
62013081245 นางสาวศีตลา สุวรรณโณ
62013081246 นางสาวธัญญารัตน� ไกรอนันต�ธนกุล
62013081247 นางสาววิสุณีย� ใชยดี
62013081248 นางสาววิลาวรรณ ปานสนม
62013081249 นางสาวจิณห�นิภา สุกใส
62013081250 นายอุกกฤษฏ� สุทธิพันธุ�
62013081251 นางสาวยุวดี ทองอ5อน
62013081252 นางสาวปุญญิศา พลายงาม
62013081253 นางสาวมณีรัตน� ดวงชีวิน
62013081254 นางสาวศิริลักษณ� พลลาภ
62013081255 นายณัฏฐกิตต์ิ วุฒิมงคลเลิศ
62013081256 นางสาวปรียาภรณ� พงษ�จุ%ย
62013081257 นางสาวจิตรฤดี บรรลือทรัพย�
62013081258 นายกฤติพงษ� สุขะวัลลิ
62013081259 นางสาวศิริกาญจน� แก%ววิเชียร
62013081260 นายพรชัย ชมพนา
62013081261 นางสาวเพ็ญดาว เจียมจิรางกูร
62013081262 นายบัญญัติ บังอร
62013081263 นางสาวสุดารัตน� ยันพิมาย
62013081264 นายสิตางศุ� เก้ือกูล
62013081265 นางสาวณิศรา ประเสริฐประศาสน�
62013081266 นางสาวอุษา ศิริสัจจัง
62013081267 นายยอดรัก ชินวงศ�
62013081268 นายคมกริช เข็ญคํา
62013081269 นางสาวพรรณธิดา มิตตัสสะ
62013081270 นางสาวมุธิตา สาขา

หน%า 2709 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081271 นายณัฐวุฒิ ทองอินทร�
62013081272 นางสาวพริสร วิเศษหอม
62013081273 นางสาวสุพัตรา เพ็ชรสั้น
62013081274 นางสาวอาภาภรณ� ขันทาเงิน
62013081275 นางสาวเบญจมาภรณ� ศิริอนันต�
62013081276 นางสาวลูกหมี อภิวันทนันท�
62013081277 นางสาวสายฝน โพธ์ิทอง
62013081278 นางสาวพรทิพย� สังข�ทอง
62013081279 นางสาววัชรียา นกสุข
62013081280 นางสาวสุภนิต ศุภกาญจน�เดชากุล
62013081281 นายอธิภัทร ธัญญ�สิน
62013081282 นางสาววิมลรัตน� ปานอู
62013081283 นายภาณุพงศ� ไชยทอง
62013081284 นางสาวกนกวรรณ รอดเทศ
62013081285 นางสาวดารามาศ สีมาตย�
62013081286 นางสาวอชิรญา ไผ5วงศ�
62013081287 นางสาวเจนจิรา สมนาม
62013081288 นางสาวกานต�มณี สร%อยสนถาวรกุล
62013081289 นางสาวทิพวัลย� สายป@ง
62013081290 นางสาวจีรนันท� จันทร�รวม
62013081291 นายสถาพร แสงน%อย
62013081292 นางปฏิญญา กระเด่ืองเดช
62013081293 นางสาวป@ยะวรรณ ศรีประสิทธ์ิ
62013081294 นายณัฐพงศ� ชูกิตติพรศักด์ิ
62013081295 นางสาวสุภาภรณ� เพ็ชรพันธ�
62013081296 นางสาวตวงพร บุญปถัมภ�
62013081297 นางสาวสุนิตย� แป;นพัฒน�
62013081298 นางสาวสุทธิกานต� แต5งต้ัง
62013081299 นางสาวเพ็ญนภา พรมสวัสด์ิ
62013081300 นางสาวณัติธิวรรณ ทองขัน

หน%า 2710 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081301 นางสาววริศรา อุ5นผูก
62013081302 นางสาวนวรัตน� จันรัศมี
62013081303 นายธนกิจ หนองบัวล5าง
62013081304 นางสาวป@ยาพัชร บาบุญ
62013081305 นายสาธิต การึกสม
62013081306 นางสาวศศิวิมล จักรัส
62013081307 นางสาววรกานต� เข่ือนพันธ�
62013081308 นายณัทพล ชูปรีชา
62013081309 นางสาวแสงเดือน ทั่งทอง
62013081310 นางสาวพลอยพิมล ทรัพย�เจริญ
62013081311 นางสาววิไลพรรณ สุดบับ
62013081312 นางสาวธนัชญา เพชรบุรี
62013081313 นางสาวนิภาพร วันภักดี
62013081314 นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธ์ิ
62013081315 นางฉวีลักษณ� พิมพา
62013081316 นางสาวสุพิชชากร ทั่งดี
62013081317 นางสาวนุชรี เซ5งย5อง
62013081318 นายพงศ�พณิช เก้ือทอง
62013081319 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีคง
62013081320 นางสาวสิริวรรณ นามวัฒน�โสภณ
62013081321 นางสาวธนิสสา รอดเผือก
62013081322 นางสาวคนึงนิตย� วังทะพันธ�
62013081323 นางสาวทิพย�มณี เจริญทรัพย�
62013081324 นางสาวภคิณี ภุมรินทร�
62013081325 นางสาวนลินธรณ� พ่ึงทอง
62013081326 นางสาวป@ยะภรณ� เปลี่ยนสุข
62013081327 นางสาวณัฐธิยาน� สําเริง
62013081328 นางสาวสุชานาถ ไชยสิริ
62013081329 นางสาวสิตานัน ณ หนองคาย
62013081330 นางสาวรวิสรา กุลทอง

หน%า 2711 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081331 นายบรรพร ทองศิริกุล
62013081332 นางสาววรรณิศา นาคกระโทก
62013081333 นายภัทร โพธิโต
62013081334 นางสาวชนิภา เพ็งโพ
62013081335 นางสาวณาตยา แก%วทิม
62013081336 นางสาวนุชนารถ เชื่อมกลาง
62013081337 นายพรชัย ธนะนิรันดร�
62013081338 นายภัทรพล ใจมินทร�
62013081339 นางสาวณัฐกมล บุญนิตย�
62013081340 นายประสิทธ์ิ กล%าแข็ง
62013081341 นางสาวบัวบูชา แก%วสกุลณี
62013081342 นางสาวจิรัชญา สูงใต%
62013081343 นางสาวธีมานันท� กุหลาบเพ็ชรทอง
62013081344 นายอัสมีน เปาะวัน
62013081345 นายศักด์ิสิทธ์ิ แก5นทอง
62013081346 นางสาวสุจิตรา พรหมเลิศ
62013081347 นางสาวปองรัตน� ชมศรี
62013081348 นางสาวธัญญารัตน� ภักดี
62013081349 นางสาวชาลินี ชาครียวัฒน�
62013081350 นางสาวอังคณา สุดใจ
62013081351 นายณัชพล แก%ววิลัย
62013081352 นางสาวเยาวลักษณ� คําแพงแก%ว
62013081353 นางสาววิภาพร มหาสาร
62013081354 จ5าสิบเอกหญิงกมลทิพย� แก%วเทพ
62013081355 นายสโรช เทียมหงษ�
62013081356 นางสาวกมลชนก ฟFกแก%ว
62013081357 นางสาวปรียานุช วัชโรทัย
62013081358 นายภูมิคณิสร� เจียมอนุกูลกิจ
62013081359 นางสาวพัชรา อ5อนอุทัย
62013081360 นางสาวอภิสรา นนทะโคตร

หน%า 2712 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081361 นางสาวสุนิสา สุขสมจิตร�
62013081362 นางสาวหทัยกาญจน� รันวงษา
62013081363 นางสาวนิธิกุล บัวทอง
62013081364 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรดอก
62013081365 นายวสุ วิศาลาภรณ�
62013081366 นางสาวกัลยรัตน� สถิตย�พงษ�
62013081367 นางสาววรรณวิษา ม5วงย%อย
62013081368 นางสาวรติรัตน� ชัยพันธุ�เดชาธร
62013081369 นางสาววันวิสา ธนาวัฒนไพศาล
62013081370 นายณพชร� จันทร�มา
62013081371 นางสาวผกามาศ ภิญญาคง
62013081372 นายวัฒนพงษ� วีระโสภณ
62013081373 นางสาวธนิยา สุชีวศิลปQ
62013081374 นางสาวน้ําทิพย� เปลี่ยนอําภัย
62013081375 นางสาวชุติมา รสชุ5ม
62013081376 นางสาวพาฝFน ขุมทรัพย�
62013081377 นายพงศธร เกรอด
62013081378 นายนิพนธ� รวมเงิน
62013081379 นางสาวศิริลักษณ� วงษ�วิไล
62013081380 นายนัฐดนัย นามภิชัย
62013081381 นางสาวโสภิดา แย%มสัตย�ธรรม
62013081382 นางสาวภาวิณี ตันติภัทรกุล
62013081383 นางสาวเกศสุดา เอียการนา
62013081384 นางสาวเกศรินทร� นาถี
62013081385 นางสาวพิมพ�ชนก เก้ือธรรมคุณ
62013081386 นายชยันต� จันนะ
62013081387 นายวีระพล สาราณียะ
62013081388 นางสาวภัทราวดี สัณหภักดี
62013081389 นายเสฎฐวุฒิ หนูห5อ
62013081390 นางสาวสุกัญญา อินทรมณี

หน%า 2713 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081391 นางสาวชลณิชา พัดปุย
62013081392 นางสาววณิชชากร มีบุญ
62013081393 ว5าที่ร%อยตรีหญิงขวัญฤดี ยาแก%วหล%า
62013081394 นางสาวจิวารีย� วัชรจิรโสภณ
62013081395 นายสิทธิพร เณรยอด
62013081396 นายประดิษฐ� ต%นเพชร
62013081397 นางสาวรุ5งนภา อินตUะปFญญา
62013081398 นางสาวฆอนีตะห� วาเตUะ
62013081399 นางสาววริษา เสาโกมุท
62013081400 นายณัฐภัทร ขันมาสมย�
62013081401 นางสาวเจนจิรา ไชยเสริม
62013081402 นางสาวชนาภรณ� รัตนบุรี
62013081403 นางสาวจันทร�จิรา บุญสนอง
62013081404 นางสาวสุภารัตน� ใจหาญ
62013081405 นางสาวรัตน�วดี เชื้อขํา
62013081406 นายสรวิศ บุณยผล
62013081407 นางสาวกุลิสรา โพธ์ิพิทักษ�กุล
62013081408 นางสาวอรชุดา เกตวงษา
62013081409 นายรัตนโชติ ขวัญดี
62013081410 นายนัฐวิทย� คงสุข
62013081411 นางสาวเสาวภาพ สามารถ
62013081412 นางสาวบุพรัฐฏิ ฮวดหุ5น
62013081413 นางสาวสุธารดี ผิวแดง
62013081414 นางสาวฐิติพร ผลาหาญ
62013081415 นายสรธร อุคติ
62013081416 นางสาวศมนญา แก%วกนึก
62013081417 นางสาวณัฐภรณ� บุญภิละ
62013081418 นายธีระวุฒิ หทัยนิรมล
62013081419 นางสาวสุชาวดี รัตนไพบูลย�
62013081420 นายพนม ใจตุ%ย

หน%า 2714 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081421 นางสาวธัญลักษณ� มากอุตส5าห�
62013081422 นายสุทธิพงษ� อภัยสุวรรณ
62013081423 นางสาวตวงรัตน� คงนิ่ม
62013081424 นางสาวทิพวัลย� พันธิทักษ�
62013081425 นางสาวดวงฤทัย สุขเลิศ
62013081426 นางสาวพัชรพร หลายพัฒน�
62013081427 นางสาวศุภานิช ทะการ
62013081428 นางสาวศรีฟ;า ไพศาลสิทธ์ิ
62013081429 นายภานุพงศ� สุขแสน
62013081430 นางสาวกฤษณา จันผอง
62013081431 นางสาวรัชดา ก่ิงแก%ว
62013081432 นางสาวธันยกานต� จําปาเงิน
62013081433 นางสาวทัตพิชา สมใจ
62013081434 นางสาวสุธามาศ ชัชวาลกิจกุล
62013081435 นางสาวอมรรัตน� หนักตัน
62013081436 นางสาวสุภาพร พันพรหม
62013081437 นางสาวอรอุมา กุลนุ%ย
62013081438 นางสาวพรปภัทร โพธ์ิโสภา
62013081439 นางสาวนันทนัช ชาวพะเยาว�
62013081440 นายวรัญ\ู เหมหรรษา
62013081441 นางสาวกรรณิการ� ดํามาก
62013081442 นางสาวภัทรวดี โนนนอก
62013081443 นางสาวสุลัดดา บุญถูก
62013081444 นางสาวปนัดดา สิริป@ยธรรม
62013081445 นางสาวศรัณยา จุ%ยมณี
62013081446 นางสาวณัฐริกา ประจําเมือง
62013081447 นายเชษฐพงศ� ประชานันท�
62013081448 นางสาวสุไพลิน ศรีกงพาน
62013081449 นางสาวณัฐพร ทรัพย�ดี
62013081450 นายกิตติ ศรีวะเสาว�

หน%า 2715 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081451 นางสาววนิดา แซ5ว%าง
62013081452 นางสาววิภาวดี ศิริยงค�
62013081453 นายบดินทร�ภัทร ราเสน
62013081454 นางณิชากร มูลสิน
62013081455 นางสาววาสนา บุญผุย
62013081456 นายกฤชณัท ลีภาสุรพิสุทธ์ิ
62013081457 นางสาวสุจะรี แก%วเศษ
62013081458 นางสาววรัญญา ศรีนาราง
62013081459 นางสาวภคนันทน� พุ5มอรุณ
62013081460 นายศรีศักด์ิ สุวรรณธรรมมา
62013081461 นางสาวอาภัสรา กิจภัทรเจริญ
62013081462 นางสาวนฤมล สมโชค
62013081463 นางสาวอาทิติยา รัศมี
62013081464 นางสาวสุนิสา ศรีภา
62013081465 นางสาวพรรณวิไล แก%วละเอียด
62013081466 นางสาวอนงค�นาถ แสนชัย
62013081467 หม5อมหลวงพูนลาภ จักรพันธุ�
62013081468 นางสาวสุพัตรา ต้ังเจริญ
62013081469 นางสาวถนอมศรี อนันต�
62013081470 นางสาวผกากาญจน� วันแว5น
62013081471 นางสาววิลาวัณย� มหาพิษ
62013081472 นางสาวอรไพลิน รัศสุวรรณ�
62013081473 ว5าที่ ร.ต. หญิงธนชาภา ธนิกยงชินภัทร
62013081474 นางสาวรังสิยา เปรมกมลวิจิตร
62013081475 นางสาวสุมิตตา แสนจําหน5าย
62013081476 นางสาวณัฐณิชา งามย่ิง
62013081477 นายปฏิพล กามขุนทด
62013081478 นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน�
62013081479 นางสาวปภัสราภรณ� กล่ํานิ
62013081480 นางสาวพิมพ�ทอง ชูเถ่ือน
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ระดับปริญญาตรี

62013081481 นายพงศ�พันธุ� หังสเนตร
62013081482 นายกิตติศักด์ิ วุฒิระวัฒน�
62013081483 นายนนทชัย ไตรพรม
62013081484 นางสาวนิรัตฌา คุณโน
62013081485 นายธนพล ต่ันหย่ี
62013081486 นายณัฏฐากร พันธไชย
62013081487 ว5าที่ร%อยตรีหญิงธนภรณ� สีหะวงค�
62013081488 นายกิตติศักด์ิ ตันม่ิง
62013081489 นางสาวอังค�ณิสา บุญกลิ่น
62013081490 นางสาวธนิตา รัตนบุรี
62013081491 นางสาวนิพรพรรณ ทุ5มจ%าย
62013081492 นายประนต สระแก%ว
62013081493 นางสาวทัศนีย� ทองชั่ง
62013081494 นางสาวเสาวลักษณ� แผ%วพันธ�ชู
62013081495 นางสาวพัชรามล แสงสว5าง
62013081496 นางสาววราภรณ� วรรนิยม
62013081497 นางสาวประภาพร วิเศษพลกรัง
62013081498 นางสาวสุนิสา ปูปาน
62013081499 นางสาวจิรัฐติพร ปากอุตสาห�
62013081500 นางสาวศุลาฆนันท� ย้ิมศิลปQ
62013081501 นางสาวพิชญา ธรรมวิจิตเดช
62013081502 นางสาวปาณิสรา วัฒนธัญญาการ
62013081503 นางสาวพิมพ�อนงค� อนุพันธ�
62013081504 นางสาวนิลวรรณ พิมพ�พวง
62013081505 นางสาวปาริฉัตร นิยันตัง
62013081506 นางสาวพนิตา แจ%งเจริญ
62013081507 นายจีราวุฒิ มีการ
62013081508 นางสาวสุไลดา เจะนิ
62013081509 นางสาวทัศนียา เอียงเป;
62013081510 นางสาวรัตติกาล พ%นภัยพาล
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ระดับปริญญาตรี

62013081511 นางสาวจิราวรรณ อุ5นอาวรณ�
62013081512 นางสาววันทิวาพร ก่ิงจักร�
62013081513 นายภูวสิฐพร ธรรมอาดูล
62013081514 นางสาวศรัณย�ชนา ทีติเนตร
62013081515 นางสาวณีรญา รุ5งแจ%ง
62013081516 นางสาวนภัสกร สอนงอก
62013081517 นางสาวศิรินันท� จันทร�ชัย
62013081518 นายปณิธาน ย้ิมพงษ�
62013081519 นายพชร ชัยเจริญ
62013081520 นางสาวชมพูนุช คงตน
62013081521 นางสาวอทิตยา ตราช5าง
62013081522 นางสาวมณฑิตา แม%นกลิ่นเนียม
62013081523 นายกิติศักด์ิ เมธีภัทรากูล
62013081524 นางสาวณัฐชนัญ โคบาล
62013081525 นางสาวปนัสญา นกฉลาด
62013081526 นายลัทธพล กันทะวงศ�
62013081527 นายณัฐพล วรรณาลัย
62013081528 นางสาวสุทธสินี คณะหม่ืนไวย�
62013081529 นางสาวสุธิดา จิตสายชลธารา
62013081530 นางสาวธัญญาภรณ� นิติกุลชินภาค
62013081531 นายธีรชัย หมานแลUะ
62013081532 นางวีณารัตน� โพธ์ิคํา
62013081533 นางสาวดารุณี หล%าวงศ�
62013081534 นายนลวัชร� ธีรน%อมบุญลือ
62013081535 นายสุภีร� หลวงนา
62013081536 นางสาวณัฐธิดา ทิพย�สุวรรณ
62013081537 นายธนบดี บุญจันทร�
62013081538 นายอานัน พฤกษ�ธนากุล
62013081539 นายธรรมนูญ พัฒนกิจจํารูญ
62013081540 นายบุณย�วิสิทธ์ิ รุ5งเรืองฉัตร
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081541 นางสาวอธิติยา เรืองเชื้อเหมือน
62013081542 นายธนาวุธ จุลแดง
62013081543 นางสาวอรทัย ออทอง
62013081544 นางสาวบุษยา สุวรรณวิฑิต
62013081545 นายวิวิษณุรัตน� ลอยสมุทร
62013081546 นางสาวพรทิพย� เมืองคล%าย
62013081547 นายหลักทรัพย� เลิศวิลาศานนท�
62013081548 นางสาวน้ําทิพย� ศิริสัจจัง
62013081549 นางสาวศรีดาบุตร ขยันงาน
62013081550 นางสาวรุ%งทิพยาภรณ� จันที
62013081551 นางสาวอรวรรณ วงศ�จันทรมณี
62013081552 นายสุคุณ เอกมณี
62013081553 นางสาววันทนีย� คุณธรรม
62013081554 นายชัยมงคล ลมสูงเนิน
62013081555 นางสาวผกาวรรณ ภูพื้น
62013081556 นางสาวนิดา ดวนขุนทด
62013081557 นางสาวจรรยา ขวานอก
62013081558 นางกมลวรรณ เพียขันธ�
62013081559 นางสาวกัลยรัตน� วิชา
62013081560 นางสาววริศรา เบ%าคํา
62013081561 นายภูมินทร� แก%ววิรัช
62013081562 นางสาวธารารัตน� บุญมหามงคล
62013081563 นางสาวพัชรี เก้ือคลัง
62013081564 นายนเรศ ปFญญามัง
62013081565 นางสาวนัฐพรรณ ศรีเพชร
62013081566 นางสาวชนพัฒน� มีพร
62013081567 นางสาวบรีม ดวงศรี
62013081568 นางสาวนาซูฮา สุริยะสุนทร
62013081569 ว5าที่ร%อยตรีหญิงภูษณิศา สังข�ช5วย
62013081570 นางสาวสุพัตรา กาแก%ว
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ระดับปริญญาตรี

62013081571 นางสาวนภัสภรณ� ศรีสุข
62013081572 นายไพรัตน� ทศปอ
62013081573 นางสาวอรพิมพ� กันทเขียว
62013081574 นางสาวทิพย�สุดา หูแก%ว
62013081575 นางสาวจุฑาทิพย� มีสําราญราษฎร�
62013081576 นางสาวเจริญขวัญ หันมลตรี
62013081577 นางสาวจงใจ อ5อนจุ%ย
62013081578 นายศิริพงษ� รอดสัมฤทธ์ิ
62013081579 นางสาวชนิดา ทองจันฮาด
62013081580 นางสาวขนิฐาร� ฮับฮวด
62013081581 นายจักรพงศ� จินดาวงค�
62013081582 นายภาณุวิชญ� จันทร�สว5าง
62013081583 นายพลฤทธ์ิ ธรรมประดิษฐ�
62013081584 นางพรรษกร ภูศรี
62013081585 นางสาวภคพร บุญจฑิตย�
62013081586 นางสาวธัญมล อาจองค�
62013081587 นางสาวรัชรีพรรณ อินปวก
62013081588 นางสาวสุภารัตน� จันทร�เจริญผล
62013081589 นางสาวมนัญชยา มีเจริญ
62013081590 นายนฤพันธุ� จันทร�พุ5ม
62013081591 นางสาวพิชญ�สินี จันยะรมณ�
62013081592 นางสาวอรพรรณ นวลอ5อน
62013081593 นางสาวกรวีย� สุดธง
62013081594 นางสาวสุทธิดา หล%ามะณี
62013081595 นางสาวสายพิน สืบสกุลพรหม
62013081596 นางสาวณัฏฐนัน ธัญญธรเปYPยมแช5ม
62013081597 จ.ส.อ.รักพูม สุนทรสวัสด์ิ
62013081598 นายศุภธัช คุ%มครอง
62013081599 นายชยพัทธ� ทองสั้น
62013081600 นางสาวศิริขวัญ ศิริ
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ระดับปริญญาตรี

62013081601 นางสาวสุวรรณี ศรีพรงาม
62013081602 นายพิทยา เหมทอง
62013081603 นางสาวศศิธร น้ําสมบูรณ�
62013081604 นางสาวเบญจวรรณ เกียวรัตน�
62013081605 นางสาวนันทนา บรรดาศักด์ิ
62013081606 นางสาวศรัณย�พร นนตะแสน
62013081607 นางสาวนาถฤดี เดชะคัมพร
62013081608 นายธันวา เตUะเปYย
62013081609 นางสาวพรรณราย ชลธาร
62013081610 นางสาวเสาวณีย� คําภูกา
62013081611 นางสาวธัญญารัตน� รัตนถาวร
62013081612 นางสาวปFญญาพร เพ็ชรจรูญ
62013081613 นางสาวพิชยาภา ม่ันเกตุวิทย�
62013081614 นางสาวเจนจิรา กุดวงค�แก%ว
62013081615 นางสาวณัฐริกา ผงชานัน
62013081616 นายคงเดช พัฒนทวีลาภ
62013081617 นายพรเทพ พิมพ�คําวงศ�
62013081618 นางสาวรสสุคนธ� บรรจง
62013081619 นางสาวอุรัสยา แซ5เตีย
62013081620 นางสาวศศินันท� อิทธิเสริมบุญ
62013081621 นายบุญญฤทธ์ิ ปานสมุทร
62013081622 นางสาวอังคนา แสนสุทธ์ิ
62013081623 นางสาววารี อุไรรักษ�
62013081624 นางพิมญดา ไม%เรียง
62013081625 นางสาวสุนิสา ทองศรี
62013081626 นางสาวพรพิมล มีนิธิสม
62013081627 นางสาวธารินีย� กางนอก
62013081628 นางสาวณัฐรดา ช5วยราย
62013081629 นางสาวอภิลดา ชูสุวรรณ
62013081630 นายสุวัชร วรกุล
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ระดับปริญญาตรี

62013081631 นายจักรพันธ� งามฉลวย
62013081632 นางสาวชุติมา บุญมี
62013081633 นางสาวทิพย�สุวรรณ แจ5มเหมือน
62013081634 นางสาวทักษพร แสงกนึก
62013081635 นางสาวรัตติกาล ศิริสุทธ์ิ
62013081636 นายสมพงษ� ประดิษฐ�
62013081637 นายนภสินธุ� อภิชนังกูร
62013081638 นางสาวศิริพร สิงห�โต
62013081639 นางสาวเพียงนภา โตจํานงค�
62013081640 นางสาวจิราภรณ� โยธา
62013081641 นางสาวศศิกร สิงห�แก%ว
62013081642 นางสาวนิสากร นามสว5าง
62013081643 นายณัฐพงศ� นพภักดี
62013081644 นางสาวมัตติกา หอมนุ5น
62013081645 นายณัฐสิตท� วรรธนเศรณี
62013081646 นางสาวธนวรรณ วงศ�จิตสุขเกษม
62013081647 นางสาวกัลยารัตน� ศรีมหา
62013081648 นางสาวสุภาภรณ� ทรงคาศรี
62013081649 นางสาวกาญจนา พู5เจริญ
62013081650 นายทรงวุฒิ เลิศอํานาจกิจเสรี
62013081651 นางสาวผณินทร บุญปFcนดิ
62013081652 นางสาวสุภาภรณ� สโมสร
62013081653 นางสาวอาซีเราะ เหล็มเจริญ
62013081654 นางสาววราลี พรรณราย
62013081655 นายกฤษติพงศ� ไชยชนะใหญ5
62013081656 นางสาวพิมพิกา รัตนอาภรณ�
62013081657 ว5าที่ร%อยตรีณัฐภณ จ่ันนงเยาว�
62013081658 นางสาวปนัดดา จําปาสอน
62013081659 นางสาวดารุวรรณ เมืองชื่น
62013081660 นายทัศน�พล คํามี

หน%า 2722 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081661 นายจิรายุ ช5างฆ%อง
62013081662 นางสาวสิริมา ศรีสวัสด์ิ
62013081663 นายอชิระ ศรีอวยพรชัย
62013081664 นางสาวกัญจนกร สืบเรือง
62013081665 นางสาวสโรชา อาหรับ
62013081666 นายวรเมธ แก%วสอน
62013081667 นายณัชพล สว5างเพชร
62013081668 นางสาวจิรัชญา บุญศิลปQ
62013081669 นางสาวสุภาภรณ� จุลนันท�
62013081670 นางสาวสุลาวัลย� ทองถวิล
62013081671 นายจตุรนต� อนันตกุล
62013081672 นายวัชวิศ ศานติธรรม
62013081673 นางสาวสุกัญญา ฮวดเกิด
62013081674 นางสาวรังสิมา โหมดเกษม
62013081675 นางสาวธิดารัตน� สัสดีเมือง
62013081676 นางสาวญาสินี เหลนพ5วง
62013081677 นางสาวนงนภา ปFทมาสศนุพงศ�
62013081678 นางสาวเขมจิรา ศรีวิชา
62013081679 นางสาวอัชฎาพรรณ อักษรพิมพ�
62013081680 นางสาวเชษฐ�ธิดา รอดชื่น
62013081681 นางสาวชนิกานต� ลิ้มพานิช
62013081682 นางสาวอากาเนะ ตันเจริญ
62013081683 นางสาววราภรณ� คิดการ
62013081684 นางสาวพรรณิภา บุตมา
62013081685 นายเดชาธร วลัยเพชร
62013081686 นางสาวณัฐภัสสร ลาดโฮม
62013081687 นายวิชญ�พล เค%าแคน
62013081688 นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงธรรม
62013081689 ว5าที่ร%อยตรีภาณุพงษ� ศรีมูล
62013081690 นางสาววิภาดา ฤทธ์ิชารี

หน%า 2723 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081691 นายนัท วิภาตะวัต
62013081692 นายอิสระ บุญถูก
62013081693 นางสาววสุนันท� สําเภาศรี
62013081694 นางสาวสาธินี ทิมสวาสด์ิ
62013081695 นางสาวกฤตษ�ทิพย� สุนทราวัฒน�
62013081696 นางสาวชมพูนุช ชมภูวิเศษ
62013081697 นางสาวนิตยา ชะคํารอด
62013081698 นายคณิศร วงษ�รักษ�
62013081699 นางสาวณัฏฐ�หทัย พรหมศิริ
62013081700 นางสาวรัชฎาภรณ� ซ5อนกลิ่น
62013081701 นายสมศักด์ิ กิตติประภาส
62013081702 นางสาวธันย�นิชา เอกศิริกุลพัชร�
62013081703 นางสาวกันย�สินี คงมาก
62013081704 นายพชระ เพ็ชรทวี
62013081705 นางสาวเปรมณภัทร กัณฑ�แก%ว
62013081706 นายณัฐนนท� เพ็ญสถิตย�
62013081707 นางสาวจิรารัตน� เนื้อศรี
62013081708 นางสาวปรียนันท� พุฒสิริวิทย�
62013081709 นายปฏิภาณ ป@ยะมาน
62013081710 นางสาวอรุณทิพย� สินสวัสด์ิ
62013081711 นางสาวจันจิรา กุลทนบุตร�
62013081712 นางสาวจิราภรณ� ส5งต5าย
62013081713 นางสาววิไล สุดถนอม
62013081714 นายพีรวิชญ� การเจริญดี
62013081715 นางสาวสุภาภรณ� กรวดนอก
62013081716 นางสาวกุลพชร พ่ึงพงษ�
62013081717 นางสาวสุทธิดา ถุงแก%ว
62013081718 นางสาวสุดารัตน� ปะวันโน
62013081719 นายธีรภิศิษฏ� บุญอิ่ม
62013081720 นางสาวประภาพรรณ ยาลังกา

หน%า 2724 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081721 นายณัฏฐวัฒน� อินทร�กรุงเก5า
62013081722 นายศิวกร แสงทอง
62013081723 นางสาวสุชาวลี ขานฤทธี
62013081724 นางสาวสุวิชาดา สุขรื่น
62013081725 นางสาววัชราภรณ� หัสดี
62013081726 นางสาวรัชชประภา ชูแก%ว
62013081727 นางสาวธนภัทร� ชัยเศรษฐพงศ�
62013081728 นายพรเทพ ปลาดรัมย�
62013081729 นางสาวชลิตตา สมารังคสุต
62013081730 นายกฤษฎา ศรีทา
62013081731 นายธนภัทร แจ5มตระกูล
62013081732 นางสาวนิธิศา ศรีสวัสด์ิ
62013081733 นางสาวภัทรดา จันทร�ชัง
62013081734 นายศิวรักษ� ลิมป@ยประพันธ�
62013081735 นางสาวณัฐพร กิจเกตุ
62013081736 นางสาวสุดารัตน� กาเส็ม
62013081737 นายธวัชชัย สอนพิมพ5อ
62013081738 นางสาวลลิตา ใจคํา
62013081739 นางสาวธนสวรรณ ปFงสมบูรณ�สุข
62013081740 นายเมธา เพชรอาวุธ
62013081741 นายฐิติวัฒน� อรุณสิริโชควงศ�
62013081742 นางสาวธิดาวรรณ รวมวงค�
62013081743 นางสาวก่ิงกาญจน� ครองชัย
62013081744 ว5าที่ร.ต.กวินวัชญ� กันใจศักด์ิ
62013081745 นางสาววิวรรธนา แตงสมบูรณ�
62013081746 นายอมรัตน� ลอดิง
62013081747 นางสาวสริตา อัศวเมฆมณี
62013081748 นางสาวพัชรภรณ� ศิริกุล
62013081749 นายจิรกิตต� เชยชื่นจิตร
62013081750 นางสาวโยษิตา สังข�นาค

หน%า 2725 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081751 นางสาวกุลรัตน� ยศสุวรรณ�
62013081752 นางสาวเบญญาภา อภิวงค�
62013081753 นางสาวเจนจิรา คงเพ็ง
62013081754 นางสาวจันทร�จิรา ชอบธรรม
62013081755 นายธนวัฒน� เมืองจันทร�
62013081756 นายธนวัฒน� ตาดม5วง
62013081757 นางสาวภัทรานิษฐ� มงคลสินธุ�
62013081758 นายพชร ธิตานนท�
62013081759 นางสาวภานุมาศ พระกาเพ็ชร�
62013081760 นางสาวปวีณ�นุช ศิริสุทธิเดชา
62013081761 นายพรเทพ ศรีรัศมี
62013081762 นางสาวจิราวดี อินศรีเมือง
62013081763 นางสาวปาจรีย� ศรีคําวัง
62013081764 นางสาวจิตรา สอนสี
62013081765 นางสาวสมัญญา เรืองไชย
62013081766 นายกฤตเมธ สุวรรณกุล
62013081767 นางสาวปณิชา ภัทรดาราศิริ
62013081768 นางสาวธนนันท� วิบูลย�ศักด์ิ
62013081769 นางสาวชยุตรา พลายงาม
62013081770 นางสาวณัฐมล ช5วยชู
62013081771 นายศักดิพัฒน� กุลสุขทวิเลิศ
62013081772 นางสาวกาญจนา คงคาหลวง
62013081773 นายธิติพัฒน� ปFญญาสิทธ์ิ
62013081774 นางสาวจิดาภา เล็กสิงห�โต
62013081775 นางจารุวรรณ ขาวชู
62013081776 นายธีระวัฒน� ชูรัตน�
62013081777 นางสาวอาภรณ� สุคําภา
62013081778 นางสาวประภาภรณ� ไชยวงศ�ทอน
62013081779 นายจิรานุวัฒน� จันทา
62013081780 นางสาวนันทิชา คู5เคียง

หน%า 2726 จาก 2896            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081781 นางสาวลัดดา กําลังเลิศ
62013081782 นายสัญญา ศรีสว5าง
62013081783 นายวัชชกานต� เศาภายน
62013081784 นายเสมอมิตร หมายม่ัน
62013081785 นางสาวธนัชชา พ่ึงเพาะปลูก
62013081786 นายกิตติพงษ� ประพาสมณเฑียร
62013081787 นางสาวศิริภรณ� ปะกะตัง
62013081788 นางสาวบังอร สุขสงวน
62013081789 นางสุกัญญา สุดใจ
62013081790 นายวิชาญ จุมพลา
62013081791 นายศุภชัย จันทร�สุคนธ�
62013081792 นางสาวกัณฐมณี อังกาบสี
62013081793 นางสาวนลินี ทรัพย�มี
62013081794 นางสาวกฤษณา ศรีชาติ
62013081795 นางสาวศศิมา เพชรรัตน�
62013081796 นางสาวนุชจรินทร� ขันการขาย
62013081797 นางสาวนิชาภา อ%วนเต็ม
62013081798 นายวริทธ์ิ พัฒนจินดากิจ
62013081799 นางสาวธมลวรรณ ลีลาธนาเกียรติ
62013081800 นายสมพงษ� ทงทุม
62013081801 นางสาวธนาภรณ� ผิรังคะเปาระ
62013081802 นางสาวมณีนุช อยู5ยง
62013081803 นางสาวสุปวีณ� โมฬี
62013081804 นางสาวนฤดี เหล็กไหล
62013081805 นายยุทธนาวี สงสุข
62013081806 นายคมสัน หอมแก5นจันทร�
62013081807 นางสาวมลธิชา นิรมาน
62013081808 นายพงศธร ร%อยแก%ว
62013081809 นายกฤษณพงษ� พลพุทธา
62013081810 นายพรรษดิษฐ� บุญศรี
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081811 นายเจตรินทร� กระดังงา
62013081812 นางสาวอรวรรณ ภูมิแกดํา
62013081813 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เพ็ชร
62013081814 นายชัยวัฒน� เหลี่ยมสิงขร
62013081815 นางสาวกฤตมุข สนพิภพ
62013081816 นางสาวนันทิกานต� ห5วงศร
62013081817 นายธนพล พวงมาลี
62013081818 นางสาวสุลักษณา ผมพันธ�
62013081819 นายณัฐวัฒน� เสาคํา
62013081820 นางสาววาสินี ชูช5วย
62013081821 นางสาวกุสุมา โพธ์ิกระเจน
62013081822 นายธนพล คล%ายแย%ม
62013081823 นางสาวณัฐนิชา คํานวน
62013081824 นางสาวรัชนี สาริโย
62013081825 นางสาวปริตตา ชํานาญพล
62013081826 นายกฤตภาส โคจรตระกูล
62013081827 นายกุลธร กองศิลปQ
62013081828 นางสาวเพ็ญนภา รักภู5
62013081829 นางสาวพชร เหล็นเรือง
62013081830 นายขุนชัย ไชยนาม
62013081831 นายวรพงศ� สมสกุล
62013081832 นางสาวพิชานันท� ศรีวโร
62013081833 นายปฏิภาณ โอมเพียร
62013081834 นายปราโมทย� โสภาพันธรัตน�
62013081835 นางสาวเพ็ญนภา หลวงชมภู
62013081836 นางสาวณัฐสุรางค� สุขชิต
62013081837 นางสาวธัญยพร อภิสกุลรัตน�
62013081838 นางสาวพาอีซUะ บาสอลอ
62013081839 นางสาววรรณวิสา ปทุมานนท�
62013081840 นางสาวสุดารัตน� คงเจริญโภช
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62013081841 นางสาวสุชาดา สิทธิอินทร
62013081842 นายณัฐชนน สุภาวงค�
62013081843 นางสาววลิลภัคร ศิริสุนทร
62013081844 นางสาวอาภารัตน� อ่ําบุญธรรม
62013081845 นางสาวธัญชนก ตัณฑ�สุเทพ
62013081846 นางสาวชญานิศ เครืองาม
62013081847 นายภานรินทร� ชุนฟ;ง
62013081848 นางสาวอริสรา ธัญธรฐิติรัตน�
62013081849 นางสาวพิชญานิน บุญงอก
62013081850 นางสาวรุ5งนภาพร สิทธินันทคุณ
62013081851 นางสาวภัทรวดี แสงสว5าง
62013081852 นางสาวธัญญ�นภัส บุญวงษ�วรานันท�
62013081853 นายธนภูมิ ไชยวุฒิ
62013081854 นางสาวภัทรสุดา รอดคํา
62013081855 นายอาทิตย� หมู5สิน
62013081856 นายเนติรัชฏ� โพธ์ิจินดา
62013081857 นายอรัญ คุณอารี
62013081858 นางสาวพรธิดา ใหม5พรม
62013081859 นายวีระศักด์ิ ไชยโคตร
62013081860 นางสาวณัณทรวดี จันทร�นาค
62013081861 นางสาวศิรินวดี คําน%อย
62013081862 นายกฤตนัยน� แข5งกระโทก
62013081863 นางสาวสุภัทรา ใจเย็น
62013081864 นายโสธร มะลิซ%อน
62013081865 นางสาววราภา คนหลัก
62013081866 นางสาวอัญมณี จุลกโกมล
62013081867 นายอดุลย�รักษ� แสนพงษ�
62013081868 นายยุทธพงศ� บุญสุข
62013081869 นางสาวจีรนันท� วงศ�ประโคน
62013081870 นางสาวจารวีร� สะสมทรัพย�

หน%า 2729 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081871 นายอนุพงษ� อ5อนแห
62013081872 นางสาวกชพร จันทร�สิงห�
62013081873 นางสาวรุ5งทิวา กรุดอ่ํา
62013081874 นายสุพรินทร� ชมภูม่ิง
62013081875 จ5าอากาศโทวสันต� ธีรธาราธิคุณ
62013081876 นางสาวเนติญา เสมสันเทียะ
62013081877 นางสาวประภัสสร รัตนภักดี
62013081878 นางสาวพรนัชชา อัมพบุตร
62013081879 นายตะวัน ตวนกูเปYย
62013081880 นายธนัท พิบูลย�
62013081881 นางสาวสิวาณิชปาก� เสนี
62013081882 นายคุณากร แสงทอง
62013081883 นางโศภิตา หงษ�ษา
62013081884 นางสาวปFญจพร อุปการ
62013081885 นางสาวณัฐพร กัญชาญ
62013081886 นางสาวนรีกานต� ไม5ยาก
62013081887 นางสาวพัชรินทร� ป@Pนแก%ว
62013081888 นายชลดรงค� วงษ�พรวน
62013081889 นางสาวฐานิต โสตะวงศ�
62013081890 นางสาวณัฐฐาพร คําหอม
62013081891 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีวิภาสถิตย�
62013081892 นายนภทีปQ เลิศจันทรางกูร
62013081893 นายชวลิต ชัยดํารงค�ศรีกุล
62013081894 นางสาวศศิธร จันระคร
62013081895 นางสาวชมณิศา สบายดี
62013081896 นายเถลิงศักด์ิ เทียนแก%ว
62013081897 นางสาวธิดารัตน� ขัดทาน
62013081898 นายศรรักษ� คุ%มสิงห�สันต�
62013081899 นางสาวชมพูนุท สุดาเดช
62013081900 นางสาวทัชช อมรวรพักตร�

หน%า 2730 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081901 นางณักษ�ลภัส ช5วยชม
62013081902 นายพีรพัฒน� ทองแท%
62013081903 นายจักรกฤษณ� เอี่ยมกาย
62013081904 นายกันตพิชญ� โฉมพระกลับ
62013081905 นางสาวกนกนาฏ ทองแพ
62013081906 นายธนพล อินทร�สว5าง
62013081907 นางสาวพรจิตรา สุทธิจิตไพศาล
62013081908 นางสาวอรวิภา บอกขุนทด
62013081909 นางนิตยา จิตรทิพย�วรกุล
62013081910 นายสาธิต นกยูงทอง
62013081911 นางสาวศิริลักษณ� ทองสีแก%ว
62013081912 นางสาวกรรณิการ� ราชบัวศรี
62013081913 นางสาวอาภัสรา หงษาวง
62013081914 นายไกรสร กองรัตน�
62013081915 ว5าที่ร%อยตรีหญิงรัตนาภรณ� สีลาสาร
62013081916 นางสาวสุรีรัตน� ช5วงบัญญัติ
62013081917 นางสาวนภัสกร หม่ืนกัน
62013081918 นางสาวอรพิน พัดริม
62013081919 นายสุธี ศิริบุญยัง
62013081920 นางสาวบุษยรัตน� ศรีคง
62013081921 นางสาวชนม�นิภา ทองแล
62013081922 นางสาวอัศวิมณ ศรีสุชาติ
62013081923 นายโรจ วิทยานุช
62013081924 นายธนธร เครืออนันต�
62013081925 นางสาวสิริเกศ สุวรรณป@ยวงศ�
62013081926 นางสาวสุจิตรา มัดตอฮา
62013081927 นางสาววริศรา มีแก%ว
62013081928 นางสาวธันยพร วิญ\ูนันทกุล
62013081929 นางสาวเกศินี ศิริเดช
62013081930 นายกิตติพิชญ� รัตนโพธ์ิสุวรรณ

