
เลขประจําตัวสอบ

62014000001 นางสาวเอธิกา เอกวารีสกุล
62014000002 นางสาวแคทรีญา ตันติเกษตรกิจ
62014000003 นางสาวดวงเนตร เทียนทอง
62014000004 นายอภินันท ป"ตาระเต
62014000005 นางสาวศีลินี นิลพฤกษ 
62014000006 นางสาวอาภรณ รัตน คําทอง
62014000007 นางสาวจุฑามาศ โทนคํา
62014000008 นางสาวสุพัฒตรา ส0งเสริม
62014000009 นางสาวชรินรัตน ฆายะนานนท 
62014000010 นายโสภณ สุทธิโพธ์ิ
62014000011 นางสาวธนวรรณ มาติวงศ 
62014000012 นายษมิทธ์ิ ขันธิกุล
62014000013 นางสาวกนกนันท พรหมแก7ว
62014000014 นายรติภัทร พานดวงแก7ว
62014000015 นางสาวปรางทิพย ชมชูชื่น
62014000016 นางสาวอติพร จินประยูร
62014000017 นางสาวนิภาพรรณ คงขํา
62014000018 นางสาวสุภัทรา สุวานิช
62014000019 นางสาวเรณุภา พงศ กระทุง
62014000020 นางสาววรรณญา พันธุศักด์ิ
62014000021 นางสาวป;ทมา แตงผึ้ง
62014000022 นางสาวจิตรา จารย หม่ืน
62014000023 นางสาวเอกอนงค เถาว ทิพย 
62014000024 นางสาวพันทิพา ชุงหล7า
62014000025 นางสาวณัฐธิดา ศรีวิเชียร
62014000026 นางสาวนัชชา บวรดิเรกลาภ
62014000027 นางสาวอภิรุจี บัวดก
62014000028 นางสาวตรีมุก ทังสุภูติ
62014000029 นายวิศรุต กุสสลานุภาพ
62014000030 นางสาวกัญญ ณพัชญ พรรณรัตน 
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62014000031 นายณัฐ โพธ์ิจันทร 
62014000032 นางสาวจุฬารัตน รุ0งเรืองมีทรัพย 
62014000033 นางสาวฉัตรประไพ คมวิชาชาญ
62014000034 นางสาววริฎฐา วัชรายน
62014000035 นางสาวป"ยะนันท รอดสาตรา
62014000036 นางสาวพรพรรณ เตชะบุญญะ
62014000037 นายพชร เต็มรัตน 
62014000038 ว0าที่ ร.ต.ชัยศม สัมมาทิตย 
62014000039 นางสาววันวิสาข บุญเย็น
62014000040 นางสาวชลธิชา นาคบํารุง
62014000041 นายชลธิศ พลสุจริต
62014000042 นางสาวจุฑาทิพย มาตรอ
62014000043 นางสาวสรัลชนา วิบูลศักด์ิ
62014000044 นางสาวสตรีรัตน จันทร ศรี
62014000045 นางสาวรังสิมา แก7วบุบผา
62014000046 นางสาวบงกช วิบูลย รัตนกิจ
62014000047 นายภาณุวัฒน พวงทอง
62014000048 นางสาวธาณิกานต เนียมแตง
62014000049 นายประพันธ พงษ ยืนยง
62014000050 นางสาวณัฏฐพัชร ต้ังติยะพันธ 
62014000051 นายยศภฤต วัชรญาณวิสุทธ์ิ
62014000052 นายฐณะวัฒน พัฒนพรวิจิตร
62014000053 นางสาวนงนุช อุตคุด
62014000054 นางสาวเมลดา ตรีณุมิตร
62014000055 นายณัฐวุฒิ ศรีสมบัติ
62014000056 นางสาวเจนจิรา แสนหาญ
62014000057 นางสาวภิญญาพัชญ มีมากบาง
62014000058 นายนราทิวัฒณ รินลาด
62014000059 นางสาวธัญธิติ เฉตวงษ 
62014000060 นายภานุพงษ วงษ ตรี
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62014000061 นางสาวอิศราวดี วงศ ผาสุกโชติ
62014000062 นายจตุรงค เหลาแหลม
62014000063 นางสาวจิระประภา นิราพันธ 
62014000064 นางสาวณัฐณิชา จิตกล7า
62014000065 นางสาวสิริพรรณ โชครุ0งเรืองกุล
62014000066 นางสาววรวรรณ เสียงลือชา
62014000067 นางสาวภูมิรัตน ภิงคารวัฒน 
62014000068 นางสาวณัฐวดี วุธเฑียรพล
62014000069 นางสาวณัฎฐ สิริ ณวิชา
62014000070 นางสาวสิริรัญญา อุบาลี
62014000071 นางสาวธิดารัตน ขอประสิทธ์ิ
62014000072 นางสาวนุชรดี สุยะ
62014000073 นางสาวอัญญาภ แสงเทียน
62014000074 นายพิทักษ พงศ รักบางแหลม
62014000075 นางสาวสุนิดา เหล0าพูลสุข
62014000076 นางสาวณัฐธิดา ผิวนางาม
62014000077 นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี
62014000078 นายสรัล อามินเซ็น
62014000079 นางสาวตุลยดา ทิพย ชัย
62014000080 นางสาวสโรชา อุปะละ
62014000081 นายธนบัตร อนันตเมฆ
62014000082 นางสาวสิริเกษ เมธาวีวินิจ
62014000083 นางสาวทัศดาว ล7อมลาย
62014000084 นายไชยกร ทองชนะสิน
62014000085 นางสาวดารารัตน บุญภูมิ
62014000086 นางสาวสิริลาภ วิศาล
62014000087 นางสาวบุศรา อุดมกิจจําเริญ
62014000088 นางสาวแคทรียา เฟLMองการกล
62014000089 นางสาวอภิญญา กลางรัก
62014000090 นางสาวอภิญญา จรัสโรจนกุล
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62014000091 นางสาววาฮีดา วชิรญา
62014000092 นางสาวรําไพ วัดไทยสง
62014000093 นางสาวพิชญานิน ต้ังวิเศษทรัพย 
62014000094 นางสาวชนันดา ศรีบุญไทย
62014000095 นางสาวพิมพ พร หลักเพ็ชร 
62014000096 นางสาวณัฐชนา พรหมเสน
62014000097 นางสาวชวิศา ธีรัชกุล
62014000098 นางสาวจุฑามาศ ธัญญเจริญ
62014000099 นางสุวพิชญ วงษ อนุ
62014000100 นายศุภโชค อารีย ยนต วัฒนา
62014000101 นางสาวอกนิษฐ คงทอง
62014000102 นางสาวกัณฐิกา สิทธิไทย
62014000103 นางสาวสาธิตา รัตนพันธ 
62014000104 นางสาวณิชาต ปราบมนตรี
62014000105 นางศิริลักษณ ม่ันหมาย
62014000106 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอ0อน
62014000107 นางสาวรัชสินี พวงรอด
62014000108 นางสาวกนกวรรณ สุกุลธนาศร
62014000109 นางสาวอัชฌาณี ต้ังพิสิฐโยธิน
62014000110 นางสาวนิชากานต ดอกกุหลาบ
62014000111 นางสาววรินธร และสําราญ
62014000112 นางสาวปฐมา ภัยผ0องแผ7ว
62014000113 นางสาววีรยา สังข น7อย
62014000114 นางสาวรินจาวรรณ ยกธรรม
62014000115 นางสาวจิระนาฎ อินทระ
62014000116 นายโยธิน สุประไตร
62014000117 นางสาวลัดดาวัลย งามบุญฤทธ์ิ
62014000118 นางสาวกุลธิดา โชทนากูล
62014000119 นางสาวปภาวี พรุเพชรแก7ว
62014000120 นายกิตติศักด์ิ ฉัตรกันยารัตน 
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62014000121 นางสาวสุกัญญา ศรีประวรรณ
62014000122 นางสาวณิชารัศม์ิ สนธิ
62014000123 นายศิวรุตม จุลพรหม
62014000124 นางสาวอุดมลักษณ มะโน
62014000125 นางสาววรรณธิดา บุญยัง
62014000126 นางสาวกรกมล พิพัฒน ภูมิ
62014000127 นางสาวชญามาส วิชัยดิษฐ
62014000128 นางสาวจิรภา บุญพาสุข
62014000129 นางสาวชุติมณฑน บูรณะหิรัญ
62014000130 นางสาวธีร วรารัตน วราเตชาคงสกุล
62014000131 นางสาวกุลธนวดี ขยัน
62014000132 นางสาวภัทวรินทร โตPะหมัดและ
62014000133 นางสาวนิชา ด0านขุนทด
62014000134 นางสาวทักษพร ช7างม0วง
62014000135 นางสาวพรสุดา ศิริรักวงษา
62014000136 นางสุวรรณา ฉํ่าสมบูรณ 
62014000137 นางสาวฐิติภา พันรังสี
62014000138 นายณัฐวุฒิ กําลังเก0ง
62014000139 นางสาวกฤตวรรณ ต้ังใจเพียรเลิศ
62014000140 นางสาวชุติมา พรหมเดชะ
62014000141 นางสาวธัญจรัชญ เต็มนา
62014000142 นางสาวอาติยา เครือวรรณ
62014000143 นายวิจิร ผสมทรัพย 
62014000144 นายบัญชา ป;ญญาเจริญ
62014000145 นางสาวนันทพร บุ7งเที่ยง
62014000146 นายกษิด์ิเดช สุวรรณมาลี
62014000147 นางสาวรุ0งรัศม์ิ โชคไพบูลย 
62014000148 นางสาวประภัสสร ทาระบุตร
62014000149 นางสาวอรญา เหง0าศิลา
62014000150 นางสาวรัชนีภรณ พิมพ จันทร 

หน7า 5 จาก 142            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาโท

62014000151 นางสาวอังศุมาลิน ประสพพันธุ 
62014000152 ว0าที่ร.อ.สุพัฒน ชัย ชื่นเมืองป;กษ 
62014000153 นางสาวมนัสชยา เนื่องจุ7ย
62014000154 นางสาวฐาปนี พิบูลย 
62014000155 นางสาวปานตา เสวกวัง
62014000156 นางสาวพรรณปวีณ โลหาชีวะ
62014000157 นายณธีพัฒน พีระวัชรนนท 
62014000158 นางสาวมทินา พลรักษ เขต
62014000159 นางสาวสุนิสา อ0อนสี
62014000160 นางสาวอัญชลี ศรีศิลปR
62014000161 นายสุรกิจ บุญรอด
62014000162 นางสาวพัชนิดา ศิลานนท 
62014000163 นายเกษม มณีวรรณ
62014000164 นางสาวรัตนาพร สอนดี
62014000165 นายระพีพันธ อ่ําสําโรง
62014000166 นายวันจักร น7อยจันทร 
62014000167 นางสาวกชมน สิรินิลกุล
62014000168 นางสาวบังอร แกมรัมย 
62014000169 นางสาววรรยุพา อุ0นชัย
62014000170 นางสาวอารีรัตน แก7วทอง
62014000171 นางสาวพรรณประภา กาญจนโอภาษ
62014000172 นางสาววรางคนา วงศ กัณหา
62014000173 นายภูทัย สมทิพย 
62014000174 นางสาวกัลยา แพงสาย
62014000175 นายธเนศ จรินทร ประภาพร
62014000176 นางสาวเกวลี อินนา
62014000177 นางสาววัฒนาภรณ ไกรวรรณ
62014000178 นายประวิง กู7เมือง
62014000179 นางสาววรัทยา ทาระธรรม
62014000180 นางสาวป"Mนมณี ชํานาญกิจ
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62014000181 ว0าที่ร7อยเอกญาณภัทร รัดย่ิง
62014000182 นางสาวภามิน ทิมเจริญสมบัติ
62014000183 นายณัฐพล วงศ เปSง
62014000184 นางสาวธัญญาภรณ ลาจันทะ
62014000185 นางสาวกนกพร ป"Mนตบแต0ง
62014000186 นางสาวเบญจวรรณ ทิมดี
62014000187 นางสาวชนัญฐิยา ห0านดํา
62014000188 นางสาวศศิวงศ พรหมมาศ
62014000189 นางสาวระวิวรรณ วรรณสกุลเจริญ
62014000190 นางสาวมธุรดา ธนบุญสมบัติ
62014000191 นางสาววิภาภรณ เกิดแสง
62014000192 ว0าที่รตรัชธ รพี แปงแก7ว
62014000193 นางสาวณัฐสุดา คําปา
62014000194 นายธนากร เนียมประเสริฐ
62014000195 นายธเดช สหโปราณิก
62014000196 นางปานรดา คุวานนท 
62014000197 นางสาวศิฬินทา สุวรรณมัย
62014000198 นายธนินท รัฐ กลิ่นช7าง
62014000199 นายเขมพันธุ คําสุรันทร 
62014000200 นางสาวจิราวรรณ เพ็งสกุล
62014000201 นางสาวพิชชาอร รอดไสว
62014000202 นางพานุลักษณ อินทไชย
62014000203 นางสาวป"ยาภรณ วัฒนศิริพร
62014000204 นายจารุกิตต์ิ พูนชัย
62014000205 นางสาวสมหญิง วิกิจไพศาล
62014000206 นายจิรากร แสงโปร0ง
62014000207 นางสาวณัฐธภา มีศรี
62014000208 นายวิริยะ พีระพัฒนพงษ 
62014000209 นางสาววรรณกาญจณ สุภาวสิทธ์ิ
62014000210 นายวรภพ ทองเสม
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62014000211 นางสาวภาพพิมพ เชื้อทหาร
62014000212 นายณัฐพร จตุราบัณฑิต
62014000213 นางสาววิรยา หงส ศุภางค พันธ 
62014000214 นายฐิติ ฟอกสันเทียะ
62014000215 นางสาวพิมพ พจี กําลังมาก
62014000216 นางสาวจาริชาต ธูสรานนท 
62014000217 นางสาวจุธาภรณ ชาวสวนกล7วย
62014000218 นางสาวนิชานันท กองศิริ
62014000219 นางสาวรัตนาภรณ คงอินใหญ0
62014000220 นางสาวธันย ชนก ป"ยะรัตน 
62014000221 นางสาวพิมพ วรีย เจริญรัตนานุกูล
62014000222 นางสาวภริตา ทองสุขนอก
62014000223 นางสาวกชพรรณ เชาวพ7อง
62014000224 นางสาวอาภาพรรณ ธรรมสะโร
62014000225 นายวรภัทร จิตรไพศาลศรี
62014000226 นางสาวกุลวดี มณีรัตน 
62014000227 นายสุวิพงษ สุภาโสด
62014000228 นางสาวณัฐกฤตา หลิมย0านกวย
62014000229 นายสาริน จิรวัฒน วงศ 
62014000230 นางสาวปวีณ ลดาวรรณ เปTยสี
62014000231 นางสาวกาญจนา หมัดนุรักษ 
62014000232 นางสาวพัชราภรณ การงาน
62014000233 นายณัชทิวัฏ สายสาระ
62014000234 นายธรรมรัตน กกสูงเนิน
62014000235 นายนภัสรพี อนันตชัยพงศ 
62014000236 นางสาวนปภัช อนันตวัฒน 
62014000237 นางสาวกาญจนา แขเพ็ญ
62014000238 นางสาวมาลิณี หม7อคํามูล
62014000239 นายธนะชัย ไวยะเนตร
62014000240 นายวรพัชร วิชัยสุชาติ
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62014000241 นางสาวพรจิรา สมนาค
62014000242 นายวรวิทย นิลเขต
62014000243 นายเกียรติศักด์ิ แหลมจริง
62014000244 นางสาวปภาพิต ภวภูตานนท  ณ มหาสารคาม
62014000245 นายศรัณย ชื่นวิจิตร
62014000246 หม0อมหลวงมธุริน วรวุฒิ
62014000247 นางสาวธัญวลัย วิรัชกุล
62014000248 นางสาวอรปวีณ กูลศิริศรีตระกูล
62014000249 นางสาวป"ยะดา เดชทองคํา
62014000250 นางทินัดดา กิจจนะพานิช
62014000251 นางสาวรินทร ลภัส ศักด์ิชัยวัฒนา
62014000252 นางสาวนงค ชาญ ใจดี
62014000253 นางสาวพิมรตา ลีทองดี
62014000254 นางชุติกาญจน เมตตาจิตร
62014000255 นายกิติคุณ ซ่ือสัตย ดี
62014000256 นางสาวเบญจรัตน เรืองคําพัฒน 
62014000257 นางสาวอิงอร วงษ จําปา
62014000258 นางสาวกฤตยา สีตะวัน
62014000259 นายมานัต อันทอง
62014000260 นางสาวฐิติมา เลิศกิจถาวร
62014000261 นางสาวพิมพ ฑักษอร แสงทองไชย
62014000262 นางสาวนุชจรินทร วรรณนิตย 
62014000263 นางสาวสุชาดา ลายสิงห 
62014000264 นางสาวเทวสิริ ประภัสพงษา
62014000265 นางพิมพ ลภัส ฤทัยสุข
62014000266 นางสาวกฤษณา อ0อนทอง
62014000267 นางสาวฐาปนี พุ0มพวง
62014000268 นางสาวสรารี สีนอเนตร
62014000269 นางสาวอภิสรา ผดุงเจริญ
62014000270 นางสาวกฤตยา สุวรรณนิมิตร
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62014000271 นางสาวพิชชารีย ตันวราวุฒิกูล
62014000272 นางสาวภาลินิล ศิริสลุง
62014000273 นางสาวพรรณฑิรา สุวรรณสถิตย 
62014000274 นางสาวกรองกาญจน คงศรีวิลัย
62014000275 นางสาวทิพย ระวี ขุดขํา
62014000276 นายพลวิชญ ภคประสิทธ์ิ
62014000277 นางสาวสุกานดา เกิดดี
62014000278 นางสาวชลิตา ดาหาญ
62014000279 นายชาญชัย ซึมรัมย 
62014000280 จ.ส.ต.ภูพิชญะกรณ อาจบํารุง
62014000281 นางสาววรมณี มงคลสนธ์ิ
62014000282 นายพีรพัศ อึ้งประเสริฐ
62014000283 นางสาวอาทิตยา จันทรสว0าง
62014000284 นางสาวอัจฉรา ผ0องป"ยะสกุล
62014000285 นางสาวปนัดดา ป"Mนทอง
62014000286 นายกฤษฎากรณ พันธง
62014000287 นางสาวกันต ณนิตย พงษ เจริญ
62014000288 นางสาวมาฆมาส ธวัชชัย
62014000289 นายชุตินันท อติศัพท 
62014000290 นายณัฐดนัย อุไรรัตน 
62014000291 นายโอภาสพงศ ขอบเขตต 
62014000292 นายอรรถนนท อุรบุญนวลชาติ
62014000293 นางสาวสุชญา ชูพูล
62014000294 นางสาวเฟLMองบุญ อเนกบุณย 
62014000295 นายมลตรี วิชัยภูมิ
62014000296 นางสาวชนกฤดี พรหมทอง
62014000297 นางสาวป"ตินรา เทพวัติ
62014000298 นายสุรศักด์ิ วงค ษา
62014000299 นายอริญชย สถิตยานุรักษ 
62014000300 นายสุพีรพัชร พิมพ มาศ
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62014000301 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีสมาธิโสภณ
62014000302 นางสาวศาณฏินันทร รชตยุติธรณ 
62014000303 นางสาวศิริขวัญ อุรัชโนประกร
62014000304 นางสาวณัฐภาส วรปทุม
62014000305 นางสาวภัคจีรกร แย7มเกษร
62014000306 นางสาวสุทิน ปรัชญา
62014000307 นางสาวพิมพ ชนก บัวขวัญ
62014000308 นางสาวณัฐชา ใช7โรจน 
62014000309 นางสาวพัชราพร ม0วงสกุล
62014000310 นางสาวสริดา ต้ังมนัสสุขุม
62014000311 นายศราวุธ เกิดแล7ว
62014000312 นางเสาวลักษณ ทั่งทอง
62014000313 นายธเนศ สิริเกียรติกุล
62014000314 นางสาวคุณหญิง เลขะกุล
62014000315 นายธนวิชญ วัฒนเรืองชัย
62014000316 นางสาวธันยาภัทร จินตโกศลวิทย 
62014000317 นางสาวจุฑามาศ อุ0นจิตสมปอง
62014000318 นายชาญณรงค สังข อยุทธ
62014000319 นางสาวลัดดาวัลย สว0างการ
62014000320 นายอมรศักด์ิ พัดขุน
62014000321 นางสาวป;ทมพร อิ่มวิทยา
62014000322 นายวงศธร คงชุม
62014000323 นายวรสิทธ์ิ เลี่ยนอุดม
62014000324 นางสาวชยณัฐ บุญรัตน 
62014000325 นางสาวทวิวรรณ คําหล0อ
62014000326 นางสาวบุษราคัม มีสุข
62014000327 นางสาวน7องอ7อม ทองทิพย 
62014000328 นางสาวอมราวดี จองรัตนวนิช
62014000329 นางสาวเปมนีย สังวรณ 
62014000330 นางสาวพัชรพรรณ พิมพ บรรจง
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62014000331 นางสาวชุติมา แก7วจันทร 
62014000332 นางสาวกุลประภา สุนทรารชุน
62014000333 นางสาวณัฐณิชาช บุญอิ่ม
62014000334 นางสาวชนันพร แผ7วชนะ
62014000335 นางสาววริศรา สุนา
62014000336 นางสาวรวิวรรณ วรดิลก
62014000337 นางสาวจุฬาลักษณ น7อยแสง
62014000338 นายจิตตนนท เจียมตน
62014000339 นางสาวนิติมา เนาเวช
62014000340 นายณัฐพล ชัยวรวัฒน 
62014000341 นางสาวนริษา กาบตุ7ม
62014000342 นางสาวกนกวรรณ จันทร พรหม
62014000343 นางสาวปาริฉัตร รัตนผล
62014000344 นายสุทธิโรจน คําม่ัน
62014000345 นางสาวสุรีรัตน ทองคํา
62014000346 นายมัทวะ วิเชียรสิงห 
62014000347 นางสาวฉัตรสุดา ถ่ินพังงา
62014000348 นายพิบูล หงษ ทอง
62014000349 นางสาวศุขจี ศรีสุข
62014000350 นางสาวศรีจันทรา เงางาม
62014000351 นางสาวชนิภา ช0วยระดม
62014000352 นางสาวมานิดา เฟLMองชูนุช
62014000353 นางสาวมธุรส ไพรเจริญ
62014000354 นายจาตุรนต ไชยยศ
62014000355 นางสาวชลันธร อนันต ไวทยะกิจ
62014000356 นางสาววรดาภัส อามัสสา
62014000357 นางสาวสิริพร สีแดง
62014000358 นางสาวกุลนิษฐ นิลจินดา
62014000359 นางสาวลักษณียา มณีโรจน 
62014000360 นายอนุเศรษฐ พิพิธธนชัย
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62014000361 นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร
62014000362 นางสาวฐานิดา เฉลิมนววงศ 
62014000363 นางสาวฐิติยา ไม7แก7ว
62014000364 นางสาวภาษิตา เข็มนาค
62014000365 นายบดี บุดดา
62014000366 นางสาวลลิตภัทร สมุทรผ0อง
62014000367 นางสาวพัทธดา ย0องลั่น
62014000368 นางสาวสพรรณชนก ชูใจ
62014000369 นายกฤตณัฐ บุญร0วม
62014000370 นายณัฐ หว0างไม7
62014000371 นางสาวพิมพ ชนก จระกรรณ 
62014000372 นางสาวจัสมิน ดวงคําสวัสด์ิ
62014000373 นายวิษณุพงศ พรมยะ
62014000374 นายอุดมพร ดวงเงิน
62014000375 นางสาวณฐมณ พลธร
62014000376 นางสาวจิราวรรณ สืบเหล0ารบ
62014000377 นางสาวสิริฉัตร พ่ึงแย7ม
62014000378 นายนิพนธ แสนมุข
62014000379 นางสาวสรชา วงศ วิชา
62014000380 นางสาวนิสา แสงจันทร 
62014000381 นางสาวแฟโรนิก7า มุทเทนธาเลอร 
62014000382 นายนพวิชญพงศ เครือสาร
62014000383 นางสาวอาริตา เขม7นเขตรกิจ
62014000384 นางสาวศิริภรณ สุขเกิด
62014000385 นายภวิศ แก7วผอม
62014000386 นายธวัช จ้ิวบุญชู
62014000387 นางสาวสุชาดา พิทักกิจ
62014000388 นางสาวพรนภัส วงศ แสนสุขเจริญ
62014000389 นายรัฐสินธุ วัฒโนภาสศิริ
62014000390 นางสาวฏักศิณี สมกําลัง
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62014000391 นายโกศล ตรีสุชน
62014000392 นางสาวสิมิลัน จิตรเจริญ
62014000393 นางสาวธิติมา ทรัพย มาก
62014000394 นายภานุวัฒน ศิลปศักด์ิขจร
62014000395 นางสาวนราภรณ เคนสันเทียะ
62014000396 นางสาวนพรัตน วิทยาการโกวิท
62014000397 นางสาวจินต จุฑา ดุละลัมพะ
62014000398 นางสาวศิริพร แซ0อึ้ง
62014000399 นางสาวผาติรัตน ชัยอนันตพงศ 
62014000400 นางสาวนวรัตน โศจิรัตน 
62014000401 นางสาวสุพัตรา พลพันธ 
62014000402 นายปรเมธี เดชปะตังเวสา
62014000403 นางสาววาสนา วงษ วานิช
62014000404 นางสาวประภัสสร วันนิจ
62014000405 นางสาวดลยา บุญธรรม
62014000406 นางสาวธิตินันท เตียเย็น
62014000407 นางสาวเพียงออ ย่ิงดํานุ0น
62014000408 นางสาวสิริรัตน มณีอินทร 
62014000409 นางสาวปรางทิพย มังธานี
62014000410 นางสาวจิรัชญา พูลสวัสด์ิ
62014000411 นางสาวพิมพาภรณ มีรสสม
62014000412 นางสาวธิดารัตน จรัสพันธุ กุล
62014000413 นางสาวธัญภัค รุ0งแสงชัยเจริญ
62014000414 นางสาววนิดา พิงสระน7อย
62014000415 นางสาวสมิหลา ลิ่มเจียสหพงษ 
62014000416 นายเดชอดุลย คํานวนสอน
62014000417 นายวทัญUู แซ0ลิ่ม
62014000418 นางสาวธนภรณ บริคุต
62014000419 นางสาวนันทวรรณ อุปโยธิน
62014000420 นางวิลาสินี ทองกํ่า
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62014000421 นายณรงค ฤทธ์ิ เลิศวุฒิ
62014000422 นางสาววริศชยา รุ0งเรือง
62014000423 นางสาวนันธิตา พักพินิจ
62014000424 นางสาวสุภัชรินทร นันตะรัตน 
62014000425 นายหรัณย เตชะวิจิตรสาร
62014000426 นางสาวรัชดา เชิดสูงเนิน
62014000427 นางสาวณัฏฐณิชชา กุลชยาธนศักด์ิ
62014000428 นางสาวอภิญญา ฉางแก7ว
62014000429 นางสาวเบญจวรรณ อาภัสรพรหม
62014000430 นางสาวจันทิมา ศรีไกรยุทธ
62014000431 นายสิทธิพร คงพิสิฐธรรม
62014000432 นายชัยรัตน ดวงทิม
62014000433 นางสาวณัชชา ธนิตติราภรณ 
62014000434 นางสาวพิริยา จูชัง
62014000435 นางสาวณาตยา เที่ยงตรง
62014000436 นายกิตติวัฒน โตงาม
62014000437 นายปฐมพงษ ศิริอังกานนท 
62014000438 นางสาวบุษณีย ปานใย
62014000439 นางสาวธัญนรี เนียมหอม
62014000440 นางสาวปารัชญ วิทยา
62014000441 นางสาวอรณิชา มัจฉาฉํ่า
62014000442 นางสาวทรรศน วรรณ วรรณบวร
62014000443 นางสาวสุจิรา ม่ันจันทร 
62014000444 นางเทพธิดา ทองด7วง
62014000445 นางสาวนภัสวรรณ พรหมอุปถัมภ 
62014000446 นางทัศนีย แก7วผนึก
62014000447 นางสาวธนิดา รัตนวิจิตร
62014000448 นางสาวโศภิต วงษ พลับ
62014000449 นางสาวนูร ไรมี โตะฮิเล
62014000450 นางสาวสุภารัตน โปธาตุ
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62014000451 นางสาวฐิติมา เชื้อรุ0ง
62014000452 นางสาวอนิตย สรา มานะการ
62014000453 นางสาวคัทลียา เงินจ่ัน
62014000454 ส.ต.ท.ภาณุวัฒน ป;ญญะการ
62014000455 นางสาวทัศนีวรรณ เวชไชโย
62014000456 นางสาวธันยาภรณ แดงศรีธรรม
62014000457 นางสาวทักษอร ทวีเจริญลาภยศ
62014000458 นางสาวกุลธิดา อินกล่ํา
62014000459 นางสาวชลธิดา นันทนเสรีวัฒน 
62014000460 นางสาวพิชญ ธิดา บุญวิชัย
62014000461 นายตติย พล หิรัญศิริ
62014000462 นายณัฐชนน เจาวัฒนา
62014000463 นายเดชพล ก่ิงป"ยะ
62014000464 นางสาวจินตนา แก7วเรียบ
62014000465 นางสาวสมัชชา มารุ0งเรือง
62014000466 นายณัฐพล ปทุมานนท 
62014000467 นางสาวปรีดาพร ศรีเมือง
62014000468 นางสาวพนิดา เกิดสม
62014000469 นายสุเทพ สัญใจ
62014000470 นางสาวรุจิรา คุณประทุม
62014000471 นางสาวป;ญจภัค ศุภกิจโกศล
62014000472 นางสาววิลาวัลย โพธ์ิดํากล่ํา
62014000473 นางสาวการ ตูน เพ็งพรม
62014000474 นายชัชวาล นุตวงษ 
62014000475 นางสาวจิตชญา บาลโสง
62014000476 นางสาวจิรประภา เกิดชา
62014000477 นายพูนสิน พวงไพโรจน 
62014000478 นายณภัทร สิทธิอัฐกร
62014000479 นางสาวยุวดี ชูทอง
62014000480 นางสาวทัศนียา กันกําไร

หน7า 16 จาก 142            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาโท

62014000481 นายรุ0งรุจ เมธีกุล
62014000482 นางสาวสิริภัค ส0องแสง
62014000483 นางสาวศิรญา พรธาดาวิทย 
62014000484 นางสาวชาลิสา วังซ7าย
62014000485 นางสาวนิติยา ประสิทธ์ิอ7น
62014000486 นายณฐภัทร ศรีนันทกุล
62014000487 นางสาวประทุมทิพย ปานหงษ 
62014000488 นางสาวสุทธิดา สุนทรทิพย 
62014000489 นางสาวพรพรรณ ชมงาม
62014000490 นางสาวปราชญ ชนา เอี่ยมสะอาด
62014000491 นายชยา ปุญญเดโช
62014000492 นางสาวธิติมา ปภัสสรศิริ
62014000493 นางสาวชลิตา หนูไข0
62014000494 นายป;ณฐวัษฏ อ0อนจันทร 
62014000495 นางสาวสินีนาถ สาตร เวช
62014000496 นางสาวอุษา พ่ึงตําบล
62014000497 นายพัสกร จรรยากูล
62014000498 นางสาวธิดารัตน พ่ึงพิงพัก
62014000499 นางสาวพรพิมล พันธุสุนทร
62014000500 นายศรัณยู คงสวัสด์ิเกียรติ
62014000501 นางสาวอนงค นาถ กาญจนสุขสกุล
62014000502 นางสาวศุภิสรา นิ่มครุฑ
62014000503 นางสาวสุขชลธิชา เดชสม
62014000504 นายธีรวัตร วุฒิพัฒนานนท 
62014000505 นางสาวภาวรรณ กิตดาการ
62014000506 นางสาวฉันทพิช จรินทรานนท 
62014000507 นางสาวณัฐนรี เก7าเอี้ยน
62014000508 นางสาวรุ0งนภา แสนเสนาะ
62014000509 นายนิตินันท นวลจันทร
62014000510 นางสาวหทัยชนก วันเพ็ญ
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62014000511 นายเขมกร โกมลศิริสุข
62014000512 นางสาวจิรภา คําเขียว
62014000513 นายเมธี เทพสุเมธานนท 
62014000514 นางสาววรรณิศา แก7วดี
62014000515 นางสาวสริลดา สิริภัทรวิช
62014000516 นางอมรรัตน เห็นพร7อม
62014000517 นางสาวสมพร แสนรัก
62014000518 นายณัฐพล แก0นจันทร 
62014000519 นางสาววราภรณ วรธงไชย
62014000520 นางสาวน7องนุช ไชยวรรณ
62014000521 นางสาวจุฑามาศ จันทรอัมพร
62014000522 นายกฤษณ ฤทธ์ิณรงค 
62014000523 นางสาวญาดา สุวรรณมาโจ
62014000524 นายธนพล เข็มจินดา
62014000525 นางสาวนวพรรษ แก7วไทรนันท 
62014000526 นางสาวกนกรัตน พุกป"Mน
62014000527 นายพิสิฐ จงรุ0งเรืองวัฒนา
62014000528 นายชัยทัต รัตนภักดี
62014000529 นายสุริยา ศรีแสนยงค 
62014000530 นางสาวม0านฟVา ทองเชื้อ
62014000531 นางสาวณัฐธนภัสสร ฟ;งเพราะ
62014000532 นางสาวทัศน ทยา สุขมา
62014000533 นางสาวอติลักษณ วีสเพ็ญ
62014000534 นายสุทธิพงษ จตุรนต รัศมี
62014000535 นางสาวแก7วตา นิ่มเรือง
62014000536 นายชัยทัต เกษประคอง
62014000537 นางสาวพิชญา พิทักษ วงศ 
62014000538 นางสาวภัทร พิรัล รัตน ศุกลภัทร
62014000539 นางสาวอัจจิมา นิตยประภา
62014000540 นางสาวพรรณวดี สุทธิประภา
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62014000541 นายจักราวุธ บําเพ็ญกิจ
62014000542 นางสาวเพียงรวี นกน7อย
62014000543 นางสาวธนียา ชัยปราการ
62014000544 ว0าที่ร7อยตรีฐปพน อํานวยสมบัติ
62014000545 นายวัชรพล วงค สุภา
62014000546 นางสาวศุภนัชชา ผิวละออ
62014000547 นายพิสิฐ ตันติโรจนกิจการ
62014000548 นายชวัลลักษณ วิชัยลักษณ 
62014000549 นายเอกลักษณ เข็มเพชร
62014000550 นางสาวกนกวรรณ ดวงปาโคตร
62014000551 นางสาววัทนพร รอดแสวง
62014000552 นายประเสริฐ เจริญชัย
62014000553 นายชวพัส โตเจริญบดี
62014000554 นางสาวภทรพร งามสมคุณ
62014000555 นายธนกร ทองม่ัง
62014000556 นายณัฐพล นกขาว
62014000557 นางสาวสุวนันท เทศทอง
62014000558 นางสาวดวงพร ชฎาธารธรรม
62014000559 นายณัฐพงศ เอมวรรธนะ
62014000560 นางสาวกษมรัตน ลือนีย 
62014000561 นางสาวยุวธิดา ทองสุพล
62014000562 นายกฤษฎา แซ0จึง
62014000563 นางสาวสุรีรัตน นามวงศ 
62014000564 นายนวภัทร ท0าวัง
62014000565 นางสาวธนพร เก0าประเสริฐ
62014000566 นางสาวจารุภา รุจิรัตนากุล
62014000567 นายชํานัญ สุขศรีนาค
62014000568 นางสาวกมลวรรณ ศรีตPะ
62014000569 นางสาวนภัสวรรณ กวางทอง
62014000570 นางสาวฐิตารีย ธาดาวิริยะโชติ
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62014000571 นายชัยวัฒน สินสวัสด์ิ
62014000572 นางสาวธณิฐศญา ทรัพย สอน
62014000573 นายณภัทร คําเจียม
62014000574 นางสาวอัจฉรา โพธิพันธุ 
62014000575 นางสาวลดารัตน ทันที
62014000576 นายวิภพ โพธ์ิมาก
62014000577 นายอธิคม พันธ เมธาฤทธ์ิ
62014000578 นางสาวนาตยา แก็บพิมาย
62014000579 นางสาวจุฑามาศ โพธาขวัญประชา
62014000580 นางสาวพิมพ สุภา งามประดิษฐ 
62014000581 นางสาวพรเพ็ญ สุขพันธุ ถาวร
62014000582 นางสาวพิชชุดา โพธิพันธุ 
62014000583 นางสาววชิรา เทพจันทร 
62014000584 นายนิพนธ ราชวุฒิ
62014000585 นางสาวเสาวคนธ คล7ายฉํ่า
62014000586 นายศุภวิชช ทรัพย ศิริสวัสด์ิ
62014000587 นางสาวณัฏฐ ธมน ทาวุฒิ
62014000588 นางสาวสุรีย พร สุขพร
62014000589 นางสาววรกมล นาคเพชรพูล
62014000590 นางสาวรัตนาภรณ สร7อยผาบ
62014000591 นางสาวเจกิตาน วิกรานต วาณิชย 
62014000592 นางสาวเมลดา ดิลกกรเดชน 
62014000593 นางสาวอาศิรารักษ เรืองวัฒนตระกูล
62014000594 นางสาวกรกนก พรหมสุข
62014000595 นางสาวมนสิชา ญาณรัตน 
62014000596 นางสาวพัชราภรณ เนตรนวล
62014000597 นางสาวสุนิสา เจริญจิตร 
62014000598 นางสาวพิณญาภา จิระกุล
62014000599 นายเสกสรรค กิตติธิติ
62014000600 นายอาทิตย ฉายอรุณ
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62014000601 นางสาวณัชชากมล ใสสุข
62014000602 นางสาวรัตนวรรณ รัตนมนตรี
62014000603 นางสาวเกวลี เพียรดี
62014000604 นายอริญชัย แพทย วงษ 
62014000605 นายจักรพันธ สุทธิธรรม
62014000606 นายหัสดินทร สอนปะละ
62014000607 นายธนพัฒน บุสพา
62014000608 นางสาวธนาภรณ สุขสัมพันธ 
62014000609 นางสาววิสุดา พัฒนสุทธิชลกุล
62014000610 นางสาววนิดา ย่ิงคุณบุตร
62014000611 นางสาววไลลักษณ สุทธิเวสน วรากุล
62014000612 นางสาวเรวดี สุวิมลโอภาส
62014000613 นางสาวลลิต ภัทร ช0วยคุ7ม
62014000614 นางสาวณัฐธิดา พิลาศธาดากูล
62014000615 นางพัทธนันท เอื้อจริง
62014000616 นางสาวภรณิภา โพธ์ิศิริ
62014000617 นางสาวทิพย สุดา วนะวนานนท 
62014000618 นายชาญชัย วสันตยานันท 
62014000619 นายพีรเมธ คุวานนท 
62014000620 นายอัครณัฏฐ มีวัฒนา
62014000621 นายเฉลิมศักด์ิ รอดเกลี้ยง
62014000622 นายอิทธิพล นิรภัย
62014000623 นายวริษฐ อุดมวงค ยนต 
62014000624 นางสาวธยาดา สิทธิโชคเมธิน
62014000625 นางสาวดวงกมล กฤตสัมพันธ 
62014000626 นางสาวร0มหทัย โชติกโสภณ
62014000627 นางสาวสร7อยสุดา ไชยแสง
62014000628 นางสาวพัชราภรณ กิตติสุนทโรภาศ
62014000629 นายทรงกรต พัฒนะพรพิศาล
62014000630 นางสาวญาณิน คงเผ0า
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62014000631 นางสาวอัสมะห มามะ
62014000632 นายกฤษณ เกลี้ยงช0วย
62014000633 นางสาวทิพย สุรางค วะชุม
62014000634 นายปุณธวัช ว0องธวัชชัย
62014000635 นางสาวณหทัย พัลลภารักษ 
62014000636 นายธัญพจน สินสาธิตสุกุล
62014000637 นางสาวจิติมา อัชชนะลิมภากรณ 
62014000638 นางสาวศุภากร ทรัพย ทวี
62014000639 นายสัณห พิชญ เติมประทีป
62014000640 นายวิรงค หนูเก้ือ
62014000641 นางสาวอาภัชนีย สุวลักษณ 
62014000642 นางสาวชิดชนก ประกอบ
62014000643 นางสาวสุนีพร จูฑะโกสิทธ์ิกานนท 
62014000644 นางสาวณัฏฐธิดา จันภักดี
62014000645 นายภัทรพงศ ซ่ือเกียรติขจร
62014000646 นางสาวสรัตนี แก7วคํา
62014000647 นายกรวิชญ กาฬอ0อนศรี
62014000648 นายชาญวุฒิ แดงอร0าม
62014000649 นายจิตติพงศ ธีรพัธรนันท 
62014000650 นางสาวอรไท หงษ โต
62014000651 นางสาวอัจฉรินทร คูละสุวรรณ
62014000652 นางสาวชาลิณี กรแก7ว
62014000653 นางสาวณัฐรุจา หิรัญบูรณะ
62014000654 นางสาวกนกกาญจน เศรษฐธรรม
62014000655 นายวุฒินันท อัคละ
62014000656 นางสาวชลลดา ทรงนิรันดร
62014000657 นายกรกฎ ศรีปลั่ง
62014000658 นายวรพล เรืองศรี
62014000659 นางสาวนิภาพร ลิ้มเฉลิม
62014000660 นางสาวศรสวรรค วงศ ซ่ือสัตย 
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62014000661 นายอาคเนย ประวัติยากูร
62014000662 นายทัพประดิษฐ มิตรเปรียญ
62014000663 นายธีระวัฒน วัฒนสิงห 
62014000664 นายทัชชกร หาญสว0างกิตต์ิ
62014000665 นายอิทธิกร อาจหาญ
62014000666 นางพิมใจ กาฬภักดี
62014000667 นางสาวรัตนาภรณ เฉลิมรุ0งโรจน 
62014000668 นางสาวชนากานต ธรรมสิริปรีดีพร
62014000669 นายปุญญวันต จิตประคอง
62014000670 นางสาวพิมพ จันทร รัตนพันธ 
62014000671 นางสาวธนิศา ธเนศวร
62014000672 นางสาวสุนิสา ดีอุ0น
62014000673 นายกษมา จิตร ภิรมย ศรี
62014000674 นางสาวภัคนุช อ0วมสอาด
62014000675 นายณัฏฐวุฒิ ป;ญญาพลสกุล
62014000676 นางสาวฉฎาธร ขวัญพรหม
62014000677 นางชญาภรณ มณีวรรณ 
62014000678 นายณัฐภัทร รัตนวิชัย
62014000679 นางสาวธัญชนก คงมาก
62014000680 นางสาวกัษมาพร สาตะโรจน 
62014000681 นางสาวณฐวรรณ พงศ ตัน
62014000682 นางสาวป"ยมาภรณ ภูหนองโอง
62014000683 นายภราดร เสรีสมบูรณ 
62014000684 นางสาวสุภลักษณ จําปาพันธุ 
62014000685 นางสาวหทัยทิพย ลิ้มนิรันดร กุล
62014000686 นางสาวพรพิมล วงษ ศุข
62014000687 นางสาวธัญญา อ0อนระยับ
62014000688 นางสาวผกาวรรณ รัตน น้ําหิน
62014000689 นางสาวนันทิชา ม0วงปาน
62014000690 นางสาวพรทิพย นิคม
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62014000691 นางสาววัชรียา อารุณ
62014000692 นางสาวศิริอร ทัพภะพยัคฆ 
62014000693 นายชานนท พรมเสือ
62014000694 นายประมวลชัย ธาดาวุธ
62014000695 นางสาวชื่นสุมน บุญเจริญ
62014000696 นางสาวอัญชลี อินทจันทร 
62014000697 นางสาวปณิตา สุคะแสง
62014000698 นายศรายุธ แซ0ต้ัง
62014000699 นางสาวชุติมา พลสาร
62014000700 นายบัณฑิต ศิริรักษ โสภณ
62014000701 นางสาวสุดารัตน ใจสะอาด
62014000702 นางสาวเบญจมาศ ทองศรี
62014000703 นายปริญญา ชาติวงศ 
62014000704 นางสาวมานิดา ธัญญาเวชกิจ
62014000705 นายพิพัฒน พล ศรีรัตน 
62014000706 นางสาวอภิญญา เดชเสถียร
62014000707 นางสาวภัชราพร พลศรี
62014000708 นายจุลวิทย จุลหริก
62014000709 นางสาวสุชาดา ดีรอต
62014000710 นายสิทธิพล ลีระวัฒนกุล
62014000711 นายพิพัฒ อิสระไพจิตร 
62014000712 นายวรายุทธ ไชยสุข
62014000713 นางสาวอัยรา โศภนะศุกร 
62014000714 นางสาวจันทรัศม เองมหัสสกุล
62014000715 นายณัฏฐกรณ ชวชาติ
62014000716 นางสาวทิพวรรณ วัฒนคุณ
62014000717 นางสาวประทานพร กวางดอน
62014000718 นางสาวชีราวัฒน อภิธนัง
62014000719 นางสาวนวภรณ โพธิเนตร
62014000720 นางสาวฉัฐญา จันทร แก7ว
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62014000721 นางสาวปริสา กันติเกตุ
62014000722 นายทะนงศักด์ิ ป"Mนเกล7า
62014000723 นางสาวปนิดา กิตตินวเสนีย 
62014000724 นายนคร บุญน7อย
62014000725 นางสาวอนุสรา อุทธิยา
62014000726 นางสาวพสชนัน รัตนบุรี
62014000727 นางสาวสกาวรัตน วัฒนศิริ
62014000728 นางสาวสุภนันท เติมวรมงคล
62014000729 นายนัทธพงศ ลัทธพินันท 
62014000730 นางสาวศิริพร เปรมฤทธ์ิ
62014000731 นางสุภาวิดา ครุฑธาพันธ 
62014000732 นางสาวชนณพร ผาทา
62014000733 นางสาวสุภาพิชญ จันทร อินทร 
62014000734 นางสาวย่ิงลักษณ ชั้วเอ7
62014000735 นางสาวสาริน ธีระภัทรานันท 
62014000736 นางสาววรางรัตน ง0วนชู
62014000737 นายสิรภพ ภูมินันทน 
62014000738 นายชาตรี กอนี
62014000739 นายภัคธร เนียมแสง
62014000740 นางสาวธันยพร ทิมขํา
62014000741 นางสาวสิริวรรณ วงษ สด
62014000742 นางสาวนิธิมา พงษ ไพบูลย 
62014000743 ว0าที่ร7อยตรีชววุฒิ ลาภมาก
62014000744 นายชานนท กล0อมกําแหง
62014000745 นางสาววรวรรณ ก0อกอง
62014000746 นายศุภวิชญ ยุติธรรมคุณา
62014000747 นางสาวนภัสนันท พนมไพรสกุล
62014000748 นางสาวเวฬุกา บุตรสองคร
62014000749 นางสาววิมลวรรณ เพาะปลูก
62014000750 นายสตบรรณ ศรีสุริยะธาดา
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62014000751 นางสาวกนกพิมพ เดชสถิตย 
62014000752 นายนรุตม จรัลชวนะเพท
62014000753 นางสาวรมิตา สาสุวรรณ 
62014000754 ว0าที่ร7อยตรีศรายุทธ พิทูรสกุล
62014000755 นางสาวญาณิกา ต7นทอง
62014000756 นายเฉลิมพล ตังควณิชพงศ 
62014000757 นางสาวอธิพร วีระอาชากุล
62014000758 นายศราวุธ เลิศศรี
62014000759 นางสาวศศิณา คงชนะ
62014000760 นางสาวฐิตินันท มิตรชอบ
62014000761 นางสาวณัฐธยาน เสียงดี
62014000762 นางสาวธัญญลักษณ เจียวกPก
62014000763 นางสาวชุติมา คูเจริญ
62014000764 นายเขมวรรธน นิติธนัญวงษ 
62014000765 นางสาวหทัยพร อัศวพัฒนากูล
62014000766 นางสาวสุนีย กาหวัง
62014000767 นางสาวภคมน พันธมนัสโสภา
62014000768 นางสาวปพิชญา นิเทศ
62014000769 นางสาวอรรุจี อ0อนหวาน
62014000770 นายไพศาล ปุVยไชยสอน
62014000771 นางสาวพิมพ ไพฑูรย 
62014000772 นางสาวปาลิตา ช0วยสกุล
62014000773 นายกันต ทัศน ยังศรัทธา
62014000774 นางสาวปฤณฑร ก่ิงทอง
62014000775 นายณัฐนันท ดิษแพร
62014000776 นายวัศพล เก้ือพันธ 
62014000777 นายยุทธชัย เพชรรัตน ไพศาล
62014000778 นายชาติพรรณ สายประดิษฐ 
62014000779 นางภัทรพร อมรศรีวรากุล
62014000780 นางสาววิลาพร ใจเที่ยง
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62014000781 นางสาวรวิวรรณ ชูชั่ง
62014000782 นางสาวณัฐธยา สง0า
62014000783 นางสาวสุธิดา เข็มทอง
62014000784 นางสาวกัณธิญา คงบุญ
62014000785 นางสาวกมลชนก จันทร เกตุ
62014000786 นางสาวสิริกมล นวลมณี
62014000787 นายสรรพ วัฒน สุขเอี่ยม
62014000788 นางสาวอรสินี อสิพงษ 
62014000789 นายอดุลยฤทธ์ิ สุดทองคง
62014000790 นางสาวดวงมณี ศุภศร
62014000791 นางสาวภรภัทร กิตติมหาโชค
62014000792 นางสาวชนันภรณ ศรีวรกุล
62014000793 นางสาวพรชนก เหลืองอ0อน
62014000794 นายคมกฤช ธัญวชิรวิทย 
62014000795 นางสาววิภา เดือนดาว
62014000796 นางสาวสุภาวดี ตราชู
62014000797 นายณัฏฐ ฐนนท ต๊ิบเต็ม
62014000798 นายพงศ พรรณ คุ7มทรัพย 
62014000799 นางกรภัทร ชาญแสง
62014000800 นางสาววนิษา นิสงค 
62014000801 นางสาวไตรสุดา เหล0าศิริ
62014000802 นายพฤกษ จิรสัตยาภรณ 
62014000803 นายเศรนี แก7วชะฎา
62014000804 นางสาววรรณี หมอเอก
62014000805 นายสุรศักด์ิ ธนัชชาพิศุทธ์ิ
62014000806 นายสมัครพงศ เกลี้ยงกล0อม
62014000807 นางสาวณิรชยา ดอกรักกลาง
62014000808 นางสาวนวพลอย แก7วภิรา
62014000809 นางสาวจัสมิน ศาสนดํารง
62014000810 นายวรพล คําสวัสด์ิ
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62014000811 นางสาวศิริญญา สุขนิรันดร 
62014000812 นางอัญชนา จงรุ0งเรืองไสว
62014000813 นางสาวนันทิยากร ลักษณะแก7ว
62014000814 นายฮ.ศุภวุฒิ จันทสาโร
62014000815 นางสาววีณา รัตนเสรีชัย
62014000816 นายอัจฉริยะ ฉิมพลี
62014000817 นางสาวชามิพร แย7มนวล
62014000818 นางสาววารุณี นาเจริญ
62014000819 นายนพวัฒน ทองพึง
62014000820 นางสาวนุชนาฏ ศาสตร กลาง
62014000821 นายเจษฎา แพรกนันเธอ
62014000822 นางสาวมาละตรีหนึ่ง สีหไกร
62014000823 นางสาวอริษา พิภพศิริรัตน 
62014000824 นางสาวอรนุช จันทร ฉาย
62014000825 นางสาวพิชญามนต วาศกุลพิสิทธ์ิ
62014000826 นางสาวอัมพิกา สุดซาง
62014000827 นางสาวอารีรัตน ขณะรัตน 
62014000828 นางสาวนลินภัสร พูลเกษมชญากิตต 
62014000829 นางสาวพิชญา ภู0จินดา
62014000830 นางสาวณัฏฐณิชชา ป"ยะมาสิกพงษ 
62014000831 นางสาวคนึงนิจ มณีแดง
62014000832 นายนัฐพล พุทธพิทักษ 
62014000833 นางสาวดลนภา ทองงาม
62014000834 นายกฤษณะ เขมะวนิช
62014000835 นางสาวอนัตต ตา กลิ่นจันทร 
62014000836 นายนที เชี่ยวสุวรรณ
62014000837 นายกฤษณะ รักแจ7ง
62014000838 นายจอมพล เชยโต
62014000839 นางสาวเรณุกา ขุนชํานาญ
62014000840 นางสาวณัฐนิธิ พูลศิริ
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62014000841 นายบุรินทร อรรถกรป;ญญา
62014000842 นางสาววีณัสษา เอกจํานงค 
62014000843 ว0าที่ร7อยตรีหญิงยศกมล ช0วยบํารุง
62014000844 นางสาวณัฐิดา พลมณี
62014000845 นางสาวภัทรากาญจน วิถาทานัง
62014000846 นางสาวปริยากร รบกล7า
62014000847 นางสาวภาวิณี เสริมสุขไมตรี
62014000848 นางสาวอันธิกา ธรรมเนียม
62014000849 นางสาวรัยหมPะ ตาเละ
62014000850 นางสาวนุชรินทร นามโคตร
62014000851 นายณัฐวุฒิ พวกอินแสง
62014000852 นางสาวเบญญานันทน พิมพกรรณ 
62014000853 นายจิรัฎฐ แสนสุข
62014000854 นายณัฐพล สกุลกิตติยุต
62014000855 นางสาวจตุพร ชาญเลขา
62014000856 นางสาวหทัยชนก แก0นสุวรรณ
62014000857 นางสาวบุปผารัฐ รอดภัย
62014000858 นางสาวกานต ชนก ไทรบุรี
62014000859 นางสาวปาริสา สงฆ พราหม
62014000860 นายป"ยะวุฒิ สมวงศ 
62014000861 นางสาวชนิดา แปVนจันทร 
62014000862 นายธัญลักษณ ผิวสุข
62014000863 นางสาวนภันต ภัทร ศัย สุรเสวี
62014000864 นางสาวณัฐกานต โพทวี
62014000865 นางสาวชุติมา อมรชวโรจน 
62014000866 นายนะเรศ จันฉนวน
62014000867 นางสาวยุวดี โล7วโสภณกุล
62014000868 นางสาวสนธิรัตน เจริญรักษ 
62014000869 นายรัตติกาล คําแสง
62014000870 นางสาวสิริกร ศิริพุทธกุล
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62014000871 นางสาวจินดาหรา เดชะรัฐ
62014000872 นางสาวธนิสรา นันทะโกมล
62014000873 นางสาวจันทกามาส สุนทรศิริ
62014000874 นางสาวตุลฉัตร ถึงถ่ิน
62014000875 นางสาวณัฐสินี เรืองประดิษฐ 
62014000876 นายทินลักษณ ก7องภพธนดล
62014000877 นางสาวนุชนาฏ กิจวรเมธา
62014000878 นางสาวกุลภัทร เฉลิมงาม
62014000879 นางสาวอัศมาภรณ เจริญนาน
62014000880 นางสาวทัตพิชา สุขรัตน 
62014000881 นายชัยวัฒน จิตรถาวรกุล
62014000882 นางสาวเหนือนิดา ชูแสงธนวิรัตน 
62014000883 นางสาวอัจฉรา สุวรรณ 
62014000884 นางสาววรรณวิศา ถึกเจริญ
62014000885 นายแมนรัศม์ิ พันธุ วิเชียร
62014000886 นางสาวนันท ณภัส กุลลภัสโชตศิริ
62014000887 นายชัยณรงค อุมาลี
62014000888 นางสาวสุมิตรา แดงศรี
62014000889 นางสาวศนัญญ สา จารุพิพัฒน บุตร
62014000890 นางสาวโสพิศ ศรีพันธุ 
62014000891 นายพรพล มีสิทธ์ิ
62014000892 นางสาวอุดมลักษณ วิเศษอักษร
62014000893 นางสาววัชศิกาภรณ พิศภา
62014000894 นางสาววิไลลักษณ เลี่ยมกลาง
62014000895 นางสาวสุพัตรา ภูบ7านหม7อ
62014000896 นายธนะ มงคลโภชน 
62014000897 นางสาวลักษณ นารา ตานะ
62014000898 นางศิริรัตน ศาลา
62014000899 นางสาวธิดารัตน กสินันท 
62014000900 นางสาวกัญญณัท สิทธิพร
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62014000901 นางสาวฐิตาพร มณีเนตร
62014000902 นางสาวจิราภา พลลุน
62014000903 นางสาวธนิดา ภักดี
62014000904 นางสาวฐิตาพรวดี ลิ้มปาน
62014000905 นางสาวน้ําผึ้ง จ๋ิวป;ญญา
62014000906 นางสาวสุชานาฏ หยกอุบล
62014000907 นางสาวอรอนงค นุภักด์ิ
62014000908 นางสาวเกศกนก วิโรจน 
62014000909 นางสาวนิรามัย สังข เงิน
62014000910 นางสาวนัคมน สหโปราณิก
62014000911 นางสาวจุฑามาศ ชูดํา
62014000912 นางสาวณัฐธิดา เถ่ือนหรุ0น
62014000913 นางสาวรชนิศ ทองแดง
62014000914 นางสาวสาธิดา ทรงสุภาพ
62014000915 นางสาวกัญนิกา เอี่ยมจันทร พวง
62014000916 นายนิพิฐพนธ ลิมัณตชัย
62014000917 นายเหมือน สุขมาตย 
62014000918 นายสุวพิชญ อรุณรักถาวร
62014000919 นางสาวฑัณธิมา สุวรรณพันธ 
62014000920 นายจีระศักด์ิ วิลัยรัตน 
62014000921 นางสาวอาซูรา อูมา
62014000922 นางสาวนันยา ฮูมเมลิงค 
62014000923 นางสาววรรณรัตน เธียรพจีกุล
62014000924 นางสาววศมล แซ0ซ่ิม
62014000925 นายจีระศักด์ิ ปลอดทอง
62014000926 นางสาวพรกนก คล7ายรัศมี
62014000927 นางสาวจุฬาลักษณ จันทวงศ 
62014000928 นางสาวนลพรรณ จันทร หนู
62014000929 นางสาวมานิตา สุขเกษม
62014000930 นางสาวอริสา เสือโรจน 
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62014000931 นายเตชสิทธ์ิ เปTMยมสุภัคพงศ 
62014000932 นางสาวพรรณชมภู แสงชมภู
62014000933 นางสาวประภาขวัญ รินทะ
62014000934 นางสาวบัดดารีหยPะ โสPะสันสะ
62014000935 นางสาวสินีนาฏ พรหมศาสตร 
62014000936 นางสาวพิมสิริ โตกะคุณะ
62014000937 นางสาวเบญจพร พุทธรรมมา
62014000938 นางสาวพัทธ รวิน นัทธ วรพงศ 
62014000939 นางสาวกันติยา โสธรชัยวิทย 
62014000940 ว0าที่ร7อยตรีหญิงพิไลวรรณ มะโน
62014000941 นางสาวเจนจิรา ยองรัมย 
62014000942 นางวัลลยา บางน7อย
62014000943 นายอธิป;ตย อู0ศิลปกิจ
62014000944 นางสาวพลอยพิมล ใจจันทร เดือน
62014000945 นางสาวเมพิชชา ภิญโญวัชรกุล
62014000946 นางสาวศศิยภัทร ไชยยาน
62014000947 นางสาววายุพร อุดมตะคุ
62014000948 นายณกรณ บันลือธัญลักษณ 
62014000949 นางสาวกัญญาภัทร อัศวพชระ
62014000950 นางเยียรยง วงษ วรุณ
62014000951 นางสาวสุภาวรรณ พ่ึงสุข
62014000952 นายบวรฤทธ์ิ ชัยยะเพกะ
62014000953 นายจุลวัฒน คงแท0น
62014000954 นางสาวบงกช แก7วไพรํา
62014000955 นายวรวิทย อัมวงษ 
62014000956 นางสาวรัตนาภรณ สีตองอ0อน
62014000957 นางสาวเมธาวี แม0ทิพย 
62014000958 นางสาวชนากานต สังขณี
62014000959 นายสุรัฐ เขวาลําธาร
62014000960 นายกรกฎ ผกาแก7ว
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62014000961 นางสาวทัศนีย แสงรูจีย 
62014000962 นางสาววรัณยภัค หนูสาย
62014000963 นางพัทธนารี จ๋ิววิลัย
62014000964 นางสาววรรณวสุ สกุลรัตนเจริญ
62014000965 นายเบญจรงค จิตคงสวัสด์ิ
62014000966 นายสรรเสริญ คมกริช
62014000967 นายจารุกิตต์ิ จุลละครินทร 
62014000968 นายสุนทร ขาวผ0อง
62014000969 นางสาววรางคณา นันธิโย
62014000970 นางสาวธัญญารัตน รักขุมแก7ว
62014000971 นายทศพล ถาวร
62014000972 นางสาวเฉลิมศรี ฉายัษฐิต
62014000973 นางสาวจีราวรรณ หาญสีนาถ
62014000974 นางสาวพนิกาญจน เกตุแก7ว
62014000975 นางสาวชไมพร เสี่ยงบุญ
62014000976 นายปฐมพงศ โอภาโส
62014000977 นายธีรภัทร คํามณี
62014000978 นางสาวพรจิรา รุ0งเรือง
62014000979 นางสาวภาวันท อินทรมณีพันธ 
62014000980 นายสุทธิรักษ จ่ันงาม
62014000981 นายณัฐภัทร วิเศษกิจ
62014000982 นางสาววีราภรณ พรหมแช0ม
62014000983 นางสาวเสาวภา สุขสวัสด์ิ
62014000984 นางสาวไอยธร เทพทอง
62014000985 นางสาววนิดา เสร็จกิจ
62014000986 นางสาวลภัสรดา น้ําเย้ือง
62014000987 นางสาวศลิษา สนนุช
62014000988 นายจํารัส แก7วแรมเรือน
62014000989 นายอดิเทพ สวัสด์ิไชย
62014000990 นางสาวภัคศรัณย พูลสวัสด์ิ
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62014000991 นายวัชรพงศ ดําสีคง
62014000992 นางสาววิภาวี ทิมกลั่น
62014000993 นางสาวโสรดา เสาวลักษณ อักษร
62014000994 นายอรรถวัฒน ศานติศีมา
62014000995 นางสาวอิสราภรณ ฉิมวัย
62014000996 นายธนัช ไทยอิสลาม
62014000997 นางสาวบุณยาพร ต0ายแพร
62014000998 นางสาววราภรณ ชูแสง
62014000999 นางสาวศรีประภา ทวีเดช
62014001000 นายวรรณปรัชญ เรืองเดช
62014001001 นายศุภวัฒน ธํารงค สกุลศิริ
62014001002 นางสาวทิพย ธิดา สุธาพร
62014001003 นางสาวรัตนาพร วงษ คําชัย
62014001004 นางสาวกัญติยา สดใส
62014001005 นางสาวฐาปณภรณ ขุนทองน7อย
62014001006 นางสาวธิดารัตน ทิพโชติ
62014001007 นางสาวนิวิมาน ชลาภักดี
62014001008 นางสาวป"ยวรรณ วสวานนท 
62014001009 นายป;ญญา พิมพ ทอง
62014001010 นางสาวเอวิษา คีรีลักษณ 
62014001011 นางสาวธัญชนก เกตุเงิน
62014001012 นางสาวสุมนกาญจน พูลประภัย
62014001013 นางสาวขวัญดาว ดวงเดือน
62014001014 นายเฉลิมพล ตาคํา
62014001015 นางสาวดวงรวี ประสานศรี
62014001016 นางเพรชรัตน บัวเนียม
62014001017 นางอัจฉรา ปะกังพลัง
62014001018 นายธนวัฒน สุขอนันต 
62014001019 นายภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล
62014001020 นางสาวจตุพร เนตร กระจ0าง

หน7า 34 จาก 142            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาโท

62014001021 นางสาวเบญจรัตน เทพสงเคราะห 
62014001022 นางสาวอังคณา เชี่ยวชาญ
62014001023 นายภาณุพงศ สุขสวัสด์ิ
62014001024 นางสาวเรืองรอง พรหมจันทร 
62014001025 นายณภัทร เร0งพัฒนกิจ
62014001026 นายไพศาล แจ0มใส
62014001027 นางสาวศรีอุทัย บุญรัตน 
62014001028 นางสาวบุณยาพร กิตติสุนทโรภาศ
62014001029 นางสาวเบญจวรรณ สิทธิยากร
62014001030 นายประพันธ ยุทธ คงรัตนชาติ
62014001031 นางสาวนพวรรณ น้ําทับทิม
62014001032 นายณัฏฐชัย น7อยพิมพ 
62014001033 นางสาวซัยนับ แวหามะ
62014001034 นางสาวครองขวัญ รัตนถาวร
62014001035 นางสาวนิติกานต ทิบุญ
62014001036 นางสาวสรัลนุช ศรีงาม
62014001037 นางสาววนิดา แสงสุวรรณ 
62014001038 นายวุฒิพงษ ศรีคูณ
62014001039 นางสาวญาณี อมรขจรเดช
62014001040 นายชาญวุฒิ นุ0มมีศรี
62014001041 นายเพ็ชร พงษ เฉย
62014001042 ว0าที่ร.ต.หญิงนภัสสร วัฒนศักด์ิ
62014001043 นางสาวธนพร สวนอินทร 
62014001044 นายอนันต ตรีกําจร
62014001045 นางสาวอริสรา อินทรขุนทศ
62014001046 นางสาวรัตนากร สิมสาโรจน 
62014001047 นางสาวเอกธิดา แสงชนะศึก
62014001048 นายอุกฤษฎ สุวรรณประภา
62014001049 นายอิสมาแอล เจะเล็ง
62014001050 นางสาวนวรัตน ทองประสพ
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62014001051 นายกฤตกร เจติยานนท 
62014001052 นางศริญภา ดอเลาะห 
62014001053 นางสาวเสาวลักษณ บุญเพ็ง
62014001054 นางสาวธัญญลักษณ บุญมาตุ0น
62014001055 นายธนากร พ0วงไพบูลย 
62014001056 นางสาวณัฏฐิกา เพ็ชร เกราะ
62014001057 นางสาวจริยา ผลประสิทธ์ิ
62014001058 นายอภิเชษฐ บุญศิริ
62014001059 นางสาววรินทร พร โชติจรูญพันธ 
62014001060 นางสาวพิมพ ชนก วิทยอุดม
62014001061 นายวรรณรงค มะโนธรรม
62014001062 ว0าที่ร.ต.ยุรวัฒนันท ศตทลธรรัตน 
62014001063 นางสาวอฐิรัญญา จอกนาค
62014001064 นายภัทรพล อู0ใหม0
62014001065 นางสาววรัมพา พจนานภาศิริ
62014001066 นางสาวนวลประกาย เลิศกิรวงศ 
62014001067 นางพิชญา ต๊ิบปละ
62014001068 นางสาวนภสร สถากุลเจริญ
62014001069 นางสาวอรพิน บุญเกิด
62014001070 นายสุรินทร อินจันทร 
62014001071 นายนครินทร ปานันท 
62014001072 นายอนุรักษ เทพกรณ 
62014001073 นางสาวกัญญ วรา เตชาสุขสกุล
62014001074 นางสาวพรปรียา สุพรรณกูล
62014001075 นางสาวพันทนี ชัยชมภู
62014001076 นายนิพัฒน รื่นโต
62014001077 นางสาวธนาภรณ มีปาน
62014001078 นางสาวทภรา เตชะมานะพงษ 
62014001079 นางสาวพรทิพย เจริญไทยกิจ
62014001080 นางสาวจิตรารัตน องค ปรีดาเทพ
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62014001081 นางสาวณฐมน จินดา
62014001082 นางสาวศิริพร นาคหม่ืนไวย
62014001083 นางสาวนภาภรณ โพธ์ิวงค 
62014001084 นางสาวชญานุตม นิรมร
62014001085 นางสาวป"ยาภรณ สุนทองห7าว
62014001086 นางสาวณัฐรินท บุญยอด
62014001087 นางสาวเบญจวรรณ จันทร เนตร
62014001088 นายกัญจน เรืองสมานชัย
62014001089 นายธรา สุขคีรี
62014001090 นางสาวยุพดี อึ๊งอาภรณ 
62014001091 นายธรณินทร มูลกําบิล
62014001092 นางสาวประทุมพร คําวงศ 
62014001093 นายเจษฎา วิชยณรงค 
62014001094 นางสาวมณฑารพ นาคอ0อน
62014001095 นายสุวิบุล โกดี
62014001096 นางสาววัชรีภรณ เทศสมบูรณ 
62014001097 นางสาวกรดา แก7วกังวาล
62014001098 นางสาวดวงฤดี พรมขวัญ
62014001099 นางสาวสุทธาสินี ป"Mนทอง
62014001100 นางสาวอนัญญา จําปาทอง
62014001101 นางสาวณัฐนรี เอียดประพาล
62014001102 นางสาวจันธิมา ก7อนสุวรรณ 
62014001103 นางสาวปณตธมน พาริก
62014001104 นายวัชรา วงศ เข่ือน
62014001105 นางสาวณัฏฐา สุพรรณพงศ 
62014001106 นางสาวมัรยัม ดือเรPะ
62014001107 นายถิรวัฒน เก้ือก0ออ0อน
62014001108 นางสาวกรวรรณ สองสุชาอร
62014001109 นางสาวศิริพร นิธิวัฒนพงษ 
62014001110 นางสาวชนัญชิดา สําราญถ่ิน
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62014001111 นางสาวทิพวรรณ อินทร สัน
62014001112 นายภวิศ เกียรติศิลป"น
62014001113 นางสาวญาณิสรา โรจน วัฒนดิลก
62014001114 นายกฤตบุญ ตัณฑโกศล
62014001115 นางสาวสลิลรัตน ประสพฤกษ 
62014001116 นางสาวสมจินตนา แขนงแก7ว
62014001117 นางสาวจริยาพร อมัติรัตนะ
62014001118 นายเจษฎา จิตณรงค 
62014001119 นางสาวสมบูรณ ทองพวง
62014001120 นางสาวเกวรีน สุขมี
62014001121 นายณัฐวุฒิ เวชรังษี
62014001122 นางสาวจุฬาลักษณ ติวิพันธ 
62014001123 นางสาวนฤภัค จันทิมา
62014001124 นายจิรภาส เศวตสกุลานนท 
62014001125 นางสาวอารีรัตน แตงเที่ยง
62014001126 นางสาวสุนิสา บุญพยุง
62014001127 นายกิตติชนม ภัทรนาวิก
62014001128 นางสาวจีรวรรณ แก7วม7า
62014001129 นางสาวสิตา เก้ือกูล
62014001130 นางสาวณัฏฐินี อัศวารินทร 
62014001131 นางสาวจุฑากานต ทองทั้งสาย
62014001132 นางสาวนาฏรินทร พัฒนเรืองรักษ 
62014001133 นางสาวรจิตพิชญ เหมไพบูลย 
62014001134 นายธนัชกฤศ เรืองฉวี
62014001135 นางสาวจีรนันท พหลโยธิน
62014001136 นางสาวอมรประภา เพ็ญสุวรรณ
62014001137 นายอภิชาติ ภควิกรัย
62014001138 นายเกริกเกียรติ สมบุตร
62014001139 ว0าที่ร7อยตรีมานะศักด์ิ เซ0งลอยเลื่อน
62014001140 นายนันทพงศ เขียนดวงจันทร 
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62014001141 นางสาวอังคณา ศรีสุวรรณ
62014001142 นางสาวธัญวรรณ กฤษณะพุกต 
62014001143 นางสาวธนัชพร เพ่ิมผล
62014001144 นางสาวทัศนีย วิญUูปกรณ 
62014001145 นายพศวัต วงศ อภัย
62014001146 นางสาวเสาวนิตย เพชรศรี
62014001147 นางสาวอารีรัตน เชาว สมบูรณ 
62014001148 นางสาวจิตติมา ขณะรัตน 
62014001149 นางสาวจุฑามาศ ช0างประดิษฐ 
62014001150 นางสาวมานิดา บุญจอม
62014001151 นางสาวป"ยนุฐ ธนาวุฒิ
62014001152 นางสาวพัทธวรรณ จินดารัตน มณี
62014001153 นางสาวแสงสุรีย ศรีสะอาด
62014001154 นายกิตติศักด์ิ ลําปะละ
62014001155 นางสาวเนตรทิพย หว0างสิงห 
62014001156 นางสาวศานิตา หวงวงษ 
62014001157 นายธีระวัฒน เหมทานนท 
62014001158 นางสาวประทุมแก7ว พรโพธิสถิตย 
62014001159 นางสาวพิมลวรรณ พันธ วุ7น
62014001160 นายภูริเดช เลิศรัตนาพร
62014001161 นางสาวอรพิน ด7วงเมือง
62014001162 นายปรเมษฐ รักสาวงส 
62014001163 นางสาวกัญญาวีร สุขวราห 
62014001164 นายศุภวิชญ เฟLMองฟู
62014001165 นายพงศ ศิริ สุขประวิทย 
62014001166 นางสาวพรศรี ลีลาพัฒนวงศ 
62014001167 นางสาวสายทิพย คําพุฒ
62014001168 นางสาวฐานิดา คงต0อ
62014001169 นางสาวอัฉรา ศาสนพิทักษ กุล
62014001170 นางสาวกันยารัตน ทองแก7ว
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62014001171 นางสาวมนสา ศรีพนา
62014001172 นางสาวชนนิกานต โพธิเดช
62014001173 นายจักรกฤษณ หม่ืนขัติย 
62014001174 นางสาวสุทธิวรรณ ไหมคง
62014001175 นางสาวธนธร ภูมี
62014001176 นางสาวพลอยแพรวา สุภัควณิช
62014001177 นายศิริศักด์ิ หงษ สิริ
62014001178 นายธนาวุฒิ ไตรโสภณ
62014001179 นางสาวปรียาฉัตร สังข พระกร
62014001180 นายกฤษฎา แก7วเงิน
62014001181 นางสาวภัทราภรณ สิงห ทอง
62014001182 นางสาวชลลดา รังสิมารังรักษ 
62014001183 นายนพวุฒิ พงษ บุญ
62014001184 นางสาวกนกกาญจน ศิริจันทร 
62014001185 นางสาวกัญญาวัฒน สุขวราห 
62014001186 นางสาวญาณิศา พลายชุม
62014001187 นางสาวลภัสรดา ตันสุวรรณ
62014001188 นายเอกพันธ ใหม0งาม
62014001189 นางสาววราภรณ ชํานาญเนตร
62014001190 นางสาวศศิธร กลันทกสุวรรณ
62014001191 นางสาวปทุม วัฒนพรพรหม
62014001192 นายพุฒิพงษ ส0งข0าว
62014001193 นายณพัธนิธิศ ศิริปโชติธานนท 
62014001194 นางสาวนันท นภัส ประเสริฐฤทธี
62014001195 นายสมพร ฉิมแฉล7ม
62014001196 นางสาวเบญจสิริ คงเฉนียร
62014001197 ว0าที่ ร.ต.อานันท เชยสุวรรณ
62014001198 นางสาวศดานันท สุขพานิช
62014001199 นางสาวพัทธ ธีรา กุลสินีกรพัชร 
62014001200 นางสาวดวงดาว เฮงมัก

หน7า 40 จาก 142            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาโท

62014001201 นางสาวจุฬาลักษณ นันทะเสน
62014001202 นางสาวเพ่ิมพูน สานิชวรรณกุล
62014001203 นางสาวจุฑามาศ วงศ เหมอนันต 
62014001204 นายณัฐกิจ ภูรีสถิตย 
62014001205 นายมานพ ใจกําแหง
62014001206 นางสาวเลิศนภา ศรีชาวนา
62014001207 นางสาวกัญญาวีร วุฒิตันติพงศ 
62014001208 นางสาวพัทธนันท หนูจันทร 
62014001209 นางสาวกรณัฏฐ จันทร ศรีธรรม
62014001210 นางสาวนาญีฮัน เซ็งมีดี
62014001211 นางสาวเกสรา มณทิพย 
62014001212 นางสาวสุภาวรรณ เปรมชื่น
62014001213 นางสาวหนึ่งฤทัย หนุนยศ
62014001214 นางสาวพลอยชมพู จอมพารา
62014001215 นางสาวเบญจพร สุขศรี
62014001216 นายสิทธิกร รัตนถาวร
62014001217 นายพงศพล กีรติโสภา
62014001218 นายเฉลิมวุฒิ อุตโน
62014001219 นางสาวกานต รวี สระทองโน
62014001220 นายวรวิน ชํานาญ
62014001221 นายสรัล วิจิตร
62014001222 นางสาวทิวานันท สมานมิตร
62014001223 นางสาววรรณชนก สุดลาภา
62014001224 นางสาวจินตหรา เอี้ยงปาน
62014001225 นางสาวธฤตา เหล0าม0วง
62014001226 นางสาวรุ0งรัตน ผลสวัสด์ิ
62014001227 นางสาวชนนิกานต บุญนาค
62014001228 นายดุลยวิทย มะปูเลาะ
62014001229 นางสาวพิชชาภา พันธ คะชะ
62014001230 นางสาวศมิษฐา แม7นเหมือน
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62014001231 นางสาวเกศินี บุญเลิศ
62014001232 นางสาวณัฐกานต ราชนิยม
62014001233 นางสาวสิริกานดา ชินโสตร
62014001234 ว0าที่ร7อยตรีสุรพงษ หว0างเจริญศักด์ิ
62014001235 นายพิสุทธ์ิ เขียวมณี
62014001236 นายนวชัย ศุขกสิกร
62014001237 นางสาวณัฐพร จอมคําสิงห 
62014001238 นายยุทธชัย กลมเกลียว
62014001239 นางสาวรัชชนีวรรณ ราหุละ
62014001240 นายศุภฤกษ ฉัตรธนโชติ
62014001241 นางสาวนิตยา ยศนันท 
62014001242 นายอนุรักษ ใจวังโลก
62014001243 นางสาวณฐมน ใบบัว
62014001244 นางสาวพวงรัตน ดําสงค 
62014001245 นางสาวบุษบา วรคามิน
62014001246 นายบริรักษ มงคลเกตุ
62014001247 นางป"ยรัตน ต้ิววงค 
62014001248 นางสาวสุพร กิมขาว
62014001249 นางสาวชลธิชา เทพเรณู
62014001250 นางสาวณัฏฐณิชา สร0างโศก
62014001251 นายสุรศักด์ิ รัตนมังสังค 
62014001252 นางสาวสุพัตรา ก่ิงไทร
62014001253 นางสาวปวีณา แย7มเกตุ
62014001254 นางสาววริศรา วิฑูรย พันธุ 
62014001255 นายคุณัชญ สุขสวัสด์ิ
62014001256 นางกรรณิกา ดิษฐพลขันธ 
62014001257 นางสาวศุภัชฎา หาญชนะ
62014001258 นางสาวตวงพร ตรีพิษจักร
62014001259 นางสาวณัญช สรัล ศรีสวัสด์ิ
62014001260 นางสาวปุณยนุช พิทักษ เสถียรกุล
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62014001261 นางสาวทิพวรรณ เมธานิมิตพงศ 
62014001262 นายธนกฤต พรายพรรณ
62014001263 นางสาวณัฐกฤตา ป"ยะรัตน 
62014001264 นางสาวณัฏญาพร ชื่นมัจฉา
62014001265 นายวุฒิชัย ไชยยะ
62014001266 นางสาวจิรัฏฐ พงศ ธนุพัฒนา
62014001267 นางสาวธีรสุดา นาคน7อย
62014001268 นางสาวณัฐพร เทวิน
62014001269 นางสาวบงกช หงสะพัก
62014001270 นางสาวเกตนิศา อิศราภรณ 
62014001271 นางสาววสุนธรา กนิษฐานุพงศ 
62014001272 นางสาวสวรรณยา เรืองแก7ว
62014001273 นางสาวเพียงเพ็ญ ไชยรักษ 
62014001274 นางสาวนงนภัส ศรีปาน
62014001275 นางสาวป"ยาภรณ ทองบ7านไทร
62014001276 นางสาวสิราภา มาศอรุณ
62014001277 นางสาวนิพัทธา เกศกุลพันธ 
62014001278 นางสาวปรมาพรรณ รวยสําราญ
62014001279 นายอธิพัฒน วรนิธิภาคย 
62014001280 นางสาวตวงณัชชา จันทรมัสการ
62014001281 นางสาวจันทกานต หาญศรี
62014001282 นางสาวสุนทรี แสงมุกดานันท 
62014001283 นายพิภพ บัวไสว
62014001284 นางสาวอัจฉราภรณ ลิ้มภิกุล
62014001285 นางอธิชา โชติภัทรานนท 
62014001286 นางสาวณัฐณิชา วิมุขดาคม
62014001287 นางสาวกนกวรรณ ศรีประภาคาร
62014001288 นายณัฐปกรณ สุขโอสถ
62014001289 นายเอนกพงศ อภิธรรมบัณฑิต
62014001290 นางสาวดารารัตน ทาทอง
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62014001291 นางสาวธาราวรรณ ชูกลิ่น
62014001292 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีฟVา
62014001293 นายอําพัน เหล0าสุนทร
62014001294 นาย รัฐพล อ7นบัณฑิต
62014001295 นางสาวศรีสุดา ไม7หอม
62014001296 นางสาวปวีณา เพ่ิมพูล
62014001297 นางสาวพัทธนันท ทวีธนพจน 
62014001298 นางสาวเพ็ญมนัส ระยับพันธุ 
62014001299 นางสาวรษิกา รัตนะเวียง
62014001300 นางสาวศุทธินี เมฆตรง
62014001301 นางสาวกมลชนก ลิ้มวัฒนะ
62014001302 นางสาวมนัชยา เด0นดํารงกุล
62014001303 นางสาวอรวรรณ วงษ เนตร
62014001304 นางสาววลัยลักษณ สุขสมบุญ
62014001305 นางสาวกุลนาถ ภัททานุวัตร 
62014001306 นายศิวกร ขวัญธรรมคุณ
62014001307 นางสาววรัญญาภรณ ชํานาญศรีสินเพชร
62014001308 นายชลวัฒน พงษ ศรี
62014001309 นางสาวกฤตชญา รุ0งโนรี
62014001310 นางสาวปวีณา อัมระนันทน 
62014001311 นายวรพงค สุทธิศักด์ิศรี
62014001312 นางสาวสุวรรณี สิริเหล0าตระกูล
62014001313 นางสาวชมพูนุท พันธ แก7ว
62014001314 นางสาวฐิติมา ดวงแก7ว
62014001315 นางสาวจิตรสิลี ต้ังจิตสระธรรม
62014001316 นางสาวพิมรัตน มาตยานุมัตย 
62014001317 นางสาวกนกพร พิทักษ ศานต 
62014001318 นางสาวสุรีย มาศ จักรพล
62014001319 นางสาวดลหทัย พวงสมบัติ
62014001320 นางสาวสุวิชา อากัปกริยา
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62014001321 นางสาวปภาณี พ่ึงเจาะ
62014001322 นายดนุวัศ ลิตติรานนท 
62014001323 นางสาววิมลสิริ กองไชย
62014001324 นางสาวจารีย อร0ามโชติ
62014001325 นายอิศเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
62014001326 นางสาวจิราภรณ พุทธ มีผล
62014001327 นางสาวสุทธาสินี แจ7งเดชา
62014001328 นางสาวมนรวี ทองนิล
62014001329 นายสุริยา นนทะลุน
62014001330 นายป;ญญาวัฒน เพ็งแจ0ม
62014001331 นายอุทัย มีศิริ
62014001332 นางสาวป;ทมา ลาเตPะ
62014001333 นายฐาณิสร จิตรอรุณ
62014001334 นางสาวสุพิชา ปทุมานันท 
62014001335 นายศุภกร ดํารงกิจการวงศ 
62014001336 นายวิชวินท พันธรังษี
62014001337 นายธนกร อาจหาญ
62014001338 นางสาวเสาวลักษณ บุญม่ัง
62014001339 นางสาวสาวิตรี สองศรี
62014001340 นางสาวนิทัชชา พลเก0ง
62014001341 นางสาวทอแสง วีระกุล
62014001342 นางสาวฐิติพร มงคลชู
62014001343 นางสาวฐิติรัตน ชุมทอง
62014001344 นางสาวณัฐวดี บุญทองดี
62014001345 นางสาววริษา สายะพันธ 
62014001346 นางสาวกฤษิญา เกษตรสินธุ 
62014001347 นายธราธร สุวลีรัตน 
62014001348 นางสาวฐิติรักษ เปรมัษเฐียร
62014001349 นางสาวพชรลิตา หรรษคุณาฒัย
62014001350 นายป"ยะพงษ ดวงฤทธ์ิ
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62014001351 นางสาวชญานี ใจเอื้อย
62014001352 นายสิทธิโชค ทีปะปาล
62014001353 นายนพวิชญ บุญจุน
62014001354 นายอัสรี มาหะมะ
62014001355 นางสาวภัทรพร คงมี
62014001356 นางสาวอรรถพร ทองบรรเทิง
62014001357 นายไกรโรจน มหรรณพกุล
62014001358 นางสาวพิมลพรรณ ศุกลเจริญโรจน 
62014001359 นางสาวปมิตา วงษ ประเสริฐ
62014001360 นางสาวสุพรรณี สมศรี
62014001361 นายเจษฎา หาญณรงค 
62014001362 นายปรีชาพัฒน พัวสุวรรณ
62014001363 นางสาวอลิษา อวยพร
62014001364 นายณัฐวรรธน แสงเรืองนาค
62014001365 นายรัชมงคล วัฒนะโชติ
62014001366 นางสาวสิริพร ป"Mนทอง
62014001367 นายวีระศักด์ิ สุทธิ
62014001368 นางสาวนฤมล คําเรียง
62014001369 นางสาวพัชรียา ก7อนแพง
62014001370 นางสาวสุนิสา ป;นติ
62014001371 นางสาวทิพย ธรานันท แย7มวาที
62014001372 นางสาวธัญธร โอสถาพันธุ 
62014001373 นายรัตนพงศ แก7วน7อย
62014001374 นางสาวอรวรรณ พวงบุบผา
62014001375 นางสาวเบญญาภา ธีระวิทยเลิศ
62014001376 นายปวัน ทาวรรณ 
62014001377 นางสาวธนิษฐ ฌา คารวะวิวัฒน กุล
62014001378 นางสาววิชุดา เกษกัลยารัตน 
62014001379 นางสาวนภสรวรท เนียมสงค 
62014001380 นายรัชชัย กนกวรกิตต์ิ
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62014001381 นางสาวนภัสกร ประเสริฐนู
62014001382 นางสาววรุณรัตน สุขอนันต 
62014001383 นางสาวเพ็ญนิภา แตงอ0อน
62014001384 นายนนทภพ เจริญขวัญ
62014001385 นางสาวสิตานัน วุฒิ
62014001386 นางสาววาสนา รุ0งสว0าง
62014001387 นางสาววริษฐา พลวิชัย
62014001388 นางสาวฐิติกานต หนูปลอด
62014001389 นางสาวพรพิมล กองกัลยา
62014001390 นางสาวสมใจ พรมสาร
62014001391 นายณัฐพร คําเมือง
62014001392 นางสาวกิรณา ธูปสมุทร
62014001393 นางสาวนนธิญา ก่ิงสุวรรณ
62014001394 นายเกรียงศักด์ิ แผลงฤทธ์ิ
62014001395 นางสาวชลิตตา เทพภักดี
62014001396 นายชาครินทร เชื้อน7อย
62014001397 นางสาวณชนก หาญใจ
62014001398 นางสาวณัฏฐา จริยาจินดาเสถียร
62014001399 นางสาวทรายทอง เชื้อนุ0น
62014001400 นางสาวนิลอุมา ดุลลาพันธ 
62014001401 นายสัมฤทธ์ิ สะพังเงิน
62014001402 ว0าที่ ร.ต.ฉัตรณรงค กัณหรัตน 
62014001403 นางสาวอรพรรณ วัฒนมะโน
62014001404 นางสาวยุวดี สําราญสุข
62014001405 นายดนัยภพ เหล0าพงศ พันธุ งาม
62014001406 นางสาวรุจิรา เอี่ยมสอ7าง
62014001407 นางสาวกัณทิมา นิยะกิจ
62014001408 นางสาวอนงค นาฏ เช็งสุทธา
62014001409 นางสาวณัฐวดี เปSดทอง
62014001410 นายสุทัศน สีนุ0นขาว
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62014001411 นางสาวศิรินันท หม่ืนมี
62014001412 นางสาวศศิมนต ธนานุวัฒน ศักด์ิ
62014001413 นายวรพล รัตนวราวงศ 
62014001414 นางสาวลัดดาวัลย ชะละจิตต 
62014001415 นายวิษณุ สังข สุข
62014001416 นายธนากร ยรรยงพาณิชย 
62014001417 นางสาวชนากานต อดุลยพิจิตร
62014001418 นางสาวป;ตย วฬา นิตยากุล
62014001419 นายวิวัฒน กําประโคน
62014001420 นางสาวฐนิฎา ภัทระภูศิริ
62014001421 นางสาวธนิตกานต สุวรรณทอง
62014001422 นายรัชพล ธนัชญารณพร
62014001423 นางสาวสุจิตา ศิกษมัต
62014001424 นางสาวพิชญา แสงธูป
62014001425 นายคุณานนต จุลกัณห 
62014001426 นางสาวธัญรัชต อธิจารุเดช
62014001427 นางสาวน7อง สงครามรอด
62014001428 นายธรรมนูญ หัทยานันท 
62014001429 นางสาวน้ําทิพย ชมภูศรี
62014001430 นายวิศิษฏ ฉัตรบุรานนทชัย
62014001431 นางสาวกนกอร เล7าสุบินประเสริฐ
62014001432 นางดวงนภา สมสกุล
62014001433 นางสาวจอมณัฏฐา สิรธนพงศ 
62014001434 นางสาวทัศนีย อ0อนดํา
62014001435 นางสาวสุพัตรา บุญโญปกรณ 
62014001436 นางสาวสวรรยา สุเมขะโส
62014001437 นางสาวมัณข ลิฏา นามธานี
62014001438 นายฏิณวัฒน ส0งแสงธรรมชัย
62014001439 นางสาวมนฤดี พ่ึงจักคลี่
62014001440 นางสาวชมพูนุท เหลืองวุฒิวงษ 
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62014001441 นายโชคชัย โพธาราม
62014001442 นายธนาคาร เอนก
62014001443 นางสาวธาริณี ไชยรังษี
62014001444 นางสาวพรรณเพ็ญ วงศ วัฒนะ
62014001445 นายจุติพันธ จูถนอม
62014001446 นายศักดา กล7าหาญ
62014001447 นายนพณัฐ วีรยางกูร
62014001448 นางสาวเนาวรัตน โพธ์ิขี
62014001449 นางสาวณิชมน ตัณฑโกศล
62014001450 นางสาวชวิกา ภู0สัตยาธนพร
62014001451 นางสาวทิพวัลย อ0างคํา
62014001452 นางสาวเกษรินทร ทรัพย ขํา
62014001453 นางสาววรัญญา ศรีสัตยเสถียร
62014001454 นางสาวปณยา ท0าทราย
62014001455 นายองอาจ ศิริโสม
62014001456 นางสาวปรียากร คําศรีจันทร 
62014001457 นางสาวประคําคุณ คงฤทธ์ิ
62014001458 นางศิราณี คงสวัสด์ิ
62014001459 นายธีรนัย เจริญพานิช
62014001460 นายนรินทร เดช วรรณะเดชะ
62014001461 นางวันทณา อรัญเจริญย่ิง
62014001462 นายสิทธิชัย คณะโส
62014001463 นางสาวกานต สินี ท0าโพธ์ิ
62014001464 นางสาววราลี เต็งประเสริฐ
62014001465 นางสาวณัชชา คุ7มวงศ ดี
62014001466 นางสาวชุลีพร ศรีสุวรรณ
62014001467 นางสาวลดาวรรณ ศรีชัย
62014001468 นางสาวลัดดาวัลย เรืองโรจน 
62014001469 นางสาวศิริพร รัตยัง
62014001470 นางสาวอุมารี เดือนฉาย
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62014001471 นางสาวประภาภรรณ เม0าทอง
62014001472 นางสาวจิตินันท ร0มโพธ์ิ
62014001473 นางสาววิภานันท วิเวก
62014001474 นายพิชชากร เตชะขะวนิชกุล
62014001475 นายธนดล สุขสมปราถนา
62014001476 นายณัฏฐ วัฒน ธนพรรณสิน
62014001477 นางสาวจุฑาทิพย ทัพสิทธ์ิ
62014001478 นางสาวสิริกร สุวรรณ น7อย
62014001479 นางสาวอรวรรยา วิชัยลักษณ 
62014001480 นางสาวดนยวรรณ ทวีสุข
62014001481 นางสาวสุธาทิพย ลิ้นทอง
62014001482 นางสาวพิมพ ใจ บัลลังโพธ์ิ
62014001483 นายคณิตนนท ปZกขาว
62014001484 นางสาวนิภาพร วิเศษศรี
62014001485 นางสาวณัฐวิภารัศม์ิ พุทธารักษ สกุล
62014001486 นางสาวรัตนวรรณ ทับเทศ
62014001487 นางสาววันทนีย เกษมพิณ
62014001488 นางสาวนฤมล สว0างมณีเจริญ
62014001489 นายสรินทร อินไชย
62014001490 นางสาวทรายขวัญ เรืองสุขา
62014001491 นางสาวศรารัตน ทานะมัย
62014001492 นายวิวัฒน มณีดํา
62014001493 นางสาววันวิสาข เพ็ชรอําไพ
62014001494 นางสาวอันภิชา พวงสุวรรณ 
62014001495 นางสาววสุพร บุญสุทธ์ิ
62014001496 นางสาวนัฐชา สัยเกตุ
62014001497 นางสาวรชยา ไชยเฉพาะ
62014001498 นางสาวศิรินาถ มาระสา
62014001499 นางสาวฐปณต ไมพานิช
62014001500 นางสุนิษา ก0ายแก7ว
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62014001501 นายวัชริศ หาญสุทธิวงศ 
62014001502 นางสาวมณวิภา พลจักรี
62014001503 นางสาวศิริภา รัตนสิทธ์ิ
62014001504 นายอรรถพล อ0างแก7ว
62014001505 นายธีระวัฒน โพธ์ิวัฒน 
62014001506 ว0าที่ร7อยตรีอธิวัฒน ไพรวัลย 
62014001507 นายกันตพิชญ แก7วสุวรรณ
62014001508 นายวรรณศักด์ิ ชุมคง
62014001509 นางสาวเสาวลักษณ ขาวผ7วน
62014001510 นางสาวอนุชิดา โพธ์ิเงิน
62014001511 นายสมประสงค มณีนพรัตน สุดา
62014001512 นายป"ติพงษ สุคนธ ยืนยงกุล
62014001513 นางสาวอรวรรณ ชื่นศรีวิโรจน 
62014001514 นางสาวจุติพร สารินทร 
62014001515 นางสาวปาณิศา ยมยะมาลี
62014001516 นายวชิรวิชญ เขียวทน
62014001517 นายอานนท ฤกษ งาม
62014001518 นายปรีดา มาใหญ0
62014001519 นางสาวพรรวี ม0วงสาร
62014001520 นายวรานนท กระสินธ 
62014001521 นางสาวชนัญญา สุวรรณผา
62014001522 นายอิสรา พิทักษ กุล
62014001523 นางสาวพรประภา ส0งมาก
62014001524 นางสาวขวัญมนัส ธรรมทวีนันท 
62014001525 นายอาภากร เฟLMองถี
62014001526 นางสาวนิชนันท พิชัยเงาะ
62014001527 นายทรงพล เพชรพลอย
62014001528 นายธัญพัชร แจ0มสร
62014001529 นางสาวรัชฎากร สุวรรณกูล
62014001530 นางสาววรรวิษา โตทิม
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62014001531 นายณภัทร สุขสว0าง
62014001532 นายจักรกวินท เปTMยมวรการุณย 
62014001533 นางสาวสิระพร ขันถม
62014001534 นายภานุทัต ดาราฉาย
62014001535 นางสาวธีรดา ตัณฑิกุล
62014001536 นางสาวเอมอร แก7วใสย 
62014001537 นางสาวภารดี สายคําฟู
62014001538 ว0าที่ร7อยตรีหญิงป"ยธิดา อุปการ
62014001539 นางสาวพิลาวัณย อรุณเรื่อ
62014001540 นายกุลชาติ เหมือนพุฒ
62014001541 นางสาวศศิธร จํานงค รักษ 
62014001542 นางสาวณัฐหทัย กสิชาญ
62014001543 นายนันทวัฒน เฉลิมศิลปR
62014001544 นางสาวณิชนันทน ทินปราณี
62014001545 นางสาวจุฑามาส ฮวดประสิทธ์ิ
62014001546 นายอริญชย วรรณชาติ
62014001547 นายป;ณณวิชญ เฟLองทอง
62014001548 นางสาวกนกภรณ เล0ห บุญ
62014001549 นายกนกกฤษณ รักษาพราหมณ 
62014001550 นางสาวกรรณิการ ด7วงฉุน
62014001551 นายสุรศักด์ิ สินประกอบ
62014001552 นางสาวสุวดี ภูมิเกษมศักด์ิ
62014001553 นายณัฐพล พงษ ศิริ
62014001554 นางสาวฉันทวันท กิจเจริญมงคล
62014001555 นางสาวธัญญาเรศ สถาพร
62014001556 นางสาวศริญญา คงเที่ยง
62014001557 นางสาวมัตติกา ปรมาธิกุล
62014001558 นางสาวดารุณี กรพันธ 
62014001559 นางสาวจารวี เล็กสุขศรี
62014001560 นางสาวสุทธิอาภา คุ7มครอง
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62014001561 นางสาวสุรีย นิภา ไทยประยูร
62014001562 นางสาวพิมพ พิชชา คณิตศิลปR
62014001563 นางสาวป"ยะภรณ แพงคุณ
62014001564 นายสัณหภัค นิลสัย
62014001565 นางสาวณัฐพร ทองรอง
62014001566 นางสาวธัญพร แจ7งโลก
62014001567 นายธนา ฉัตรนิรมล
62014001568 นางสาวจินต จุฑา วงศาโรจน 
62014001569 นางสาวลลิตา มาละชั่วโมง
62014001570 นางสาวศิริรัตน บุญก่ิม
62014001571 นางสาวมัลลิกา ศรีชมภู
62014001572 นางสาวอภชิณี พ7นภัย
62014001573 นางสาววิชฌญานิน หลานหมาด
62014001574 นายกิตติศักด์ิ ถาวรย่ิง
62014001575 นางสาวภัทราภรณ ทองสมจิตต 
62014001576 นายภิรายุ สัยพร
62014001577 นายสิรวัช คณานุรักษ 
62014001578 นางสาวภัททิยา รัตนมังคละ
62014001579 นางสาวสาริณี ประทุมสุวรรณ
62014001580 นายวิทวัสสุ สุวรรร นิมิตร
62014001581 นายธนพัศน อภิธนวัฒน 
62014001582 นายประชารัฐ สัตถาผล
62014001583 นายศราวุธ คุ7มภัย
62014001584 นางสาวพัชร ชิรพัทธ คําหอมรื่น
62014001585 นางสาววราภรณ ศิริภากรชัย
62014001586 นายอติกานต สินสถิตย โรจน 
62014001587 นายบรรจบ ศรีวิชัยยศ
62014001588 นายวีรภัทร ฝอยทอง
62014001589 นายอนันตชัย โชติคําศรี
62014001590 นางสาววิลาวัณย บัวบาน
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62014001591 นายวศิน ฉิมสวัสด์ิ
62014001592 นางสาวชนันท กานต ขันทอง
62014001593 นางสาวธิลักษณ จันทร ส0องศรี
62014001594 นายภูมิฐวัศ สัมพันธ พานิช
62014001595 นางสาวพรชนก ธีระเทพ
62014001596 นางสาวณัฐธยาน จารุจิรนันท 
62014001597 นางสาวสุมาลินี เตชะศรี
62014001598 นายณัฐกานต ไชยศิรินทร 
62014001599 นางสาวสุมาลินี คชเวช
62014001600 นางสาวณัฐนรี บาลโรย
62014001601 นายธนวรรธก เหล0าไพบูลย 
62014001602 นางสาวสะใบแพร จันทะนพ
62014001603 นางสาวชรินทร ทิพย สุขสบาย
62014001604 นางสาวธนัชพร ใจตาบ
62014001605 นางสาวนภาภรณ หาญคํา
62014001606 นายภานุพันธ มณีดํา
62014001607 นางสาวพิมพ ชนก ฉายฉันท 
62014001608 นางสาวอลิต ธนประโยชน ศักด์ิ
62014001609 นางสาวพิชญาภา เลอวงศ รัตน 
62014001610 นายวัชระ มีวันรวย
62014001611 นายวันชัย กันตานนท 
62014001612 นายชาญเมธา ฮวดรักษาสัตย 
62014001613 นางสาวกชมน สุธีรวัฒนกุล
62014001614 นางสาวนุชจรี ใจศีลธรรม
62014001615 นางสาวศรัณย พร จุลรัตน 
62014001616 นางปพิชญา มธุรอัมพิลานันต 
62014001617 นางสาวพรกมล สุกแก7ว
62014001618 นายวัชระ พฤฑฒิกุล
62014001619 นายชานนท บุญศรี
62014001620 นางสาวลัขนา วารี
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62014001621 นางสาวอติภา เมืองปาง
62014001622 นางสาวกันย สินี ศิลปวาณิชย 
62014001623 นางสาวศิริพรรณ เฟLMองเงิน
62014001624 นายทวีป พลยืน
62014001625 นายธัญ คงสวัสด์ิเกียรติ
62014001626 นายสุวิชา ผลฟ;กแฟง
62014001627 นางสาวณัฎฐพร คําเสน
62014001628 นางสาวธนพร ดวงกมล
62014001629 นางสาวศิริรัตน ยืนยงค 
62014001630 นางสาวอลิสา สมสมัย
62014001631 นางสาวนาราภัทร โคศรีเพชร
62014001632 นางสาวเอวรินทร นาคไพรัชช 
62014001633 นางสาวนิลินนา หะยีอาลี
62014001634 นางสาวภาวิณี หลวงกว7าง
62014001635 นายชัยวิวัฒน จันตPะสาร
62014001636 นางสาวธนพร เรือนดี
62014001637 นางสาวกนกษา กรมทอง
62014001638 นางสาวดุษฎี นิ่มเกตุ
62014001639 นางสาวพรปวีณ รัสมี
62014001640 นายสุรัตน นิ่มขาว
62014001641 นางสาวจีรกิต ชุณหโชควัฒนา
62014001642 นายนพณัฐ ย่ิงนอก
62014001643 นายณัฐพล เหล็กเกิดผล
62014001644 นายจิรายุทธ คงรอด
62014001645 นายกษิด์ิพัฑฒิ ดวงทอง
62014001646 นางสาววรัญญา พงษ ไพบูลย 
62014001647 นางสาวสุมาลัย กาพย ไกรแก7ว
62014001648 นางสาวนริศรา ทัศวงศ 
62014001649 นางสาวอรณี ศรีคํามุล
62014001650 นางสาวธัญญลักษณ ยืนยงค 
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62014001651 นางสาวคันธชล ยลประสาน
62014001652 นางสาวสกลสุภา อ\องสุวรรณ
62014001653 นายณัฐพล พลฤทธ์ิ
62014001654 นางสาวนริสา รักดี
62014001655 นางสาวพิมพ อัมพร โพธ์ิอ7น
62014001656 นายวิรัช นูรดินซาฮิบ
62014001657 นางสาวนภมน วัฒนสุข
62014001658 นางสาววริศรา ภีระศิรีไชย
62014001659 นางสาวสุดารัตน ทิพาพงศ 
62014001660 นางสาวณัฐนันท นุ0มหอม
62014001661 นายประสิทธ์ิ นิลสังข 
62014001662 นางสาวกาญจนาพร มูลไทย
62014001663 นางสาวโชติกา วีระพงษ 
62014001664 นางสาวศุภาภรณ พงษ แพทย 
62014001665 นางสาวทิตยาทร บุญแก7ว
62014001666 นางสาวอาภาพร มณีวัลย 
62014001667 นายธวัชชัย ครองธรรม
62014001668 นางสาวทิตยา แพรแจ0ม
62014001669 นายศิรวิชญ สุบงกช
62014001670 นางสาวเบญจวรรณ สงหนู
62014001671 นางสาวกฤษพร อยู0สวัสด์ิ
62014001672 นายงามพรต พรหมมานต
62014001673 นางสาวรุสนา อุสมา
62014001674 นายณัฐสิทธ์ิ เครือแสงธิบดี
62014001675 ส.ต.ท.กิตติรัตน เยียระยงค 
62014001676 นางสาวอรประไพ คงประชา
62014001677 นางสาวอารียา ตาทิพย 
62014001678 นายสราวุธ อรน7อม
62014001679 จ0าอากาศเอกหญิงฐิติศิริพร ดํานุ0น
62014001680 นางสาวชมพูนุท อรุณแสงฉาย
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62014001681 นางสาวฐิติกา ม่ันสมบูรณ 
62014001682 นางสาวอรุณี ทรงความเจริญ
62014001683 นางสาววีรยา วีรวงศ ตระกูล
62014001684 นางสาวธัญรดา เลิศลักษณาพร
62014001685 นายพลนน อ0อนไสว
62014001686 นางสาวชลลดา อ7นมี
62014001687 นางสาวพัชริดา ตรีศิลปRโสภณ
62014001688 นางสาวชุติรัตน แซ0ค0ง
62014001689 ว0าที่ร7อยตรีนพพล อิ่มกมล
62014001690 นายอดิสร กิจประเสริฐ
62014001691 นางสาวกรองทอง สุภาพพรชัย
62014001692 นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ 
62014001693 นายจิรวัฒน ทรัพย พิทยากร
62014001694 นางสาวพิชญธิดา พันธ สุขุมธนา
62014001695 นางสาวมติมา อักษรสิทธ์ิ
62014001696 นางสาววรัญญา ด7วงสอาด
62014001697 นางสาวณัฐชยา อุ0นทองดี
62014001698 นายพงศกร สิงหนาท
62014001699 นางสาวนาฏธิดา หาระวงศ 
62014001700 นายกฤติน ประสิทธ์ิสม
62014001701 นางสาวชมพูนุท มิตรดํารงค 
62014001702 นางสาวณัฏฐา อวยพรส0ง
62014001703 นางสาวกวินทิพย หมอต้ิน
62014001704 นายไพรวัลย บางใย
62014001705 นางสาวกนกวรรณ ขันเงิน
62014001706 นางสาวปาลิณี ต0างสี
62014001707 ว0าที่ร7อยตรีสุทธิศักด์ิ ยศเมฆ
62014001708 นางสาวปณกา จิรสัตยาภรณ 
62014001709 นางสาวปาณิศา ประสม
62014001710 นายนวคุณ มันทะติ
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62014001711 นางสาวมณีวรรณ ไชยทองศรี
62014001712 นางสาวกษวรรณ ศรีใส
62014001713 นายภาณุพณ ถวิลประวัติ
62014001714 นางสาวปุณณัฐฐา กุลชุติธัชพันธุ 
62014001715 นายณัฐพงศ สุทธิ
62014001716 นายวรยุทธ คณะเบญจ
62014001717 นางสาวฐิรกานต เอ0งฉ7วน
62014001718 นางสาวรุ0งราตรี อึ้งเจริญ
62014001719 นางสาวปริฉัตร โกนขุนทด
62014001720 นางสาวอรอุมา ตระกูลษา
62014001721 นางสาวธมลวรรณ จูวรรณะ
62014001722 นางสาวอุทุมพร เกษหอม
62014001723 นางสาวปาริชาติ สมบุญ
62014001724 นางชญาดา นิลสุวรรณ
62014001725 นางสาวพรประภา มูลสูตร
62014001726 นางสาววานิช เสือคล7าย
62014001727 นางสาวเสาวนีย จิระมงคลกุล
62014001728 นางสาวศุจิพร ประสพทรัพย 
62014001729 นางสาวสุกันต รดา ทองดอนเอ
62014001730 นายธนโชติ คุ7มเจริญ
62014001731 นายคเชนทร เสนาอาจ
62014001732 นางสาวพิชยา มณีชัย
62014001733 นายกิตติธัช คําโสภา
62014001734 นางสาวศุภารัตน สุขประดิษฐ 
62014001735 นางสาววริษา สกุลอํานวยชัย
62014001736 นางสาวสุมณทิพย สามิภักด์ิ
62014001737 นางสาวอาอิดPะ เจPะแว
62014001738 นางสาวกชพร จารุวิมลกุล
62014001739 นายวิสสุต เติมสินทวีสุข
62014001740 นายธีรทัต บูรณวิเศษกุล
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62014001741 นางสาวปริณดา ศรีเกตุ
62014001742 นายศาสวัต เลิศฤทธ์ิอนันต 
62014001743 นางสาวพรภัสสร ศุขะพันธุ 
62014001744 นางสาวสสิรี บุญบงการ
62014001745 นางสาวศิริลักษณ ปรมะ
62014001746 นายทศพล ปุ]นน้ําใส
62014001747 นายสุทัศน วงศ สกุลชัย
62014001748 นายพิมลกิตต พิมลกิตติกุล
62014001749 นางวิลาวรรณ มาศกสิน
62014001750 นางสาวเสาวลักษณ พ0วงพี
62014001751 นางสาวสุวรรณี โตวัฒนะ
62014001752 นายสุรพงษ ศรีอิสรานุสรณ 
62014001753 นายอิสรานุวัฒน นามมูลน7อย
62014001754 นางสาววิจิตรา จ7องสาระ
62014001755 นางสาวสุรัสวดี กัลยาสิทธ์ิ
62014001756 ว0าที่ร7อยเอกสุรพงษ พวงผกา
62014001757 นางสาววิภาดา พรมขุนทด
62014001758 นางสาวสิริอร เพชรเดช
62014001759 นางสาวปูชนีย ชูช0วย
62014001760 นายวรชิต เดชบวรลักษณ 
62014001761 นางสาวพุทธินันทน พัฒนกิตติเวทย 
62014001762 นายภาสกร วิวรรธกะ
62014001763 นางอุไรวรรณ ไนท 
62014001764 นายณัฐพล มารศรี
62014001765 นางสาวพชรกมล อากรสกุล
62014001766 นายศตวรรษ ปรีชาสุนทร
62014001767 นางสาวศศิญาพิมญชุ อินทวงค 
62014001768 นางสาวสุอารี ม่ังมี
62014001769 นายธัชกร ชูพงศ 
62014001770 นางสาวพิมลรัชต สุทธิบริหารกุล

