
เลขประจําตัวสอบ

62021000001 นางสาวณัฐธิดา มนต�แก�ว
62021000002 นางสาวจุฬาลักษณ� แสงวิมล
62021000003 นายอติชาต สิริพลายเล็ก
62021000004 นางสาวสุชานาถ คตสุข
62021000005 นางสาวสถิญา คําเกตุ
62021000006 นายธนกร แสงทอง
62021000007 นายรัตทพันธ� รอดม,วง
62021000008 นายโกวิท แป0นวงษ�
62021000009 นางสาวสุภัค แก�วบริสุทธ์ิ
62021000010 นายนครินทร� คําแถง
62021000011 นางสาวสุพัตรา เจริญเพชร
62021000012 นายพิริยะ จ่ันมาก
62021000013 นางสาวศุรีพรรณ คํากัน
62021000014 นางชุติมา การภักดี
62021000015 นางสาวกมลวรรณ พิลากุล
62021000016 นายพสธร ปานขวัญ
62021000017 นางสาวสุพัตรา แก�วน�อย
62021000018 นางธิดารัตน� จันทร�ฉนวน
62021000019 นางสาววสุนันท� ลิ้มพิพัฒน�ชัย
62021000020 นางสาวจริญาวดี ป<=นแก�ว
62021000021 นางสาวเมวิกา เชื้อศรี
62021000022 นางสาวอดิศา วันทอง
62021000023 นายอานนท� สุขสาลี
62021000024 นางสาวมินตรา หมีดง
62021000025 นายสรวิชญ� จันทร�ประดิษฐ�
62021000026 นายชินทัช ฉัตรธนะปรีชา
62021000027 นางสาวอรอุมา เรืองเวช
62021000028 นางสาวกุลภัสสร� ต้ังเจริญกิจสกุล
62021000029 นายพีระพงษ� บุตรต@า
62021000030 นางสาวเบญจมาศ ศรีบุญเพ็ง
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62021000031 นางวิจิตตรา โพธิสวัสด์ิ
62021000032 นางสาวธวัลญา วงษ�เหมือน
62021000033 นางสาวภัทรปภา สังข�เที่ยง
62021000034 นายภาณุวัฒน� มีความดี
62021000035 นางสาวภูนิตยา วงษ�สืบ
62021000036 นางสาวสุจิตรา ขวัญเมือง
62021000037 นายธนนันท� วันคํา
62021000038 นางสาวอัญลักษณ� ทองโต
62021000039 นางสาวประภาพร ม�วนเงิน
62021000040 นางสาววัลลภา รุ,งโรจน�
62021000041 นางสาวขนิษฐา ผดุงวิทยากร
62021000042 นางสาวปรียารัตน� แซ,ว,าง
62021000043 นางสาวธนวรรณ ราชนิวงศ�
62021000044 นางสาววิรัญญา จันทร�ประเสริฐ
62021000045 นางสาวณีรนุช สิงหาวร
62021000046 นางสาวชุติกาญจน� จงใจดี
62021000047 นางสาวกนกวรรณ ดาวสุข
62021000048 นายพัสกร บัณฑิโต
62021000049 นางสาวสุภาพร โสภนราพงษ�
62021000050 นางสาวกุสุมา นุ,มเกิด
62021000051 นางสาวอธิชา แก�วบุตรดี
62021000052 นางสาวกนกพร ธรรมสุวรรณ�
62021000053 นางสาวธัญชนก จันทร�หอม
62021000054 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงศรี
62021000055 นายพรชัย คํานวนฤทธ์ิ
62021000056 นางสาวณัฐชาวดี กลิ่นกาหลง
62021000057 นางสาวอุบล พรมอยู,
62021000058 นายภาณุพงษ� เชื้อดีสืบ
62021000059 นางสาวพรพิมล สุดแก�ว
62021000060 นางสาวรพีพรรณ วงค�นาค
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62021000061 นางสาววิชญาดา สุขาบูรณ�
62021000062 นางสาวกมลชนก ทองรอด
62021000063 นายขจรศักด์ิ โพธาราม
62021000064 นายเดโช วิบูลย�ชาติ
62021000065 นางสาวยศวดี ม่ันคง
62021000066 นางสาวชลกร ศรีสมสุข
62021000067 นางสาวอัมพิกา เอี่ยมสําอางค�
62021000068 นางสาวดวงกมล ชวนประสงค�
62021000069 นางสาวชลลดา เผ็ดร�อน
62021000070 นายกฤษกร อู,ทอง
62021000071 นายอรรถพล แพนพันธุ�อ�วน
62021000072 นางสาวสุวรรณา สีนิล
62021000073 นางสาวศุทธหทัย สีลาคํา
62021000074 นางสาวธนพร พันธ�แตง
62021000075 นางสาวกนกพร ย้ิมนิล
62021000076 นางสาววราภรณ� เก,งสุวรรณ�
62021000077 นางสาวดวงนภา ผิวบาง
62021000078 นางสาวป<ยาณี เส็งประสาน
62021000079 นายปราโมทย� บุญมี
62021000080 นางสาวกัญญาณัฐ สุดเวหา
62021000081 นางสาวนภัสสร ชาตะสุภณ
62021000082 นางสาววิรัญญา นาวิน
62021000083 นายสมภพ กองก�อน
62021000084 นางสาวเมษิยา บุญทรัพย�
62021000085 นายวิศรุต แดงศรี
62021000086 นางสาวชฎาภรณ� เปรมานนท�
62021000087 นางสาวตรีมุข พานอินทร�
62021000088 นางสาววิภา คมขํา
62021000089 นายสมชาย สวนทอง
62021000090 นางสาวนชาพันธ� ไทยประกอบ
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62021000091 นายอุดมศักด์ิ กลิ่นบัว
62021000092 นางสาวผกาวรรณ ศรีศิลปK
62021000093 นางสาวนารินทร� ทรัพย�โชคพูนสิน
62021000094 นางสาวอทิตยา จากสีพรม
62021000095 นางสาวนารา วงษา
62021000096 นายสิริสันต� พันละบาล
62021000097 นางสาวอภิชญา คัชมาตย�
62021000098 นางสาวปนัดดา บุญล�อม
62021000099 นายสิรภพ โพธ์ิเพ่ิม
62021000100 นายสมยศ มุ,งเก้ียวกลาง
62021000101 นางสาวสิราวรรณ ย้ิมศิลปK
62021000102 นางสาวยุธิดา เข็มปLญญา