หน%า 2731 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081931 นางสาวณัฐวรรณ ณัฐภักดี
62013081932 นางสาวกาญจนภัทร ปานจุ%ย
62013081933 นางสาวกัลยาณี วิริยะศิริวัฒนา
62013081934 นายธนกร ต๋ันสกุล
62013081935 นางสาวธัญรัตน� พูลทองดีวัฒนา
62013081936 นางสาวธนิศรา บุญโสภาพ
62013081937 นายกฤษณะ หวังบํารุง
62013081938 นายวราพล โยธานันท�
62013081939 นางสาวกรลดา เพ็งคํา
62013081940 นางสาวศิรารัตน� จิตรกอบแก%ว
62013081941 นางสาวปภาดา ชัยธีระสุเวท
62013081942 นางสาววารุณี ริกากรณ�
62013081943 นางสาวธิฤดี แสงอาทิตย�
62013081944 นางสาวพิชาวีร� ศรีประสม
62013081945 นายธารินทร� วงศ�เสง่ียม
62013081946 นางสาวดวงฤดี สุพรรณมี
62013081947 นางสาวนิตยาภรณ� ไชยแสน
62013081948 นายสาคร ทากองบาง
62013081949 นางสาวยมนา โตUะนายี
62013081950 นายภักด์ิชนก หวานหนู
62013081951 นางสาวทัศนีย� แดงบุญเรือง
62013081952 นางสาวสุนัยดา โสะประจิน
62013081953 นางสาววจี วงค�คําจันทร�
62013081954 นายณัฐดนัย นามนาถ
62013081955 นางสาวกุ%ง เรืองศรี
62013081956 นางอตินุช วังอมรมิตร
62013081957 นางสาวจิรัชญา แดงเกิด
62013081958 นางสาวกชกร เทอดเกียรติกุล
62013081959 นางสาวนรีกานต� รัตนเทพี
62013081960 นายกิตติเทพ เครือชะเอม

หน%า 2732 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081961 นางสาวนิกข�ฐิภา คงคาช5วย
62013081962 นายเอกสิทธ์ิ สงวนสิทธ์ิ
62013081963 นางสาวประกายรัตน� ม่ันเมธากุล
62013081964 นางสาวชุตินันท� อินทมาศ
62013081965 นายฉัตรชัย ทองศิลปQ
62013081966 นางสาวณัชชวกร ณ ลําปาง
62013081967 นางสาวรติกานต� สงขาว
62013081968 นางสาวธัญญา ทรงชอบ
62013081969 นายพสธร เรืองพระยา
62013081970 นางสาววทัญญา รุ5มนุ5ม
62013081971 ว5าที่ ร.ต.ภูวเรศ ครุธแก%ว
62013081972 นางสาวจริยา จันทร�แสง
62013081973 นางสาวอัจฉรากุล ภักดีอะโข
62013081974 นายชํานาญวุฒิ ราชสมัคร
62013081975 นางสาวรุ5งเรือง กาญจนพิมาย
62013081976 นางสาวมนัสสิยา คําภิระกันทา
62013081977 นางสาวกุลลดา จิระสวัสด์ิ
62013081978 นางสาวภาวิณี นาคประเวศน�
62013081979 นายอริยพล มานวิโรจน�
62013081980 นางสาวอลิษา เจUะสุโหลง
62013081981 นางสาววรรณพร ศิริมงคล
62013081982 นางสาวชลธิดา สันติโชตินันท�
62013081983 นายอภิสิทธ์ิ อิ่นแก%ว
62013081984 นายธัชชัย ฉัตรบุรานนทชัย
62013081985 นางสาวสมลักษณ� โกมุท
62013081986 นายวิลาส กริดรัมย�
62013081987 นางสาวศุภลักษณ� ฐิติปทุมกาญจน�
62013081988 นายผดุงศักด์ิ หนูแม5น
62013081989 นางสาวญาณิศา จุลสิงห�
62013081990 นางสาวธมนวรรณ ชาติเชิดศักด์ิ

หน%า 2733 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013081991 นางสาวจันทร�สุดา เกิดปราโมทย�
62013081992 นางสาวช5อทิพย� อัคคะรัสมีโย
62013081993 นางสาวกัญสุชญา ทองดี
62013081994 นางสาวรัชฎาพร ปามาคํา
62013081995 นางสาวอัสริยา สงวนมณี
62013081996 นางสาวสิริธิดา เงินทอง
62013081997 นางสาวพีรยา คงศิริสมบัติ
62013081998 นางสาวละมัย ใสศรัทธา
62013081999 นางสาวพรรณราย ปวนป@นตา
62013082000 นายวัชระ ปานพิมพ�
62013082001 นางสาวสุภาภรณ� บุญมี
62013082002 นางสาวรัชนี ดวงสวัสด์ิ
62013082003 นายกฤษลักษณ� ชุ5มดอกไพร
62013082004 นายทรงวุฒิ สมหมาย
62013082005 นางสาวณัฐกาน กบค%างพลู
62013082006 นางสาวนุชรีย� สวนแก%ว
62013082007 นางสาวสุกัญญา เจ%ยชุม
62013082008 นางสาวอัจฉรา ทองบาง
62013082009 นางสาวปารนันท� นาคนิยม
62013082010 นางสาวธัญจิรา ทาจวง
62013082011 นางสาวสโรชา แก%วน%อย
62013082012 นางสาวสุพัตรา โยธา
62013082013 นางสาวสุรางคนา แสงศรี
62013082014 นางสาววิไลลักษณ� ปรีเปรม
62013082015 นายวรกิตติ ประพฤติ
62013082016 นายติณณภพ อังคประเสริฐ
62013082017 นางสาวบุษริน วรรณวงษ�
62013082018 นางสาวทับทิม ย้ิมกล่ํา
62013082019 นางสาวณัฐฐินันท� แสงศรี
62013082020 นางสาวอภิชญา อภิชัยเจริญวงศ�

หน%า 2734 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082021 นางสาวกาญจนา ปFญญา
62013082022 นางสาวชลิตา โพธ์ิเทศ
62013082023 นายณชพล ชอบรส
62013082024 นางสาวสุรีรัตน� ช%างนิ่ม
62013082025 นายมนตรี ศรีคงรักษ�
62013082026 ว5าที่ร%อยตร]ีหญิงโศจิรัตน� แก%วเนิน
62013082027 นางสาวเกวลิน สื่อเสรีธรรม
62013082028 นายศุภภกร ศรีรัตนา
62013082029 นางสาวเพียงตะวัน ลูกเงาะ
62013082030 นางสาวขนิษฐา วงษ�สุดตา
62013082031 นางสาวกาญจนา ธนนชัย
62013082032 นางสาวโศจิรัตน� วงศ�จิตสุขเกษม
62013082033 นางสาวสุธาสินี อิ่มทรัพย�
62013082034 นางสาวพรพนิต วงค�ใหม5
62013082035 นางสาวฐิติญา ยอดระบํา
62013082036 นางสาวศิริลักษณ� ดีไทย
62013082037 นางสาวสุภาพร อยู5ดี
62013082038 นางสาวมีน เจริญรัศมี
62013082039 นายธวัชชัย จันทร�ปาน
62013082040 นางสาวนฤมล พูลกสิวิทย�
62013082041 นางสาววรรณิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
62013082042 นางสาววรรณภา ประเสริฐดํา
62013082043 นายฐานธิษณ� ถํ้าเจริญ
62013082044 ว5าที่ร%อยตรีพิพัฒน� เพียราชโยธา
62013082045 นางสาวน้ําหนาว ฉ5อนเจริญ
62013082046 นายณัฐชนน ชัยสิทธ์ิวรกุล
62013082047 นายสุทธิโชค ศรีจันทร�
62013082048 นางสาวปรียาภรณ� ไวยสุทธา
62013082049 นางสาวจารุพรรณ สัทธรรมนุวงศ�
62013082050 นางสาวนันทวัน วงษ�ประเสริฐ

หน%า 2735 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082051 นายทัศธร ทองลาด
62013082052 นางสาวศศิธร พิทักษ�ศิลาธร
62013082053 นางสาวรวิษฎา รมยนภชยธร
62013082054 นางสาวกิตติมา เล%านาเกร็ด
62013082055 นางสาวธัชมาภรณ� ครูบรรณ�
62013082056 นางสาวธันวภร แก%วน%อย
62013082057 นางสาวมนทิราพร ไทยเจริญ
62013082058 นางสาวพิชญา ทับบุรี
62013082059 นางสาววรนุช รุ5งเรืองวัฒนา
62013082060 นางสาวภัทราวรรณ ทองดี
62013082061 นางสาวชลธิชา บุดสีพันธ�
62013082062 นายธีรพงษ� บุตรวงศ�
62013082063 นางสาวมาลัย ไร5พุทธา
62013082064 นางสาวละอองรัตน� ช%างนาย
62013082065 นางสาวช5อทิพย� กิจสมัย
62013082066 นางสาวผกามาศ สิริพงศ�โสภณ
62013082067 นางสาวสโรชา แซ5เบU
62013082068 นางสาวน้ําผึ้ง ลําพันธ�
62013082069 นายพิเชษฐ� ตู%พิจิตร
62013082070 นางสาวสินีนารถ สุวรรณเกิด
62013082071 นายพิพัฒน� อัตถกิจมงคล
62013082072 นายคณวัชร จันทร�ทองทิพย�
62013082073 นางสาวชลิตา ธนวิเชียร
62013082074 นางสาวณิรชา มีบุญมาก
62013082075 นางสาวอริศรา โอบอ%อม
62013082076 นายอัครเดช สาก%อน
62013082077 นางสาวสุพิชญา ปราณีตพลกรัง
62013082078 นางสาวกรรณิกา นิยมพร%อม
62013082079 นางสาวณีรนุช เมฆมานุรักษ�
62013082080 นางสาวปุณยาพร พูลสวัสด์ิ

หน%า 2736 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082081 นางสาวแพรวพรรณ อร5ามศรี
62013082082 นางสาวศิวนาถ ชาวนา
62013082083 นายอัครวัฒน� จาสมพงศ�พิทักษ�
62013082084 นางระพีพรรณ กองแก%ว
62013082085 นางสาวกรวรรณ จีนนะบุตร
62013082086 นางสาวพิชญาภา ฟองจันทร�
62013082087 นางสาวจุฑามาศ มุ5งมาไพรี
62013082088 นายกฤตบุญ เสมือนเพ็ญ
62013082089 นายกฤษฎา ไชยวารี
62013082090 นายพิจักษณ� อินสว5าง
62013082091 นายวรภัทร ภัททิยากุล
62013082092 นายสิริญาณภูมิ บึงใส
62013082093 นายจตุรงค� อาจทุมมา
62013082094 นางสาวชลันธร แถวพันธุ�
62013082095 นางสาวเพ็ญประไพ หม5องสนธิ
62013082096 นายบรรพต รณไพรี
62013082097 นางสาวศศิวิมล นักบุญ
62013082098 นายชนิตร�นันทน� อั้งจุดพันธ�
62013082099 นางสาวหทัยรัตน� ดวงแก%ว
62013082100 นายธัญพิสิษฐ� ราชสุวรรณ
62013082101 นางสาวกาญจนาภรณ� เหมียนย5อง
62013082102 นางสาวจันทร�เพ็ญ เราเท5า
62013082103 นางสาวพัชริดา ไกรสร
62013082104 นางสาวเฟLPองฟ;า ทิปะกะ
62013082105 นางสาวศุจิตรา ขวนขวาย
62013082106 นางสาวสุภัตรา ชาติทหาร
62013082107 นางสาวกัญรัตน� ต%นเกตุแก%ว
62013082108 นายปริภัทร พัชราวุฒิ
62013082109 นายพงศ�พจน� พรหมหาญ
62013082110 นางสาวจินต�ศุจี รักขิตพินิจดุลย�

หน%า 2737 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082111 นางสาวพรธิวา สิงสันต�
62013082112 นางสาวกัญญาณัฐ ป;องป@ด
62013082113 นางสาวปริตา ขวัญรอด
62013082114 นายศิริชัย ใจชนะ
62013082115 นางสาวอารยา ตรีรัตนกุลพร
62013082116 นางสาวกุลรัตน� แตงสี
62013082117 นางสาวนุชนารถ จํานงค�สุข
62013082118 นางสาวรัติกา ช5วยทุกข�
62013082119 นางสาวสรวงกนก อํานาจวัฒนกุล
62013082120 นางสาวสุทัตตา ฉัตรมงคล
62013082121 นางสาวภัทรมน น้ําจันทร�
62013082122 นายสัมฤทธ์ิ ทําทอง
62013082123 นายกฤตภาส ศรีทอง
62013082124 นายธนสรณ� พิบูลย�
62013082125 นายศิวะนนท� ดวงมณี
62013082126 นางสาววีรญา อ5อนโยน
62013082127 นางสาวฉัตรชญ�กรณ� พงษ�ลภัสวรชัย
62013082128 นางสาวสมฤทัย ชูเกลี้ยง
62013082129 นายนพพร เวชวิบูลย�
62013082130 นางสาวรุ%งตะวัน วงศ�ธานี
62013082131 นายนฤพล พัดเชื้อ
62013082132 นางสาวธีรารัตน� เสือดี
62013082133 นางสาวพลอยหทัย ชุมแก5น
62013082134 นางสาวจิรนันท� ดีปาน
62013082135 นางสาวอารยา ม่ันสุวรรณ
62013082136 นางสาวกานต์ิชนิต ตวงสิทธิตานนท�
62013082137 นางสาวชูใจ สุภาภัทรพิศาล
62013082138 นางสาวจุฬาพันธ์ิ คํานาน
62013082139 นางสาวนวรัตน� เพ็ชร�ขํา
62013082140 นางสาวมุธิณี ภู5เรือน

หน%า 2738 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082141 นางสาวสมฤทัย สําราญสุข
62013082142 นางสาววัลวิภา พิลึก
62013082143 นายเกรียงไกร เป[งชิต
62013082144 นางสาวณัฏฐ�นรี ศิริระพร
62013082145 นางสาวศิริลักษณ� สระทองร%อย
62013082146 นางสาวจริยา ขําละออง
62013082147 นางสาวปาริชาติ พุกกุลนา
62013082148 นายคอยรินทร� ฮาฟYซุดดีน
62013082149 นางสาวดารุณี ใจอักษร
62013082150 นางสาวอรวรรณ จิตรธรรม
62013082151 นางพรนที แก%ววงษา
62013082152 นางสาวแพรวรุ5ง เกษมสัตยากร
62013082153 นางสาวดวงหทัย อบกลิ่น
62013082154 นายกตัญ\ู หทัยเดชะดุษฎี
62013082155 นางสาวฐิติพร กายละออง
62013082156 นางสาวอรุณวรรณ ชัยวิโรจน�
62013082157 นางสาววนาลี ป@โย
62013082158 นางสาวสุภาวดี รอดช5วย
62013082159 นางสาวรัตนาภรณ� นรารัตน�วันชัย
62013082160 นางสาวปFทมา แฟงมาก
62013082161 นางสาวกุสุมา ชาญศรี
62013082162 นางสาวสันต�ฤทัย จรมาศ
62013082163 นางสาวพิชญา ธนุภาพรังสรรค�
62013082164 นางสาววัลลภา วันทัศน�
62013082165 นายธีรนัย นิจสุนกิจ
62013082166 นางสาวธัญลักษณ� สีมาก
62013082167 นายนราธิป ชัยมงคลศักด์ิ
62013082168 นายชัยบดินทร� พรมแสน
62013082169 นางสาวอภิญญา ศรีจํารัส
62013082170 นางสาวสุชาดา บัวพัฒน�

หน%า 2739 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082171 นายณัฐธพงษ� ชญาณ�ธนัทนันท�
62013082172 นายสุรเกียรติ แก%วพร
62013082173 นางสาวปาริชาติ แรงดี
62013082174 นางสาวเบญจวรรณ ไขสะอาด
62013082175 นายศิวรรจน� ลิ้มพาณิชย�
62013082176 นายสมิทธ์ิ โมเอม
62013082177 นางสาวกานต�สิรี ถาคร
62013082178 นางสาววิจิตรา นาคปรีชา
62013082179 นายสุวัฒน�ชัย สุฤทธ์ิ
62013082180 นางสาววันทนีย� ชัยอนุรักษ�
62013082181 นางสาวอุษณา มณีนวล
62013082182 นางสาวฟาติมา แก%วอารีย�
62013082183 นางสาวสุชาดา กาวีเป@บ
62013082184 นางสาวอนันตญา โกมารกุล ณ นคร
62013082185 นางสาวอุทัยวรรณ นกม่ัน
62013082186 นางสาวอัจฉราภรณ� พวงบุตร
62013082187 นางสาวณฤดี ตนะวิไชย
62013082188 นายธนวัฒน� เชษฐ�วิสุต
62013082189 นางสาวชนิดา เนตรหาญ
62013082190 นางสาวอธิชา นวลปาน
62013082191 นายอัครพล ห5อทรัพย�
62013082192 นางสาวพัชรี งามมโนนิมิต
62013082193 นายธิติวุฒิ แสนธิ
62013082194 นายศาสตรา ใจสุตUะ
62013082195 นายมนตรี มีขํา
62013082196 นางสาวสุภารัตน� องศ�บุญ
62013082197 นางสาวมัณฑณา อุตตมะโยธิน
62013082198 นางสาวชนกณัฐ เปรมสุขสวัสด์ิ
62013082199 นางสาวชโลบล ป@ยะกมลนิรันดร�
62013082200 นางสาวกันย�ฤดี อินไชยา

หน%า 2740 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082201 นางสาวธันยวีร� เนื้อนาทองสกุล
62013082202 นางสาวอภิรดี เสียมศักด์ิ
62013082203 นางสาวสุดารัตน� เที่ยงตรงจิตต�
62013082204 นางสาวนภวรรณ กองสกุล
62013082205 นางสาวอทิตยา เกตุทอง
62013082206 นางสาวรุจเรจ ฤาชัย
62013082207 นายชวลิต สงสม
62013082208 นางสาวกัลทิมา ราโช
62013082209 นางสาวชัญญาภัค ณ บางช%าง
62013082210 นางสาวสุดาวัลย� มีสุข
62013082211 นางสาวสิริรยา รังสิยานนท�
62013082212 นางสาวขวัญตา ยมเย่ียม
62013082213 นายณัทกฤช กิตติชาญวุฒิ
62013082214 นางสาวศิญามญชุ� มืดอินทร�
62013082215 นางสาวฉวีวรรณ เหนี่ยวพ่ึง
62013082216 นางสาวธรรมชาติ ธงประชา
62013082217 นายวรุตม� มุสิกวัตร
62013082218 นางสาวมนพร ทวีการไถ
62013082219 นางสาวจริยา ดํารงศักด์ิ
62013082220 นางสาวสุรภา จันทรชิรัตน�
62013082221 นางสาวศิลปQศุภา ทองดีโลก
62013082222 นางสาวบุปผารัตน� ศรีดา
62013082223 นายอานนท� เวชศิลปQ
62013082224 นางสาวชมพูนุช พัสดร
62013082225 นางสาวสหัทยา จํารัสแนว
62013082226 นางสาวเพชรไพลิน หมู5ปXารัง
62013082227 นายกิตติธัช โป;สมบุญ
62013082228 นางสาวเอมอร ตรีสง5า
62013082229 นางสาวโสภณา พันธ�โสตถี
62013082230 นายวัศพล มีพวงผล

หน%า 2741 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082231 นางสาวอุลัยพร ผาหัวดง
62013082232 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกมลพรรณ อยู5อักษร
62013082233 นางสาวหทัยวรรณ เก้ียวสันเทียะ
62013082234 นางสาวนิรอฮานา หนิเลาะ
62013082235 นายทศพล เกตุวัง
62013082236 นางสาวฐิตาภรณ� เทียนวิจิตรฉาย
62013082237 นางสาวมณฑิรา พาพันธุ�
62013082238 นายพลช ติวะสุระเดช
62013082239 นายกองพัน พงษ�สว5าง
62013082240 นายจิตติพงษ� พันทุม
62013082241 นางสาวประทินศรี ย5วนภู5
62013082242 นางสาวกันยารัตน� นาเอี่ยม
62013082243 นางสาววนิดา นามจันทา
62013082244 นายไพรณรงณ� มณีรัตน�
62013082245 นางสาวรอซาดา สิเดะ
62013082246 นางสาวอุบลวรรณ งามเจริญ
62013082247 นางสาวพรพิมล ไชยกลาง
62013082248 นางสาวกมลรัตน� ไพเราะ
62013082249 นายวิริยะ คมสัน
62013082250 นางอรริษา เผ5าวงศา
62013082251 นางสาวณัฐวรา เนียมแก%ว
62013082252 นางสาวรุ5งกาญจน� ศิริจันโท
62013082253 นางสาวรุ5งรวิน ไกยสิทธ์ิ
62013082254 นางสาวอัฎยากร ปลอดฤทธ์ิ
62013082255 นางสาวรุ5งอรุณ ศรีบุญ
62013082256 นางสาวญาดา สะโสดา
62013082257 นางสาวมุจลินท� ระดาบุตร
62013082258 นายรัฐพล หนูสง
62013082259 ว5าที่ร.ต.นพรัตน� รุนใหม5
62013082260 นายศิริวิทย� ศรีเลย
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082261 นางสาวณัฐธิดา คงตระกูล
62013082262 นางสาวสุดารัตน� จิตเขม%น
62013082263 นางสาวกนกวรรณ บุญรินทร�
62013082264 นายจรัส ประสาท
62013082265 นางสาวกรรณิการ� สุพงษ�
62013082266 นางสาวเสาวนีย� สาหนิ
62013082267 นางสาวอัจฉรา ชาญสวัสด์ิ
62013082268 นางสาวชวัลลักษณ� ขุนจรินทร�
62013082269 นายณัฏฐ� จุกสีดา
62013082270 นางสาวธันญดา เกิดพรัด
62013082271 นางสาวสุดารัตน� อินทะเสน
62013082272 นางสาวคณิจฐา แก5นบุตร
62013082273 นางสาวณัฐชยา บุญยืน
62013082274 นายเปรม เผือกผาสุข
62013082275 นางสาวศศิธร รื่นเริง
62013082276 นางสาวนริศรินทร� อินพลอย
62013082277 นางสาวศิริขวัญ สัจจญาติ
62013082278 นางสาวสมจินต� เชื้อวงษ�
62013082279 นางสาวพุฒิกุล ศรีโพธ์ิ
62013082280 นายเอกราช วิเศษเขตกัน
62013082281 นางสาวพัชรี สว5างจันทร�
62013082282 นางสาวเจนจิรา จ%อยชู
62013082283 นางสาววัลภา นาคา
62013082284 นายปณชัย บุญวงษ�เมือง
62013082285 นางสาวชุติฑามาศ พงษ�อารี
62013082286 นางสาวกิตติภา แจ%งคล%ายคม
62013082287 นางสาวธิดารัตน� วงษา
62013082288 นายวรเมธ บุญเฉลียว
62013082289 นางสาวกานต�นภัส อัครธัญสิทธ์ิ
62013082290 นางสาวอารีนุช หนูแก%ว

หน%า 2743 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082291 นายนิพัฒน� แซ5หลิ้ว
62013082292 นางสาวพิกุล พอกพูน
62013082293 นางสาวดวงเด5น ลัดดา
62013082294 นางสาวสุดารัตน� ขุนทอง
62013082295 นายมนัสศักด์ิ สุขใส
62013082296 นางสาวปาจรีย� พ่ึงไทย
62013082297 นายเฉลิมพร พรมศรีแก%ว
62013082298 นางสาวฉัตรมณี ศรีนวลนัด
62013082299 นางสาววริษ�ฐา ตันตระกูล
62013082300 นางสาวดลพร พรหมบุตร
62013082301 นายวิชชากร ธรรมจักร�
62013082302 นางสาวฉัตรธิดา ไชยธรรม
62013082303 นางสาวสินี สดากร
62013082304 นายสราวุธ คงช5วย
62013082305 นางสาวกฤษณา เกษแก%ว
62013082306 นายวรรณธัช ขุนกลางวัง
62013082307 นางสาวธนพร ไตรสังข�
62013082308 นางสาวจุฑาภรณ� พูลสิทธ์ิ
62013082309 นางสาววริศรา อักษรเภตรา
62013082310 นางสาวณฐพร ศรีสุข
62013082311 นางสาวเขมฐิดา มงคล
62013082312 นางสาวปริสดา มาลาศรี
62013082313 นางสาวกนิษฐา วิจารจิตร
62013082314 นายชูเกียรติ พระดาเวช
62013082315 นายภูวนัตถ� ศรีประโมง
62013082316 นางอัญชลี กีรติเกษมากุล
62013082317 นายพงศกร สร%อยศรีพรม
62013082318 นายปฐมพร อยู5ไทย
62013082319 นางสาวธนกร อ5วมสุข
62013082320 นายศรายุท บุญปาน

หน%า 2744 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082321 นางสาวอรสา อินทรสาร
62013082322 นายภควัต ดรปFญญา
62013082323 นายรุ5งเพชร งามพร%อม
62013082324 นางสาวนาถวลดา เจริญตะคุ
62013082325 นางสาวกาญดาวดี ตันสุวรรณ�
62013082326 นางสาวสุดารัตน� สังข�ทอง
62013082327 นางสาวภัทรพร ชุติเนตร
62013082328 นายอัสรี หวังเสรี
62013082329 นางชญานิศ อินทรรักษ�
62013082330 นางสาวอัจฉราพร สอนศิริ
62013082331 นายอรรถสิทธ์ิ สุธารัตน�
62013082332 นางสาวหทัยทิพย� บัวผัน
62013082333 นางสาวพรสุดา ครองธัญการ
62013082334 นายรัชพล ศิริจินดาพันธ�
62013082335 นางสาวฉันท�หทัย ม5วงขํา
62013082336 นางสาวอังคณา ศรีแสง
62013082337 นางสาวจารุวรรณ เอี้ยงใจดี
62013082338 นางสาวณัฏฐนิช ทรัพย�ทรง
62013082339 ว5าที่ ร.ต.ไพรัช พูลศิลปQ
62013082340 นางสาวสุกฤตา อินทร�พรหม
62013082341 นางสาวกชพรรณ อิ่มวิเศษ
62013082342 นางสาวสรญา เรืองฤทธ์ิ
62013082343 นางสาวศุภารัตน� นุเคราะดี
62013082344 นางสาวดาราวรรณ สรรสม
62013082345 นางสาวสุนิษา กันเอี้ยง
62013082346 นายก%องกิจ พุมมา
62013082347 นายก%องเกียรติ บุญนํา
62013082348 นางสาวแพรวพรรณวจี โกฎิรักษ�
62013082349 นายปรมะ ณ มหาไชย
62013082350 นางสาวยุพา เชี่ยวชาญ

หน%า 2745 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082351 นางสาวป@ยธิดา อ5อนนิ่ม
62013082352 นางสาวบงกชกร เอี่ยมท5าไม%
62013082353 นางสาวพรทิพย� มูลเมือง
62013082354 นายภาสกร อรุณศรี
62013082355 นางสาวดาราวรรณ พรมสอน
62013082356 นางสาวเบญจพร คําบุญมา
62013082357 นางสาวชลธิชา ยามดี
62013082358 นางสาวมะลิ เหมศิริ
62013082359 นางสาวสุมทอง ทองเถ่ือน
62013082360 นางสาวรัตนาวลี สังข�สุทธิ
62013082361 นางสาวอรอินทุ� วิวัฒน�วงศ�วนา
62013082362 นางสาวธนิตา ศรีสมบูรณ�
62013082363 นางสาววิมลวรรณ เจริญสุข
62013082364 นางสาวภานุมาศ เพ็งธรรม
62013082365 นางสาวพิมพ�วลัญช� ใจมา
62013082366 นายวิษณุ จัตตุพรพงษ�
62013082367 นางสาวนริศรา เมืองสุวรรณ�
62013082368 นางสาวนฤมล คงชุ5มชื่น
62013082369 นางสาวชลธิชา สิงหเดช
62013082370 นางสาวนฤตรัมภา เถียรทอง
62013082371 นางสาวจุฬาลักษณ� ทุ5งสาม
62013082372 นางสาวรสสุคนธ� บุตรฉุย
62013082373 นายกิตติพศ เชียงอินทร�
62013082374 นางสาวรัตติกาญจน� เจริญรัตน�
62013082375 นางสาวจีรวรรณ เกตุสี
62013082376 นางสาววรรณพร จําปาน%อย
62013082377 นางสาวรัตนาวิไล เศวตมาลย�
62013082378 นางสาวกาญจนา ใจดี
62013082379 นางสาวสมพร จันทร�ประโคน
62013082380 นางสาววรากร คงนา

หน%า 2746 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082381 นางสาวอริยา สุวิชา
62013082382 นางสาวธมลวรรณ วรรณ�สุทธิ
62013082383 นายชินกฤต เพ่ิมพูล
62013082384 นางสาวนฤมล อ5อนนุ%ย
62013082385 นางสาวจุฑามาศ เมินดี
62013082386 นายกําธร เขมาภิรักษ�
62013082387 นางสาวกัญรดา แก%วอําไพ
62013082388 นางสาววิภาวี คําสงค�
62013082389 นางสาวปาริชาติ แซ5อั้ง
62013082390 นายณัฐพงษ� แสงบุญ
62013082391 นางสาวสิรีธร อมิตรพ5าย
62013082392 นายกฤษติน นิลมานนท�
62013082393 นายนันทพงศ� ชนานนท�ธวัช
62013082394 นายปุริม คลิ้งทอง
62013082395 นายธนกร ทององค�
62013082396 นางสาวกาญจนา ทองเชื้อ
62013082397 นางสาวดวงพร สายบุตร
62013082398 นายสิทธิพล ชูช5วย
62013082399 นางสาวปริมประภา หนุนเงิน
62013082400 นางสาวธีรดา ชํานาญ
62013082401 นางสาววัชราพร เอมแย%ม
62013082402 นายกฤษณ� จินนะกูล
62013082403 นางสาวณัฐวรินทร� ชูทอง
62013082404 นายธัญพิสิษฐ� วงค�ปFcน
62013082405 นางสาวจรัญญา บุญญาปฎิภา
62013082406 นางสาวเฉลิม โพธิ
62013082407 นายอิมรอน มะเกะ
62013082408 นางสาวนีรนุช แม%นมินทร�
62013082409 นางสาวสุพัฒศร แก%วมงคล
62013082410 นายภาวิต นิทัศน�นรเศรษฐ�

หน%า 2747 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082411 นางสาวสุชานันท� สมตัว
62013082412 นางสาวจิรนันท� สิงห�ลอ
62013082413 นายวรายุทธ ประดิษฐสุขสกุล
62013082414 นางสาวกฤติมา พานิชวงศ�
62013082415 นางสาวญาณี พรายกระสินธุ�
62013082416 นางสาวภัทรสุดา วงศ�กันทรากร
62013082417 นางพุทธรักษา ขุนจันทร�
62013082418 นางสาวณัฐฏนันท� นาคมณี
62013082419 นางสาวปฏิมาพร แก%วขาว
62013082420 นางสาวอรณีย� ฤทธ์ิสยอง
62013082421 นางสาวปFทมา บุตรศรี
62013082422 นางสาวอัญชิษฐา แจ5มจํารัส
62013082423 นางสาวพรนภา เผือกพาคํา
62013082424 นางสาวชุติกาญจน� มงคลประกอบ
62013082425 นายณัฐพงศ� ทองนวล
62013082426 นายฐนภัทร วิกสันเทียะ
62013082427 นางสาวนิโลบล ถนอมพันธ�
62013082428 นางสาวจิรชา บริสุทธ์ิ
62013082429 นายไตรรัตน� กอใหญ5
62013082430 นางสาวนิตยา กลิ่นบัว
62013082431 นางสาวอภิรดี ประถมของ
62013082432 นางสาวธิดารัตน� สายตา
62013082433 นางสาวพัชรินทร� สุระสีห�
62013082434 นางสาวนวิยา เทียบคํา
62013082435 นางสาววิภารัตน� เวฬุวนารักษ�
62013082436 นายภานุวัฒน� ธรฤทธ์ิ
62013082437 นางภิชยนันท� สุทธิประภา
62013082438 นางสาวฐิติมา ประเทศ
62013082439 นายกันตเมศฐ� กิตติศักด์ิบุญภา
62013082440 นางสาวธารทิพย� อินวานิช

หน%า 2748 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082441 นายเอนก นามวงษ�
62013082442 นางสาวณฐิกา ศรีพานทอง
62013082443 นางสาวจิราพร คําบุตร
62013082444 นางสาวเพชรรัตน� พิลึกรัมย�
62013082445 นายประยุทธ ศรีทวีกาศ
62013082446 นายป@ยณัฐ ไชยเวช
62013082447 นายทศพร แก%วล%อม
62013082448 นางสาวคําแพง ประสงเสียง
62013082449 นายนพรัตน� เกษียร
62013082450 นางสาววันทิตา อบสุวรรณ
62013082451 นายอรรณพ ศรีลาชัย
62013082452 นางสาวสุปราณี ติจะสอน
62013082453 นางสาวรุ5งนภา พรมบังเกิด
62013082454 นางสาวรัชชิตา สังขนุกิจ
62013082455 นางสาวนัฐกานต� คงปรก
62013082456 นางสาวฉัตรนภา ชมภูแก%ว
62013082457 นายชัยณรงค� พิมพาศรี
62013082458 นางกนกวรรณ เดชะ
62013082459 นายนริศ ไตรยราช
62013082460 นางสาวศรัณญา ช5างบรรดิษฐ
62013082461 นางสาวชนกานต� ทองสว5าง
62013082462 นายธีทัต จันทราพิชิต
62013082463 นายณัฐพงศ� สัตยะยุกต�
62013082464 นายวชิรวิทย� เพชรหวน
62013082465 ว5าที่ ร.ต.หญิงสุธารทิพย� พรหมอินทร�
62013082466 นายกาณฑ�ธนัตถ� บุญเกิดสุขเจริญ
62013082467 นางสาววิภาวดี ภูดีทิพย�
62013082468 นางสาวอภิญญา ธีระวัฒนาพันธุ�
62013082469 นายสุทธิศักด์ิ สุทธิพันธุ�
62013082470 นายวรุท โฉมงาม

หน%า 2749 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082471 นางสาวศรินธร เก๋ียงพา
62013082472 นางสาวภัณฑิรา บุญทา
62013082473 นางสาวบัสบะห� อิแตมานิ
62013082474 นางศศินา สมบูรณ�
62013082475 สิบตํารวจตรีเมธา ลิ่มถาวรานันต�
62013082476 นางสาวจินตนา เปลวเฟLPอง
62013082477 นางสาวสกนธ�ภรณ� ไพบูลย�สิทธ์ิ
62013082478 นางสาววิภาดา คํารัง
62013082479 นางสาวกันยาเรศย� ลามอ
62013082480 นางสาวมิรันตี บัวชื่น
62013082481 นางสาวรัสรินทร� ฐิติวงศ�ธนคุณ
62013082482 นางสาวยลธิชา จรัสวานิชย�ผล
62013082483 นายไพรัช แดงสิงห�
62013082484 นางสาวสกาวเดือน เคารพไมตรี
62013082485 นางสาวเปรมณัช จันทนันท�
62013082486 นายณนาวี สุขเกษม
62013082487 ว5าที่ร%อยตรีหญิงรัตติกาล แย%มจันทึก
62013082488 นายพงษ�ประกรณ� อุ5นประเสริฐ
62013082489 นางสาวศศิธร วงษ�กล่ํา
62013082490 นางสาวเบญจมาศ ช%างหิน
62013082491 นางสาวนลินี สืบวงษ�ดิษฐ
62013082492 นางสาวชุลีกร ภูสนาม
62013082493 นางสาวพิมพ�สุดา แสงเกร็ด
62013082494 นางสาวศุรีมาศ ศิริโยธา
62013082495 นายจิตติรุตม� มาทองมาก
62013082496 นางสาวธนาภรณ� เชื้อเมืองพาน
62013082497 นางสาวผกามาศ สุดาเดช
62013082498 นายทัศดนัย เหลือม่ัน
62013082499 นางสาวพรรษา ม่ันสวาทะไพบูลย�
62013082500 นางสาวสุธิดา สารมะโน

หน%า 2750 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082501 นายสุทธิพงศ� นุ%ยคง
62013082502 นายชานนท� ม่ังค่ัง
62013082503 นายชัยรัตน� ผลทอง
62013082504 นางสาวธันยพร ชาญบุณยวิทย�
62013082505 นางสาวสมบัติ เชียงอินทร�
62013082506 นางสาวผกามาศ จันทร�ชิดฟ;า
62013082507 นายปFญญา อนันเอื้อ
62013082508 นางสาวศลิตา พลไชย
62013082509 นางสาวรัชประภา ทิพย�เกตุ
62013082510 นางสาวศวิตา สุนทร
62013082511 นางสาวนันทิกานต� งอกงาม
62013082512 นางสาวสวรินทร� วีสเพ็ญ
62013082513 นายวิทูล นามวงษ�สา
62013082514 นางสาวกชกร จรูญรัตน�
62013082515 นางสาวป@ติญา ภักดีรักษ�พงศ�
62013082516 นางสาวภัทราภรณ� รักธรรม
62013082517 นางสาวอารดี แก%วหล%า
62013082518 นางสาวกันยารัตน� ปาละ
62013082519 นางสาวศรัณยา มงคลไทร
62013082520 นางสาวศิริญาภรณ� อุดมใจรักษ�
62013082521 นายจิรายุ ส5องสว5าง
62013082522 นางสาวณัฐนรี ระวังวงศ�
62013082523 นางสาวมนฤดี บ5อคําเขียว
62013082524 นางนิตยาภรณ� ศรีจันทร�
62013082525 นางสาวสุนิสา เวชกุล
62013082526 นายสุทธิพงศ� ชื่นชมน%อย
62013082527 ว5าที่ ร.ต.ต5อพล คงอยู5
62013082528 นางสาวณัฐธิดา ขุนหมุด
62013082529 นางสาวสุธาทิพย� คงกัน
62013082530 นางสาวสุขวิมล สุขเกษม

หน%า 2751 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082531 นางจิราวดี มาระวิชัย
62013082532 นางสาวสิตานัน อดุลย�ศิริอังกูร
62013082533 นางสาวสุนิษา เพชรแก%ว
62013082534 นายชานน เพ่ิมพูนธนะวงศ�
62013082535 นายพาณุ ด%วงกัน
62013082536 นายวุฒิสรณ� วีระเผ5า
62013082537 นางจันทรัตน� ภู5ตระกูล
62013082538 นางสาวนัฎชลิกา จันทร�หนองหว%า
62013082539 นายสรธัญ มณีพรหม
62013082540 นางสาวอรอนงค� สิงห�คํา
62013082541 นางสาวมาติกา อิศราบาล
62013082542 นางสาวกฤติญา ศิริธาดารัตน�
62013082543 ว5าที่ ร.ต.เฉลิมฤทธ์ิ มีแก%ว
62013082544 นางสาวพัชราภรณ� พุกบัวบาน
62013082545 นางสาวปนัสยา จันทร�แดง
62013082546 นายศตวรรษ ศิริไพบูลย�สินธ�
62013082547 นางสาวชาลิสา ทวีกาญจนา
62013082548 นางสาวสมปอง พิมพ�น%อย
62013082549 นางสาวสรดาพร คําดี
62013082550 นางสาวธนวรรณ วัดวิไล
62013082551 นางสาวกัลย�สุดา มานเมาะ
62013082552 นางสาวกัญญ�กิตต� ภาษิต
62013082553 นางสาวสรารัตน� หอมแก5นจันทร�
62013082554 นางสาวณัชชา ชุมวงศ�
62013082555 นายปพิชญา ปานสิทธ์ิ
62013082556 นายพรชัย เกษราช
62013082557 นางสาวกุสุมา โตศักด์ิ
62013082558 นายอภิสิทธ์ิ สงฆรักษ�
62013082559 นางสาวผาณิต ขุมทอง
62013082560 นางสาวจุฑาทิพย� ชัยประเสริฐ

หน%า 2752 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082561 นายสิทธินนท� อินทรประดิษฐ�
62013082562 นางสาวรัชดาภรณ� หอมจันทร�
62013082563 นางสาวฐินันรเมศ จิตปFญโญยศ
62013082564 นางสาวกาญจน�พณิช ตันสกุล
62013082565 นางสาวนงเยาว� จงกฏ
62013082566 นางสาวอัมพร อภิณหสมิต
62013082567 นางสาวเธียวรดา หอยสังข�
62013082568 นายฉัตรกานต� งามฉลวย
62013082569 นางสาวณัฐนรี สุการะจันทร�
62013082570 นางสาวรัตติยากรณ� อักษรศักด์ิ
62013082571 นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ
62013082572 นายภารัณ ไกรกลิ่น
62013082573 นางสาวนัฐสิมา สุขเพ็ชร
62013082574 นายนฤดม อภิวิรุฬห�ทรัพย�
62013082575 นางสาวจุฑามาศ เสาวรส
62013082576 นางสาวทองกร สุภาโชค
62013082577 นางสาววรรณิสา จิตรทาน
62013082578 นายปรัชญ�เดชา ถ่ินวิไล
62013082579 นางสาวกิดาธร เมฆทวีกูล
62013082580 ว5าที่ร%อยตรีหญิงบุญยดา ถามูล
62013082581 นางสาววันวิสา อ5องทิพย�
62013082582 นางสาวนรีรัตน� หลังนุ%ย
62013082583 นายนครินทร� สกุลธรรมศิลปQ
62013082584 นายฉัตรชัย รัตนศุทธเลิศ
62013082585 นางสาวแพรวพรรณ แสนรัก
62013082586 นางสาวณัฐชา ยศภูมี
62013082587 นายอภิสิทธ์ิ เอี่ยมละออ
62013082588 นางสาวอรนิภา สีคุณน้ําเที่ยง
62013082589 นางสาวจริยา โคตรสมบัติ
62013082590 นางสาววัลลภา หล5อเงิน

หน%า 2753 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082591 นายวันชัย ลอยมา
62013082592 นางสาวพัชนี เฉลิมผล
62013082593 นางสาวกนกวรรณ พงษ�ธนู
62013082594 นายเกริกฤทธ์ิ วงศ�ชัย
62013082595 นางสาวแสงฟ;า นาคขุนทด
62013082596 นายปFณวรรธน� สุขชู
62013082597 นายสิริชัย นามศรี
62013082598 นางสาวธนาพร จักรนารายณ�
62013082599 นางสาวอนุชตรา อําไพกูลย�
62013082600 นางสาววรรวิสา ขัดสาย
62013082601 นายจีรวัตร ไพรินทร�
62013082602 นางสาวกนกพร สายบัวทอง
62013082603 นายพงษ�ศักด์ิ บุตดี
62013082604 นางสาวมัญฑกา ณ ตะก่ัวทุ5ง
62013082605 นายสิทธิโชค ไพยะแสน
62013082606 นางสาวอนัญญา เขียวสอาด
62013082607 นางสาวชลชลิตา จิรศิลากูล
62013082608 นายศุภมิตร หอมกลิ่น
62013082609 นางสาววิลาวรรณ ตาคุ
62013082610 นางสาวนันทิชา สังข�พุก
62013082611 นายศุภฤกษ� หนูหมาด
62013082612 นางสาวทิพย�มาศ ลดานนท�
62013082613 นางสาวณัฐยมล บุญเลิศ
62013082614 นางสาวณัฐธิดา วรรณกุล
62013082615 นางสาวกนกพร ย้ิมน%อย
62013082616 นางสาวศิระภัสศร ม่ันอินทร�
62013082617 นางสาวพลอยไพลิน วี
62013082618 สิบเอกหญิงนิตยา พิมพรหมมา
62013082619 นางสาวจุฑามาศ จันคําพันธ�
62013082620 นายสุรัตน� อุบลฉาย

หน%า 2754 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082621 นางสาวรวิภา พรมปFcน
62013082622 นางสาวเฌอพิญญ� ลมพาเย็น
62013082623 นางสาวสาวิตรี เพียวประเสริฐ
62013082624 นางสาวนิชาภา อยู5ตาล
62013082625 นายวสุรัตน� เพกก้ิม
62013082626 นายคามิน โปณะทอง
62013082627 นางสาวณัฐสุดา บุญมาทิต
62013082628 นางสาววรรณนภา มหาวัน
62013082629 นางสาวอัญชลี อาขวานนท�
62013082630 นางสาวนวรัตน� คงประดิษฐ�
62013082631 นางสาวทองพิน ศรีปFญญา
62013082632 นางสาววนิดา คงทอง
62013082633 นางสาวนิภาพร บัวผัน
62013082634 นางสาวเยาวมาลย� วิรัตน�คําเขียว
62013082635 นางสาวพิมพ�วิภา บังเกิดคงคาดิษฐ�
62013082636 นางสาวนัทธ�หทัย เจิมจิตรฐนนท�
62013082637 นางสาวปนัดดา นิลบุตร
62013082638 นางสาวจันทร�ฟู กองคํา
62013082639 นายโภชนาถ รัตนพันธุ�
62013082640 นางสาวอาทิตยา กรุดไทย
62013082641 นางสาวเนาวรัตน� ซุ5นฮั้ว
62013082642 นางสาวกรวิภา โคตะมะ
62013082643 นางสาววันทนา บุญมาสอน
62013082644 นางสาวรัตติกาล พูลฉนวน
62013082645 นายกนกภู ช5างวิชชุการ
62013082646 นางสาวพรทิพา ทรัพย�พูลทวี
62013082647 นางสาวรัชญา กิจตระการกุล
62013082648 นางสาวยุภาภรณ� ภูรัตน�ด5าน
62013082649 นางสาวธัญลักษณ� นาครอด
62013082650 นายกิตติชัย มุดเทศ