หน7า 59 จาก 142            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาโท

62014001771 นายวัฒนกิจ ช7างพินิจ
62014001772 นางสาวชญาภา ขําพักตร 
62014001773 นางสาวกาญจณี ขวัญดี
62014001774 นางสาวสิรินภา กิตติพิรุฬห 
62014001775 นางสาวทัศพร พันธุออน
62014001776 นางสาวกนกวรรณ เตชนันท 
62014001777 นางสาวชุติมา สุขยวง
62014001778 นางสาวกรรณิกา กันพุดซา
62014001779 นางสาวปริชญา หวังเบญจพร
62014001780 นางสาวพรพรรณ รักปราการ
62014001781 นายเศรษฐวุฒิ ผุยหนองโพธ์ิ
62014001782 นางสาวภราภรณ เหล็กสูงเนิน
62014001783 นางสาวลักษณ นาถ ไชยทอง
62014001784 นางสาวรุ0งกานต แซ0แต7
62014001785 นางสาวน้ําทิพย แช0มช7อย
62014001786 นายณัฐวุฒิ แสงนวกิจ
62014001787 นางสาวรจร บุตรเวทย 
62014001788 นายประทัฎฐาน สุทธิธรรมธัช
62014001789 นางสาวเจริญรัตน เจริญกิจ
62014001790 นางสาวทรงห ฬมณจ อภิชาติเมธา
62014001791 นางสาวนิโรบล มาอุ0น
62014001792 นางสาวกิดาการ อินทรภักด์ิ
62014001793 นางสาวศุภัชฌา สุภาพันธ 
62014001794 นางสาวอาทิตยา ชุมคง
62014001795 นายอิทธิรัฐ รุ0งเรือง
62014001796 นางสาวปุณฑิกา พุทธรักษ 
62014001797 นางสาวชนกนันท รอยตระกูล
62014001798 นางสาวพุทธรักษา ป;ญญาสิทธ์ิ
62014001799 นางสาวพรรณีรัฎ วีระวงศ 
62014001800 นางสาวกนกวรรษ ฉ่ิงแก7ว
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62014001801 นางสาวพัชราพร พุทธานุ
62014001802 นางสาวพนิตนาฏ ก0อสุขวิวัฒน 
62014001803 นางสาวพลอย ศิริประเสริฐ
62014001804 นางสาวอณัศยา ดีสุข
62014001805 นางสาวพิชชาพร สุทธิรอด
62014001806 นางสาววัชราพร อันหนองกุง
62014001807 นางสาวชัญญาณัฏฐ สิมะเสถียร
62014001808 นายวัชรพงศ พิพิธพรรณพงศ 
62014001809 นางสาวปนัดดา อวยพร
62014001810 นางสาวสุนทรี พุ0มพวง
62014001811 นางสาวสุนิสา โมสิโก
62014001812 นางสาวกิตติมา เหมจินดา
62014001813 นายทัชชกร ยุวัฒนา
62014001814 นายอินกวี สุภานันท 
62014001815 นางนพรรณพ ศิริวงศ 
62014001816 นางสาวภัทรานิษฐ ทองแสงจันทร 
62014001817 นางสาวภัทราพร ขําสร7อยทอง
62014001818 นางสาวพิมพิศา จูห7อง
62014001819 นายไพรัช ศรีสัมฤทธ์ิ
62014001820 นายณรงค เอี่ยมสะอาด
62014001821 นางสาวเพ็ญผกา วงศ เจริญ
62014001822 นายชยภัทร ประจวบมอญ
62014001823 นางสาวเบญจพร บริบูรณ 
62014001824 นางสาวศุภนิดา เงินงาม
62014001825 นางสาวป"ยะวรรณ สงฤทธ์ิ
62014001826 นายฉัตรอมร แย7มเจริญ
62014001827 นายธนัชพร เหล0าสุทธิวงศ 
62014001828 นางสาววราภรณ สีมาโคตร
62014001829 นางสาวกัญญ กุลณัช ภัทรศรีพงศ 
62014001830 นางสาวป"ยะฉัตร ดีสีใส
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62014001831 นางสาวศรัญจิต ชนะสุวรรณ
62014001832 นางสาวบุญศิริรัตน หมกคล7าย
62014001833 นางสาวจิราภา ยวงทอง
62014001834 นางสาวจิตรเลขา หวลกสิน
62014001835 นายภูษิต จรัสพันธ กุล
62014001836 นางสาวนิภาพร คุ7มตีทอง
62014001837 นายกันตภณ บึงไกร
62014001838 นางสาววรวรรณณินี นวลศิลปR
62014001839 นายณัฐวุฒิ เลากุลศานต 
62014001840 นางสาววาสนา ธูปหอม
62014001841 นางจันทร กมล อรุณเสถียร
62014001842 ว0าที่ร7อยเอกณัฐวัฒน ยุงสันเทียะ
62014001843 นายยนณ อุทัยวัฒนปรีชา
62014001844 นายนัฐวุฒิ พันธุพาน
62014001845 นายป"ยวัฒน ถิรวิริยาภรณ 
62014001846 นางสาวภาณุพรรณ สระกอบแก7ว
62014001847 นายกฤษฎา อินทร ประเสริฐ
62014001848 นางสาวนันทวัน ภูมีนอก
62014001849 นายชนาธิปรัชญ เนื่องโคตะ
62014001850 นางสาวอัญญรัตน หน0อนารถ
62014001851 นางสาวสุพิชฌาย ป"งไร0ม0วง
62014001852 นายวิชชากร อดุลทิฐิพัชร
62014001853 นางสาวพาขวัญ โรจนสุทธิยานนท 
62014001854 นายสราวุฒิ ศรีเพ็ชรสัย
62014001855 นางสาวลัดดาวัลย ขําย่ิงเกิด
62014001856 นางสาวสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล
62014001857 นายสุรัช จูฑะภักดี
62014001858 นางสาวมนมาศ สุมโนทยาน
62014001859 นางสาวจตุพร ก7อนสันเทียะ
62014001860 นางสาวกมลพร พฤกษ พนาสันต 
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62014001861 นางสาวพิมพ อัปสร พนมคํา
62014001862 นายศุขทัต พุ0มชะเอม
62014001863 นางสาวโสรยา พลายพิชิต
62014001864 นายจีระสิทธ์ิ อึ้งรัตนวงศ 
62014001865 นายคณิน โยธานัก
62014001866 นางสาวพรสวรรค ศักด์ิกมลวารี
62014001867 นางสาววิศุทธินี ศิริสุวรรณพงศ 
62014001868 นางสาวอรสา โสระจิตร
62014001869 นางสาวกนกวรรณ กาญจนธานี
62014001870 นายอธิวิศน ห7วยหงษ ทอง
62014001871 นางสาวสุวรา วรวงศากุล
62014001872 นางสาวสริตา ศรีดารณพ
62014001873 นายวิรุฬห ต7อยสําราญ
62014001874 นางสาวกัลยา เรืองกลิ่น
62014001875 นางสาววาสิรินทร ป;^นเหน0งเพ็ชร
62014001876 นางสาวภูริยา ศรีนวล
62014001877 นายณัฐชนนท มณีรัตน 
62014001878 นายเอกสิทธ์ิ ทรงศรีจันทร 
62014001879 นายธวัชชัย อุตบัววงศ 
62014001880 นางสาวปริยา อุบลบาน
62014001881 นางสาวเจนจีรา สามพันพวง
62014001882 นางสาวพัชรา พ่ึงคล7าย
62014001883 นางสาวปรียานุช อินทะป;ด
62014001884 นางวรัทยา กิจพานิชย ไพศาล
62014001885 นายสมคิด คําผง
62014001886 นางสาววัลลภา พุกกิริยา
62014001887 นางสาวธิดา เกตุศรีแก7ว
62014001888 นางสาวทิฆัมพร นิลุบล
62014001889 นางสาวกนกรัตน เขมานุวงศ 
62014001890 นางสาวติณณมินทร ทิวัตถ เมธาวิน
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62014001891 นางสาวนพรัตน จําปาสัก
62014001892 นายชนัญUู มณีจันทร 
62014001893 นายชนะภัย พุ0มกุมาร
62014001894 นางสาวเบญจมาศ ขุมทอง
62014001895 นางสาวอลิสา คําละออ
62014001896 นางสาวมาริสา พุฒคง
62014001897 นางสาวกันตา ศุขสาตร
62014001898 นายกษิดิศ พร7อมเพราะ
62014001899 นางสาวนารถวรินทร พรหมเกิด
62014001900 นางสาวสชาสิริ สมเขาใหญ0
62014001901 นางสาวรสิตา ศรีเกิดครืน
62014001902 นางสาวฐาวรี ย้ิมประสิทธ์ิ
62014001903 นางสาวทรายทิพย ธีระเดชพงศ 
62014001904 นายเอกสิทธ์ิ ไตรธรรม
62014001905 นายศรัณยพงศ ไวยวารี
62014001906 นายธัญวิทย ซ0อนภู0
62014001907 นางสาวกนกรัชต สวนด7วง
62014001908 นายพิเชฐ วิมลวิทยา
62014001909 นายศิวากร พลคํา
62014001910 นางสาวภัทราพร ศรียายาง
62014001911 นางสาวณัฐวจี เขียวลือ
62014001912 นางสาวกันทิมา สิงหนุ
62014001913 นายสุเชน เลิศวีระสวัสด์ิ
62014001914 นางสาวนันทฉัตร ภูฆัง
62014001915 นางสาวธัญสุดา เทพกุล
62014001916 นางสาวพจรัตน คูณทวีลาภผล
62014001917 นายป"ยะ ลําพรหมสุข
62014001918 นางนาตยา แสนอินทร 
62014001919 นางสาวแพร แย7มวงค 
62014001920 นางสาววณิชชา อุ0นจันทร 
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62014001921 นางสาวกัญญณัฐ โภคาพันธ 
62014001922 นายจิระวัฒน ศิริรัตนกูล
62014001923 นางสาวหทัยมาดา ดิฐประวรรตน 
62014001924 นางสาวนุชนารถ อุทยานสุทธิ
62014001925 นายภาคย สิทธิผกาผล
62014001926 นางสาวสุภัตรา ข0าขันมาลี
62014001927 นางสาววราพร ตราชู
62014001928 นางสาวอัจฉรา ศรีสว0าง
62014001929 นายธนพันธ ผาทอง
62014001930 นางสาวสาวินี สิงห ทอง
62014001931 นางสาวจิราพร เหลืองประสิทธ์ิ
62014001932 นางสาวศรีจริยา ภาคีโชติ
62014001933 นางสาวศศิธร เพชรสถิตย 
62014001934 นางสาวอัจฉรา นาไชยบูรณ 
62014001935 นางสาวธีราพร พ่ึงป;ญญา
62014001936 นางสาวกมลชนก โรจน บัวทอง
62014001937 นางสาวพนิดา คมขํา
62014001938 นายวัชรพงษ ทรัพย สิทธิกุล
62014001939 นายสราวุธ อัคพิน
62014001940 นายกจะ ชัยทนุวงศ 
62014001941 นางสาวรุ0งแสง จันทร คุณาสุขะ
62014001942 นายเลิศชาย ทองสุข
62014001943 นางสาวพรพนิต คํามณี
62014001944 นางสาวทิพวรรณ จันทร อ่ํา
62014001945 นางสาวขนิษฐา ดํารงชยานุกุล
62014001946 นางสาวโญติกา สมถวิล
62014001947 นางสาวเบญจวรรณ สุขประสิทธ์ิ
62014001948 นางสาวณัฏฐากร อาจสมัย
62014001949 นางสาวป;ณณพร เส็นสด
62014001950 นางสาวณัฐนิช ใจแสน
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62014001951 นางสาวจุฑารัตน ศรีพรม
62014001952 นางสาวกันยารัตน วงษ วิบูลย สิน
62014001953 นางสาวจันทร เพ็ญ ศรีเพ็ง
62014001954 นายจักรพันธ ศรีช0วยชนม 
62014001955 นางสาวธนิดา ตันติอาภากุล
62014001956 นางสาวธนภัทร หอมระรื่น
62014001957 นางสาวอรอนงค โพธ์ิเพ็ชรเล็บ
62014001958 นางสาวพิมพ ภัทร ฉันทวรศักด์ิ
62014001959 นายอชิรพล โมราชาติ
62014001960 นางสาวพัชรพรรณ ดิษยมนตรี
62014001961 นางสาวพัชรพรรณ ลังการ สิทธ์ิ
62014001962 นางสาวปวิตรา หงส กฤษดากร
62014001963 นายวีระศักด์ิ วิปรอด
62014001964 นายชัชชัย สุขยวง
62014001965 นางสาวป"ยพิมพ ชัยอาวุธ
62014001966 นางสาวพจนรรถ รีเรืองชัย
62014001967 นางสาวครองใจ ตรีบูรณพงศ 
62014001968 นางสาวนภางค สงฆ ประชา
62014001969 นางสาวอนุชรา โกการัตน 
62014001970 นางสาวสุทธิภา ชนาธิปกรณ 
62014001971 นายศตวรรษ ยนต ดัน
62014001972 นายกฤตกร จินดาวัฒน 
62014001973 นายอุรุพงษ คงทอง
62014001974 นางสาววิชชุรญา กัลปRธนวงศ 
62014001975 นางสาวจิราภรณ อสิพงษ 
62014001976 นายทันพันธ ปวนกัน
62014001977 นางสาวสุภาพรรณ ม่ันเหมาะ
62014001978 นางสาวพัชรี ศรีบัวทอง
62014001979 นางสาวนพรัตน ละมุลมอญ
62014001980 นางสาวเบญญาภา สิทธิฤทธ์ิ
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62014001981 นายปฐมพร ศรีมันตะ
62014001982 นายสุรัก ศีลอวยพร
62014001983 นายอรรถบูรณ วิทูวิทยา
62014001984 นางสาวณัฐพร เริ่มก0อกุล
62014001985 นางสาวป"ยฉัตร ทองนุ0น
62014001986 นายทศพล แซ0เฮง
62014001987 นายนริศพันธ วณิคพันธุ 
62014001988 นางสาวป;ญญารัตน คุณคําพระ
62014001989 นางสาวพันธุ วิภา เหมือนเพชร
62014001990 นายพุฒินันท หงษ สิงห ทอง
62014001991 นางสาวศรวณีย อวนศรี
62014001992 นางสาวนัชธิกรณ สิทธิกัน
62014001993 นางสาวอารมย สุกดิษฐ 
62014001994 นางสาวม่ิงกมล ภิบาลวงษ 
62014001995 นางสาวฐิติรัตน อมรศักด์ิ
62014001996 นางสาวอาภาภรณ หอมสามเสน
62014001997 นางสาวกมลพัฒน ศิริล7น
62014001998 นางรัตนาภรณ ป"Mนทอง
62014001999 นายอดิศักด์ิ ธีรเนตร
62014002000 นางสาวเมธชนัน เมสินี เจริญพานิช
62014002001 นางสาวบุษกร ผาสุขฤทธ์ิ
62014002002 นายสมศักด์ิ ศาสนพิทักษ 
62014002003 นางสาววรนุช เข็มแก7ว
62014002004 นางนันท นภัส แซ0ภู0
62014002005 นางสาวบุษยภา ตันตะยาภิรมย กุล
62014002006 นางสาวอิสรียา เฟLMองสุวรรณ
62014002007 ว0าที่ร7อยตรีหญิงกนกทรัพย หลงประดิษฐ 
62014002008 นายวิศววิท อุดมจิตพิทยา
62014002009 นางสาวมยุรี สุวรรณแก7ว
62014002010 นางสาวณีรวัลย กันทะวี
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62014002011 นางสาวภาวิณี นุ0นเกลี้ยง
62014002012 นายฉัตรชัย เฉกแสงทอง
62014002013 นายพยุงศักด์ิ ทรงแก7ว
62014002014 นายภาสกร บินชัย
62014002015 นายอภิสิทธ์ิ โตดํารงรัตน 
62014002016 ร.ต.อ.หญิงชุตินาฏ มีไพบูลย สกุล
62014002017 นางสาวศุทธินี ชวนเชย
62014002018 นางสาวชลธิชา สงวนนาม
62014002019 นายโชติวิทย เรืองอรุณ
62014002020 นางสาวไพริน เปลี่ยนไพร
62014002021 นางสาวศรัญญา พันธ ดนตรี
62014002022 นางสาววรัมพร สุขคํามี
62014002023 นางยุฐิตา นันทปภาโยธิน
62014002024 นายร0มฉัตร พานิชพงศ 
62014002025 นางสาวสุพรรณี ภูคะฮาด
62014002026 นางสาวธัญญรัตน แก7วอ่ํา
62014002027 นายวิศรุจน เมืองปลื้ม
62014002028 นางสาวเมธินี อังศุวัฒนากุล
62014002029 นางสาวสุทธิดา โชติกธรรม
62014002030 นายสุนทร ศิริชุมพันธ 
62014002031 นายวงศกร มีสวัสด์ิ
62014002032 นายวศิน ตันตระกูล
62014002033 นางสาวนิภาวรรณ ทองประไพ
62014002034 นางสาวชิดชนก เกษี
62014002035 นางสาวป"ยวรรณ นิราศภัย
62014002036 นายพิชชากร ยอดม่ัน
62014002037 นางสาวไอย รัชรชา อมรพิพัฒน 
62014002038 นางสาวกัญจนรัตน จันทร อ0อน
62014002039 นางสาวเจนจิรา ช0างเย็บ
62014002040 นางสาวจีรัฐติกรณ ภู0อาวรณ 
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62014002041 นางสาวชาลินี ชูเฉลิม
62014002042 นางสาวสุรางคนางค ทุมรัตน 
62014002043 นางสาวสุไพรา พันธุมะบํารุง
62014002044 นางสาววรรณภา ศิริภากรชัย
62014002045 นางสาวณัฐชยา เพ็ชรพลพันธ 
62014002046 นางสาวปาณิศา มิลินทานุช
62014002047 นางสาววิชุตา มานะ
62014002048 นางสาวหนูกาญจน บัวบาน
62014002049 นางสาวจิรัฐา ขํานิล
62014002050 นางบุรฉัตร ภู0สิโรรังษี
62014002051 นางสาวกษวรรณ ทองคํา
62014002052 นายบรรดาศักด์ิ ขันทะสีมา
62014002053 นายสรายุทธ ภูตาสืบ
62014002054 นายอภิโชติ เอื้อบุญส0ง
62014002055 นางสาวจุรีวรรณ บุญปล7อง
62014002056 นางสาวศศิธร เพียนเลิศ
62014002057 นางสาวลัคนา เจตยะคามิน
62014002058 นางสาวนันทิกานต เต็มกันทา
62014002059 นางอภิญญา พ0อบํารุง
62014002060 นางสาววรัมพร วงศ สุดิน
62014002061 นางสาวณัฏฐ สิตา เธียรชวานนท 
62014002062 นางสาวจิราภรณ เดชะ
62014002063 นางสาวพัชรินทร โพธ์ิโสภา
62014002064 นางสาวสุภาวดี ธีระวงศ ภิญโญ
62014002065 นางสาวนวพร ศรีนคร
62014002066 นางสาวชิตชนก สองชัย
62014002067 นางสาวบัณฑิตา สีโท
62014002068 นางสาวธนาภรณ มาศวรรณา
62014002069 นางปนิตา อึ้งตระกูล
62014002070 นางสาวณัฐนันท ไกรเลิศรัตนชัย
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62014002071 นางสาวชญาพร จินะเทพ
62014002072 นายอลงกรณ แตงอ0อน
62014002073 นางสาวอาภัสรา นาคประเสริฐ
62014002074 นายพงศ พิพัฒน บุญญานุพงศ 
62014002075 นายภัคพงษ ต้ังชัยภิญโญกุล
62014002076 นางสาวสิริญา วงษ สุวรรณคูหา
62014002077 นางสาวป;ญญาพร มกรพงษ 
62014002078 นางสาวชิดชนก สุขโต
62014002079 นายพลางกูร โสภณนรางกูร
62014002080 นายพีระ เชาว เฉลิมพงศ 
62014002081 นางสาวศรัณยา ภักดีวุฒิ
62014002082 นายธนกฤช รุ0งสาโรจน 
62014002083 นางสาวพณัฏฐ ชญา วงศ เจริญ
62014002084 นางสาวจุรีรัตน ศรีเจริญ
62014002085 นางสาวอนุสรา แหล7หมาน
62014002086 นางสาวสุภัสสรา อมรรัตนกุลนิจ
62014002087 นางสาวธมลวรรณ สิทธิเครือ
62014002088 นางสาวสมใจ สาแซ
62014002089 นางสาวกาญจนีย วงศ ประชา
62014002090 นายป;ฐมพงศ รัตนโกศัย
62014002091 นายวาทิศ วารายานนท 
62014002092 นางสาวณัฐชยา สีสุวรรณ 
62014002093 นายวชิรพงษ พิมพ แสนนิล
62014002094 นายฉัตรชัย โพธิวัฒน 
62014002095 นางสาวหทัยพันธน อินเป"^น
62014002096 นางสาวปทุมมาศ บํารุงสงฆ 
62014002097 นางสาวธันย มนันท ธนศิระกุล
62014002098 นายภณกุล ภวคุณวรกิตต์ิ
62014002099 นางสาวกุลฉัตร ป;ญญาเวชมนตรี
62014002100 นางสาวพรพิชชา พิทักษ ธํารง
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62014002101 นางสาวธรณ ธันย วงศ จันทร 
62014002102 นางสาวเพ็ญพิสา งามเจริญ
62014002103 นางสาวอําไพพรรณ อรรถโชติศักดา
62014002104 ว0าที่ร7อยตรีหญิงจุฑามาศ เทพเทียมทัศ
62014002105 นางสาวตวงกมล พฤทธ์ิธโนปจัย
62014002106 นายประสบโชค เกษประคอง
62014002107 นางสาวนาตาชา เรตทิพย 
62014002108 นางสาวชุติกาญจน ป;กเคธาติ
62014002109 นางสาวนิอร ชุมทอง
62014002110 นางสาวสุรีย พร เจดีย 
62014002111 นางสาวจันทร ตรี แย7มเดช
62014002112 นางสาวชนารดี สมุทรสิน
62014002113 นางสาวรวิวรรณ ธนัญชัย
62014002114 นางสาวธนัญญา หมาดหมัน
62014002115 นางสาวสรัลนุช เจียวกPก
62014002116 นางสาวไอลดา ชุมแสง
62014002117 นางสาวศิริพร พรมมา
62014002118 นายณธีพัฒน วงศ สิริฉัตร
62014002119 นางสาวศุภกาญจน กาญจนรจิต
62014002120 นางสาวสุวีนา ทับเทศ
62014002121 นายเมธัส ถิระจิตม่ัน
62014002122 นางสาวธนัชชา ชลประดิษฐ
62014002123 นายธนกร แก7วลอย
62014002124 นางสาวพิชชานี เย็นฉํ่า
62014002125 นางสาวมาสสุภา โพธ์ิรอด
62014002126 นางสาววิภารัตน ปVอมไทย
62014002127 นายพงศ ศธร อ0อนพฤกษ ภูมิ
62014002128 นางสาวแสงมณี เอี่ยมสําอางค 
62014002129 นางสาวมัทนา สังข วิเศษ
62014002130 นายเกรียงไกร พงษ สิทธิกาญนา
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62014002131 นางสาวรักษ สุดา ปาปะขัง
62014002132 นางสาวกุลธิดา คาวินวิทย 
62014002133 นางสาวเกวลิน การกูลกิจ
62014002134 นางสาววนัทญ ปรียา จันทร รัตน 
62014002135 นางสาวสิราลักษณ ลิ้มประเสริฐ
62014002136 นางสาวปวริศา อมาตยกุล
62014002137 นางสาววิภาพร กองศิลปR
62014002138 นายจิราวัฒน แสงเป_า
62014002139 นางสาวทิพย สุดา อุยพานิช
62014002140 นางสาวนงค นุช นวมเขียน
62014002141 นายเธียรพัฒน ชุปวา
62014002142 นางสาวสุภัชยา แจ0มใส
62014002143 นางสาวกอบุญ เพชรเรืองรอง
62014002144 นางสาววิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล
62014002145 นายณฐ เดชไชยวงษ 
62014002146 ว0าที่ร.ต.ญ.เกศรา ชนนท รดากุล
62014002147 นางสาวธนัชยา กองอินทร 
62014002148 นางสาวธนิศา หนูทวี
62014002149 นายธีระพงษ บุญปรก
62014002150 นางสาวอรพรรณ อินทรแหยม
62014002151 นางสาวอรรถจิรา ไชยวรรณ 
62014002152 นายกฤษฎี ศรีภิรมย 
62014002153 นางสาวจุฬาพรรณ แก7ววิมล
62014002154 นางสาวจุฑารัตน ช7างแก7วมณี
62014002155 นางสาวญานิศา เที่ยงสนิท
62014002156 นายสมชาย เลิศสุภนิมิตต 
62014002157 นางสาววิชุตา กันภัย
62014002158 นางสาวขวัญข7าว คงเดชา
62014002159 นางสาวอธิชา เจียะเหี้ยง
62014002160 นางสาวปาลิตา พรรณรัตน 
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62014002161 นางสาวสิริภา ศรีจินดา
62014002162 ร7อยโทภูดิศ บุญฤทธ์ิ
62014002163 นางสาวปรวดี อัศวมานะศักด์ิ
62014002164 นางสาวอุษณีย ศรีจันทร 
62014002165 นางสาวชณัตพร ผ0องใส
62014002166 นางสาวภัทรภา บัวเพชร
62014002167 นางสาวชนกานต สุขสวัสด์ิ
62014002168 นางสาวเพียงพลอย ฤทธ์ิบํารุง
62014002169 นางสาวปวีณา ปานานนท 
62014002170 นายธเนศ ประไพพงษ 
62014002171 นายณัฐ เสกธิพร
62014002172 นางสาวบณฤทธ์ิ บุญ-หลง
62014002173 นางสาวธัชชนัญ จารุวัฒนพงษ 
62014002174 นางสาวชนานิศ ฮานาฟT
62014002175 นางชิดชนก เรียงอิศราง
62014002176 นางสาวบุญญาลักษณ แย7มสมจิตต 
62014002177 นายวรัญกร อังศุพันธุ 
62014002178 นายสุเมธี เจริญธรรม
62014002179 นางสาวธนิยา คําไทย
62014002180 นางสาวนิสสรา แผ0นศิลา
62014002181 นางสาวปาณิศา ใจโลกา
62014002182 นายศุภธัช เมฆรังสิมันต 
62014002183 นางสาวพรจิตรา จันทร เจริญ
62014002184 นางสาวรัชฎาพร เก้ือสุข
62014002185 นางสาวศิริปรียา ใจบุญมา
62014002186 นางสาวขวัญหทัย วิวิธวร
62014002187 นายวีระพันธ จารุเกษม
62014002188 นายสุชาติ คุ7มวัน
62014002189 นายกฤษดี คําตอง
62014002190 นางสาวธิดารัตน มหาชัยชนะกุล
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62014002191 นางสาวศิริวรรณ เทวคุปต 
62014002192 นางสาวภัทธิรา มิตรน7อย
62014002193 นายธีรวัฒน ลีประสิทธิชัย
62014002194 นางสาวชนากานต สุขอุดม
62014002195 นางสาวอรวี จ่ันเพ็ชร
62014002196 นายอัครเดช ป"Mนสุข
62014002197 นางสาวธนพร นิลโกศล
62014002198 นางสาวสุขฤทัย ภีระเปSง
62014002199 นางสาวรุ0งรัตน โคตรกว7าง
62014002200 นางสาววีนัส มูลิกา
62014002201 นายธีรพล รุผักชี
62014002202 นายมารุต ไกรวิสูตร 
62014002203 นางสาวฐิติมา มารุ0งเรือง
62014002204 นายศักราช หนูทอง
62014002205 นางสาววราพรรณ มะเรือง
62014002206 นายก7องเกียรติ ภู0พันธ ตระกูล
62014002207 นางสาวศันสนีย เหมือนพิมพ ทอง
62014002208 นางสาวรัมภ รดา กองช7าง
62014002209 นางสาวตริตาภรณ ไชยนรา
62014002210 นายศรศักด์ิ สิทธิสอน
62014002211 นางสาวสินีนาฏ อินทรโยธา
62014002212 นางสาวศศวรรณ กลีบบรรจง
62014002213 พันจ0าอากาศเอกรัฐศาสตร โสนรินทร 
62014002214 นางสาวพนมวรรณ ปรีชาชาญ
62014002215 นางดุษฎีภรณ ไชยสมบูรณ 
62014002216 นางสาวกมลชนก กุ0ยรักษา
62014002217 นางสาวเอมนิกา เทียนไสว
62014002218 นางสาวสร7อยสุวรรณ แช0มขํา
62014002219 นางสาวชุดาภา บัวทอง
62014002220 นายจีระพงษ เดชโนนสังข 
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62014002221 นายกมเลศน กอสกุล
62014002222 นางสาวณัฐพร ศรลัมพ 
62014002223 นายเรืองเดช ฟ;กเถ่ือน
62014002224 นางสาวแก7วกัญญา เสวกสุริยวงศ 
62014002225 นายพลากร ผดุงสมัย
62014002226 นางสาวสุชญา วณิคพันธุ 
62014002227 นางสาวจิราภรณ รัตนพิบูลย 
62014002228 นางอัครภาส แปVนไทย
62014002229 นางสาวกนกอร ปางพุฒิพงษ 
62014002230 นางสาวกนก บรรลือพืช
62014002231 นางสาวชิตาภา ยุทธกาจกําธร
62014002232 นางสาวสุกานดา เชียงคํา
62014002233 นางสาวสิรินดา ศรีสุภาพ
62014002234 นางสาวสวนีย หอรังสิวัฒน 
62014002235 นางสาวจิตินันท อริยะสุวรรณกุล
62014002236 นางสโรชา พงษ พิทักษ 
62014002237 นางสาวกัลยกร กระแสร ชล
62014002238 นายภูวิชญ นันทสุรศักด์ิ
62014002239 นายจิระสันต วงษ วรสันต 
62014002240 นางสาวสุชานันท เอี่ยมพันธ 
62014002241 นางสาววรรณวิทู วรรณโมลี
62014002242 นางสาววาธิณี วงศาโรจน 
62014002243 นางสาวประภัสสร เพชรส7ม
62014002244 นางสาวมิญช ชญา ตระกูลมุทุตา
62014002245 นางสาวสุภาพร ม0วงเขียว
62014002246 นางสาวสิตานัน ม่ันฟ;ก
62014002247 นายธนเดช แก7วเสียง
62014002248 นายธีร รัชช อําพันทองปภากุล
62014002249 นางสาววิลาสินี กนิษฐานุพงศ 
62014002250 นางสาวอัชฌา เพชรสลับแก7ว
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62014002251 นางสาวระพีพัฒน กองรักษา
62014002252 นางสาววันวิสาข สกุลเดชรัตนะ
62014002253 นางสาวเกวลี สอนกลิ่ม
62014002254 นางสาวชนันพร จ่ันนุ7ย
62014002255 นางสาวเกียรติทิพา ศรีวัฒนศิริกุล
62014002256 นางสาวจุฑาทิพย ชินบุตร
62014002257 นายกิตติกร สุนทรศิริ
62014002258 นางสาวภาชินี มักขุนทด
62014002259 นายปฏิพัทธ คนสอาด
62014002260 นายสมิทธ์ิ สายเพ็ชร
62014002261 นางสาวศิริวรรณ ผดุงสัตย 
62014002262 นางสาวนภาพร กวมทรัพย 
62014002263 นางสาวขนิษฐา นวลหนู
62014002264 นางสาวกาญจนา บุญรังษี
62014002265 นางสาวจิราพร บุญประเสริฐ
62014002266 นายชวลิต นรสาร
62014002267 นายพงศ พิสุทธ์ิ สุทธิบูลย 
62014002268 นางสาวปวีณนุช ศรีช0วย
62014002269 นางสาวพิชญาภา ขนทรัพย 
62014002270 นางสาวกุลสิริ พ0อสียา
62014002271 นางสาวภาวิณี อมรขจรเดช
62014002272 นางสาวณัฎฐกา โรจน ฤทธิไกร
62014002273 นางสาวภาวิณี วงษ ทับทิม
62014002274 นางสาวขวัญชีวิน ป"งเมือง
62014002275 นางสาวภัทรพร ขาวงาม
62014002276 นายปฐมพงษ จงศักด์ิสวัสด์ิ
62014002277 นางสาวชุติมา สุขอนันต 
62014002278 นางสาวกัลยพัชร นิธิเจริญมิตร
62014002279 นายอธิวัฒน รอดงามพงศ 
62014002280 นางสาวอนัญญา จารุอนันตโชค
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62014002281 นางสาวน้ําทิพย ทรงรัตน 
62014002282 นายนัธภณัฏฐ สุจริตจิตร
62014002283 นางสาวกมลวรรณ จ7างมีศิลปR
62014002284 นายโสภณัฐ วรรณโก
62014002285 นางสาวรุ0งทิวา เทียมดวงตะวัน
62014002286 นางสาวรุ0งทิพย ปาระมีแจ7
62014002287 นายชัยวัฒน นวลจันทร 
62014002288 นายณัฐพงศ มุ0งหวังเจริญกิจ
62014002289 นายธิติสรร พ่ึงกัน
62014002290 นางสาวภัทรธิรา โลขันสา
62014002291 นางสาวฐิติรัตน คลี่สุข
62014002292 นางสาวมัลลิสา งอกงาม
62014002293 นายธีระเดช บัวจันทร 
62014002294 นายปริวรรต ทิพย เสวต
62014002295 นางสาวรุจิรา ทนงกิจ
62014002296 นางสาวเนตรนภิศ ฤทธิสร
62014002297 นายถนัดกิจ มาตย นอก
62014002298 นางสาวรสสุคนธ มากรัตน 
62014002299 นางสาวพิมพ ธรัตน คงรัตนชาติ
62014002300 นางสาวนภาพร เค7ามิม
62014002301 นางสาวกุลวานีย มีเด็ง
62014002302 นางสาวพัชรินทร ยะกPบ
62014002303 ร.ท.จิรายุทธ พันจันทร ดี
62014002304 นายธีรภัทร เหมบุรุษ
62014002305 นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
62014002306 นางสาวนลินี โพธาสินธ 
62014002307 นางสุภาพร โตวิวัฒน 
62014002308 นายธนกฤต ธัญญากรณ 
62014002309 นางสาวป"ยาภรณ ณะไธสง
62014002310 นางสาวป;ณณรัตน สิริพัฒน ธิติ
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62014002311 นางสาวฐนิตา หวังวณิชพันธุ 
62014002312 นางสาวสุกานดา หล7าน7อย
62014002313 นายจิรัฏฐ รัตนประทีปทอง
62014002314 นางสาวสมาพร ย่ิงคุณธนา
62014002315 นายอภิพัท ชัยจีรธนา
62014002316 นายณัฐชัย บูรณะวิมลวรรณ
62014002317 นายจักรกฤษ ทศจิตร
62014002318 นายศุภเจต บุญรัตน 
62014002319 นางศุภธิดา พิศวาส
62014002320 นางสาวทิภาพร นวลเนตร
62014002321 นายวิชัยรัตน มูลชาตรี
62014002322 นางสาวผกาทิพย บุญทองขาว
62014002323 นายกิตติ จิตปรีดา
62014002324 นางสาวเจน ลิขิตชลธาร
62014002325 นายอภินันท วันขวัญ
62014002326 นายนพณัฐ มีรักษา
62014002327 นางสาวปรียารัตน ผัดตัน
62014002328 นางสาวรัตติกาน เกิดผล
62014002329 นายกันตภณ สุคันธพงษ 
62014002330 นายจุฑา อาปณกะพันธ 
62014002331 นางสาวกชมน อภิชาตบุตร
62014002332 นางสาวอัจจิมา แสนประสิทธ์ิ
62014002333 นางสาวสิทธินี ศรีศักดา
62014002334 นายชานนท ดาหลาย
62014002335 นางสาวปภาณพิชา สิทธิเจริญ
62014002336 นางสาวอภิญญา แผ7วเกษม
62014002337 นายศานติพงศ เพ็ชรจํารัส
62014002338 นายกฤตรี ดิลกานนท 
62014002339 นางสาวป"ยพร สุวรรณรัตน 
62014002340 นางสาวบุษรินทร วรรณบุษปวิช

