
เลขประจําตัวสอบ

62023000001 นางสาวหฤดี ละมุลตรี
62023000002 นางสาวอรวรรยา แสงสว�าง
62023000003 นางสาวอรธีรา รสหอม
62023000004 นางสาวทัศนีย� วงษ�เมือง
62023000005 นางสาวพิมพ�มณี วังอาษา
62023000006 นางสาววศินี รักษพรรณ�
62023000007 นายวัลลภ กิจบําเพ็ญ
62023000008 นางสาวจิราพร พรหมภักดี
62023000009 นายป1ฐมวุฒิ มาศสถิตย�
62023000010 นางสาววรนุช จีบแก6ว
62023000011 สิบตํารวจโทนิธิศ มนัส
62023000012 นายภัทรพล อาจหาร
62023000013 นายวิศวพงษ� ไชยแก6ว
62023000014 นางสาวมณฑิรา ชื่นนิ่ม
62023000015 นางสาวสุนิสา มาตรนอก
62023000016 นางสาวดาริน เสือป;า
62023000017 นางสาวนุชนารถ คําวงษ�
62023000018 นางสาวณภัทรารัตน� ที่ดี
62023000019 นางสาวสุนิสา เพ็งสุพรรณ
62023000020 นางสาวปริยอร อ�องสร6อย
62023000021 นางสาวจุฑามาศ สวัสด์ินที
62023000022 นางสาวอารียา พุ�มเกตุ
62023000023 นางธีราภรณ� ลอวิลาร
62023000024 ว�าที่ร6อยตรีอภินันท� เพชรักษ�
62023000025 นางสาวณัฐมน สมรัตน�
62023000026 นางสาวชบาไพร ดาวดึงษ�
62023000027 นางสาวป1ฐวรรณ สุทธิชาญบัญชา
62023000028 นายณัฐวุฒิ ดํารงศักด์ิศิริ
62023000029 นางสาวพัสตราภรณ� ชาวเมืองทอง
62023000030 นายธนธัช สุป1นนี
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62023000031 นางสาวชนากานต� พรรณภักตรา
62023000032 นางสาวสิริกาญจน� ประภาศรี
62023000033 นางสาวอาทิมา รัตนพันธ�
62023000034 นายสรวิช ลูกแก6ว
62023000035 นางสาวประภารัตน� จันทร�ขาว
62023000036 นางสาวปรียาวรรณ สินธ�ชัย
62023000037 นางสาวสุพัตรา ฤกษ�ดี
62023000038 นายป1ญญา คล6อยสวาสด์ิ
62023000039 นางสาวเกวลี คนซ่ือ
62023000040 นางสาวณัฐณิชา ศิริประทุม
62023000041 นายธวัชชัย โห6นา
62023000042 นางสาวป1ทมาพร อุทาจันทร�
62023000043 นายอภิสิทธ์ิ อิงคะวะระ
62023000044 นางสาวศิริขวัญ ดิลกวัฒนโยธิน
62023000045 นางสาวศศิวิมล สัจจะเวทะ
62023000046 นายศรุต ธิวงศ�พรม
62023000047 นายฉัตรชัย ผึ้งทอง
62023000048 นายภัทรคุณ แสงรื่น
62023000049 นางอําพร บุตรอุดม
62023000050 นางสาวพนิตนันท� เหล�าธัญญากิจ
62023000051 นางสาวประภาพร อินทร�ปรางค�
62023000052 นางบุษบง ศุภชัยวัฒนา
62023000053 นายสันติสุข สุขสุแดน
62023000054 ว�าที่ร6อยตรีสมเกียรติ สมคํา
62023000055 นางสาวพัทธนันท� เจริญศิลปF
62023000056 นางสาวอัครยา ทองบุญธรรม
62023000057 นายศตวรรษ อินอ�อน
62023000058 นางอนงค�นาฏ ศรีสันต�
62023000059 นางสาวรุ�งไพลิน ป1ญญาเจริญย่ิง
62023000060 นางสาวโชติกา ทิพย�วงศ�
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62023000061 นายพนารัตน� จิตรา
62023000062 นางสาวณัฐพร สมบูรณ�
62023000063 นางสาวทัศนีย� พุฒซ6อน
62023000064 นางสาวรุสนีดา มาเฮาะ
62023000065 นายพิริยะ ไหมสมบุญ
62023000066 นางสาวภาวิณี ถอนโพธ์ิ
62023000067 นายทรงกต วันดี
62023000068 นางสาวอัมพร จิตภักดี
62023000069 นางสาวสุภาภรณ� บุญทองเถิง
62023000070 นายสิทธิเดช ปานเพ็ชร
62023000071 นางสาวนคร ถึกเพ็ชร
62023000072 นางสาวภิรมย� ศรีพูล
62023000073 นายภาณุพงศ� ฤกษ�ยานีย�
62023000074 นางสาวสุรีพร ทองเอม
62023000075 นายนพรุจ นาคมีสี
62023000076 นางสาวชนัฎภา พูลทัศน�
62023000077 นางสาวชนิสรา ชูรักษ�
62023000078 นางสาวอรจิรา ปJKนอยู�
62023000079 นายปฐมพงศ� กองโสภา
62023000080 นายธรรกร แซ�ย้ัง
62023000081 นางสาวเจนจิรา โนราช
62023000082 นางสาวศศิธร จันทร�กระจ�าง
62023000083 นายรชานนท� ชาวชะไว
62023000084 นางสาวจิราพัชร มันตาพันธ�
62023000085 นางสาวกรแก6ว โฉมแดง
62023000086 นายอานุภาพ ยังย้ิม
62023000087 นายกัลยกฤต เหมทอง
62023000088 นางสาวสุธาสินี แซ�จึง
62023000089 นางสาวปJยะมาศ ขันแข็ง
62023000090 นายไพโรจน� ใบตาเฮ
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62023000091 นายชลากร ธํารงปภาพงษ�
62023000092 นางสาวพรนพา ย้ิมยวน
62023000093 นางสาวกัญญาพัชร แก6วสี
62023000094 นายรัฐพงษ� สุขฉาย
62023000095 นางสาวสิรีธร ป1ชชา
62023000096 นางสาวปรารถนา กัลพันธ�
62023000097 นางสาวทัศนีย� ปานรัก
62023000098 นางสาวมณฑิรา สุดจิตร�
62023000099 นายสหรัฐ มาลาศรี
62023000100 นางสาวจุฑาภรณ� พิมพา
62023000101 นางสาวขนิษฐา เปMยศิริ
62023000102 นายพรสิชล พงษ�เนตร
62023000103 นางสาวริษา ปานนิล
62023000104 นายอร�าม บุญประเสริฐ
62023000105 นายสุทธิพงษ� ผดุงกิจเกษม
62023000106 นางสาวพรทิพย� แปNนงาม
62023000107 นางสาวมนต�ทิพย� จิรามานนท�
62023000108 นายกวิน สมรัตน�
62023000109 นางสาวศิริรัตน� บัวสว�าง
62023000110 นางสาวลลิตา จันทวี
62023000111 นายศตวรรษ นิยมะจันทร�
62023000112 นางสาวระพีพร โยธาจันทร�
62023000113 นางหทัยชนก คณาสิน
62023000114 นางสาวเนื้อทิพย� ธีระกาย
62023000115 นายประภากรณ� จําเริญสัตย�
62023000116 นางสาวมารีสา รื่นพิทักษ�
62023000117 นางดลฤดี เนตรสกุล
62023000118 นายธีรภัทร ขาวบริสุทธ์ิ
62023000119 นางสาวจิราพร ทองสุทธ์ิ
62023000120 นายจิรกิตต์ิ สอนอ�อน
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62023000121 นางสาวรวินท�นิภา ซ่ือสัตย�
62023000122 นางสาวกนกภรณ� รังรักษ�
62023000123 นางสาวณัฐติกาญจน� พลายละหาร
62023000124 นางสาวนวพร ไกรสุขุม
62023000125 นางกมลฉัตร ว�องวิการณ�
62023000126 นางสาวกมลพรรณ ทรงเจริญ
62023000127 นายชานนท� จันทร�ดํา
62023000128 นายอานนท� รัตนบุรี
62023000129 นายเกียรติศักด์ิ สิงหานุวัฒน�
62023000130 นางสาวณิชารีย� บุญประเสริฐ
62023000131 นางสาววัฒนา ทองสร6อย
62023000132 นางสาวประภัสสร มากแสง
62023000133 นางสาวณัฐมน จุลทรัพย�
62023000134 นางสาวณัทณลัลน� ดาพุฒ
62023000135 นางสาวพัชรพร อยู�ไทย
62023000136 นางสาวสุชานันท� สุสะสินธุ�
62023000137 นางสาวนพวรรณ แซ�นิ้ม
62023000138 นายพันธวิศ ไพรวรรณ�
62023000139 นางสาวมัทณา นงนุช
62023000140 นางสาวนารีรัตน� วงค�หล่ํา
62023000141 ว�าที่ร6อยตรีหญิงพรทิพย� อาษารบ