หน%า 2755 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082651 นางสาวประภัสสร จ๋ิวแหยม
62013082652 นางสาวสาธนี บุรีสูงเนิน
62013082653 นางสาววรางคณา บัณฑิตไทย
62013082654 นางสาวภัทรานิษฐ� รังษีสุริยันต�
62013082655 นางสาวรัตนา สมขลัง
62013082656 นายนภสินธุ� นาคอาทิตย�
62013082657 นางสาววโรชา แย%มชมชื่น
62013082658 นางสาววาริต%า ปรัชธนาพิพัฒน�
62013082659 นางสาวดวงใจ มงคลเลิศมณี
62013082660 นางสาววชิรญาณ� เพ็งถา
62013082661 นางสาวนวพร ทิพย�ทัศน�
62013082662 นางสาวปราณี ไพรสยม
62013082663 นางสาวอโณทัย ชัยคําภา
62013082664 นายสุวรรณ คําพลแสน
62013082665 นางสาวปาริตา ชั้นงาม
62013082666 นางสาวศุภาพิชญ� เทศสุวรรณ
62013082667 นางสาวณัฐชภรณ� เผือกผ5อง
62013082668 นางสาวพรพิรุณ แป^ะหม่ืนไวย
62013082669 นางสาวสุจิตรา อนุศาสตร�ชน
62013082670 นางสาวชนนิกานต� อินทะโล
62013082671 นายสุพจน� ยศสมศักด์ิ
62013082672 นางสาวนุตษรินยา โสวันนา
62013082673 นางสาวณัฐริกา ทิพยวัฒน�
62013082674 นางสาวอนงนุช วาสุโพธ์ิ
62013082675 นางสาวธิดารัตน� บุรณะ
62013082676 นายรัชต�พร ปรีชาเดช
62013082677 นางสาวอรทัย ศรีวิลัยวรรณ�
62013082678 นางยุภาภรณ� แก%วเสรี
62013082679 นางสาวอรทัย คําปวนสาย
62013082680 นางสาวจิดาภา ไชยศรี

หน%า 2756 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082681 นางสาวพัณนิดา สิทธิสุข
62013082682 นางสาวอาทิตา ทับทิม
62013082683 นางสาวธานิดา เชื้อกลาง
62013082684 นางสาวจุฑาทิพย� บรรดาศักด์ิ
62013082685 นางสาวทิพวัลย� หอมแตงอ5อน
62013082686 นายอภิเชษฐ� ปานุรัตน�
62013082687 นางสาวเวศาตรี ศรีชู
62013082688 นางสาววิสสุตา นาวายนต�
62013082689 นางสาวฉวีวรรณ ขาวคง
62013082690 นางสาวสมัยจิตร ปูXมาก
62013082691 นางสาวธันย�ชนก กะตา
62013082692 นายชนินทร ทองจินดา
62013082693 นางสาวฒามรา ชาญอาวุธ
62013082694 นางสาวอัญธิกา เกษเกษา
62013082695 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอภิรมย� แป^ะสมัน
62013082696 นายปารินทร� ป@ติภัทรกุลชัย
62013082697 นายชาตรี มีสกุล
62013082698 นางสาวภาณิชา พูลพิมะ
62013082699 นางสาวนุชบา พลอยเพ็ชร
62013082700 นางสาวตรีพิมายด� พวงแก%ว
62013082701 นางสาวอมรรัตน� ภักดี
62013082702 นางสาวนินันญา ดัดสกรค�
62013082703 นายประวีณ โมสิกะ
62013082704 นางสาวสุภาพร บุญอาจ
62013082705 นางสาววัลลภา สินออมทรัพย�
62013082706 นางสาวสุกานดา โพธ์ิพันธ�
62013082707 นางสาวณัฐรดา สาสะกุล
62013082708 นางสาวจิดาพร ย่ิงบํารุง
62013082709 นางสาวธิติกานต� วิเชียรบุตร
62013082710 นางสาวกชกร มกรานุรักษ�

หน%า 2757 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082711 นางสาวชนิสรา พุ5มบัว
62013082712 นางสาวอรมนัส ยมทัศน�
62013082713 นางสาววราลี โยธาวิจิตร
62013082714 นางสาวระพีพัชร� ตุมมา
62013082715 นางสาวฑุธารัตน� ต5อเติมพันธุ�
62013082716 นางสาวมูนีรํา สะมะแอ
62013082717 นายเขมวัฒน� ขุนวงษ�
62013082718 นางสาวป@ยะธิดา ด%วงดี
62013082719 นางสาวเจUะฟาดีละห� เจUะอีซอ
62013082720 นางสาวรัตนา จันทร�วิชัย
62013082721 นางรัตติยา ภูผิวเดือน
62013082722 นางสาวสุภาภรณ� กลิ่มจิตร
62013082723 นายภูริพัฒน� ก%อนจันตUะ
62013082724 นางสาวภคมณ ติวากุลชัย
62013082725 นางสาวยลฎา พิลึก
62013082726 นายปรมะ ช%างเถ่ือน
62013082727 นางสาวดวงหทัย แสงสว5าง
62013082728 นางสาววรางคณา เพ่ิมทรัพย�
62013082729 นางสาวเกวลิน อมรพงศ�รักษา
62013082730 นายพิริยจิตต เดชป;อง
62013082731 นางสาวสุธีรา ช5วยพิทักษ�
62013082732 นายพัสกร ช%างงา
62013082733 นายนิธิชัย ถูปาอ5าง
62013082734 นายอรรถพล ภูฆัง
62013082735 นางสาวป@ยาภา เนียมหอม
62013082736 นางสาวรุ5งรัตน� ภูมูล
62013082737 นายวัชรพล หมุนลี
62013082738 นางสาวจุฑามาศ ปXาแดง
62013082739 นางสาวนรีรัตน� อัตตะพันธ�
62013082740 นางสาวสุวนันท� วัลย�เปรียงเถาว�

หน%า 2758 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082741 นางสาวสิริกัญญา แก%วสนั่น
62013082742 นางสาวนิธิมา มาเด็น
62013082743 นางสาวดวงพร เทียนเงิน
62013082744 นางสาวสุดารัตน� เวียงธรรม
62013082745 นางสาวนิฤบล คงปรีชา
62013082746 นายปารเมศ เทพรักษ�
62013082747 นางสาวฐิติยา จันทร�ศิริไพบูลย�
62013082748 นางสาวอโณทัย มาณะเปรม
62013082749 นางสาวสุทธิดา ภูกองชัย
62013082750 นางสาวธัชธรรม แห5งหน
62013082751 นางสาวอรวรรณ ดีอ5อน
62013082752 นางสาววิชุดา สารราช
62013082753 นายปFณณ� ชัยบรรเจิดกุล
62013082754 นางสาวพรนภา จินดารัตน�
62013082755 นายวีรธิป ล%อมจันทราศิลปQ
62013082756 นางสาวจิราพรรณ พวกพลับ
62013082757 นางสาวเสาวรส ทองพรม
62013082758 นางสาวฐิติญา เจียรนัยเจริญ
62013082759 นางสาวปวิชญา ทองนวล
62013082760 นางสาวนงนุช ก%อมวงค�
62013082761 นางสาวณิชาพร เสนามนตรี
62013082762 นางสาวยุรินดา ภูธราลักษณ�
62013082763 นางสาวสิริเพ็ญ นาสิงห�คาร
62013082764 นางสาวเบญรัศม์ิ อะทะกูล
62013082765 นายพีระพงศ� หนูพรหม
62013082766 นางสาวโสวลี เกิดพันธ�
62013082767 นางสาวกมลชนก เพ็ชรหิน
62013082768 นายนรากร ย่ิงเจริญ
62013082769 นางสาวจารุภา วงษานุศิษย�
62013082770 นางสาวพรรณิภา แทวกระโทก

หน%า 2759 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082771 นางสาวสุมาลี ทักศิริ
62013082772 นายศุภโชค สลักคํา
62013082773 นางสาวมัชฌิมา โลกวิทูล
62013082774 นายพงศธรณ� เหมจุไร
62013082775 นางสาวสมิตา แสนหาญ
62013082776 นางสาวสุกานดา ทรัพย�ประเสริฐ
62013082777 นางสาวพิชญาดา ประเสริฐสม
62013082778 นางสาวสุธิรา ยังฤทธ์ิ
62013082779 นายปFญญาพล เหมือนสุ5ม
62013082780 นางสาววาสนา ตนสาลี
62013082781 นางสาวนราภรณ� ไชยรัตน�
62013082782 นางสาวมะลิวัลย� เพชรศรีกิตติชัย
62013082783 นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย�
62013082784 นางสาวอธิศฌา หนูทอง
62013082785 นางสาวสิตานันท� อุณาตระการ
62013082786 นายกฤติน หล5อจันอัด
62013082787 นางสาวศิริพร ปFMนทิม
62013082788 นางสาวเบญจมาศ ไชยวาลย�
62013082789 นางสาวมานิตา เรืองเพ่ิมพูล
62013082790 นางทัศนีย� เขียวเหล็ก
62013082791 นายพลกฤต พยอมยนต�
62013082792 นางสาวจันทร�ธดา ศักด์ิย่ิงยง
62013082793 นางสาวมัณฑนา ค5ายสงคราม
62013082794 นายธิติวุฒิ วงศ�สวัสด์ิ
62013082795 นางสาวสิริลักษณ� สมัครบุญ
62013082796 นางสาวลัทธวรรณ จันทรสุขา
62013082797 นายจิรศักด์ิ ก่ิงจันทร�
62013082798 นางสาววรวัลย� ลิขิต
62013082799 นางสาวตรีรัตน� เรืองศรี
62013082800 นายคารม มะลิคํา

หน%า 2760 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082801 นางสาวพัณณ�อร รงค�กรรภิรมย�
62013082802 นางสาวเสาวลักษณ� ไกรทอง
62013082803 นางสาวรวีวรรณ ชูรัตน�
62013082804 นางสาวทัพพ�สนันต� ม5วงวิโรจน�
62013082805 นางณัฐรดา สุมาลี
62013082806 นายธนวัฒน� จันทร�แก%ว
62013082807 นายอัครวีร� วชิรวัฒก�
62013082808 นางสาวสุมัชญา วงษ�รักษ�
62013082809 นางอามรลักษณ� ทะวิลา
62013082810 นายวิทยา นาปรัง
62013082811 นางสาวประภัสสร พ้ืนพรหม
62013082812 นางสาววรรณชนก ชื่นเจริญ
62013082813 นายวิชชา ม5วงจินดา
62013082814 นางสาวอาทิตา กล%าทน
62013082815 นายณัฐ จะนต
62013082816 นายชานุวัฒน� ธิการ
62013082817 นายอภิสิทธ์ิ ละครลํา
62013082818 นางสาววรัชญา เตชะนอก
62013082819 นางสาวจันทร�จิรา รังสูงเนิน
62013082820 นายธนเดช สายวงษ�
62013082821 นางสาวสาธิตา เด5นสกุลทรัพย�
62013082822 นางสุดาทิพย� เอ5งฉ%วน
62013082823 นางสาวเสาวณีย� แสงเรือง
62013082824 นางสาวน้ําตาล พหลรัตน�
62013082825 นางสาวกาญจนา อินทร�สําราญ
62013082826 นายเขมทัต พรหมแสง
62013082827 นายวัฒนเดช แดงเดช
62013082828 นางสาวกัลยา พูลทรัพย�
62013082829 นางสาวภัสราภรณ� ชัยพล
62013082830 นายภาสกร เกษมสิริโอฬาร

หน%า 2761 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082831 นางสาวสกาวทิพย� สหทรัพย�เจริญ
62013082832 นางสาวธิติสรณ� ทวีศักด์ิ
62013082833 นางสาวสิริพร สิริวัต
62013082834 นางสาวอาทิตยา ไชยวงศ�น%อย
62013082835 นางสาวณัชพร กีมาบุตร
62013082836 นายสมบัติ หนันแก%ว
62013082837 ว5าที่ร%อยตรีหญิงปวีณา บุญพงษ�
62013082838 นางสาวภิญญดา เหล5าใหญ5
62013082839 นางสาวปาริมา อัศวนันท�ภาคิน
62013082840 นายวรนาจ เทียนทอง
62013082841 นางธณกร บุณยวรรณเดชา
62013082842 นายเอกลักษณ� กุหลาบศรี
62013082843 นายเจริญพร แก%วเจริญ
62013082844 นางสาวชญาฎา เจียรจินดารัตน�
62013082845 นางสาวพัชรี จันทร�ขอนแก5น
62013082846 นางนุชจรินทร� เกตุสิน
62013082847 นางสาวอัญชลี เคหะลุน
62013082848 นางสาวภาวดี ทาเปลว
62013082849 นางสาวศศินา การสมัคร
62013082850 นางสาวปรียาภรณ� เลนนาแซง
62013082851 นางสาววิรากาญจน� สาระชาติ
62013082852 นางสาวอ%อยใจ ทําไถ
62013082853 นางสาวกฤติมา ภัทรนิดาสกุล
62013082854 นางสาวจิตรี พลนอก
62013082855 นางสาวมณีรัตน� ดิษพัฒน�
62013082856 นางสาวอภัสรา แสงอ5อน
62013082857 นางสาวญาณิน ศรีจารุพฤกษ�
62013082858 นางสาวกัญญารัตน� ฉํ่ากลาง
62013082859 นางสาวขนิษฐา จันทวงค�
62013082860 นายธนวรรธณ� สุวรรณวัฒน�

หน%า 2762 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082861 นางสาวขันธณีย� รุ5งโรจน�
62013082862 นายนันธวัช สัมฤทธ์ิ
62013082863 ว5าที่ ร.ต.หญิงดวงฤดี สีทิชุม
62013082864 นางสาวจารุวรรณ เพชรม่ัน
62013082865 นายนิวัติ สุยะพรหม
62013082866 นางสาวสิริวิมล บุญแปง
62013082867 นายศราวุฒิ มิลินทวิจิตร
62013082868 นางสาวศิริมา วังบุญคง
62013082869 นางสาวดารณีภรณ� อินทนนท�
62013082870 นางสาวภัทราพร คุ%มทรัพย�
62013082871 นางสาวสุธาทิพย� สุขเกษม
62013082872 นางสาวกรรณิกา หนูดาษ
62013082873 นางสาวศุภกานต� ทันประเสริฐ
62013082874 นางสาวสุนันทา พลรักษา
62013082875 นางสาวมณฑนา ตรีศักด์ิศรี
62013082876 นางสาวอินทิรา ศรีสุข
62013082877 นางสาวสุทาทิพย� อับดุลเลาะห�
62013082878 นายกรกานต� สารีพันธ�
62013082879 ว5าที่ร%อยตรีณัฐพล กึกก%อง
62013082880 นางสาวศศลักษณ� สังข�ขาว
62013082881 นายปภาณุกฤช วงศ�ละคร
62013082882 นางสาวทิพลาวัณย� ตันธนวัฒน�
62013082883 นายเกรียงศักด์ิ อุปนันชัย
62013082884 นางสาววิรัลยุพา กัณหา
62013082885 นางสาวแสงเดือน พิมพ�ปFด
62013082886 นางสาวสุชาดา สว5างเพชร
62013082887 นายจิตติเดช ฉายะพงศ�
62013082888 นางสาวจารุนันท� ใจกว%าง
62013082889 นางสาวณัฐชา สินธุวรรณะ
62013082890 นายศรัณย� อุตโมท

หน%า 2763 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013082891 นางสาวนิตยา บัญชา
62013082892 นายคุณานนต� ศรีโยธิน
62013082893 นายกันตินันท� สมใจ
62013082894 นางสาวศศิวิมล จันทร�มาลี
62013082895 นายวิระโย โควาวิเศษสุต
62013082896 นางสาวศศิวิมล ราชแสง
62013082897 นางสาวอริสา จาหลง
62013082898 นางสาววรญา บุรี
62013082899 นายกิตติ นาห5อม
62013082900 นายธนวรรธน� แสนสุข
62013082901 นายนัทธ�ดนัย อวนทอง
62013082902 นายพรเลิศ กายนาคา
62013082903 นางสาวรัตติกาล แก%วบริสุทธ์ิ
62013082904 นางสาวศรวณีย� สุวรรณประจักษ�
62013082905 นางสาวนภัสวรรณ สันติเพชร
62013082906 นางสาวมาศสุภา กานุสนธ์ิ
62013082907 นางสาวภาสิริ ภาสิริภักดี
62013082908 นายกฤษฎี วานิช
62013082909 นางสาวมณิการ� ปFญญาวงษ�
62013082910 นางสาวกฤตภัค ปุรณะดี
62013082911 นางสาวณัฏฐิกานต� ดู5มณี
62013082912 นางสาวอรัญญา อิ่มชมชื่น
62013082913 นางสาวพลอยลดา คํามุงคุณ
62013082914 นางสาวภัสสรมณฑ� พวงเพ่ิมสิน
62013082915 นายวรากร โชติสาร
62013082916 นางสาวโศจิรัตน� ศิริอินทร�
62013082917 นายวรวุฒิ จริยานันทวีรกุล
62013082918 นางสาวรัศนีกรณ� อุ5นวิเศษ
62013082919 นางสาวสกาวรัตน� ไชยา
62013082920 นางสาวกาญจนา แก%วมณี
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62013082921 นางสาวณัฐวรา ศรีรัตนกุล
62013082922 นางสาวกนกกร ดอนสนธ์ิ
62013082923 นางสาวกนกกาญจน� สงวนสิน
62013082924 นางสาวพัชรา คําตองมา
62013082925 นางสาวจุฑามาส พันธ�ศรี
62013082926 นางสาววิพัชร ฤทธิแผลง
62013082927 นางสาวอรนุช คงหลัก
62013082928 นายธนวัฒน� ลิ้มสุวรรณ
62013082929 นางสาวกุลธิดา อินทร�งาม
62013082930 นางสาวชฎาพร ไตรยงค�
62013082931 นายธนากร เจริญผล
62013082932 นางสาวปFทมา ขันตีมิตร
62013082933 นางสาวปอแก%ว สมัครสมาน
62013082934 นางสาวศิริรักษ� กิจจาโรจน�
62013082935 นางสาวอัมพวรรณ ปFนชุน
62013082936 นางสาวสุพัตรา น้ําใจดี
62013082937 นายมานิตย� อุปติ
62013082938 นางสาวบัณทิตา ราชานาค
62013082939 นางเกศินี จดคํา
62013082940 นางสาวรัตนา ภูทอง
62013082941 นางสาวกมลชนก เกษตรธนพันธ�
62013082942 นายพงษ�ทร พรพนาพรรณ
62013082943 นางสาวพัชรี ศรีชมภู
62013082944 นางอรอนงค� ปรางทอง
62013082945 นางสาวขนิษฐา เอี้ยงกันหา
62013082946 นางสาวฮัสนะ แดงเครา
62013082947 นางสาวสุดารัตน� ไชยพลบาล
62013082948 นางสาวพัชรี สายบุญมี
62013082949 นางสาวมณีรัตน� นบน%อม
62013082950 นางสาวธันย�ชนก ฤทธิโสม
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62013082951 นางสาวป@Pนสุดา เนตรผสม
62013082952 นางสาวพัสตราภรณ� อาจวิชัย
62013082953 นางสาวกุสุมา ฤทธิรงค�
62013082954 นางสาวจุฑารัตน� สรรพคุณ
62013082955 นางพิชญาภา อุตมะ
62013082956 นางสาวอัจจิมา เย็นในธรรม
62013082957 นางสาวธัญวรัตน� ธารารมย�
62013082958 นายมนัสนันท� ช5วยแท5น
62013082959 นางสาวพันธิตรา สวัสดิผล
62013082960 นางสาววริษฐา ภูบุตรตะ
62013082961 นายวิษณุ เกตุวิชา
62013082962 นายปพน พุฒิกร
62013082963 นางสาวนัทธมน สกุลทองดี
62013082964 นายนิรันดร� รักวงศ
62013082965 นางสาวเทพยุดา สถิตย�วัฒน�
62013082966 นางสาวพิมลสิริ ภักดี
62013082967 นางสาวมัลลิกา โหรสกุล
62013082968 นางสาวลัทธมณฑน� คงนิล
62013082969 นางสาวเยาวเรศ โอ%อร5าม
62013082970 นางสาววรรณภา มูลสาร
62013082971 นายชัชวาลย� ดลปFญญาเลิศ
62013082972 นางสาวศาริน ช%างศรี
62013082973 นางสาวชุติมา สายทองอินทร�
62013082974 นางสาวปานฤทัย ไชยโย
62013082975 นางสาวบัวจันทร� กระจ5างจิตร
62013082976 นายฮีลมี ดือราแม
62013082977 นางสาวอนุธิดา สนธิภักดี
62013082978 นายภูริวัจน� ธีระรุจิราวงศ�
62013082979 นายอธิป ทองมี
62013082980 นางสาวจุฑามาศ พุ5มสง
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62013082981 นางสาววิมลวรรณ จัตตามาศ
62013082982 นางสาวสมหญิง จันทร�อบ
62013082983 นางสาวนริศา อมรึก
62013082984 นางสาวศิริวรรณ มาลาขาว
62013082985 นางสาวประภากร จเรวรรณ�
62013082986 นางสาวอัญชลี อินทร�โท5โล5
62013082987 นายกิตติพงษ� พรมทอง
62013082988 นางสาวกฤติยา สวัสดีภูมิ
62013082989 นายปณิธาน ชูแก%ว
62013082990 นายสิริพล คําพยัก
62013082991 นางสาวภักด์ิชนก คันธะวงศ�
62013082992 นางสาวพรชนก เรืองไพศาล
62013082993 นางสาวทัศนีย� มีวังแดง
62013082994 นายพีระ นิลพัฒน�
62013082995 นางสาววราภรณ� ชูเกิด
62013082996 นางสาวณัฐมน ตุพิลา
62013082997 นางสาวอาภากร คงไวย
62013082998 นางสาวโสรยา อุ5มสาพล
62013082999 นางสาวิตรี อ5อนแก%ว
62013083000 นางสาวกานต�พิชา แสงสกุล
62013083001 นายภัทรพงศ� ลิ้มทอง
62013083002 นางสาวศศิชา อัมพรวัฒนโรจน�
62013083003 นางสาวชุติมา เอี่ยมใย
62013083004 นางสาวอมรรัตน� เทพีรัตน�
62013083005 นางสาวกาญจนา ศรีสวัสด์ิ
62013083006 นายณัฐกิตต์ิ พจน�จิราภรณ�
62013083007 นางสาวทิพวรรณ มูลราช
62013083008 นายกิตติศักด์ิ กันหาชาติ
62013083009 นายนราวิชญ� ชัยมงคล
62013083010 นางสาวพชรอร วงษ�หรรษา
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62013083011 นายสุพจน� เต็งหนัก
62013083012 นางสาวพรรษชล ศรีประเทือง
62013083013 นายชุติวัต บุญจันทร�
62013083014 นางสาวดารินทร� วิเชียรพันธ�
62013083015 นายเกล%า คงวิมล
62013083016 นายวิศรุฒน� ย้ิมด%วง
62013083017 นางสาวชลธิชา มรรคผล
62013083018 นางสาวศศิพร ศิริโสภณ
62013083019 นายป@ยวัฒน� แซ5โง%ว
62013083020 นางสาวณัฐวรรณ ยนเย่ียม
62013083021 นายอามชัย โชติมากร
62013083022 นางสาวมณีเราะห� อายุ
62013083023 นางสาวสมฤทัย ภิรมย�รักษ�
62013083024 นางสาวสิริพรรณ เผือกเจริญ
62013083025 นางสาวณัฐชา ศรีวัฒนพันธุ�
62013083026 นางสาวพัชนิดา ม5วงสกุล
62013083027 นายชุมพล วงษ�ขันธ�
62013083028 นางสาวจันทรัตน� ใบโส%
62013083029 นางสาวประภารัตน� ฟFกแฟง
62013083030 นางสาวรุจิรา พ5วนอุ%ย
62013083031 นางสาวกรกนก ถาดพลกรัง
62013083032 นายธนภัทร สมจิตต�
62013083033 นายพัฒนา จันทะแสง
62013083034 นายอภินันท� ปริยาปFญจางค�
62013083035 นายธราธาร สุวรรณรัตน�
62013083036 นายดิเรก สันทัด
62013083037 นางสาววารุณี วารีศรี
62013083038 นางสาวประภัสรา ชัยยะเพกะ
62013083039 นายอภิวิชญ� สมัครเขตการณ�
62013083040 นางสาวณัชชากร ผรณจินดา
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62013083041 นางสาวสิริพร น%อมชัยมงคล
62013083042 นางสาวลําแพน พรมบุญชู
62013083043 นางสาวเกศวลี เอมขํา
62013083044 นางสาวพรรณิกา ใจมูลม่ัง
62013083045 นางสาวชุติกาญจน� รุ5งคล%าย
62013083046 นางสาววิลิน เตEเกEา
62013083047 นายพร%อมพงศ� แพนาพันธ�
62013083048 นางสาวสิริวิมล ขุนภักดี
62013083049 นายพรเทพ รัตนบุรี
62013083050 นางสาวโชติมณฑน� แพรสมบูรณ�
62013083051 นางสาวรุ5งทิวา ช5วยจัตุรัส
62013083052 นางสาวคณิตตา วงค�ตะวัน
62013083053 นางสาวไซหนับ นิลสกุล
62013083054 นางสาวณัฐฐา ชํานาญ
62013083055 นางสาวนิษา ศิริสิตานนท�
62013083056 นางสาวสุนิชา คําเพ็ญ
62013083057 นางสาวอาซียา มะเกะ
62013083058 นายสมชาย คงเนียม
62013083059 นายวิษนุวัตร จักรแก%ว
62013083060 นางสาวอารยา บุระเนตร
62013083061 นายไกรศักด์ิ ใจบุญ
62013083062 นางสาวรัชนิดา แก5นสิงห�
62013083063 นางสาวพรชนก ทรัพยเกษตริน
62013083064 นางสาวพาขวัญ แสงนวล
62013083065 นายพีรพล นิตทิม
62013083066 นายวีรัก แก%วบุตรตา
62013083067 นางสาวพรรณิดา อ5วมประสิทธ์ิ
62013083068 นางสาวสาวิตรี ชูศรีพัฒน�
62013083069 นางสาวพรพิมล คงเจริญ
62013083070 นางสาวจริญญา เจริญสุข
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62013083071 นางสาววรรษมล แสนใจวุฒิ
62013083072 นางสาวอังคนังค� ธรรมชัย
62013083073 นางสาวปวันรัตน� เขยะตา
62013083074 นางสาววิลาวัณย� เลิศปรีดากุล
62013083075 นางสาวภาวันท� หัตถกร
62013083076 นายอดิศร ฉิมวัย
62013083077 นางสาวน้ําทิพย� หลักเพชร
62013083078 นางณิชากร จันทร�ทอง
62013083079 นางสาวนฤมล พันธคาร
62013083080 นายณรงค�พร โพธ์ิพุ5มเย็น
62013083081 นางสาวธัญรดา ชัยขจรวัฒน�
62013083082 นายพลวัต วิไลเลิศประดิษฐ�
62013083083 นางสาวสุนิสา บุญกันยา
62013083084 นางสาวจิราพรรณ บานชื่น
62013083085 นางสาวน้ําทิพย� เกษมญาติ
62013083086 นางสาวพิชามญชุ� ฟFกบัวธนรัตน�
62013083087 นายศักรนันทน� วงศ�จริยะขจร
62013083088 นางสาวสุนันทา นาคะ
62013083089 นายธนวัฒน� แสงสุนานนท�
62013083090 นางสาวสุภาพร ภัยนิราส
62013083091 นางสาวอารดา พรมสร
62013083092 นางสาวชัชฎาภรณ� มากมณี
62013083093 นางสาวปุณณพัฒน� แรมกลาง
62013083094 นางธีรนันท� พิณวานิช
62013083095 นายเกรียงศักด์ิ วงศ�วรรณา
62013083096 นางสาวปริญญารัตน� แซ5ท5อ
62013083097 นายปFณณวิชย� กองแก%ว
62013083098 นางสาวปาริฉัตต� เนยเที่ยง
62013083099 นางสาวอรณิช จันทร�ประเสริฐ
62013083100 นางสาวพัชมลพรรณ ตันอารีสุโชติ
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62013083101 นางสาวสุทธิดา จันทกล
62013083102 นายสิรวิชญ� สมประสงค�
62013083103 นางสาวณัฐพิมล ศรียาบ
62013083104 นางสาวดวงพร ไตรธรรมานนท�
62013083105 นายวีรศักด์ิ เวชยางกูล
62013083106 นางสาวฐิตารีย� ดีรัง
62013083107 นายพิชญะ อร5ามพงษ�
62013083108 นางสาวธิดารัตน� ธงชัย
62013083109 นางสาวกุลวรรณ เสนประดิษฐ�
62013083110 นายปรัชญา มงคลฉายสุขกุล
62013083111 นางสาวอรอุมา ชีกรรแสง
62013083112 นางสาวสุนิษา แสนระเพ็ง
62013083113 นางสาวลักษณ�นารา วณิชชากรพงศ�
62013083114 นางสาวอาทิมา พวงเข็มแดง
62013083115 นางสาวชลธิชา ศรีเรือง
62013083116 นางสาวกุลนิดา คุ%มรักษ�
62013083117 นางสาวกุลนิภา โพธ์ิสิน
62013083118 นายนวมินทร� ทานะขันธ�
62013083119 นางสาวสุดารัตน� แก%วก5อง
62013083120 นางสาวบงกช สอนทุ5งใน
62013083121 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ปFจจัย
62013083122 นายไขแสง แน5นอุดร
62013083123 นายรณชัย สีเก้ิง
62013083124 นางสาววรรณา ศรีวิรัตน�
62013083125 นางสาวแสงรวี ย่ิงคง
62013083126 นางสาวนพรัตน� พงษ�จินดา
62013083127 นางสาวยุพิน ลิช้ํา
62013083128 นายชัยพฤกษ� สวนกระจ5าง
62013083129 นายวัชรพล เรือนคํา
62013083130 นายวรพล เกิดแก%ว

หน%า 2771 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083131 นางสาวราตรีรัตน� ไชยวุฒิ
62013083132 นายสุวัจน� เต็มจิตต�
62013083133 นางสาวภัทราภรณ� แก%วเกลี้ยง
62013083134 นางสาวหทัยชนก สัคควงศ�
62013083135 นางสาวจิรพรรณ เฟLPองขจร
62013083136 นางสาวกาญจนา เนตรม่ิง
62013083137 นางสาวศศิธร แซ5นิ้ม
62013083138 นายกฤชณรงค� ทิพย�รัตน�
62013083139 นางสาวสุกัญญา คมแก%ว
62013083140 นายปฏิวัติ มาสอน
62013083141 นางสาวพิมพกาญ พลราชม
62013083142 นางสาวเรณุกานต� สุนทองห%าว
62013083143 นางสาวประภัสสร เก5งกล%า
62013083144 นางสาวศราลักษณ� รักดี
62013083145 นายอิศรา พรหมมานนท�
62013083146 นางสาวทรัพย�วิภา ทิวาพัฒน�
62013083147 นายชาคริต รักห5วง
62013083148 นางสาววรรณสิริ เอี่ยมแบน
62013083149 นายอมร วิรัชตระกูล
62013083150 นายพุทธิพงษ� พรพัชรวัชร�
62013083151 นางสาวสุภัทตรา มนทา
62013083152 นายภากรณ� ต้ังใจตรง
62013083153 นายสุรเศรษฐ� ลาโพธ์ิ
62013083154 นางสาวดวงฤดี พฤกษโกศล
62013083155 นางสาวทักษญา รัตนธนาภากุล
62013083156 นางสาวพรรณิพา แจ5มแจ%ง
62013083157 นางสาวชมากร มาลาวิภูษิต
62013083158 นางสาวจิณห�วรา หน5อแก%ว
62013083159 นางสาวปFทมา บุตรเมือง
62013083160 นายธนากร สาจักร�

หน%า 2772 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083161 นางสาวปพิชญา ผู%บังเกิดผล
62013083162 นายธวัชชัย เพชรวิเชียร
62013083163 นายนที ศรีใหม5
62013083164 นางสาวพนิดา สมนาค
62013083165 นางสาวชุติกาญจน� ศรีพรหม
62013083166 นางสาวสุพรรณี เกิดจ่ัน
62013083167 นายกฤษกมล เปรมป@ยะกิจ
62013083168 นางสาวเบญจพร เชื้อลิ้นฟ;า
62013083169 นางสาวศิรินทิพย� ลาวงษ�
62013083170 นายพลักษณ� รามสีดา
62013083171 นายศรินทร� รุจาคม
62013083172 นางสาวพัชรมัย เย็นใจ
62013083173 นางสาววาสนา นักระนาด
62013083174 นายพสธร บุญทอย
62013083175 นางสาวจิณห�วรา ทิพแก%ว
62013083176 นายวิษณุพงษ� บุญยืน
62013083177 นายวิสุทธ์ิ อุดมรัตน�
62013083178 นางสาวจุฑามาศ ป@Pนฟ;า
62013083179 นางสาวรุจาภา จุกจันทร�
62013083180 นายยุทธพงค� รัตนกาญจน�
62013083181 นางสาวเพลินตา วงศ�ประเสริฐ
62013083182 นางสาวธมลวรรณ ขันทะสีมา
62013083183 นางสาววันนิดา สุกแก%วณรงค�
62013083184 นางสาวศศิลักษณ� จันทร�พุฒ
62013083185 นางสาวประกายดาว กองขุนทด
62013083186 นายสุภัทรพล ตาคํา
62013083187 นางสาวพรนภา มีชื่น
62013083188 นางสาวกรวรรณ ผกามาศ
62013083189 นายเอกพล เวียงคํา
62013083190 นายอมรชัย อมรส5งเจริญ

หน%า 2773 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083191 นางสาวอรวรรณ เหมือนสวรรค�
62013083192 นางสาวอังศณา หลิ่มประมาณ
62013083193 นายธนพล ตรีพันธุ�
62013083194 นายกฤตยชญ� จรุงศิรวัฒน�
62013083195 นายเฉลิมพล ปริยะเกตุ
62013083196 นายชัยกฤต กาญกาวี
62013083197 นางสาวรัตติกาล มณียศ
62013083198 นางสาวอัจฉรา บัวพา
62013083199 นางสาวฐิติรัตน� จุงใจ
62013083200 นางสาวกวิณี วิจิโน
62013083201 นายธนเดช จารุกรโชติมา
62013083202 นางสาวเบญญา แสงคล%าย
62013083203 นางสาวจิดาภา จําปาศรี
62013083204 นางสาวอัจฉราภรณ� ปลื้มอารมณ�
62013083205 นางสาวสตาภิรมย� ค%าวัตถุ
62013083206 นางสาวนลินภัทร เพชรทอง
62013083207 นายพิชาน ชีวะกานนท�
62013083208 นางสาวภัครดา อริยะภากุล
62013083209 นางสาวสุมินตรา สีสด
62013083210 นางสาวธันยานาถ อุปปFญญาคํา
62013083211 นายณัฐิวุฒิ ถ่ินดวงจันทร�
62013083212 นายภูมินทร� รัตนสุภา
62013083213 นางสาวขวัญถุง อาภาพงษ�
62013083214 นางสาวเกศินี สมแก%ว
62013083215 นายอารักษ� มุ5งหมาย
62013083216 นางธัญวัลย� จันโทธีรวงศ�
62013083217 นางสาวชญานิษฐ� ศรีเขียวรัตน�
62013083218 นางสาวณัฐพร บัวสุวรรณ
62013083219 นางสาวเปมิกา บัวสุวรรณ
62013083220 นางสาวธัญชนก แซ5แต%

หน%า 2774 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083221 นางสาววิไลวรรณ ทองกาล
62013083222 นางสาวนิภาพร มีมุข
62013083223 นายณัฐพงศ� เจียมศิริโรจน�
62013083224 นางสาวบุศรา ศิริมิรินทร�
62013083225 นางสาวสุภาพร เชิดชํานาญ
62013083226 นางสาวปพรรษวรรณ ฤทธ์ิไธสงค�
62013083227 นางสาวณัฐพร เอี่ยมสอาด
62013083228 นายวรพงษ� แซ5คู
62013083229 นายภราดร สุขกลัด
62013083230 นางสาวเพ็ญประภา นันตา
62013083231 นางสาวไพริน หนูนวล
62013083232 นางสาวอลิษา เปYยจันทร�
62013083233 นางสาวรัตนาภรณ� พูลสวัสด์ิ
62013083234 นางสาววิไลลักษณ� เทพพิทักษ�
62013083235 นายชาญคริสต� นพรัตน�
62013083236 นางสาวปวีณา ปFญญามงคล
62013083237 นางสาวรักษ�สุดา หวังโซUะ
62013083238 นายเสกสรรค� เส็นติหยUะ
62013083239 นางสาวศศิพัฒน� มอแลกู5
62013083240 นางสาวเตรียมใจ จันทวงค�
62013083241 นางสาวสมรักษ� นันทเดชวงศ�
62013083242 นายสสิณ เส็งทอง
62013083243 นางสาวพัฒนา นาทันรีบ
62013083244 นางสาวชุติมา ศรีเสง่ียม
62013083245 นางสาวกชกรนฤภร จันทร�คง
62013083246 นางสาวธิดารัตน� พรมการ
62013083247 นางสาวภคพร สังขพงษ�
62013083248 นางสาวปFญญธิดา ชื่นช5วย
62013083249 นางสาวณัฐวดี ฉันทศิริรัตน�
62013083250 นางสาวญาสุมิน ต5วนบุต

หน%า 2775 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083251 นางสาวศุภวรรณ ศรสิทธ์ิ
62013083252 นางสาวสุธิดา พูนศรีสวัสด์ิ
62013083253 นางสาวลัดดาวัลย� แย%มทองหลาง
62013083254 จ.ท.ธีรพงศ�พันธุ� บดินทรเดชา
62013083255 นางสาวอภิญญา โสภา
62013083256 นางสาวทัศวรรณ ไกยฝXาย
62013083257 นางสาววิภาดา เทพมงค�
62013083258 นางสาวนิรินตรา อ5อนหวาน
62013083259 นางสาวชฎาณิศ ภรภัทรวชิรา
62013083260 นางสาวสิรินทรา สุวรรณเหล5า
62013083261 นางสาวอรอุมา มิสุด
62013083262 นางสาวเสาวลักษณ� กัณหะวงค�
62013083263 นางสาวนาฏยา ดวงงาม
62013083264 นางสาวกาญจนาภรณ� กลางประพันธ�
62013083265 นางสาวชไมพร จันทรวิบูลย�
62013083266 นายอนุวัฒน� รีเรียบ
62013083267 นายณัฐพงศ� หอมละออ
62013083268 นางสาวสกุลตลา ถาวรศิริ
62013083269 นางสาวปริชญา รัตนก%านตง
62013083270 นางสาวกานต�ธิดา พุทธสวัสด์ิ
62013083271 นางสาวสุธิดามาศ ธรรมมา
62013083272 นางสาวสุภาภรณ� ระเบียบ
62013083273 นางสาวชนิสรา ผลาวรรณ�
62013083274 นางสาวกฤติยากรณ� พันธสุชาติ
62013083275 นางสาวจิตวิมล ปานสมสวย
62013083276 นางสาวพิมพ์ิกมล เทพวงศ�รังษี
62013083277 นางสาวศศิกานต� จูฑังคะ
62013083278 นางสาวพิชญา คงหิรัญ
62013083279 นางสาวอัจฉราภัสร� สอนสิทธ์ิ
62013083280 นายเอกชัย สารมะโน

หน%า 2776 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083281 นายกษิดิศ ธนาวรานนท�
62013083282 นางสาวพรเพ็ญ กลางเนิน
62013083283 นายมนัส จ5ากลาง
62013083284 นางสาวสุดารัตน� บุญโย
62013083285 นางสาววาสนา แสนคํา
62013083286 นายกฤษดินทร� หม่ันไร5
62013083287 นางสาวเดียร�นา กาเด็งหะยี
62013083288 นายนฤพนธ� ละประคอง
62013083289 นางสาวเพชรรุ5ง เงินขํา
62013083290 นางสาวศรินรัตน� รัตนเลิศ
62013083291 นางสาวกานติมา สมาธิ
62013083292 นางสาวกนกกาญจน� ปุรณะวิทย�
62013083293 นางสาวสุขระวี ขุนณรงค�
62013083294 นางสาวจิตรานุช สุริยะ
62013083295 นางสาวอุฑารัตน� คงแก%วขาว
62013083296 นายนัธทวัฒน� พงศ�คุณาธรรม
62013083297 นางสาวสุธีระภัทร ภิรมย�
62013083298 ส.ต.ท.หญิงพิรานันท� ทองศรี
62013083299 นางสาวสุจิตตรา อาษาพันธ�
62013083300 นายอนุรักษ� นิลฉาย
62013083301 นางสุนิษา บุญน%อม
62013083302 นางสาวสุทธิดา นาคชู
62013083303 นางสาวกนกอร อ5อนธรรม
62013083304 นางสาวธัญวรัตม� คําชมภู
62013083305 นางสาวศิริรัตน� วิริยะเด5นชัย
62013083306 นางสาวพรรณประภา พงษ�จําปา
62013083307 นางสาวจุฑามาศ ทองจันทร�
62013083308 นายพชรเดช ปานปรีดา
62013083309 นางสาววรรณิสา เชื้อชวด
62013083310 นางสาววศินา ยงค�ประวัติ

หน%า 2777 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083311 นางสาวแสงเดือน แย%มพรามณ�
62013083312 นางสาวป@ยรัตน� ขุมทอง
62013083313 นายชวลิต นิลเศษ
62013083314 นางสาวสุฬาลักษณ� เพ็งนิล
62013083315 นางสาวศศินิภา เชาวนนทปFญญา
62013083316 นางสาวจิราภรณ� สอนชัยภูมิ
62013083317 นางสาวดรุณี โดมไพรวัลย�
62013083318 นายอนุวัฒน� ธูปสักการะ
62013083319 ว5าที่ร%อยตรีหญิงกษิรา พละทรัพย�
62013083320 นางสาวอรยา รักษาศรี
62013083321 นางสาวสุชานันท� ทุ5งกระโทก
62013083322 นายพรชัย แก%วเซ5ง
62013083323 นางสาวกัญณฐา ชูประดิษฐ�
62013083324 นายสุขสันต� บุตรนามรักษ�
62013083325 นางสาวขวัญธิดา รัตนวงค�
62013083326 นางสาวพัชนี เวียงคํา
62013083327 ว5าที่ร.ต.พิชัย วงษ�อาจ
62013083328 นางสาวชิสากาญจน� วรรณโก
62013083329 นางสาวชนิดา ศรีมงคล
62013083330 นางสาวณัฐชยา ขันทอง
62013083331 นางสาวสุดารักษ� ทองเงิน
62013083332 นายพฤทธานันต� ศรีวงศ�เลียง
62013083333 นางสาวรัตนาพร ศิริงาน
62013083334 นางสาวกานต์ิชนิต ศิลปวานิชย�
62013083335 นายภาณุวิชญ� อุปนันท�
62013083336 นางสาวทัศนีย� กาบกรณ�
62013083337 นายศักดินนท� แย%มรับบุญ
62013083338 นายสุทิน อีสา
62013083339 นางสาวพุธิตา ปรีชาจารย�
62013083340 นางสาวรัชดาพร ปFตตังทาเน