หน7า 78 จาก 142            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาโท

62014002341 นายพฤหัส ศรีขวัญ
62014002342 นางสาวขวัญรักษ จันทร ส0องศรี
62014002343 นายรชา สายประสงค สิน
62014002344 นางสาวสุวิมล กนกรัตนนุกูล
62014002345 นายทศพร อาตมผดุง
62014002346 นางสาวปวีณา ไกรวิจิตร
62014002347 นางสาวกฤตยา โพธ์ิแดง
62014002348 นายเจษฎา วารี
62014002349 นางสาวฐิติมา วีระกุล
62014002350 นางสาวสกาวตรี ประจําวงษ 
62014002351 นางสาวเสาวลักษณ อู0อรุณ
62014002352 นางสาวสมรัตน มันทะติ
62014002353 นางสาวพิภัสสร จงย่ิงยศ
62014002354 นางสาวกุลธิดา มาแสน
62014002355 นางสาวเปมิกา ติงสมบัติยุทธ 
62014002356 นางสาวดารกาล ตามรสุวรรณ
62014002357 นางสาวอัจฉรา หม่ันครบุรี
62014002358 นางสาวอรุณี จีรพรบัณฑิต
62014002359 นางสาวศรัญญา ยินดีเหมาะ
62014002360 นางสาวกัลย สุดา ส0งสวัสด์ิ
62014002361 นายศักด์ิชัย โพธ์ิแสร 
62014002362 นางสาวพชรกร บุญเลี้ยง
62014002363 นายชินบุตร ชินวงศ 
62014002364 นางสาวชนินาถ สุมนโฆสิต
62014002365 นางสาวฐานิสา จิตธงไชย
62014002366 นางสาวทวินันท เรืองสง
62014002367 นายทัศน พล แสงสี
62014002368 ว0าที่ร7อยตรีอนุชิต วรรธนวินิจ
62014002369 ว0าที่ร7อยตรีชัยชนะ กุลวรฐิต
62014002370 นายป;ถย วิธวินท ลู0ชัยชนะ

หน7า 79 จาก 142            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาโท

62014002371 นางสาวณัฐนันท สุวรรณเกตุนนท 
62014002372 นางสาวเพชรดา คุ7มทรัพย 
62014002373 นายฉัตรวรุธ แสนทวีสุข
62014002374 นางสาวเสาวนีย ป;ญญะสังข 
62014002375 นางสาวป"ยะรัตน ตันท ประพันธ 
62014002376 นายนัฐพันธ พ0วงอ0อน
62014002377 นางสาวมุกญาดา ม่ันครุฑ
62014002378 นางสาวนาฏนดา เหมาะทอง
62014002379 นางสาวณัฎฐธิดา กันวงค 
62014002380 นายอิสระ อุทัยพัฒนะศักด์ิ
62014002381 นางสาวป"ยา เขียวคําจีน
62014002382 นางสาวกาญจน รวี วิมลรัตน 
62014002383 นางสาวภาวิณี กาฬบุตร
62014002384 นางสาวสินิธร จงย่ิงยศ
62014002385 นายฐิติวัฒน ปฏิพัทธ ภักดี
62014002386 นางสาวมยุรา กันสีชา
62014002387 นางสาววรรณภรณ อ7นขวัญเมือง
62014002388 รตตหญิงนิดาพรรณ สุรีรัตนันท 
62014002389 นายฐิติเทพ เต0าทอง
62014002390 นายณรงค เดช ตาลพล
62014002391 นางสาวดฤถี สมสมาน
62014002392 นางสาวจารุวรรณ กนกทอง
62014002393 นายอธิพงษ ราชเนตร
62014002394 จ0าอากาศเอกวรชัย นิลแจ7ง
62014002395 นางสาวขวัญชนก ชมพานิชย 
62014002396 นางสาวพรพิศุทธ์ิ ป;นแจ0ม
62014002397 นายณัฐวุฒิ กําลังศิลปR
62014002398 นายป"ยะวุฒิ ศิริศรีสุดากุล
62014002399 นางสาวสรวรรณ สมบูรณ ป;ญญา
62014002400 นางสาวอัฐภิญญา คงคา
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62014002401 นายศรกายสิทธ์ิ วรินทรา
62014002402 นางสาวอรุณณีย สรรพากิจวัฒนา
62014002403 นางเอมอร กาเบรียล
62014002404 นางสาวกนกวรรณ เกิดกรุง
62014002405 นางสาวอมราภรณ จริงจิตร
62014002406 นายวิชญ ธาดา ศรีวงออน
62014002407 นางสาวจิราพร คงเกษม
62014002408 นางสาวธนิกานต มะรินทร 
62014002409 นายวีรพล แร็กแร็ก
62014002410 นางสาวอภิญญา สุภาผล
62014002411 นางสาวอริศรา เรณู ณ อยุธยา
62014002412 นางสาวอภิษฐา สุทธิทรงธรรม
62014002413 นางสาวกรรณิการ จุลพงศ 
62014002414 นายชูกิจ เปรมประดิษฐ 
62014002415 นางสาวตวงพร อินทจักร
62014002416 นางสาวสุจินดา เยาวกุลพัฒนา
62014002417 นางสาวสลินทิพย ลี้กําจร
62014002418 นางสาวชมพูนุช สันติวราพันธ 
62014002419 นางสาวผกามาส สิริเลข
62014002420 นางสาวธันย จิรา วราพีรสิทธ์ิ
62014002421 นางสาวณัฐกานต สุขแก0น
62014002422 นางสาวสุปราณี ชนะบุญ
62014002423 นางสาวนันท นภัส สุจิตร 
62014002424 นางสาวดวงกมล โพธ์ิภู0
62014002425 นายจักรินทร ม0วงป;^น
62014002426 นางสาวผกามาศ สงวนราษฎร 
62014002427 นายลิขสิทธ์ิ พุฒเขียว
62014002428 นางสาวเกวลิน ใจเย็น
62014002429 นางสาวกุลศิษา เกตุโรจสกุล
62014002430 นางสาววิจักขณา พิไลแสงสุรีย 
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62014002431 นายธนกฤต บุญไชยดุ7ง
62014002432 นางสาวฑิฆัมพร สิทธิวิชาภิญโญ
62014002433 นางสาวปรางแก7ว ศรีแก7ว
62014002434 นางสาวสายนภา แช0มงาม
62014002435 นางสาวราตรี เงางาม
62014002436 นางสาวภัทรวดี อัศวพุทธิ
62014002437 นางสาวศัศธัชธนัญ นิรันตรัตน 
62014002438 นายวิศิษย ศักด์ิ อุดมมาลา
62014002439 นางสาววัชราภรณ สิทธิพงศ 
62014002440 นายปริษ ตรีมาลา
62014002441 นางสาวพิไลวรรณ พุ0มขจร
62014002442 นายวสันต ชั้นประเสริฐภิญโญ 