62021000103 นายรัฐนันท� จันเต็ม
62021000104 นางสาวภรวิสาร� อินทร�ใจเอื้อ
62021000105 นางสาวรษิกา ผ,องศิริ
62021000106 นางสาวเกตุวดี คําเสน
62021000107 นางสาวเจนจิรา ท�วมโพธ์ิแก�ว
62021000108 นายปฏิภาณ ช�างพ่ึง
62021000109 นางสุนิสา สายสังข�
62021000110 นายฐิติวุฒิ แก�วเกิด
62021000111 นายชลัมพล ทองประ
62021000112 นางสาวณัฐรดา ศรีเอม
62021000113 นางสาวสุภาพร มูลวิจิตร
62021000114 นางสาววนันญา ไชยวงษ�
62021000115 นายพงค�สิริ กันเหมือนญาติ
62021000116 นางสาวศิรินันท� ธูปทอง
62021000117 นายศรันย� ต,ายเมือง
62021000118 นางสาวนัฐลดา คําผึ้ง
62021000119 นางสาวพันทิพา แช,มอุบล
62021000120 นางสาวกะชามาศ เพ็งพ,วง
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62021000121 นายไกรรินทร� สุขกระสันต�
62021000122 นางสาวธนนันท� แก�วกําเนิด
62021000123 นายวรเมธ เทพวรชัย
62021000124 นางสาวกัลย�สุดา สุขคล�าย
62021000125 นางสาวธญานี เทพพันธุ�
62021000126 นางสาวน้ําเพชร ทับทิม
62021000127 นางสาวกัญญาณัฐ ชุ,มมา
62021000128 นางสาวสุพรรณิการ� คํามีมา
62021000129 นางสาวณัฐมล มีชนะ
62021000130 นางสาวอินทิรา ทองคํา
62021000131 นางสาวณัฐมนต� คงเพ็ชร
62021000132 นายวงศธร สุขเวช
62021000133 นายนิธิดล กระทู�
62021000134 นางสาวรวินันท� บํารุงฐาน
62021000135 นายมารุต พ,วงเอี่ยม
62021000136 นางสาวรังสิมา หอมสมบัติ
62021000137 นายจิรายุ ใจกระศัลย�
62021000138 นายเมธา จําปาทอง
62021000139 นางสาวปLทมา วุฒิเลิศ
62021000140 นางสาวพัชราภรณ� วงแยง
62021000141 นางสาวสโรชา จุ�ยแก�ว
62021000142 นางสาวปภิศรา เกลี้ยงขาว
62021000143 นายบุญทวี สีนาคล�วน
62021000144 นางสาวเจนณิสา มีโชคดี
62021000145 นางสาวฟ0ารุ,ง ตอพฤกษา
62021000146 นายธนพงศ� คํามา
62021000147 นายวรนาถ ฤทธ์ิเรืองเดช
62021000148 นางสาวจุฑามณี ช�างแก�ว
62021000149 นางสาวนงนภัส โสโพธ์ิทอง
62021000150 นางสาวเจนจิรา แก�วเทศ
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62021000151 นางสาววิชชุลดา ฉวีจันทร�
62021000152 นางสาวอาย�อวิกา ศรีสุวรรณ�
62021000153 นายณัฐพนธ� ภาคฐิน
62021000154 นางสาวพิมพิชญา สนิทบุรุษ
62021000155 นางสาวจุรีภรณ� รามแสง
62021000156 นางสาวรจนา มีชูเกตุ
62021000157 นางสาวมันทนา อักโกเธน
62021000158 นายคาถา อิ่มสําราญ
62021000159 นางสาวนฤมล เย่ียมญาติ
62021000160 นางสาววราภรณ� ผาทองไสย
62021000161 นายจักรพันธ� สอาดเอี่ยม
62021000162 นางสาวภัททิราภรณ� คํายัง
62021000163 นางสาวบุษกร รัสมี
62021000164 นางสาวจุฑามาศ คามบุศย�
62021000165 นายธนกฤต อรุณไพร
62021000166 นางสาวสุกัญญา มุนนี
62021000167 นางสาวสุภาพร กําจาย
62021000168 นางสาววันเพ็ญ อาญาเมือง
62021000169 นางสาวศิรภัสสร สุขมาก
62021000170 นางสาวฐิรกาญดา จากโพชน�
62021000171 นายณัฐพงษ� ไชยสันต�
62021000172 นางสาววรรณิสา เกิดพิทักษ�
62021000173 นางสาวอรพรรณ อ,วมภักดี
62021000174 นางสาวกุลณัฐ ลิลาวงค�
62021000175 นางสาวเนตรนภา อยู,สุภาพ
62021000176 นางสาววรรณวิสา บุญญารัตน�
62021000177 นางสาวดลฤดี จรัสอุไรธรรม
62021000178 นางสาวพรกมล มาลา
62021000179 นางสาวนิรมล เมฆสุทัศน�
62021000180 นางสาวอัชฌา วงษ�จิตร
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62021000181 นางสาวนุชรินทร� โถทอง
62021000182 นางสาวนรีวรรณ เพชรเขตรกรณ�
62021000183 นายกมลชนก รักสนิท
62021000184 นางสาวศิรินทิพย� วิวะรินทร�
62021000185 นายธนะสิทธ์ิ ชลีย�วจีพร
62021000186 นางสาววิไลวรรณ สุขนาค
62021000187 นายชลสิทธ์ิ อมรเมธีวงค�
62021000188 นางสาวอัญมณี ผ,องแสง
62021000189 นางสาวธีรนุช ยอดชูศรี
62021000190 นายเทิดศักด์ิ แสงขาว
62021000191 ว,าที่ร�อยตรีหญิงอรพรรณ ดําดี
62021000192 นายณัฐกมล ม่ันแก�ว
62021000193 นางสาวไปรดา สระ
62021000194 นางสาวนนทกาญจน� เนียมประยูร
62021000195 นายจักกฤช กนกไตรรัตน�
62021000196 นางสาวผกาพันธ� ปราศัย
62021000197 นางสาวญาดา ผานิตย�
62021000198 นางสาวกรรณิการ� มุขไกร
62021000199 นางสาวอภิชญา บุญเขตร�
62021000200 นางสาวพรนภา จะอื่อ
62021000201 นางสาวนภัสวรรณ กังผึ้ง
62021000202 นางสาวกนกพร งามเลิศ
62021000203 นายภูวพัศ ดาราสิทธ์ิ
62021000204 นางสาวจิดาภา ปาสาโท
62021000205 นายรพี วงศ�เสถียร
62021000206 นางสาวเชษฐ�ธิดา โตเขียว