หน%า 2778 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083341 นางสาวธัญญลักษณ� เฉลิมทรง
62013083342 นายชมะนันท� กลั่นซ%าย
62013083343 นางสาวพรพรรณ แก%วเรือง
62013083344 นางสาวอติพร วุฒิประภา
62013083345 นางสาวชฎาพร ยมจันทร�
62013083346 นางสาววรรณวิษา สะแอ
62013083347 นายมนตรี ทานพรม
62013083348 นางสาวเพ็ญพิชชา แสงมณี
62013083349 นางสาวอภิสรา จรัสชัยมงคล
62013083350 นางสาวจิตกันยา ช5วยพิทักษ�
62013083351 นางสาวทัศนีย� เฟLPองมณี
62013083352 นายศุภณัฐ จันทรโชติ
62013083353 นางสาวอภิชญา เทียนทัด
62013083354 นางสาวสุวรรณา แซ5ลิ้ม
62013083355 นางสาวมนสิชา ทะสุวรรณ
62013083356 นางสาวกนกศิลปQ ยะสืบ
62013083357 นางสาวพนิดา อุตชุมพิสัย
62013083358 นางสาวป@ยะดา วงษ�ขันธ�
62013083359 นายชาญวิทย� ทอดเสียง
62013083360 นางสาวอรทัย โพธ์ิทอง
62013083361 นางสาวกัญญาพัชร บุญล้ํา
62013083362 นางสาวกนกพิศกุล พันธ�ศรี
62013083363 นางสาวอารยา ชาวน้ําอ%อม
62013083364 นางสาวศรีสุรางค� จันทรางศุ
62013083365 นางสาวกษมน พรหมดวง
62013083366 นางสาวมัชฌิมา บัวจันทร�
62013083367 นางสาวบุญทวี กรุดพงษ�
62013083368 นางสาวนริศรา สุขใจ
62013083369 นางสาวพรรษวลัย เลี่ยมเพ็ชรรัตน�
62013083370 นางสาวพัฒน�นรี หอมสินธ�

หน%า 2779 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083371 นางสาวอรทัย ดวงเขียว
62013083372 นางสาวพิชญ�สินี สถิตย�ปรีชากุล
62013083373 นางสาวภิญภนิดา มีโพธ์ิ
62013083374 นายอนัจพงษ� แจ5มจรัส
62013083375 นางสาวกนกวรรณ นวลสาหร5าย
62013083376 นางสาวปานชนก แสงจันทร�
62013083377 นายศิวกร นนทะโคตร
62013083378 นางสาวศศิธร ศรีหิรัญ
62013083379 นางสาวนุชรี เตียงแก%ว
62013083380 นางสาวปพิชญา ลีฬหวรงค�
62013083381 นายศุภกร อิฐรัตน�
62013083382 นางสาวเนตนพา เครือภักดี
62013083383 นางสาวศิริประภา บุบผา
62013083384 นายวิวรรธน� สิทธิพจน�
62013083385 นายนพปพน พรหมเทพ
62013083386 นายธิติพันธุ� อุ5นคํา
62013083387 นายธนดน มะซอ
62013083388 นายชัยธวัช เฮ%ากูล
62013083389 นายนภัสรพี ไข5ติ
62013083390 นางสาวเสาวภา รัตนบุรี
62013083391 นางสาวฐิติภาภรณ� มินมอญ
62013083392 นางสาววัชราภรณ� คําไทย
62013083393 นายเกียรติศักด์ิ คลี่ใบ
62013083394 นางสาวรัชนี ไขคํามุน
62013083395 นางสาวพิมพกานต� เต%ตัน
62013083396 นางสาวดวงพร ประทุมแก%ว
62013083397 นายไกรภพ ศรียะพงษ�
62013083398 นายสรวุฒิ นกแก%ว
62013083399 นางสาวทิพวรรณ หัสถาดล
62013083400 ว5าที่ร%อยตรีหญิงวรรณพร นามไพร

หน%า 2780 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083401 นายสุทธิพล ดําคงเพชร
62013083402 นางสาวชิดกมล ทองงาม
62013083403 นางสาวอรนันต� สนสัน
62013083404 นางสาวชนกสุดา ชัยภักดี
62013083405 นางสาวอารีนา เซ็ง
62013083406 นางสาวธนภัทร อ%อดุลย�
62013083407 นางสาวศิรดา บุญเกิด
62013083408 นางสาวทิพวรรณ รักแจ%ง
62013083409 นางสาวพรพิมล ปานตุน
62013083410 นางสาวเนติรัตน� อินนิล
62013083411 นายอิทธิฤทธ์ิ ข5ายม5าน
62013083412 นายชานนท� แดงประไพ
62013083413 นางสาวสโรชา คล%ายดวง
62013083414 นางสาววนิดา จันทร�ลําภู
62013083415 นางสาวชมพูนุท ฟูเทพ
62013083416 นางสาวแพรวพรรณ สุริวงศ�
62013083417 นางสาวรพีพร บุญประเสริฐศิริ
62013083418 นางสาวธนิสนันต� พูลยรัตน�
62013083419 นางสาวณปภัช เสนารายณ�
62013083420 นางสาวปุณยวีร� ลักษมีเศรษฐ�
62013083421 นางสาวสุวรีย� บางแก%ว
62013083422 นายอนิรุฑ ยมนา
62013083423 นายธีรนัย เจริญศรี
62013083424 นางสาวหฤทัย ดีพลงาม
62013083425 นางสาววิภาดา คงสิบ
62013083426 นายสงวนศักด์ิ เข่ือนแก%ว
62013083427 นางสาวกฤษณา พวงเพชร
62013083428 นางสาวชุติมา แสงศรี
62013083429 นางสาวอาทิตยา บัวอรุณ
62013083430 นายปรมาพล ชาลีกุล

หน%า 2781 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083431 นางสาวสุวนันท� ขันทะบัว
62013083432 นางสาวจันทร�จิรา พรมอินทร�
62013083433 นางสาวภราดร กิจกระวี
62013083434 นางสาวนุศรา สร%อยสูงเนิน
62013083435 นางสาวภัคจิรา หวังชูแก%ว
62013083436 นางสาวมิรันตี อําไพสิริวงศ�
62013083437 นางสาวนิศาชล เตชะบุญสวัสด์ิ
62013083438 นายณัฐพล ศิริดาวทอง
62013083439 นายรัชชานนท� ณะรินทร�
62013083440 นางสาวสาหยUะ โตUะหลี
62013083441 นางสาวศิยาพร แก%วด%วง
62013083442 นายอิศรา เผือกวัฒนะ
62013083443 นางสาวฐิติพร พรเพชรปาณี
62013083444 นางสาวมนทิรา อิ่มดม
62013083445 นางสาวภาณินนุช กําลังหาญ
62013083446 นายธีรกิจ ไชยรด
62013083447 นายธนภัทร� จงไกรจักร
62013083448 นางสาวนาถนัดดา สุมานัส
62013083449 นางสาวธัญชนก ทาพา
62013083450 นายนที คีลาวงษ�
62013083451 นางสาวชนิดา โพธ์ิขาว
62013083452 นางสาวคมขวัญ โทนปFPน
62013083453 นางสาวกาญจนา กิติยศ
62013083454 นางสาวอภิญญา แสงสงวน
62013083455 นางสาวชฎาเพชร แก%วทองสวน
62013083456 นางสาวชวิศา ไชยยะ
62013083457 นางสาวเมธาพร สุทธพรม
62013083458 นางสาวสิรีธร ดีแสน
62013083459 นางสาวดวงกมล โพธ์ิปFMน
62013083460 นางสาวดลนภา เกษเพชร

หน%า 2782 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083461 นางสาวธนวรรณ มาลัยเลิศ
62013083462 นางสาววิภาวี ทองสุข
62013083463 นางสาวมณฑาทิพย� อรุณรุ5ง
62013083464 นางสาวสุวิภา สนูน%อย
62013083465 นางสาวนิตยา พลาพล
62013083466 นางสาวสกุณา วังไทย
62013083467 นายจีรุตม� รักสวนะ
62013083468 นางสาวอิชญา สรรพสุข
62013083469 นางสาวจุติพร สุทธหลวง
62013083470 นางสาวเสาวนิตย� โตUะอาจ
62013083471 นางสาวรัชนก แสงแก%วท%ายคุ%ง
62013083472 นายพัทธดนย� สุภานันท�
62013083473 นางสาวนันทิกานต� แสงมุข
62013083474 นางสาวปนัดดา ธัญญาวัฒนา
62013083475 นางสาวมลวิภา ณ นรงค�
62013083476 นางสาวธัญญา โซUะลี
62013083477 นางสาวดวงฤทัย ม5วงกระโทก
62013083478 นางสาวอชิรฎา สุกใส
62013083479 นางสาวนภัสวรรณ ก%านสัญชัย
62013083480 นางสาวพิริยา ทองโต
62013083481 นางสาวศิริญาดา ศรีสุวรรณ
62013083482 นางสาวภทรมน นวลจันทร�
62013083483 นางสาวณภัทร สุขประเสริฐ
62013083484 นายปFญญพัฒน� ศรีสวัสด์ิ
62013083485 นายวงศธร จันทร�ศิริ
62013083486 นายสถาพร เทศมหา
62013083487 นางสาวสุพัชสรณ� จ%อยเจริญ
62013083488 นางสาวสิพัชร�ตา ร5านแผ%ว
62013083489 นางสาวภัชชารมย� อยู5สมบูรณ�
62013083490 นางสาวป@ยะวรรณ ธรรมรังษี

หน%า 2783 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083491 นางสาวรัศมี ใจแข็ง
62013083492 นางสาวอินทุรัตน� แสงสุก
62013083493 นายรัตนชัย ภู5คํา
62013083494 นางสาวณัฏฐา เมธีศักด์ิ
62013083495 นางสาวมุกน้ําเงิน ทองกูล
62013083496 นายธนพล นันตา
62013083497 นางแพรวพรรณ ต%นผล
62013083498 นางสาววัลนิภา กันใจ
62013083499 นายสิกขวิชญ� อมรนรชัย
62013083500 นางสาวณัฐธิดา ทองคําดี
62013083501 นางสาวนภัส ถึงสุขวงษ�
62013083502 นางสลิสา สุทธิทรงธรรม
62013083503 นางสาวทิพวรรณ ทิพยอแหละ
62013083504 นางสาวจันทร�จิรา เหมาะชาติ
62013083505 นางสาวอัญธิกา อ5อนพุทธา
62013083506 นางชนัญญา สนธิโพธ์ิ
62013083507 นางสาวนุชนาฎ ไชยวงค�
62013083508 นายครรชิตพงค� ภู5กลาง
62013083509 นางสาวชิราภรณ� ปาติสัตย�
62013083510 นายปFญญา ฝาชัยภูมิ
62013083511 นางภรภัค พูลเกษม
62013083512 นายศุภกิจ อ่ําฟFก
62013083513 นางสาวพลอยไพลิน กะการดี
62013083514 นางสาววริศรา อั้นจุกฉุน
62013083515 นางสาวเจนจิรา ม5วงโพธ์ิ
62013083516 นางสาวชฎาภรณ� มีผล
62013083517 นางสาวอุไรวรรณ เพ็ญเข็ม
62013083518 นายสุวชาติ จันลิ้ม
62013083519 นางสาวสุธาสินี ชัยชมภู
62013083520 นางสาวจิราภรณ� อ5อนเนตร

หน%า 2784 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083521 นายอภิเดช ทัศนสุวรรณ
62013083522 นายอัษฎายุธ ขุนทอง
62013083523 นายชานนท� กิตติยาภรณ�สกุล
62013083524 นายราชวรรณ ขวัญศรี
62013083525 นางสาวสุวิภา ทองไทย
62013083526 นางสาวจุฑามาศ แดงรัตน�
62013083527 นางสาวบุรฉัตร มะโนดํา
62013083528 นางสาววราภรณ� จันทรัตน�
62013083529 นายนัฐยุทธ ศิลาจามร
62013083530 นางสาวอรอนงค� ถ่ินนาเมือง
62013083531 นางสาวอัจจารี พิทักษ�ไทรทอง
62013083532 นางสาวรินทร�ลภัส บวรวิชญ�พรธนา
62013083533 นางสาวสุรีรัตน� อุสารัมย�
62013083534 นายศิริชัย ม่ันที่สุด
62013083535 นางสาวสุจิตราภา ธัญน%อม
62013083536 นางสาวธนิตา สมาธิ
62013083537 นางสาวมัทณีญา พหุมณีทรัพย�
62013083538 นางสาววิภาสิริรัตน� เทียนชัยมงคล
62013083539 นางสาวรุจิรา ป@ติฑีรากุล
62013083540 นายอชิตพล ธัญญเจริญ
62013083541 นางสาวป@ยนันท� ชูทอง
62013083542 นายนนท�ปวิธ แสนศิริ
62013083543 นางกาญจน�วลี ใจม่ัน
62013083544 นางรัตนา นามพันธ�
62013083545 นายฮาดี สาและ
62013083546 นางสาวป@ยธิดา เนาวนัติ
62013083547 นางสาวปาริชาติ ธีระศรีปรีชา
62013083548 นางสาวจิตราภา จงชนะพงศ�
62013083549 ว5าที่ ร.ต.ลุตฟY มะยิ
62013083550 นางสาวจิรพรรณ เลาหปราสาท

หน%า 2785 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083551 นางสาวสุชญา เปลี่ยนประเสริฐ
62013083552 นางสาวพิมพิกา เผ5าดี
62013083553 นางสาวภัทราภรณ� ประดับทอง
62013083554 นางสาวฐิติพร โยทาพันธ�
62013083555 นางสาวทิพวรรณ ด%วงชาวนา
62013083556 นางสาวกาญจนารมณ� แผ5นทอง
62013083557 นางสาวปพิชญา ป@ยะวัฒน�
62013083558 นายนิวัฒน� ทันใจ
62013083559 นางสาวนิศาชล อาจวงษา
62013083560 นางสาวกันตาพัชร� นิธิพัฒน�กุลเดช
62013083561 นางสาวมณิภา โตจรัส
62013083562 นางสาววาสิตา กอบธัญกิจ
62013083563 นางสาวเกศินี นามแดง
62013083564 นางสาวพัชรพร แก%วจันทึก
62013083565 นางสาวสิริยาพร แก%วสืบ
62013083566 นายวรเชษฐ� สิทธิตรี
62013083567 นางสาวสรวงสุดา ทรัพย�เจริญ
62013083568 นายหิรัญ ปFญจวัฒนคุณ
62013083569 นายภูมินทร� เมธีภิวัฒน�
62013083570 นางสาวสุพรรษา ทรงวิเชียร
62013083571 นางสาวณฐมน วัฒนเมธากิจ
62013083572 นายอภิพล ทองอ5วม
62013083573 นางสาวสกุลทิพย� ศรีดี
62013083574 นางสาวลลิดาภา คํากอง
62013083575 นางสาวกรรณิการ� เถ่ือนวิถี
62013083576 นางสาวนฤมล คํ่ายัง
62013083577 นางสาวนภาวรรณ ภักดีบุรี
62013083578 นายดิตถรัตม� ขัติยศ
62013083579 นางสาวศิรามนตร� ตรัยพัชรพงศ�
62013083580 นายนิพนธ� บุญนอก

หน%า 2786 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083581 นางสาวอุไรวรรณ วงศ�มุนีนรากร
62013083582 นายชานน แก%ววงค�นิล
62013083583 นางสาวพัชรินทร� ปFญญาเจริญ
62013083584 นางสาวจารักษ� เจริญสุข
62013083585 นางสาวศิริรัตน� กล5อมทองสุก
62013083586 นางสาวมลิวัลย� ปานมาตย�
62013083587 นางสาวเสาวนีย� ประทุม
62013083588 นายสุกฤษฏ์ิ อุบลธานี
62013083589 นายเอกวิทย� สมันเลาะ
62013083590 นางสาวศิริกาญจน� อิฏฐผล
62013083591 นางสาวชาลิสา สุขเอมโอช
62013083592 สิบเอกสมชาย บุญนํา
62013083593 นายกฤษณะ ชารัมย�
62013083594 นางสาวกุสุมา ศรีสวัสด์ิ
62013083595 นายจักรพันธ� ตุ%มทองคํา
62013083596 นายชัชวาล สุขเหม
62013083597 นายณัฐวุฒิ ปานกล่ํา
62013083598 นางสาววนิดา ลิโก
62013083599 นางสาวนภาภรณ� วงศ�แพทย�
62013083600 นางสาวปวารณา เวชสุนทร
62013083601 นางสาวศิริสมร หวังผล
62013083602 นางสาวอรประภา จําปาทอง
62013083603 นายธนพงศ� สุทธินุ5น
62013083604 นางสาววิสารัตน� โตเจริญ
62013083605 นางสาวปริญญาพร โคทนา
62013083606 นายพีรพล ดาเก็ง
62013083607 นายสรรพวุธ ป@ยรัตนจารุ
62013083608 นางสาวนวมลลิ์ กะจะวงษ�
62013083609 นางสาวอรุณโรจน� ธรรมผุสนา
62013083610 นางสาวสุพัตรา เพชรแก%ว

หน%า 2787 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083611 นางสาวมยุรี บัวทอง
62013083612 นายนันท�พิพัชร� เดชวัฒน�
62013083613 นางสาวมาเรียม เละดุวี
62013083614 นายภาคภูมิ บูระ
62013083615 นางสาวปราณี แก%วสุวรรณ�
62013083616 นางสาวนันทนา ศรีอุทิตย�
62013083617 นางสาวอิสสรา เกาะโพธ์ิ
62013083618 นางสาวณัฐกฤตา เถาว�ชาลี
62013083619 นายยุทธดนัย เนตรสอดกิจ
62013083620 นางสาวสุวีรยา แก%วสนั่น
62013083621 นางสาวศิริพร ศรศาสตร�
62013083622 นายณัฐพล สวัสด์ิผล
62013083623 นางสาวยุคลธร ไชยสัจ
62013083624 นายชวลิต กฤษณลีลา
62013083625 นายเมธาสิทธ์ิ พรรณาผลากูล
62013083626 นางสาวณัฏฐ�พิมล สันปXาแก%ว
62013083627 นางสาวปริศนา รถมณี
62013083628 นางสาวณัฐนรี เกษตระกูล
62013083629 นางสาวจีณัฐวรรณ แสงศรี
62013083630 นางสาวณัฐริการ� เวียงอินทร�
62013083631 นางสาวมนทกานติ แสนสะอินทร�
62013083632 นายวุฒิชัย ไชยอินทร�
62013083633 ว5าที่ร%อยตรีหญิงปราณีต วิไลเขวา
62013083634 นางสาวปรียา ปาณะศรี
62013083635 นางสาวประภาพรรณ ทองสกุล
62013083636 นางสาวชนิสรา แจ%งจิตร
62013083637 จ.อ.อัครเดช ม่ังมี
62013083638 นางสาวฐิติพรรณ ศรีสุวรรณ�
62013083639 นางสาวพิมพ�ชนก สอนใจ
62013083640 นางสาวรุ5งทิพย� สุขคํา

หน%า 2788 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083641 นางสาวหทัยทัต พิชิตเดชา
62013083642 นางสาวอาภรณ� หนูประสิทธ์ิ
62013083643 นางสาววณิชชา เนียมสุวรรณ
62013083644 นายวรปรัชญ� ปFญญาขันธ�
62013083645 นายป@ยะกมล แสงอร5าม
62013083646 นายศิลปQสงัด ทองชู
62013083647 นายสุกฤษฏ์ิ หิรัญสารพงศ�
62013083648 นางสาววรรณภา ช5างน%อย
62013083649 นายตติยะ พัลลับโพธ์ิ
62013083650 นางสาวจิรัญชญา ย้ิมระยับ
62013083651 นายธนพล รัตนวงศาเมธากุล
62013083652 นางศิวพร ภัคมงคล
62013083653 ว5าที่ร%อยตรีหญิงอัฐชโลฬส หอมจันทร�
62013083654 นางสาวดลนภา พัวพันธ�งาม
62013083655 นางสาวอติพร อติแพทย�
62013083656 นางสาวยัสมาณี จันเจือ
62013083657 นายธนาธิป แย%มศรี
62013083658 นางสาวสุธาสินี สุรินทร� 
62013083659 นางสาวเบญญาภา บุญเลิศปริญญา
62013083660 นางสาววาสนา หล5มเหลา
62013083661 นางณภัศชา พนมเขต
62013083662 นางสาวรัตน�มณี ไชยเพชร
62013083663 นางสาวกาญจนา อ5อนเถ่ือน
62013083664 นางสาวสุนทรี พงษ�สวัสด์ิ
62013083665 นางสาวสมฤทัย พลยุทธ
62013083666 นางสาวปนัดดา พิทักษ�รัศมี
62013083667 นางสาวกุลฐรัตน� เลิศอุดมวิริยะ
62013083668 นางสาวชลิตา มัสอิ๊ด
62013083669 นายคณนาถ ทรรทุรานนท�
62013083670 นายเตมีย� ศิลปวัฒนากิติ

หน%า 2789 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083671 นางสาวบุญธิญา แก%วระวัง
62013083672 ส.ต.ต.ชยพล ขําทองทับ
62013083673 นางสาวจิรประภา บัวเผื่อน
62013083674 นางสาวศิรินภา จินดา
62013083675 นางสาวอัมพิกา กันตา
62013083676 นางสาวศรีรัตน� กริดรัมย�
62013083677 นางสาวปภศร พวงแก%ว
62013083678 นางสาวสุนิตา เดชยศดี
62013083679 นายกลยุทธ� พรไพศาลวงศ�
62013083680 นางสาวจิตติมา จงจิต
62013083681 นางสาวจีรณัฐ วรรณวงศ�
62013083682 นางสาวรุ5งนภา ดงท5า
62013083683 นางสาวเจนจิรา สกุลพลไพศาล
62013083684 นายกฤชเมธ รพีพัฒน�ขจร
62013083685 นางสาวสิริกุล สอพิมาย
62013083686 นางสาวนราธิ สาระทัย
62013083687 นางสาวประภัสสร เทพมณี
62013083688 นายเบญจพล เรืองศักด์ิ
62013083689 นางสาวสุพัตรา นุกิจรัมย�
62013083690 นางสาวกวิตา น้ําใจดี
62013083691 นางสาวศุภมาศ แช5มมี
62013083692 นายธีรติชาต พงษ�ประยูร
62013083693 นางสาวป@ยะพร จําศิลปQ
62013083694 นางสาวฟาริดา นาคสมญาติ
62013083695 นางสาววิภาพร ภูคําสอน
62013083696 นายอนาวิล พันธ�วงศ�
62013083697 นางสาวกาญจนพร ไชยเลิศ
62013083698 นายทวี ม่ังค่ัง
62013083699 นางสาวทัศนียา เครือสิงห�
62013083700 นายพิเชษฐ� ขุนทาระ

หน%า 2790 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083701 นายภูริเดช บุตรเพชร
62013083702 นางสาวนูรฮูดา มานUะ
62013083703 นางลัดดา ปFตตายะโส
62013083704 นายณัชพล เรืองรังษี
62013083705 นางสาวปFทมพร ตระกูลเจริญ
62013083706 นางกุลธิดา เหนือบุดดา
62013083707 นางสาวพรชนก จันทร�กล่ํา
62013083708 นางสาวมัสภร อัมระรงค�
62013083709 นางสาวเปรมกมล โยวะกา
62013083710 นายมนัสพล เสถียรดี
62013083711 นางสาวเจนจิรา นามนัย
62013083712 นางสาวอรอนงค� บุญเสริม
62013083713 นางสาวณัชชา ปานสมสวย
62013083714 นางสาวณัฐวรี สุดทองคง
62013083715 นายสรเดช ปาระมะ
62013083716 นางสาวศศิกานต� ใจยะคํา
62013083717 นางสาววิลันดา รางสาด
62013083718 นางสาวนิติยา ไชยสุวรรณ
62013083719 นายวัชรศักด์ิ อินทรสูตร
62013083720 นางสาวภาสพรรณ อัฐนาค
62013083721 นางสาวนาเดียร� นือเร็ง
62013083722 นางสาวศุภรัศม์ิ ม่ันพรม
62013083723 นางสาวจุรีย� ศรีจันทร�
62013083724 นางสาวอภิชา สิทธิกุลนะ
62013083725 นางสาวฐิฆัมพร กลิ่นทรัพย�
62013083726 นางสาวอัญชลี หม่ืนเจริญ
62013083727 นางสาวภูริชญา ศรีแก%ว
62013083728 นางสาววัชรินทร� สุวรรณธาดา
62013083729 นางสาวป@ยพร พองคํา
62013083730 นางสาวปวริศา นรสาร

หน%า 2791 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083731 นางสาวรัชณีกร คําสุโพธ์ิ
62013083732 นายจตุพล จู%เจ%ย
62013083733 นายเทพชนก ย้ิมละมุล
62013083734 นายพูนศักด์ิ คงการุณ
62013083735 นางสาวพัณณิตา นาคเนียม
62013083736 นางสาวเบญจมาศ กลิ่นมะลิ
62013083737 นายปวรปรัชญ� แก%วยศ
62013083738 นางสาวหทัยชนก ชมภูพล
62013083739 นางสาวธมลวรรณ สุวรรณโคตร
62013083740 นางสาวรัตนา แดงสูงเนิน
62013083741 นางสาวเวธกา ใจการุณ
62013083742 นางสาวสุวรรณา เข่ือนคํา
62013083743 นางสาวเนตรสกาว คุ%มสมุทร
62013083744 นางสาวรัตนภรณ� คล%ายแก%ว
62013083745 นางสาวดุสิตา เทพรักษา
62013083746 นางสาวสุไกยUะ รอเหมมัน
62013083747 นางสาวจรรยารักษ� ราชโสภา
62013083748 นายพีรวัส ภูสมศรี
62013083749 นายชวยศ ภู5กําชัย
62013083750 นางสาวธมลวรรณ บุณกานนท�
62013083751 นางสาวงามตา สมสิทธ์ิ
62013083752 นางสาวกชกร สิริรัตนาพิทักษ�
62013083753 นายเทิดพันธุ� หลิมศิริวงศ�
62013083754 นางสาวอวิกา เปรมเพ็ชร�
62013083755 นางสาวจารุวรรณ กันต๊ิบ
62013083756 นางสาวกชวรรณ ชุตินธร
62013083757 นางสาววรัญญา ชัยหา
62013083758 นายอธิวิทย� วัดน%อย
62013083759 นางสาวนุชปรีดา สุระโคตร
62013083760 นางสาวศิวดาต์ิ แววประดิษฐ�

หน%า 2792 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083761 นางสาวมะลิวัลย� อินทรประสิทธ์ิ
62013083762 นางสาวธนิษฐา วชิรนรเศรษฐ�
62013083763 นางสาวธนพร ก่ิงแก%ว
62013083764 นางสาวธนพร แจ5มใส
62013083765 นายพงศ�คณิน จิรขจรชัย
62013083766 นางสาวอุษณา ไตรธรรม
62013083767 นางสาวปภัทวรีย� อุ5นอําไพ
62013083768 นายกฤษฎา หมานน%อย
62013083769 นางสาวนัฑกานต� เครือทอง
62013083770 นายณัฐวัตร ลินจงรัตน�
62013083771 นางสาวจิตาภา แตงอ5อน
62013083772 นางสาวรังษิมา ชุมพงษ�
62013083773 นางสาวมานิตา กลิ่นจันทร�
62013083774 นางสาวพัชร�อัมพร ยีรัมย�
62013083775 นายธัชชัย เขมวงค�
62013083776 นางสาวกชกร สิริโชคประเสริฐ
62013083777 นางสาวปุณยนุช ตรงต5อกาล
62013083778 นางสาวนิจวรรณ ขวัญชื่น
62013083779 นายกีระวิชญ� ปวริศร�โกศล
62013083780 นางสาวเรวดี ภูวงษ�
62013083781 นางสาวบุษรา ตู%วงษา
62013083782 นายนภัทร ปฏิมาประกร
62013083783 นางสาวณฐนันทน� คงทรัพย�
62013083784 สิบเอกพุทธชาติ เหลืองช5างทอง
62013083785 นางสาวสุดารัตน� อินตาชุมภู
62013083786 นางสาววิรัญญา เตจUะ
62013083787 นายศุภฤกษ� รักชาติไทย
62013083788 นางสาวพิชญา บุญละเอียด
62013083789 นายชวลิต เต็งเฉ้ียง
62013083790 นางสาวชญานุช ตรีษานนท�

หน%า 2793 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083791 นางสาวประไพพร พุ5มมูล
62013083792 นางสาวชุติมา วิเศษสุนทร
62013083793 นายป@ยะราช แสนศรี
62013083794 นางสาวภัทรานิษฐ� กวีกิจบริบูรณ�
62013083795 นายปฐมลักษณ� แย%มกัณฑ�ชู
62013083796 นางสาวนะฮ�ดา เด5นดารา
62013083797 นางสาวพร ป@งหย5า
62013083798 นางสาวกาญจนา คงศรีนวล
62013083799 นางสาวตรีมุก เอื้ออารีย�
62013083800 นางสาวเมชญา ปFทมะทิน
62013083801 นายปองพล ทองดี
62013083802 นางสาวปาเจรา ปานขาว
62013083803 นางสาวชลมาศ กระจ5างโพธ์ิ
62013083804 นายถิรวัฒน� ศรีสะอาด
62013083805 ว5าที่ร%อยตรีฉัตรชัย อยู5กลัด
62013083806 นางสาวเบญจวรรณ พรหมสิทธ์ิ
62013083807 นางสาวธัญญาศิริ จันทร�แสง
62013083808 นางสาวอโนชา พันธุ�เหล็ก
62013083809 นางสาวศิริพร อุยทับโพธ์ิ
62013083810 นางสาวบาลกิส อาแด
62013083811 นางสาวรัตติญา แซ5ตัน
62013083812 นางสาวสุจิตรา ทับทิมหิน
62013083813 นายวรนิพิฐ ปานดํา
62013083814 นางสาวปองกานต� แก%วโก
62013083815 นางสาวชัยรัตน� เกิดสุข
62013083816 นายสวัสด์ิ แสงสุวรรณ�
62013083817 นางสาวนรรธพร โทนะหงษา
62013083818 นายพิชญา ทิมประเทือง
62013083819 นายไตรเทพ เจริญพานิชสันติ
62013083820 นางสาวภิญญาพัชญ� ศิริวรรณ

หน%า 2794 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083821 นายภูมิภัทร สายแก%ว
62013083822 นางสาววรรณวิภา สิงหเทพ
62013083823 นายศิริชัย สุขสถิตย�
62013083824 นายจตุพร ฮกฮิ้น
62013083825 นายภาณุวิชญ� เหล็กเพชร
62013083826 นางสาวกัลย�ทิชา นับทอง
62013083827 นางสาวอีมาน สมุ
62013083828 นางสาวอูฎฮียะ ปูเตUะ
62013083829 นางสาวสิริรัตน� แก%วพรหม
62013083830 นางสาวศุภรัตน� สุทธิโสภณพันธ�
62013083831 นางสาวกัลยรัตน� เครือวงศ�จันทร�
62013083832 นายไพจิตร วิวัฒนพงษ�
62013083833 นายจิรโชติ ตงแก%ว
62013083834 นางสาวอลิษา สุรัตน�
62013083835 นางสาววิไลพร เจริญผล
62013083836 นางสาวสุวรางคณา ใจเฉียง
62013083837 นายอาทิตย� ลิ่วไอศวรรย�
62013083838 นางสาวสมฤทัย สุทธนะไตร
62013083839 นายชินกฤต คําตุ%ย
62013083840 นางสาวสิมน วาระสิทธ์ิ
62013083841 นางสาวศุภานิช แก%วพา
62013083842 นายวชรธร บัวทวน
62013083843 นางสาวณศดา อมรสิงห�
62013083844 นางสาวพิมลพรรณ ผึ้งต%น
62013083845 นางสาวนิศานาถ ภาคพูลไพร
62013083846 นางสาววรนิต ชูสีทอง
62013083847 นางสาวขวัญชนก ทวีโสUะ
62013083848 นางสาวนุชลี นุชขํา
62013083849 นางสาวชลิตา วงศ�ศักดา
62013083850 นางสาวจิตราพร แจ%งจุล

หน%า 2795 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083851 นางสาวสุนิษา จุลนวล
62013083852 นางสาวพัชราภรณ� ปานแก%ว
62013083853 นางสาวนารีรัตน� ไชยทอง
62013083854 นางสาวคัทรียา ทรหัน
62013083855 นางสาวธนพร จิตติปFญญากุล
62013083856 นายเอกสิทธ์ิ เชื้อวังคํา
62013083857 นายเจษฎา บัวงาม
62013083858 นางสาวลภัสนันท� เหมะจุฑาภัควัฒน�
62013083859 นางสาวศิริพร ดอกบัว
62013083860 นายธีรวัฒน� ธรรมโร
62013083861 นายกมลพรรณ แร5ทอง
62013083862 นายจิรายุ เพ็งพะยม
62013083863 นางสาวคณัญญา ชมประเสริฐ
62013083864 นางสาวสุวนันท� มูลเขา
62013083865 นายนภา แซ5ก๊ัว
62013083866 นางสาวประภาวรัตน� ทองคํา
62013083867 นางสาวศิวลัคน� ถนอมจิตร
62013083868 นายบรรณพงศ� กลีบประทุม
62013083869 นางสาวชนิศา ศิริวงศ�กุล
62013083870 นางสาวจรรยพร อาจคงหาญ
62013083871 นางสาวพัชรี คําซุย
62013083872 นายพัสนัย อ5อนน%อม
62013083873 นายณัฏชา ตาเที่ยง
62013083874 นายอภิรักษ� รักท%วม
62013083875 นายสมัชชา ณ พัทลุง
62013083876 นายนรินทร� กองตา
62013083877 นางสาวชนาภัทร ทองอุ5นเรือน
62013083878 นายไตรภพ สุพัตร
62013083879 นางสาวฐนิตา เขียวขํา
62013083880 นายภาณุพงศ� พลายงาม

หน%า 2796 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083881 นางสาววาสนา ทานกระโทก
62013083882 นายศุภชัย เก้ือสุวรรณ
62013083883 นางสาวพิมวดี โม%ใบ
62013083884 นางสาวกมลวรรณ จันทร�สุปลูก
62013083885 นางสาวรัตนาภรณ� โสดชัยชิด
62013083886 นางสาวพรไพลิน พรทิพย�
62013083887 นางสาวชวัลญา ตราชู
62013083888 นายสรรพิชย� พิทยาธรเลิศ
62013083889 นางสาวโสภากุล หันมา
62013083890 นายจตุรพร ศิริกุล
62013083891 นางสาวฐิติยา รอดรังนก
62013083892 นายณัฏฐวัฒน� นาคสุข
62013083893 นางสาวกฤตยาภา รอดยินดี
62013083894 นางสาววิพาพร ฉลองกลาง
62013083895 นางสาวจณิสลา ฟองย%อย
62013083896 นางสาวอัญญาณี นุ5มน%อย
62013083897 นางสาวนูฮา มามะ
62013083898 นายทศพล เหรียญทอง
62013083899 นายธนากร คล%อยวิถี
62013083900 นายทัพพสรค� บุญภู5
62013083901 นายจิรวัฒน� ดําศรี
62013083902 นางสาวอรุณโรจน� บุญถาวร
62013083903 นางสาวศศิวิมล นามวงศ�
62013083904 นายธีระวุฒิ นีระ
62013083905 นางสาวอารยา วียานนท�
62013083906 นางสาวเบญจพร ศรวิมล
62013083907 นางสาวสุภาภัทท� เพชรดี
62013083908 นางสาวภรณ�ทิพย� ปานมัจฉา
62013083909 นางสาวก่ิงกาญจน� บุญหนัก
62013083910 นางสาวสุกานดา มีเวช

หน%า 2797 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083911 นางนัยนา ทองโรย
62013083912 นางสาวฐปนกุล เกิดสกุล
62013083913 นายวรุจน� วาสนา
62013083914 นางสาวอารยา ก%อนทอง
62013083915 นายสิทธิพงษ� กังวาลไกล
62013083916 นายนิติพนธ� เพ่ิมสมบัติ
62013083917 นางสาวฐิติยา อินทนัย
62013083918 นางสาวกฤษณา ธรรมรักษ�
62013083919 นางสาวชลพิชา ต้ิวเส%ง
62013083920 นางสาวราตรี โพธ์ิทอง
62013083921 นางสาวกาญจนา ก%อนอิน
62013083922 นางสาวอรพิมล พรหมมาพันธุ�
62013083923 นายณัฐพงษ� อิ่มสมัย
62013083924 นางสาวพรประภา วุฒิศรี
62013083925 นายชนมภูมิ พรหมโยธิน
62013083926 นางสาวทิพวัลย� ทองประดับ
62013083927 นางสาวจิราพร มาปFน
62013083928 นายอุกฤษฏ� เสืองามเอี่ยม
62013083929 นายสยามรัฐ อินทรารักษ�สกุล
62013083930 สิบเอกไกรสิทธ์ิ สีสด
62013083931 นายอดิศักด์ิ จันทร�สุริวงค�
62013083932 นางสาวทิพย�วัลย� แสนเรือง
62013083933 นางสาวชนกนันท� เหมือนมี
62013083934 นายเอกรินทร� ปริญญานิลกุล
62013083935 นายพงศกร การอง
62013083936 นายณบดี ณ ถลาง
62013083937 นางสาวซูไฮลา อาแว
62013083938 นางสาวสารีนา กาเซ็ง
62013083939 นายสืบพงษ� ประภากรสกุล
62013083940 นางสาวธัญวรัตน� ทิมอุดม

หน%า 2798 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083941 นางสาวฐิติมา ทองระย%า
62013083942 นางสาวณชญาดา ตรีเนตร
62013083943 นายนันทวัฒน� วงษ�ทองดี
62013083944 นายป@ยะวัฒน� สุขีธรรม
62013083945 นางสาวยุติปรัชญ� เจริญรัตนวรโชติ
62013083946 นางสาวลลิลภรณ� ทิศาดลดิลก
62013083947 นายชานน ทับบํารุง
62013083948 นายฤชา เกิดโพธ์ิทอง
62013083949 นางสาวธนาภรณ� จันทร�บ5อโพธ์ิ
62013083950 นางสาวถิรดา วงษ�หาญ
62013083951 นางสาวกอบแก%ว ประมานณ
62013083952 ว5าที่ ร.ต.ต.หญิงสุจิตรา นครราช
62013083953 นางสาวศิริพร วอขวา
62013083954 นางสาวธาริณี ไชยย่ิง
62013083955 นางสาวเบญจมาศ วงศ�อินทร�อยู5
62013083956 นางสาวเจนจิรา เรืองเทพ
62013083957 นายสาธิต แตงอ5อน
62013083958 นางสาวศศิธร แสงกุล
62013083959 นางสาวภาขวัญ ด%วงนุ%ย
62013083960 นายกันตพงศ� สมมะลวน
62013083961 นางสาวภาณุมาศ จิตติพันธ�
62013083962 นางสาวเปลวนุ5น แก%วหร5าย
62013083963 นางสาวพนิดา บุญสอน
62013083964 นางสาวศรุตา ณ นคร
62013083965 นางสาวสุภาพร น%อยไธสง
62013083966 นางสาวเนตรนภา พิริยมงคลชัย
62013083967 นางสาวศศิมาภรณ� ใจมา
62013083968 นางสาวศิริลักษณ� สายบุ5งคล%า
62013083969 นางสาวเจนจิรา เพ็งพล
62013083970 นางสาวพิชชา เทพวงศ�ษา

หน%า 2799 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013083971 นายณัฐพล เปลี่ยนผึ้ง
62013083972 นายธีรวุฒิ อุตตะมะ
62013083973 นายกันต� โรจนวงศ�สกุล
62013083974 นางสาวเยาวมาลย� ชินภักดี
62013083975 นายวิทวัส นามโคตร
62013083976 นายปFณณวรรธ ภัคฐิติวัฒน�
62013083977 นางสาวศลิษา แสนสุข
62013083978 นางสาวกวินทรา โกเม
62013083979 นายวรัตถ� เหล5าบัณฑิต
62013083980 นางสาวสาวีนา นําวายกอ
62013083981 นางสาวจริยา เวียงลอ
62013083982 นายปทิต ดําคํา
62013083983 นายอรรจน� เผือกนาโพธ์ิ
62013083984 นายนนณพัฒน� พงษ�เพศ
62013083985 นางสาวชยิสรา พันธุ�ประเสริฐ
62013083986 นายทวีพล หนูตะพง
62013083987 นายกฤตภาส พรงาม
62013083988 นายปุณยวีร� เลิศสุรีภัสร�
62013083989 นายทนันท� คําน%อย
62013083990 นางสาวสุนันทา แซ5ลิ้ม
62013083991 นายปรเมศร� อมรกิจธํารง
62013083992 นายศิวกร ประภาศิริ
62013083993 นางสาววราพร สุดาชม
62013083994 นางสาวภัทริยา เศียรอุ5น
62013083995 นางสาวเมธาวี ทองอร5าม
62013083996 นางสาวพิมพินันท� อุดทาเศษ
62013083997 นายพีรธัช ใจป@ง
62013083998 นางสาววรรณวิไล พรหมจันทร�
62013083999 นางสาวกนกวรรณ ศรีธรรมกุล
62013084000 นางสาวชลธิชา วงษ�พิมพา

หน%า 2800 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084001 นายมนัสพงศ� ศรีสุวรรณ
62013084002 นางสาวจันทิรา สรวลสําเริง
62013084003 นางสาวพรกมล ราชิวงค�
62013084004 นางสาวสุธิดา เภรีภาส
62013084005 นางสาวนิรมล ม5วงประชา
62013084006 นางสาวป@ยภัทร ศรีนวลดี
62013084007 นายณัฐนนท� มนต�รัตน�
62013084008 นางสาวนันทิยา หาสุข
62013084009 นางสาวพรรษฆภรณ� พันธ�พาณิชย�
62013084010 นางสาวสุรัสวดี เรืองเดช
62013084011 นายปฏิพล นันติชัย
62013084012 นางสาวชนนิกานต� ต้ังวีระพรพงศ�
62013084013 นางสาวประวีณา ป@ยะ
62013084014 นางสาวสุภาพร ใยคง
62013084015 นางสาววิภารัตน� สมใจ
62013084016 นางสาวรัตนพร จันดี
62013084017 นางสาวอัญชลี อู5ทรัพย�
62013084018 นางสาวสุภลักษณ� แก%วหลักดี
62013084019 นายอภิสิทธ์ิ วงศ�สุทธ์ิ
62013084020 นางสาวจันจิรา กับรัมย�
62013084021 นายวสันต� เตชะอ%าย
62013084022 นางสาวกานจนา พลารชุน
62013084023 นางสาวกชมน อุ5นแพทย�
62013084024 นางสาวฉันทิกา มะโนคํา
62013084025 นางกมลทิพย� ตัณฑดิลก
62013084026 นายธีระวัฒน� ยังพลขันธ�
62013084027 นางสาวชลิญญา ปรีการ
62013084028 นางสาวน้ําอ%อย บุญมาก
62013084029 นางสาวก่ิงแก%ว นาราทิพย�
62013084030 นางสาวณิชาภา สุภาโภชน�

หน%า 2801 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084031 นางสาวณัฐสิมา ปานประสิทธ์ิ
62013084032 นายพิชัยพรรธน� ศุภลักษณ�
62013084033 นางสาวแพรวพรรณ หล%าหลอด
62013084034 นางสาววิไลพร อุบลศักด์ิ
62013084035 นางสาววรัญญาณัฐ แดงเกาะโพธ์ิ
62013084036 นางสาวอัจฉรา พูลศรี
62013084037 นางสาวกวินทรา ปราบพาล
62013084038 นางสาวอาทิตยา เพ็ชร�ผ5อง
62013084039 นางสาวณัญธพร สดภิบาล
62013084040 นายสมหวัง สิงห�คํา
62013084041 นางสาวสุพรรษา ออนดิน
62013084042 นางสาวพรนภา ทรัพย�สินกีรติ
62013084043 นางสาววิจิตรา อินคุ%ม
62013084044 นางสาวศันสนีย� หนูน้ํา
62013084045 นางสาวฤทัยรัตน� ลออย่ิงกมล
62013084046 นางสาวมนรดา เพชรมาก
62013084047 นายณัฐวัฒน� ผลาหาญ
62013084048 นางสาววิไลลักษณ� นามลิ
62013084049 นายหะรินทร� เตUะยานิง
62013084050 นายทรงเกียรติ ขุนแก%ว
62013084051 นางสาวปรัชญา รักษ�ธนาพิทักษ�
62013084052 นางสาวฟ;ารุ5งธิดา แก%วก5า
62013084053 นายสุทธิเกียรติ เจียมพิริยะ
62013084054 นางสาวนันทรียา จิตเนียม
62013084055 นางสาววชิราพร ผดุงรัตน�
62013084056 นายวรัญ\ู มาท%วม
62013084057 นายคุณาพร โฉมจิตร
62013084058 นางสาวสุธิดา ศิโรรัตน�ธัญโชค
62013084059 นายธัมมวัฒน� เสริมสกุลไทย
62013084060 นางสาวพันธ�ทิพย� มีแสง

หน%า 2802 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084061 นางสาวชนมน หน5อใจ
62013084062 นายทศพร ชาคริตตานนท�
62013084063 นายณัฐวุฒิ กล%าหาญ
62013084064 นายพิสิฐพงศ� ณรงค�ฤทธ์ิ
62013084065 นางสาวอารีรัตน� แท5นทอง
62013084066 นางสาวรัตติกาล แปงฟู
62013084067 นางสาวจุฬาลักษณ� เหลียวพัฒนพงศ�
62013084068 นางสาวจริยา นาคคํา
62013084069 นายฉัตรชัย ปFกษีเลิศ
62013084070 นางสาวโชษิตา ปานกําเหนิด
62013084071 นายจิณณวัตร พงษ�ทอง
62013084072 นางสาวยลดา สิทธิวัง
62013084073 นางสาวประภาพร เกิดเกตุป@Pน
62013084074 นายเสกสรร มีชัย
62013084075 นางสาวสุพิณญา พูลเพ่ิม
62013084076 นายวิภู แซ5เล5า
62013084077 นางลัดดาวัลย� บุญรอด
62013084078 นายวิโรจน� โกดี
62013084079 นายกัมพล เลิศขจรสุข
62013084080 นางสาวกานต�จิรา ศักด์ิเพชร
62013084081 นางสาวนลินญา สุขพรรณ�
62013084082 นางสาวรักษ�ชนก พรมศร
62013084083 นายจิระศักด์ิ ย่ังยืน
62013084084 นางสาวกนกวรรณ สาสะเดาะห�
62013084085 นางเจนจิรา ลีลาเกียรติคุณ
62013084086 นายเมธิน ปานโชติ
62013084087 นางสาวภัทรมน มหาสุข
62013084088 นางสาวปารมิตา แก%วปFญญา
62013084089 นางสาวแกมกาญน� กาพัทธพงศ�
62013084090 นางสาวเพชรผกา กางแก%ว

หน%า 2803 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084091 นายวชิระ ฉิมเกิด
62013084092 นายก5อกิตติ ฉะพงศ�ภพ
62013084093 นายชัยเทพ ศรีกฤษดาพร
62013084094 นายกัญจน� สาระศรี
62013084095 นางสาวสุพรรษา แก%วอุไร 
62013084096 นางสาวอภิชญา บุญนะที
62013084097 นางสาวสุรารักษ� บุญกระสินธุ�
62013084098 นายอนุชา แถมย้ิม
62013084099 นางสาวสายทอง ธะเศรษฐ
62013084100 นายณัฐพล จันทร�ส5องแสง
62013084101 นายชนกันต� ถนอมพันธ�
62013084102 นายสําเภา ลีลาสกุลธรรม
62013084103 นางสาววรดา เจาะจง
62013084104 นางสาวจินดามาตร� จันทร�พรม
62013084105 นายณัฐวัฒน� พิมพ�สงวน
62013084106 นางสาวอรอุมา แสงโทโพธ์ิ
62013084107 นายปรเมษฐ� โยธนัง
62013084108 นายนรากร พืชมงคล
62013084109 นางสาวปาริชาติ ภาผล
62013084110 นายฉัตริน หุมอาจ
62013084111 นางสาวมัลลิกา กันทา
62013084112 นางสาวจุติพร พิชรักษ�
62013084113 นางสาวลัลธริกา ปะโกสันตัง
62013084114 นางสาวเนธิญา เหลี่ยมคําแหง
62013084115 นางสาวศิริลักษณ� โพธ์ิขี
62013084116 นางสาวมณีรัตน� ทิพย�บุญศรี
62013084117 นางสาวลัดดาวัลย� นันตุ
62013084118 นางสาวอรจิรา แสงสําโรง
62013084119 นายปริญญา ท5าช%าง
62013084120 นางกุลรัตน� สรดา

หน%า 2804 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084121 นางสาวจิตรา สุวินัย
62013084122 นางสาวกฤษณา สีมันตะ
62013084123 นางสาวสาวิภา ประทุมสันต�
62013084124 นางสาววรางคณา เกิดฉํ่า
62013084125 นายณัฐพล นิลศรี
62013084126 นายวีรโชติ ดิษทอง
62013084127 นางสาวชุดาพร ดีลา
62013084128 นายชนินทร� ถ่ินสอน
62013084129 นางสาวเกษร ชุ5มไชยพฤกษ�
62013084130 นางสาวกชกร นุ5มดี
62013084131 นายจิตติพัฒน� ป@ติวงค�ธร
62013084132 นางสาวภณิดาณัช ขวัญมงคล
62013084133 นางสาวศุภรัตน� ทรงวิเชียร
62013084134 นางสาวพัชรีวงศ� รักษาสังข�
62013084135 นางสาววนิดา มานพ
62013084136 นางสาวอรวรรณ สีวัน
62013084137 นายประเสริฐศักด์ิ อินเปล5ง
62013084138 นายทัธพล จงสูงเนิน
62013084139 นายพงษ�ภูเบศ ฤทธ์ิไชยนันท�
62013084140 นางสาวลัดดาวัลย� แก%วเพ็ชร
62013084141 นายอรัญ ตันตยานนท�
62013084142 นางสาวฐิติวรดา ปFนอิน
62013084143 นางสาวนุชอนงค� ดีทองอ5อน
62013084144 นายพันศักด์ิ อมรลักษณ�
62013084145 นางสาวนูรูลฮายาตี มูดอ
62013084146 นางสาวรสสุคนธ� แก%วมุกดา
62013084147 นางสาวสุกัญญา ทองพะวา
62013084148 นายธนพล เขียวหวาน
62013084149 นางสาวพรพรรณราย เกิดใจตรง
62013084150 นางสาวพรจิรา วะนะสุข

หน%า 2805 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084151 นางสาวกชกร ธนารักษ�
62013084152 นายอัฐพงศ� สังข�วิเศษ
62013084153 นายอับดุลอาซีส วรประวัติ
62013084154 นางสาวสิมิลัน พุ5มม5วง
62013084155 นางสาวไอญรินทร� จันทร�เติม
62013084156 นางสาววิระยา มณีกลาง
62013084157 นางสาวบัวไพลิน น%อยสําราญ
62013084158 นางสาวพัฑฒิดา นุ%ยเพชร
62013084159 นางสาวสายรุ%ง อุ5นแก%ว
62013084160 นางสาวพีรดา สิริทัศนคุณ
62013084161 นายพีรวิชญ� จันทร�เครือย้ิม
62013084162 นางสาวณัฐธิดา คุ%มสุภา
62013084163 นางสาวป@Pนทิพย� บุตรแก%ว
62013084164 นายหรรษยพนธ� จิตเลิศขจร
62013084165 นายศรัณย� จําเริญศักด์ิศรี
62013084166 นายทรงพล โคตัน
62013084167 นายอัมรินทร� ภูศรีฤทธ์ิ
62013084168 นางสาวรดา อมรดลใจ
62013084169 นางสาวเกศินี ต้ิววงค�
62013084170 นางสาวธิดารัตน� ทรงสวัสด์ิ
62013084171 นางสาวอภิญญา ขุมเงิน
62013084172 นายชวัลกร รุกขวัฒนกุล
62013084173 นางสาวสิริวรรณ สายสุด
62013084174 นางสาวประทุมพร มณีนพคุณ
62013084175 นางสาวอภิญญา สิงโสภา
62013084176 นางสาวอัจฉรา สุขลาภ
62013084177 นางสาวฉัฐรส กฤชเทียมเมฆ
62013084178 นางสาวอรจิรา เอกอัจฉริยา
62013084179 นางสาววณิสรา สุขราช
62013084180 นายชนะศักด์ิ กาเผือก
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62013084181 นางสาวพัชรกันย� โพธ์ิใหญ5
62013084182 นางสาวภานิตา วงค�มูล
62013084183 นางสาวอาซีละห� มิง
62013084184 นางสาวเจนจิรา โฮมชัยวงศ�
62013084185 นายสุธน ทับคํา
62013084186 นางสาวบุณฑรีก� สาคร
62013084187 นางสาวพัณณิตา ช5วยเกิด
62013084188 นางสาวสกุณา ทิพย�เทียม
62013084189 นางสาวอัจฉรา ทวีวัฒน�
62013084190 นางสาววริศรา จุไร
62013084191 นางสาวพิมพรรณ เพ็ชรพลอย
62013084192 นางสาวปฐมภรณ� ราชบุตร
62013084193 นางสาวชนาวีร� ตระกูลหิรัญ
62013084194 นางสาวมนิสรา สุนทโรสถ�
62013084195 นายไปรพล เทพวงษ�
62013084196 นางสาวศิริลักษณ� คุ5ยจันทร�
62013084197 นายสมหมาย พิมสาร
62013084198 นางสาวลักขณา แสงปลอด
62013084199 นางสาวจีรวรรณ มะโหฬาร
62013084200 นางสาวสุวรรณา หวังดี
62013084201 นางสาวสุกานดา ช5วยจันทร�
62013084202 นายอนันตชัย บุหงา
62013084203 นางสาวพรรณาภา ชูวา
62013084204 นางสาวสุพรรษา โค%วเจริญ
62013084205 นางสาวจันทร�จิรา ใจวังโลก
62013084206 นางสาวสิริรัตน� พรหมศร
62013084207 นายนัทธ�ดนัย สวยปาน
62013084208 นางสาวอุไลลักษณ� อิ่มใจ
62013084209 นายมนตรี จุลเกลี้ยง
62013084210 นายสามารถ นาไชยเงิน
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62013084211 นางอรุโนทัย เดชะ
62013084212 นายชลวีร� บุญเลิศ
62013084213 นางสาวธีรรัตน� สิริทรัพยากร
62013084214 นางสาวกชพรรณ ไกลถ่ิน
62013084215 นายธราธร โสระสา
62013084216 นางสาวอรอุษณีย� อรุณรัตน�
62013084217 นายจิรายุ ธนาวุฒิ
62013084218 นางสาวสุชาดา กําทอง
62013084219 นางสาวญาณิกันต� ข5ายสุวรรณ�
62013084220 นายก5อเกียรติ อัครภาร
62013084221 นายอนุภาพ เรียงยศ
62013084222 นายจิรพงศ� ทองสุขใส
62013084223 นางสาวปาริดา แก%วเขียว
62013084224 นางสาวภีมฌ� เกิดสวัสด์ิ
62013084225 นางสาวกฤตติกา อุตะเสน
62013084226 นางสาวศิรินพร สะแกงาม
62013084227 นางสาวนฤบดี แก%วศรีสด
62013084228 นางสาวสิริมา สันหรน
62013084229 นายสุกฤษฎ์ิ ทองสุก
62013084230 นางสาวอัจฉราพรรณ ปFนบุตร
62013084231 นายพิชชะ ไทยภักดี
62013084232 นางสาวธนพร บุญเพชร�
62013084233 นายอรรถพล โคตมูล
62013084234 นางสาวพรชนก สุทธิวรวงศ�
62013084235 นายศุภณัฐ� ต้ังโสภณ
62013084236 นางสาวสร%อยทิพย� ขวัญทอง
62013084237 นายพิชัยยุทธ จ้ิวศรีอุดมกุล
62013084238 นางสาววารุณี ดวงศรี
62013084239 นายสุรเกียรติ คํ้าชู
62013084240 นายฐิติพงศ� เมืองแดง
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62013084241 นางสาวอังคณา ทองแท%
62013084242 นางสาวสุปราณี แสงโฉม
62013084243 นายนครินทร� ดีเหลือ
62013084244 นางสาวชณัฏทิพพ� เตชะปรีชาพงษ�
62013084245 นางสาวจิตติมา สถาปนศักด์ิ
62013084246 นางสาวสุฑารัตน� พรหมวิมานรัตน�
62013084247 นางสาวณัฐชฎา แป;นแก%ว
62013084248 นางสาวศิริพร แย%มจันฉาย
62013084249 นางสาวศรัณย�ปภัสร� ยมะคุปต�
62013084250 นางสาวจีราพร จันทุดม
62013084251 นายสุริยา แท5งแก%ว
62013084252 นางสาวจิราทิพย� เต็กเดิม
62013084253 นางสาวณิชานาฎ จันทร�สวัสด์ิ
62013084254 นางสาววรรณภา รักษา
62013084255 นางสาวกรวิรินทร� จงรักษ�
62013084256 นางสาวนิชนันท� หงษ�กลาง
62013084257 นางสาวชมพู5 กางแก%ว
62013084258 นางสาวปาริชาติ เลี้ยงเพ็ชร
62013084259 นางสาวธัญญ�นรี ศุภจิตรสวัสด์ิ
62013084260 นางสาวจิราวรรณ สําโรงแสง
62013084261 นางสาวเสาวลักษณ� รุ%งกูล
62013084262 นางสาวป@ยรัตน� พลพิชัย
62013084263 นางสาวณิชาภัทร วงษ�บุญมาก
62013084264 นางสาวปFทมาพร ฤทธ์ิอักษร
62013084265 นางสาวอุมาพร บัวงาม
62013084266 นายวิฑูรย� สมสวย
62013084267 นางสาวพัชรี พงษ�พันธ�
62013084268 นางสาวรวิภา โพธิโต
62013084269 นางสาวกิตต์ิรวี ทารักษ�
62013084270 นายภาณุวัฒน� จันทร�นวล
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62013084271 นายรชานนท� หวังพิทักษ�
62013084272 นางสาวนวพร แพเจริญ
62013084273 นางสาวสุภาพร ศรีสุริ
62013084274 นางสาวณัฐิวรรณ เหมือนครุฑ
62013084275 นายปุญญพัฒน� เจษฎาภินันท�
62013084276 นายตรีสิทธ์ิ การะเกตุ
62013084277 นายสุขวิช สองเมืองแก5น
62013084278 นางสาววรรณวิสา เกตุเฟLPอง
62013084279 นางสาวจุฬาลักษณ� โพธ์ิศรี
62013084280 นางสาวกนกวรรณ บัวเข็มเพชร
62013084281 นางสาวทวรรณพร จิตติแสง
62013084282 นางสาวปทุมรัตน� ทิพย�มณีมงคล
62013084283 นางสาวอธิชา สอนกล5อม
62013084284 นางสาวธนัชพร วันดี
62013084285 นายธัชวุฒิ สงสังข�
62013084286 นางสาวสิริประภา จําเริญกุล
62013084287 นายศุภณัฐ ธนวณิชย�วรชัย
62013084288 นางสาวพรพรรณ รสหอม
62013084289 นางสาวกนกนภา โชติวุฒิภาคย�
62013084290 นางสาวกรทิพย� จันทร�เพ็ชร
62013084291 นางสาวจิราพร กันยา
62013084292 นางสาวอรวรรณ ศรีสมบัติ
62013084293 นางสาวอภิสสร แซ5อุ5ย
62013084294 นางสาวสุกัญญา ดุงสูงเนิน
62013084295 นางสาวชญานุช ขําหวาด
62013084296 นางสาวกรกช เหลืองอ5อน
62013084297 นายทักษ�ดนัย ก%อนทองคํา
62013084298 นางสาวจิตรานุช รอดมณี
62013084299 นางสาวน้ําค%าง กรุดอ่ํา
62013084300 นายไกรสร อบชัย
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62013084301 นางสาวเจนจิรา แก%วบาง
62013084302 นายชวกร กังแฮ
62013084303 นางสาวกมลชนก เพ็ชรัตน�
62013084304 นายสิทธิชัย บุญไพโรจน�
62013084305 นางสาวศศิมา ประทุมนาค
62013084306 นางสาวอุไรรัตน� เมืองทอง
62013084307 นางสาวจีราพร เก้ือชู
62013084308 นายเอกพันธ� บํารุงสุข
62013084309 นางสาวอัจจิมา กลับกังวาล
62013084310 นางสาวนนทิยา ถ่ินทวี
62013084311 นางสาวนัททีพร น้ําเงิน
62013084312 นางสาวสุทธิดา วงศ�ภักด์ิ
62013084313 นางสาวสุนิดา เงดฉูนุ%ย
62013084314 นายปฏิภาณ เหล5าพิทักษ�
62013084315 นายธรณิศร เจิมภู5
62013084316 นางสาวรัตนาวี มนตรีโพธ์ิ
62013084317 นางสาวอรณิชา ศรีจันทร�
62013084318 นางสาวศิริวัลย� นิราบัว
62013084319 นางสาวมัชฌิมา วุฒิสิทธิกร
62013084320 นายพงศกร ชัยวนารมย�
62013084321 นางสาวอรธนา ต้ังสกุล
62013084322 นางสาวอารยา นิธรรม
62013084323 นายสายชล สมบูรณ�
62013084324 นางสาวปณิดา สุวรรณ
62013084325 นายทนงศักด์ิ วิไลพันธ�
62013084326 นางสาวกาญจนาพร นุชดํารงค�
62013084327 นายวรวิทย� วัชรโชติสกุล
62013084328 นางสาววรรษมน ล%อมเมือง
62013084329 นางสาวปราลี ทองสุข
62013084330 นางรวีวรรณ สุทธิละออ
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62013084331 นางสาวรัตนา อริยะเดช
62013084332 นางสาวชนิดา ดีพุ5ม
62013084333 นางสาวสุธีรวรรณ เลิศภัทรมนัส
62013084334 นางสาวพิมพ�ชนก แก5นลออ
62013084335 นางสาวพรทิพย� แสวงดี
62013084336 นายณัฐวัฒน� ศรีสวัสด์ิธารา
62013084337 นางสาวเมษิณี นาขวัญ
62013084338 นางสาวกัญจนพร วิสิทธ์ิศาสตร�
62013084339 นางสาวเกสราภรณ� เกิดผล
62013084340 นางสาววรัญชลี แย%มดี
62013084341 นายเฉลิมชัย อามาตย�เสนา
62013084342 นางสาววาสนา ฉัตรกระโทก
62013084343 นายสรัชต� พรหมขุนทอง
62013084344 นางสาวจิราภรณ� จิตรนอก
62013084345 นายชีระวิทย� ภคินเพ่ิมสิน
62013084346 นางสาววิษณี บุญพิทักษ�สกุล
62013084347 นายวัชรากร อยู5จุ%ย
62013084348 นางสาวโศภิดา คล%ายหนองสรวง
62013084349 นางสาวอติกานต� เปรมมหาดไทย
62013084350 นางสาวกัลยรัตน� บุญเก้ือ
62013084351 นายนพรัตน� จิเหม
62013084352 นางสาวณัฏฐณิชา เนื่องจํานงค�
62013084353 นายเดชชนะ ปFญญาดี
62013084354 นางนิสากร บัวจันทร�
62013084355 นายณัฐชนน เอี่ยมเพ็ง
62013084356 นางสาววรรณา ดาวทอง
62013084357 นางสุริวรรณ กลับเนียม
62013084358 นางสาวมัณฑนา จํารูญศิริ
62013084359 นางสาวประภาสิริ เต็มนา
62013084360 นางสาวภัทรนันท� บุญขนาน
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62013084361 นางสาวกรรณิการ� เกษตรเสริมวิริยะ
62013084362 นายป@ติภัทร อาจญาทา
62013084363 นางสาวอรชนก ไชยพิศ
62013084364 นายศตายุ เกิดผล
62013084365 นางสาวปFทมาวรรณ ด5านกลาง
62013084366 นายวีระชาติ อัตมะ
62013084367 นายนพฤทธิ จะกอ
62013084368 นางสาววรัญญา จันทร�โถ
62013084369 นางสาวปาริชาติ กลิ่นกุล
62013084370 นางสาวระพีพรรณ สามหงษ�
62013084371 นางสาวจารวี อีดี
62013084372 นางสาวอรทัย แซ5เล%า
62013084373 นายคณิน แปงกันทา
62013084374 นายภัทรดนัย สุขบุญส5ง
62013084375 นายโมนา นุ%ยพานิช
62013084376 นางสาวอัคราภัส เฮงประสาทพร
62013084377 นางสาวชลวรรณ อัจฉริยชัยธาดา
62013084378 นางสาวพิชญาภา แก%วจันทร�
62013084379 นางสาวจุฑามาศ รอดแถม
62013084380 นายนิรวิทธ� หารไชย
62013084381 นางสาวนฤมล ศาลา
62013084382 นางสาวพุธทรา ลายเงิน
62013084383 นายกมลสุวรรณ ประวัฑฒะนา
62013084384 นางสาวรุ5งฤดี ศรีวงษ�
62013084385 นางสาวอรวรา ตันเต็มสิน
62013084386 นางสาวธนพร สถาปนพิทักษ�กิจ
62013084387 นายเฉลิมเกียรติ เกษราธิกุล
62013084388 นายณัฐดนัย วงศ�วรสันต�
62013084389 นายฤทธิเดช ทวีคํา
62013084390 นางสาวโชติมา บําเพ็ญ

หน%า 2813 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084391 นางสาวมโนราห� หวานหู
62013084392 นางสาวหทัยชนก ลีราช
62013084393 นางสาวณปภัช ประดับใจ
62013084394 นางสาวจอย ย่ิงชนะ
62013084395 นายสรชัช แสงพรหม
62013084396 นางสาวรุ5งไพลิน จันดี
62013084397 นายกิตต์ิธนา สุวรรณธาดา
62013084398 นายกฤษดา ม5วงขาว
62013084399 นางสาวภาวิณี หล%าสุด
62013084400 สิบโทนัฐวฤทธ์ิ วงศ�ชัยนเรศ
62013084401 นางสาวศศิวิมล อ5อนรักษ�
62013084402 นางสาวรสสุคนธ� ทนเหมาะ
62013084403 นางสาวอลิษา ระวาดชู
62013084404 นางสาวเนตรนภา ประสินชัย
62013084405 นายจักรกฤษ ขวัญเมือง
62013084406 นางสาวพรพิมล ว5องวิการณ�
62013084407 นางสุรีย�รัตน� วิชัยเจิดจันทร�
62013084408 นางสาวภานุมาศ เสาร�สุรินทร�
62013084409 นายมรุศ ชิงชนะ
62013084410 นายศตวรรษ พาป;อง
62013084411 นางสาวจุฑาธิป วงษ�ชมภู
62013084412 นายปFญญา ปลื้มโกศล
62013084413 นางสาวทิรงรอง ดิเส็ม
62013084414 นางสาวกฤษณา แจ%งเอี่ยม
62013084415 นางสาวสวรส หลวงจอก
62013084416 นายวรัท อมรศุภกิจ
62013084417 นางสาวธัญวรัตน� ครองเชื้อ
62013084418 นายเอษณะ เชื้อสกุล
62013084419 นางสาวนวรัตน� อริยวัฒฑิกุล
62013084420 นายวัฒนา กีรติชาญเดชา

หน%า 2814 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084421 นายกิตติศักด์ิ ทองศรีรักษ�
62013084422 นางสาวกุลธิดา เที่ยงผดุง
62013084423 นายกนกพงศ� ชัยวารี
62013084424 นางสาวอัมพวัน หอมนาน
62013084425 นางสาวศุภิสรา ยาสุข
62013084426 นางสาวปวารี เกตุมงคล
62013084427 นางสาวฤดีรัตน� เจริญไชย
62013084428 นางสาวอรทัย ใจวงค�
62013084429 นางสาวชบาทอง เพชรม5อม
62013084430 นายชนินทร� วัดสา
62013084431 นางสาวนาซอฟะห� มะแร
62013084432 นางสาวรัตนภรณ� บัวตูม
62013084433 นางสาวชนิสรา อยู5ทิม
62013084434 นายธนาธิป อินทรชูศรี
62013084435 นางสาวศรีสุดา ดําเสน
62013084436 นางสาวอัญชิษฐา อินหนองฉาง
62013084437 นางสาวรัตนาภรณ� ฤทธ์ิน้ํา
62013084438 นายพงษ�พันธ� เทพวงค�
62013084439 นายสมิต เล็กสมฤทธ์ิ
62013084440 นางสาวกรชนก ม่ันเจริญ
62013084441 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�ปล%อง
62013084442 นายณัชพล ทองรอด
62013084443 นางสาวเสาวลักษณ� แก5นทองแดง
62013084444 นางสาวภานุชนารถ เฉลิมโชคอํานวย
62013084445 นายภูริพงศ� ไฝนุ%ย
62013084446 นางสาวสุริษา เหล5าเรือง
62013084447 นางสาวชนาธินาถ นันทวงษ�
62013084448 นางสาวแพรตา เพ็งสวัสด์ิ
62013084449 นางสาวสุกัญญา แก%วศรีสม
62013084450 นายนิราฎ กาญจนสมุทร�

หน%า 2815 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084451 นางสาววรรณา มีแก%ว
62013084452 นางสาวอรุณรัตน� โพธ์ิสุวรรณ
62013084453 นางสาวพุฒิศา คงพากเพียร
62013084454 นายกิตติพิชญ� สิริเมธาวัฒนนนท�
62013084455 นางสาวจามรี บุษย�ชญานนท�
62013084456 นางสาววณิชชยา ป@นะเล
62013084457 นายบุญชัย ถวายทรัพย�
62013084458 นางสาวหยาดทิพย� สุขสมเกษม
62013084459 นายจิรวงศ� เปYยกบุตร
62013084460 นางสาวพรพิมพ� สารักษ�
62013084461 นายพชร คงเพชรศักด์ิ
62013084462 นายย่ิงเจริญ ทนงค�
62013084463 นายปฐมภพ เฒ5าแก%ว
62013084464 นายกรวิชญ� ศรีพรม
62013084465 นางสาวเจตสุภา บุญบางยาง
62013084466 นางสาวอัญชลีพร ศิริ
62013084467 นายธนภณ ศรีภัทรทีปต�
62013084468 นางสาวนริสา บัวเกตุ
62013084469 นางสาวณัฏฐณิชา ปาลวัฒน�
62013084470 นางสาวธิติพร เข็มนาค
62013084471 นางสาวธนัชวลัย บุญรักษา
62013084472 นางสาวสุรีย�พร เมฆกระจ5าง
62013084473 นางสาวอรนิชา สุทธิ
62013084474 นางกาญจนา รักราษฎร�
62013084475 นางสาวพัณณิตา ศิริไปล�
62013084476 นางสาววัลยา สินสุจิต
62013084477 นายธีรศักด์ิ รัตนวิชัย
62013084478 นางสาวพรทิพย� รินรุด
62013084479 ว5าที่ ร.ต.หญิงชลธิชา เจUะแอ
62013084480 นางสาวสุนิชา วงพินิจ

หน%า 2816 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084481 นางสาวคุณัญญา ชิดทอง
62013084482 นายธนพล โตสุรัตน�
62013084483 นางสาวปFณกานต� คร%ามไพบูลย�
62013084484 นางสาวชฎาพร จันทรบุตร
62013084485 นายศุภพัฒน� พงษ�สุวรรณ
62013084486 นายศุภศิลปQ แฝกสมุทร
62013084487 นายเสฏฐวุฒิ มีแสง
62013084488 นายปฏิพล รักช%าง
62013084489 นางสาวธิดา จันดวงตา
62013084490 นางสาวด่ังฝFน แง%เจริญกุล
62013084491 นางสาวพิไลวรรณ เสือแก%ว
62013084492 นางสาวภัทรานิษฐ� ท%าวพา
62013084493 นางสาวมาริษา ชะอุ5มเกต
62013084494 นางสาวนันท�นภัส สุวรรณโภคัย
62013084495 นางสาวพรนัชชา คงสะอาด
62013084496 นางสาวนุรคาวากิบ กาเจ
62013084497 นางสาวกุสุมา บ5วงราบ
62013084498 นางสาวศิริญทิพย� รักษาสัตย�
62013084499 นายโชตสุรัตน� พงษ�พันธ�
62013084500 นายภิญโญ สีหาวงษ�
62013084501 นางสาวอําพรทิพย� สรรพวุธ
62013084502 นายพชร ภัทรอดุลย�
62013084503 นางสาวสิรินันท� เอ5งฉ%วน
62013084504 นายธีร�ธวัช พันธงชัย
62013084505 นายทินาคม หมอกอ5อน
62013084506 นางสาวเหมือนฝFน เสถียรศรี
62013084507 นางสาวมณฑาณี วงศ�ชารี
62013084508 นางสาวอําพร หม่ันสน
62013084509 นายกิตติ ชาญเจริญ
62013084510 นางสาวชนม�รวี มีแสงเพชร

หน%า 2817 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084511 นางสาวรัชนีกร ชุมศรี
62013084512 ว5าที่ร%อยตรีสมพร ใจเด็ด
62013084513 นายณัฏฐชัย ไทยเกิด
62013084514 นายวราพงศ� กาญจนรักษ�
62013084515 นายสิทธิกร เพ่ิมพูล
62013084516 นางสาวโรสนานี ทิพย�หมัด
62013084517 นางสาวกัญญ�ชิตา ทรายน%อย
62013084518 นางสาวศลิษา ยาวิราช
62013084519 นางสาวม่ิงขวัญ จันทร�อินทร�
62013084520 นางสาวมนปริยา ลบหนองบัว
62013084521 นายอรรถพล แซ5พุ5น
62013084522 นางสาวสโรชา กาลวิบูลย�
62013084523 นางสาวมัลลิกา พุทธพงค�
62013084524 นายรัฐธรรมนูญ ทรัพย�มากมี
62013084525 นางสาวศศิวรรณ เลิศธรรมไพบูลย�
62013084526 นายทศพร ศรีสวัสด์ิ
62013084527 นางสาวณัฏฐ�ชิตา จงทําดีประเสริฐ
62013084528 นายธนิต จันที
62013084529 นายกีรติ อยู5สุข
62013084530 นายชลิษฏ�พงศ� เจริญดี
62013084531 นายสําราญ มีผดุง
62013084532 นายดิษภัท หุ5นโพธ์ิ
62013084533 นางสาวสุพัฒตรา ชวดเปYย
62013084534 นางสาวพิชญา อัมพรจินดารัตน�
62013084535 นางสาวสุจิตรา จําปาบุรี
62013084536 นางสาวกมลรัตน� เชนวิรัตนพิธ
62013084537 นางสาวกัญญารัตน� อินบัว
62013084538 นางสาวอังศุมาลิน มณีสาร
62013084539 นางสาวชนาภา ธงชาย
62013084540 นางสาวธิดารัตน� นมรักษ�

หน%า 2818 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084541 นางสาวปานตะวัน สมบูรณ�
62013084542 นางจิตราภา วุฒิเขตต�
62013084543 นางสาวจุฑามาศ พุ5มจันทร�
62013084544 นางสาววิภาดา แสงวงค�
62013084545 นายประเสริฐ แสงเดชะ
62013084546 นางสาวฐิดายุ วิริยะภูมิสิริ
62013084547 นางสาวเมธิณี ฤทธิอักษร
62013084548 นางสาวพุทธารักษ� หายทุกข�
62013084549 นายสิปปวิชญ� พูลเอก
62013084550 นางสาวพิชามญ สุรินทร�
62013084551 นางสาวเวฬุรีย� ฐากุลนิธิโรจน�
62013084552 นางสาวกนกพร เรืองศรี
62013084553 นางสาวปภิญญา ศรีเมือง
62013084554 นางสาวนฤมล วงษ�สกุล
62013084555 นายอภิรติ ชัยวิจิตร
62013084556 นางสาวโชติรส พลอยรัมย�
62013084557 นางสาวบัณฑิตา ดําแก%ว
62013084558 นางสาวอภิญญา เชื้อช5างเขียน
62013084559 นายวงศธร ธนวัฒน�
62013084560 นางสาวนุชรี ทนุวงศ�
62013084561 นางสาวสุดหฤทัย ป@นไข
62013084562 นางสาวสุดารินทร� ทาชมภู
62013084563 นายกิตติ เจริญรุ5งอุทัย
62013084564 นางสาวศิริพร เพียวสําราญ
62013084565 นางสาวโสริยา นามวงศ�
62013084566 นายสุทธนา มิตรมุสิก
62013084567 นายพงศกร รักถึง
62013084568 นางสาวศิฌารัชน� นนทแก%ว
62013084569 นายพัฒนพงษ� แสนโสม
62013084570 นางสาวดวงดาว ประสมใจ

หน%า 2819 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084571 นางสาวมาลิษา สูงนารถ
62013084572 นางสาวสุนันทา ลาขุมเหล็ก
62013084573 นางสาวโยษิตา ย้ิมกรุง
62013084574 นางสาวกาญจนา จําเริญ
62013084575 นายนันทิวรรธน� มณีวงศ�
62013084576 นางสาวสิริประภา ดีเปYPยม
62013084577 นางสาวสุรีย�พร ต%นผล
62013084578 ว5าที่ร.ต.หญิงณพัฐธิกา มูลเสนา
62013084579 นางจารุวรรณ เนตร�ขํา
62013084580 นางสาวนพมาศ คงสุข
62013084581 นางสาวขวัญสินี ขวัญเย้ืองพันธุ�
62013084582 นายอนุวัฒน� เทียนสว5าง
62013084583 นางสาวกมลวรรณ เริงธรรม
62013084584 นางสาวบุษญา ณะศรี
62013084585 นางสาววริษฐา จันทร�นิยม
62013084586 นางสาวปFญชิกา บุญพรานชู
62013084587 นางสาวปาริฉัตร ฑีฆายุ
62013084588 นางสาวชนาภา สอนสะอาด
62013084589 นางสาวสุภาพร ทองแฉล%ม
62013084590 นางสาวสุดาพร จิตเมือง
62013084591 นางสาวพันธกานต� ต้ังวศินธรรม
62013084592 นายพิษณุ พ5อกว%าง
62013084593 นางสาวรวี สุวรรณสวรรยา
62013084594 นางสาวอัญชลีพร พิมมานนท�
62013084595 นางสาวธารารัตน� พันธุโอสถ
62013084596 นางสาวสาธิมา แก%วยศกุล
62013084597 นางสาวนภวรรณ สุทธิศักด์ิ
62013084598 นางสาวศุภรัตน� ศรีสมบูรณ�
62013084599 นางสาวยุรีรัตน� ปานแก%ว
62013084600 นางสาวปาลิดา ไตรสรภัณฑ�
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62013084601 นางสาวรินรดา ตะเลิงกูล
62013084602 นางสาววนิดา ปลงใจ
62013084603 นายสุรสิทธิ กุลแก%ว
62013084604 นายภูมิชาย ลมบัวแก%ว
62013084605 นายวิทยา ส5องแก%ว
62013084606 นางสาวมณฑิรา เหมืองใจมา
62013084607 นางสาวพรพรรณ ชอบทอง
62013084608 นางสาวน้ําทิพย� เกิดวาระ
62013084609 ว5าที่ ร.ต.อรรถพล จันตาธรรม
62013084610 นางสาวชัญญา ลือสกุลกิจไพศาล
62013084611 นางสาวชัญญา เดชกล%า
62013084612 นางสาวเกตน�สิริ ทองสุพรรณ�
62013084613 นายนเรศ ท5าประดุจ
62013084614 นางสาวประภาพรรณ มาลาเชย
62013084615 นางสาวรชนิชล กิจผลิต
62013084616 นายจตุพล รักบุญ
62013084617 นางสาวดุจเดือน แก%วประเสริฐ
62013084618 นางสาวญาตา สิงห�ตาแก%ว
62013084619 นายเชาวรินทร� บุญแท%
62013084620 นางสาวเพ็ญนภา สระทองเติม
62013084621 นางสาวภัทราพรรณ พุ5มมณี
62013084622 นางสาวสุทธิกาญจน� ศรพรหม
62013084623 นางสาวสุนิษา ศรีสุข
62013084624 นางสาวเสาวลักษณ� แม%นพวก
62013084625 นางสาวสุใบดUะ เส็นเจริญ
62013084626 นางสาวสุพัตรา วรวุฒิพุทธพงศ�
62013084627 นางสาวสิริลักษณ� สาวิยะ
62013084628 นายกฤษฎากร สมควร
62013084629 นายกัญจน� ไพศาลนิชากร
62013084630 นางสาวนวลมณีย� ศรีอ5อน
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62013084631 นางสาวภูสุดา พินชนะ
62013084632 นางสาวนาตยา โทลักษณ�
62013084633 นางสาววรรณิดา ยางนอก
62013084634 นางสาวสกุลรัตน� ทองอร5าม
62013084635 นายบวร นิลวรรณ
62013084636 นายอาศิระ วงษ�สุวรรณ
62013084637 นางสาวณัฐหทัย ผาคํา
62013084638 นายคฑาวุธ เกษสระ
62013084639 นางสุจิตรา เปรมวิทยะภูริ
62013084640 นางสาวป@ยมาภรณ� สุดจันทร�
62013084641 นายพิมพิชญา ไชยศิริโชติ
62013084642 นางสาวเนตรนภา สมพงศ�
62013084643 นางสาวสุมาลี คันทจันทร�
62013084644 นายศราวุฒิ แพะขุนทด
62013084645 นางสาวฬุฎี เตชะเทพประวิทย�
62013084646 นายวิชิต เสาศิลา
62013084647 นางสาวกฤษณ สุขพวง
62013084648 นางสาวศรัญญา มาชัน
62013084649 นางสาวหนึ่งฤทัย คงภักดี
62013084650 นายอธิย�รัช ธันยพัชร�สกุล
62013084651 นางสาวญาณิชศา เพียรผล
62013084652 นางสาวอนุสรา เที่ยงธรรม
62013084653 นางสาวรุจิราภรณ� ศรีเมืองบุญ
62013084654 นายธนาธิป ฉวีวัฒน
62013084655 นางสาวป@ยธิดา บรรดาศักด์ิ
62013084656 นายวศิน ตากภิรมย�
62013084657 นางสาวทิพวรรณ สมมงคล
62013084658 นางสาววีรวัลย� แก%วบุญชู
62013084659 นางสาวปภาวี บูรณสมภพ
62013084660 นางสาวจิตสุภา หนองเป[ด
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62013084661 นางสาวกรชนก นภากรวัฒนนนท�
62013084662 นายสยาม แก%วฉาย
62013084663 นางสาวธันธิชา บุญมาวงษา
62013084664 นางสาวสุภาพร ลิอินทร�
62013084665 นายสันติสุข จินตนามณีรัตน�
62013084666 นางสาวศุภรักษ� มาลาคํา
62013084667 นางสาวนุชนารถ แก%ววัน
62013084668 นางสาววิจิตรา เที่ยงสายสกุล
62013084669 นางสาวพลอยสีแพร ว5องไว
62013084670 นางสาวศิริลักษณ� บุญสุข
62013084671 นางสาวรัชนี แซ5จาง
62013084672 ส.ต.ต.กฤษฎา วรรณา
62013084673 นางสาวดวงใจ ก่ิงแก%ว
62013084674 ว5าที่ร%อยตรีธนกฤต จิระแสงเมืองมา
62013084675 นางสาวจิตติมา เพียรสร%าง
62013084676 นางสาววิเลขา รัตนพันธ�
62013084677 นางสาวนารินทร� บูระฮํา
62013084678 นางสาวหนึ่งหทัย บุสดี
62013084679 นางสาวพนิดา พุทธรัตน�รักษา
62013084680 นางสาวณิชารีย� อังสุมาลิน
62013084681 นายวัฒนา อินแนน
62013084682 นางสาวขณิกพรรษ บุญมาสืบ
62013084683 นางสาวพัชรี ศรีสงคราม
62013084684 นางสาวขวัญชนก เขาแก%ว
62013084685 นางสาววรัญญา จันทรโชตะ
62013084686 นางสาวชัชชญา โพธิวัฒน�
62013084687 นางสาวเมธาวี รัตนวงษา
62013084688 นางสาวโมนาร� สังขพันธ�
62013084689 นางสาวสุธิมา สมหมาย
62013084690 นางสาวกัญยาณี องอาจ
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62013084691 นางสาวชุติวรรณ พลเมืองศรี
62013084692 นางสาวกัญญรัตน� เกิดสุข
62013084693 นางสาวสุภัทรา อินทานทุม
62013084694 นางสาวณัฐนิชา ไชยบัณฑิต
62013084695 นางสาวพรพรรณ เยาวยอด
62013084696 นายวัชรสิทธ์ิ มัญยานนท�
62013084697 นางสาวอุมาภรณ� น%อยศักด์ิ
62013084698 นางสาวอิสรีย� ทองขําดี
62013084699 นางสาวจารุวรรณ เกิดศิริ
62013084700 นายเก้ือ เจริญราษฎร�
62013084701 นางสาวปนัดดา พณิชีพ
62013084702 นางสาววชิราพรรณ ชาวโพธ์ิคอย
62013084703 นายณัฐวัตร จงสิริรัตนานุกูล
62013084704 นางสาวอุรัสยา ไพรรอด
62013084705 นายฐาปกรณ� รัชอินทร�
62013084706 นางรสริน ขวัญเมือง
62013084707 นางสาวภัทธิรา รอดบ%านเกาะ
62013084708 นางสาวสรัญธร แก%วเวียงชัย
62013084709 นางสาวมนทิพา รุ5งเรืองใจ
62013084710 นายธยาน� บุญศิรินนท�
62013084711 นายธนกร ศิริทรานนท�
62013084712 นางสาววรดา ด%วงคําจันทร�
62013084713 นางสาวอรวรรณ ชํานาญเนียม
62013084714 นายคมสัน ตันทอ
62013084715 นางสาวป@ยะนุช ภูเบ%าทอง
62013084716 นายเพรียว เสรีรักษ�
62013084717 นางสาวกมลทิพย� วรวงค�
62013084718 นายเกริกพงษ� ศิริดํารงค�กุล
62013084719 นางสาวรชยา นอสิทธ์ิ
62013084720 นางสาวย่ิงลักษณ� จารุภุมมิก
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62013084721 นางสาวไอยรา ดวงเจริญพรลาภ
62013084722 นายภูริช รัชตวัชรางกูร
62013084723 นางสาวสราลี ขุนเพ็ง
62013084724 นางสาวจันทรกานต� แก%วอินทร�
62013084725 นายธนพล วรโชติไพศาล
62013084726 นางสาวอมรวรรณ โถน%อย
62013084727 นายสุทธิพงศ� ปFญญาประสิทธ์ิ
62013084728 นางสาวจุลลดา คําพันน%อย
62013084729 นางสาวโสรยา พุทธศรี
62013084730 นางสาวปวีณรัตน� อ5อนนวล
62013084731 นางสาวแวฮาฟYเซาะห� เจะกา
62013084732 นางสาวกรรณิการ� อุดหนุน
62013084733 นางสาวฟาติมา สามะ
62013084734 นางสาวพรพิชชา แสนหล%า
62013084735 นายนิกร เสาะสาย
62013084736 นายชนะพล อินทรงค�
62013084737 นางสาวปรียาภรณ� ผาสุข
62013084738 นางสิริดา พิริยะดิลก
62013084739 นายดํารงค� กงทัพ
62013084740 นางสาวกัญภิรมย� เหมือนเสมา
62013084741 นางสาวพราวพร น้ําดอกไม%จันทร�
62013084742 นางสาวเมธิตา ก%งเส%ง
62013084743 นางสาวปารีณา นาคประสม
62013084744 นางสาวจันทนีย� หิรัญโรจน�
62013084745 นางสาวจุฑาทิพย� ปFดสําราญ
62013084746 นางสาวเรวดี เอียดหม%ง
62013084747 นางสาวเดือนฉาย คะตา
62013084748 ว5าที่ร%อยเอกสุรศักด์ิ รักษา
62013084749 นางสาวทิพาธี อินทวงศ�พันธ�
62013084750 นางสาวปฏิมาวรรณ มานิตย�
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62013084751 นางสาวอาทิมา วงษ�สีมาอนันต�
62013084752 นางสาวปาริฉัตร เมธานิเวศน�
62013084753 นางสาวรัชนีกร ยืนสุข
62013084754 นายทินกฤต ไพรวัลย�
62013084755 นางสาววรัษฐา สมิตเมฆ
62013084756 นางสาวธิชาดา เผือกบริสุทธ์ิ
62013084757 นางสาวป@ยาภรณ� ริมทอง
62013084758 นางสาวเนรัญชลา แสงทิพย�
62013084759 นางสาววริสรา สุกใส
62013084760 นางสาววรลักษณ� เอกวงษ�
62013084761 นายชัชชัย สวัสด์ิมงคล
62013084762 นางสาวภรนิพา สีทองคํา
62013084763 นางสาวอัจฉริยาภรณ� พ้ืนผา
62013084764 นางสาวอําไพภรณ� เวียงคํา
62013084765 นางสาวเพชรลักษณ� ศรีสงคราม
62013084766 นายป@ยะพงษ� นิ่มนวล
62013084767 นางสาวจามจุรี อูปเวียง
62013084768 นางสาวจีรยา วงค�รัตน�
62013084769 นายติณณภพ นิลวัชราภรณ�
62013084770 นางสาวศกลวรรณ ใจซ่ือ
62013084771 นายวิกรานต� แสงสุวรรณ
62013084772 นายปฐมพร พลรักษ�
62013084773 นางสาววาสนา ประเสริฐวรนันท�
62013084774 นายธาม สุวรรณศรี
62013084775 นางสาวกฤษณา โคมน%อย
62013084776 นางสาวอมรรัตน� คําทะเนตร�
62013084777 นายสุภัทรชัย งามเรียบ
62013084778 นางสาวศิริลักษณ� ละออ
62013084779 นางสาวไอรดา วางกลอน
62013084780 นายธิติภพ วิเศษหอม
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62013084781 นางสาวสาลินี ปานแดง
62013084782 นางสาวศิริวรรณ แซ5เจ็ง
62013084783 นางสาวอภัสนันท� หอมสมบัติ
62013084784 นางสาวรมนก� เตชวุฒิภัทร
62013084785 นายอาทิตย� วังใหม5
62013084786 นางสาวสุวรรณา ผูกจิตต�
62013084787 นางสาวอุไรวรรณ นุ5มน%อย
62013084788 นางสาวจอมขวัญ ปานกระทอน
62013084789 นายนภัทร หล%าป@งเมือง
62013084790 นางสาวสุภาวดี วงค�ภา
62013084791 นางสาวนันทิดา ไกรประสิทธ์ิถาวร
62013084792 นางสาวธัญรัตน� จันทริสา
62013084793 นางหนึ่งฤทัย น%อยเจริญ
62013084794 นายสุทินา กลัดง้ิว
62013084795 นางสาววิไลวรรณ มาเชียงผา
62013084796 นางสาวพัชริยา ทิพยรักษ�
62013084797 นายต5อพงษ� คุณุไทย
62013084798 นางสาววิลาวัลย� กูลแผ5น
62013084799 นางสาวตินัดตา บุญชุ5ม
62013084800 นายฐิติภัทร� ภูแสนใบ
62013084801 นางสาวกาญจนา อินทวงค�
62013084802 นางสาวอิงอร ชิชัยยาง
62013084803 นางสาวเบญจมาภรณ� รื่นเริง
62013084804 นางสาวแสงระวี วงค�เขียว
62013084805 นางสาวนฤมล สุขสวัสด์ิ
62013084806 นายเฉลิมพันธ� สุขเฉลิม
62013084807 นายบารมี ธูปโชติ
62013084808 นางสาวนันท�นภัสร� ตุลยศิลปQ
62013084809 นางสาวมณฑาทิพย� หงษ�ทอง
62013084810 นางสาวดวงพร หงษ�ฟ;อน