62023000142 นายวัชพล เสรีพงศ�
62023000143 นายพัชรพงศ� หน�ายสังขาร
62023000144 นางสาววัลลภา วุ�นเหลี่ยม
62023000145 นายเอกยุทธ ส�งกลิ่น
62023000146 นางสาวกิตติยา ผาสุข
62023000147 นางสาวลลิตา วงศ�ธนะบูรณ�
62023000148 นางสาวณัฐธินัน ศรีพรหม
62023000149 จ.อ.มาโนช โพธ์ิด6วง
62023000150 นางสาวดวงฤดี มหาวัง
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62023000151 นายกฤตชญา เวชพิพัฒน�ผล
62023000152 นางสาวศุภัคธ�สรัน จิรัฐทะโชติ
62023000153 นายนพอนันต� ว�องไวเมธี
62023000154 นางสาวอฤษธ์ิสรา ประจญ
62023000155 นางสาวจีรวรรณ ขุมทรัพย�
62023000156 นายบุรินทร� สมบูรณ�
62023000157 นางสาวจุรารัตน� สุภะผล
62023000158 นางสาวผกามาศ คําสี
62023000159 พันจ�าอากาศเอกภูวกร พงษ�อนันต�
62023000160 นางสาวนชธณรร ธิติธีรธํารง
62023000161 นางสาวเบญญาภา คํายนต�
62023000162 นางสาวจุฑามาศ อินทรชิต
62023000163 นายยศวัฒน� สิทธิหิรัญรักษ�
62023000164 นางสาวนงนุช ยมดิษฐ�
62023000165 นางสาวอัญวีณ� ธนสมบัติธิติชัย
62023000166 นางสาวจิตรดา แซ�ต้ัง
62023000167 นางสาวปพิชญา แนบกลาง
62023000168 นายภาณุรักษ� แก6วน6อย
62023000169 นายณัฐพล รังคพุทธมานะ
62023000170 นางสาวธัญวรัตม� โตวิจิตร
62023000171 นางสาวเพชรรัตน� พวงกุหลาบ
62023000172 นางสาวกรองกนก แผ�นทอง
62023000173 นางสาวชนัฎดา แก6วพริ้ง
62023000174 นายอุเทน เมืองวงศ�
62023000175 นางสาวจุฑามาส หิริโอ
62023000176 นางสาวพิมพ�นภาลัย ตีระแพทย�
62023000177 นายทรงพล ฉุนหอม
62023000178 นางองุ�น สมสังข�
62023000179 นายณัฐการต� แก6วเขียว
62023000180 นางสาวกมลชนก พูลศิลปF
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62023000181 นายวันชนะ ไชยตัน
62023000182 นางสาวณัฐริกา คําเรือง
62023000183 นายภานุพงศ� ไชยชุมพล
62023000184 นางสาวศศิธร ทุมพัฒน�
62023000185 นางสาวซัลมาร� กาเร็ง
62023000186 นางสาววรรณรัตน� จันทร�นฤมิตร
62023000187 นายณฐพล ขวัญถาวร
62023000188 นางสาวภัทธิรา คณทา
62023000189 นางสาวดาวรุ�ง พ�วงดี
62023000190 นายภาคภูม อินทนะ
62023000191 นางสาวสุนิสา เกาะขุนทด
62023000192 นายภาณุวัฒน� สะทองปา
62023000193 นางสาวปาลิตา อ6นประวัติ
62023000194 นายวิจักริน สุ�มมาตย�
62023000195 นางสาวมลฤดี ฤทธ์ิเต็ม
62023000196 นางสาวสุภาภร โพธิวรรณ�
62023000197 นางสาวจุฑามาศ ภาคอินทรีย�
62023000198 นายพรเทพ สุขบรรจง
62023000199 นางสาวภรภัทร ชัยชนะศิริ
62023000200 นางสาวเบญญาภา อินทร�แขวน
62023000201 นางสาวกิตติยา แตงโพธ์ิ
62023000202 นางสาวจิราพัชร เพ็งประไพ
62023000203 นางสาวอัญชลี คุณสวัสด์ิ
62023000204 นางสาวกฤตยา พุฒหอม
62023000205 นางสาวศิริพร เนียมปาน
62023000206 นางสาวกนกวรรณ ป1Pนนิล
62023000207 นางสาวรักษิณา จันทร�นาค
62023000208 นายปฐมพงษ� แดงรักษ�
62023000209 นางสาวตาเบีย อามัสฆูน
62023000210 นางสาวทิฆัมพร ไม6ทอง
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62023000211 นางสาวธัญลักษม� สาสุข
62023000212 นางสาวพัชรี ขําสุวรรณ
62023000213 นางสาวอริยาภรณ� วงษ�ลีธนาภรณ�
62023000214 นางสาวนิตยา ปลาเงิน
62023000215 นายกรกช กลิ่นกุหลาบ
62023000216 นางสาวศุภลักษณ� เข็มเพ็ชร�
62023000217 นายณัฐวุฒิ ภาศักดี
62023000218 นายกัณฑ�ณวริษฐ� สืบศักด์ิ
62023000219 นางสาวศิรินทรา ใจใหญ�
62023000220 นายพิชญพัฒน� เหลืองอร�าม
62023000221 นางสาวศุภรัตน� แดงทองดี
62023000222 นางสาวสุชัญญา อ�อนศรี
62023000223 นางสาวฤดีภรณ� พุทธเจริญ
62023000224 นายทัศพร สนิทรักษ�
62023000225 นางสาวฉัตรชมภู มาลินันท�
62023000226 นางสาววราภรณ� เดชสุภา
62023000227 นางสาววิจิตรา พิสุทธ์ิชัยกุล
62023000228 นายภคณัฐ วิโย
62023000229 นายศิวกร เตRะขันหมาก
62023000230 นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช
62023000231 นายอัตตชัย พงษ�ช6าง
62023000232 นางสาวอาทิตยา สงวนวงษ�
62023000233 นางสาวภาพพิมพ� เกตุสกุล
62023000234 นายภานุวัฒน� คงคุ6ม
62023000235 นายวิชัย โกษะ
62023000236 นางกรรณิการ� ฐิติวัฒนา
62023000237 นางสาวฐิติกานต� ชูกะนันท�
62023000238 นางสาวธชยา เวฬุวนารักษ�
62023000239 นางสาวต6องตา สุภาวงษ�
62023000240 นางสาวปรียานุช ดีฉนวน
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62023000241 นางสาววรัญญา เมธีอธิยุต
62023000242 นางสาวน้ําทิพย� แจ�มฟNา
62023000243 นายธนภูมิ อ�วมศิริ
62023000244 นางสาวพรปวี นิยมแสง
62023000245 นางสาวชนาพร เขียวอินทร�
62023000246 นางสาวอุทัยวรรณ แสงใส
62023000247 นายจตุพร วงษ�สวัสด์ิ
62023000248 นายวสุรัตน� วรอินทร�
62023000249 นางสาวมันทนา ม่ันคง
62023000250 นางสาวสุวิมล สุวรรณประทีป
62023000251 นางสาววารินทร� ขันธชัย
62023000252 นางสาวสุธาวดี ชุมพล
62023000253 นายยุทธภูมิ สุขสําราญ
62023000254 นายณัฐนนท� ฉิมสง�า
62023000255 นางสาวพวงพยอม สายทอง
62023000256 นายนุบพงษ� เอี่ยมวิจารณ�
62023000257 นางสาวเบญจวรรณ ใหญ�ยงค�
62023000258 นางสาวธีรกานต� มีชัย
62023000259 นายอนุรักษ� จันทร�พลงาม
62023000260 นางสาวจรรยารักษ� จันทมาศ
62023000261 นายนพนันท� ศรีพุทธา
62023000262 นางสาวภัทราพร อินตุ6ย
62023000263 นางสาวกมลพร ทองผิว
62023000264 นายอัครเดช ถ่ินแก6ว
62023000265 นางสาวณัฐรวีนันท� จันทร�แปNน
62023000266 นางสาวพรญาณี ฉํ่ากลิ่น
62023000267 นางสาวพจนารถ จิระเนตร
62023000268 นายกฤษกร แย6มวงษ�
62023000269 นางสาวแพรพรรณ พันธุ�เอี่ยม
62023000270 นางสาวกนกวรรณ สาคร
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62023000271 นางสาวธัญชนก ปู;หลังกล่ํา
62023000272 นายกิตติชัย ศิริทัพ
62023000273 นางสาววิไลพร มาแดง
62023000274 นายสหรัฐ จําเนียรกาล
62023000275 นายณัฐพล บุญสูง
62023000276 นายอิสรากรณ� ภูศิริธิญานนท�
62023000277 นางสาวสุมิตรา สุทธิประภา
62023000278 นางสาวนิศานาถ คํากาง
62023000279 นางสาวอนุสรา แสนนอก
62023000280 ว�าที่ร6อยตรีหญิงวันเพ็ญ สังข�วิชัย