62021000207 นางสาวกัณฐิกา เหลืองชูศักด์ิ
62021000208 นางสาวปาลิดา โคกกระชาย
62021000209 นางสาววาสนา เศษรักษา
62021000210 นางสาวฐิติกาญจน� พงษ�สมบูรณ�
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62021000211 นางสาวปาริฉัตร ศรีเหรา
62021000212 นางสาวสุภาวดี วิงประวัติ
62021000213 นางสาวสุมิตรา อิ่มทองนุช
62021000214 นางสาวปาราตี ม,วงขํา
62021000215 นายคณาธิปห� บุญเพ่ิม
62021000216 นางสาวลักษิกา ไกรฤทธ์ิ
62021000217 นางสาววชิราภรณ� โพธ์ิเต้ีย
62021000218 นางสาวนงลักษณ� ไกรวิชา
62021000219 นายสิปปนนท� แสงอิ่ม
62021000220 นายธนากร วุ,นดี
62021000221 นางสาวสกุลรัตน� สว,างศรี
62021000222 นางสาวจุฑามาศ ปLตสา
62021000223 นางสาววิภาวดี เสืออุดม
62021000224 นางสาวพิมพ�ผกา วงษ�ปาน
62021000225 นางสาวชลธิดา ศรีโวหาร
62021000226 นายนพกร พัฒน�วิชัยโชติ
62021000227 นายประสิทธิชัย นาคอินทร�
62021000228 นางสาวสุธาสินี สวิง
62021000229 นางสาวณัฐชนัน ผดุงถ่ิน
62021000230 นายภูวดล ทองอิ่ม
62021000231 นางสาวชุติมา โพธ์ิฤทธ์ิ
62021000232 นายเทวราช ฤทธ์ิเดช
62021000233 นางสาวตรีรัตน� ถาวรสุข
62021000234 นางสาววรัชณ� แจ,มทรัพย�ไพศาล
62021000235 นายกิตติศักด์ิ พิมพา
62021000236 นางสาวรุ�งรวีรักษ� ทองสุข
62021000237 นายสงกรานต� ป<งแก�ว
62021000238 นายจิระ ล่ําสัน
62021000239 นางสาววารุณี พ่ึงศรี
62021000240 นางสาวอารดา โสนอ,อน
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62021000241 นางสาวทิตยา บัวทอง
62021000242 นางสาวกฤติมา นาคชุ,ม
62021000243 นายวรุฒ ดาวสุข
62021000244 นางสาวเปรมใจ แสงทอง
62021000245 นางสาวภัทราพร เหมะ
62021000246 นางสาวไอยรัชต� ใจอารีย�
62021000247 นายภูวนัย กุลศรี
62021000248 นายพงศธร ลาดล�อม
62021000249 นางสาวนวรัตน� อิทธิฤทธิพันธ�
62021000250 นายศุภลักษณ� กองช,าง
62021000251 นายฉัตรชัย มะโน
62021000252 นางสาวนุสรา ทองคล�าย
62021000253 นางสาวกานต�รวี สถาปนะ
62021000254 นายวีระวงศ� สีมา
62021000255 นายพิชชญาน คงภักดี
62021000256 นายนรเสฏฐ� วรรณวงษ�วัฒนา
62021000257 นางสาวสุพรรษา อยู,เปQนสุข
62021000258 นางสาวสกุณา บุญอินทร�
62021000259 นางสิริทรัพย� พุทธรักษา
62021000260 นายกริชฤทธ์ิ ศรีคํา
62021000261 นางสาวอินทุอร คุ�มเณร
62021000262 นางสาวธัญกมล บุญเขตการ
62021000263 นางสาวสุจิตรา ติดยงค�
62021000264 นางสาวภัศรา ทดแทน
62021000265 นางสาวณัฐวรรณ ศรีนวลมาก
62021000266 นางสาวมานิตา ทุนสูงเนิน
62021000267 นายเอนก ท�วมเทศ
62021000268 นางสาวณัฐธิดา การะพงษ�
62021000269 นางสาวกนกพร นิลน้ําคํา
62021000270 นางสาวจินตนา สุนันทเวียงทอง
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62021000271 นายลัทธพล อร่ําคํา
62021000272 นางสาววชิรญาณ� รุกขชาติ
62021000273 นางสาวนัฐรัตน� พิมพะนิตย�
62021000274 นางสาวณัฐพร สอาด
62021000275 นายธนกฤต ไทยแท�
62021000276 นายพลวัต ฉิมภาลี
62021000277 นายอิศเรศ เก,งรักษา
62021000278 สิบโทจิรายุทธพงษ� สายทอง
62021000279 นางสาวศรัณย�รัชต� มณีวงศ�
62021000280 นายกิตติธัช แก�วดี
62021000281 นายภาณุมาศ โพธ์ิเกิด
62021000282 นางสาวกัญญารัตน� ดวงแก�ว
62021000283 นางสาวขวัญตา ผึ่งงาม
62021000284 นายอรรถพล ไชยเรศ
62021000285 นางสาววรรณวลี พรหมมายนต�
62021000286 นางสาวอุบลวรรณ ปRาเขียว
62021000287 นายธนภัทร อิ่มรส
62021000288 นายณัฐวุฒิ แก�วไทย
62021000289 นางสาวอรุณี เทศธรรม
62021000290 นางสาวโสรยา ฉางทรัพย�
62021000291 นายจิรเดช วังนาค
62021000292 นางสาวมณทิชา เพ็ชร�สัมฤทธ์ิ
62021000293 นางสาวอรษา เลขยัน
62021000294 นางสาวณัฎฐา ยันสาด
62021000295 นางสาวยุวดี คําระแหง
62021000296 นางสาวเวธกา หิรัญพงษ�
62021000297 นายทักษ�ดนัย นาคคงคํา
62021000298 นายบัญญพนต� เรืองงาม
62021000299 นายกฤษณ� เสนากัสปK
62021000300 นางสาวกนกวรรณ เกษทนงค�
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62021000301 นางสาววราภรณ� แนบเนียน
62021000302 นางสาวสุธินี มณฑปใหญ,
62021000303 นายพัฒนเดช เปรมสุข
62021000304 นางสาวญาณิศา ไชยปา
62021000305 นางสาวสุภักษร สายแสน
62021000306 นางสาวสิริพร พลสา
62021000307 นางสาวชุติมา พานิชย�
62021000308 นายณรงค�ชาญ เนื่องขจร
62021000309 นางสาวศุภนิดา จิตตวิมล