หน%า 2827 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084811 นางสาวชยาภรณ� น5วมเจริญ
62013084812 นางสาวกชกร ภาคแก%ว
62013084813 นายเอกสิทธ์ิ บุญม่ัน
62013084814 นางสาวอัจฉรียา เลี่ยมทอง
62013084815 นางสาวชนากาญจน� ทองดีเลิศ
62013084816 นายเกียรติศักด์ิ สีเขียว
62013084817 นายโสฬส ตระกูลอภิสิทธ์ิ
62013084818 นายปริวัตร ปFนคํา
62013084819 นางสาวภัทราวรรณ พรหมแก%ว
62013084820 นางสาวภัทรนันท� จันทร�ดํารงค�
62013084821 นางสาวแววมณี มะลิลา
62013084822 นางสาววิไลพร จําปาปรีดา
62013084823 นายดุษฎี ทองมี
62013084824 นางสาวจิราพร ไกยวงษ�
62013084825 นางสาวชนิภรณ� เปYPยมญาติ
62013084826 นางสาวสมหญิง สอระแสง
62013084827 นายธนา พรหมใจรักษ�
62013084828 นางสาววัลยาณีย� บุญยะรัตน�
62013084829 นางสาวปริยากร ทั่งรอด
62013084830 นางสาวเบญญาภา ช%างนวล
62013084831 นางสาวจรัตถพร เกียรติพันธ�
62013084832 นายอัครพล จันทรจนา
62013084833 นางสาววัชราภรณ� แสนโคตร
62013084834 นายชัชพงษ� โกมลไพศาล
62013084835 นางสาววนิดา พรมแพน
62013084836 นางสาวไอลดา จันทร�จํารุญ
62013084837 นางสิริลักษณ� ภาสะเตมีย�
62013084838 นายชยพล พ้ืนสะอาด
62013084839 นายศักด์ินรินทร� ตUะอ%าย
62013084840 นางสาวบํารุงรักษ� อินถา

หน%า 2828 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084841 นายสุวัฒน� กัลทลิกา
62013084842 นางสาวพุทธธิดา สงฆ�เจริญ
62013084843 นางสาวอุษณีย� ป@Pนแก%ว
62013084844 นางสาวบุญญิสา ชมชื่น
62013084845 นางสาวมานิดา ทองใบ
62013084846 นางสาวรัชฌา วัฒนาสุข
62013084847 นางสาวฉลุมาศ วงษ�ยะรา
62013084848 นางสาวสุทธิชา ปะการะเต
62013084849 นางสาวฉัตรฑริกา มูลบรรจง
62013084850 นายธนาธิป ผลละออ
62013084851 นายภาวินท� พงษ�ผา
62013084852 นายธนพล ศรีโพธา
62013084853 นางสาวชรัญฎา ยอดยศ
62013084854 นางสาวมนธิชา เจียมผ5อง
62013084855 นางสาวธัญจิรา ใจแสน
62013084856 นายพณบดี เฉลิมภาค
62013084857 นางสาวสุพัตรา พิยะ
62013084858 นางสาวปุณณภา จันทร�สอาด
62013084859 นายณัฐวุฒิ ยอดเปลี่ยน
62013084860 นางสาวหฤทัยชนก แซ5หลั่ว
62013084861 นางสาวสกุลรัตน� โคตรสมบัติ
62013084862 นางสาวประเสริฐศรี ใยแก%ว
62013084863 นางสาวศศิกาญจน� สุวรรณมาลย�
62013084864 นางสาวกนกภรณ� โชติมณี
62013084865 นางสาวนิตยา คณิตสาร
62013084866 นางสาวพัชรีย� รักษาสี
62013084867 นางสาวป@ยนารถ ปานผึ้ง
62013084868 นางสาวจริญญา โตUะสกุล
62013084869 นางสาววริศราภรณ� ทองรัตน�
62013084870 นายมาโนช อ5อนพร%อม

หน%า 2829 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084871 นายจิรพงษ� วงษ�สูงยาง
62013084872 นายณัฐ ฉันทอุทิศ
62013084873 นางสาวเกษณัฎฐ�ชา เศรษฐวัฒน�
62013084874 นางสาวศศิตรา กาลนิยม
62013084875 นางสาววิราศินีย� ชื่นสนธิ
62013084876 นายสมบัติ พรสุขศิริ
62013084877 นายชาวิช เกตุแก%วเกศกุล
62013084878 นางสาวศศิธร แสนศิลา
62013084879 นายยุทธการ ดําคํา
62013084880 นายธีรเมธ บุญโอภาส
62013084881 นางสาวขนิษฐา แก%วพรม
62013084882 นางนฐวรรณ เพ็งไพบูลย�
62013084883 นายอาคม ประโพธ์ิทัง
62013084884 นางสาวศิริลักษณ� มงคลยง
62013084885 นางสาวเมฑาวี ไทยเจริญ
62013084886 นางสาวภารารัตน� แพระบํา
62013084887 นางสาวศิณีนาฏ กลิ่นจันทร�
62013084888 นางสาวชรินพร กาญจนี
62013084889 นางสาววรางคณา พงศ�นิยธรรม
62013084890 นางสาววิภาวี กาญจนวณิชย�
62013084891 นายระบิล จันทร�น%อย
62013084892 นายณัฐพร จําใจ
62013084893 นายกฤษณพงศ� วงษ�นุ5น
62013084894 นางสาวกาญจนา อมรรัตนาภรณ�
62013084895 นางสาวปวีณา สุนทรชื่น
62013084896 นายสัตตบุษย� แทนวันดี
62013084897 นางสาวผกาวรรณ ใหญ5จริง
62013084898 นางสาววิภาดา ล%อมเล็ก
62013084899 นางสาวสโรชา กมลรังษีพร
62013084900 นายยชสกล เมธีธนาวัต

หน%า 2830 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084901 นายเอกราช ไทยเจริญ
62013084902 นายสิทธิพงศ� พูนพอกสิน
62013084903 นางสาวพัทธ�ธีรา แก%วตาปY
62013084904 นางสาวชาริดา ทองเกิด
62013084905 นายธนากร คําฟู
62013084906 นางสาวอทิตติยา ตรีวรพันธุ�
62013084907 นางสาวจิตติมาศ แก%วตา
62013084908 นายวรายุทธ พานทอง
62013084909 นางสาววียดา หิรัญวัฒนสุข
62013084910 นางเสาวนีย� ทรัพย�สิน
62013084911 นางสาวสุพัตรา ไพรสุข
62013084912 นางสาวหฤทัย สุขห%วยพระ
62013084913 นางสาวธันย�ชนก ศรีพัฒน�
62013084914 นางสาวชัญญานุช ตะวัน
62013084915 นางสาวบุณฑริก เหม5นแหลม
62013084916 นางสาวณัฐณิชา จันทร
62013084917 นายปFณณทัชญ� คงทอง
62013084918 นายณัฐกิตต์ิ เหมปFMน
62013084919 นายอนุพันธ� สีแตง
62013084920 นายวันชนะ โฉมเฉลา
62013084921 นางสาวกนกพร ป@Pนสกุล
62013084922 นายนิกร บุญรักษ�
62013084923 นางสาวศิริลักษณ� สิงห�ใหญ5
62013084924 นางสาวสุพัตรา ลีลา
62013084925 นางสาวฐิติมา สุติ
62013084926 นายณัฐกฤษ ทองสง5า
62013084927 นางสาวยุภาวดี นุ%ยขาว
62013084928 นางสาวศศินภา ดวงดารา
62013084929 นางสาวจุฑามาศ ปูคะวนิช
62013084930 นางสาวจริยา รอดสุข

หน%า 2831 จาก 2896            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013084931 นางสาวศิริรักษ� เกตุขาว
62013084932 นายสุเมษ หอมจันทร�
62013084933 นางสาวชัญญาษา ทาเรืองดี
62013084934 นางสาวเนตรดาว สุดแสนซ่ือ
62013084935 นายธนกฤต เช%ากระจ5าง
62013084936 นายจิณณาวัฒน� ไกรดี
62013084937 นายอนุชา หนูเล็ก
62013084938 นางสาวเสาวภา มีทอง
62013084939 นายศุภโชค ธิรัตน�
62013084940 นางสาวสมฤทัย อิ่มเหว5า
62013084941 นายเจษฎา เจริญสุข
62013084942 นายยุทธวี เจUะเละ
62013084943 นายอนิรุทธ� หะหัส
62013084944 นายอดิเรก หอมกลิ่น
62013084945 นายฉัตรชัย สังข�คํา
62013084946 นายธนกร บุณยสิทธ์ิพิชัย
62013084947 นางสาวธัฏภรณ� ก%านจันทร�
62013084948 นายภานุวัฒน� สีดา
62013084949 นายจีรวัชร ทําไธสง
62013084950 นายสุนาถ ชุมพล
62013084951 นางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ
62013084952 นางสาวเจริญตา เอี่ยมสะอาด
62013084953 นางสาวณัฐวดี ประกอบธรรม
62013084954 นางสาววันวิภา ศรีทรงเมือง
62013084955 นายธรรมปพน อิ่นแก%ว
62013084956 นางสาวนุจรี กุสุมาลย�
62013084957 นางสาวศุภลักษณ� อ5อนบาง
62013084958 นางสาวนรมล อ%นอารี
62013084959 นางสาวนุชจรินทร� นิ่มป@
62013084960 นางสาวชนมน หนองนา

หน%า 2832 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62013084961 นายอภิมุข พิมลรัตน�
62013084962 นางสาวยุพา แก5แสง
62013084963 นางสาวณัฐวรา แก%วเกตุ
62013084964 นางสาวศิริพร ไชยมงคล
62013084965 นางสาววราภรณ� ผลเจริญ
62013084966 นางสาวรัฐกานต� ทะนันใจ
62013084967 นายวัชระพล หาบ%านแท5น
62013084968 นางสาวอัมภาภรณ� ยนต�สุข
62013084969 นายชิษณุพงศ� คําทราย
62013084970 นางสาวปวีณา ใจป@ง
62013084971 นางสาวธิรดา สุทธิชัยสกุล
62013084972 นางสาวปนัดดา แสงทอง
62013084973 นางสาวอัญญารัตน� รักซ%อน
62013084974 นายไกรวิชญ� โถบํารุง
62013084975 นายพนม ณ นิมิต
62013084976 นางสาวเปรมกมล ภูริขันติเนตร
62013084977 นางสาวศิศิรา อินทรัตน�
62013084978 นายพัชรพล พูลเพ่ิม
62013084979 นายกมล กุหลาบเพ็ชร�
62013084980 นางสาวฐิติกานต� ภูทัศน�
62013084981 นายศรัญ\ู ถนิมลักษณ�
62013084982 นางสาวภัทรานิษฐ� สืบบุก
62013084983 นายสุป@ยะ สุขสุด
62013084984 นางสาวกัลย�กมล ครุนัน
62013084985 นางสาวกาญจนา คําศรี
62013084986 นายอภิชาติ เปรุนาวิน
62013084987 นายจักรนรินทร� สมณะ
62013084988 นางสาวภรณ�ทิพย� กงชุน
62013084989 นางสาวศิรินาท ชํานาญ
62013084990 นางสาวกมลชนก ป@ยะพันธ�
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ระดับปริญญาตรี

62013084991 นางสาวจิดาภา พลเรียงโพน
62013084992 นางสาวสุธาทิพย� อมปาน
62013084993 นางสาวนฤภร ศิริวัฒนาวงศา
62013084994 นางสาวนัยนา แสนวิชา
62013084995 นางสาวสราลี สุขะวิริยะ
62013084996 นายโชคประเสริฐ ขันการขาย
62013084997 นายพิษณุ อึ่งชื่น
62013084998 นางสาววิลัยวัลย� บรรพต
62013084999 นายปริญญา ถนอมผล
62013085000 นางสาวเสาวลักษณ� สุขานนท�
62013085001 นางสาวอุบลทิพย� ทองเลิศ
62013085002 นายธนพัฒน� บุญปลูก
62013085003 นายกิตติพงษ� สมบัติ
62013085004 นายอานนท� คร่ําครวญ
62013085005 นางสาวสุธิดา จันทรินทุ
62013085006 นางสาวพรรณรัตน� อยู5เจริญ
62013085007 นางสาวลลิดา คุณสุทธ์ิ
62013085008 นางสาวพิมพ�ประภา มณีวรรณ
62013085009 นางสาวบุษบาวรรณ ปFนทลา
62013085010 นางสาวสุจินันท� สิงฆราช
62013085011 นางสาวสุวรรณี จิตระการ
62013085012 นางสาวศิริรัตน� พิบูลย�ศิลปQ
62013085013 นางสาวศุภาภรณ� สุนทวงษ�
62013085014 นายชนาเมธ สกุลสุขศิริ
62013085015 นางสาวสุดปรารถนา ชูแก%ว
62013085016 นางสาวศิริลักษณ� มูสิกะปาละ
62013085017 นางสาววีระดา ช%อนศรี
62013085018 นางสาวอริสา คําไอมาลี
62013085019 นางสาวบุญญารัตน� วันทอง
62013085020 นางสาวปาลิตา รักความชอบ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085021 นางสาวณัฐพิมล เจริญเฟLPองฟู
62013085022 นางสาวอภิญญา ประภาวิชา
62013085023 นางสาวพิมพ�ชนก พันธุพิทักษ�
62013085024 นางสาวลลิตา นุ5มนวล
62013085025 นางสาวสิริกาญจน� มานะการ
62013085026 นางสาวณัฐปวีร� ตามวงศ�
62013085027 นางสาวเดือนเพ็ญ ผาวิชัย
62013085028 นายสุวพันธ� อุตส5าห�
62013085029 นายณฐกร เพชรชนะ
62013085030 นางสาววิไลลักษณ� ไกรลาศ
62013085031 นางสาวสุทธิดา ช5วยพิชัย
62013085032 นายนิวัฒน� สมทิพย�
62013085033 นางสาวกมลวัณล� กงจีน
62013085034 นางสาวชวิศา จันทร�สุข
62013085035 นางสาวขวัญใจ ช5างลอง
62013085036 นายนนทวัฒน� จริงจิตร
62013085037 นางสาวสุวิมล ด%วงดน
62013085038 นายคณิน เผือกสี
62013085039 นางสาวเสาวนีย� มุงเมือง
62013085040 นางสาวภัทรพร ไทรสาย
62013085041 นางสาวชเนตี กิมิฬาร�
62013085042 นางสาวพลอยไพลิน จันทร�เพ็ง
62013085043 นางสาวศุภสินีนิษฐ� ทองรุจิโรจน�
62013085044 นางสาวอภิญญา เลาะพ่ึง
62013085045 นางสาวจิรภิญญา เพ็ญจันทร�
62013085046 นางสาวปFญฐิตา สนธิเศวต
62013085047 นางสาวพร%อมพร เส%นทอง
62013085048 นางสาวทัศนีย� นาคี
62013085049 นางสาวมนัสชนก หวังพิทักษ�วงศ�
62013085050 นางสาวนาถนัดดา ธันยามาศรัตน�
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ระดับปริญญาตรี

62013085051 นางสาวศิรินันท� ชมภูบุตร
62013085052 นางสาวนิภา พ่ึงพันธ�
62013085053 นายวิสันต� ภัควันต�
62013085054 นางสาวตอวีล5า อารีหมาน
62013085055 นายวชิระ บะคะ
62013085056 นางสาวสโรชา มณีธรรม
62013085057 นางสาวศุภลักษณ� เปรมขํา
62013085058 นายพรรษวุฒิ สิริภัทราวรรณ
62013085059 นางสาวชุติมา อู5อ%น
62013085060 นางสาวอภิรดี สุขวิสุทธ์ิ
62013085061 นางสาวชลธิชา สมนิล
62013085062 นายณัฎพล กุลสูตร
62013085063 นายพชร มีมัสสุ
62013085064 นายภัคดนัย อังก�สิริยากร
62013085065 นายภูริศ ขาวปลื้ม
62013085066 นายรัฐศาสตร� ดาวไธสง
62013085067 นางสาวอภันตรี สามแก%ว
62013085068 นางสาวนุจรี ดีแป;น
62013085069 นายฌาณัฏฐ� ภัคธันยสิทธ์ิ
62013085070 นางสาววราภรณ� มนัสธีรภาพ
62013085071 นางสาวสุชีรา รุ5งเรือง
62013085072 นายสุวพงษ� พิมพ�พงษ�
62013085073 นางสาวกรรณิกา พวงมณี
62013085074 นายธนพนธ� เผ5าบรรจง
62013085075 นางสาวพิชญา พรหมสอาด
62013085076 นางสาวเมวิกา แกมรัมย�
62013085077 นางสาวเมษา บริวงษ�
62013085078 นางสาวกัตติกา ไชยคําภา
62013085079 นางสาวพัชรินทร� บุตรสุ%ย
62013085080 นางสาวชลลัดดา คล%ายทอง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085081 นายชัชชัย จันทร�ทวี
62013085082 นางสาวทิพย�วดี บุญโชติ
62013085083 นายชาญวิทย� ทิพย�นําภา
62013085084 นางสาวณัฐธิดา หลักชัย
62013085085 นางสาวสุวรรณา หงษ�กา
62013085086 นางสาวเวณิกา ครุฑหลง
62013085087 นางสาวจินตนา ติงสะ
62013085088 นางสาวนิภา ดอนจินดา
62013085089 นายจตุรศิลปQ จํานงนอก
62013085090 นายอาทิตย� ป@งกุล
62013085091 นางสาวพัชณิตรา บุญรอด
62013085092 นางสาวกุลฐิตา หลงสะ
62013085093 นางสาวอรวรรณ เหล5ามีผล
62013085094 นายพลเดช เปลี่ยนทับ
62013085095 นางสาวธนาภรณ� ช5อซ5อนกลิ่น
62013085096 นายธารา พุ5มประทุม
62013085097 นางสาวสาลินี ดีสอาด
62013085098 นางสาวปรารถนา ทาเหล็ก
62013085099 นางสาวนันธยา รักบุญชู
62013085100 นางสาวนิชนันท� พวงขาว
62013085101 นางสาวสุวภา สุขย่ิง
62013085102 นางสาวปารณีย� เขียวจินดา
62013085103 นายพีรชัย ผอมสวัสด์ิ
62013085104 นางสาวอโนทัย โพธ์ิทะเล
62013085105 นางสาวนิตยา สุวรรณโพธ์ิ
62013085106 นางสาวทิพวิมล ภักดีขุนทด
62013085107 นางสาวธนาภรณ� ชุ5มประมล
62013085108 นางสาวเยาวลักษณ� สงครามยศ
62013085109 นายนิธินันท� แจ%งนาม
62013085110 นางสาวกล%วยไม% คําประเสริฐ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085111 นางสาวณภคมน บุญสันท�
62013085112 นายนิรุติ สุขงาม
62013085113 นายศุภณัฐ ขวัญวิเชียร
62013085114 นางสาวสุดาวรรณ เกตสมิง
62013085115 นางสาวดนุชญา คันธชุมภู
62013085116 นางสาวพิชามญชุ� จิรฐาเศรษฐ�
62013085117 นายจักรพงษ� อยู5เล5ห�
62013085118 นางสาวณัฐกานต� สิงห�ทองสุข
62013085119 นายพรเทพ ขันธวิจารณ�
62013085120 นางสาวอมรรัตน� คันฉ5อง
62013085121 นางสาวปรารถนา สุวรรณท%าว
62013085122 นางสาวอริษา ชมชื่น
62013085123 นางสาวมิธิลา แซ5ลี้
62013085124 นางสาวณัฏฐนันท� ศรีศุภลักษณ�กุล
62013085125 นางสาวปริญญา พรอนันต�
62013085126 นางสาวสุภาวดี สมปFตตา
62013085127 นางสาวมูยาฮีดUะ เจUะเตUะ
62013085128 นางสาวธิดา ลุนสา
62013085129 นางสาวศุภรัตน� ประเสริฐสังข�
62013085130 นางสาวอรรถยา ภูมีเมฆ
62013085131 นางสาวพรพิมล ชัยอนันต�สุขทวี
62013085132 นางสาวภัทราภรณ� กาบแก%ว
62013085133 นางสาวศิริวรรณ ขวดทอง
62013085134 นายภูดิท แสงรักษ�
62013085135 นางสาวภัทรภร นุ5นสังข�
62013085136 นางสาวนิธินันท� ศิริมัย
62013085137 นายสหชาติ สุขตะ
62013085138 นางสาวภัทธิชา บุญยเนตร
62013085139 นายนัฐพงค� ขาวพิมล
62013085140 นางสาวธมนวรรณ จันทรวิทุร
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ระดับปริญญาตรี

62013085141 นางสาวศิโรรัตน� สุนทรอนุศาสตร�
62013085142 นายปณต แก%วกาญจน�
62013085143 นางสาวสุรีภรณ� อินธิราช
62013085144 นางสาวเพ็ญนภา บุญรมย�
62013085145 นายอับดุลมุมีน ลาเตะ
62013085146 นางสาววศินี เขียวเขิน
62013085147 นายกิตติ วาดวิจิตร
62013085148 นางสาวปรียาพรรณ จิตบุญ
62013085149 นางสาวชวกมล เพ็งพูล
62013085150 นายสหรัฐ มูหะหมัดอารี
62013085151 นายกมลวรรธน� เล5าพะเนาว�ศรี
62013085152 นางสาวอรทัย หมอยาดี
62013085153 นางสาววนิดา นุ5นเหลือ
62013085154 นางสาวรุ5งรวี หนูทรัพย�
62013085155 นางสาวลัดดา โบเลน
62013085156 นายณพาวุธ ชาญศิริ
62013085157 นางสาวณิชา แก%วภูสิทธ์ิ
62013085158 นางสาวดลพร มูลนี
62013085159 นางสาวกัลย�สุดา คําภานนท�
62013085160 นางสาวชรินรัตน� สินไชย
62013085161 นางสาวญานิน ศิริปFญญา
62013085162 นางสาวจันทร�จิรา โสภาวรรณ
62013085163 นายธนพล เรือศรีจันทร�
62013085164 นางสาวโชติกา สมนึกเจริญสุข
62013085165 นางสาวเกศรา เพชรดํา
62013085166 นายคงเดช จันทร�ตรี
62013085167 นางสาวปารย� ปาน%อยนนท�
62013085168 นายอาทิตย� ฤทธ์ิหมุน
62013085169 นายพิทักษ� พุกพิลา
62013085170 นางสาวอรนุช เพ็งเรือง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

62013085171 นางสาวอวัสดา ทาระลัย
62013085172 นายนครินทร� สิราริยกุล
62013085173 นางสาวศุภาพิชญ� อภิวัฒน�วราวงศ�
62013085174 นางสาวแพรวพรรณราย ศิริสิทธ์ิ
62013085175 นางสาวอังสนา เหมือนเทียน
62013085176 นางสาวจรรยพร ปFญญาธร
62013085177 นายภคิน วิชิตนพวรรณ
62013085178 นางสาวพิมพกานต� อินถา
62013085179 นายจิรายุ แสงทอง
62013085180 นางสาวจงรัก ยาแก%ว
62013085181 ว5าที่รตเฉลิมพงษ� สีใส
62013085182 นางสาวอรชุมา ช5างเงิน
62013085183 นางสาวจิตติมา ปYPแก%ว
62013085184 นางสาวบุณฑริกา องอาจ
62013085185 นายศิวา นนทศักด์ิ
62013085186 นางสาวกนกจันทร� จําปาคํา
62013085187 นางสาวรวิวรรณ คงความเจริญ
62013085188 นางสาวอภิญญวดี เพ้ียนผล
62013085189 นางสาวพันธ�ทิพย� ภู5ตระกูลพัฒนา
62013085190 นางสาวชนญาดา จุดประสงค�
62013085191 นางสาวอัญชลี ทองช5วย
62013085192 นางสาวอภิลักษณ� รุ5งศรีรัตน�
62013085193 นางสาวศกุนตลาภ� สาสนคุ%ม
62013085194 นางสาวแพรพลอย เข็มเพ็ชร�
62013085195 นางสาวเมลิน แสนกันยา
62013085196 นายยศวิน โสภา
62013085197 นายอมรเทพ สืบไทย
62013085198 นางสาวลักษมี หอมหวาน
62013085199 นางสาวมรรทนภร มงคลเบญจโชค
62013085200 นางสาวสุภาพร เพชรเขียว
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62013085201 นางสาวกัญญาภัค รัตนศรี
62013085202 นางสาวรจนา มหาไม%
62013085203 นางสาวโศภิตตา ดากระบุตร
62013085204 นางสาวสิรินดา แก%วรัตน�
62013085205 นางสาวนิตยา โพธ์ิภักดี
62013085206 นายณัฐชนน มวลจุมพล
62013085207 นายณัฐวุฒิ เชาว�หม่ืนไวย
62013085208 นางสาววราพร เสนา
62013085209 นางสาวสุภัคสินี ศรีสวน
62013085210 นางสาวศิรินันท� สว5างสุข
62013085211 นางสาวณัฐฐิญา พรมโต
62013085212 นางสาวศุภลักษณ� ศรีลูกวัฒน�
62013085213 นายกิตติศักด์ิ ชุมภูธิมา
62013085214 นางธีลฎี หันกลาง
62013085215 นายปณตธรรม ต้ังซุ5นหิ้ม
62013085216 นางสาวนภาพร พุฒเพ็ง
62013085217 นางสาวจริยา จันทร�แดง
62013085218 นางสาวสิตางศุ� เผือกพูล
62013085219 นางสาวบุญยวีร� เกิดจินดา
62013085220 นางสาวกัณฑรีย� เสรีสุข
62013085221 นางสาวปวีร�ธิยา วิสิฐชวานนท�
62013085222 นางสาวกนกพร บูรณะบุรี
62013085223 นางสาวดวงกมล เหมือนจันทึก
62013085224 นางสาวณัฐวรรณ มัชฌิมวงศ�
62013085225 นางสาวธิดารัตน� ใจปาละ
62013085226 นางสาวเจนจิรา หะยีอาแว
62013085227 นางสาวสาคร บุบผามาลา
62013085228 นายภาณุวิชญ� อุรบุญนวลชาติ
62013085229 นางสาวบุผา คงสว5าง
62013085230 นางสาวเพ็ญประภา บานสดชื่น

หน%า 2841 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085231 นางสาวบงกชพร แสนแปง
62013085232 นางสาวสุรีย�วิภา ตาฮี
62013085233 นายอิทธิฤทธ์ิ กลิ่นเจริญ
62013085234 นายคุณาธิป มหาต5างใจ
62013085235 นางสาวณัฐณิชชา ปานกลาง
62013085236 นายสุริยา พุ5มโพธ์ิทอง
62013085237 นายศักด์ิณรงค� ปานสีนุ5น
62013085238 นายสฤษฏ� ชนะภัย
62013085239 นางสาวธัญญพัทธ� ตาวงทิ
62013085240 นายพลภักด์ิ พลเพชร
62013085241 นายสราวุธ ปานมาศ
62013085242 นางสาวรําเพย สัตยาคุณ
62013085243 นางสาวหนึ่งฤทัย ผ5องสูงเนิน
62013085244 นางสาวนนทชา ป@วาวัฒนพานิช
62013085245 นางสุภาพร เทียมบุญประเสริฐ
62013085246 นางสาวภัทรจาริน แข5งเพ็ญแข
62013085247 นายธัชพล แก%วคชชา
62013085248 นายอากร ฐานบํารุง
62013085249 นางสาวปาจรีย� จิตรบําเพิง
62013085250 นายสิวะพงศ� พงศ�โสภา
62013085251 นางสาวนิลธิรา คําสม
62013085252 นางสาวสาวิณีย� คล%ายสุวรรณ�
62013085253 นางสาวอรทัย ประจําเมือง
62013085254 นางสาวสุกัญญา ภาระศรี
62013085255 นางสาวสุรางค�พิชญ� มิตตา
62013085256 นายอานนท� พ่ึงวิกรัย
62013085257 นางสาววิชชุพร สมบูรณ�
62013085258 นางสาวเพลินจิต เพ่ิมวัฒนา
62013085259 นางสาวสุชานาฎ สุยะราช
62013085260 นายโชติวิทย� สบายย่ิง

หน%า 2842 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085261 นางสาวดวงเดือน ภูทอง
62013085262 นางสาวรัตนาภรณ� ขาวสวี
62013085263 นายตรีระยุทธ สงสิน
62013085264 นายอภิสร จันทรวิภาค
62013085265 นางสาวสุภานัน ชูสุวรรณ
62013085266 นางสาววรรณศิริ อุ%มชู
62013085267 นางสาววาสนา แก%วคําพู
62013085268 นางสาวบุญวิภา พรหมศร
62013085269 นางสาวกมลชนก คุณยศย่ิง
62013085270 นางสาววรรณวิสา โปยขุนทด
62013085271 นางสาวไอริณ นาคปานเสือ
62013085272 นางสาวพิกุล อินทร�ลอย
62013085273 นายเอกพันธ� เจียมพิจิตรกุล
62013085274 นางสาวประภัสสร แสงศรี
62013085275 นางสาวอัจฉรา ปFญญาวงค�
62013085276 นางสาวเบญจมาภรณ� โกมล
62013085277 นางสาวยุพิน บัวอิ่มพันธุ�
62013085278 นางสาวสุภาลักษณ� สุทธิมาศ
62013085279 นางสาวจีรณัฐ รักสอาด
62013085280 นางสาวจินตนา ทองโสม
62013085281 นางสาวสิริกาญจนา ไชยวาส
62013085282 นางสาววรวรรณ ปFMนทอง
62013085283 นางสาวหนึ่งฤทัย เทพทอง
62013085284 นายนที รวมยอด
62013085285 นายพงษ�พัฒน� วงศ�บุญมา
62013085286 นางสาววริศรา รัมมะพันธ�
62013085287 นางสาวสิรีย� แสนสมรส
62013085288 นางสาวจิรปรียา บุตรเฉย
62013085289 นางสาววลัยลักษณ� เชื้อกEอง
62013085290 นางสาวศิริวิมนต� บุญอยู5

หน%า 2843 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085291 นางสาวชุตินาถ โอฬารเลิศกุล
62013085292 นายกฤตนันท� สวนจันทร�
62013085293 นางสาวสุทินา อาษาสิงห�
62013085294 นายกรพัศ เกียรติวินัยสกุล
62013085295 นางสาวกาญจนา โสโท
62013085296 นายอรัณ สมนีย�
62013085297 นางสาวณัฎฐา แสนเขียววงศ�
62013085298 นางสาวธารทอง แจ5มไพบูลย�
62013085299 นางสาวเจUะนูรีด%า เจะมูซอ
62013085300 นายณัฐดนัย ธีระปกรณ�กุล
62013085301 นางสาวประภาพร เชษฐาพงศาพันธุ�
62013085302 นายวิพล ทองเครือ
62013085303 นางสาวจริยานันท� เจริญเวช
62013085304 นายพชรพล พรมมา
62013085305 นายภูวนาถ รัตนแก%ว
62013085306 นายภาณุวัฒน� เสาวพันธ�
62013085307 นายกันตทัศน� สวพงษ�
62013085308 นางสาวรัตนา ยินดีชัย
62013085309 นางสาววริศรา บุญเจริญต้ังสกุล
62013085310 นายรัตนพล ภิรมย�แย%ม
62013085311 นายโกเมนทร� กระแสเทพ
62013085312 นางสาวนิศาชล เสียงล้ํา
62013085313 นางสาวมาริญา สีแก%ว
62013085314 นายยงศักด์ิ โชติรัตน�
62013085315 นายเอื้ออังกูร สายทอง
62013085316 นางสาวอภิญญา บุญวงศ�
62013085317 นายณัฐกฤต คงประจักษ�
62013085318 นางสาวนันท�ชญาน� เสาสําราญ
62013085319 นางสาวบุณยาพร นิลโนรี
62013085320 นางสาวกนกฉัตร เหมปFMน

หน%า 2844 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085321 นางสาวอุษา ห5ามผักแว5น
62013085322 นางสาวปรียาพร ทะปะละ
62013085323 นายณัฐกมล ช5วยเชิด
62013085324 นายพิเชษฐ� แซ5กUวย
62013085325 นางสาวกมลเนตร ชวรุ5ง
62013085326 นายวีระพงศ� ไหมทอง
62013085327 ว5าที่ร%อยตรีญานวรุตต� เทียมฮ%อ
62013085328 นางสาวอรมน ย้ิมย5อง
62013085329 นางสาวณัฐณิชาช� มาศวิศาลพงศ�
62013085330 นางสาวสุชิลา อาจหาญ
62013085331 นางสาวณิชชารีย� ทิพย�มณี
62013085332 นางสาววันวิสา เลิศวิเศษแก%ว
62013085333 นางสาวประภาพร ไชยพงศ�
62013085334 นายชยพล สมวงศ�
62013085335 นายอรรนพ พินทุเมฆินทร�
62013085336 นางสาวพักตร�พิไล แสงจินดา
62013085337 นายชลณัฐ เสาทอง
62013085338 นางนวลปรางค� ไชยเทพ
62013085339 นางสาวณิชดารินทร� เกษร
62013085340 นายพิเชษฐ�ชัย ต้ันเนียม
62013085341 นางสาววิภาพร โพธ์ิจําศีล
62013085342 นางสาวผุสดี เมฆตรู
62013085343 นางสาวบุญธิดา มานะ
62013085344 นายณัฐพล บุตทะปFญญา
62013085345 นายฮาฟ@ส เจUะเงาะ
62013085346 นางสาวพศิกา เอื้อสกุล
62013085347 นางสาวตูแวสารีฮะ ลอนิ
62013085348 นายพงศธร รุ5งเรือง
62013085349 นายณัฐกร เรือนมะกอก
62013085350 นางสาวสวรรยา หนูเอียด

หน%า 2845 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085351 นางสาวดารูณี เจะหะ
62013085352 นางสาวประภาภรณ� เพชรศรี
62013085353 นางสาวลัดดาวัลย� ป;องปลา
62013085354 นางสาวภ.ภัทชนิก สังข�เกษม
62013085355 นางสาวสุมินตรา จรรยาสกุลชาติ
62013085356 นางสาววิชยา วรรณสิทธ์ิ
62013085357 นางสาวณัฐกุล แสงสว5าง
62013085358 นางสาวพนิดา โหมฮัก
62013085359 นายบุญคุ%ม รักธงชัย
62013085360 นางสาวพัตเมาะห� ตะมะงา
62013085361 นายฐิติวัชร� สร%อยสนถาวรกุล
62013085362 นายศุภกร เลิศทินรัตน�
62013085363 นายพีรภัทร ศรีโพธ์ิ
62013085364 นางสาววรรณทิพย� แนวพระยา
62013085365 นางสาวนฤมล บุญขันธ�
62013085366 นางสาวกัญญารัตน� บุญพา
62013085367 นางสาวฤดีมาศ เหนียวแก%ว
62013085368 นางสาวบุญรักษา ดีเสมอ
62013085369 นางสาวภาวินี นาคํา
62013085370 นายเอกพจน� อุตรพันธ�
62013085371 นางสาวชัชฎาภรณ� โสมภา
62013085372 นางสาววิยะดา จิตจํานงค�
62013085373 นายตะวัน รุ5งแสง
62013085374 นางสาวป@ยะวรรณ ทองคณารักษ�
62013085375 นายภูวเดช ม่ันศักด์ิ
62013085376 นายสุขสันต� คําลือ
62013085377 นางพัชรินทร� บุญพิมพ�
62013085378 นางสาวสุพิชชา สีวันทา
62013085379 นางสาวพรศิรินทร� ประทุมคีรี
62013085380 นายภูริพัฒน� พลแสน

หน%า 2846 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085381 นางสาวสุนิสา แก%วเอโก
62013085382 นายยุทธนา คล%ายนัดที
62013085383 นางสาวยศวดี แทนแดง
62013085384 นางสาวจุฑามณี พรมนอก
62013085385 นางสาวตวงรัตน� คงกระจ5าง
62013085386 นางสาวเฉลิมพร เหลืองสุวรรณ
62013085387 นางสาวนฤญมล ทับทิมเขียว
62013085388 นายธนเดช เพชรโคตร
62013085389 นางสาวมณฑกานต� สีแดง
62013085390 นางสาวรัตน�ประภา เกษร
62013085391 นายวิชาญ เพชรมีแก%ว
62013085392 นางกมลวรรณ กิจประชา
62013085393 นายหลักศิลา คงทรัพย�
62013085394 นางสาวป@ยะพร โนนสูง
62013085395 นางสาวจันทรารัตน� ปรีสงค�
62013085396 นางสาววรรณวิสา จันทร�แก%ว
62013085397 นายสุกฤษฏ์ิพงษ� เกษรมาศมณี
62013085398 นายธนภูมิ ยงค�วงศ�ไกรศรี
62013085399 นางสาวณัฐฐา มุ5งงาม
62013085400 นางสาวเบญญาภา อุบลสอาด
62013085401 นายทรงศักด์ิ พรหมเพศ
62013085402 นางสาวกรชนก ประทาน
62013085403 นางสาวศิริวรรณ มีเพ็ชร
62013085404 นางสาวศิริเพชร สนธ์ิน%อย
62013085405 นางสาวกุสุมา ทอนสูงเนิน
62013085406 นางสาวปาริฉัตร สุวรรณเมือง
62013085407 นางสาวเบญจวรรณ ทรัพย�น5วม
62013085408 นางสาววรรณิศา สิทธี
62013085409 นางสาวสุวภา กลั่นจันทร�
62013085410 นางสาวอาริศสา กิจขุนทด

หน%า 2847 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085411 นายราเมศวร� แสนย%อย
62013085412 นายเจนณรงค� หมอกมืด
62013085413 นางสาวชัญญานุช เสมอสาย
62013085414 นางสาวปพิชญา หลักฐาน
62013085415 นางสาวธัญญณัฏฐ� โอชนานนท�
62013085416 นางสาวจรัลพร วัฒนสิงหะ
62013085417 นางสาวมัลลิกา สันทอง
62013085418 นางสาวศิริวรรณ สาริศรี
62013085419 นางสาวจิตรา ศรีทอง
62013085420 นางสาววัลคุ�วดี พลไชย
62013085421 นางสาวเบญจวรรณ สุขัน
62013085422 นายภัทร เชื้อประไพศิลป
62013085423 นายศิริวัฒน� แก5นจันทร�
62013085424 นางสาวอรวรรณ ต%นเงิน
62013085425 นางสาวนิสาชล ศรีชะเนตร
62013085426 นายศุภนัฐ ทองศรี
62013085427 นางสาวภัสนันท� สิทธิจรรยาวัลย�
62013085428 นางสาวพัชรัช เรียบร%อย
62013085429 นางสาวขนิษฐา บุญนิตย�
62013085430 นางสาวจุฑามาศ กิจนิเทศ
62013085431 นางสาวศศินิภา สมันชาติ
62013085432 นางสาวดนยา สุวรรณวงศ�
62013085433 นายยุธนา โชคบัณฑิต
62013085434 นางสาวมนทชา ภิญโญชานนทน�
62013085435 นายสิปปนนท� สมบูรณ�
62013085436 นางสาวภัสชฎา ดวงเทียน
62013085437 นายธีรภัทร ข%อค%า
62013085438 นางสาวส5าหรี ประไชโย
62013085439 นายธีระ แก%วปรุง
62013085440 นายธราเทพ มหาพรหม

หน%า 2848 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085441 นายกิตติโชติ เกษม
62013085442 นางสาวจริญญา ณ สงขลา
62013085443 นางสาวสุภัชชา ลาดสลุง
62013085444 นายเพชรผลาญชัย นัยนามาศ
62013085445 นางสาวชุติมา กาจูUด
62013085446 นายโกมิน เกตุโสภณ
62013085447 นายธีรวัฒน� อ5อนวาที
62013085448 นางสาวแพรพรรณ คุณพรหม
62013085449 นางสาวนาเดียร� จิตติกานต�
62013085450 นางสาวหฤทชนันท� เมฆเลื่อม
62013085451 นางสาวอนงค� ขามชู
62013085452 นางสาวกิติมา พ่ึงรื่นรมย�
62013085453 นางสาวเจนจิรา สุภาอ%วน
62013085454 นางสาวนารีรัตน� พรหมใจบุญ
62013085455 นางสาวศิรินภา พิมพ�ทอง
62013085456 นางสาวชนิดา วรรณทอง
62013085457 นางสาวมนัสนันท� แสงหิ่งห%อย
62013085458 นางสาวอรณิชา ยาวิไชย
62013085459 นายวีรชาติ มากสัมพันธ�
62013085460 นายธนากร สมบูรณ�อารี
62013085461 นางสาวลลิตา นิยมรัตน�
62013085462 นางสาวนริศรา กุลเกลี้ยง
62013085463 นางสาวอังคณา เบิกบาน
62013085464 นางสาวกนิษฐา ทองสุข
62013085465 นางสาวกัลย�สุดา สุทธิพันธ�
62013085466 นายเอกภาวิน แซ5เหวียน
62013085467 นางสาวมุทิตา วินเหมือน
62013085468 ว5าที่ ร.ต.ธนวัต เจริญพวงแก%ว
62013085469 นายกษิเดช พิมตะครอง
62013085470 นางสาวกาญจนา ทองคํา