62023000281 นายศรัณยู สมบูรณ�
62023000282 นางสาวจําลองลักษณ� หอมกระจุย
62023000283 นางสาวกมลศรี บุญเลื่อน
62023000284 นางสาวจารุวรรณ อัศวเวโรจน�
62023000285 นางสาวบุษยา ตะเกียงพล
62023000286 ว�าที่ รต.ธณเดช เสนารักษ�
62023000287 นางสาวยลดากรณ� ปJงแก6ว
62023000288 นางสาวจิรายุ ชูช�วย
62023000289 นางสาววนิดา รื่นชล
62023000290 นายวันเฉลิม สุวรรณพันธ�
62023000291 นางสาวชุติมา ชัยฤทธ์ิ
62023000292 นางสาวพรรณนิภา เจริญตา
62023000293 นายมานพ บ6านกล6วย
62023000294 ว�าที่ร6อยตรีหญิงพลอยชมพู อําภรัตน�
62023000295 นางสาวเบญญาภา ขัดคํา
62023000296 นางสาวบุษบา สมสุข
62023000297 นางสาวพัชราภรณ� คํามาพล
62023000298 นางสาวสุภัตรา จําปาทิพย�
62023000299 นางสาวอุษามณีย� เอี่ยมทัด
62023000300 นางสาวพิมรัก รุ�งเรือง
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62023000301 นายรชานนท� จูสกุลวิจิตร
62023000302 นางสาวอรวรรณ ป1Pนเหน�งเพ็ชร
62023000303 นางสาวเสาวลักษณ� เผือกวงษ�
62023000304 นายโกมินทร� เพียอินตา
62023000305 นางสาวสุธีธิดา ตรีผล
62023000306 นางสาวรัชณี สาเขตร�
62023000307 นางสาวสุภัจฉรี ศรีบุบผา
62023000308 นางสาวประภัสสร ราญพล
62023000309 นายพัชรพล บุปผา
62023000310 นางสาวกมลชนก ธรรมโม
62023000311 นางสาวเจนจิรา นันบุญตา
62023000312 นางสาวสุวนันท� กลิ่นสุคนธ�
62023000313 นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
62023000314 นางสาววรารัตน� สุภีวี
62023000315 นางสาวรัชนก ภาษีภักดี
62023000316 นายกวินภพ กฤตวิทย�
62023000317 นางสาวศิริวรรณ เทพา
62023000318 นางสาวกิตติภรณ� บัวบาน
62023000319 นายอัครวินท� อนันต�พิพัฒน�
62023000320 นางสาววรรณวิสา วนิดา
62023000321 นายเดโช ไกรยะราช
62023000322 นายธนกร สมหวาน
62023000323 นายวิริทธ์ิพล พิทักษ�วงศ�
62023000324 นายธนาวุฒิ เพ็งภู�
62023000325 นางสาวกมลวรรณ คล6ายวง
62023000326 นายสุทธิญาพงษ� นามคําธันยธรณ�
62023000327 นางสาวปุณยปวีณ� เขียวทอง
62023000328 นางสาวผกาทิพย� ไตรพัฒน�
62023000329 นางสาวหทัยชนก คงทวี
62023000330 นายภพธรรม แสงชัยภูมิ
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62023000331 นางสาวมัทนา ทินปาน
62023000332 นางสาวทัณฑิกา แสนงาม
62023000333 นายปริญญา ศิลาจันทร�
62023000334 นางสาวศิริรัตน� วชิรเวช
62023000335 นางสาวสุนิสา ชุ�มอ�วม
62023000336 นางสาวเบญจวรรณ พรมเมส
62023000337 นางสาวปุณยาภรณ� แสงภู�
62023000338 นางสาวนุชนาถ เทพหมอยา
62023000339 นางสาวนัยญิกา ทัศนนิติกร
62023000340 นางสาวสุดา ยังเฟUKอง
62023000341 นายวีระยุทธ กันทะมา
62023000342 นางสาวมัสยา เกิดสกุล
62023000343 นางสาวเจนจิรา มายา
62023000344 นายณัฐวิน เดือนแจ�ม
62023000345 นางสาวป1ทมาภรณ� บางค6า
62023000346 นางสาวเนตรนภา พิมวงษ�
62023000347 นางสาวอรอนงค� อรรถาเพ็ชร
62023000348 นางสาวนิรัญชนา อ�วมประเสริฐ
62023000349 นางสาวกาหลง จันทร�เกษม
62023000350 นางสาวสุดารัตน� ทองคําประดับ
62023000351 นางสาวภาวิดา กันทยศ
62023000352 นางสาวอภิญญา ศิลาพล
62023000353 นางสาวอนุสา เพชรบังเกิด
62023000354 นางสาวเบญจวรรณ มูลมี
62023000355 นางเฑียนไทย อรามรุณ
62023000356 นายสุพจน� ตันธะดา
62023000357 นายภัทรพงษ� ดํารงค�พันธ�
62023000358 นางสาวจุฑามณี เชาว�ตะกูล
62023000359 นางสาวอิงครัศม� พานิช
62023000360 นายปณต ม�วงพันธ�
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62023000361 นายศุภณัฐ วงศ�วาสน�
62023000362 นางสาวธวัลพร ศุภเลิศ
62023000363 นางสาวสรารัตน� ไหลล6น
62023000364 นางสาวทัศนา เนียมคํา
62023000365 นางสาวอารีรัตน� พ่ึงเนตร
62023000366 นางสาวสุพรรษา เหมหงษ�
62023000367 นางสาวขวัญกมล ขจรโชติพงศ�
62023000368 นางสาวเบญจรัตน� ผ�องแผ6ว
62023000369 นางสาวบุษรินทร� จริตรัมย�
62023000370 นางสาวลักษิกา เรือนแก6ว
62023000371 นางสาวศุภลักษณ� นวลเพ็ชร�
62023000372 นางสาวศศินันท� แสงทอง
62023000373 นางสาววิภาวัส กลั่นใจ
62023000374 นางสาวณัฐกานต� ศรีรารัตน�
62023000375 นางมณฑิณี ศรีสกุล
62023000376 นางสาววิภาพร เพ็งเสง่ียม
62023000377 นายพรเอนก คําภาลี
62023000378 นางสาวสุชาดา ท�าหาด
62023000379 นางสาวธารารัตน� ฤกษ�จันทร�
62023000380 นายนฤพล เอี่ยมสอาด
62023000381 นางสาวธาราภรณ� เคหะรุณ
62023000382 นางสาวผกาสินี ไฝสัมฤทธ์ิ
62023000383 นายวีรยุทธ รักษาไพรวัลย�
62023000384 นายสิทธิพร ใจกว6าง
62023000385 นางสาวป1ทมา แพรศรี
62023000386 นางสาวปรียานุช ขุนคํ้า
62023000387 นางสาวณัฏฐิกา แซ�หย่ี
62023000388 นายสมยศ เมณฑ�กูล
62023000389 นางสาวทิพวัลย� ศรีหนองเม็ก
62023000390 นางสาวกนกวรรณ โนนแก6ว
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62023000391 นางสาวสุนิสา ทาคําสุข
62023000392 นายอัศม�เดช คงขํา
62023000393 นางสาวแพรพลอย ลานเลี้ยงชีพ
62023000394 นางสรินทร�ญา ปาณะศรี
62023000395 นางสาวสุนิษา บัวพันธุ�
62023000396 นางสาวศิรันญา ต้ังเลิศสกุล
62023000397 นางสาวพิมพ�มาดา รุ�งเรือง
62023000398 นางสาวพรชนก ชัยวิชู
62023000399 นางสาวอาลิษา ทศพร
62023000400 นางสาวทิพารมย� สิงห�ประพันธ�
62023000401 นายพงศ�ภัทร� ประทิน
62023000402 นายศรราม หม6อทอง
62023000403 นางสาวชญานิศวร� เล6าศิลปไพศาล
62023000404 นางสาวสุพรรษา เม�นสุวรรณ�
62023000405 นางสาวพุทธิดา เลิศจิตรานนท�
62023000406 นางสาวธิดารัตน� ไตรบรรณ�
62023000407 นางนาถนภัส ดวงเกตุ
62023000408 นายศาคณิต ปลอดทอง
62023000409 นายณรงค� กลิ่นหอม
62023000410 นายชัยสิทธ์ิ แคนทอง
62023000411 นายดิลก สุพรรณชาติ
62023000412 นายณัฐพงษ� มณีขํา
62023000413 นายชัชชัย มณีโชติ
62023000414 นางสาววรพรรณ สุกแก6ว
62023000415 นางสาวพัชรา พุ�มชุมแสง
62023000416 นางสาวทัศนีย� นิสราช
62023000417 นายชนินทร� สังข�วิเศษ
62023000418 นางสาวชลธิชา จันทร
62023000419 นางสาวสุรีพร ผูกพันธ�
62023000420 นายเทอดพงษ� สิงหะวงค�
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62023000421 นางฐิติยา วิหารธรรมเม
62023000422 นายสุรพล ไกรศร
62023000423 นายกัณฑพัช ชาติวงศ�
62023000424 นางสาวธิยารัตน� ไตรรงค�กอบศิริ
62023000425 นางสาวชฎากาญจน� วิชัยปะ
62023000426 นายฐิตินนท� มาตรวิจิตร
62023000427 นางสาวนันทิมา สุวรรณรงค�
62023000428 นายอดิสิทธ์ิ ทรัพย�เทา
62023000429 นางสาววิชชุมา สิงหะภูกาม
62023000430 นางสาวปภัชญา พัฒนาพุฒิธร
62023000431 นางสาวพัชรี บัวอาจ
62023000432 นางสาวพลอยปภัสร� จันทะนาม
62023000433 นางสาววันเพ็ญ ชัยดา
62023000434 นายไพศาล คุ6มแสง
62023000435 นางสาวอรอุมา ชูแช�ม
62023000436 นางสาวปวีณา ดวงแสง
62023000437 นางสาวภัคมณฑน� เลิศธนชัยจินดา
62023000438 นางสาวสุชาดา จิราพงษ�
62023000439 นายกาญจน� อุ�นคุณธรรม
62023000440 นายอานนท� พุทธกิจ
62023000441 นายพจนศักด์ิ นุ�นหรน
62023000442 นางสาวจิราพร ศรีวิเศษ
62023000443 นางสาวผกามาศ กงย่ี
62023000444 นางสาวดนิตา ทองฤทธ์ิ
62023000445 นางสาวสุภัทรา สิงหาพันธ�
62023000446 นางสาวกิติยา อุ�มรูปงาม
62023000447 นายมณฑล บุญชื่น
62023000448 นายนคร ขันตWาม
62023000449 ว�าที่ร6อยตรีหญิงณัฐกุล ต�องสุนทร
62023000450 นายประโยชน� จุลวานิช
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62023000451 นายนพพล อินทรทัศน�
62023000452 นางสาวภคพร พันธุนนท�
62023000453 นางสาววีราภรณ� ครองญาติ
62023000454 นางสาวสาวรส ภูมิชัย
62023000455 นางสาวศลิษา บุญดล
62023000456 นางสาวรวิษฎา อินทรบุตร
62023000457 นางสาวพัดชณียา มุละสีวะ
62023000458 นางสาวณัฐมน สุวรรณคัณฑิ
62023000459 นางสาวธิดารัตน� อินทร�ทอง
62023000460 นายธีระพงษ� สัมมะดี
62023000461 นางสาวนุจรี เตียเติมศุภผล
62023000462 นางสาวทิพย�พวรรณ ศรีเมือง
62023000463 นางรุ�งทิพย� จินตกสิกรรม
62023000464 นายพุทธิพงศ� ฉิมมา
62023000465 นางสาวภัทรานิษฐ� เต�าสุวรรณ
62023000466 นางสาวศิริลักษณ� อินทะสิทธ์ิ
62023000467 นางสาวสุรีรักษ� พยุงศิลปF
62023000468 นางสาวสุรีรัตน� ม่ันกันนาน
62023000469 นางสาวปนัดดา เพชรพล
62023000470 นายปราโมทย� แม�นศร
62023000471 นางสาวอรพรรณ พวงมะลิ
62023000472 นายอนุวัฒน� เครือแก6ว
62023000473 นางสาวบุษรินทร� อยู�นิ่ม
62023000474 นางสาวสุณิสา กลั่นทอง
62023000475 นางสาวจิราภา ปุระชะตา
62023000476 นางสาวณัฐรินีย� หมวกมณี
62023000477 นายพิเชษฐ� จอมวิเชียร
62023000478 นางสาวเกษราภรณ� เกตุมาก
62023000479 นางสาวสุพรรษา กล่ําเข็ม
62023000480 นายพีรพงษ� สิทธิมาท
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62023000481 นายกนิษฐพงศ� สงวนรัตน�
62023000482 นางสาวจิณห�วรา มังคละวงศ�
62023000483 นางสาวณัฐพัชร� แก�นสากล
62023000484 นางสาวนุชสรา อู�พันธุ�
62023000485 นางสาวศิริรัตน� วิลัยวัฒน�
62023000486 นางสาวศุภนัฏ รัฐเมือง
62023000487 นางสาวบุรัสกร เข็มทอง
62023000488 นางมะนิดา ทองปรอน
62023000489 นางสาวณัฐสิยาภรณ� รอดหิรัญ
62023000490 นางสาวสุรางคนา แจ6งศรี
62023000491 นายสงกรานต� โคตะวิน
62023000492 นายวรินทร ศรีนวลละออง
62023000493 นางสาววรรณวิมล แตงโสภา
62023000494 นางสาวมธุรส บุญผ�อง
62023000495 นางสาวขวัญชนก จินตนา
62023000496 นายกัมพล มีเม�น
62023000497 นางรําแพน สมสุข
62023000498 นางสาวป1ญญภัทร� รัตนโสม
62023000499 นางสาวปฏิมาภรณ� ศิวิลัย
62023000500 นางสาวกฤษณา สุภามงคล
62023000501 นางสาวสุธิชา ปานบัณฑิตย�
62023000502 นายขจรพงศ� มีใจซ่ือ
62023000503 นายจตุวิทย� แซ�เฮง
62023000504 นางสาวรุ�งทิวา วิชชุชนินทร
62023000505 นางสาวน้ําฝน เล็กเมฆา
62023000506 นางสาวศุภานัน คําแจ6ง
62023000507 นางสาวสุชาดา สังกัดกลาง
62023000508 นางสาวชุติมา เกียรติรุ�งเรือง
62023000509 นางศรีแพร ธาราเสาวรภย�
62023000510 นายจักรพันธ� ไวยนาคร

หน6า 17 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023000511 นางสาวลิสา กล่ําบุตร
62023000512 นางสาวสุนิสา ดวงแก6ว
62023000513 นางสาวนริสรา หาไม6ตรี
62023000514 นายสัญชัย เหลืองวิไล
62023000515 นางสาวเพ็ญชญา โพธ์ิศรี
62023000516 นายณัฐธพงษ� โตสุวรรณ�ขจร
62023000517 นางสาวชนาภัทร ธรรมเสน
62023000518 นายเฉลิมชัย เผื่อนสุริยา
62023000519 นางสาวกัลญา พันธุรัตน�
62023000520 นางสาววัลลี ธรรมปุรา
62023000521 นางสาวขนิษฐา ม่ันเจริญ
62023000522 นางสาวพัฒนา อ�อนจันทร�
62023000523 นายเอกภพ สุขอ่ํา
62023000524 นางสาวประภากร รัตนาเดชาชัย
62023000525 นางสาววชิรญาณ� ผลสวัสด์ิ
62023000526 นางสาววัชรีพร สุขศิริ
62023000527 นางสาวณัฐนันท� ขําเดช
62023000528 นางสาวพัฒนา อินทะเรืองศร
62023000529 นางสาวศิริสุข เทียนเล็ก
62023000530 นางสาวรวีวรรณ เหลืองรุ�งทรัพย�
62023000531 นางสาวกนกวรรณ มาลัย
62023000532 นางสาวณัฏฐ�ธิดา น้ํานุช
62023000533 นางสาวเปมิกา บุญไทย
62023000534 นายธีรพล เริงพิพัฒน�
62023000535 นางสาวภารวี ใจเที่ยง
62023000536 นางสาววงษ�พรรณ อรรคบุตร
62023000537 นางสาวรัตนา ทองมาก
62023000538 นางสาวพลอยนภัส ศาสตร�สมัย
62023000539 นางสาวกาญจนาภรณ� ปุษรังสรรค�
62023000540 นางสาวนิตยาภรณ� เกตุสกุล
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62023000541 นางสาวสมฤทัย พระวิจิตร�
62023000542 นายชัยวุฒิ แซ�กือ
62023000543 นายปฐมพงศ� นาถมทอง
62023000544 นายอภิชาติ สาขา
62023000545 นางสาวศรสวรรค� ใจรักษ�
62023000546 นายสมชาย บดนอก
62023000547 นายศรัณยู ผ�องคล6าย
62023000548 นางสาวนารีรัตน� ทิขัด
62023000549 นางสาวสรัญญา ลาทอง
62023000550 นางสาวพรทิพย� รัตนพรม
62023000551 นายพนมเหล็ก จิตโชคอํานวย
62023000552 นางสาวพรพิมล พรหมมาพันธุ�
62023000553 นางสาวชนาภา นิลสนธิ
62023000554 นายกิติพงษ� สุขพรรณพิมพ�
62023000555 นายศรัณย� รอดพรม
62023000556 นางสาวดวงเนตร นุ�มชื่น
62023000557 นางสาวพิมพ�สุภา แย6มวงษ�
62023000558 นางสาวกรกนก ช�างหลอม