62021000310 นายธนกุล วิจิตรโอฬาร
62021000311 นางสาวธัชชา เนื่องบุญมา
62021000312 นางสาวกรวิภา ฤทธิไกร
62021000313 นางสาวชมภู ชูรัศมี
62021000314 นางสาวชลิตา จํารัส
62021000315 นางสาวสุธิมา ผดุงฉัตร
62021000316 นายธนกฤต สะขัดอ�อย
62021000317 นายณัฐวุฒิ อินทสิน
62021000318 นายกฤตพัฒน� กุณฑล
62021000319 นางสาวสิริวิมล สกุลเกียรติก�อง
62021000320 นางสาวรุ�งลาวัลย� อนุบาลผล
62021000321 นางสาวกัญญาณัฐ คงคามี
62021000322 นางสาวอาภาภรณ� ธารกุล
62021000323 นางสาวสุกัญญา พัทวี
62021000324 นางสาวกัลยรัตน� ไพบูลย�
62021000325 นายณัคพล พูลสิทธ์ิ
62021000326 นางสาวนิตยา ดอนไพรเพชร
62021000327 นางสาวจารินี นิยมลักษณ�
62021000328 นางสาวอภิชญา เหรียญประยูร
62021000329 นางสาวรัตนภรณ� เมืองขวา
62021000330 นางสาวจันจิรา เศษอุดม
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62021000331 นางสาวแสงรวี สุพงษ�
62021000332 นางสาวสุวนันท� ทัศจันทร�
62021000333 นางสาววิลาวัณย� สร�อยนาค
62021000334 นางสาวศิริประภา จินะการณ�
62021000335 นางสาวพัชรี จิระกิจ
62021000336 นายปรมินทร� ปรีเปรม
62021000337 นางสาวกรรณิการ� นิยะสม
62021000338 นางสาวพัชรภรณ� มารศรี
62021000339 นางสาวนันธิชา กําจาย
62021000340 นางสาวพนิดา จูมศิลา
62021000341 นางสาวพรนิพา สิทธิ
62021000342 นางสาวสุรีพร ทองคํา
62021000343 นางสาวจริยา เพชรโยธิน
62021000344 นางสาวขวัญจิรา ดาวลอย
62021000345 นางสาวสุพัทรา เล็กแข็ง
62021000346 นางสาวสุพัตรา อินสด
62021000347 นางสาวกนิษฐา ใจตึก
62021000348 นายณัชพล หนูฉํ่า
62021000349 นายป<ยราช มณีวงศ�
62021000350 นางสาวจันทรา หล�าตา
62021000351 นางสาวพรอนงค� รักษาทางดี
62021000352 นางสาวมัสยา เผือกยอด
62021000353 นางสาวจิราวรรณ นาคโอภาส
62021000354 นายณัฐกิตต์ิ ตรงตามคํา
62021000355 นางสาวป<ยะพร แก�วรุ,งเรือง
62021000356 นางสาวจารุวรรณ พุ,มเงิน
62021000357 นายจิตกร รักถนอม
62021000358 นางสาวปุณฑริญา โสภาพงษ�
62021000359 นางสาวพิณทิพย� บุตรสะ
62021000360 นางสาวรัชดาภรณ� อยู,บู,
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62021000361 นางสาววรรณฤมล บุญเปล,ง
62021000362 นางสาวสุจิตรา เพ็ชรกร,อง
62021000363 นางสาววริชชา ออกแมน
62021000364 นางสาวสุพรรษา อินทร�จู
62021000365 นางสาวชนกานต� สุขสุนัย
62021000366 นางสาวจุฑามาส ป<=นหิรัญ
62021000367 นางสาวสงกรานต� ทองรอด
62021000368 นางสาวลัดดาพร กล,อมเกลี้ยง
62021000369 นางสาวปราณี ใจรักหลวง
62021000370 นางสาววรรณา ไชยศรีอนันต�
62021000371 นางสาวโสภา บุญทัด
62021000372 นายสิรวิชญ� เชื้อทอง
62021000373 นายวรการณ� ริดใบ
62021000374 นางสาวอินทุกานต� โพธ์ิตะนิ
62021000375 นายณรงค�พล ปLญญา
62021000376 นางศุภลักษณ� นาคตรง
62021000377 นางสาวแสงรวี แซ,โล�ว
62021000378 นางสาวอาทิตยา ธิจีน
62021000379 นางสาวจิตรลดา รันนันท�
62021000380 นายสุรเจตน� วิกสิต
62021000381 นางสาวอมรรัตน� คงหนู
62021000382 นายกฤษฎา พวงชะบา
62021000383 นายธนพล โพธ์ิศรี
62021000384 นางสาวสุกัญญา สุวรรณประทีป
62021000385 นายธรรมชัย กิตติวัฒนะกุล
62021000386 นางสาววิจิตรา พ่ึงสมศักด์ิ
62021000387 นางสาวจันจิลา พรหมจักร
62021000388 นายเสกสรร เข็มวง
62021000389 นางสาวสมิตา จันทร�กระจ,าง
62021000390 นางสาวจิดาภา นาคเกลี้ยง
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62021000391 นางสาวจินดารัตน� คําเสียงใส
62021000392 นางสาวทิวารัตน� พิกุลขาว
62021000393 นายกิติพันธ� ตรีกิจจา
62021000394 นางสาวนิตยา ตันทางกูล
62021000395 นายธนวัฒน� เพชรดี
62021000396 นายธนายงค� แก�วมานพ
62021000397 นางสาวธิดารัตน� เทพนิกร
62021000398 นางสาวธัญลักษณ� ศรีชัย
62021000399 นางสาวรักตวัน รัตนพร
62021000400 นางสาวภัทริยา สาระมาน
62021000401 นายเฉลิมรัตน� ดวงเนตร
62021000402 นางสาวปุณยาพร ดําสุขดี
62021000403 นางสาวกนกภรณ� รื่นรวย
62021000404 นางสาวภาวินี ยังแหยม
62021000405 นายธนกร เที่ยงจิตต�
62021000406 นางสาวสุภาภรณ� พานรุน
62021000407 นายคณาธิป ชมภู
62021000408 นางสาวชนิดาพร อิ่มเต็ม
62021000409 นางสาวปวริศา เมธารุจิโรจ
62021000410 นางสาวอมรรัตน� วงษ�ดอน
62021000411 นางสาวอมรรัตน� นิตระ
62021000412 นายจิรพงศ� จงกิจ