หน%า 2849 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085471 นางสาวรังสิมา หล5อนภาชัยสกุล
62013085472 นางสาววารุณี สุสิริลาภกุล
62013085473 นายณัฐศรุต เสนิทัย
62013085474 นางสาวพิมพลอย กิตติภรไพโรจน�
62013085475 นางสาวปภัสสร นามจิรโชติ
62013085476 นางสาวปFญชลี บุญชิต
62013085477 นางสาวณัฐวรรณ ผลจันทร�
62013085478 นายสุทธิพงษ� ลิ้มกิตติอาภา
62013085479 นายศรราม ศรคํา
62013085480 นางสาวศรุชา มหาคามินทร�
62013085481 นายติณณภพ ดิษฐ�บุญเชิญ
62013085482 นายดวัส จันทร�ประเสริฐ
62013085483 นางสาวศุภนิดา มาลัยทอง
62013085484 นายประเมศฐ� พิชญ�พันธ�เดชา
62013085485 นางสาวธมลวรรณ สุขประเสริฐ
62013085486 นายจีรเดช ไสยกุล
62013085487 นางสาวณัฐหทัย ฉวีพิศาล
62013085488 นางสาวแก%วตา ชุติธรรมนาถ
62013085489 นางสาวจริยา สายแสง
62013085490 นางสาวกุลชน ชนะรัตน�
62013085491 นางสาวนฤมล ทองนอก
62013085492 นางสาววิมลพรรณ มงคล
62013085493 นางสาวระพีพรรณ หลั่งน้ําทิพย�
62013085494 นางสาวพชรี กาต๊ิบ
62013085495 นางสาวปวีนา เชี่ยวพานิช
62013085496 นายสิทธิธัช ศิริภิรมย�
62013085497 นางสาวเบญจวรรณ โคตรพรม
62013085498 นางสาวสุดารัตน� สุดใจ
62013085499 นางสาวสุชานาถ คําเบ%า
62013085500 นายอัครเดช ตรรก�ชูวงศ�

หน%า 2850 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085501 นางสาวระวีนุช ต%นชมภู
62013085502 นายธนภัทร สิทธาจริยา
62013085503 นายวรพล เพ็ชรภา
62013085504 นางสาวสุทธิดา แก%วมะณีย�
62013085505 นางสาวลาวัณย� หาญชัย
62013085506 นางสาวชลนิภา รุ5งเรืองศรี
62013085507 สิบเอกพีระวัฒน� ไชยฤทธ์ิ
62013085508 นางสาวทิวาพร วิลามาศ
62013085509 นางสาวชลลษา แผ5นทอง
62013085510 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีป@Pนแก%ว
62013085511 นายวรายุทธ์ิ วงศ�ชู
62013085512 นายธภัทร ภูมิโสม
62013085513 นายธนดล อุษณกรกุล
62013085514 นางสาวจันทร�จิรา นาวารี
62013085515 นายณัฐพล สืบธรรม
62013085516 นางสาวพิมพ�นารา ลิมปQกาญจนวัฒน�
62013085517 นางสาววิจิตรา แก%วยงกฏ
62013085518 นางสาวยุประภา จิตชัย
62013085519 นายกิตติ พูสุวรรณ
62013085520 นางสาวกรรณิกา เวียงคํา
62013085521 นายสุริยา วงฮาด
62013085522 นายอาณัติ ภูกองไชย
62013085523 นางสาวน้ําทิพย� โมฆรัตน�
62013085524 นายวทัญ\ู สาแก%ว
62013085525 นายจีรศักด์ิ เย็นวัฒนา
62013085526 นางสาวจีราวรรณ สนองหม%อ
62013085527 นางสาวอรทัย โตเกิด
62013085528 นางสาวเพ็ญนภา พ5วงแพ
62013085529 นางสาวเกศกนก พันมะวงค�
62013085530 นางสาวนภัสสร รอดเที่ยง

หน%า 2851 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085531 นายพสธร ชุมประเสริฐ
62013085532 นางสาวภัทราพร โหลคํา
62013085533 นางสาวอัญชลีพร แก%วประสม
62013085534 นางสาวสุนัฐตา ปFญญาทิพย�
62013085535 นางสาวลภัสรดา สิทธิวงค�
62013085536 นางสาวสุณิสา ฤทธ์ิดี
62013085537 นางสาวสุมาลี กาบก%วง
62013085538 นางสาวสตรีรัตน� สินธุ�หมู5
62013085539 นางสาวสรินญา อาจปFกษา
62013085540 นางสาวมนทยา ดอนไพรบุญ
62013085541 นางสาวจิรวรรณ ไล5เวช
62013085542 นางสาวอมรรัตน� ทองใบ
62013085543 นายศุภณัฐ ลัภกิตโร
62013085544 นางสาวอาภาพร บัวกระสังข�
62013085545 นางสาวพนิดา การุญ
62013085546 นายบัณฑิต ลิ้มเลิศเจริญวนิช
62013085547 นางสาวสิฏฐี ส5องแสง
62013085548 นางสาวจารุวรรณ ลัดดาโชติ
62013085549 นางสาวพชรพร ทวินันท�
62013085550 นางสาวพิชญา สงสําเภา
62013085551 นายชาคริต คงแก%ว
62013085552 นางสาวสุวิมล คําโทน
62013085553 นายเนติพงษ� นนชัย
62013085554 นางสาวพัชร�นันทน� ธรรมพิชัย
62013085555 นางสาวชุติมา ม5วงช%าง
62013085556 นายณฐชนนท� แขวนสันเทียะ
62013085557 นางสาววรรษชล ตะกรุดโทน
62013085558 นางสาวจิราพร เพชรน%อย
62013085559 นางสาวกรกนก แจ%งกลั่น
62013085560 นางสาวเจษฎาพร แท5นแก%ว

หน%า 2852 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085561 นางสาวขวัญกมล พุ5มกําพล
62013085562 นางสาวสุวนันท� สังฆะสอน
62013085563 นางสาวขวัญศินีย� เบ็ญหีม
62013085564 นางสาวธนัชญา กลั่นรอด
62013085565 นางสาวณกานดา ธนาพิริยะ
62013085566 นางภาวดี เจริญรักษ�
62013085567 นายปรเมษฐ� ประโยชน�ย่ิง
62013085568 นายอัครพล ผูกทวนทอง
62013085569 นายชวัลวัฒน� โสภาพัฒนชัยกุล
62013085570 นางสาวสุชาดา สยามมล
62013085571 นางสาวชาลิสา องอาจ
62013085572 นางสาวกันยาวัตร หงษ�วิไล
62013085573 นางสาวสกุลรัตน� คมแหลม
62013085574 นางสาวดวงนภา ทองบ5อ
62013085575 นางสาวอัญชนา ผลเกิด
62013085576 นางสาวจิตติณัฏฐ� เกษม
62013085577 นางสาวอัชชาพร สุชีพ
62013085578 นายวรพล นิลารัตน�
62013085579 นายชัยธวัช โขวิฑูรกิจ
62013085580 นางสาวณิชนันท� เปYMยเอ%ย
62013085581 นางสาวนันทวัน กรณีย�
62013085582 นางสาวชนิสรา ฐิติกรวรชาติ
62013085583 นางสาวณัฐวรุณ เทศงามถ%วน
62013085584 นางสาวจิตราภรณ� ศักด์ิเศรษฐ�
62013085585 นางสาวยลลดา ตุ%มทอง
62013085586 นางสาววิชญาดา เอี่ยมมา
62013085587 นายสุทธนา คงเกิด
62013085588 นายทศพล สุทธนะ
62013085589 นายจิรวิทย� ต้ังพีระสิทธ์ิ
62013085590 นางสาวจตุพร ชมลา

หน%า 2853 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085591 นางสาวประภัสสร มีใจกลั่น
62013085592 นายสันติชัย แก%วเพชร
62013085593 นางสาวศุภางค�ลักษณ� ภู5ระหงส�
62013085594 นางสาวพรพัสกร เพ็ญสว5าง
62013085595 นางสาวรุ5งนภา หนูนวล
62013085596 นางสาวกันตา ปรัชเจริญวนิชย�
62013085597 นางสาวจีรนันท� ทิพย�รัตน�
62013085598 นางสาวคัทลียา อุทา
62013085599 นางสาวพรธวัล เดชอาษา
62013085600 นายเกียรติศักด์ิ สินนาค
62013085601 นางสาวพิมพ�ชนก ไลตระกูล
62013085602 นายชาญยุทธ วิจิตย�พงษ�
62013085603 นางสาวป@ญารัตน� จิตติรังสรรค�
62013085604 นายอุดมศักด์ิ ช5างสาน
62013085605 นางสาววรนุช รงค�ทอง
62013085606 นางสาวพัชรินทร� พ่ึงมี
62013085607 นางสาวศิริพร สวัสดี
62013085608 นางสาวอภิญญา เชื้อเล็ก
62013085609 นางสาวชนิดา บัวผัน
62013085610 นางสาวซารีนา วานิ
62013085611 นางสาวปาริตา มาตมา
62013085612 นางสาวพรนิพา ยาวิเลิง
62013085613 นางสาวก่ิงกมล ก่ิงแก%ว
62013085614 นางสาวปานทิพย� ปทุมานนท�
62013085615 นางสาวรุ5งทิพย� ศิริพิพัฒน�ไพสิฐ
62013085616 นางสาวนวลชนา ธาตุวิสัย
62013085617 นางสาวธนัชชา สอดสุข
62013085618 นางกรทิพย� บุญเสถียร
62013085619 นางสาวอรยา เจริญสุทธิกุล
62013085620 นายภิตะพันธุ�ติศักด์ิ พลเดช
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085621 นางสาวสุทธิดา โมละดา
62013085622 นายอธิป สิบพลาง
62013085623 นายนิรัตติศัย แก%วกาวี
62013085624 นายศิวะดล นิลสุข
62013085625 นางสาวเกสินี รินไธสง
62013085626 นางสาวกรณิศ ดวงแก%ว
62013085627 นางสาวชลิตา บวรบุญ
62013085628 นางสาวนิภัทรา ฉํ่าน%อย
62013085629 นางสาวลดาศิริ อันยงค�
62013085630 นางสาวปรารถนา อุณาพรหม
62013085631 นายนฤนาท รักษาจันทร�
62013085632 นางสาวกัญญ�วรา สิตวาสี
62013085633 นางสาวมานิดา จันทราภากร
62013085634 นางสาวอริสรา วัฒนภาพ
62013085635 นายภูมิ สังฆรังษี
62013085636 นางสาวศิริพร ศรีนนท�
62013085637 นางสาวพัชรี ทีปะลา
62013085638 นางสาวธัญญา ราดํา
62013085639 นางสาวกนกกานต� วังทะพันธ�
62013085640 นางสาวพนิดา ทองอ5วมใหญ5
62013085641 นางสาววิลาสินี เขียวจันทร�แสง
62013085642 นางสาวปFทมพร กันนะพันธุ�
62013085643 นางสาวจิดาภา มณีสิงห�
62013085644 นางสาวเปรมมิกา สุกิจไพศาล
62013085645 นายศิวภัฏ เทพแดง
62013085646 นายณัฐพล สายตํา
62013085647 นางสาวฑีชาณัฏฐ� หม่ืนสมบัติใหม5
62013085648 นางสาวเจนจิรา เมฆขลา
62013085649 นายจิตรทิวัส ยังทรัพย�
62013085650 นางสาวชุลีกรณ� เล็กกระจ5าง

หน%า 2855 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085651 นางสาวจุฑาทิพย� เป;าทอง
62013085652 นางสาวจุรีพร เสรีสัจจพจน�
62013085653 นางสาวจันทิรา ศรีสมรัก
62013085654 นายศัณหรัณย� สงรักษ�
62013085655 นางสาวจารุตา จิตรอิ่ม
62013085656 นางสาวธราณี บาลทิพย�
62013085657 นายธรรศพงศ� ชัยสุริยรังษี
62013085658 นางสาวศกลวรรณ นาจรูญ
62013085659 นายสรศักด์ิ ลังศิริรักษ�
62013085660 นางกชพร อับดุลเลาะ
62013085661 นางสาวสุดารัตน� พิมพานนท�
62013085662 นางสาวจินตหรา ทองช%อน
62013085663 นายพลากร หาญกล%า
62013085664 นางสาวสิริกาญจน� บุญมาสุ
62013085665 นางสาวเกษร นรินทร�นอก
62013085666 นางสาวกชกร สระประเทศ
62013085667 นางสาวนิภาพร อุ5นเปYย
62013085668 นางสาวญาณณศรณ� แสงเดช
62013085669 นางสาวชนิสรา ถึงคุณ
62013085670 นางสาวชมพูนุท อรัญนารถ
62013085671 นายสรายุทธ รอดศรีนาค
62013085672 นางกิตติพร จุลละบุษปะ
62013085673 นางสาวธนภรณ� หอมกลิ่นเนียม
62013085674 นางสาววัลชลี ปYกา
62013085675 นางสาวพัชระภรณ� ภาพสุวรรณ
62013085676 นางสาววาสนา อุดที
62013085677 นางสาวธนวรรณ ฉิมเงิน
62013085678 นายปาณัสม� วีรเดชกําแหง
62013085679 นางสาวชลิตา คงทอง
62013085680 นางสาวรจนากร ใจขํา

หน%า 2856 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085681 นางสาวศุทธนุช วีระวานิช
62013085682 นายพรเทพ หงษ�โต
62013085683 นางสาวกุลยารัตน� เพชรโพธ์ิ
62013085684 นางสาวอังสณา จิตรอําไพ
62013085685 นายคมสัน พลวัน
62013085686 นางสาวแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร
62013085687 นางสาวศรสวรรค� คําไซร%
62013085688 นางสาวอินทร�ทุภา บุปผา
62013085689 นางสาวณัฏฐ�ธชธร พฤกษ�ปFญญกุล
62013085690 นางสาวสุภัสชา โสดา
62013085691 นางสาวจีราภัคค� สอนทํา
62013085692 นายจีรพันธ� พลายอยู5วงษ�
62013085693 นางสาวอภิลาวัณย� เกษเกษม
62013085694 นายภานพ ธารพนาลี
62013085695 นางสาวพรรณราย แสงอุ5น
62013085696 นายสิงห�คํารณ สุวรรณรัตน�
62013085697 นางสาวกัลยา จีนขว้ัน
62013085698 นายชาตรี คําพันธ�
62013085699 นางสาวชนัญชิดา ธนาบูรณศักด์ิ
62013085700 นายสุรศักด์ิ ทิพพามา
62013085701 นายธีระวิทย� วงศ�วรัญ\ู
62013085702 นายกมล เพ็ชรปFญญา
62013085703 นางสาวชลธิชา ผลาหาญ
62013085704 นางสาวอรสินี อมรึก
62013085705 นางสาวนุชจรี ขุนราม
62013085706 นางสาวอัจจิมา ศรีสว5าง
62013085707 นายกัณฐวีร� จินตานนท�
62013085708 นางสาวปFทมาภรณ� ใจนวน
62013085709 นางสาวปFทมา ได%แทน
62013085710 นายกฤตภาส พรหมอ5อน

หน%า 2857 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085711 นายรณกร ลอยบรรดิษฐ
62013085712 นางสาวจิราภรณ� กUกพิทักษ�
62013085713 นางสาวกุลิสรา สุขคง
62013085714 นางสาวพิมพ�ลดา นิติยศธนพงษ�
62013085715 นางสาวณัฐธิดา กาญจนกุล
62013085716 นางสาวณัชชารีย� อริยนิธิทวีสุข
62013085717 นางสาวสุทธนา อร5ามเรือง
62013085718 นางสาวสิริวัฒน� สุขะ
62013085719 นายณภัทร กองจันทร�
62013085720 นายมารุต ปากหวาน
62013085721 นายณัฏฐ� เดชปFMน
62013085722 นางสาวป@ยะรัตน� ชูเพ็ง
62013085723 นางสาวสุดธิดา สนั่นศรีสาคร
62013085724 นางฐิติรัตน� โพธ์ิขํา
62013085725 นายอภิษฏา ปานเกิด
62013085726 นางสาวปFญญดา ปFญญาคําเลิศ
62013085727 นางสาวเบญญาภา อ5อนหวาน
62013085728 นางสาวรังสิมา วิเชียร
62013085729 นายอรรถกร บุญต้ัง
62013085730 นายป@ยวิทย� มุงคุณคําชาว
62013085731 นายอนุชิต อรรคสังข�
62013085732 นางสาวพลอยเพชร พรมรัตน�
62013085733 นายณัฐฐพล ร%อยพวง
62013085734 นางสาวสรวงกมล ปรีชาสุชาติ
62013085735 นายปรัตถกร แซ5ลี้
62013085736 นายตักวา ยูโซUะ
62013085737 นางสาวสุนิสา ศิริสมบัติ
62013085738 นางสาวชนิญา คันธารราษฎร�
62013085739 นางสาวจินดารัตน� ชูคง
62013085740 นางสาวพุ5มพร ศิริโชติ

หน%า 2858 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085741 นายมนัสชัย อุ5นศิริ
62013085742 นายวัชระ อินทโชติ
62013085743 นางสาวสุธิมา ทวนธง
62013085744 นางสาวจันธิมา สาคุณ
62013085745 นางสาวชัญญาพัทธ� ชัยบุตร
62013085746 นางสาวนุชจรี นิธิอุทัย
62013085747 นางสาวสลิลทิพย� เลิศไกร
62013085748 นางสาวนภัส พยัฆศิริ
62013085749 นางสาววรรณพร ผือโย
62013085750 นางสาวจันทร�จิรา รู%ดี
62013085751 นางสาวสุธามาศ แสงเสวต
62013085752 นายธีระพงษ� แซ5หลือ
62013085753 นายยอพิชญ� จงทอง
62013085754 นายกิตติพัทธ� กัลยาศิริ
62013085755 นางสาวอรรัตน� เที่ยงแท%
62013085756 นายเมธาวัชร แย%มนุ5ม
62013085757 นางสาวอภิชญา ปFนดีกา
62013085758 นางสาวอนรรฆวี สุขศิริกุล
62013085759 นายทีปกรณ� บุญอร5าม
62013085760 นายพีรพัฒน� บัวขาว
62013085761 นางสาวพจณาพร ศรีคมศักด์ิ
62013085762 นางสาวมัลทนา อุ5นเบ%า
62013085763 นางสาวเอื้ออารีย� ดอนเตาเหล็ก
62013085764 นางสาวหนึ่งฤดี บุญรักษา
62013085765 ว5าที่ ร.ต.บอย บุตรพรม
62013085766 นางสาวปภัสรา ทักษาดิพงษ�
62013085767 นางสาววชิดา ธนาพิตรพิบูล
62013085768 นายธชณัฐ ทองเนื้อห%า
62013085769 นายรัชชาศักย� วัฒนธรรมเมธี
62013085770 นางสาวอนุชธิดา บุญฉลวย

หน%า 2859 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085771 นางสาวนัยนา บุบปะปา
62013085772 นายวรุณ กองอนันต�เดช
62013085773 นายวิทิตชล เปาทอง
62013085774 นางสาวอรทัย ชัยวุฒิ
62013085775 นายวรพล สูงเรือง
62013085776 นางสาวปรางทิพย� เทพเสนา
62013085777 นายภูวเรศ จิตรามาส
62013085778 นางสาวพัชรี เนื้อนวล
62013085779 นางสาวปรัษณีย� เชิงหอม
62013085780 นางสาวกันต�กนิษฐ� กลิ่นเพย
62013085781 นายนที โพธ์ิสุวรรณ�
62013085782 นางสาวกัญญ�ฐญาณ� ตันติประเสริฐ
62013085783 นางสาวอานัดดา หัสกรรัตน�
62013085784 นายศรพรหม นามวันรุ5ง
62013085785 นางสาวปรางค�มาส พ่ึงทอง
62013085786 นางสาววรางคณา วงษ�สด
62013085787 นางสาวกัญจน�ภัสสรณ� เม5นขํา
62013085788 นางสาวมินทร�ธพร สุขแจ5ม
62013085789 นางสาวสุภาพรรณ พงษ�ภู5
62013085790 นางสาวศิริวัลย� ทับผล
62013085791 นายธีรภัทร เจริญกิจ
62013085792 นางสาวศรัณญา สว5างใจ
62013085793 นางสาวศศิพัชร� คล%ายประสิทธ์ิ
62013085794 นางสาวรัตน�ติยากรณ� บุตรวงศ�
62013085795 นางสาวญานิกา ปลอดภัย
62013085796 นายนัทธพงศ� ลิ้มเลิศตระกูล
62013085797 นางสาวกุลรวี จันทร�อุไร
62013085798 นางสาวจีรภา นุ%ยเกลี้ยง
62013085799 นางสาวพัชราพร อิ่มเขียน
62013085800 นางสาวชนากานต� คําคล%อย

หน%า 2860 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085801 นางสาวยลรดี จันทร�ทอง
62013085802 นางสาวพฤฒิพร เพียรทํา
62013085803 นางสาวขนิษฐา จินดาคํา
62013085804 นางสาวธิติพร หมูสีโทน
62013085805 นางสาวดารณีกร ยะเมา
62013085806 นางสาวอํานวยพร ศรีจําปา
62013085807 นายปฐวีรัฐ ศรีมา
62013085808 นางสาวเนาวรัตน� แก%วกัณหา
62013085809 นางสาวอริสรา แข5งขัน
62013085810 นางสาวสุดาภรณ� เฮ%ากอก
62013085811 นางสาวพัณณิกา ขัดเสริม
62013085812 นางสาวพรสวรรค� ศิวะสินางกูร
62013085813 นางสาวดาร�หรา ถ่ินวงษ�แดง
62013085814 นายณัฐพงศ� สําอางค�
62013085815 นายโสภณ ประวรรณรัมย�
62013085816 นางสาวพาทินธิดา หวังประสพกลาง
62013085817 นายวีรวิชญ� รังสิจิรโรจน�
62013085818 นางสาวนุชนาฎ เทพกฤษณ�
62013085819 นายอนุรักษ� แสนนา
62013085820 นางสาวปาริฉัตร สิงหพงษ�
62013085821 นางสาวฮูไซฟะห� บาฮา
62013085822 นางสาวสุฑาทิพย� จันสน
62013085823 นางสาวจุฑารัตน� คีรีพฤกษ�
62013085824 นางสาวปภาดา เย็นสุขโข
62013085825 นางสาวพชรอร เพชรสมุทร
62013085826 นางสาวกัญญารัตน� ตาโม5ง
62013085827 นางสาวทวิชชา ทองดอนแอ
62013085828 นางสาววิษณุการณ� หน5อคํา
62013085829 นางสาวสุดารัตน� ลายม่ัน
62013085830 นางสาวนันทภัค แพใหญ5

หน%า 2861 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085831 นางสาวภรณ�ชนก วัชรเสวี
62013085832 นายคทาวุธ เล็กน%อย
62013085833 นางสาววริศรา ตังศรี
62013085834 นายอภิศร เรืองแก%ว
62013085835 นายเจตดิลก ปธิปะปา
62013085836 นางสาววรัญญา ยังตรง
62013085837 นางสาวน้ําฝน แซ5เบ%
62013085838 นายศราวุฒิ แท5นทอง
62013085839 นายพัฒนะ จงรุ5งเรืองวัฒนา
62013085840 นางสาวอัญชลี ไพรบึง
62013085841 นางสาวธันย�ชนก เอกนาม
62013085842 นางสาวใจชนก เอกาบูรณ�
62013085843 นายภัทรพล นิลศรีเพชร
62013085844 นางสาวปFทมวรรณ อมรธีระกุล
62013085845 นางสาวกุลรภัส เพ่ิมพูล
62013085846 นางสาววิจิตรา เอมอ5อง
62013085847 นายพลวัต ทองคณารักษ�
62013085848 นางสาวแคทลียา พรประสิทธ์ิ
62013085849 นางสาวเฉลิมขวัญ บุญประเสริฐ
62013085850 นายปฏิภาณ โอภาสสถาวร
62013085851 นางสาวปุณยวีร� ศุภรินทร�
62013085852 นางสาววริศา ดํารงค�กุล
62013085853 นางสาวอารีลักษณ� เกษมาลา
62013085854 นางสาวน้ําหอม ประดิษฐ�
62013085855 นายนิรัตน� คงทองศรี
62013085856 นางสาวกวิสรา ปานแก%ว
62013085857 นายสมพล โนรีมัน
62013085858 นางสาวสิริกร เทพทัศน�
62013085859 นายวิริยะ มูลศรี
62013085860 นายวิชยุตม� สุนทรวิริยะวงศ�

หน%า 2862 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085861 นายสงกรานต� มาดโพธ์ิ
62013085862 นายนรินทร� เทียมสิงห�
62013085863 นางสาวศิริพร ลานดอกไม%
62013085864 นางสาวอิสรียา อิดอ5อน
62013085865 นายภาคภูมิ หมายม่ัน
62013085866 นางเขมจิรา ชมภูบุตร
62013085867 นางสาวมะลิวัลย� ปราสาทดีย่ิง
62013085868 นางสาวปภัสรา กะรนรักษ�
62013085869 นางสาวจุติรักษ� ศรีมันตะ
62013085870 นางสาวรัชดาภรณ� สุพมิตร
62013085871 นายเอกวิทย� โกพลรัตน�
62013085872 นางสาวเหมือนฝFน ปFทวงค�
62013085873 นายสุรเดช พันธุ�ดี
62013085874 นางสาววีรยา แก%วสวัสด์ิ
62013085875 นางสาวนริศรา ทิปกะ
62013085876 นางสาวธนัชชา เทพทัต
62013085877 นางสาวปาจรีย� วรสุทธ์ิ
62013085878 นายพีรพงศ� พุ5มประดับ
62013085879 นางสาวลัคนา ปFกกาโต
62013085880 นางสาวนัชชา คงกําเหนิด
62013085881 นายธเนศ ตันติสาธิต
62013085882 นางสาวอมรวิไล ศรีสุวรรณ
62013085883 นายภัทรพงษ� ทิพย�รักษ�
62013085884 นายวิรุฬห� จุลวาทิน
62013085885 นางสาวมาริษา ล%วนดี
62013085886 นางสาวโปรดปราน เพียวประเสริฐ
62013085887 นางสาวนฤมล แก%วพวงมณี
62013085888 นางสาวกฤตยา โสลิภา
62013085889 นางสาวชนัญญา พรหมภักดี
62013085890 นางสาววิจิตรา แสนคนึง

หน%า 2863 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085891 นายนรานุวัฒน� คงศรี
62013085892 นางสาวพนิดา หวังสกุล
62013085893 นางสาวศิริพรรณ เรืองศรี
62013085894 นางสาวปรียานุช พูนขวัญ
62013085895 นายศิรสิทธ์ิ กรกมลวิลาศ
62013085896 นางสาวมลิวัลย� ชนะสิงห�
62013085897 นางสาวสาวิณีย� พุ5มรัตน�
62013085898 นางสาวยุวรรณดี บุตรเกตุ
62013085899 นางสาวรัตนา มงคลเลิศ
62013085900 นายจักรพรรดิ ฦาชาฤทธ์ิ
62013085901 นางสาววรรณวิสา จันทะนป
62013085902 นางสาวณัฐกาญน� ไชยศรีรัมย�
62013085903 นางสาวสุภาพัชน� เมตไตรพันธุ�
62013085904 นางสาวศศิวิมล แก%วลา
62013085905 นางสาวสุปรียา ใจกว%าง
62013085906 นางสาวกรกนก อาทิตย�วงษ�
62013085907 นางณัฏฐกมล บุญนพ
62013085908 นางสาวธีราภัทร กองเงิน
62013085909 นายกฤษฎา หมู5อุบล
62013085910 นางสาวบุญญาภรณ� โรจนสุวรรณชาติ
62013085911 นายธนา ดํารงค�ไชย
62013085912 นางสาวธนัญนัต หม่ืนพัด
62013085913 นางสาวนันถพร รักการษ�
62013085914 นางสาววรัญญา ม5วงม่ังมี
62013085915 นายกรรัชต� บุญแก%วสุข
62013085916 นางสาวสุชานันท� พรหมจันทร�
62013085917 นายภูบดี แสงสุริยัน
62013085918 นายพีรสีห� พวงดอกไม%
62013085919 นางธิดารัตน� พชรปกรณ�พงศ�
62013085920 นางสาววัณณ�วิสุทธ์ิ ต้ังพรโชติช5วง

หน%า 2864 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085921 นางสาวรวินท�รัตน� ติณณโชติหิรัญ
62013085922 นางสาววิรัลพัชร อังกูรธนาวณิชย�
62013085923 นายพิตรพิบูล กนกทิพปภา
62013085924 นายศุภดิษฐ� สร%างอําไพ
62013085925 นายภูบดินทร� อุปละสืบ
62013085926 นางสาวนัฐพร บุญเพ็ง
62013085927 นางสาวมนสิชา ธรรมโชติ
62013085928 นายทัศน�พล ทิพยเลิศ
62013085929 นางสาวปฏิภากร จ5าผาย
62013085930 นายอนุวัตร� นิลเผือก
62013085931 นางสาวเจริญศรี จิตรีมิตร
62013085932 นายหิรัญ ทนคง
62013085933 นายสยมภู สุทธิศาล
62013085934 นางสาวนันทพร ภัสสร
62013085935 นายปริญญา ธรรมาวุฒิ
62013085936 นายไชยภัทร ทุมมณี
62013085937 นางสาวธิดารัตน� ถนอมผล
62013085938 นางสาวสุทธิดา กึกสูงเนิน
62013085939 นายสถาพร พรหมเลิศ
62013085940 นางอัมรินธ� เล็กจุฬา
62013085941 นางสาวอัสสยาพร เรืองผึ้ง
62013085942 นางสาวกรรวี ทรงสกุล
62013085943 นางสาวหนึ่งหทัย ลินใจแก%วดุสิต
62013085944 นางสาวมัทนา บิกขุนทด
62013085945 นายกิตติภพ อภิโรจน�
62013085946 นางสาวนิฤมล บริสุทธ์ิ
62013085947 นายภานุกฤษ จันทร�ราชา
62013085948 นางสาวเมธนุช จําปาศรี
62013085949 นางสาวสุวนันท� แก%วคําไสย�
62013085950 นายกรวิชญ� สุดจันทร�

หน%า 2865 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085951 นางสาวธาราทิพย� ขุนทรง
62013085952 นายป@ยวัฒน� วงษ�สวาท
62013085953 นายอดิศักด์ิ สุขสมจิตร�
62013085954 นางสาวฐาปนี จันทรวิเชียร
62013085955 นายณน5าน สอนพรหม
62013085956 นายจิรัฏฐ� ประสงค�เจริญ
62013085957 นางสาวป@ยวดี เตยไธสง
62013085958 นางสาวสาธนี หมีทอง
62013085959 นางสาวสุภิญา เข็มแก%ว
62013085960 นางสาวเฉลิมขวัญ มีโคตร
62013085961 นางสาวเกวลี ปลื้มมะลัง
62013085962 นายเจษฎา สกุลเขียว
62013085963 นางสาวนทกัญ อิสโม
62013085964 นางสาวจิตรเลขา หนูเอียด
62013085965 นางสาวพนิดา บุญคุ%ม
62013085966 นางสาวปFทมวรรณ วงษ�จันทร�
62013085967 นางสาวนิวรา เครือแปง
62013085968 นายจักรพงศ� ทรัพย�สมบูรณ�
62013085969 นางสาวกมลวรรณ แสนดี
62013085970 นางสาวลัดดาวัลย� วงค�ชาชม
62013085971 นายธีรภัทร ชูประดิษฐ�
62013085972 นางสาวดวงกมล คุ%มศรี
62013085973 นายสิทธา จันทรวิบูลย�
62013085974 นางสาวนิตยา จารุปกรณ�วงศ�
62013085975 นางสาวรุจิสา ดีประเสริฐวิทย�
62013085976 นายภาณุวิชญ� มานะวัฒน�
62013085977 นางสาวอนุสรา สุขสนิท
62013085978 นางสาวน้ําหวาน มะลิจันทร�
62013085979 นายวีรภัทร จันตาวงศ�
62013085980 นางสาวจิราพร คําล%าน
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013085981 นายพีระวัฒน� ย่ีรัมย�
62013085982 นางสาวจิรัชยา ส5งท5ามะพลา
62013085983 นายณิพิชฌณ� มาแฮ
62013085984 นางสาวณัชชา ห5อเกียรติ
62013085985 นายวิฑูรย� เอื้ออังคณากุล
62013085986 นางสาวจิราภรณ� เจนเขียน
62013085987 นายธนาคม สุธาบัณฑิตพงศ�
62013085988 นายธนกฤต กาบคํา
62013085989 นางสาวเบญจวรรณ ธนามาศ
62013085990 นางสาวสุทัศนา ภู5เกิด
62013085991 นางสาวนิภาวรรณ ขวัญพุก
62013085992 นางสาวพิมพ�ญาดา เกษมสุข
62013085993 นางสาวมนัญญา อโนทัย
62013085994 นางสาวสรัลรัตน� วารีพันธุ�
62013085995 นางสาววิภาวดี มีชื่อ
62013085996 ว5าที่ร%อยตรีวีระพงษ� สิโนรักษ�
62013085997 นางสาวรัตติกาล ศรีนวล
62013085998 นางสาวจิรัชยา ประโคม
62013085999 นางสาวดิษยาภา มีสบาย
62013086000 นายชญานนท� ก่ิงคํา
62013086001 นางสาวกนกวรรณ พลีดี
62013086002 นางสาวนัจนันท� ภูลายดอก
62013086003 นางสาวศิริพร หอมหวล
62013086004 นายธนพล บึงอําพันธ�
62013086005 นายเจริญมี แช5มช%อย
62013086006 นายอภัยพงศ� สงจันทร�
62013086007 นางสาวธีรัชชา พวงจันทร�
62013086008 นางสาวอาทิตยา ปะอันทัง
62013086009 นายสุรเชษฐ� เจริญรุ5ง
62013086010 นางสาวปานชนก บ5างบวร
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ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086011 นายเพ่ิมศักด์ิ ภาคอรรถ
62013086012 นางสาวรัตติยา ถาวรกูล
62013086013 นางสาวอมรรัตน� กุลประดิษฐ
62013086014 นายอานนท� เตรียมจักร�
62013086015 นางสาวหทัยภัทร อับดุลเลาะ
62013086016 นางสาวอรอุมา ศิลา
62013086017 นางสาวณิชาบูล รามิลกานต�กุล
62013086018 นางสาวสุดารัตน� บุษบงค�
62013086019 นายกิตติเดช อัมพปานิค
62013086020 นางอุทัยวรรณ ยอดสนิท
62013086021 นางสาวชนิสรา จงลักษมณี
62013086022 นางสาวธัญญารัตน� เข็มมณี
62013086023 นางสาวกรรณิกา ธํารงพล
62013086024 นางสาวสุดารัตน� ปุ;ยทอง
62013086025 นางสาวจิริยา ชมงาม
62013086026 นางสาวศศิปรียา ปานผา
62013086027 นายกฤษดา ทนันไชย
62013086028 นางสาวหทัยชนก โกสินทร�
62013086029 นางสาวนันทิดา ย่ิงอุปการณ�
62013086030 นางสาวอานุสรา เจUะมะ
62013086031 นายอนุชาติ กลิ่นหวล
62013086032 นางสาวอรทัย บุตดาเลิศ
62013086033 นางสาวศวัสกมล เย็นช%อน
62013086034 ว5าที่ ร.ต.อนุรักษ� ชัยวงค�
62013086035 นางสาวสุกัญญา ศรีชนะ
62013086036 นายภัสวุฒิ ไตรวิเชียร
62013086037 นายเจษรินทร� หวังสะมะแอล
62013086038 นางสาวสุพัตรา สุขร5องช%าง
62013086039 นางสาวนันทิชา จตุพรชัยมงคล
62013086040 นายสถาพร พัตจุน
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62013086041 นางสาวศิริภรษ� ม้ิมทอง
62013086042 นางสาวฐิติญา ปุรินทราภิบาล
62013086043 นายปฐมพงษ� ราชวงษ�
62013086044 นางสาวศุจีภรณ� สิงห�ชัย
62013086045 นางสาววรนันท� แดงมะแจ%ง
62013086046 นางสาววรัชญา ใสเหลี่ยม
62013086047 นางสาวนฤมล กระจ5างดารารัตน�
62013086048 นางสาวศมิษฐา เฟLPองฟูสวัสด์ิ
62013086049 นางสาวศิรินทร�ทิพย� สิงหะ
62013086050 นายภูวนารถ เสนะวงศ�
62013086051 นางสาวจริญญา ห%าวจันทึก
62013086052 นายสุรเชษฐ� คําบุญมี
62013086053 นางสาวบุญนิยาวรรณา มาลี
62013086054 นางสาวกาตีนี บาเกาะ
62013086055 นางสาวปุญณิศา บุญเปYPยมรัก
62013086056 นางสาวบุษกร สมสกุล
62013086057 นายกฤษณพงศ� กองเลิศ
62013086058 นางสาวอภิญญา จิตรภาวนา
62013086059 นางสาวจิรัชญา ทองเกิด
62013086060 นางสาวพรรณทิภา มลิวัลย�
62013086061 นางสาวพรรษา ณะบุตรจอม
62013086062 นางสาวลัดดา ตุ%มสุทธ์ิ
62013086063 นางสาวสุภาพร รักษาเคน
62013086064 นางสาวทัศนวรรณ ทั่งศิริ
62013086065 นางสาวศรัณญรัตน� คํานึง
62013086066 นางสาวกัญญ�ณณัฐ จุ%ยเสง่ียม
62013086067 นางสาวสุภาวรรณ จันดี
62013086068 นางสาวบุบผา สันติลักษณพันธ�
62013086069 นายดรัณภพ กิจกสิกร
62013086070 นางสาวนันทพร ธุศิริ
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62013086071 นายกฤษฎา พรึ่งเพ็ง
62013086072 นางสาวภฤศญา วงศ�วรสร
62013086073 นางสาวธนัชพร เสกสุวงศ�
62013086074 นายวีระเวทย� สิงค�มนตรี
62013086075 นางสาวนงคราญ นามแก%ว
62013086076 นายอัศวพิพัชญ� ภูริวัฒน�
62013086077 นางสาวดณุชภร ปFMนหยาทอง
62013086078 นางสาวรัชนีกร ไชยบํารุง
62013086079 นายยุทธนา ผลสะอาด
62013086080 นางสาวสลักจิต สนเอี่ยม
62013086081 นายณัฐชัย อัมพร
62013086082 นายศุภกร กลึงวิจิตร
62013086083 นางสาวพัชรีพร ศรีโคตร
62013086084 นายเกียรติศักด์ิ ก่ิงพิลา
62013086085 นางสาวเพ็ญศิริ ดําแก%ว
62013086086 นางสาวกนกวรรณ โมราราย
62013086087 นายณัชพล หิรัณยะคุปต�
62013086088 นางสาวผกาวรรณ นาคพิมาย
62013086089 นางสาวกัลยาพร เชื้อหมอ
62013086090 นายพรชัย อนุวรชัย
62013086091 นายนิวัฒน� พันเหลา
62013086092 นางสาวศุภรัตน� ฤทธ์ิสําเร็จ
62013086093 นางสาววรัสว�กร พวงเกาะ
62013086094 นางสาวนันท�วิภา ปาณะวงศ�
62013086095 นางสาวกุลการ มงคลชูโชคทวี
62013086096 นางสาวสไบทอง ไชยสนาม
62013086097 นางสาวศุภลักษณ� กุลขํา
62013086098 นางสาวภัสราภรณ� นิลแก%ว
62013086099 นางสาวกนกพร ธรรมโชติ
62013086100 นางสาวสุรีรัตน� ปากวิเศษ

หน%า 2870 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086101 นางสุชาดา นวะแก%ว
62013086102 นางสาวรุ%งนภา มาตาเบ%า
62013086103 นายพรประเสริฐ ดวงงาม
62013086104 นายศุภณัฐ เที่ยงบูรณธรรม
62013086105 นางณัฏฐ�ธิดา วิวัฒนกิจเสรี
62013086106 นางสาวเกศรา ตรีเมฆ
62013086107 นางสาวศุภาพิชญ� พงศ�สร%อยเพ็ชร
62013086108 นางสาวรัตติกาล ถาเกียง
62013086109 นางสาววรรณรัตน� ว5องวรากุล
62013086110 นายชนกนันท� บุญส5ง
62013086111 นางสาววิรุณรัตน� ฉิมมณี
62013086112 นางสาวกนกวรรณ หอมจันทร�
62013086113 นางสาวไพลิน ยอดแสง
62013086114 นางสาวกรรณนิการ� เงาะสนาม
62013086115 นางสาวทิพาพร สุวะขา
62013086116 นางสาวจิรภัทร พรหมเพชร
62013086117 นายเอกพล บุญวิภัทรเสวี
62013086118 นางสาววรรณรักษ� คําพุฒ
62013086119 นางสาวณัฐฐา จ๋ิวใจธรรม
62013086120 นายกรกิตร พิมพ�สมุทร
62013086121 นางสาวชัชฎาพร เก็งซี
62013086122 นายธนาพันธ� มาสีกุก
62013086123 นางสาวเสาวภาคย� กมขุนทด
62013086124 นายกฤษฎา ผาหยาด
62013086125 นางสาวนิศาชล มีศรี
62013086126 นางสาวภัทราภรณ� พรมศรี
62013086127 ว5าที่ ร.ต.นฤดล อนุชิต
62013086128 นางสาวนันทนา ปาผล
62013086129 นางสาวพิกุลแก%ว พลจันทร�
62013086130 นายยุทธชัย สุขนา
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62013086131 นางสาวณัฏฐ�ธัญจิรา เรืองวงษ�
62013086132 นางสาววราภรณ� ใจหาญ
62013086133 นางสาวปภาวดี ศรีรักษา
62013086134 นายธวัชชัย พลายเล็ก
62013086135 นายมนตรี เมืองสนาม
62013086136 นางสาวสุวรัชต� วงษ�ภา
62013086137 นางสาวอําไพ มาฟอง
62013086138 นายสิริชัย ฉายเพชร
62013086139 นางสาวจิราภรณ� คล%ายเหล็ง
62013086140 นายวิเชียร แก%ววิลัย
62013086141 นางสาวรุ5งนภา บุญรอด
62013086142 นางสาวจุฑารัตน� พลายแก%ว
62013086143 นางสาวป@ณิดา จันทร�พุ5ม
62013086144 นางสาวสิริลักษณ� บํารุงผล
62013086145 นายภูมิ จิตรานนท�
62013086146 นางสาวภัทรวดี จําศิล
62013086147 นางสาวธันยมัย ฉลองภาค
62013086148 นางสาวศิริวรรณ แซ5อึ้ง
62013086149 นางสาวจิรพันธุ� วงษ�คํา
62013086150 นางสาวปพิชญา ตรีโกศล
62013086151 นายเฉลิมพล มุลนี
62013086152 นายนฤพล เกนโรจน�
62013086153 นายเอกราช ปลอดโปร5ง
62013086154 นายธนพล ตันปFทมดิลก
62013086155 นางสาวสุพรรษา จันทร
62013086156 นางสาวจิราพร ขันตีเรือง
62013086157 นางสาวณัฐสุภา พรมปลูก
62013086158 นางสาวกชกร นันทะสาร
62013086159 นางสาวณัฐณิชา สุพรรณารักษ�
62013086160 นายพงษ�พัฒน� พัฒนสุพงษ�
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62013086161 นางสาวณิศรา ประทุมวงค�
62013086162 นางสาวจิรวรรณ บัวซ%อน
62013086163 นางสาวนิสา คชรักษ�
62013086164 นางสาวฤทัยชนก ชํานิเขตการ
62013086165 นางสาวรัญชิดา วังฆะฮาด
62013086166 นางสาววรรณิภา สระแก%ว
62013086167 นายภัทรชนก ชนะบางแก%ว
62013086168 นางสาวยุพาภรณ� พันลํา
62013086169 นายอดุลย� ซาฟYอีน
62013086170 นางสาวศศิธร พุ5มเล็ก
62013086171 นางสาวพิมพ�ลักษณ� วัฒนวรางกูร
62013086172 นายอภิสิทธ์ิ ทําทอง
62013086173 นางสาวนันทิยา สุเหร็น
62013086174 นายศักด์ิชัย พรหมมา
62013086175 นางสาววรรณพร สกุลแพทย�
62013086176 นางสาวกฤติยาณี เสียงใส
62013086177 นายพิชเญศ ศรีพิทักษ�
62013086178 นางสาวพิมพ�ผกา บุตรา
62013086179 นางสาวเบญจมาศ มาฟู
62013086180 นางสาวกุลจิรา ชัยนุรักษ�
62013086181 นางสาวสิริรัตน� พ่ึงเพ็ง
62013086182 นางสาวเบญจมาศ เกตุมณี
62013086183 นายทิวัตถ� มงคลางกูร
62013086184 นางสาวปนัดฐา พงษ�สมทรง
62013086185 นางสาวณัฐพร ธรรมธิติคุณ
62013086186 นายธันวา จันทร�เที่ยง
62013086187 นายนัฐพล พุทธวงษ�
62013086188 นายปFญญ� เยาวกรณ�
62013086189 นางสาวอภิญญา สิงห�สําราญ
62013086190 นายอนุรักษ� บุญรักษ�

หน%า 2873 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086191 นางสาวนิศานาท ทองขะโชค
62013086192 นายอธิวุฒิ มีอิศระ
62013086193 นายวัฒนัน พรเลิศพงศ�
62013086194 นางสาวพิมพิกา ชัยสนิท
62013086195 นายอุทัย ชิตเกษร
62013086196 นางสาวสุธิดา สิริทัศนคุณ
62013086197 นางสาวอัจฉรา มากเจริญ
62013086198 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศิริวรรณ ชูขาว
62013086199 นางสาวอมลรดา ศรทรง
62013086200 นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ
62013086201 นางสาวณัฐรดา บุณยฤทธ์ิ
62013086202 นายทศพล ทองทิพย�
62013086203 นางสาวอภิญญา มนตรีโพธ์ิ
62013086204 นางสาวนภาพร สถิติรัต
62013086205 นางสาวอนุธิดา คงไคร%
62013086206 นางสาวสุภาภรณ� วงศ�ทอง
62013086207 นางสาวณัฏฐธิดา ฤทธิชัย
62013086208 นางสาวรัตนาวลี อุระทัย
62013086209 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศิรินันท� บันน�
62013086210 นายวีระยุทธ ซุ5นเซ5ง
62013086211 นางสาวภาสิณี มิตรน%อย
62013086212 นางสาวกชกร แก%วสองศรี
62013086213 นางสาวพุทธิดา วิกสิตพงศา
62013086214 นายพีระสันต� ภูสีดวง
62013086215 นางสาววริยา สิงห�คู5
62013086216 นางสาวนันท�ฐพร ไชยสัตย�
62013086217 นางสาวชนนิกานต� อร5ามเรือง
62013086218 นางสาวสุณี งามเฉลียว
62013086219 นางสาวติณณ�นารา สุรังษี
62013086220 นายนันทิพัฒน� หงษ�สามสิบเจ็ด
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62013086221 นางสาวอัญธิกา โคสีลา
62013086222 นางสาวณัฐสิมา เล5าเก้ียง
62013086223 นางสาวกันลิยา ส5งศรี
62013086224 นางสาวปYญาภรณ� มหากุศลพาณิชย�
62013086225 นางสาวเก็จจรัส มีมุ5งธรรม
62013086226 นางปนัดดา แสนกล%า
62013086227 นางสาวนฤมล เกิดโฉม
62013086228 นางสาวพรรณรายณ� กิจการ
62013086229 นายพงศกร เกษมวิสุทธ์ิ
62013086230 นางสาวหทัยชนก แก%วหล%า
62013086231 นายอนุชา สีดี
62013086232 นางสาวธนัชพร บุญศิริ
62013086233 นายวุฒิชัย ศรพรหม
62013086234 นายธีรัช สุเทวี
62013086235 นางสาวฆนรส พุทธาศรี
62013086236 นางสาวธฤษวรรณ อินทรลาวัลย�
62013086237 นางสาวภิญญารัตน� แสวงจิตต�
62013086238 นายอัครินทร� เอกอัครพรนันท�
62013086239 นายสามารถ สีสุก
62013086240 นางสาวชลธิดา ฤทธิเรือง
62013086241 นางสาวหทัยชนก มะโนแก%ว
62013086242 นางสาวเบญจวรรณ ฤกษ�สง5า
62013086243 นางสาวประทุมรัตน� เบิกบาน
62013086244 นางสาวมาริษา พรมจันทร�
62013086245 นายป@ยะวัฒน� รุ%งศรีมรกฎ
62013086246 นายเบญจรงค� วสุสิริวิทย�
62013086247 นางสาวณัฏฐา อันพาพรม
62013086248 นางสาววรรณิศา อาจหาญ
62013086249 นางสาวพุ5มพวง อินทนิล
62013086250 นางสาวภัณฑิรา อุ5นใจคํา
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62013086251 นางสาวชนิสรา มาสถิตย�
62013086252 นางสาวธัญรัศม� พจน�ด%วง
62013086253 นายวรพงศ� กระจ5างพัตร�
62013086254 นายนฤพล ศรีโบราณ
62013086255 นายรัฐพล สุสาร
62013086256 นางสาวอัญชนา เบญจพลไชยโชติ
62013086257 นางสาวธนพร สวัสดิทัศน�
62013086258 นางสาววรรณธนา เวชกามา
62013086259 นายพชร พรมชาติ
62013086260 นางสาวมณีรัตน� ชื่นใจ
62013086261 นางสาวนภัสสร เล็กพูนเกิด
62013086262 นางสาววรรณิภา ว5างตระกูล
62013086263 นางสาวนงลักษณ� ก่ิงเพชรเสรีชน
62013086264 นางสาวจันทร�ดี ศรีดาชาติ
62013086265 นางสาวสุกัญญา ภิญโญ
62013086266 นางสาววรกานต� จังโหลนราช
62013086267 นางสาวขวัญจิตร สีคําวัน
62013086268 นางสาวจริญา กาษา
62013086269 นางสาวเบญจวรรณ กระแจะจันทร�
62013086270 นางสาวภิญญาพัชญ� วิทูรชวลิตวงษ�
62013086271 นายเอกพงษ� สมภูมิ
62013086272 นางสาวณัฐริกา อินตUะ
62013086273 นางพรทิพย� การคาน
62013086274 นางสาวศุลีพร หวังชูชอบ
62013086275 นางสาวฤทัยรัตน� คงสนุ5น
62013086276 นางสาวศิราณี รอดทอง
62013086277 นายอนุชิต ภูมี
62013086278 นางสาวสุรีกาญจน� มาตแท5น
62013086279 นายภัทราวุฒิ สิทธิขันแก%ว
62013086280 นายณรงค�พล ทองอําพันธุ�

หน%า 2876 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086281 นายอนุชา โพธ์ิศรี
62013086282 นางสาวชลธิชา จําปาทอง
62013086283 นายอนุศาสตร� สุริยะ
62013086284 นายประพันธ�พงศ� ประพันธเสน
62013086285 นางสาววารินรัตน� ยังทอง
62013086286 นางสาวกัญญาลักษณ� โควินทวงศ�
62013086287 นายปาณัสม� บุญรินทร�
62013086288 นางสาวแพรววนิต พุดดวง
62013086289 นางสาวสกาวรัตน� ทองดอนหับ
62013086290 นางสาวเพ็ญไพลิน อิ่มสมบัติ
62013086291 นางสาวระวีวรรณ บุญสุข
62013086292 นางสาวพัชรินทร� ใจกล%า
62013086293 นายสาริน กันจินะ
62013086294 นางสาววันทนีย� เจริญลาภ
62013086295 นางสาวณัฐฐพัชร� คํามา
62013086296 นางสาวทักษญา วุฒิสิริธร
62013086297 นายพิเชษฐ� การกระสัง
62013086298 นางสาวปFทมพร กออําไพ
62013086299 นางสาวนฤมล วงษ�ละมัย
62013086300 นายจิรพงษ� จิรเจษฎาพร
62013086301 นายรัชฎากร กันธา
62013086302 นางสาวธารีรัตน� คําบุศย�
62013086303 นางสาวกิติมาภรณ� เขียวเซ็น
62013086304 นางสาวยลดา นภาดล
62013086305 นางสาวภคินี โป^ะคงมี
62013086306 นายธนกฤต นิมิตหทัย
62013086307 นางสาวเสาวลักษณ� คําเปล5ง
62013086308 นางสาวกมลวรรณ จันเกลี้ยง
62013086309 นางสาวภัคจิราภาณุ� ลีตะชีว�วะ
62013086310 นายพดด%วง จําปาทอง

หน%า 2877 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086311 นางสาวนิชานันท� ชมกลิ่น
62013086312 นางสาวนําพา ศิริจันทร�
62013086313 นายณัฐภัทร ห%วยหงษ�ทอง
62013086314 นายกัณฑ�เอนก ยินดี
62013086315 นายพงศกร เฟLPองฟู
62013086316 นางสาวกรุณา รัตนมุณี
62013086317 นางสาวพัชมณฑ� มีแก%ว
62013086318 นางสาวกัญญาภัค ขุนแก%ว
62013086319 นายยุวรัตน� ขวัญมณี
62013086320 นางสาวศิริพร ปรัชญ�วรรกิตต์ิ
62013086321 นางสาวนันทวรรณ ทองคด
62013086322 นายทักษ�ดนัย ชนะพาล
62013086323 นายภูมิพัฒน� มานชู
62013086324 นางสาวอภิรดี วงค�จันดี
62013086325 นายภคอากร วิพัฒน�ครุฑ
62013086326 นางชลศรัณย� อรุณเสถียร
62013086327 นายชนาธิป จิตตกุลเสนา
62013086328 นางสาวอาริศา มะเด็น
62013086329 นางสาวนริศรา แนบกลาง
62013086330 นางสาวเนตรนภา อินไชย
62013086331 นางสาวเก็จวลี แววนํา
62013086332 นายภูบดี สุริสีหเสถียร
62013086333 นางสาวรัชดาภรณ� หาดสุด
62013086334 นายนฤเบศร� เพ็งดี
62013086335 นางสาวรัตนกร กันทะคํา
62013086336 นางสาวนพาพร บ5อไทย
62013086337 นางสาวภาณุมาส อาจมุนตรี
62013086338 นางสาวอารียา ยาพระจันทร�
62013086339 นางสาวนฤมล อ5อนพิมพ�
62013086340 นายพัชระ ไชยสงคราม

หน%า 2878 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086341 นางสาวภาวิณี เรืองมณี
62013086342 ว5าที่ร%อยตรีหญิงนิรัดดา จําวงค�ลา
62013086343 นางชรินทิพย� ปาคํา
62013086344 นางสาวแพรพิมณ จันตรีพล
62013086345 นางสาวกัญญาพร แผ5นสัมฤทธ์ิ
62013086346 นางสาวพวงประภา ต%นศรี
62013086347 นางสาวศิริพร มังสั้น
62013086348 นางสาวอรพรรณ วงศ�บรรณกร
62013086349 นายพงศธร แสงเงิน
62013086350 นางสาววรรณนิภา ฉิมน%อย
62013086351 นางสาวศุภวรรณ ป@ลอง
62013086352 นางสาวธนนันท� เก%าเอี้ยน
62013086353 นางสาววนาลี พันธุ�การ
62013086354 นางสาวพิมพรรณ กรดเพ็ชร
62013086355 นางสาวสิริวรรณ ริดเต็ม
62013086356 นายทศวรรษ อุติลา
62013086357 นายฉัตรมงคล หาญพละ
62013086358 นางสาวดวงกมล ตาลจินดา
62013086359 นางสาวศันสนีย� สามพันธ�
62013086360 นางสาวสุดารัตน� ธานีรัตน�
62013086361 นายชัยวัฒน� ศรีรังไพโรจน�
62013086362 นางสาวสุนิษา แห%งสะอาด
62013086363 นางสาวสุชาดา ชื่นชมกลิ่น
62013086364 นางสาวชนากานต� โตสกุณี
62013086365 นางสาวธณวรรณ มะม5วงแก%ว
62013086366 นางสาวณัฏฐา แทนรินทร�
62013086367 นางสาวอังศุมาลี อินทร�พรม
62013086368 นางสาวนิอุรวา บินนิโซะ
62013086369 นายต้ัม อ่ําออมสิน
62013086370 นางสาวชุติมา ดอนปFด

หน%า 2879 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086371 นางสาวอาภรณ� สุขเนียม
62013086372 นางสาวหัทยา รักซ%อน
62013086373 นางสาวก่ิงแก%ว ศรีสอน
62013086374 นายจิรวัฒน� ศรีวิไลฤทธ์ิ
62013086375 นางสาวอลิศษา เครือวงษา
62013086376 นายธนทร โชติธนพรกุล
62013086377 นางสาวอังค�วรา วัฒนรุ5ง
62013086378 นางสาวพรสุดา กําสมุทร
62013086379 นายรัฐนันท� บุญชายสินธุ�
62013086380 นางสาวธีราพร บุญนอก
62013086381 นางสาวสุวนันท� บุญสิน
62013086382 นายสมหมาย บัวเผียน
62013086383 นางสาววราลักษณ� สังข�แก%ว
62013086384 นางสาวจิตรลดา บ%าเหร็ม
62013086385 นายดนุวัชร ยอดแสง
62013086386 นายชูเกียรติ คงเขียว
62013086387 นางสาวดลฤดี ศรีประมงค�
62013086388 นายพุฒิธร พรหมชัย
62013086389 นางสาวจันทิรา โอชาพงค�
62013086390 นางสาวสารนิช คํามา
62013086391 นายอนุชิต บุตรงาม
62013086392 นางสาวศรสวรรค� เศรษฐยานนท�
62013086393 นางสาวอัมรา ทองสา
62013086394 นางสาวภัทรา คล%ายนิล
62013086395 นางสาวกรรณิกา สุวรรณฤทธ์ิ
62013086396 นายพิพัฒน� กิมประถม
62013086397 นายสราวุธ มโนธรรม
62013086398 นางสาวรอบีฮะห� อาแว
62013086399 นายนรุตม�ชัย พิศิลปQ
62013086400 นางสาวอรัญชนก จินดาเพ็ง

หน%า 2880 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086401 นายศักดิพงศ� กันยาธนารัตน�
62013086402 นางสาวธัญญรัตน� สอนจันทร�
62013086403 นางสาวธิดาวัลย� อินทริง
62013086404 นางสาวจรันย�ภัทร ฐานหม่ัน
62013086405 นายธนภัทร ภักดีสังข�
62013086406 นางสาวทิตยาภรณ� ศรีวิจารณ�สกุล
62013086407 นางสาวเจนจิรา สุขพลัม
62013086408 นางสาวศิริภรณ� อิ่มรักษา
62013086409 นางสาวปาตีเมUาะ หะมิมะดิง
62013086410 นายมงคล เกษสุนทร
62013086411 นายสมเกียรติ พุ5มช%าง
62013086412 นางสาวอุราวรรณ ทักถาม
62013086413 นายกันต� สวัสด์ิไชย
62013086414 นายป@ยพงค� เหมนะ
62013086415 นางสาววัชราภรณ� ถนิมกาญจน�
62013086416 นางสาวฟารีดา เนียมหมวด
62013086417 นางสาววันทนา วงค�ษา
62013086418 นายยศสิริ อุตตรนคร
62013086419 นายกรณิศ ทองฤทธ์ิ
62013086420 นายอภิเดช ตุนวัฒน�กิจเจริญ
62013086421 นางสาวณิชนา กวีนันทชัย
62013086422 นางสาวบุญจิรา บุนนาค
62013086423 นายธนาวุฒิ ศรีประภาวงษ�
62013086424 นางสาวธนพร จันศรีสวัสด์ิ
62013086425 นายอดิเทพ เปYยป@Pนทอง
62013086426 นางสาวรัชนี ทองเรือง
62013086427 นางสาวกัญญาภัค ชาปFญญา
62013086428 นางสาวธีรดา ยังสันเทียะ
62013086429 นางสาวจุฑามาศ ร5มจันทร�
62013086430 นางสาวปุญชญา รัตนสังข�

หน%า 2881 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086431 นายกิตติ ทับทิม
62013086432 นางสาวทิพอาภา สูงทรง
62013086433 นางสาวชไมพร แพทย�พงษ�
62013086434 นางสาวกิติยา รสชาติ
62013086435 นางสาววรรณนิสา เรืองเทพ
62013086436 นายพีรวัฒน� เจริญหงษ�ทอง
62013086437 นายอนันต�ชัย แสนกล%า
62013086438 นางสาวธนิษฐา กลั่นสุข
62013086439 นางสาวกัญญาวีร� เท5าบุรี
62013086440 นายรชานนท� เณรพลอย
62013086441 นางสาวกัญญามนศ� ลุนลี
62013086442 นางสาวเขมจิรา เทพศิริ
62013086443 นายคจรยศ ลั่นคีรี
62013086444 นายรติพงษ� ศรีสวัสด์ิ
62013086445 นางสาวธิดารัตน� แตงไทย
62013086446 นางสาวกมลทิพย� บุญมีผล
62013086447 นางสาวสุจิตรา อรุณกิจ
62013086448 นายภูริวัฒน� สถาปนศักด์ิ
62013086449 นางสาวมณีรัตน� ประทุมชัย
62013086450 นางสาววิยกาญจน� พันธ�บุตร
62013086451 นายเอกภพ พลคํามาก
62013086452 นางสาวณัชชา สาแก5งทราย
62013086453 นางสาวพิชานันท� ถิระวัฒน�
62013086454 นางสาวชุติมา น%อยรักษ�
62013086455 นางสาวเจนจิรา พันทา
62013086456 นางสาวอนัคฆพร จิตจํานงค�
62013086457 นางสาวพรวิภา หนูทอง
62013086458 นางสาวปภาวี จันทนพ
62013086459 นายศุภชัย แก%วแฮ
62013086460 นายสุภรุจ ดีประเสริฐ

หน%า 2882 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086461 นางสาวสราญจิต รัตนานุกุล
62013086462 นายกิตติวินท� นวมพันธ�
62013086463 นางสาวรุ5งนภา ลิ้นทอง
62013086464 นางสาวกานต�พิชชา จันทรมณี
62013086465 ว5าที่ร%อยตรีหญิงศรัญญา ชัยนาคิน
62013086466 นางจริยาพร ชุมจันทร�
62013086467 นางสาวชลธิชา ไพลดํา
62013086468 นางสาวอนันยา สว5างไสว
62013086469 นางสาวภัทธนันต� คงพนา
62013086470 นางสาวปณัฐินี ทิมกาญจนะ
62013086471 นางสาวอภินันท� ต%องทรัพย�อนันต�
62013086472 นายอาบูบากา ดอสะ
62013086473 นางสาวธนัญญา สะกุมา
62013086474 นางสาวณัฎฐา ปวนทา
62013086475 นางสาวกัญญารัตน� พงษ�โสภา
62013086476 นายศราวุธ สุทธิเดช
62013086477 นางสาวมนัสนันท� วิบูลรัตน�
62013086478 นางสาวธนาภรณ� บุหงาเกษมสุข
62013086479 นางสาวนรารัตน� ลิ้มสุวรรณ
62013086480 นางสาวจิตราชนม� ขาวสระคู
62013086481 นางสาวพีรดา ซุยหาญ
62013086482 นางสาวสุกัญญา เทียวประสงค�
62013086483 นางสาวอัณชนา มาลําโกน
62013086484 นายจิรภัทร วงศ�เสถียร
62013086485 นางสาววรรณพร สารพันธ�
62013086486 นางสาวกชพร ทองมาก
62013086487 นายพงศสิทธ์ิ บุญนะรา
62013086488 นายวรัญโญ ปลื้มสูงเนิน
62013086489 นางสาวชุติภา จ5าบาล
62013086490 นายพลกฤษณ� ชัยธีระสุเวท

หน%า 2883 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086491 นางสาวบุษบา มะทะกอง
62013086492 นางสาวพิกุล บุตรดีขันธ�
62013086493 นางสาวเดือนเพ็ญ กรงทอง
62013086494 นางสาวคุณิตา ทองสิน
62013086495 นายอนนท� บุรีรัตน�
62013086496 นางสาวนิศาชล กุลสิริลักษณ�
62013086497 นางสาวธนาภรณ� คมจิตร
62013086498 นายวรวัฒน� ศิริอรุณรัตน�
62013086499 นางสาวภัคภร แก%วมณี
62013086500 นางสาวสุธาศิน นุ5นลอย
62013086501 นางสาวอิสรีย� ยังสบาย
62013086502 นายอภิมุข คอนกรีต
62013086503 นางบุญศรี เด5นอมร
62013086504 นางสาวหนึ่งฤทัย ฟ;าครอบ
62013086505 นางสาวภัทราพร ตู5ไธสง
62013086506 นางสาวสุกฤตา มาตาเดิม
62013086507 นายชาลิน ตาเดอิน
62013086508 นางสาวพรรษชล ศรีสังข�
62013086509 นางสาวบุษบา บุญทน
62013086510 นางสาวอมรรัตน� เรืองบํารุง
62013086511 นายนรินทร�ภัทร มีเจริญ
62013086512 นางสาวฐิตาภรณ� แสงเมือง
62013086513 นางสาวศศิธร แก5นคํา
62013086514 นางสาวศิริรัตน� ขวัญแก%ว
62013086515 นางสาวปณิสา เกณฑ�เชี่ยวชาญ
62013086516 นางสาวชาลิสา บุญ-หลง
62013086517 นางสาววิไล คําเพ็ชรดี
62013086518 นางสาวอรอุมา สงโสม
62013086519 นางสาวธณัณณัฏฐ� ศรีนันทา
62013086520 นางสาวอภิญญา บางพระไทยา

หน%า 2884 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086521 นางสาวศศิธร แสนบุญศิริ
62013086522 นางสาวน้ําฝน ประกอบแก%ว
62013086523 นางสาวยุสรอ ยามา
62013086524 นางสาวตลับทอง สงวนวงษ�
62013086525 นายรัชพงษ� สุทธิมูล
62013086526 นายธิติพัทธ� ล้ําเลิศ
62013086527 นางสาวทิพมนต� สุนทรินทร�
62013086528 นางสาวนงนภัส เพชรมัด
62013086529 นายพญา สื่อยรรยงศิริ
62013086530 นางสาวสมชนก ศรสําราญ
62013086531 นายสิริพรรณ ไหมทอง
62013086532 นางสาวณัฐณิชา สายสนอง
62013086533 นายกนต�ธีร� ช5วยศรีนวล
62013086534 นางสาวณีรนุช ขําฉา
62013086535 นางสาวตริตราภรณ� นิตย�แสวง
62013086536 นายนิติธร เปรี่ยมมี
62013086537 นายไกรสร ศรีทองฉิม
62013086538 นางสาวเบญจพร มูลสาร
62013086539 นางสาวธนัชพร สุขประสงค�
62013086540 นางสาวจตุพร ตาลปXา
62013086541 นางสาวปุณณิกา ธิยอด
62013086542 นางสาวพรพิมล แจ%งสิน
62013086543 นายกลางชล เชื้อขํา
62013086544 นางสาวทัศรินทร� ดํารงวรรณวงศ�
62013086545 นางสาวพัชรินทร� ขําเหล็ง
62013086546 นายนภัทร คงศรีไพร
62013086547 นางสาววรัญญาภรณ� สิริพงศ�นรากุล
62013086548 นายพสธร ชนินพร
62013086549 นายอํานาจ สายะหมี
62013086550 นางสาวรศนา พ่ึงสาย

หน%า 2885 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086551 ว5าที่ร%อยตรีพงศ�สิทธ์ิ พราหมณ�ชื่น
62013086552 นางสาวสุภารัตน� อัดฮาต
62013086553 นายกฤต สมบูรณ�เอนก
62013086554 นางสาวกนิษฐา กตัญ\ุตาภรณ�
62013086555 นางสาวอภิญญา สุพร
62013086556 นายปกรณ� วงษ�เวช
62013086557 นางสาวพัชริดา ก่ิงไกว
62013086558 นางสาวเพ็ญพิชชา โสภณดิเรกรัตน�
62013086559 นางสาววาสนา พันธ�เศรษฐ�
62013086560 นางสาวธิดา ปณัชศาสตร�
62013086561 นางสาวพินทุอร วงษ�ไทย
62013086562 นายธิวาคม ทีอุทิศ
62013086563 นางสาวณิชา รักสันชาติ
62013086564 นางสาวภคพร สุดจริง
62013086565 นางสาวพรพิมล ธรรมทวี
62013086566 นายชยพล จิรศรีสกุล
62013086567 นางสาวนภัทร พิริยะดิลก
62013086568 นางสาวชมภัสสร อุ5นแสงจันทร�
62013086569 นางสาวอัญชิสา ศรีวรรณ
62013086570 นางสาวสุดารัตน� โหมดสันเทียะ
62013086571 นางสาววันวิภา ทองเผือก
62013086572 นางสุวิมล อยู5ลือ
62013086573 นางสาวจิตตรารัตน� สําราญใจ
62013086574 นายอภิวัฒน� สัตถาผล
62013086575 นางสาวประทุมทิพย� รุประมาณ
62013086576 นายปFฐวีกรณ� สนเท5ห�
62013086577 นางสาวภัทรธีญา พรหมชนะ
62013086578 นางสาวอมรรัตน� รัตนวิเชียร
62013086579 นางสาวธนัญญา กะลัมพะวณิช
62013086580 นางสาววิรารัตน� อั๋นประเสริฐ

หน%า 2886 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086581 นางสาวพิมพ�ภัทร พันนุกิจ
62013086582 นายพีรวัส กาญจนรัตน�
62013086583 นายโชคชนก เกียงเอีย
62013086584 นางสาววัชราภา ฉายวิเชียร
62013086585 นางสาวสิมิลัน เลขสฤษด์ิ
62013086586 นางสาวธนัญชนกศ� เขียวรัตน�
62013086587 นางสาวศิริลักษณ� ศรีลาศักด์ิ
62013086588 นายภูมินทร� ชูเทียน
62013086589 นางสาวกัญญปริญญ� บุญรวบ
62013086590 นางสาวปวารี หวลระลึก
62013086591 นางสาวนันทยา เกกินะ
62013086592 นางสาวปวีณา เทียนทอง
62013086593 นางสาวกุลนันทน� นาขวัญ
62013086594 นายพีรวัส ทองทวี
62013086595 นางสาวอรทัย โพโสภา
62013086596 นางสาวป@ยวรรณ จันทรา
62013086597 นางสาวฉัตรสุดา พาพล
62013086598 นางสาวจันทรา แจ%งเชื้อจีน
62013086599 นางสาวสุนันทา ทับทิมศรี
62013086600 นางสาวนฤกรณ� นวมจิตต�
62013086601 นางสาวชลิตา ใจสมัคร
62013086602 นางสาวกรรณิการ� สังขทิม
62013086603 นางสาวชนากานต� เอิกเกริกรัมย�
62013086604 นายพสธร พลมณี
62013086605 นางสาวนภาภรณ� ทองเกลี้ยง
62013086606 นางสาวอัญชลี บุญยืน
62013086607 นายทศพล ประชากลาง
62013086608 นางสาวปุญชรัสม์ิ ดีชัง
62013086609 นางสาวชนะจิต รอนใหม5
62013086610 นางสาวนิชาดา วัทน�ธนาคุณ

หน%า 2887 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086611 นางสาวอนุสรณ� อินธิราช
62013086612 นางสาวรชยา พุทธธนาพร
62013086613 นายภวิสสติ ศรีเมืองทอง
62013086614 นายสัมฤทธ์ิ ตรีทิพย�
62013086615 นางสาวชุติมาศ หนูแก%ว
62013086616 นางสาวป@ยะนาฎ เศษสุวรรณ
62013086617 นางสาวรวิวรรณ วันนิวาด
62013086618 นายกฤติน พวงพิกุล
62013086619 นายฑีฆะชนม� ศิริขันธ�
62013086620 นางสาวหฤทัย สายน%อยยาว
62013086621 นางสาวปานรพี อ5วมน%อย
62013086622 นางสาวจุรีรัตน� เกษแก%ว
62013086623 นายประเสริฐ ธรรมจริยา
62013086624 นางสาวเกศราภรณ� คล5องแคล5ว
62013086625 นางสาวป@ยะมาศ อุดมพืช
62013086626 นางสาวมณีกานต� ยอดแก%ว
62013086627 นางสาวแก%ววารี หาบหา
62013086628 นางสาวชุติมา นนทะนํา
62013086629 นายศรัณย�ภัทร รัตนขวัญ
62013086630 นางสาวธนาภรณ� สุขเสมอ
62013086631 นางสาวชนัญชิดา สําเนียง
62013086632 นางสาวเปมิกา วิเศษเสาร�
62013086633 นางสาววงเดือน พันธุ�เพ็ญ
62013086634 นายวรยุทธ อุบลจง
62013086635 นางสาวสิริกัญญา อินหันต�
62013086636 นางสาวสราญรัตน� วิเศษสมิต
62013086637 นางสาวกันต�ชนัน วีรพัฒนานนท�
62013086638 นางสาวอรวรา รามดิษฐ�
62013086639 นางสาวพักตร�สุดา พิมพ�โม%
62013086640 นางสาวเกศกนก อ5างเหล็ก

หน%า 2888 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086641 นางสาววันทนีย� หนูปราง
62013086642 นางสาวศิรินันท� หม่ืนเทพ
62013086643 นางสาวกัญญ�ณณัฎฐ� ภวภูรีนนท�
62013086644 นางสาวณัฐฏ�ศุทธา ทิพย�ธนัช
62013086645 นางสาวนิลรัตน� ผุยโพนทัน
62013086646 นางสาวจันทราวิมล บุญศรี
62013086647 นายสรรเพชญ พุ5มจําปา
62013086648 นางสาวธัญวรัตน� ปานแป;น
62013086649 นางสาวสุพิชชา คําพิมูล
62013086650 นางสาวแพรพรรณ พ่ึงสุนทร
62013086651 นายภัทรวุฒิ โพธ์ิวิสันต�
62013086652 นางสาวไทยประเสริฐ วงศ�ภักดี
62013086653 นางสาวเชิญขวัญ จิตใจซ้ึงธรรม
62013086654 นายทรงพล ภักดี
62013086655 นางสาวมะลิวัลย� พันเนียม
62013086656 นางสาวหยกเพชร ชัยรัตน�
62013086657 นางสาวปรียานุช ยางธิสาร
62013086658 นางสาวสุภาสินี กันโอภาส
62013086659 นางสาวพรชนก กูบกระโทก
62013086660 นางสาวณัฐปภัสร� บุตระ
62013086661 นายสมใจ ประทุมทอง
62013086662 นางสาวฟารีดา ปะดุกา
62013086663 นางสาวสรรเพชุดา ชุ5มศักด์ิ
62013086664 นายชานนท� บุญนิสสัย
62013086665 นางสาวบุษกร ประเสริฐสินธุ�
62013086666 นายสุวิชา บํารุงกูล
62013086667 นางสาวพิมใจ จําปาศรี
62013086668 นางสาวชริดา สัตยวงศ�
62013086669 นางสาวจริยา บุญศิริชัย
62013086670 นายฐิติ แสงปลื้มภิรมย�

หน%า 2889 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086671 นางสาวละอองดาว เทพหริรักษ�
62013086672 นางสาวชลิตา ใจพรมมินทร�
62013086673 นางสาวสุขขุมา โชคบุญประสงค�
62013086674 นายพงศธร ชัยธีระสุเวท
62013086675 นางสาวศรีสุดา กาบินพงษ�
62013086676 นางสาวเบญจมาศ ทันประโยชน�
62013086677 นางสาวศิรประภา กุลเกษ
62013086678 นางสาวพนิดา ปYนะกะเส
62013086679 นางสาวทรรศนีย� พรมวิชัย
62013086680 นางสาววลัยภรณ� เพ็ชรน%อย
62013086681 นางสาวสุชาดา ศรีจงใจ
62013086682 นางสาวกาญจนา ศรีหงษ�
62013086683 นายวทัญ\ู ยะลา
62013086684 นางสาวเพชรลัดดา ผลแสงสี
62013086685 นางสาวจิราวรรณ มากบ%านดอน
62013086686 นายยศธร เจริญสุข
62013086687 นายภิวัตน� ต้ังธรรมเจริญ
62013086688 นายอภิสิทธ์ิ สวัสดี
62013086689 นายอนันต� สุขสบาย
62013086690 นางสาวอรวรรยา รุ5งทอง
62013086691 นางสาวกมล อินหา
62013086692 นางสาวศิริพร บานใจ
62013086693 นางสาวอรุณ คันศร
62013086694 นางสาวทิพวรรณ สันติวรกุล
62013086695 นางสาวจันทนา แก%วจันเถิน
62013086696 นางสาวน้ําหอม นันฝFMน
62013086697 นางสาวนภาภร มณีเก๋ียง
62013086698 นายณัฐ ทองเพ็งจันทร�
62013086699 นางสาวนันทนา มาประจง
62013086700 นายณัฐพงษ� มะลิวัลย� 

หน%า 2890 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086701 นายอนุชา พิเชฐสิทธิกุล
62013086702 นางสาวรัชดาภรณ� พุ5มไสว
62013086703 นางรัญชนา เรืองจิต
62013086704 นางสาววิลัยพร ปะมะพุดโต
62013086705 นางสาวณภสชยุดา วัฒนายากร
62013086706 นายสิดิ แสนแก%ว
62013086707 นางสาวปาตีเมUาะ สมาแอ
62013086708 นายวัลลภ แลเพชร
62013086709 นางสาวจุไรวรรณ มากทอง
62013086710 นางสาววรรณนิศา น%อยภา
62013086711 นางสาวจงกล ชาหยอง
62013086712 นายภาณุวัฒน� ศรีแผ%ว
62013086713 นายอธิพงษ� คมขํา
62013086714 นางสาวฐิติมา ยงย่ิง
62013086715 นายศิริชัย กองแก%ว
62013086716 นางสาวภัทราวรรณ นาแก%ว
62013086717 นายชนาธิป โทแหล5ง
62013086718 นางสาวปริวดา ขันทอง
62013086719 นายธนากร กร5างทอง
62013086720 นายณัฐดนัย สุขสอาด
62013086721 นางสาวสิรินภา กัลยา
62013086722 นางแสงระวี ป@Pนสุข
62013086723 นางสาวพรวิภา คณาธรรม
62013086724 นางสาวนุสรี ดาราหวี
62013086725 นางสาวจิตกานต� จันทราช
62013086726 นางสาวพชรพรรณ เลิศวีรพล
62013086727 นางสาวอัจฉรา กุนรินทร�
62013086728 นายสุริยา วัยบุตร
62013086729 นายสุรินทร� สกุลชัยแก%ว
62013086730 นางสาวศรัญญา ณะใจบุตร

หน%า 2891 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086731 นางสาวญาณิศา ชัยยะ
62013086732 นางสาวเยาวลักษณ� บุญจันทร�
62013086733 นางสาวกมลมาศ ทองย%อย
62013086734 นางสาวกัญทิมา สุขสําราญ
62013086735 นางสาวธัชมาพร สุคนธมาน
62013086736 นางสาวปาณิตา วงษ�หงษ�
62013086737 นางสาววรรณิสา อิ่นแก%ว
62013086738 นายสถาปนา ไชยศร
62013086739 นางสาวอังคณา เดชเล
62013086740 นายปฏิพล สารบูรณ�
62013086741 นางสาวธิติภา จันทรอาภา
62013086742 นางสาววรินดา ดาอ่ํา
62013086743 นางสาวญาณกานต� ม่ิงไทยสงค�
62013086744 นางสาวเรณุกา ทองอ5วม
62013086745 นางสาวสุภา สุวรรณภักดี
62013086746 นางสาวมณัฐชยา โสภณ
62013086747 นางสาวพิไลพร ผดุงกิจ
62013086748 นางสาวจุฬาวรรณ เหล5าวานิช
62013086749 นางสาวเบญญา สุขวัฒน�ธนิกกุล
62013086750 นางสาวณิชานันทน� รัตนประเสริฐ
62013086751 นางสาวอทิตา สิทธิโชตหิรัญ
62013086752 นางสาวพัทธนันท� คมขํา
62013086753 นายฐิติศักด์ิ สิงห�สร%อย
62013086754 นายสายันห� คงคาอินทร�
62013086755 นางสาวลาวัลย� พงศ�อุตสาหวัฒนา
62013086756 นางสาวมณฑิตา เย็นประสพ
62013086757 นายสิทธิโชค แสงสุข
62013086758 นางสาวป@ยาภา พฤกษะวัน
62013086759 นางสาวพจวรรณ� เจริญวัลย�
62013086760 นางสาวฐิติพร ถาวรนารถ

หน%า 2892 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086761 นายธนบูรณ� นาคทิม
62013086762 นางสาวมณีรัตน� ชัยยะ
62013086763 นางสาวปุณณดา ศิลาเงิน
62013086764 นางสาวนภาพรรณ ทองประดับ
62013086765 นางสาวธนัชชา ยมฤทธ์ิ
62013086766 นางสาวโชษิตา แสงอธิคม
62013086767 นายยุทธนา ทาใบยา
62013086768 นายวทัญ\ู สว5างจิตร
62013086769 นางสาวนันทิยา อาภานันท�
62013086770 นางสาวปาริชาต เพียรกอบกิจ
62013086771 นางสาวสุทธิดา ปFMนเกิด
62013086772 นางสาวเจนจิรา พรมแสน
62013086773 นางสาวจุรีพร แสงแก%ว
62013086774 นายธวัชชัย รักศรี
62013086775 นางสาวหัทยา อินทสุวรรณ�
62013086776 นางสาวปวีณา แก5นโท
62013086777 นางสาวจุฑามาศ ขําเขว%า
62013086778 นางสาวพุทธิพร บุญสําราญจิตต�
62013086779 นางสาวดวงใจ สวยค%าข%าว
62013086780 นายณัฐวุฒิ ธรรมปรีชา
62013086781 นายพรเทพ อําไพทักษิณ
62013086782 นางสาวนภาพร จันทร�ผลึก
62013086783 นางสาวนรัญชร เภตระกูล
62013086784 นายจีรภัทร คําพงษ�
62013086785 นางสาวกนกพร แสงเพ่ิม
62013086786 นางสาวกาญจนา ไพรมย�
62013086787 นางสาวเพ็ญนภา เหล5าสุพรรณ
62013086788 นางสาวจุรีรัตน� โชคอํานวยกูล
62013086789 นางสาวพุทธิรักษ� บุญยัง
62013086790 นางสาวรุจิราวดี น%อยเนียม

หน%า 2893 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086791 ว5าที่ ร.ต.บริณต เล%าสุวรรณ�
62013086792 นางสาวทิพนาถ รอดกิจ
62013086793 นายณพรรษ ใจเพ่ิม
62013086794 นางสาวกณิกนันต� บัวสุวรรณ�
62013086795 ว5าที่ร%อยตรีศกล รื่นเริงกลิ่น
62013086796 นางสาวอมราภรณ� อนวัชสกุล
62013086797 นายปกรณ� หลําสวัสด์ิ
62013086798 นางสาวสุปราณี แย%มสุวรรณ
62013086799 นางสาวศุภสุดา ไกรทศ
62013086800 นางสาวจารุวรรณ แสงแก%ว
62013086801 นางสาวมัสลิน ชัยทิพย�
62013086802 นางสาวกมลพร เพ่ิมพูล
62013086803 นางสาวธัญลักษณ� อุดอ%าย
62013086804 นางสาวกฤษณา สังขคีรีวงศ�
62013086805 นางสาวป@Pนประภา ภาคนิพนธ�
62013086806 นางสาวสุวนีย� เปรี่ยมสูงเนิน
62013086807 นายพงศ�ศักด์ิ ยศเปYPยม
62013086808 นางสาวภาวิณี ณ บางช%าง
62013086809 นางสาวสัณห�สินี สุทาบุญ
62013086810 นางสาวเกศสิรินทร� เหมือนพงษ�
62013086811 นายกิตติศักด์ิ ซ%อนพุฒ
62013086812 นางสาวอุมาพร เพ่ิมพูล
62013086813 นางสาวสุทธิมาศ ท5าก่ัว
62013086814 นางสาวจิราภา โพธ์ินางรอง
62013086815 นายวัตรชิระ รักช%าง
62013086816 นายป@ยภัค มหาโพธ์ิ
62013086817 นายจิรภัทร สมบูรณ�
62013086818 นางสาวศิรประภา วีระชัยรัตนา
62013086819 นายธัชชัยสิทธ์ิ อะโน
62013086820 นายนพพล ภักดีสุข

หน%า 2894 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086821 นางสาวชลันดา จีนคง
62013086822 นางสาวสวิตตา ชมทอง
62013086823 นางสาวณัฐวรรณ คงมีทรัพย�
62013086824 นางสาววิชสุดา เหมะธุลิน
62013086825 นางสาววันวิสาข� รักษาเกณฑ�
62013086826 นางสาวกมลณัฐ กันคํา
62013086827 นางสาวสุรีพร อินทร�จันทร�
62013086828 นางสาวนิชุดา เติมสุธา
62013086829 นางสาวนิรามล พรมสะวะนา
62013086830 นางสาวอรอุมา พรชัย
62013086831 นายเจษฎา ปลัดม%า
62013086832 นางสาวพรชิตา ธรรมโส
62013086833 นางสาวทวิวรรณ จันตUะ
62013086834 นายกิตติวัฒน� ตรีโอษฐ�
62013086835 นางสาวฐิรญาดา ซ่ือตรง
62013086836 นางสาวนันท�นภัส คํามณี
62013086837 นางสาวสุนิสา ว5องวรพรกุล
62013086838 นายอรรถพล วิจิตรเรืองนภา
62013086839 นางสาวจิรนันท� จิตรพันธ�
62013086840 นางสาวชนิสรา สมนึก
62013086841 นายอาณัติ พันโพธ์ิงา
62013086842 นางสาวชิชากรณ� มังกร
62013086843 นางสาวธนัชชา แสงแก%ว
62013086844 นางสาวบัญจรัตน� โฉมศรีสิริกุล
62013086845 นางสาวขนิษฐา สังข�แก%ว
62013086846 นางสาวอรุณี สวนสมจิตร
62013086847 นางสาวหทัยกาญจน� ด5านแก%ว
62013086848 นางสาวผุสดี คชสาร
62013086849 นายจิตติพงษ� เมนัช
62013086850 นายจตุพล เพชรอินทร�

หน%า 2895 จาก 2896            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาตรี

62013086851 นางสาวสุพัตรา สิงห�เชื้อ
62013086852 นางสาวบารมี มีสัจจานนท�
62013086853 นางสาวพิมพ�ผกา เจริญจิตร
62013086854 นายสุทธ์ิ สมสุข
62013086855 นางสาวฉัตรวิมล ทองบ%านโข%ง
62013086856 นางสาวนีราภา ศรีม5าน
62013086857 นายนราธิป นาคสุขศรี
62013086858 นายการิณ อินทรวิชัย
62013086859 นางสาวจุฑามาศ แก%วประดิษฐ�
62013086860 นางสาวขวัญจิรา หะยีสะมาแอ
62013086861 นางสาวณัฐชนันท� จิระภักด์ิ
62013086862 นายณภัทร จันทลักขณา

จํานวน 86,862 ราย

หน%า 2896 จาก 2896            