62014002443 นางสาววรรณวิมล กรพิพัฒน 
62014002444 นางสาวปรมาภรณ คชรินทร 
62014002445 นายณัฐพงษ ขัดทองงาม
62014002446 นางสาวกนิษฐา บัวโรย
62014002447 นายป"Mนพร พวงทิพย ศิริพร
62014002448 นางสาวจุฬาลักษณ สิทธิชอบธรรม
62014002449 นางสาวจุไรรัตน แสงเงิน
62014002450 นางสาวมยุรินทร รักทอง
62014002451 นางสาวชัชรินทร ไวโรจนกิจ
62014002452 นางวิมลมาศ ราชประดิษฐ
62014002453 นายภมรศักด์ิ สกุลรัตน 
62014002454 นางสาวป;ทมา จันทรไพฑูรย 
62014002455 นางสาวพนิดา สุวรรณเศวต
62014002456 นางสาวกัญสินีภัค แปงต๊ิบ
62014002457 นางสาววิรุญา แก7วสมบูรณ 
62014002458 นางสาวสิรินาถ พูลภาพ
62014002459 นางสาวสุนิชา ผ0านภูวงค 
62014002460 นางสาวปรีชญา สอยเหลือง
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62014002461 นางสาวกฤตยา ทองนวล
62014002462 นางสาวอุมาพร พิมสิม
62014002463 นางสาวภณาณัฐ ชวประพันธ 
62014002464 นางสาวธนพร ราชลี
62014002465 นางสาวปริญญา สว0างย่ิง
62014002466 นายชยานนท โมกขศักด์ิ
62014002467 นายณัฐภัทร อภิวงค งาม
62014002468 นางสาวสุรีวัลย ปรางอยู0
62014002469 นางสาวปนัสยา ฉายคุณรัฐ
62014002470 นางสาวพิชญาดา เปรมวิจิตร
62014002471 นางสาววิภารัตน มหาแก7ว
62014002472 นายชุมพล ศิริวัฒนสิทธ์ิ
62014002473 นายณัฐปรัชญา นันทวิสิทธ์ิ
62014002474 นายวิทยา แก7วดารา
62014002475 นางสาวผจง วิเศษค7า
62014002476 นางสาวภัทร ศศิร หลีเจริญ
62014002477 นางสาววรวีร เธียรธนเกียรติ
62014002478 นางสาวพรพรรณ แสงสีทอง
62014002479 นางสาวสุดาทิพย วรารักษ สัจจะ
62014002480 นางสาวกนิษฐา บุญประคอง
62014002481 นายพีรากร ขาวสอาด
62014002482 นางสาวศุจีธัญ วงศ พงษ แพทย 
62014002483 นางสาวศศิภา พิทักษ ศานต 
62014002484 นางสาววิราพร สาทบางเคียน
62014002485 นางสาววิฬุญญา ชัยชะนะ
62014002486 นางสาวพัชริดา พรโพธิสถิตย 
62014002487 นางสาวปาริฉัตร ทองคําอวน
62014002488 นางสาวสุภาวดี แสวงแก7ว
62014002489 นางสาวกวิตา ศรีสุกใส
62014002490 นางสาวศรุดา นิยมพงษ 
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62014002491 นางสาวรัฐติมาพร สิงห ไชยนาถ
62014002492 นางสาวนันทวัน เนียมหอม
62014002493 นายสุรศักด์ิ สมบัติ
62014002494 นางสาวกนกวรรณ สมบุญโสด
62014002495 นางสาวประไพพรรษ มันทะติ
62014002496 นายเรวัฒ หมวกไธสง
62014002497 นางสาวธิษณ นันท แจPดเอี่ยม
62014002498 นายกฤษฎา ทองมา
62014002499 นางสาวเนตรชนก มณีรัตน 
62014002500 นางสาวสมถวิล วิทยาธาราธร
62014002501 นางสาวกานต ชนก อักษรชู
62014002502 นางสาวรุ0งนภา พรมดี
62014002503 นางสาวพิมพรรณ ก\าใจ
62014002504 นางสาวณัฐณิชา นาคา
62014002505 นายอัครพันธ จันทร เสง่ียม
62014002506 นายพีรพงษ หนูแดง
62014002507 นายกฤษณวรรธน ผลประสาร
62014002508 นางสาวเติมสิน ทองไกร
62014002509 นายณัฐดนัย นิ่มนวล
62014002510 นางสาวณัฐกานต แก7วสุจริต
62014002511 นางสาววัจนารัตน สานุการ
62014002512 นางสาวจิราภรณ สิงห ดํา
62014002513 นางสาวชญานี สุริยะวงค 
62014002514 นายกิตติ ทั้วสุภาพ
62014002515 นางสาวอิสรีย คุณากรบดินทร 
62014002516 นายธนพนธ เพาะพืช
62014002517 นายดนุพงษ ฮะเต้ิง
62014002518 นางสาวพรพรรณ บูรณะกูล
62014002519 นายชัพวิชญ ศิวะผกา
62014002520 นางสาวอนัญญา ล0องลอย
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62014002521 นางสาววสุนธรา ทรัพย สมาน
62014002522 นายธันฐกรณ นิตยะ
62014002523 นายทนงศักด์ิ ปาวนา
62014002524 นางสาวสุวลักษณ ศรีหะรัญ
62014002525 นางสาวสุดารัตน แก7วดวงเล็ก
62014002526 นายธนันท เศรษฐ ศรีวิชัย
62014002527 นางสาวกรองแก7ว แก7วถาวร
62014002528 นายบัณฑิต ดอกกะเบา
62014002529 นางสาวจุฑามาศ พรหมเพ็ชร
62014002530 นางสาวกุลริศา อัศฤกษ 
62014002531 นางสาวกรณ ภคมณฑ บริบูรณ 
62014002532 นางสาวมินตรา อ0อนคล7าย
62014002533 นางสาวจุฑามาศ จิวดํารงค กุล
62014002534 นางสาวเอมา จันทร พูล
62014002535 นางสาวชิดชนก ผู7รุ0งเรือง
62014002536 นางสาวสุธาวดี อยู0กรุง
62014002537 นางสาวหทัยชนก ต0วนเวชยันตร 
62014002538 นางสาววนิดา ธรรมธุระสาร
62014002539 นางชัชฎาภรณ อยู0เย็นเปSนสุข
62014002540 นางสาวจินตนา เตรียมฐานะ
62014002541 นางสาวธีรารัตน เด่ียวตระกูลชัย
62014002542 นางสาวณัฐสินี ทิพยเมธ
62014002543 นางสาวลักขิตา ศาสตรานุรักษ กุล
62014002544 นายไกรสร ตันธนวัฒน 
62014002545 นางสาวนครินทร เจียวสว0าง
62014002546 นางสาวอริสา ศรีสุวงค 
62014002547 นางสาวพัณณิตา สุวานิชสุขสันต 
62014002548 นางสาวจิณัฐตา คงภู
62014002549 นางสาวนันทิยา แก7วกอง
62014002550 นางสาวธันยชนก คําแสน
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62014002551 นายกลศาสตร นีรนาทมานิต
62014002552 นางสาวภาวิไล มาลีสี
62014002553 นางสาวฐิติรัตน อริยะสุวรรณกุล
62014002554 นางสาวทิพย สุดา ชูแสง
62014002555 นางสาวอัญชณา กองโชค
62014002556 นางสาวอาภาพร สังข ทอง
62014002557 นางสาวชนิกานต กลิ่นพิบูลย 
62014002558 นางสาวณิชารีย อ่ําเพชร
62014002559 นางสาวสุวนันท สุขัง
62014002560 นายวัชรินทร ขวัญรุย
62014002561 นางสาวศศิประภา ใจแก7ว
62014002562 นางสาวจุฑามาศ ธรรมมา
62014002563 นางสาวชญานิศ หิรัญวงษ 
62014002564 นายกิตติศักด์ิ พาหุ
62014002565 นางสาวปภาวรินทร บุตรศรี
62014002566 นายทีปพิพัฒน เลิศวรายุทธ 
62014002567 นางสาวป"ยาณี สุขมณี
62014002568 นางสาวฐิติภรณ เกษศิริ
62014002569 นายสหชาติ เลิศศิริเภสัช
62014002570 นางสาวอาจรีย ศักด์ิเกษตรกูล
62014002571 นายพรชัย ชาติพหล
62014002572 นายปารณัท สุขเจริญ
62014002573 นางสาวอมลวรรณ ภมรมานพ
62014002574 นางสาวสุเนตรา ชูขาว
62014002575 นางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ
62014002576 นางสาวขวัญฤทัย แตงหนู
62014002577 นางสาววิกานดา ฐานเจริญ
62014002578 นายสุรศักด์ิ นาสุริวงค 
62014002579 นายพันธวิศ โรจนศุภมิตร
62014002580 นายสัมฤทธ์ิ ศรีกองหนุน
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62014002581 นางสาวอัญชิกา รําพรรณ 
62014002582 นางสาวชุติมา ชาตะรัตน 
62014002583 นางสาวสรัญญา ชูศักด์ิ
62014002584 นายเศรษฐ สวัสดิรักษ 
62014002585 นางสาวปรางทิพย นวลใหม0
62014002586 นางสาวอังคณา คงคาหลวง
62014002587 นายณัฐวุฒิ วรคันธา
62014002588 นางสาวนฤมล ใช0ทอง
62014002589 นางสาวอาทิตยา ปะทิเก
62014002590 นางสาวศิราลัย บุปผาทาโน
62014002591 นางสาวเจษฐ อาภา เบญจพงศ 
62014002592 นางสาวปภาดา รวิศวงศ 
62014002593 นายพศวีร นาคประสิทธ์ิ
62014002594 นางสาวเมวิภา อัญญาบาล
62014002595 นางสาวหทัยรัตน อ7นสุวรรณ
62014002596 นางสาวไพรินทร สีน้ําอ7อม
62014002597 นางสาวมาริสา เทวินทรภักติ
62014002598 นางสาวกัญญาพัชร ลํายอง
62014002599 นางสาวกุสุมา กลิ่นผึ้ง
62014002600 นางสาวณัฐนรี โค7ววรรณศรี
62014002601 นางสาวศิริพร ช7างคนมี
62014002602 นางสาวนภสร หนูไฝ
62014002603 นางสาวดวงกมล ท0วมสุข
62014002604 นายพีระพงษ จันทร ชูกลิ่น
62014002605 นางสาวกนกพรรณ ป;ญญาภรณ 
62014002606 นางสาวพรทิพย ดีศรี
62014002607 นายกิตตินันท ทวีศุข
62014002608 นายมนตรี ประชากรธัญญกิจ
62014002609 นางสาวณัฐณิชา ย่ีลังกา
62014002610 นางสาวนิติกาญจน วราพงศ พิศาล
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62014002611 นางสาวชญานิศ พิทักษ วงศ โรจน 
62014002612 นางสาวปพิชญา ล้ําเลิศ
62014002613 นางสาวปณิชา พลพนาธรรม
62014002614 นายหลักชัย ขันธ นภา
62014002615 นางสาวอัจฉรา โชติพิรัตน 
62014002616 นางสาวพิชญ สินี พรประสิทธ์ิ
62014002617 นายปรานต ปราชญ เสาวภานันท 
62014002618 นางสาวอมรรัตน ทองถึง
62014002619 นางสาวภาณุมาศ ตุ7ยตาจม
62014002620 นายจิรวัฒน คําลือ
62014002621 นายชัชวาลย สุขพรสวรรค 
62014002622 นางสาวมนภัทร นับวันดี
62014002623 นางสาวภัทร ไพลิน อภิวงค งาม
62014002624 นางสาวพรพรรณ มานะวิโรจน 
62014002625 นายพีรชัย หุนสระน7อย
62014002626 นางสาวซอลีหะห บือราเฮง
62014002627 นางสาวภนิตา อุดมสําราญม่ันคง
62014002628 นางสาวบรรจง โตเปาะ
62014002629 นางสาวปองกมล สุดพุ0ม
62014002630 นางสาวประภัสสร ขัดเรือน
62014002631 นายกิตติศักด์ิ คติธรรมธร
62014002632 นางสาวปุญชรัสม์ิ โรจน พิรญาณ 
62014002633 นางสาวญาดา นภาอารักษ 
62014002634 นายวัชรพล คงพิบูลย กิจ
62014002635 นายเอกพจน มะโนราช
62014002636 นางสาววีราวัลย ปรีชาสิทธิคุณ
62014002637 นางสาวดาวิกา วิศิษฎสุนทร
62014002638 นางสาวชิดชมัย ย้ิมจันทร 
62014002639 นายณัฐสิทธ์ิ ต้ังเอี่ยมสกุล
62014002640 นายวรกานต กนิฏฐะกุล
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62014002641 นางสาวศุภภร อิ่มสุข
62014002642 นายสิปปภาส กมลวรเดช
62014002643 นายทศพร ประเสริฐศรี
62014002644 นางสาววิริยา ส0วยลี
62014002645 นางสาวกาญมณี แก7วกลิ่น
62014002646 นางสาวอาภัสรา พลอยระย7า
62014002647 นางสาวไอริณ แสงมา
62014002648 นางสาวสมพรทิพย ศรีแย7ม
62014002649 นายภัทรพล อรรถพร
62014002650 นางสาวณัฐปภัสร ดาราพงษ 
62014002651 นางสาวรสสุคนธ  อุดมศิริกุล
62014002652 นางสาวพรสวรรค พับพุ
62014002653 นางสาวศรัญญา เจริญผล
62014002654 นางสาวธัญญารัตน ชมจําปT
62014002655 นางสาวสุกัญญา อุยถาวรย่ิง
62014002656 นางสาวชนกนันท ศักดา
62014002657 นางสาวม่ิงกมล สนทอง
62014002658 นางสาวปราญชลี อินถา
62014002659 นางสาววรางคณา ปราบไพริน
62014002660 นางสาวพีรยา บุญสําเร็จ
62014002661 นายป"ยะเมต โลหิตานนท 
62014002662 นางสาวพัชรี วงศ ทอง
62014002663 นายดํารงรัตน กาวิละ
62014002664 นางสาวภิญญดา เพ0งศรี
62014002665 นางสาวสุธามาศ พึงมงคลชัยกิจ
62014002666 นายชนะพล ชัยทัพ
62014002667 นางสาวนรรัตน ศักด์ิเลิศวิไล
62014002668 นางสาวสุนิสา แก7วทอง
62014002669 นางสาวชนิดาภา จําเริญ
62014002670 นางสาวกมลชนก กวยรักษา
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62014002671 นางสาวผาณิตา จ่ันบางม0วง
62014002672 นายพิธีกร สุภาวงศ 
62014002673 นายภูมิพัฒน แปลงดี
62014002674 นางสาวนิชชา จําเริญศักด์ิศรี
62014002675 นายณัฐกิตต์ิ บุญขาว
62014002676 นายธิติสรณ สมดีธนาพัฒน 
62014002677 นางสาวมาธุสร จันทรธีระ
62014002678 ว0าที่ร.ต.หญิงกนกวรรณ อะทะวงษา
62014002679 นายอํานวย แซ0เตีย
62014002680 นางสาววรรษวรรณ สังข แก7ว
62014002681 นางสาวตรึกต7องใจ แสงหิรัญ
62014002682 นายพีรพัจน แก7วกังวาล
62014002683 นายมหาชัย วงษ เค่ียม
62014002684 นายอมรวัฒน ภูมิเกษมศักด์ิ
62014002685 นางสาวณัฏฐา ตระกูลไทย
62014002686 นางสาวฐานันท ดา มุสิกสิริจิรกุล
62014002687 นางสาวรุ0งรัตน ผลาผล
62014002688 นางสาวฐิติมา ชวดสลุง
62014002689 นางสาวเกศินี ธารีสังข 
62014002690 นางสาวชนนิกานต คํายันต 
62014002691 นางสาววิลาวัลย มูลวงษ 
62014002692 นายเดชจรัส เทียบทอง
62014002693 นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
62014002694 นางสาวชัญญพัชญ ทัดภู0
62014002695 นางสาวชญานิษฐ ไชยวิชิต
62014002696 นางสาวทิพย ไพวรรณ สุนันตา
62014002697 นางสาวเนตรสนันท เกษมปรีชาธรรม
62014002698 นางสาวนิภากร โสภากัน
62014002699 นายเสรี เคียงกิติวรรณ
62014002700 นางสาวโสระดา วงษาสม
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62014002701 นางสาวอรภา เฉยเจริญ
62014002702 นางสาวบุษปกรณ อุดมทรัพย 
62014002703 นายวุฒินันท กลัดเข็ม
62014002704 นางสาวกนกวรรณ จีนา
62014002705 นางสาวกุลชา รัศมีวงศ 
62014002706 นายกําพล อิสสระ
62014002707 นางสาวพรหมภัสสร พูลทรัพย 
62014002708 นางสาวจันจิรา ปราณีราษฎร 
62014002709 นางสาววนิดา ผาสุข
62014002710 นางสาวฉวีวรรณ พงษ วงษ 
62014002711 นายดนุภัทร บัวแก7ว
62014002712 นางสาวเหมพิชญา เหมทานนท 
62014002713 นายธีรดนัย พ่ึงพัฒนสกุลชัย
62014002714 นางสาวศศิภา เกตุกราย
62014002715 นางสาวกฤติกา บุญมาก
62014002716 นางสาวเมธาวี บุหงาเรือง
62014002717 นายพชรดนย เมธาวินวิวัฒน 
62014002718 นางสาวชณัฐศิกาญ แจ0มแจ7ง
62014002719 นายปณชัย ชัยสมบัติ
62014002720 นายประชากร อนันเต0า
62014002721 นายอภิชัย ไทยเก้ือ
62014002722 นางสาวภาณิศา ยอดเอี่ยม
62014002723 นางสาวพัชรินทร จงสุขไกล
62014002724 นางสาวจุฑาลักษณ อําพันธ 
62014002725 นางสาวหทัยทิพย เชิดศรี
62014002726 นายภูมิภัทร วรรธนวินิจ
62014002727 นางสาวสิริดาว โสตะวงศ 
62014002728 นางสาวกรรวีร ถังมณี
62014002729 นางสาวจตุพร นิตตะโย
62014002730 นางสาวเมธาวี ดวงธนู
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62014002731 นายพสธร ป;ญญาวงศ งาม
62014002732 นางสาวอนิลธิตา วัตถุสินธุ 
62014002733 นางสาววราพร มูลเมือง
62014002734 นางสาวอัญชิสา กิมฮง
62014002735 นางสาวนฐวรรณ สุธาพร
62014002736 นางสาวจุฑามาส สงวนจิตร
62014002737 นางสาวกฤติกา เหลืองอ0อน
62014002738 นางสาวชนิดาภา ธนะศรีรางกูร
62014002739 นางสาวเบญจมาภรณ ศรีอินทร สุทธ์ิ
62014002740 นายสราวุธ ลิ่มเริ่มสกุล
62014002741 นายพงศธร เอี่ยมแสน
62014002742 นายธนพล แสงสว0าง
62014002743 นางสาววรัญญา เจริญศรี
62014002744 นางสาววรัชญา พูลสวัสด์ิ
62014002745 นายรัฐชาติ กาญจนภูมิ
62014002746 นายสมชาย รัตนปริญญานนท 
62014002747 นางสาวภัทระ คําเมือง
62014002748 นายวันชนะ ชนกชนีกุล
62014002749 นางสาวอรสิรี จินดาทัต
62014002750 นายณัฐพิพัฒน หอมสุคนธ 
62014002751 นางสาวเกษมณี ไชยเพชร 
62014002752 นางสาวจารุวรรณ เจริญสุข
62014002753 นางสาวกมลทิพย ฉิมพิภพ
62014002754 นายสุรศักด์ิ ยานมณี
62014002755 นางสาวอมรรัตน จันทร เดช
62014002756 นายคณิต ถาแพนทอน
62014002757 นางสาวกรณัฏฐ อัครธนบูลย 
62014002758 นางสาวป"ติพร กุลไชยา
62014002759 นายอริญชย วิทย เย็นฉํ่า
62014002760 นางสาววไลภรณ นวลสอาด
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62014002761 นายจินตวัฒน ช7างหร0าย
62014002762 นางสาวมาริษา รอดทะยอย
62014002763 นางสาวจุฑารัตน ขนอม
62014002764 นางสาวณัฏฐ นารา ศิริวัตร
62014002765 นางสาวธมลวรรณ หิรัญสถิตย พร
62014002766 นายจิตรกร โถงโฉม
62014002767 นางสาวโสมธิดา สินธุกูฏ
62014002768 นางสาวพรทิพย หนูปลอด
62014002769 นางสาวฐาทินี ศรีจันทร 
62014002770 นายพรเทพ วัฒนากรแก7ว
62014002771 นายสุธีรภาพ สังข ด7วง
62014002772 นางสาวธาราภรณ อ0างแก7ว
62014002773 นายรังสฤษด์ิ ขวัญยืน
62014002774 นางสาวเมรียา สังข วิเศษ
62014002775 นายมนต ชัย วรรณวิจิตร 
62014002776 นายสิทธิเชศวร เจนเรื่อย
62014002777 นายศุภวุฒิ ปาติมานนท 
62014002778 นางสาวพรรณภา นวลปลอด
62014002779 นางสาวพัชรี คงมา
62014002780 นางสาวมัลลิกา มิดด้ี
62014002781 นางสาวธนพร นาควิจิตร
62014002782 นางสาวชนาธิป บุญมาเลิศ
62014002783 นายไพฑูรย เอื้อบุญประดิษฐ 
62014002784 นางสาวกัณฑมาศ มะสุนสืบ
62014002785 นางสาวพิมพิสมัย ทัพอินพรหม
62014002786 นางสาวลภัสรดา ทองนที
62014002787 นางสาวเปรมกมล จันทร มี
62014002788 นายธนวัฒน วีรษร
62014002789 นางสาวสาวิตรี ช0วยดู
62014002790 นายสุรัตน พักน7อย
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62014002791 นางสาวศรุดา เพ็ญศิริ
62014002792 นางสาวภัทรานิษฐ ทิพย สุมาลัย
62014002793 ว0าที่ ร.ต.กฤติเดช ประดิษฐ 
62014002794 นายรัฐ ลอยสงเคราะห 
62014002795 นายสุรวุฒิ แสงสว0าง
62014002796 นางสาวรวีวรรณ บุญภา
62014002797 นางมุกดา กอกัน
62014002798 นายมูฮําหมัด รักไทรทอง
62014002799 นางสาวสุพัฒนา อัฏฐวรมงคล
62014002800 นางสาวอุทุมพร เจ่ียกิจ
62014002801 นางสาวอัจฉรา ญามณี
62014002802 นางสาวธนิวรรณ จันทะโชติ
62014002803 นางสาวอรวรรณ เพชรไชยา
62014002804 นายหวันอับดุลเลาะ ปะดุกา
62014002805 นายเศรษฐพงษ อิ่มสุวรรณ 
62014002806 นางสาวศรัยชนน เชิดชัยสถาพร
62014002807 นางสาวกุลธิดา พวงมาลัย
62014002808 นายชินรัตน เมืองสุวรรณ
62014002809 นางสาวอรุณี รุ0งสว0าง
62014002810 นางสาวณัฐชาญา เพชรรักษ 
62014002811 นางสาวรติมา ชูเดช
62014002812 นางสาวนวพร กําลังเลิศ
62014002813 นางสาวสุภาพร ดอนกันหา
62014002814 นางสาวจารุวรรณ ชูศักด์ิ
62014002815 นายบุรินทร ธัญน7อม
62014002816 นางสาวธัญวลัย สาระมาศ
62014002817 นางสาวณัฐปภัสร กระจ0างทัศน 
62014002818 นางสาวสรารัตน ศรีเสมอ
62014002819 นายอัครนันท กฤษณะเดชา
62014002820 นางสาวภัทราพร ภู0งาม
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62014002821 นางสาวนันจิรา ถาวระ
62014002822 นายปณิธาน ทับโพธ์ิ
62014002823 นางสาวอังศุมาพร เทียมเพ็ชร 
62014002824 นางสาวแพรวรรณ สารประดิษฐ 
62014002825 นางสาวกานต ธิดา ขุนชิต
62014002826 นายกิตติณัฐ รัตนวิสิทธ์ิ
62014002827 นายศักด์ิณรงค ศรีตาแสน
62014002828 นางรุ0งทิวา ทานุวัตร
62014002829 นางสาวปรัญญา จิตติบํารุงรักษ 
62014002830 นายคณาพจน วิชัยศิริพันธ 
62014002831 นางสาวสุธิดา รักษ แก7ว
62014002832 นางสาวอสมา เต็มรัก
62014002833 นายศิวกร กัณหรัตนชัย
62014002834 นางสาวจรีมาศ เทพมณฑา
62014002835 นางสาวศิรภัสสร เกตุสะอาด
62014002836 นางสาวสุจิตรา ชะอุ0ม
62014002837 นางสาวประกายดาว แก7วชัยเถร
62014002838 นางสาวเธียรรัตน หลีวิจิตร
62014002839 นางสาวพัชรินทร ชาแสน
62014002840 ว0าที่ร7อยตรีพีรวัฒน รักษาภายใน
62014002841 นายพัทธดลย ค7าผลดี
62014002842 นายณัฐพงค เผือกเนียม
62014002843 นายไพศาล สายปาน
62014002844 นางสาววันจันทร ดีคุ7ม
62014002845 นางสาวนริศรา แสนวงค 
62014002846 นางสาวพัชรพร ฤทธ์ิทา
62014002847 นางสาวกฤตชญา รุยปริง
62014002848 นายทรงพล ใจแก7ว
62014002849 นายเจษฎา อําพันทอง
62014002850 นางสาวภัทรพร พิทักษ ธรรม

หน7า 95 จาก 142            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาโท

62014002851 นางสาวธัญวงศ ทองชู
62014002852 นางสาวเกศรินทร ผาติบัณฑิต
62014002853 นางสาวนฤภร ตระกูลเดชะ
62014002854 นางสาวธนัชพร เลขวัต
62014002855 นางสาวลัดดา เฉลียว
62014002856 นางสาวพิสุทธินี วงษ ศรีแก7ว
62014002857 นางสาววุฑฒิสินี ภู0จีนาพันธุ 
62014002858 นางสาวทิพาพัฒน เพ็งนรพัฒน 
62014002859 นายณัฏฐ ธนิน ลูกเสือถิรา
62014002860 นางสาวนารีญา วาเลPาะ
62014002861 นางสาววรรณลิกาญจน บุตรหึงษ 
62014002862 นางสาวศุทธภา ณัฐโฆษิต
62014002863 นางสาวปภิชญา ต๋ันคํา
62014002864 นางสาวกัญญ ณณัฏฐ ด0านลํามะจาก
62014002865 นางสาวฉวีวัลย ธาราศิริสกุล
62014002866 นายไชยรัตน ต0อมย้ิม
62014002867 นางสาวอักษร แจ7งสุวรรณ 
62014002868 นางสาววิชาดา เย็นทั่ว
62014002869 นางสาวอภิญญา ขัตตะวงษ 
62014002870 นายคณินณัฎฐ โอฬารวงศ สกุล
62014002871 นายธนพล ทับสะแก
62014002872 นางสาวอิสรีย อินทรเนตร
62014002873 นางสาวฌัฉศามันฐ ศรีสร7อย
62014002874 นางสาวจิณภัค หยงสตาร 
62014002875 นางสาวปรารถนา ประชากลาง
62014002876 นางสาวชลิกานต ดํารักษ 
62014002877 นางสาววรัฐธยา สาระศาลิน
62014002878 นางสาวณษมา จิโรจจินดา
62014002879 นางสาวไพรจิตรา มากมี
62014002880 นางรัชนก ไวยราช
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62014002881 นางสาวพนารักษ สิงห ล้ําเลิศ
62014002882 นางสาวณัฐชา แสงศรี
62014002883 นางสาวฟVาใส เผ0ากันทะ
62014002884 นายธีรพงษ คงตุก
62014002885 นางสาวประพิมพร อันพาพรหม
62014002886 นางสาวชิชนันท ช7างเนียม
62014002887 ว0าที่ร7อยตรีหญิงศาตนันทน สุจิตโต
62014002888 นางสาวจุฑาทิพย แสงขาว
62014002889 นางสาวสมฤดี จันดี
62014002890 นางสาวรุ0งนภา เรืองศริยานนท 
62014002891 นางสาวธนนันท จาตุรันต 
62014002892 นางสาวจิราภรณ แซ0อื้อ
62014002893 นางวราภรณ เอมะรุจิ
62014002894 นางสาวณฐมน หมวดคงทอง
62014002895 นางสาคร ฐานกุมมา
62014002896 นางสาวพัชรี วงค พนม
62014002897 นางสาวนิศาชล ศิริวุฒิ
62014002898 นายเทพปกรณ สมวงศ 
62014002899 นางสาวบงกชลักษณ มากดํา
62014002900 นางสาวสุธาสินี เพ็งนรพัฒน 
62014002901 นางสาวป"ยวรรณ บุญเกิดรัมย 
62014002902 นางสาวบุษกร คงผอม
62014002903 ว0าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐา ทองสุข
62014002904 นางสาวศิริพร แสนตรี
62014002905 นางสาวเสาวนีย จันทร ชวลิต
62014002906 นายศุภกฤต วงษ กลาง
62014002907 นายเอกพล เจริญแสง
62014002908 นางสาวภัทราธิป ไกรรักษ 
62014002909 นางสาวศุภกานต ทองพัชรรัตน 
62014002910 นายพงษ เทพ ดําจ0าง
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62014002911 นางสาวมินธิรา ศรีราช
62014002912 นางพรธิดา สัจจาสิทธ์ิ
62014002913 นายไชยวัฒน ชยวุฑฒิกุล
62014002914 นางสาวรติพร มาศงามเมือง
62014002915 นางสาวณัฐธิดา แม0บุญเรือน
62014002916 นายพงศ พล จันทา
62014002917 นางสาวรัชดาภรณ สิทธิยศ
62014002918 นายธนโชติ จันสด
62014002919 นายภาสกร อรุณสิทธ์ิ
62014002920 นางสาวกชพร ราชธรรมมา
62014002921 นายวัชรินทร อินทร นุ0ม
62014002922 นางสาวระพีพร เกียรติศิริกุล
62014002923 นางสาวดารารัตน สุทธมุสิก
62014002924 นายชัยญา ชนะมาร
62014002925 นายณัฐเชษฐ วงศ เสริมทรัพย 
62014002926 นางสาวมนัสวรรณ ป"ติพรชัย
62014002927 นายเอกชาติ อนุมุสิกวงศ 
62014002928 นางสาวพัชริดา วิสัยเกตุ
62014002929 นางสาวเสาวลักษณ ดีสูงเนิน
62014002930 นางสาวจริยา พจนเสนี
62014002931 นางสาวอรวิลาสินี สิทธิโชคธรรม
62014002932 นายรัฐมน มุมทอง
62014002933 นางสาวพิมลพรรณ โสรีกุล
62014002934 นางสาววิมลศิริ ทองแตง
62014002935 นางสาวอุมาพร วันทยะกุล
62014002936 นางสาวกัลย เลาหสุขเกษม
62014002937 นางสาวนฤชล เข่ือนยัง
62014002938 นางสาวป"ยธิดา โฮ7งจิตร
62014002939 นายมนัสพงศ ชื่นชม
62014002940 นางสาววรินทินีย เปVาชัง
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62014002941 นางสาวณัฐสิรี เลิศกาญจนวงศ 
62014002942 นายสมชาย การโพธ์ิ
62014002943 นายภัทรเดช หยงสตาร 
62014002944 นางสาวสุชานาถ นุตวงษ 
62014002945 นางสาวช0อแก7ว ดิสดี
62014002946 นางสาวอุชุกร ประดุจพรม
62014002947 นางสาวสกุลรัตน สุวรรณโณ
62014002948 นายนพพร เด0นกิจกุล
62014002949 นางสาวหทัยชนก ชาญชัยวณิชพงศ 
62014002950 นางสาวป"ยนาถ ชูช0วย
62014002951 นางสาวธนัศศนันธ อัครศฤงคาร
62014002952 นางสาวณศิตา วงศ ใหญ0
62014002953 นางสาวมุกตาภา ธิมาสาตร 
62014002954 นางสาวเฟ"ร น สุทธิพุ0ม
62014002955 นางสาวอัจฉราวรรณ ฉันทพจน 
62014002956 นางสาวธนพร คําพยา
62014002957 นางสาวณิชกุล กฤษณะเศรนี
62014002958 นางสาวปรียา นาสุข
62014002959 นายอดิเรก บัวคํา
62014002960 นายพชร มีทวี
62014002961 นางสาวกริศา ลอยวิสุทธ์ิ
62014002962 นางสาวนพมาศ เวียงเกตุ
62014002963 นายสรินทร ทองอินทร 
62014002964 นายปรเมศวร ต้ังสถาพร
62014002965 นางสาวณัฐณิชา ตัณฑรังษี
62014002966 นายสราวุธ ทับทอง
62014002967 นางสาวณัฐฌา มงคลสุวรรณ
62014002968 นางสาวกาญจนา ทองมาก
62014002969 นางภรณี ปริศวงศ 
62014002970 นางสาวสุกฤตา เดชพิสุทธิธรรม
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62014002971 นางสาวศุภัสสร สุขเสริม
62014002972 นางสาวดวงนภา สิริสุขขากุลย 
62014002973 นางสาวทิฆัมพร นุกิจ
62014002974 นางสาวทองทิพย วงษ ศิลปR
62014002975 นางสาวจันทรพิมพ อินทรพันธ 
62014002976 นางสาวมนชยา ศักดาศรี
62014002977 นายณัฐนันท โตง้ิว
62014002978 นางสาวฐานิตาภัทร พันธุ เขตร กิจ
62014002979 นายเดชา ผลรุ0งเรือง
62014002980 นายฌาธร มารศรี
62014002981 นางสาวนิติกาญจน รุ0งอรุณโรจน 
62014002982 นางสาวเบญญาภา ธูปพุดซา
62014002983 นางสาวจริยา จันทร งาม
62014002984 นางสาวฉัตรธสนัน สรรวงษ ละคร
62014002985 นางสาวสุวรรณรัตน สนวิจิตร
62014002986 นางสรสิชาฐ อินทร สุข
62014002987 นายกิตติธัช กุทัณฑ ธรรม
62014002988 นางสาวจริยา แดงขาว
62014002989 นายปฐพี สุทธิวัฒนกุล
62014002990 นางสาวจารุวรรณ เกษสมบูรณ 
62014002991 นายจักรพันธ แก7วบุญส0ง
62014002992 นางสาวยงฐ สิริฏ นีติวราภรณ 
62014002993 นายดุษดี อินยะบุตร
62014002994 นางสาวรัตติยา วงศรีลา
62014002995 นางสาวณัฐชยา เกตุใส
62014002996 นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน 
62014002997 นางสาวสุนิสา เจริญมังสัง
62014002998 นางสาวรพีพรรณ ลีสุวัฒน 
62014002999 นายกัณตภณ เสือขํา
62014003000 นางสาวภัทราพร สิงห ภิรมย 
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62014003001 นางสาวชฎาพร อินเปลี่ยน
62014003002 นายอนุศิษฏ แก7วพลอย
62014003003 นางสาวป"ยรัตน สุขวาณิชวิชัย
62014003004 นางสาวจิตราวดี ฐิตินันทกร
62014003005 นายอัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ
62014003006 นางสาวณัฐกฤตา ทองบ0อ
62014003007 นางสาวสุพรรณี ขัดสาร
62014003008 นางสาวพัชรากร เกียรติอมรรักษ 
62014003009 นางสาวสายทิพย ปานเกิด
62014003010 นางสาวอมรวรรณ ศรีชูเปTMยม
62014003011 นางสาวจรรยา แสงประเสริฐ
62014003012 นายอุทัย ธานี
62014003013 นางสาวปวีณา เมืองมูล
62014003014 นายอติกานต เพ็งแก7ว
62014003015 นางสาวรุ0งอโณทัย บุญประเสริฐ
62014003016 นางสาวพัทธ ธีรา ศิริธนอารีย 
62014003017 นางสาวริสสา ดิษฐ น7อย
62014003018 นางสาววรรณวิภา ธงศรี
62014003019 นายโกสิต เปรมจันทน 
62014003020 นายสืบชาติ กันธิยะ
62014003021 นางสาวสุพัตรา สมาเดPะ
62014003022 นางสาวเชิญตะวัน จําเริญศักด์ิศรี
62014003023 นางสาวนิพิชฌม ชา ธนัฐธันยดล
62014003024 นายวรพจน มณีโชติ
62014003025 นางสาวสุปรานี วัฒนาพงษากุล
62014003026 นางสาวภัทรียา ง้ิวราย
62014003027 นางสาววรรนิษา อยู0ฤทธ์ิ
62014003028 นางสาวกัญจนาภรณ ป"ยะธรรม
62014003029 นางสาวขวัญเรือน แก7วงาม
62014003030 นางสาวพรสวรรค แสงนาโก
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62014003031 นางสาวพิณชุตา เกิดน7อย
62014003032 นางสาวจุฑาทิพ เต็มราม
62014003033 นางสาวชุติมณฑน นุ7ยดี
62014003034 นายสมชาย จิราวัฒนาการ
62014003035 นางสาวอทิตยา สาธุธรรม
62014003036 นายทรงไท เผื่อนงูเหลือม
62014003037 นางสาวศรัญญา จันทรคง
62014003038 นายวัชรพงษ โสภาจร
62014003039 นายอดิศักด์ิ ไพจิตจินดา
62014003040 นางสาวภรณ กวินท อัครบวรเกียรติ
62014003041 นางสาวปรีดาภรณ ถิระวัฒน 
62014003042 นายนภ เทพวัลย 
62014003043 นายอานนท ณัฏฐ กัณหสุวรรณ
62014003044 นางสาวสุภารัตน ทิพเวช
62014003045 นางสาวคคนัมพร รักษ นุ7ย
62014003046 นายปุณยวัต เคหนาค
62014003047 นางสาวบุปผาพันธุ พวงบุปผา
62014003048 นางสาวศุภิสรา พันธ ศิริ
62014003049 นางสาวสาวิตรี บุญคํา
62014003050 นางสาวศิริเพ็ญ อภิธรรมวงศ 
62014003051 นางธนาวดี ลิขิตเนียมกุล
62014003052 นางสาวประภัสสร เมฆเสน
62014003053 นางสาวพัชราวิไล วรดิษฐวงษ 
62014003054 นางสาวชุติมา พูลทอง
62014003055 นางสาวณิชนันทน ฉิมแปVน
62014003056 นางสาวมนต นภา ลัภนพรวงศ 
62014003057 นางสาวนิภาพรรณ ป;^นศุข
62014003058 นางสาววิชชุตา ลดากรเวทย 
62014003059 นางสาวนันธิดา พฤกษ พิจารณ 
62014003060 นายศุภชัย กุลพิธานเลิศ
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62014003061 นายชาญวิทย พิมพ สอน
62014003062 นางสาวกัลยรัตน อําพันแสง
62014003063 นางสาวนัฐฉรียา นันทาทอง
62014003064 นางสาวทิพย รัตน ลิ้มอนุสรณ 
62014003065 นางสาวสุขุมา ประเทพ
62014003066 นางสาวมรกต นะมิ
62014003067 นางสาวเกศยา เปTMยมทอง
62014003068 นายศรัณย บวบทอง
62014003069 นางสาวสุธาสินี สีฝ;^น
62014003070 นายกษิดิศ พรหมเจียม
62014003071 นายพุทธิกันต คงคา
62014003072 นายธนบดี วายุวัฒนศิริ
62014003073 นางสาวธัญญารัตน ศรีมังกร
62014003074 นายจิตศนัย เนียมกลัด
62014003075 นายชาภิชญ จันทรสร
62014003076 นายสิทธิศักด์ิ ติรพันธุ ธรรม
62014003077 นายกิดานนท พรหมวงษ 
62014003078 นางสาวมัสยา สําเนียงงาม
62014003079 นางสาวพิชามญชุ โตโฉมงาม
62014003080 นางสาววรรษพร พิพรณ พงษ 
62014003081 นายสุรพรชัย ตุ7ยใหม0
62014003082 นายป;ญกิจ แก7วเหล็ก
62014003083 นางสาวจิรัชญา เหลืองเกรียงไกร
62014003084 นางสาวปรางค นัดดา ประกอบนา
62014003085 นางสาวกรรณิการ พุ0มพูลสวัสด์ิ
62014003086 นางสาวพัชรินทร คชพลาย
62014003087 นางสาวพิไลวรรณ ฉายแสง
62014003088 นางสาวสาวิตรี หาญสุวรรณ 
62014003089 นางสาวณัฐภาส ลักษณ ทองประหว่ัน
62014003090 นางสาวปวีณา เมฆสุกใส

หน7า 103 จาก 142            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับปริญญาโท

62014003091 นางสาวตวงพร สิงห โต
62014003092 นางสาวปภาทิต อิทธิวิกุล
62014003093 นายเอกชัย คะระนันท 
62014003094 นางสาวเกษสุดา หีตพัฒน 
62014003095 นางสาวนพภัสสร ม0วงนาค
62014003096 นางสาวปาณิศา ศรีละมัย
62014003097 นางสาวสุนันทา ชูปาน
62014003098 นางสาววรรณิษา อภัยรัตน 
62014003099 นางสาวธันยพร สร7อยงาม
62014003100 นางสาวจิราภรณ เพชรนาใหญ0
62014003101 นางสาวชลิดา กิตติชูพงษ 
62014003102 นางสาวกมลพรรณ เอกณรงค 
62014003103 นางสาวกมลวรรณ กฤตสัมพันธ 
62014003104 นางสาวปติมาพร ขวัญนาค
62014003105 นายชัยยศ พรหมธิรักษ 
62014003106 นางสาวสุธีรา ไกรสัย
62014003107 นางสาวศรอุษา ฉิมเพ็ชร
62014003108 นางสาววราภรณ วรดิษฐ วงศ 
62014003109 นางสาวสุดารัตน ธนวงศ เลิศ
62014003110 นางสาวธณัสพรรณ ติฐิโต
62014003111 นางสาวดรัลรัตน ปานรอด
62014003112 นางสาวธนัชชา สุวรรณ
62014003113 นางสาวโสภาพร ร0มพูลทอง
62014003114 นายธงชัย ศิริวัฒน 
62014003115 นายแทนไท นามเสน
62014003116 นางสาววรัญญา ภูวสิทธินันท 
62014003117 นางสาวภัทราภรณ ชัยบุรินทร 
62014003118 นางสาวภาณุรักษ ลิสุวรรณ
62014003119 นายเนติภูมิ แสงมณี
62014003120 นางสาวเกตน นิภา สุริยะ
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62014003121 นางสาวชลัฐา เพ็งสาทร
62014003122 นางสาวสร7อยเพชร เนตรอนงค 
62014003123 นางสาวทอขวัญ ดุริยประณีต
62014003124 นางสาวชุติกาญจน หมู0มาก
62014003125 นายรุจิโรจน ธรรมนิทรา
62014003126 นายพลกุลส แซ0ลิ้ม
62014003127 นางสาวณัฐพัชร อนันต 
62014003128 นายคุณวุฒิ เมฆวงศ ตระการ
62014003129 นางสาวจิรพรรณ วุฒิศักด์ิชัยกุล
62014003130 นางสาวณัฐธยาน วีระพงษ 
62014003131 นายชัชวาล ป"Mนเนียม
62014003132 นางสาวสุนิสา สว0าง
62014003133 นายณัฐพัชร จัตุพรหงษ ทอง
62014003134 นางสาววิลาวัณย รัตนภัทรนันท 
62014003135 นางสาวแพรว สุโรจนานนท 
62014003136 นางสาวบุญธิดา บุญมี
62014003137 นางสาวอุษา เชิดชู
62014003138 นางสาวสมฤทัย สุจริตธรรม
62014003139 นายภาณุพงษ ฬ0อสุวรรณ
62014003140 นางสาวปาริกา มังคลากุล
62014003141 นางสาวมินตรา ชูรัตน 
62014003142 นายณรงค ศักด์ิ เจิมเฮงเจริญ
62014003143 นายกวีวัชร ทัติวงษ 
62014003144 นางสาวจิตรา เกสพานิช
62014003145 นายอารักษ ธาราพรรค 
62014003146 นายกิตติศักด์ิ สนองรัมย 
62014003147 นายศรัณ จันทร พวง
62014003148 นางสาวสุมนา บุญกาญจน 
62014003149 นางสาวมุกดา ลายพยัคฆ 
62014003150 นางสาวฑัณวลี นานัง
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62014003151 นายวรวุฒิ ประสิทธิวุฒิศักด์ิ
62014003152 นางสาวณัฐญา อนุรัฐพันธุ 
62014003153 นางสาวไอลดา หลีซุ7ย
62014003154 นางสาวทิวาพร ฮีมสกุล
62014003155 นางสาวอรปรียา ชั่งดวงจิตต 
62014003156 นางสาววิไลวรรณ จันทร เพ็ง
62014003157 นางสาวณัฐชนก ปรึกษาทอง
62014003158 นางสาวณัฐนรี เบ็ญจเทียร
62014003159 นางสาวชนะนิตา บุญญติพงษ 
62014003160 นางสาวรุ0งฤดี เปรมเกิด
62014003161 นายจรุงเกียรติ ยืนยาว
62014003162 นายฐิติพงศ ต0วนทอง
62014003163 นางสาวพัดชา อิศราภรณ 
62014003164 นางสาวภัสสนันท ทรัพย บัว
62014003165 นางสาวจารุวรรณ หวังหลี
62014003166 นางสาวปุณยพรรษ วงป;ญญา
62014003167 นางสาวจิรารัตน สังฆะมณี
62014003168 นายณฤดล สายใจอูป
62014003169 นางสาวกษมน ประทีป ณ ถลาง
62014003170 นางสาวอักษราภัค สุขสดใสจารุวัฒน 
62014003171 นางสาวศลิษา เจริญคง
62014003172 นายวรพงษ เพ็ชร ขาว
62014003173 นางสาวนิศาชล อัครป;ญญาวิทย 
62014003174 นางสาวจิรนันท เตชะวัชรานนท 
62014003175 นายธีรวัฒน เย็นเพ็ชร
62014003176 นางสาวเบญจมาภรณ คงชนะ
62014003177 นายวุฒิพงค พัวพัน
62014003178 นางสาวพิชชา จันทร เกตุ
62014003179 นายภาสกร เอี่ยมใส
62014003180 นายชนกนันท นุชนา
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62014003181 นายจิรพัชร พูลสุวรรณ
62014003182 นางสาวณัฐนรี สิริยากร
62014003183 นางสาวรุ7งนภา สุกใส
62014003184 นางสาวสมฤดี ศิลา
62014003185 นางสาวศิริกาญจน เพ็ชรศิริ
62014003186 นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ ชีวัน
62014003187 นางสาวขวัญศิริ ทองพูน
62014003188 นายกิตติธร เทียนปVอม
62014003189 นางสาวศาตพร จิตพิศาล
62014003190 นางสาวณัฎฐญา พิธรรมานุวัตร
62014003191 นางสาวอารินทร เจริญสุข
62014003192 นางสาวโศภิษฐ ไชยศรี
62014003193 นางสาวบุปผาชาติ โพธ์ิทิพย 
62014003194 นายบัญชา บุญอนันต วงศ 
62014003195 นางสาวเบญจวรรณ รัตนเลิศ
62014003196 นางสาวธารินี พุกชาญค7า
62014003197 นางวิภาวรรณ ศิริสวัสด์ิ
62014003198 นางสาวไพทรัพย ต้ังลิขิตไพศาล
62014003199 นายณัทพงศ มุขจ่ัน
62014003200 นายสันติพัฒน สุขสินชัย
62014003201 นางสาวอาทิตา เวสสโรจน สกุล
62014003202 นายธีระศักด์ิ พรหมดิเรก
62014003203 นายไพฑูรย สุนทรพงศ 
62014003204 นางสาวศศิธร ศิริอํามาตร
62014003205 นายปภังกร จรินทรวัฒน 
62014003206 นายสมชาย ธาราวัฒน 
62014003207 นางสาวสายฝน สมศรี
62014003208 นางสาวสริตา สนิทไทย
62014003209 นายอธิรัญ แก7วหนูนวล
62014003210 นางสาวศุภจิต อุมะวิชนี
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62014003211 นางสาวจริยา แจ0มแจ7ง
62014003212 นางสาวสาวิตรี เดชคุ7ม
62014003213 นายพลวรรธ จัยวัฒน 
62014003214 นายธนวัฒน ทะนันชัย
62014003215 นางสาวสิริกร คุ7มแว0น
62014003216 นางสาวดวงกมล การไทย
62014003217 นางสาวณัฐภรณ เสวก
62014003218 นายวรเศรษฐ คูณทวีลาภผล
62014003219 นางสาวชวพร บรรณวิจิตรเลขา
62014003220 นางสาวกัญชริญา ภารเขจร
62014003221 นางณิชาดา รอดพินิจ
62014003222 นางสาวชฎารัตน สวัสดิพันธ 
62014003223 นางสาวณัฐนรี สุพรรณพงศ 
62014003224 นางสาวธีรพร สุวรรณเวช
62014003225 นายธานัท ม่ิงทองคํา
62014003226 นางสาวกัญฐณา สาลีงาม
62014003227 นางสาวจุฑามาศ คงทัน
62014003228 นางสาวธิดารัตน ดวงรัตน 
62014003229 นางสาวอุทุมพร แก7วมาลา
62014003230 นายกฤช มายา
62014003231 นางสาวธนิดา อินทะจักร 
62014003232 นายเกรียงศักด์ิ ศรีเสาวกุล
62014003233 นายอัศรายุทธ สายสูง
62014003234 นางสาววราภรณ ขัดทาน
62014003235 นางสาวชุติณัชชา หลวงจู
62014003236 นางสาวชญาณ นันท วิทยา
62014003237 นางสาวพัชรินทร สุรกาญจน กุล
62014003238 นางสาวจารุวรรณ นรสาร
62014003239 นางสาววัชรี ส0งศรี
62014003240 นายชยาภพ ภูมิเหล0าแจ7ง
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62014003241 นางฐิติญา จันทพรม
62014003242 นางสาวปฐมพร สาหร0าย
62014003243 นายสราวุธ หูมวงค 
62014003244 นางสาวพิรอร เหล0าดํารงกูล
62014003245 นางสาวปชุรฎา ผ0องสําอางค 
62014003246 นายวรพล ลากุล
62014003247 นางสาวธัญญาภรณ มาลัย
62014003248 นายดิศภูมิ ศรีทองอุ0น
62014003249 นายจรินทร ยงย่ิงพงศ พันธุ 
62014003250 นางสาวลัดดา พุ0มไพจิตร
62014003251 นายธิติพันธุ โสนน7อย
62014003252 นางธันย รดา สุนทรพงศ 
62014003253 นางสาวเจิมอรุณ อุทัยแจ0มศรีผล
62014003254 นางสาวอมรรัตน คุ7มกุมาร
62014003255 นายป"ยะวัฒน บริรักษ ภูสิฐ
62014003256 นางสาวชฎารัตน ทองรุต
62014003257 นางสาวสิริกร ทนะวัง
62014003258 นางสาวชญานิศ สงกรด
62014003259 นางสาวจุฑารัตน ควรดี
62014003260 นางสาวสโรชินี วิหะกะรัตน 
62014003261 นางสาวอัศนีย ศิริพัฒน 
62014003262 นางสาวเพ็ญพิมล นรสิงห 
62014003263 นางสาวศุณานิจ คชวงศ 
62014003264 นางสาวชลิตตา บุญญานุวัตร
62014003265 นางสาวณิชภากรณ เกิดน7อย
62014003266 นางสาวอาภรณ สรีระพร
62014003267 นางสาววรรณิศา เครือศรี
62014003268 นางธนพรรณ อยู0ภู0
62014003269 นางสาวสุชิราภรณ กองสุวรรณ
62014003270 นางสาวนทิตา คําพิรานนท 
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62014003271 นางสาวเกษแก7ว แก0นผกา
62014003272 นางสาวชลิตา แตงอ0อน
62014003273 นายพชรดนัย จ่ันพา
62014003274 นายจักรพันธ หมอยาดี
62014003275 นางสาวปุรมาศ โทษาธรรม
62014003276 นางสาวป"ยนุช พละเย่ียม
62014003277 นายกฤษณะ อติเปรมานนท 
62014003278 นางสาวฤดีรัตน คงขาว
62014003279 นางสาวเกตุสิริ เกาะเกตุ
62014003280 นางสาวภารดี คชรินทร 
62014003281 นางสาวป"ยนุตต จังคณานันท 
62014003282 นางสาวชนิษฐา จริตงาม
62014003283 นายพุทธิพงศ รัตนยืนยง
62014003284 นายสุรินทร ทรัพย ศิริ
62014003285 นายวัชรพล นันทอุปการ
62014003286 นางสาวสิรินทิพย เดชก7องไกล
62014003287 นางสาวพิชญ นันท มงคลสุจริตกุล
62014003288 นางสาวธนัชชา ส0งสุข
62014003289 นางอรประภา เทพศิลปวิสุทธ์ิ
62014003290 นางสาวอุทุมพร กุละนาม
62014003291 นางสาวสุชาดา พิมพ อักษร
62014003292 นายนรภัทร ทองแซม
62014003293 นางสาวณัฐนันท นวลมีศรี
62014003294 นางสาวกรกนก พรรณรักษ 
62014003295 นางสาวปภัสสรา ปุตุรงค 
62014003296 นางสาวอาภาภรณ ทองเสง่ียม
62014003297 นายณัฐพงศ จันทร ปฐมพงศ 
62014003298 นายปฐมพงศ จัยวัฒน 
62014003299 นางสาววีรญา เอี่ยมสอาด
62014003300 นางสาวมนต ฤดี ศรีทอง
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62014003301 นางสาวอารยา เลิศพิพัฒสกุลชัย
62014003302 นางสาวลดาพรรณ สิงคนิภา
62014003303 นางสาวปภัชญา อินสิงห 
62014003304 นายกฤษฎา โสมนะพันธุ 
62014003305 นางสาวเสาวรส ทองนุช
62014003306 นางสาวพิชยา ประภาพันธ 
62014003307 นางสาวภัทราพร วรกาญจนานนท 
62014003308 นางสาวพรนรี สายโอภาศ
62014003309 นางสาวภัสร ชญมณทร สังข แก7ว
62014003310 นางสาวธัญลักษณ คงเอียง
62014003311 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี
62014003312 นายธราดล หงส อติกุล
62014003313 นายเกษม สื่อตบุตร
62014003314 นางสาวปภัสสร อยู0ชา
62014003315 นางสาวกมลทิพย สงวนเขียว
62014003316 นายกมล ศิวะประทานพร
62014003317 นางสาวสุภาพร หนุนนาค
62014003318 นางสาวขวัญตา จําปาเกตุ
62014003319 นายจักรพรรณ ธานี
62014003320 นางสาวอรอุมา อินทรอนันท 
62014003321 นายวาทิต อิทธิศิริเวทย 
62014003322 นายอภิวัฒน คุ7มห7างสูง
62014003323 นายณศร ออสุวรรณ
62014003324 นางสาวอัจฉริยา เล็กเพชร
62014003325 นางสาวเพชรลักษณ โชควัฒนาสมบัติ
62014003326 นางสาวภาวิณี อ\องสุวรรณ
62014003327 นางสาวสุธาทิพย บุญชิต
62014003328 นางสาวกชนันท พิมพ สน
62014003329 นางสาวณัฐนันท ไชยวงศ 
62014003330 นางสาวสุดาทิพย รัตนวิจิตร
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62014003331 นางสาวนบชุลี นวลอ0อน
62014003332 นางสาวชัญญานุช เตชะทรงคุณ
62014003333 นางสาวณิชารีย เอื้อวีรวัฒนวงศ 
62014003334 นางสาวณฐออม ทองชะอม
62014003335 นางสาวพิมพ ปวีณ เสวตไอยาราม
62014003336 นางสาวปวีณา ทิพย สุราษฎร 
62014003337 นางสาวณัชพร ยอดเก้ือ
62014003338 นางสาวเบญญาทิพย มณีทุม
62014003339 นางสาวนรมน ทองใบ
62014003340 นางสาวกมลลักษณ แดงโสภณ
62014003341 นายณัฐวุฒิ วิชัย
62014003342 นายพิสิทธ์ิ เพ็ญรัตน 
62014003343 นางศุภนุช รสจันทร 
62014003344 นางสาวสุภาภรณ สุขสุวรรณ
62014003345 นายพงศกานต สัญญเดช
62014003346 นางสาวพรรณทิพา ลีทหาร
62014003347 นางสาวภัครดา แสนสุขสม
62014003348 นายเอกธนา พลเชียงขวาง
62014003349 นางสาวศิริรัตน ขุนดํา
62014003350 นางสาวดิฐศจี จันทกิจ
62014003351 นายจักรกฤษ แย7มสุดใจ
62014003352 นางสาวทิพรัตน สุนทโรทัย
62014003353 นางสาวอรอนงค ชุมพล
62014003354 นางสาวทัศนีย เพชรไทย
62014003355 นายอลงกรณ ฉลาดสุข
62014003356 นางสาวธิดารัตน จันทเชื้อ
62014003357 นางสาวรัตนาภรณ เจริญพุฒ
62014003358 นางวัลลี ภูมิพงศ ไทย
62014003359 นางสาวพลอยไพลิน นาคดี
62014003360 นายกรณัฐ บัวสุวรรณ
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62014003361 นายสุทธิรัตน ศรัณย ภัทรานนท 
62014003362 นางสาวชมดวง แพทอง
62014003363 นางสาวจิรวดี ป"Mนเกษร
62014003364 นายนนท ประชุม
62014003365 นางสาวรติชา สิงหะพล
62014003366 นางสาวอรพรรณ เสียงเกษม
62014003367 นายพัศรุตม พชรกุลภิวัฒน 
62014003368 นายพลภัทร อักษรผอบ
62014003369 นางสาวฐิตารีย อยู0บุญ
62014003370 นางสาวสาวิตรี พัศชะสีห 
62014003371 นางสาวอุไรวรรณ หันช0อ
62014003372 นางสาวจารุมาศ ริ้วทอง
62014003373 นางสาวธนาภรณ วงษ สําราญ
62014003374 นายวสันต บุญธรรม
62014003375 นางสาวพนิดา จงไกรจักร
62014003376 นางสาวอาริสา เหมกุล
62014003377 นางสาวไปรยา บุรกรณ 
62014003378 นางสาวรชิตา วรัตถ ธนพิตญ 
62014003379 นางสาวสุรางคนาง โสภาบุตร
62014003380 นางสาวก0อกานต หมีทอง
62014003381 นางสาวอัญมณี เพชรมา
62014003382 นางสาวกุลณัฐ งามเมืองป;ก
62014003383 นางสาวศิริรัตน ปลอดทุกข 
62014003384 นางสาวป"ยวรรณ คิดการ
62014003385 นางสาวนิภาภรณ ธีระวัฒนพงศ 
62014003386 นายเปรมศักด์ิ ชัยวิวัฒน ตระกูล
62014003387 นางสาวกิติยา จันทร ละออ
62014003388 นางสาวอารีย รัตน โสภณพงศ พิพัฒน 
62014003389 นางสาวปรางค วิภา ด7วงรักษา
62014003390 นางสาวกัญญา ภูริพัฒน 
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62014003391 นายเอกภัทร ชาญณรงค 
62014003392 นางสาวนิตยา บุญนํามา
62014003393 นางสาวปรียาวดี ธีรานุวัตร
62014003394 นายเอกชัย เบ0าอุบลย 
62014003395 นางสาวณัฐธิดา ขาวสะอาด
62014003396 นางสาวณัฐณี แก7วเขียว
62014003397 นางสาวอัจฉรา น้ําขาว
62014003398 นางสาวอังคณา สิงห ทอน
62014003399 นางสาวประภัสสร ทวีศักด์ิ
62014003400 นางสาวณัฏฐนันท นาเกลือ
62014003401 นางสาววิลาพรรณ ป;ญโญแก7ว
62014003402 นางสาวสิรินยา เนาวกูล
62014003403 นางสาววิไลวรรณ เหมือนทิพย 
62014003404 ร7อยตรีธนัท พลอยโสภณ
62014003405 นางสาวกานต รวี แปVนถึง
62014003406 นายสุพรชัย รัตนะรัต
62014003407 นางสาวบัวชมพู รุ0นบาง
62014003408 นางสาวกฤตพร ผ0องพิทยา
62014003409 นายณิศพล รักษาธรรม
62014003410 นายสรรเพ็ชญ รอดกรุด
62014003411 ว0าที่ร7อยตรีอนิวัตต์ิ สุขสวัสด์ิ
62014003412 นางสาวแก7วบุญเก้ือ ศรีลิขิตตานนท 
62014003413 นางสาวธิวาวรรณ อยู0สุข
62014003414 นายทวีสิทธ์ิ พุ0มพฤกษ 
62014003415 นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุล
62014003416 นางสาวธนพร สายตา
62014003417 นางสาวธิดารัตน แซ0พู0
62014003418 นางสาวพวงเพชร เฉวียงวาศ
62014003419 นางสาวภรดี เอกชยางกูร
62014003420 นางสาวมัณฑนา ตุลยนิษกะ
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62014003421 นางสาวอรสา ลิ้มพาภรณ 
62014003422 นายอิทธิพงศ ดนัยวรรณ
62014003423 นางสาวสุภัชชา ปานพรหม
62014003424 นางสาวกาญจนา ป"Mนวิเศษ
62014003425 นางสาวณัฐกานต สาตราภัย
62014003426 นายพงศกร ชะอุ0มดี
62014003427 นางสาวอังคณา คําฟู
62014003428 นางสาวสุริศา นิยมรัตน 
62014003429 นายชยุต สมเมืองมา
62014003430 นายเจษฎาพงศ พรหมเผ0า
62014003431 นางสาวปนิดา ตะสิทธ์ิ
62014003432 นางสาวชินากานต เกษรพรหม
62014003433 นายกฤษฎา มากเต
62014003434 นางสาวจตุพร ชัยนุ
62014003435 นายสุวิชา สวัสดี
62014003436 นางสาวรักชนก เชียงทอง
62014003437 นายพศวัตร ฉัตรจุฬานนท 
62014003438 นางสาวชุติกาญจน ศิริวิมลวรรณ
62014003439 นายอิทธิ วีรานุกูล
62014003440 นางสาวชฎารัตน เสียงดัง
62014003441 นางสาวชาตบุษย ฮายุกต 
62014003442 นางสาวรวิวรรณ จันทร ขาว
62014003443 นางสาวชญานาถ จีระกิตติโสภณ
62014003444 นางสาวทิพย อาภรณ บุบผาชาติ
62014003445 นางสาวปาณิสรา กิตติธากรณ 
62014003446 นางสาวพัชราภรณ ท7วมแก7ว
62014003447 จ.ส.ต.คณิตชัย ลาภหนุน
62014003448 นายชนินทร ศรีสังข สุข
62014003449 นางสาวสุจรรยา แก7วพรายตา
62014003450 นายธวัชพงษ อําพันสุข
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62014003451 นางสาวโรจนี ขุมมงคล
62014003452 นางณิชาภา เวชมะโน
62014003453 นายจิรศักด์ิ อิ่มกําเหนิด
62014003454 นางสาวณัฐนิชา ภู0ระโหง
62014003455 นางสาวสุชาดา นฤอาภา
62014003456 นางสาวจิตราพัชร ตันติชุติ
62014003457 นางสาวพัชรินทร ธัญญเจริญ
62014003458 นายปุรเชษฐ เทียนมณี
62014003459 นางสาวภัทรกุล ศรีสุนทร
62014003460 นายป;ณณวิชญ ผสมทรัพย 
62014003461 นายสุทธิรัชต สุสุทธิ
62014003462 นางศุภลักษณ วิรุนทร
62014003463 นางสาวปภัสสร เปT^ยปลูก
62014003464 นางสาวปภาณิน เลิศจินตนากิจ
62014003465 นายดิสพงษ สงวนตระกูล
62014003466 นายปุณณวิทย หาญไพบูลย 
62014003467 นางสาวเฉลิมขวัญ อุปรวัฒน 
62014003468 นางสาวสุคนธ ทิพย เมืองช7าง
62014003469 นางสาวนันธิดารักษ จันทร ดี
62014003470 นางภัทธนันต นงนุช
62014003471 นางสาวปาณิสรา ต้ังป"ยภูวดล
62014003472 นางสาวประภาศรี ธานีรัตน 
62014003473 นายศุภชัย พิทักษ มงคล
62014003474 นางสาวเดือนศิริ สวนไธสง
62014003475 นางสาวสุนิมิต สุ0มมาตร 
62014003476 นางสาวนิศารัตน ดาราวิโรจน 
62014003477 นายทิฐินันท ประกอบทรัพย 
62014003478 นางสาวธนพร กิดากานนิพัฒน 
62014003479 นายจาตุรนต บุญช0วย
62014003480 นายภูมิพัฒน สุขเนตร
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62014003481 นางสาวพิชญ สุรางค กอนจันดา
62014003482 นายชัญญ ยุกตะเสวี
62014003483 นางสาวคริสตินา นิลสัน
62014003484 นางสาวฑิฆัมพร กลั่นแก7ว
62014003485 นางสาวมุทิตา เดโชเกียรติถวัลย 
62014003486 นางสาวไพรจิตร เงินย่ิง
62014003487 นายณัฐพงษ อิทธิอาภา
62014003488 นางปภาพัชญ กลิ่นหอม
62014003489 นางสาวณัฐธิดา นิสภกุลชัย
62014003490 นางสาวธิดา แก7วเก0ง
62014003491 นางสาวลดาวรรณ มหาโชติ
62014003492 นางสาวกวิตา เกิดมงคล
62014003493 นางสาวจุฑามาศ เจตวิทูร
62014003494 นางสาวณัฐวดี ยัฆพันธ 
62014003495 นางสาวพชรวลี ใจหาญ
62014003496 นายรอสาลี อินทร ดาคีรี
62014003497 นายไวยกรณ กิจเจริญนุกูล
62014003498 นางสาวกีรติ อาทิเกิด
62014003499 นางสาวพรรณศิริ พิสิฐวรพันธุ 
62014003500 นางสาววรรณภา สุขงาม
62014003501 นางสาวสุชานันท นุตวงษ 
62014003502 นางสาวธิดารัตน ไชยเลิศ
62014003503 นายศิรัฐช กร พิมพ บูลย 
62014003504 นางสาวจรัสนภา สุรินทร เลิศ
62014003505 นางสาวศชาภรณ เปลินศิริ
62014003506 นางสาวสุทธญาณ ไชยรัตน 
62014003507 นายจักรกฤษณ ศรีษะ
62014003508 จ.ส.ท.หญิงจุฑาทิพย พีระวงศ 
62014003509 นายวศิน ทองพิสิฐสมบัติ
62014003510 นางสาววริศรา จันดา
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62014003511 นางสาวณฐมน มีเพียร
62014003512 นางสาวภาณิชา พรหมทอง
62014003513 นางสาวจิตภัสสร สวัสดิชัย
62014003514 นางสาวอัฐสิมา มาศโอสถ
62014003515 นางสาวสุกัณญา ภาณุศักด์ิเจริญ
62014003516 นางสาวณัฐธยาน ศวีรภานันท 
62014003517 นางสาวเปรมวดี ศรีเมือง
62014003518 นางสาววรรณวิมล ปTบกระโทก
62014003519 นางสาวศรัณยนันฑ ศรีจงใจ
62014003520 นางสาวยุคลธร เพ็ญโรจน 
62014003521 นางสาวกัญญารัตน มหาวันชัย
62014003522 นายศุภชัย แก7วดวง
62014003523 นายสุริยา แก7วเพ็ง
62014003524 นางสาวจตุรพร แก7วลอย
62014003525 นางสาวสุณิสา โตใหญ0
62014003526 นางสาวมยุรี พานิชตระกูล
62014003527 นายสสิทรา ณ ปVอมเพ็ชร 
62014003528 นางสาวศศิกาญจน วิโรจน 
62014003529 นางสาวรวิวรรณ พวงสําลี
62014003530 นางสาวอรนุช อึ้งทรงธรรม
62014003531 นางสาวสุพรรษา นิลอุบล
62014003532 นางสาวอารยา วิริยะกุลก0อเกิด
62014003533 นายสาธิต ลิ้มไพบูลย 
62014003534 นางรณิดา สว0างวรรณ
62014003535 นางสาวดาวัลย ขาวสนิท
62014003536 นายณัฐนนท ธรรมชัย
62014003537 นายทวีสาร ปานเจริญ
62014003538 นายนพรัตน เครือหงษ 
62014003539 นางสาวศุฑามาศ กลิ่นหอม
62014003540 นางสาวลัญฉกร ประเพณี
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62014003541 นางสาวศิณีนาถ เจียมทอง
62014003542 นางสาวหนึ่งนุช นกดุเหว0า
62014003543 นางสาวนฤมล บุญสม
62014003544 นางสาวพลอยศิริ ลิ้มประเสริฐ
62014003545 นางสาวเกศนี พุกซอ
62014003546 นายดํารงค เกียรต์ิ งามใจ
62014003547 นางสาวณิชาภัทร บุญตามช0วย
62014003548 นายศิริวัฒน เทพคํา
62014003549 นางสาวณัฐวดี แสงศรีเรือง
62014003550 นางสาวระชา ฤกษ ศุภมงคล
62014003551 นางสาวแพรวดี จันทน หอม
62014003552 นายภัทรศกุณ ภูคัสมาส
62014003553 นายนฤเทพ เวชภิบาล
62014003554 นางสาวรุจิกาญจน อัครธนาอภินันท 
62014003555 นางสาวสุนิสา หวังป;ญญา
62014003556 นางสาวสุดารัตน แนบฉิมพลี
62014003557 นางสาวธนิตา จันทะวงษ 
62014003558 นางสาวจาฬุพักต รัตนคช
62014003559 นายธนวัฒน เสริฐสุวรรณกุล
62014003560 นางสาวเบญจา เลิศศิริ
62014003561 นางสาวภัทราพร คําจินดา
62014003562 นายดนุสรณ ธนะปาละ
62014003563 นางสาวกัณฐมณี คล0องสารา
62014003564 นางสาวสุภาวดี สอดสี
62014003565 นางสาวภัทร ชนิจ เพียรพิจารณ 
62014003566 นางสาวอังคณา มีชัยชนะ
62014003567 นางสาวพุทธพร เภาภู0
62014003568 นางสาวภัทรวดี ใจผ0อง
62014003569 นายวงศกร นาคนาวา
62014003570 นางสาวภัทลดา วิจิตต โภคิน
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62014003571 นางสาวสุจิตรา สุริวงศ 
62014003572 นายสุเมธ ม0วงไม7
62014003573 นางพนาวรรณ วิชาชัย
62014003574 นายพงศธร ทองทัย
62014003575 นางสาวนภษร จันทนโอ
62014003576 นางสาวกนกกาญจน วีระแสงพงษ 
62014003577 นางสาวอรชา พรหมประสิทธ์ิ
62014003578 นางสาวสุชาวดี ชัยวรรณะ
62014003579 นางสาวกรกนก บุญมา
62014003580 นางสาวพิชามญชุ อุ0นวงษ 
62014003581 นางสาววรรณภา นวลสง0า
62014003582 นางสาวกฤตพร ธิตะจารี
62014003583 นายวีรเดช ธนพลังกร
62014003584 นางสาวสุทธิกานต ทิพย สุวัล
62014003585 นางสาวจิตติมา จุลสวัสด์ิ
62014003586 นางสาวรัชนีกร อุเบกขจิตต 
62014003587 นางสาวฐิตาภรณ สอนเสือ
62014003588 นางสาวกนกวรรณ ดุลยเสนี
62014003589 นางสาวจันทนี อยู0เย็น
62014003590 นายดรณ เอี่ยมผา
62014003591 นางสาวทิพอัปสร รุ0งทวีมนัสชัย
62014003592 นางสาวไพลิน สุทธาศวิน
62014003593 นางสาวพุทธพร ปZงเจริญกุล
62014003594 นางสาวพรพรรณ โพธิพันธ 
62014003595 นางสาวสันติวัน พาจร
62014003596 นางสาววริฐา สุทินศักด์ิ
62014003597 นางสาววินิตา เรืองแปVน
62014003598 นางสาวผกามาศ นาคพิมาย
62014003599 นางสาวทิพย ระวี ต๊ิบปาละ
62014003600 นายเตชภาส มากคง
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62014003601 นางสาวกัญจรัศ ดีสมุทร
62014003602 นางสาววลัยพัชร ใจเรือน
62014003603 นายการัน จันมัสตมณี
62014003604 นายนรินทร วงษ ปรีชา
62014003605 นายจิรุตม เดช ยมาภัย
62014003606 นางสาวกมลรัตน งามเจริญ
62014003607 นายจิรทีปต ยศม7าว
62014003608 นายภาดล สหเจริญ
62014003609 นางสาวพัชรินทร หมายงาม
62014003610 นางสาวเบญจวรรณ รักอักษร
62014003611 นายศักด์ิดา รจนากร
62014003612 นางสาวพรพิมล ไชยสนาม
62014003613 นางสาวปาริชาต ประสาทศิลปR
62014003614 นางสาวรตนวรรณ มนตรีพิลา
62014003615 นางสาวประกายมาส ศิริเงิน
62014003616 นางสาวชุติญาดา ด0านวิไล
62014003617 นางสาวธนพร แหไธสง
62014003618 นางสาวชณิฎศา วราชิต
62014003619 นายชนินทร นาทะพันธุ 
62014003620 นางสาวดวงฤทัย ปVอมเพชร
62014003621 นางสาวธีรนุช โอภาชาติ
62014003622 นางสาวสุชาดา สมมะลวน
62014003623 นางสาวภารดี ไชยวรรัตน 
62014003624 นางสาวทิพย สุดา เทพสุภรณ กุล
62014003625 นายกิตติธัช สัจจากุล
62014003626 นางสาวชลดา สุขศรี
62014003627 ส.อ.นิพิฐพนธ ฤกษ เอี่ยมขจร
62014003628 นางสาวพัชราภรณ ทิพย จันทร 
62014003629 นายนนท ปวิธ สีคํา
62014003630 นายวันเฉลิม ธีระสาสน 
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62014003631 นางสาวสุภัสสร เสพศิริสุข
62014003632 นางสาวจรินทร ทองขาวขํา
62014003633 นางสาวแพรฉัตร บุญคง
62014003634 นางสาวธิดารัตน สําโรงแสง
62014003635 นางสาวแก7วกาญจน สิงขรรักษ 
62014003636 นายอารอฟ;ต ดอเลPาะ
62014003637 นายเปTMยมศักด์ิ คงสาคร
62014003638 นายวศิน วิริยาภรณ ประภาส
62014003639 นางสาววันสิริ พุกเฉ่ือย
62014003640 นายไพโรจน วงษ วิบูลย สิน
62014003641 นางสาวพัฒน นรี ศิรินุกุลวัฒนา
62014003642 นางสาวพัฒน นรี อรุณสิทธ์ิ
62014003643 นางสาวพิมพ สุรางค จิตต รุ0งเรือง
62014003644 นางสาวอารยา รัตนเทวมาตย 
62014003645 นายปฏิพล กาญจนอุดม
62014003646 นางสาวพัชราวดี จันทะภา
62014003647 นางสาวสกาว พงษ ขวัญ
62014003648 นางสาวเอมวลี ณ ลําพูน
62014003649 นายทินภัทร มีบุญมาก
62014003650 นางสาววรลักษณ จันทร ศรีบุตร
62014003651 นางสาวสุดารัตน ทองสุขแสงเจริญ
62014003652 นายชนธัญ ศรีพลอย
62014003653 นายนิธิศพงศ ชัยภูมิธนโชค
62014003654 นางสาวพิรญา อุตมาภรณ 
62014003655 นางสาวสุนิษา ป;^นสุข
62014003656 นางสาวพรรษพร ทําทัน
62014003657 นายธาวิต ปVอมทอง
62014003658 นายไชยพศ สมพงษ พันธุ 
62014003659 นางสาววริสรา หงส นาค
62014003660 นายเจนรบ แผ0นทอง
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62014003661 นางสาวนริณี กือเย็น
62014003662 นางสาวภัทรวดี ครองสิน
62014003663 นางสาวภิมฬัฐฐาศ โมรายันต 
62014003664 นางสาวอาณิสา ไชยสิกร
62014003665 นางสาวนฤตยา โมงนาที