62021000413 นางสาวพลอยไพลิน แย�มแสงทอง
62021000414 นางสาวอลิสา ภาคีทิตย�
62021000415 นางสาวอาทิตยา ดีพรสกุล
62021000416 นางสาวสุพิชา สมบูรณ�
62021000417 นางสาววชิราพรรณ จินตกสิการณ�
62021000418 นางสาวลัทธวรรณ พุ,มสําเภา
62021000419 นางสาวอารยา ด้ันดง
62021000420 นางสาวณัฐนันท� แก�วคง
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62021000421 นางสาวณฐพร การะสี
62021000422 นายเนติธร ชูชัยยะ
62021000423 นางสาวสุวนันท� เอี่ยมสอาด
62021000424 นายเทพพิทักษ� ใจม่ัน
62021000425 นายวิศรุต โสภาพ
62021000426 นางสาวญาณภัทร มวลชัยภูมิ
62021000427 นางสาวศิริพร ดอกบัว
62021000428 นางสาวมาตา รูปคมสัน
62021000429 นางสาววารุณี ยืนย้ัง
62021000430 นายวัลลภ สําราญพานิช
62021000431 นางสาวปทิตตา วงษ�บัณฑิต
62021000432 นางสาวชลธิชา สุขแจ,ม
62021000433 นางสาวเปรมฤดี ขันธริส
62021000434 นางสาวสุนทรี เรืองนารี
62021000435 นางสาวอรวรรณ� ธรรมมิยะ
62021000436 นายณัฐกรณ� ธรรมวิชิต
62021000437 นางสาวรุ,งรวิน พินิจวงษ�
62021000438 นายเบญจรงค� อินทนา
62021000439 นางสาวศาวิกา ฉํ่าช�าง
62021000440 นางสาววิไล สุรางคนาไพร
62021000441 นางสาวส�มโอ ญาณจรูญ
62021000442 นางสาวชไมพร รุ,งขยัน
62021000443 นางสาวรัตนาภรณ� จันทร�สุข
62021000444 นายภาณุพงศ� เลิศดี
62021000445 นางสาวรุ,งทิวา ยอยรู�รอบ
62021000446 นายชาญณรงค� ทรงนิสสัย
62021000447 นายสุรเชษฐ� ทิพย�เนตร�
62021000448 นางสาวธมลวรรณ โพธ์ิศรี
62021000449 นางสาวกชกร ฉายวัฒนา
62021000450 นางสาวณัฐวดี โอชารส

หน�า 15 จาก 28          



เลขประจําตัวสอบ                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

62021000451 นางสาวสุกัญญา ทวีชาติ
62021000452 นางสาววลีรัตน� กลิ่นเกษร
62021000453 นางสาวธัญญารัตน� ป<ยวัด
62021000454 นางสาวกัณฐมณี บุญเงิน
62021000455 นางสาวสตรีรัตน� เทียนเงิน
62021000456 นายสุขเกษม กลิ่นมาก
62021000457 นางสาวพัทธวรรณ ขําจันทร�
62021000458 นางสาวศศิวิมล แก�ววิชิต
62021000459 นายพชรพล สภาพพร
62021000460 นางสาวพิริดา สุขชื่น
62021000461 นายทัศยุ ศรีแสงฉาย
62021000462 นายกฤตพรต นาคะ
62021000463 นางสาวศรสวรรค� บุญมาวงศ�
62021000464 นางสาวเสาวนีย� หวังความชอบ
62021000465 นางสาวธีรดา บุญแสง
62021000466 นายสุรศักด์ิ กลัดทรัพย�
62021000467 นายพีรภาส ฉัตรโสภณ
62021000468 นางสาววิไลวรรณ โพธ์ินิล
62021000469 นายอุเทน ฉายจันทร�
62021000470 นายคมสันต� จ,าทัพ
62021000471 นางสาวภารตี อุทัยธรรม
62021000472 นายกฤษณพล พ่ึงฤทธ์ิ
62021000473 นางสาววิลาสินี สีสม
62021000474 นายจารุพงษ� เอี่ยมสงคราม
62021000475 นายสหรัฐ ศรีเกษม
62021000476 นางสาวเมธาพร แสนทวีสุข
62021000477 นางสุภัสสร แดงรักษ�
62021000478 นางสาววราภรณ� เกษสาคร
62021000479 นายเทพนิมิตร โพธ์ิแป0น
62021000480 นางสาวกมลพรรณ บัญญัติทรัพย�
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62021000481 นายวัชรมงคล คํานาค
62021000482 นายเอนก วงเพ็ง
62021000483 นางสาวปาณิศา ไกรฤทธ์ิ
62021000484 นายพชร นาคประเสริฐ
62021000485 นางสาวบงกช บุญกัน
62021000486 นางสาวภัทรวรรณ เนขขัมม�
62021000487 นางสาวมณีวรรณ กวางประเสริฐ
62021000488 นางสาวเสาวลักษณ� สิงหล
62021000489 นางสาวสุธีมนต� ไกรเมฆ
62021000490 นางสาวชลธิชา จิตตสวัสด์ิไทย
62021000491 นางสาวลลินทิพย� ดวงแก�ว
62021000492 นางสาวทักษพร โพธิรัตน�
62021000493 นางสาววาสนา อินทร�พรม
62021000494 นางสาวชนินาถ พานิช
62021000495 นางสาวชลธิชา พ,วงนาค
62021000496 นางสาวจิราพร บุญเอี่ยม
62021000497 นางสาวกรกนก บํารุงศักด์ิ
62021000498 นางสาววรวรรณ บุตรดาวงค�
62021000499 นางสาวศิริรัตน� ดิษฐเจริญ
62021000500 นายอมรเทพ อภิเนาวนิเวศน�
62021000501 นางสาวเพชรไพลิน เพ่ิมลาภ
62021000502 นางสาวนฤมล ม่ังค่ัง
62021000503 นางสาวนฤมล ล�วนทอง
62021000504 นางสาวสุกัญญา ฉินระวงษ�
62021000505 นางสาวลัทธวรรณ โฉมเชิด
62021000506 นางผกาวรรณ อัมภรัตน�
62021000507 นายพงศ�ศิริ ศรีสวัสด์ิ
62021000508 นางสาวอภัสรา ช�างชาวนา
62021000509 นางสาวรัญชนา งามผล
62021000510 นางสาวจันทิมา พัฒนศิริ
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62021000511 นางสาวนิศาชล คําชาติ
62021000512 นายสุชาติ สังวรณ�วงษ�
62021000513 นางสาวเบญญาภา โพธ์ิไกรสวรรค�
62021000514 นางสาวสําอางค� ศรีสุพรรณ
62021000515 นางสาวพัสตราภรณ� จันทร�จารุภัค
62021000516 นางสาวสุรนรรค� อินทร�เจริญ
62021000517 นายภัทรชัย ฉิมวิหค
62021000518 นางสาววรพรรณ มงคลศรีวิทยา
62021000519 นายวสันต� มาลาคีรีกุล
62021000520 นางสาววรรณา พลับพลา
62021000521 นางสาวนุชจรีย� ตาตะสิงห�
62021000522 นางสาววรรณพร สุขมา
62021000523 นางสาวธิดารัตน� หม่ืนสุกแสง
62021000524 นายธนาวุฒิ ปราบณรงค�
62021000525 นางสาวบุษรากรณ� เสือวงษ�
62021000526 นางสาวศิริยาภรณ� โกยทา
62021000527 นางสาวพัชราภร ทองนุ�ย
62021000528 นางสาวกัญญา ดวงต�อย
62021000529 นายวสวัตต์ิ เหลืองโสภากร
62021000530 นางสาวภัทรวดี เชื้อบุญ
62021000531 นางสาวลลิตพรรณ คําตัน
62021000532 นางสาวเบญญา จันทร�สอน
62021000533 นางสาวลูกจันทร� ใยมะเด่ือ
62021000534 นางสาวสุภัสสรา ใจซ่ือ
62021000535 นางสาวอัจฉรา เชิดเมืองปLก
62021000536 นางสาวณัฐกาญจน� อินทรตุล
62021000537 นางสาวกันยารัตน� สุริยะแก�ว
62021000538 นางสาวนิลาวรรณ ใจบุญ
62021000539 นางสาวพัทธนันท� บุญมี
62021000540 นายสมพงศ� สมราช
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62021000541 นายธนัชธรณ� มีเกตุ
62021000542 นางสาวปนัดดา เงินงาม
62021000543 นางสาวฉัตรชดาพร ฉิมพาลี
62021000544 นางสาวสุดารัตน� ดอกมะขาม
62021000545 นางสาวจันทรัตน� แก�วเทศ
62021000546 นางสาววิภาวี กล�าสาริกิจ
62021000547 นางสาววิภาดา เยาวบุตร
62021000548 นางสาวสุรีรัตน� เทศสลุด
62021000549 นายทนินทร� เปรมมณี
62021000550 นางสาวรัตนาภรณ� เวฬุวะนารักษ�
62021000551 นางสาวชัญญานุช อินทะศักด์ิ
62021000552 นางสาววลัยลักษณ� หลักวิโรจน�
62021000553 นางสาวสุพิชชา พลเย่ียม
62021000554 นายนิติพล บัวพันธ�
62021000555 นางสาวศิรินุช เวชสุวรรณ�
62021000556 นางสาวสรรฉัตร วงศ�ธนะบูรณ�
62021000557 นางสาวจุฑารัตน� เกิดศรี
62021000558 นางสาวรุ,งอรุณ พิมพ�ทอง
62021000559 นายจักรรินทร� คุ�มสว,าง
62021000560 นางสาวนฤมล กล,อมเกลี้ยง
62021000561 นางสาวศศิธร ย้ิมเอี่ยมวัฒนา
62021000562 นางสาวรัตนาภรณ� ย้ิมประเสริฐ
62021000563 นางสาวณัฐรัตน� บุปผา
62021000564 นางสาวชญาภา มะณีรัตน�
62021000565 นางสาวจริยา ผ,องใส
62021000566 นางสาววารุณี คล�ายเจียม
62021000567 นางสาวประภา เอี่ยมละออ
62021000568 นางสาวอธิติญา สมนาม
62021000569 นางสาวจันทิมา หลาทอง
62021000570 นางสาววิภาดา เปรมภักดี
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62021000571 นางสาวจิดาภา ด�วงจอกนอก
62021000572 นายกลวัชร พวงมาลา
62021000573 นางพรพิมล พรบุตร
62021000574 นางสาววรวรรณ ดวงตะวัน
62021000575 นางสาวจิราวรรณ เหมือนแก�ว
62021000576 นายพยัคฆพล จันทร�สมบัติ
62021000577 นางสาวปรัชญา สังข�สุวรรณ
62021000578 นายเอกรินทร� ยอดอ,อน 
62021000579 นางสาววิจิตรา กิตติรัตนานนท�
62021000580 นายสิทธิพร จ�อยสาคู
62021000581 นางสาวภัทรภา เนขขัมม�
62021000582 นายกวีวัฒน� ป0อมทอง
62021000583 นางสาวอิษยาณัฐ เทศธรรม
62021000584 นางสาวดวงกมล ศิริคํา
62021000585 นางสาวเบญจวรรณ ณ น,าน
62021000586 นายรัตนพันธุ� ท�วมวงษ�
62021000587 นายจตุพร เคร,งครัด
62021000588 นางสาวพิทชยา สาตร�ปราง
62021000589 นางสาวสริตา อ,อนอินทร�
62021000590 นางสาวทัชษณีย� นารินทร�
62021000591 นางสาวกาญจนา บุญคง
62021000592 นายดิเรก สายทรัพย�
62021000593 นายราเมศวร� อินทุรัตน�
62021000594 นางสาวสโรชา อรรถเดชา
62021000595 นายศิริชัย นิ่มอนงค�
62021000596 นางสาวโยษิตา บานเย็นงาม
62021000597 นายสมชาย ชื่นหิรัญ
62021000598 นางสาวดลยา เชียงทา
62021000599 นางสาวสายรุ�ง เพ็ชร�ไทย
62021000600 นางสาวพรธิดา กาญจนประดิษฐ�
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62021000601 นางสาววัลนภา มณีศรี
62021000602 นางสาวศยามล โกสิตานนท�
62021000603 นางสาวสุดารัตน� กําแก�ว
62021000604 นางอภิรดี ถีจันทร�
62021000605 นางสาวนิศาชล ม,วงทิม
62021000606 นางสาวณัฏฐธิดา วงษา
62021000607 นางสาววาสนา เพชรพรหมมาสตร�
62021000608 นางสาวกิตติพร วิระพันธ�
62021000609 นางสาวพัชรพร สิงห�พันธ�
62021000610 นางสาวนัดดาพร หอมสุวรรณ
62021000611 นางสาวพนิดา จ่ันยาว
62021000612 นางสาวจุฑามาศ อินทร�พรหม
62021000613 นางสาวพรรณมาส สรสิทธ์ิ