62023000559 นางสาวนริศรา นุ�มเจริญ
62023000560 นางสาวพรณรินทร� ดีดผึ้ง
62023000561 นางสาวฟNารรัษฐญา อารมณ�รุ�งสมบัศ
62023000562 นายธนเทพ ชูเทียน
62023000563 นางสาวสุวรรณา แก6วจันทร�
62023000564 นางสาววรารัตน� บรรลือฤทธ์ิ
62023000565 นายสิริชัย เขียวแก�
62023000566 นางสาวรติมา เงินกร
62023000567 นางสาวปาริชาติ ไทรทอง
62023000568 นายเนติพงษ� นันทเวช
62023000569 นางสาวสุนิสา บัวเหม
62023000570 นางสาวจุฑาพิชญ� ทองสงค�
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62023000571 นายกฤษณะ โพธ์ิเจริญ
62023000572 นางสาวเกวรี พลศร
62023000573 นางสาวทัศนีย� ไหลพ่ึงทอง
62023000574 นางสาวหทัยชนก ไขแสงทอง
62023000575 นางสาวมัสนา กาเร็ง
62023000576 นางสาวพรรณธร อ�อนศรี
62023000577 นางสาวอรรวินท� ธัญญเจริญ
62023000578 นางสาวพรทิพย� แสงรุศุ
62023000579 นางสาวภารดี สิทธิชัย
62023000580 นางสาวเมธาวี ถูระบุตร
62023000581 นางสาวบุษยา เดชเกศรินทร�
62023000582 นางสาวฐิตารีย� เจาะจิตรชื่น
62023000583 นายวรพจน� บุญแย6ม
62023000584 นายอภิชาติ ชอบค6าขาย
62023000585 นายสุรชัย พลเทพ
62023000586 นางสาวมุสิตาพร นนธิจันทร�
62023000587 นางสาวเรวดี พูนสิทธิโชคชัย
62023000588 นายธนกร นกสกุล
62023000589 นายธนพล คําแพร
62023000590 นายภาณุพงศ� ชินประหัษฐ�
62023000591 นายสุพัศ ประเสริฐมา
62023000592 นายสุชาติ ศักด์ิสุพรรณ
62023000593 นางสาวธัญญลักษณ� แสงกํ่า
62023000594 นางสาวศิริพร ศาสนกุล
62023000595 นางสาวนิภาพร อ�องลา
62023000596 นางสาวพรวรรณี จาริพิบูล
62023000597 นายสุขวิช บุญมา
62023000598 นางสาวจิราพร จันทร�ทอง
62023000599 นางสาวพิชชา บุญช�วย
62023000600 นางรุ�งรัศมี ทองจําปา
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62023000601 นางสาวภัทรภรณ� เพ�งสุข
62023000602 นางสาวพรนิภา วิถารมย�
62023000603 นายธนัทพงศ� เทพนาม
62023000604 นางสาวเพชรรัตน� จุลอําพันธ�
62023000605 นางสาวนริสรา อินทรวงค�
62023000606 นางสาวเบญจมาภรณ� สายะวงศ�
62023000607 นางสาวณัฐกมล หาเรือนพืชน�
62023000608 นายมหรรณพ อ�อนดี
62023000609 นายชัยวัฒน� ซ้ิมสุวรรณ
62023000610 นายสิทธิพันธ� ศูนย�สิทธ์ิ
62023000611 นางสาวศศิพร จรูญวัชรพันธ�
62023000612 นางสาวสุพัตตรา นุชพูล
62023000613 นางสาวผกามาศ โฉมเชิด
62023000614 นางสาวผกากานต� แสงเมือง
62023000615 นางสาวศศิธร กิติสาร
62023000616 นายจิรวัฒน� ชัยชนะ
62023000617 นายชาตรี เสือสะเดา
62023000618 นางสาวศศิธร สมศักด์ิ
62023000619 นางมัสสิยาภรณ� ชัยคํา
62023000620 นางสาวเสาวณีย� ชัยบุรินทร�
62023000621 นางสาววราภรณ� โสสองชั้น
62023000622 นางสาววรรณนิดา มนุษย�จันทร�
62023000623 นางสาวจินตหรา อินทร�สกุล
62023000624 นางนิพา ฤทธ์ิหิรัญ
62023000625 นางสาวกิจติมา แจ�มแสง
62023000626 นางสาวบุษกร เกตุแก6ว
62023000627 นายณัฐวัฒน� เราเจริญศิลปF
62023000628 นางสาววรรณา เนียมแก6ว
62023000629 นายศุภฤกษ� สุดสวาท
62023000630 นางสาวทิพวรรณ นิลละออ
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62023000631 นางสาวป1ทมพรรณ ป1ตวิน
62023000632 นางสาวสุธิดา พงษ�เผือก
62023000633 นางสาวนุชจเรศ เส็งมี
62023000634 นายธนกฤต จิรภคนันต�
62023000635 นายปJยะพงษ� กาบตุ6ม
62023000636 นางสาวสุพัฒตรา วงศ�คําจันทร�
62023000637 นางสาวนลินนิภา วงษ�สัญญา
62023000638 นางสาวมาลีวรรณ ม�วงตะเภา
62023000639 นางสาวกรณิการ� ว�องไว
62023000640 นางสาวศศิวิมล จันทโคต
62023000641 นางสาวกรรณิการ� จันทร�พงษ�
62023000642 นางสาวโสรัตน� เรืองฤทธ์ิกูล
62023000643 นางสาวธีรนุช ทองพันชั่ง
62023000644 นางชุลีพร เกตุอําพร
62023000645 นางสาวทิพวรรณ แย6มบํารุง
62023000646 นางสาวป1ทมาพร มณีรัตน�
62023000647 นายฤทธิชัย ปJยะวาทิน
62023000648 นายธีรพันธ� บัวเบิกบาน
62023000649 นายกรภัทร� ประชากุล
62023000650 นายสุทธิชัย พิมพ�จันดา
62023000651 นางสาวพุทธิดา แสนสงค�
62023000652 นางสาวศุกลภัทร มีลักษณะ
62023000653 นางสาวนารีรัตน� พูลสวัสด์ิ
62023000654 สตทพิชยะ พุทธมอญ
62023000655 นางสาววริษา เชื้อกสิการ
62023000656 นางสาวเนตรนภา สวากัลปF
62023000657 นายมนตรี สีวิลัย
62023000658 นางสาวสุธาทิพย� เล6าการนา
62023000659 นางสาววันวิสาข� เดือนกว6าง
62023000660 นางสาวธัญญรัตน� เปลี่ยนสินชัย
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62023000661 นางสาวจุฑามาส พูลลาย
62023000662 นางสาววนิดา คําคุณ
62023000663 นางสาววิภาดา สุบิน
62023000664 นายสุภณัฏฐ� ภาคพิบูลย�
62023000665 นางสาวรัตติกานต� เรืองสารณ�
62023000666 นางสาววันวิสาข� ย่ียวน
62023000667 นางสาวจุฑาภรณ� คุ6มกาย
62023000668 นางสาววรัญญา ชาติไชยวงศ�
62023000669 นางสาวทัศนีย� ยวดยง
62023000670 นางสาววิภัสรา ศุภวราพงษ�
62023000671 นางสาวศุภลักษณ� ศรีดี
62023000672 นายนเรศ เหล�าพลายนาค
62023000673 นายศรอนันต� จันทร�มา
62023000674 นางสาวรัตนา ประสารวัน
62023000675 นางสาวสุภาพร สมัครเขตรกิจ
62023000676 นางวรวตี บุญปลูก
62023000677 นางสาวสไบทิพย� เกาไศยนันท�
62023000678 นางสาววาสิตา หอมสุวรรณ
62023000679 นางสาวทิวาวรรณ กลั่นสุข
62023000680 นางสาวชาลิตา รถเพ็ชร
62023000681 นายกิตติคุณ เขียวอุไร
62023000682 นายชาคริต อาลีมีน
62023000683 นางสาวปรียานันท� น้ําฉํ่า
62023000684 นายพิทยา ป1ญญาชัยถาวร
62023000685 นายอนุวรรตน� ป1ตตานี
62023000686 นายวีรวัฒน� ครอบสุข
62023000687 นางสาวชลธิชา มีนิล
62023000688 นายมนตรี เงินงาม
62023000689 นางสาวขวัญตา จันไชยยศ
62023000690 นางสาวศศิธร เกษรบัว
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62023000691 นางสาวนารีรัตน� ฟองสินธุ�
62023000692 นางสาวสุภาพร บุญเรือง
62023000693 นางสาวชินานาถ ชมชื่น
62023000694 นางสาวกรรณิการ� จันทร�พวง
62023000695 นางสาววนิดา มีพัฒนะ
62023000696 นางสาววราลักษณ� เทพบุตรดี
62023000697 นางสาวจันจิรา เรือนอินทร�
62023000698 นางสาวสุนิสา พลนาค
62023000699 นางสาวป1ทมา โค6ป1น
62023000700 นางสาวนุศรา กันเกิด
62023000701 นางสาวกมลลักษณ� ไข�ขํา
62023000702 นางสาวนัทริกา รอดพันดุง
62023000703 นางสาวสิฏฐี เณรเทียน
62023000704 นางสาวณฐยา ศรีน้ําเงิน
62023000705 นายกฤติกา แก6วพูลศรี
62023000706 นางสาวรตา อนุตตรังกูร
62023000707 นางสาววัชรีวรรณ เบ6าสุข
62023000708 นางสาวสุนิสา เสนามาตย�
62023000709 นางสาวกฤติญา ม6าทอง
62023000710 นางสาวน้ําทิพย� ดอกกุหลาบ
62023000711 นายอนุสรณ� คนึงทอง
62023000712 นายนิธิวิชญ� ห6องสวัสด์ิ
62023000713 นางสาวศุภาวรรณ ประสานทรัพย�
62023000714 นายพีรพล กุหลาบวิเชียร
62023000715 นางสาวสุภาวรรณ แก6วนารี
62023000716 นางสาวพัชริดา มะลิมาศ
62023000717 นางสาวใกล6รุ�ง ป1กสีมา
62023000718 นางสาวกัลชณา พฤกษาสรวย
62023000719 นายจตุพล บุญนวน
62023000720 นายชัยรัตน� ทาบุญ
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62023000721 สิบเอกธีระศักด์ิ ทรัพย�ประเสริฐ
62023000722 นางสาวอัญชลี งามเลิศ
62023000723 ว�าที่ร6อยตรีหญิงนารีรัตน� เมืองสุข
62023000724 นางสาวธนภรณ� คล6ายสังข�
62023000725 นายสมาภณ ภิญกิจ
62023000726 นางสาวธรรกมล ภู�ย้ิม
62023000727 นางสาวรวิสรา นิยมธรรม
62023000728 นายสหรัฐ อาดํา
62023000729 นายวิรัตน� วินิจโยนาห�
62023000730 นางสาวจีรภา ด6วงที่สุด
62023000731 นางสาวนพมาศ ทิศสุวรรณ�
62023000732 นางสาวนิลาวัลย� ตระกูลเจริญ
62023000733 นางสาวปาลิตา หนูสวัสด์ิ
62023000734 นายรักเกียรติ ป1Pนศรี
62023000735 นางสาวธิดารัตน� แสนทวีสุข
62023000736 นางสาวสุมาลี ทองบุญ
62023000737 นางสาวสุพัตชา ศรีละออ
62023000738 นางสาวชนัฎฐา อินทโชติ
62023000739 นายเอกลักษณ� ศรีสว�าง
62023000740 นางสาวพรวิมล เดชฤดี
62023000741 นายเสถียรพงษ� ฤทธ์ิเต็ม
62023000742 นางสาวภรณ�ชนก หาระโคตร
62023000743 นายศิรกานต� ดําสุวรรณ�
62023000744 นางธมลวรรณ สาระกูล
62023000745 นางสาวจุไรรัตน� คําเจริญ
62023000746 นางสาวสุวิมล ฟ1กเงิน
62023000747 นางสาวเกวลิน ทัสสี
62023000748 นางสาวชลบุตร หยดย6อย
62023000749 นางสาวรัชนี ธาราวาส
62023000750 นางสาวศวิตา บุญสุขโข
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62023000751 นางสาวณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน�
62023000752 นางสาวอณัญญา วงษ�ธัญญะ
62023000753 นางสาวอัจฉรา แขวงอินทร�
62023000754 นายต6นสกุล งามสง�า
62023000755 นางสาวธราภรณ� ครองไชย
62023000756 นางสาวณิชาภา ป1ญญาหอม
62023000757 นายนิติกุล กุลคีรี
62023000758 นางสาวพัณณิตา หนูนุรัตน�
62023000759 นางสาวรัตนากร กําจัด
62023000760 นางสาวณัชชา สุขสวย
62023000761 นายวิวัฒน� ปุ;นเอื้อง
62023000762 นางศิริณภา สร6อยสูงเนิน
62023000763 นางสาวรัตนพร ปJKนเขียน
62023000764 นางสาวกวิณนาถ อยู�สมบุญ
62023000765 นายสมสวัสด์ิ เชิญสันติกุล
62023000766 นางสาวอรดี ปานเกิด
62023000767 นายศิริพงษ� เข่ือนทหาร
62023000768 นางสาวสุชาดา ขาววิลาศ
62023000769 นางทิพภา เรืองสุทธิ
62023000770 นางสาวสุธาทิพย� ธรรมเภรี
62023000771 นางสาวธันยพร ลักษณะโภคิน
62023000772 นายธนกร สังวรินทะ
62023000773 นางสาวนิภาพร จุฬานนท�
62023000774 นางสาวสุพัตรา จันทัย
62023000775 นายมารุต ธรรมดา
62023000776 นางสาวกรณิการ� พันธ�สาลี
62023000777 นายฐากูรณ� แตงดี
62023000778 นายจิรวัฒน� จินตกสิการณ�
62023000779 นางสาวฉันทิศา เพ่ิมพูล
62023000780 นางสาวมัชฌิมา กลิ่นต�าย
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62023000781 นางสาวสุธิศา เส็งขํา
62023000782 นางสาวภณิดา มีใจม่ัน
62023000783 นายจตุพร หงษา
62023000784 นายคณคมน� คงสุข
62023000785 นางสาวชาลิสา ศรีไทย
62023000786 นายจักรชัย เคนจันทึก
62023000787 นางสาวกานต�ธิดา โพธ์ิกร�าง
62023000788 นางสาววรัครา หนุมาร
62023000789 นางสาวอัสมRะ ฤทธ์ิโต
62023000790 นางสาวก่ิงกาญจน� มณีวงษ�
62023000791 นางสาวประภาพร แสงอุทัย
62023000792 นางสาวสุกัญญา เหง่ียมกลาง
62023000793 นางสาวโกลัญญา ทองวิชิต
62023000794 นางสาววรรณิพา สิงห�โต
62023000795 นางสาวนันนภัสศรณ� นรพัลลภ
62023000796 นางสาวอาภาภรณ� พวงบุบผา
62023000797 นายสุระศักด์ิ คูณขุนทด
62023000798 นายนฤชา พฤกษ�เพ็ชรไพศาล
62023000799 นางสาวศิริพร ลาสีเกตุ
62023000800 นายนิติพงษ� อินทร�หวาน
62023000801 นางสาวณัฏฐาเนตร เหมกระศรี
62023000802 นางสาวชนิกานต� ชัยคิรินทร�
62023000803 นางสาวอมรรัตน� ภู�กลั่น
62023000804 นางสาวตรีเนตร สุดงาม
62023000805 นางสาวธัญชนก วีรวัฒนกุมพะ
62023000806 นายรัชชานนท� เบญจพัชรกุล
62023000807 นายดํารงพล พวงมาลัย
62023000808 นางสาวพรอุษา มาลัย
62023000809 นายพีรศักด์ิ ตาลทรัพย�
62023000810 นางสาวธัญญลักษณ� มะณีวอ
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62023000811 นายวิชญ�พล พงษ�แขก
62023000812 นางสาวศิริกัญญา สวัสชัย
62023000813 นางสาวชาลินี วงค�ชื่น
62023000814 นางศันสนีย� สืบพลาย
62023000815 นายชนะพล ศิริวรรณ
62023000816 นางสาวจิดาภา ปานเนียม
62023000817 นางสาวณัฐลักขณา พุทธิพัฒน�
62023000818 นายกิตต์ิธเนศ โชติสินทิพานนท�
62023000819 นายสราวุฒิ ศรีทับทิม
62023000820 นายฐิติวัสส� ศรีวิชัย
62023000821 นางวัชราภรณ� ป1ญญาวงค�
62023000822 นางสาวมารศรี อินจันทร�สุข
62023000823 นางสาวชไมพร เชยชม
62023000824 นางสาวทิพสุคนธ� จงสมจิตต�
62023000825 นางสาวกานต�ทิตา หอมสุวรรณ�
62023000826 นางสาวอุษา ชมชื่น
62023000827 นางสาวปราณปริยา อิวชาวนา
62023000828 นายอุเทน สุวรรณนาค
62023000829 นางสาวนัฐวรรณ วงศ�พารี
62023000830 นางสาวนัชชา ฉํ่าบุรุษ
62023000831 นายวัชระ แสงทับทิม
62023000832 นายยศกร จันดวงตา
62023000833 นายประภากร มากมี
62023000834 นางสาวจุฑารัตน� บุญมากจุ6ยสีห�
62023000835 นางสาวดลนภา จักรเทพวงศ�
62023000836 นางสาววิลาวัล อํามฤต
62023000837 นางสาวสาวิตรี ศาตร�วงษ�
62023000838 นางสาวภารดา สุวรรณรินทร�
62023000839 นางสาวญาดา มหิทธิรุกข�
62023000840 นางสาวสุภาวดี คงจีน
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62023000841 นายยุทธพล ทรัพย�จาด
62023000842 นายธวัช วงศ�สุวัฒน�
62023000843 นายธนพล แสงสําลี
62023000844 นางสาวปุญชรัศม์ิ ยศมา
62023000845 นางสาวกรวรรณ ม่ันอก
62023000846 นางสาวพรนภสร ปุณณะเวส
62023000847 นางสาวรุ�งลาวัลย� คําภู
62023000848 นายฐิติพันธ� หิรัญแพทย�
62023000849 นางสาวจารุวรรณ วะชะระพันธ�
62023000850 นางเจนกีลา เพ็ชร�ทองคํา
62023000851 นายธเนศ จําปาศักด์ิ
62023000852 นางสาววรัญญา มีหิรัญ
62023000853 จ.ส.ท.ธนากรณ� เส็งลา
62023000854 นางสาวจุฑาทิพย� จันทร�แย6ม
62023000855 นายทศพร พานเที่ยง
62023000856 นางสาววันเพ็ญ ปานเปMย
62023000857 นายชุมพร พูลเพ่ิม
62023000858 นางสาวกุลริศา รัชตะวุฒิ
62023000859 นายวุฒิชัย สอาดศรี
62023000860 นางสาวนิทชนันท� ภู�ประดิษ
62023000861 นายจิตวัติ นุชรักษ�
62023000862 นางสาวศิริพร ฮวดเจริญ
62023000863 นางสาวเกตุสุวรรณา พยัฆชาติ
62023000864 นางสาวสุดารัตน� ทองท6วม
62023000865 นางสาวสาริกา ทองมาเต็ม
62023000866 นายวิทวัส ชื่นสุวรรณ
62023000867 ว�าที่ ร.ต.อภิวัฒน� ช�วยสุวรรณ
62023000868 นางสาวจิรดา รัมมะอรรถ
62023000869 นางสาววรรณศิริ ชาวไร�
62023000870 นางสาวนิลาวัลย� จันดีเรียน
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62023000871 นางสาวธันย�ชนก สมราช
62023000872 นายก6าวมงคล ทองดี
62023000873 นายเจษฎากร กลําพัก
62023000874 นายอภิสิทธ์ิ เจริญชัยสกุล
62023000875 นางสาวสมมาตร ดวงสุวรรณ
62023000876 นางสาวชลธิชา อินตาเส6า
62023000877 นางสาวเพ็ชรชมภู นาคหัวเพ็ชร
62023000878 นางสาวสาลินี คูณลาภเจริญ
62023000879 นางสาวกิตติยากร ชัยวงศ�
62023000880 นางสาวมณฑาทิพย� ครั่นคร6าม
62023000881 นางสาวศศิตา เฉลิมกิจ
62023000882 นายพัชรพล พวงเพียงงาม
62023000883 นางสาวกมลทิพ แย6มกมล
62023000884 นางสาวกชกร รัมมะกรณ�
62023000885 นางสาวกาญจนา สีโห6
62023000886 นางสาวน้ําผึ้ง ไกรพัฒน�
62023000887 นางสาวสุภาณี ฐาปนะดิลก
62023000888 นายพุฒิพงษ� กําลังเพ็ชร�
62023000889 นางสาวฑิตาพันธ� บุญบัวทอง
62023000890 นางสาวอโรชา อินทศร
62023000891 นางสาวปณิชา คงสุขเจริญ
62023000892 นายณัฐสิทธ์ิ ลาภเวช
62023000893 นางสาวพรทิพย� เพ็ชรกระต�าย
62023000894 นางสาวสุมิตรา คงดี
62023000895 นางวรรณธิณีย� คําวาส
62023000896 นายพุทธิพงษ� นิติเชาวกุล
62023000897 นายพรพิศนุ ชินาคํา
62023000898 นายจักรวาลย� เปาริก
62023000899 นางสาวรุ�งทิพย� ชัยพรมมา
62023000900 นางสาวสุภาวดี ยวงอินแปลง
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62023000901 นางสาวเมธิชา ศรีมาวงศ�
62023000902 นายณัฐพงษ� กองคําสุข
62023000903 นางสาวธัญญธร พาณิชย�กุล
62023000904 นางสาวคธาภรณ� กองเงินนอก
62023000905 นายมณฑล เงินประกอบ
62023000906 นายจักรกฤษณ� วะหิม
62023000907 นางสาวพิมชมพู ไทยย้ิม
62023000908 นายกฤษณะ หนูท6าว
62023000909 นางสาวสาลินี หม่ืนจง
62023000910 นายวัชระ ประกอบผล
62023000911 นางสาวภคินี วีระชาติ
62023000912 นางสาวยุวดี ทรัพย�สิน
62023000913 นางสาวสรญา บุญนํามา
62023000914 นางชุติกานต� พุฒิเนตร
62023000915 นางสาวอาริชา สวัสดี
62023000916 นางสาวดวงเนตร เริงใจ
62023000917 นายคมเดช พุทธิมณี
62023000918 นางสาววิกัญญา ทานุวัตร�
62023000919 นายบุญญวัฒน� วงษ�เสือนุ�ม
62023000920 นางสาวศิริรัตน� มณีนิล
62023000921 นางสาวปพิชญา ตามเพ่ิม
62023000922 นางสาววานิสสา ประกาสิทธิผล
62023000923 นายชนะชาติ กังธีระวัฒน�
62023000924 นายเกรียงไกร ชัยชะนะ
62023000925 นางสาวสิริลักษณ� ภูฆัง
62023000926 นายไตรเทพ เต็มหิรัญ
62023000927 นางสาวชุติมา ทองผิว
62023000928 นางสาวศศิวิมล อ�อนแปNน
62023000929 นางสาวนาเดีย การีซอ
62023000930 นางสาวบัณฑิตา บุญช�วย
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62023000931 ส.ต.ท.นนท�ฉัตรเอก บุญชู
62023000932 นางสาวพรไพรินทร� มงคลโพธ์ิ
62023000933 นางสาวพิชชา ควนศิริ
62023000934 นางสาวนฤมล แจ6งความดี
62023000935 นายธนพล แสงเมือง
62023000936 นางสาวปJยะมาศ ศรีจันทร�
62023000937 นางสาวน้ําฝน ทิพย�ดาลา
62023000938 นายเกรียงไกร ทาผา
62023000939 นายพัชรพล ขุมนาค
62023000940 นางสาวจารุรัตน� ผลมะเฟUอง
62023000941 นางสาวจุฬาลักษณ� สกุณา
62023000942 นางสาวมณีรัตน� เถ่ือนคํา
62023000943 นางสาวศิรภัสร� บุญมี
62023000944 นางสาวสุพัชชา จําปาเงิน
62023000945 นางสาวศิริรัตน� บุญเกิด
62023000946 นางสาวผกามาศ เผ�าหอม
62023000947 นางสาวพรไพลิน เดชอุดมสุทธ์ิ
62023000948 นางสาวนันธิดา สุขหิรัญ
62023000949 นางสาวเนตรฤทัย ศรีมันตะ
62023000950 นางสาววรพรรณ จักร�แหลม
62023000951 นายกิตติ เขียวตน
62023000952 นางสาวปวีณา ผลเวช
62023000953 นายกิตติพงษ� รุ�งน6อย
62023000954 นางสาวภัทราภรณ� สุมะนา
62023000955 นางสาวอรวรรณ คํารักษ�
62023000956 นางกรรณิการ� เพชรณรงค�
62023000957 นางสาวเกวลิน สอดศรี
62023000958 นางสาวรัตนา อินทรทัศน�
62023000959 นางสาวกมลชนก ชูอํานาจ
62023000960 นางสาวเกษรินทร� สิงห�ดา
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62023000961 นางสาวกมลวรรณ สะอุทัย
62023000962 นางสาวเบญจวรรณ เกตุทวี
62023000963 นางสาวสุพัตรา กาฬภักดี
62023000964 นางปริยากร หงษ�วานิชย�
62023000965 นางสาวธนวรรณ ขาวช�วง
62023000966 นางสาวนันทิชา บัวม่ัน
62023000967 นางสาวฐิติมา นันทะใจ
62023000968 นายสิทธินันท� สุวรรณที
62023000969 นางสาววาสนา พันธุ�เมือง
62023000970 นางสาวชิดชนก เกิดแจ6ง
62023000971 นายคารม ไทยนิ่ม
62023000972 นายฉัตรชัย แจ�มแจ6ง
62023000973 นางสาวธิติกาญจณ� สุดโท
62023000974 นายอธิสยวัส ริ้มประพันณี
62023000975 นางสาวนงลักษณ� รัศมี
62023000976 นางสาวผกามาศ สองเมือง