62014003666 นางสาวอัมภฤณ ฉันทยากุล
62014003667 นางสาวกานต พิชชา ธนทรงพล
62014003668 นายภาวิน วิจิตรตระการ
62014003669 นางสาวจิราภรณ เสืออินทร 
62014003670 นางสาวชญาดา โสมขันเงิน
62014003671 นางสาวธัญพิชชา สามารถ
62014003672 นายปองพล อุดมชัยเดช
62014003673 นางสาวกฤตนันท ม่ิงขวัญ
62014003674 นางสาวณัฐพร กลิ่นจันทร 
62014003675 นายสุเมธา บุญประเสริฐ
62014003676 นางสาวณัฐกาญจน ชัยเมืองใจ
62014003677 นายนิสสรณ บําเพ็ญ
62014003678 นายจิตวัต อาบีดิน
62014003679 นางสาวปณิตตา ทองพันชั่ง
62014003680 นายพชรภัทร นันทบวรพล
62014003681 นางสาวเอื้องฐิพย หนูอิ่ม
62014003682 นางสาวปริษา แพร0งสุวรรณ
62014003683 นายชรินทร สายพชร
62014003684 นางสาวพิชชากร สุทธานุกูล
62014003685 นายธนาวุฒิ สุขสําราญ
62014003686 นางสาวณัฐทิชา บุญสอน
62014003687 นางสาวธนัญญา วุฒิธรรมคุณ
62014003688 นายพงษ พันธุ ป;ญญาฟู
62014003689 นายเจนวิวัฒน ต7องประสงค 
62014003690 นางสาวชนิภรณ เลิศล้ํา
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62014003691 นางสาวกัญญารัตน เชื้อเมืองพาน
62014003692 นางสาวธยาดา ผลมาตย 
62014003693 นางสาวมนพัทธ น้ํากระโทก
62014003694 นางสาวธัญภัค คงทอง
62014003695 นางสาวพฤกษา ศศิธร
62014003696 นางสาวณิชากร หอยสังข 
62014003697 นางสาวกุลวีณา เคียงศรี
62014003698 นางสาววิลาวัณย ทัศนัย
62014003699 นางสาวประภาพร สีหา
62014003700 นางสาวปรารถนา จารึก
62014003701 นางสาวกัญจน รัชต เศรษฐศุภพนา
62014003702 นางสาวฉัตรมณี เจริญธนะรุ0งเรือง
62014003703 นางชนาภา ประชากรธัญญกิจ
62014003704 นางสาวทิพย วดี ทองผา
62014003705 นางสาวศนิวาร ศรีทองคํา
62014003706 นางสาวพัชราวรรณ สืบสําราญ
62014003707 นางสาวพิชชานันท ศิริวรรณ
62014003708 นางสาวมานิตา เก้ือมา
62014003709 นางสาววลัยพร วีระสุนทร
62014003710 นางสาวดณียา เห0งพุ0ม
62014003711 นางสาวเก็จแก7ว ก7านลาย
62014003712 นางสาวศิริพร นาคพันธ 
62014003713 นายรัตนรัตน แจ7งใจ
62014003714 นางสาวปลิตา ตรีสาร
62014003715 นายอมรเทพ สําลีนิล
62014003716 นางสาวฐิฏิพัศถ ทรัพย สอาด
62014003717 นางสาวศศิประภา มณีขันธ 
62014003718 นายป"ยพงษ ขอนโพธ์ิ
62014003719 นางสาวกนกพร บุญย่ิง
62014003720 นางสาวจิณณพัต ไขวิเชียร
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62014003721 นายสุวิชาญ ปุยขําบก
62014003722 นายบดินทร กรณ เรืองเดชอังกูร
62014003723 นายชยากร เลิศอังกูร
62014003724 นางสาวนิอร จิตจง
62014003725 นางสาวธิดารัตน วงษ พันธุ 
62014003726 นางสาวกฤษฏิญา พรหมจันทร 
62014003727 นางสาวนันทิกร อรรคปทุม
62014003728 นางสาวหทัยกาญจน เอ7สว0าง
62014003729 นายกฤษณะ สายพิณ
62014003730 นายอุกฤต รักขวัญ
62014003731 นางสาวจินดาวัชร เอี่ยวเจริญ
62014003732 นางสาวโชติกา ราษีกุล
62014003733 นางสาวปรมาภรณ ปลอดโปร0ง
62014003734 นางสาวภาวินี เรืองทอง
62014003735 นายศุภธีร เชาวมาลี
62014003736 นางสาววรารัตน นามวงค 
62014003737 นางสาวประทีป ศรีคํา
62014003738 นายณภัทร รัตนถาวร
62014003739 นางสาวกัญสิรี เคหะวัฒกานนท 
62014003740 นายธนภูมิ วิชัยดิษฐ
62014003741 นางสาวศศิพร อมรชร
62014003742 นางสาวศิริวรรณ โทป;ญญา
62014003743 นางสาวขวัญชนก สืบเสม
62014003744 นางสาวทวิรญา เพ็ญประทุม
62014003745 นางสาวชนัญญา สุนทรเกตุ
62014003746 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญแก7ว
62014003747 นางสาวคุณภัทร ทรงประโคน
62014003748 นางสาวรศิตา อําพนธ 
62014003749 นายชาญชัย เมธาวิรุฬห 
62014003750 นายกัมปนาท ชัยเดช
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62014003751 นางสาวปวัณรัตน สุขย่ิง
62014003752 นางสาวธัญญาลักษณ ชัยวรรณคุปต 
62014003753 นางสาวสิริวดี ยู0ไล7
62014003754 นางสาวอัญจิเนตร ทองเหลือ
62014003755 นายธัญวัฒน บุญศรีนุ7ย
62014003756 นางสาวฉัตรระวี พิชิตพันธ พงศ 
62014003757 นายฐิติวัฒน แก7วอําดี
62014003758 นายวิศาล ศรีทองดี
62014003759 นางสาวชุติกาญจน สลิลปราโมทย 
62014003760 นายกิตติภัฏ ฐิโณทัย
62014003761 นายเจษฎาพร ศรวิชัย
62014003762 นางสาวสิริรัตน คงมณีพิทักษ 
62014003763 นายปณวัฒน ชื่นกุล
62014003764 นางนันทภรณ อินทุประภา
62014003765 นางสาวจิรภิญญา อุดมพันธ 
62014003766 นางสาวขนิษฐา บุญไวท 
62014003767 นางสาวกมลชนก นาเจริญ
62014003768 นางสาวนริศา พูลทรัพย 
62014003769 นางสาวบุณฑริกา นาคนาม
62014003770 นางสาวชุลีมาศ จิตบรรจง
62014003771 นางสาวแพรวเพ็ญ เพ็ญศิริโรจน 
62014003772 นางสาวเพ็ญพร แซ0ต้ัง
62014003773 นางสาวณัฐชญา น7อยยา
62014003774 นายสุรัชพงศ อินทร
62014003775 นายไกรวุฒิ ด0านพิทักษ 
62014003776 นางสาวนพรัตน พุ0มกุมาร
62014003777 นางสาวนิตยา กลิ่นเพชร
62014003778 นางวิไลพร เชื้อสถาปนศิริ
62014003779 นางสาววารุณี แก7วศรีนวม
62014003780 นางสาวณัฏฐนันท แสนอาทิตย 
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62014003781 นางสาวนัทธ หทัย แก7วงาม
62014003782 นางสาวเพ็ญสุข ระยับพันธุ 
62014003783 นางสาวศิริพร พุทธชาติ
62014003784 นางญาตวี บุญก0อน
62014003785 นางสาวป;ณฑริกา ชุ0มวงค 
62014003786 นางสาวกุลธิดา คงกล0อม
62014003787 นางสาววาสนา เลิศภัทราศัย
62014003788 นางสาวดวงดาว โหมดวัฒนะ
62014003789 นายสมศักด์ิ ศรีวารี
62014003790 นายไมตรี เสถะรักษ 
62014003791 นางสาวรังสิยา พุ0มสุวรรณ
62014003792 ว0าที่ร.ต.หญิงพิชญ ธิดา จิตตมาโร
62014003793 นายศักด์ิศิริ วงศ ศิริวัฒน 
62014003794 นายนวภัสชลักษณ พงษ สนิทกุล
62014003795 นางสาวลัดดาวัลย ลี้ละไกรวรรณ
62014003796 นายอภิชาติ แก7วเกตุ
62014003797 นางสาวสิริจันทรา ทองจีน
62014003798 นางสาวธมนรัตน ภคทองไพโรจน 
62014003799 นายพิชญ เสรีรักษ 
62014003800 นางสาวกฤติรดา บวรปุญโญทัย
62014003801 นางสาวฤดีมาศ เรือนประเสริฐ
62014003802 นายกฤตวิชญ ป"Mมไพบูลย 
62014003803 นางสาวจิราพร ใจเกลี้ยง
62014003804 นายฤทธิไกร แง7เจริญกุล
62014003805 นายเอกราช ศิลาบําเพ็ญ
62014003806 นางสาวกนกวรรณ อินทร สาย
62014003807 นายกฤษฏ์ิพิพัฒ กฤษฏิอนันภัท
62014003808 นางสาวนัฐฐาย รัตนกิจยนต 
62014003809 นางสาวนิศามณี ดิฐมาตย 
62014003810 นายภูมินันท คงดี
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62014003811 นางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค 
62014003812 นางสาวรณิดา ปานทอง
62014003813 นายพงษ พิชญ อุดมศิริรัตน 
62014003814 นางประวีณา ต้ังบวรธรรมา
62014003815 นายนันทวัฒน อวยสินประเสริฐ
62014003816 นางสาวอัญชนา วัยวัฒน 
62014003817 นางสาวธนภร สีไต7
62014003818 นางสาวสุธิดา ท7วมสุข
62014003819 นางสาวศศิรัตน มหัทธโนบล
62014003820 นายภูริณัฐ พิพัฒนเจริญกุล
62014003821 นางสาววนิดา สรรเสริญศักด์ิ
62014003822 นางสาวสุภาพร ชูแจ0ม
62014003823 นายธนพัฒน น้ําจันทร 
62014003824 นายผดล เลขะกุล
62014003825 นายสหชาติ สิงห โตนาท
62014003826 นางสาวมาริสา ยนต พิทักษ กิจ
62014003827 นางสาวนันทพร รักษากุล
62014003828 นางสาวศิริพรรณ แนวทอง
62014003829 นายชนัฐธรณ พัชรพจนากรณ 
62014003830 นางสาวตติยา กําแหงเดชพล
62014003831 นายนิชาภา เชยะสิทธ์ิ
62014003832 นายชีติพัทธ ขอนพิกุล
62014003833 นายชัยณรงค แก7วกระจ0าง
62014003834 นางสาวอัมพวัน ชัยสิทธ์ิ
62014003835 นางสาวสุมณฑา แซ0ซ้ิม
62014003836 นางสาวปภัสสร ดวงฤทธ์ิ
62014003837 นางสาวชนาภา จารุมณีโรจน 
62014003838 นางสาววัลภา วีระสม
62014003839 นายวัทธิกร โสภณรัตน 
62014003840 นางสาวอภิญญา คงสินรัตนชัย
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62014003841 นางสาวอัญเชิญสิริ นุ0มนวล
62014003842 นางสาวรณิดา สินวรภากุล
62014003843 นายสรณัฐ ราชฉวาง
62014003844 นางสาวเปTยทิพย พรหมทอง
62014003845 นายณัฏฐชัย มณีนูญธวัฒน 
62014003846 นางสาวกรกนก หวังเบญจพร
62014003847 นางพัชรวิมล โหมาศวิน
62014003848 นางสาวบุษปวัน อภิรักษ สุตานนท 
62014003849 นางสาวชลธิชา พันธ ตะคุ
62014003850 นายกิตติพงษ ทองสุก
62014003851 นางสาวเกศมณี เหลืองฐิติกาญจนา
62014003852 นางสาววรัทยา เหย7าสุวรรณ
62014003853 นางสาวกาญจนา อุดมทิพย 
62014003854 นางสาวพนิดา เทวรักษ 
62014003855 นายวรการ อนันตเสนา
62014003856 นางสาวอรวรรณ กังวาฬ
62014003857 นายณภัทร กระจ0างแจ7ง
62014003858 นางสาวกัณฐมณี มีวิเศษ
62014003859 นางสาวจุฬา เชียงภูกอ
62014003860 นางสาววราภรณ ตาลประไพ
62014003861 นางสาวปาลิดา ศรีศักดาราษฎร 
62014003862 นางสาวกานต สุภัค คงบาล
62014003863 นางสาวสุธิดา จําเนียร
62014003864 นางสาวพิมลพร ศรีราช
62014003865 นายศุภชาติ กันควร
62014003866 นายศตวรรษ เศรษฐรังสรรค 
62014003867 นางสาวกนกวรรณ สังข วิลัย
62014003868 นายปรเมศวร ชรอยนุช
62014003869 นางสาวณัฐฐินันท เทอดเกียรต์ิบูรณะ
62014003870 นางสาวดวงรัตน ร0วมพุ0ม
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62014003871 นายอรรถสิทธ์ิ สาหรับ
62014003872 ว0าที่ร7อยตรีชวลิต ลักษณาการ
62014003873 นางสาวชนกวรรณ เพ็ญสมบูรณ 
62014003874 นายกําพลศักด์ิ วงศ นารี
62014003875 นางสาวชัญฐิศา ประพันธ พจน 
62014003876 นางป"ยาภรณ กวีภัทรนนท 
62014003877 นายธณศกร สุขาเขิน
62014003878 นางสาวนันทวัน เครือมิ
62014003879 นางสาวพิมรินทร จันทรัคคะ
62014003880 นางสาวนัชฎาพร ขันโมลี
62014003881 นางสาวปาณิศา เต็มแก7ว
62014003882 นางสาวเย็นวดี สิทธิกุล
62014003883 นางสาวจิราวรรณ กิตติพันธ วรกุล
62014003884 นางสาววัชราภรณ แสงสว0าง
62014003885 นายฐิติกร ศรีจันทรา
62014003886 นายชัยศิริ ลิ่วสัมฤทธ์ิ
62014003887 นายณัฐพงศ ตานพิพัฒน 
62014003888 นางสาวป"ยาพัชร ชีวะไทย
62014003889 นายยติกร ขันธรักษวงศ 
62014003890 นายอู0ธนา สุระดะนัย
62014003891 นางสาวอาทิตยา ช0วยชู
62014003892 นางสาววาสินี วิสาละ
62014003893 นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร
62014003894 นางสาวอนงค ลักษณ ภูบาล
62014003895 นางสาวณัฐสุดา ยะไวทย 
62014003896 นางสาวณภษร แสงอินทร 
62014003897 นางสาวพรพิมล เรืองพริ้ม
62014003898 นางสาวชัญญาณ ภัช รื่นเริง
62014003899 นางสาวสิรีมาตร จิตปาโล
62014003900 นางสาวศกลวรรณ โมคทิพย 
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62014003901 นายศราวุฒิ จตุวิวัฒน วรกุล
62014003902 นายปรัชญา เลิศกิจจานุวัฒน 
62014003903 นางสาวสุนิสา พงศ ผาสุก
62014003904 นางสาวอภิรดี ศรีสุทธิสัมพันธ 
62014003905 นางสาวปวีณ ริศา ช7อยเชื้อดี
62014003906 นางสาวปรียานุช ลิ้มดําเนิน
62014003907 นางสาวสกุลพิชญ พรหมสิงห 
62014003908 นางสาวเกศวดี สิริศรีอนันต 
62014003909 นางสาวกฤติยา ใจสุภาพ
62014003910 นางสาวกัญญาพัชร ยุวกาญจน 
62014003911 นางสาวพิชญาพร อิสริยานุพงศ 
62014003912 นางสาววินัสตรา ฤกษ งาม
62014003913 นางสาววิศนีย ดังจะดี
62014003914 นางสาวปรารถนา อมราพิทักษ 
62014003915 นางสาวรพีพรรณ คุ7มปรางค 
62014003916 นางสาวณัฐนภัสธิดา เอียดเกลี้ยง
62014003917 นายกฤษกร เนียมนิล
62014003918 นายเอกภพ พยอม
62014003919 นางสาวพรพรรณ พรหมผัด
62014003920 นายวิโรจน นิธิมหามงคล
62014003921 นางสาวปรียานุช เหมือนขาว
62014003922 นางสาวทิพานัน เล็กเจริญ
62014003923 นายยศพนธ ยางงาม
62014003924 นายสุกฤษฏ์ิ วรรณสุข
62014003925 นายสกธินชารินท พธา สุทธิเมธิกุล
62014003926 นางสาววลีพร พิบูลย ผล
62014003927 นางสาวชลกานต ดอนกลาง
62014003928 นางสาวศิวพร บุญเสก
62014003929 นายธนิสร เกษมสันต  ณ อยุธยา
62014003930 นายวรกร ชัยพิมลผลิน
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62014003931 นายจักรกริช แสนเดช
62014003932 นางสาวอริศรา มหาชน
62014003933 นางสาวกรณิศ ศุภชีวะกุล
62014003934 นางสาวเกศราภรณ วังวัด
62014003935 นายพงศา โพชัย
62014003936 นางสาวมยุรี ชัญพลา
62014003937 นางสาวเพ็ญจันทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
62014003938 นางสาวโชติกา สิงหพงศ 
62014003939 นางสาวศิริรัตน สีทอง
62014003940 นางสาวพิชญ สินี คงจร
62014003941 นางสาวศุทธสนันตน เลาหศิริป;ญญา
62014003942 นางสาวรพีพรรณ กลิ่นหอม
62014003943 นางสาวกษิราพัชร อริยะอนันต เดช
62014003944 นางสาวบุตรี ตรีสัตยกุล
62014003945 นางสาวอาภากร อินทะกันฑ 
62014003946 นางสาวคันธารัตน สยามพันธ 
62014003947 นางสาวประทุมมา วงษ วิลา
62014003948 นายไพศาล เอี่ยมศรี
62014003949 นางสาวพัชรินทร วงศ สุวรรณ
62014003950 นางสาวนิตยา งานไว
62014003951 นายพลเทพ ศักด์ิพาณิชย 
62014003952 นางสาวรัตนากร ธีรศรัณยานนท 
62014003953 นางสาวจิรารัตน พินทอง
62014003954 นางสาวกุลภรณ นะราแก7ว
62014003955 นางสาวจัญรงค อยู0ม่ัน
62014003956 นางสาวรัตนา วงค ทะ
62014003957 นางสาวชัญญพัชร ตันมี
62014003958 นางสาวชญาดา กําเงิน
62014003959 นางสาวชลิดา กุสลานันท 
62014003960 นายนราธิป จันทรสวัสด์ิ
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62014003961 นายสิทธิโชค มีแก7ว
62014003962 นางสาวพัชริดา สุขเจริญ
62014003963 นางสาวรชัชนันท ดีย่ิง
62014003964 นางสาวกนกพรรณ เสียมสกุล
62014003965 นางสาวรัฐนันท แสนสีหา
62014003966 นางสาวศศิชา มณีฉาย
62014003967 นางสาวสุพัตรา ประทุมเทศ
62014003968 นายศรายุธ นิลกําแหง
62014003969 นางสาวกชนิภา สุนทรวิทยา
62014003970 นางสาวปานทิพย โพธ์ิขี
62014003971 นางสาวรมิดา ตานะอาด
62014003972 นางสาวไพริล โอพ่ัง
62014003973 นางสาวธัญชนก นุชสุภาพ
62014003974 นายจตุญาณ หัทยานันท 
62014003975 นางสาวนาถยา จูมิ
62014003976 นางสาวจิดาภา รัชตะป"ยกร
62014003977 นายชิณวัชร ศิริทรัพย ภิญโญ
62014003978 นางสาวเพ็ญวิสุทธิ สมุทรสาร
62014003979 นายปรีชา แซ0ลี้
62014003980 นางสาวจารุเนตร เก้ือภักด์ิ
62014003981 นางสาวอธิรญาร เอี่ยมสกุลล 
62014003982 นางสาวมนรวัส รวยธนพานิช
62014003983 นายรัตนชัย เฟLMองศิริวัฒนกุล
62014003984 นายบวรพิพัฒน กระแสเสน
62014003985 นางสาววราพรรณ กันคํา
62014003986 นายคชินทร ชินพันธ 
62014003987 นางสาวชุติมา นิยมดี
62014003988 นายเมธา ศรีสุชินธารา
62014003989 นายฒัธชพงษ เสนากรุง
62014003990 นางสาววรัญญา อัคฮาดศรี
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62014003991 นายมงคล วัฒนปรานีกูล
62014003992 นางสาวขนิษฐา กาศชัยการ
62014003993 นางสาวรวิษฎา กิจสงวน
62014003994 นางสาววิไลลักษณ พรจันทึก
62014003995 นายกฤษดา วัฒนวารี
62014003996 นางกุลฑลี สาสดี
62014003997 นางสาวเกศทิพย ขวัญวงศ 
62014003998 นางสาวภัทรานิษฐ รัศมีดารา
62014003999 นางสาวสุภรา อิงคโรจน ฤทธ์ิ
62014004000 นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย
62014004001 นางสาวพริตตา วงศ สายสุวรรณ 
62014004002 นางสาวรัชนีกร สินสมุทร 
62014004003 นางสาวปุณณภา แก7วจันทร 
62014004004 นายอดิศักด์ิ ส7มผล
62014004005 นางสาวอลิษา กลิ่นประทุม
62014004006 นางสาวอวยพร ดําริมุ0งกิจ
62014004007 นางรมย ชลี นภาวรานนท 
62014004008 นายเกษมชัย ใสกุล
62014004009 นายประสิทธ์ิ หมายมุ0ง
62014004010 นายณัฐนนท สุเมธะ
62014004011 นางสาวพัทธมน วงศ นาค
62014004012 ส.อ.หญิงนรินรัตน ก่ิงรางสาด
62014004013 นางสาวนพรัตน ชูโสด
62014004014 นายวิศิษฎ อยู0ไทย
62014004015 นายพัฒน ธนวัฒน คชเสนี
62014004016 นางสาวอรนี วิลาทอง
62014004017 นางสาวอมรรัตน ใจแสน
62014004018 นางสาววันเพ็ญ รัตนศรี
62014004019 นายจีระศักด์ิ สงสัย
62014004020 นายธนพล วัฒนชัย
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62014004021 นางสาวรัญณรัตน ธีรศิลปRธนาชาติ
62014004022 นางสาวป;ทรินทร นีระพล
62014004023 นางสาวสุพรรณณิการ สายบัณฑิต
62014004024 นางสาวสิริกานต ภู0กิตติพันธุ 
62014004025 นางสาวอิสราภรณ จินะโกฎิ
62014004026 นางสาวกรวินท อานุภาพภราดร
62014004027 นางสาวพิตตินันท วงษ สวัสด์ิ
62014004028 นางสาวปฐมา นิรมร
62014004029 นางพุทธิภรณ ช0อดอก
62014004030 นางสาวปวีณา หลวงกว7าง
62014004031 นางสาวกิตติภรณ สัจจยานุกูล
62014004032 นางสาวสุนิสา ศรีเมือง
62014004033 นายสุทธวีร ต้ังทรงสวัสด์ิ
62014004034 นางสาวศุภสิริ เบญจกัญญา
62014004035 นางสาวมินันยา กองพิมพ 
62014004036 นางสาวฐิติขวัญ ศิริธัญญารัตน 
62014004037 นางสาวสุภาภรณ รุ0งสมัย
62014004038 นางสาวสุธิดา นวลละออง
62014004039 นายธนณัฏฐ โยนจอหอ
62014004040 นางสาวปองรัตน สละชีพ
62014004041 นายเกรียงศักด์ิ บุญชู
62014004042 นางสาวธัญญาภรณ ไชยแก7ว
62014004043 นางสาวมัทรี ณ มณี
62014004044 นายนิติธรรม ม่ันต0าย
62014004045 นางสาวสายทอง ระเบียบ
62014004046 นางสาวเจนจิรา จันทร มี
62014004047 นางสาวณัฐปคัลภ เที่ยงธรรม
62014004048 นางสาววรัญญา ศีลาเจริญ
62014004049 นางสาววริยา ด0อนศรี
62014004050 นางสาวปทิตตา ขุนทองเพชร
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62014004051 นางสาวอรอนงค รมย ทอง
62014004052 นางสาวเกวลี จิตแปลง
62014004053 นายสิทธิพงษ พระโพธ์ิ
62014004054 นางสาวลลิตา จรัสกร
62014004055 นางสาวปราณี สังข เจริญ
62014004056 นายเชาวลิต อ0อนส7มกฤษ
62014004057 นางสาวชนารัตน วรรณประเสริฐ
62014004058 นางสาวณัฐกฤตา ปานเพ็ชร
62014004059 นายกฤษฎาพร พรมชัย
62014004060 นางสาวมาสสิริ พงษ ศิริ
62014004061 นางสาวประภัสรา คงสาธิตพร
62014004062 นายราชกัลปR พรหมอาจ
62014004063 นายมนูศักด์ิ ตะเส
62014004064 นางสาวณิชากร กลิ่นเกลา
62014004065 นางสาววิมลรัตน มาศวิรุฬห 
62014004066 นางสาววนัสนันท เรืองรักษ 
62014004067 นายวสิษฐ พล มาสาร
62014004068 นายอนุรักษ ตรีภพนาถ
62014004069 นางสาวบุษวรรณ นิ่มคํา
62014004070 นายยอดธงชัย ใจเร็ว
62014004071 นายกฤษดา ตระกูลจ่ันนาค
62014004072 นางสาวสุปรียา สุขาบูรณ 
62014004073 นางสาวสุมาลี จันทร ผกา
62014004074 นางสาววิภาวรรณ เกิดผา
62014004075 นายนันทวัฒน พารณอิสรีย 
62014004076 นายไกรสิทธ์ิ เจริญทรัพย 
62014004077 นายป;ญญา คําสะไม
62014004078 นางสาวเพ็ญนิภา ศาลางาม
62014004079 นางสาวณัฐชา ชุ0มสุนทร
62014004080 นายศิวัช เทียมทัด
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62014004081 นางสาวนฤมล ชูภู0
62014004082 นายบรรพต โลหะพูนตระกูล
62014004083 นางสาวชญาภา แย7มละม7าย
62014004084 นางสาวกฤษณา กสิกรรม
62014004085 นายกฤชนนท สวนจันทร 
62014004086 นางสาวณัฐชยา คํารังษี
62014004087 นางสาวชญานิน อินกว0าง
62014004088 นางสาวศิริพรรณ พฤกธารา
62014004089 นางสาวฉัตรรวี เครืออยู0
62014004090 นางสาวจินตนา เรืองวิไลรัตน 
62014004091 นางสาวธิดารัตน มีคช
62014004092 นางสาวชนิดาภา เดชาจิรกวิน
62014004093 นายวรากร สอนนุ7ย
62014004094 นางสาวนริศรา อินทรังษี
62014004095 นางภัทรวดี ปราบกรี
62014004096 นายธรรม เกตุทัต
62014004097 นางสาวจิณห นิภา พลีทอง
62014004098 นางสาววัชรากร ชอุ0มเกต
62014004099 นางสาวพิมพ สิริ ทับทอง
62014004100 นางสาวบุญตา มะหา
62014004101 นายป;ณณพัฒน ฤทธ์ิเรืองเดช
62014004102 นางอักษราภัค อุปลากรณ 
62014004103 นางสาววิรัตนา บุญทัน
62014004104 นางสาวณรัฐวรรณ สุทธิชื่นตรีกุล
62014004105 นายบรรจบ พ0วงไทย
62014004106 นายสิทธัต ทองน7อย
62014004107 นายผรรปวีณ นาคแสงทอง
62014004108 นายจิราพันธ บุญมาวงค 
62014004109 นางสาวศศิสุภางค ชมจันทร 
62014004110 นางสาวสาธินี ธรรมานนท 
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62014004111 นายโสวัจ อาทรเมทนี
62014004112 นางสาวนุชนาถ ย้ิมใย
62014004113 นางธมนวรรณ วันทานุ
62014004114 นายคอรี การีจิ
62014004115 นายศุภกรท ฐิตะฐาน
62014004116 นางสาวณัจยา ทัตติยพงศ 
62014004117 นายพีรวิชญ พันธ กลาง
62014004118 นางสาวพัฒสิริทัช พศินพัณภัทรธร
62014004119 นางสาวชวัลรัตน พิมพ สอน
62014004120 นางสาววดี ยาวะประภาษ
62014004121 นายดฤณ จุลกะเศียน
62014004122 นายสําคัญสุด สีหตุลานนท 
62014004123 นางสาวมนธิญา จันทร เพ็ญ
62014004124 นางสาวพิชญา เปTยแก7ว
62014004125 นางสาวชนิดา มูลแสง
62014004126 นายอรรถชัย ชูปรีชา
62014004127 นายจตุรพร ใครบุตร
62014004128 ว0าที่ร7อยตรีหญิงวนิดา ดาวเรือง
62014004129 นายเทวพงศ วงค เข่ือนแก7ว
62014004130 นายศรายุทธ ตัณฑเทศ
62014004131 นางสาวสุจินดา พานิชกิจโกศลกุล
62014004132 นางสาวพัทธีรา ชนะพงศ พิศาล
62014004133 นายนิอัสมัน แวสาและ
62014004134 นางสาวเกศกนก ขวัญวงศ 
62014004135 นายกวินทร จิวสุวรรณ
62014004136 นายชัชวาลย ชุนกล7า
62014004137 นางสาวป"ยวรรณ ป"Mนเกษร
62014004138 นางสาวฐิติรัชต ปุราทะกา
62014004139 นายกฤตภพ เมืองทอง
62014004140 นายวีร พัฒนพีระเดช
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62014004141 นายกรัญย สุขมาก
62014004142 นางสาววรวรรณ เกตุชลา
62014004143 นางสาวสุวิมล อุทัยโรจนรัตน 
62014004144 นายพรรษพล เชื้อทอง
62014004145 นายศุภวัฒน แก7วเนตร
62014004146 นางสาวสุวัฒนา ใจชื่น
62014004147 นางสาวพรนภา เจริญกิจ
62014004148 นางสาวธิดาวรรณ เจียมวราภรณ 
62014004149 นางสาวธันยาภัทร สร7อยสุวรรณ
62014004150 นางสาวภาวิณี อร0ามศรี
62014004151 นางสาวพิมพ ณดา โชคเอนกเพ่ิมพูน
62014004152 นางสาวพิไลวรรณ อุบลวรรณ 
62014004153 นางสาวนันทนา ชาวไทย
62014004154 นายอรรถพล ย้ิมช7าง
62014004155 นางอารียภรณ จิตต รัตนภาส
62014004156 นางสาวจุฑามาศ สุขละเอียด
62014004157 นางสาวจิราพร เรือนชุ0มเชย
62014004158 นายเรวัต เกตุสุวรรณ
62014004159 นายวริทธ์ิธนัตถ สุวรรณมณี
62014004160 นายอภิวัฒน เล็กเฟLMองฟู
62014004161 ว0าที่ร7อยเอกภณัฐ ก7วยเจริญพานิชก 
62014004162 นางสาวฑิฆัมพร เพชรสม
62014004163 นางสาวภทร รติวัฒน 
62014004164 นางสาววิจิตรา จันทรกุล
62014004165 นายชัยวัฒน วิชาพร
62014004166 นายทศธร ถินอภัย
62014004167 นางสาววิชุดา ป;ทธิสม
62014004168 นางสาวณริณทร ธร โพธากุล
62014004169 นายธนานพ เอื้ออารี
62014004170 นางสาวอภิญญา เพ็งนาค
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62014004171 นายวัชรพงษ ชื่นเบิกบาน
62014004172 นางสาวพิมพกานต พุทธศิริ
62014004173 นางสาวชนินาถ แสนสุข
62014004174 นายชลศิลปR ตรีสงค 
62014004175 นายวรายุกฤช พยุยงค 
62014004176 นางสาววรัลชญาน เสรีพีรวงศ 
62014004177 นางสาววาสนา มิตรดี
62014004178 นางสาวศุภสุตา ด7วงรักษา
62014004179 นางสาวนภลดา แช0มช7อย
62014004180 นางสาววารุณี โพธิวิจิตต 
62014004181 นางสาวลลิตา ว0องไววิศาล
62014004182 นางสาวรวิภัค ปรีชากุลดํารง
62014004183 นางสาวนฤมล รักน7อย
62014004184 นางอธิฏฐาน ภัทรสุข
62014004185 นางสาวมณีรัตน ใจทัน
62014004186 นางสาวเกษมศรี สัจจะวิริยะกุล
62014004187 นายเลิศรบ เกษมรัตน 
62014004188 นางสาวสิริศา สุภาราช
62014004189 นางสาวหัทยานันทช เศรษฐปราโมทย 
62014004190 นายอาทิตย แก7วแหวน
62014004191 นางสาวรัชฎาภรณ ยาวิเริง
62014004192 นางสาวชัญญาดา ปริธิสาร
62014004193 นายจักริน ณ บางช7าง
62014004194 นางสาวชลิดา วงค ดี
62014004195 นางสาวขวัญธิพรรณ สุวรรณกูฏ
62014004196 นางสาวสุดที่รัก ธรรมสูน
62014004197 นางสาวป;ทมพร เอกจิตร
62014004198 นางสาวศิรดา รุ0งเรือง
62014004199 นางสาวณัฐธมา บุญแสง
62014004200 นางสาวชญานันท เลิศวีรนนทรัตน 
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62014004201 นางสาวหรรษา ชั้นรัศมี
62014004202 นางสาวขวัญรัตน เชาวน สินธุ 
62014004203 นางสาวพิสะชา อารยะสุจินต 
62014004204 นางสาววรศิริ ผลเจริญ
62014004205 นางสาวจอมขวัญ มีมะโน
62014004206 นางสาวเกษราพร สุอรุณ
62014004207 ว0าที่ร7อยตรีบุญฤทธ์ิ แสนโท
62014004208 นางสาวมินทณัณ ไทรประเสริฐศรี
62014004209 นางสาวพรพรรณ สุวพัฒน 
62014004210 นายวศิน ภาสดา
62014004211 นายปริญญ รัฐ หนูสงค 
62014004212 นางสาวลัคนาพร สีวิเส็ง
62014004213 นางสาวภาวินี ศรีบุญขาม
62014004214 นางสาวดวงฤทัย แสงมาก
62014004215 นายปวินท ชินพฤทธิวงศ 
62014004216 นางสาวบัณฑิตา วุฒิชาติ
62014004217 นายจตุพร บูเก็ม
62014004218 นางสาวสุพรรษา จันทร เพ็ญ
62014004219 นายวิชาญ เจริญสุข
62014004220 นางสาวจินดารัชต ถมป;ทม 
62014004221 นางสาวเบญจรัตน นทีธนาทิพ
62014004222 นายป;ญจพล มโนหาญ
62014004223 นางสาวลักขณา บุญโฉม
62014004224 นางสาวศศิลินทิพย พ้ืนหินราด
62014004225 นายกฤษณะ ดีชูศร
62014004226 นางสาวณัฎฐณิชา บุญอภิบาลนุกูล
62014004227 นางสาวกุลิสรา อมรวุฒิทรัพย 
62014004228 นายธวัช นานอน
62014004229 นายปวริศร ดาวมณี
62014004230 นายพิศาล บุญมาวาสนาส0ง
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62014004231 นางสาวณัฐสุดา อุทัยแสน
62014004232 นางสาววลัยลักษณ ย่ิงยงยุทธ
62014004233 นางสาวศิรินรี สุพรรณสมพร
62014004234 นางสาวสิริรัตนา ราชสิงโห
62014004235 นางสาวอรวิภา เกือกรัมย 

จํานวน 4,235 ราย
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