62021000614 นางสาววรรณศิณี แซ,โค�ว
62021000615 นายจักรพงศ� อินจันทร�
62021000616 นายอมรเทพ โพธ์ิวรรณ
62021000617 นางสาวศศิธร สมแก�ว
62021000618 นางสาวนภัสวรรณ ว,องวิการณ�
62021000619 นางสาวอรอนงค� อันทะชัย
62021000620 นางสาวเบญจวรรณ การเขว�า
62021000621 นายเอกรินทร� กัลยาวัฒนเจริญ
62021000622 นางสาวรําไพร พิลึก
62021000623 นางสาววิยะดา วัดสิงห�
62021000624 นายนพดล เข็มปLญญา
62021000625 นางสาวพัชรา แก�วปาน
62021000626 นางสาวพลอยไพลิน ทิมิลกุล
62021000627 นายสิทธิรุจ บุญแคล�ว
62021000628 นายณัฐดนัย ศรีประเสริฐ
62021000629 นางสาวภาวิณี อภิสิทธ์ิวณิช
62021000630 นางสาวชญาณี มากพงษ�
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62021000631 นายวิทยา เจริญธัญกรณ�
62021000632 นายณัฐพงษ� เซียน�อย
62021000633 นางสาวสุปรียา บุญกลั่นสอน
62021000634 นายภูมิภัทร แดงประเสริฐ
62021000635 ว,าทSีSร�อยตรีเพชรลัดดา สาอ,อน
62021000636 นางสาวทิติภา ทองนุ�ย
62021000637 นางสาวรัชดาภรณ� พันธุ�สิริภา
62021000638 นางสาวชนากานต� วงษ�เงิน
62021000639 นางสาวมยุรี อรรถพจนี
62021000640 นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณ�ศรี
62021000641 นางสาวอภิญญรัตน� อินทสิทธ์ิ
62021000642 นายลัญฉกร ประยูรเวชช�
62021000643 นางสาววิรัศมี อุบลเขียว
62021000644 นางสาวกนิษฐา พ่ึงเจริญ
62021000645 นางสาวประนอม นาคประสิทธ์ิ
62021000646 นางสาวก่ิงทอง อินยม
62021000647 นางสาวจิรวรรณ จันทร�โนทัย
62021000648 จ.อ.นิธิภัทร พงษ�ธะนะ
62021000649 นางสาวอนัญญา อินทรมณี
62021000650 นายอภิศักด์ิ กล�ารอญ
62021000651 นางสาวณัฐธิดา อ,อนดี
62021000652 นางสาวเจนจิรา แก�วกระจาย
62021000653 นางสาวธณัชชา หลั่งแล,
62021000654 นางสาวสุพรรษา เดชแสง
62021000655 นางสาวกัลยารัตน� ศรสุริวงษ�
62021000656 นางสาวอภิฤดี บุญคง
62021000657 นางสาวเกศแก�ว รักวิชา
62021000658 นางสาวจันทร�ทิพย� บางขาม
62021000659 นางสาวอนพัช สุทธิศักด์ิ
62021000660 นางสาวนุชจรี ขวัญอ,อน
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62021000661 นายพิธาณเลิท ตะพานทอง
62021000662 นางฐิตารีย� ศิริปริยรุ,ง
62021000663 นายชยธร ศักด์ิเพ็ญศรี
62021000664 นางสาวนัสชนก ทองแห�ว
62021000665 นางสาวธนภรณ� สุโขทัย
62021000666 นายอํานาจ เรืองนิมิตร
62021000667 นางสาวจามรี นิยพัฒน�
62021000668 นางสาวศิริวรรณ โห�วงศ�
62021000669 นางสาวรติมา กะระมะหันต�
62021000670 นางสาวอนันตพร ภารักคิด
62021000671 นายภาณุวัฒน� นิยมญาติ
62021000672 นายสรศักด์ิ คําทับทิม
62021000673 นางสาวธนาภรณ� บุตรเพ็ชร
62021000674 นางสาวเจนจิรา ปะมาละ
62021000675 นางสาวอาทิตยา บุญอยู,
62021000676 นางสาวสุณิสา บุญมี
62021000677 นายเสฏฐวุฒิ ศรีวิเชียร
62021000678 นายศุภณัฏฐ� ขีดเขียน
62021000679 นายพรชัย กรุทวงษ�
62021000680 นางสาวพันธุ�ทิพย� ทรัพย�เภา
62021000681 นางสาวเมธวี เพ่ิมทรัพย�
62021000682 นายกฤษณะ ยอดสําเภา
62021000683 นางสาวมุตทิตรา นาอุดม
62021000684 นางสาวรวิสรา พูพรรณา
62021000685 นางสาวภัทรวรรณ ว,องประเสริฐ
62021000686 นางสาวภัทราวดี มีลาภ
62021000687 นายพงศกร ค,อมสิงห�
62021000688 นางสาวมยุรี ถ�วยอิ่ม
62021000689 นางสาวพรพรรณ สุภา
62021000690 นางสาวณัฐชา ใจดีทอง
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62021000691 นายณัฐพงษ� คงหนู
62021000692 นางสาวสุกัญญา เกิดบุญ
62021000693 นางสาวสิริวรรณ สันติวงศ�
62021000694 นางสาวภาวดี สิทธิดา
62021000695 นางสาวณัฐธิสา เหล,าเขตกิจ
62021000696 นายพัฒนพงศ� จันทโชติ
62021000697 นางสาวอนงค�นาถ โพธ์ิทอง
62021000698 นางสาวอมรรัตน� นิรัติศัย
62021000699 นางสาวสุรีย� อินทอง
62021000700 นายนฤพล ผิวบาง
62021000701 นางสาวสุภาภรณ� ตุ�ยหนิ้ว
62021000702 นางสาวสุรีย�รัตน� สามารถ
62021000703 นายคณิศร คฤหานนท�
62021000704 นางสาวกาญจนา ดาทิพย�
62021000705 นายปฐวี เปลี่ยนแปลก
62021000706 นางสาวอรอนงค� ชาวเชียงขวาง
62021000707 นางสาวอมินนา พุดลา
62021000708 นางสาวไพลิน มิดแสง
62021000709 นางสาวญาณัตฉรา แสงจันทร�
62021000710 นายสุธาทัศน� สุขเขต
62021000711 นายอาคม บัวอุไร
62021000712 นางสาวทิวาศรี จันทร�แสง
62021000713 นางสาวนิพารัตน� รอดนวล
62021000714 นางยุภาทิพย� จัตตุวงษ�
62021000715 นางนงคราญ สาระวรรณ�
62021000716 นางสาวจิดาภา เล�งวิลาศ
62021000717 นางสาวสิริยากร บุตรบุญตอม
62021000718 นางสาววรัชยา สีสุข
62021000719 นางสาวเบญจวรรณ เตียวสุวรรณ
62021000720 นางสาวปภาวดี สุวรรณสนธ์ิ
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62021000721 นางจรัสศรี น�อยผล
62021000722 นางสาวณัฐธิดา วรรณสินธ�
62021000723 นายคณิศร สวนเรือง
62021000724 นายเลิศวรรธน� จันทร�เพ็ง
62021000725 นางสาวประภาพรรณ พงษ�ศิริพร
62021000726 นางสาวชนิดา สุขแสง
62021000727 นางสาวกรรณิกา วานิช
62021000728 นายณัชชวินทร� เพ็ญภินันท�
62021000729 นางสาวณัฐนันท� สินสม
62021000730 นางสาวอารีรัตน� สระแก�ว
62021000731 นางสาวธมลวรรณ อินทรไทยวงค�
62021000732 นางสาวอัญชนา กิจประชุม
62021000733 นายวชิราวุธ โสสองชั้น
62021000734 นางสาวอัปสร โตสําฤทธ์ิ
62021000735 นางสาวณัฐธิตา พีระธรรม
62021000736 นางสาววันวิสาข� มีเคลือบ
62021000737 นางสาวกันภิรมย� บัวขาว
62021000738 นายโชคชัย พุตโต
62021000739 นางสาวนวพร สังข�วิเศษ
62021000740 นางสาวภรภัทร ขันหิน
62021000741 นางสาวกมลวรรณ ชัยลังกา
62021000742 นางสาวเจนนิสา กันยายน
62021000743 นายกนกพล พุทธา
62021000744 นางสาวพรหมพร เริงใจ
62021000745 นางสาวอุษา ศรีชัย
62021000746 นางสาวกาญจนาภรณ� โปร,งกลาง
62021000747 นางสาวขวัญชนก แสงสี
62021000748 นางสาวน้ําเพชร ธัญญาหาร 
62021000749 นางสาวลลิตา บุญเชิด
62021000750 นายเจษฎากร กริ่งกลับ
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62021000751 นางสาวจิรัชญา จันทรมณีกุณ
62021000752 นางสาวศิริพร แจ,มใส
62021000753 นางสาวอรวรรณ ชื่นจิตร�
62021000754 นางสาวศันสนีย� จิตตัง
62021000755 นายวิชชากร สถิตย�พงษ�
62021000756 นางสาวราตรีรัตน� โพธ์ิดาษ
62021000757 นายณัฐพล พิกุลโสม
62021000758 นายประพันธ� ร,างใหญ,
62021000759 นางสาวศุภกานต� ศุภกิจวัฒนา
62021000760 นางสาวเมธาวี พุทธิรังสิมาภรณ�
62021000761 นางสาวดวงกมล นาคปนคํา
62021000762 นางสาวปวิตรา เรืองทรัพย�
62021000763 นางสาวพรไพลิน สันติวงศ�
62021000764 นางสาวศิรินันท� กันภัย
62021000765 นางสาวนฤมล ครยก
62021000766 นางสาวศิริวรรณ โตเจริญ
62021000767 นายวศิน อําพันธ�มณี
62021000768 นางสาวกรชนก บุญยะศิลปK
62021000769 นางสาวอุมลทิพย� ขจรศรี
62021000770 นายปLญชยา กล�าหาญ
62021000771 นายพัณกร แสงรื่น
62021000772 นางสาวปาลิตา อภัยกาวี
62021000773 นางสาวอมรรัตน� อู,ประเสริฐ
62021000774 นายเกียรติพงษ� ขําสุนทร
62021000775 นางสาวปวิชญา พิบูลภักดี
62021000776 นางสาวสุปวีณ� ทิมอ,อง
62021000777 นางสาวกมณทรรศ เพชรอ,อน
62021000778 นางสาวชลิตา ภู,โต
62021000779 นางสาวสุชาดา จิตรเกิด
62021000780 นายณรงค� โพธ์ิตะเภา
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62021000781 นายสพล โคกทอง
62021000782 นางสาวสุธิดา วุฒิเดช
62021000783 นางสาวมนัสสินี เรืองขจร
62021000784 นายเศรษฐศิลปK สุปLนนุช
62021000785 นางสาวเกศกนก สุขุมวัฒนะ
62021000786 นางสาวสุกัญญา บรรยงค�
62021000787 นายจิรวัฒน� เพชรปานกัน
62021000788 นายนรินทร� รัตนะ
62021000789 นายบารมี นุ,มนวล
62021000790 นางสาวกัญญารัตน� นุตระ
62021000791 นายพงศกร ชูศักด์ิ
62021000792 นางสาววรรณวิสา โสภาจารีย�
62021000793 นางสาวขวัญใจ สอดส,อง
62021000794 นายปฐมพล ทองพูล
62021000795 นางสาวภัทรภร เหมือนสุวรรณ�
62021000796 นางสาววนีย� นินขัง
62021000797 นางสาวสุธาศิณีย� มีศิลปK
62021000798 นางสาวปวีณา แสงรุศุ
62021000799 นางสาวภัทรมน สุทธิจิต
62021000800 นายธวัชชัย วัดพะยา
62021000801 นางสาวณัฏฐธิดา มีนาค
62021000802 นางสาวณัติณี สาปาน
62021000803 นายพงศกร พงษ�โสภณ
62021000804 นายปรัชญา เผือกเปUย
62021000805 นายดิเรกฤทธ์ิ ไกรษร
62021000806 นายเมธา แสนแก�วทอง
62021000807 นางสาวอภัสรา กองวิเชียร
62021000808 นายชัชนันท� สุขพัทธี
62021000809 นายชรินทร� งามประเสริฐ
62021000810 นางสาวสุภาวดี พวงวิลัย
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62021000811 นางสาวเยาวพา อุ,นแก�ว
62021000812 นายอนันต� ทองคํา
62021000813 นางสาวเสาวคนธ� โตเงิน
62021000814 นายมาฆะชาติ ชูวงค�
62021000815 นายสุรวิชญ� นาคเอี่ยม

จํานวน 815 ราย
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