62023000977 นายณัฐพงศ� ณรงค�รัตน�
62023000978 นายณัฐวัฒน� ต6นจันทร�
62023000979 นางสาวกมลรัตน� เนียมสุข
62023000980 นางสาวหนึ่งฤทัย ราชบุตร
62023000981 นายศุภกิจ ขําจันทร�
62023000982 นายอภัย เอื้อสุนทร
62023000983 นางสาวสุดารัตน� ศรีหาวงษ�
62023000984 นางสาวธนพรรณ มาทิพย�
62023000985 นางสาวชนนิกานต� ศรีพิทักษ�
62023000986 นางสาวจตุพร กันหา
62023000987 นายศิวัช ผิวผ�อง
62023000988 ว�าที่ ร.ต.หญิงนภารัตน� พลสาร
62023000989 นางสาวปุณยวีร� ม่ิงขวัญ
62023000990 นางสาวพรนภา กุลประดิษฐ�
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62023000991 นางสาวณัฐณิช ขอนอก
62023000992 นายศิวพงษ� ข�าขันมลี
62023000993 นางสาวกฤตยาพร ฉิมจีน
62023000994 นายธนกฤต ตุ6ยกุลนา
62023000995 นายณัฐวัตร ศิริธรรมจักร
62023000996 นางสาวไพรินทร� สืบบุณญารักษ�
62023000997 นางสาวนฤภร สุขเสมอกุล
62023000998 นายศิวะ รุ�งแจ6ง
62023000999 นางสาวนพรัตน� จํานงค�ศิลปF
62023001000 นางสาวสายรุ6ง บุญโต
62023001001 นางสาวแพรวนภา สักลอ
62023001002 นางสาวนภาพร สุมลฑา
62023001003 นายปJยะพงษ� คุ6มดํารงค�
62023001004 นางสาวศุภาลัย ไกรเลิศวัฒนพงศ�
62023001005 นางสาวปJยะมาศ ประสพจิตร�
62023001006 นางสาวใหม�หยง บูรณพันธ�
62023001007 นางสาวยุกตะนันท� ดีนาน
62023001008 นางสาวอรวรรณ อําพร
62023001009 นางสาวทิพยภัสสร� แก6วศรี
62023001010 นางสาวพรพรรณ ศรีสุวรรณ�
62023001011 นางสาวชลรดา ซาวคําเขตร�
62023001012 นางสาวพรพิมพ�พรรณ อุ�นละม6าย
62023001013 นางพิชญาภา ธาราวร
62023001014 นายเนรมิตร� เชียงศรี
62023001015 นางสาวสุพรรณี นํานาค
62023001016 นางสาวพรธีรา ศรีผดุง
62023001017 นางสาวธนิตา ดีวัน
62023001018 นางสาววริษรดา ศิริถาวรชัย
62023001019 นางสาวพิมลทิพย� น6อยรังษี
62023001020 นางสาวอุทัยทิพย� คงเจริญ
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62023001021 นางสาวปJยนันท� หงษ�เวียงจันทร�
62023001022 นางสาวรวิษฎา ทองพรหมดี
62023001023 นางสาวป1ณณิกา โพธิสาร
62023001024 นางสาวสิรีธร กระด่ี
62023001025 นางสาวกรรณิการ ฉิมพลี
62023001026 นายสุดที่รัก ม่ันอ�วม
62023001027 นางสาวพรรณนิภา มาสนุพงษ�
62023001028 นางสาวลักษิกา มณีฤทธ์ิ
62023001029 นางสาวพรพรรณ หาญณรงค�
62023001030 นางสาวจันจิรา แช�มจุ6ย
62023001031 นางสาวกาญจนา หอมจันทร�
62023001032 นางสาวกัญญารัตน� ภู�ขาว
62023001033 นางสาววนัสนันท� กลิ่นประทุม
62023001034 นางสาวภัทรพร มานะทัศน�
62023001035 นางสาวกฤตยา บริบูรณ�
62023001036 นายอนุวัฒน� ราญพล
62023001037 นางสาววรรณนคร โพธาราม
62023001038 นางสาวพัทรลดา อ�อนวงษ�
62023001039 นางสาวอุบลรัตน� เนติ
62023001040 นางสาวสุพรรษา นัยกิจ
62023001041 นางสาวพิจาริน ชัยประสิทธ์ิ
62023001042 นางสาวเมษา เภตรา
62023001043 นางสาวรุ�งนภา อู�แสงทอง
62023001044 นางสาวรัญชิดา วินโกมินทร�
62023001045 นายทวิพัฒน� คล6ายย่ิง
62023001046 นางสาวหฤทัย แก6วอินทร�
62023001047 นางสาวก่ิงกาญจน� ไหวเสทือน
62023001048 นางสาววราวรรณ ปJKนภู�
62023001049 นางภัทริน ปรมัตตานนท�
62023001050 นางสาวพรพรรณ เสถียรทิพย�
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62023001051 นายพงศธร โสภาพ
62023001052 นางสาววัลยา จันทิ
62023001053 นางสาวทิพวรรณ คะชา
62023001054 นางพรทิภา วงศ�หาญ
62023001055 นางสาวกนกวรรณ มงคล
62023001056 นางสาวพรมงคล กล�อมสกุล
62023001057 นางสาวพรพิมล ห�วงแสง
62023001058 วศ.ประสิทธ์ิชัย วันขวา
62023001059 นางสาวดวงกมล ปJKนแก6ว
62023001060 นางสาวธาริณี ลือชาคํา
62023001061 นายชานนทร� แซ�โค6ว
62023001062 นางสาววรนุช กําราบภัย
62023001063 นางสาวกาญจนา ศรีวิลัย
62023001064 นางสาวอาริสา สอาดศรี
62023001065 นางสาวยุพารัตน� กุสุมาลย�
62023001066 นายพัฒพงษ� เต็มเปMKยม
62023001067 นางสาวสุชาวดี หามนตรี
62023001068 นางสาววราภรณ� ภุมรินทร�
62023001069 นางสาวศศิธร เลี้ยงดี
62023001070 นางสาวสุวรรณภา กลิ่นอังกาบ
62023001071 นายฐิติวัฒน� พลายละหาร
62023001072 นางสาวศิริพร กิจสินชัย
62023001073 นางสาวกนิษฐา ศรีสาคร
62023001074 นางสาวสุชาดา จันทร
62023001075 นายมงคล รักคุณ
62023001076 นางสาวณัฐณิชา นิรามัยธรรมกร
62023001077 นายเจตนิพัทธ� สาเขตรการณ�
62023001078 นายชัชวาล ประดิษฐ�
62023001079 นางสาววรรณนภา อินทร�เรือง
62023001080 นายสิทธิณัฐ สุขสําราญ
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62023001081 นางสาวสุพัชชา รักถ่ินเกิด
62023001082 นายพีรเดช บุญประเสริฐ
62023001083 นางสาวอุษา ชูกลิ่น
62023001084 นายกุลชาติ กลิ่นจําปา
62023001085 นางสาวสุนิสา ศรชัย
62023001086 นายจิรายุ จิตรวิไลศรี
62023001087 นางสาววชิรตา วัชรปรัชญานันท�
62023001088 นางสาววิลาสินี ไซประเสริฐ
62023001089 นายภากร พุฒิธรธนพงศ�
62023001090 นางสาวสุนารี พลพรม
62023001091 นางสาวศศิเพ็ญ หวังทรัพย�
62023001092 นางสาวพรรณี แซ�มี
62023001093 นางพิมพาพร กมลพันธ�
62023001094 นายสุทัศน� ศรีวิเศษ
62023001095 นายโอฬาร ใยบัวขาว
62023001096 นางสาวปJKนสุดา วิจิตรขะจี
62023001097 นายภานุพงศ� ภาคีฉาย
62023001098 นางสาวเบญจวรรณ พรรณนิยม
62023001099 นางสาวจารุเนตร บุญปรี
62023001100 นางสาวสายชล ตาลี
62023001101 นางสาววิมลวรรณ ตัณฑิกุล
62023001102 นายวณิชชา ศรีจันทร�ฉาย
62023001103 นายวรวัฒน� สมบัติม่ันคง
62023001104 นางสาววรัญญา คงรักษ�
62023001105 นางสาวณัฎฐนันท� ล6อมมหาดไทย
62023001106 นางสาววรรณเรศ เถ่ือนเจริญ
62023001107 นายพุฒิพงค� ช�วยแดง
62023001108 นางสาวหทัยชนก ด�านกนกเพชร
62023001109 นางสาวศิรกัลยา ศักดี
62023001110 นางสาวธนัตถ�ธิดา สาสกุล
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62023001111 นางสาวลีลานุช ทรงเจริญ
62023001112 นางสาวอรทัย โพธ์ิชู
62023001113 นายอัทธนีย� อุปทุม
62023001114 นายเบญจรงค� คําพุฒ
62023001115 นางสาวสําเนียง เพ็งตระกูล
62023001116 นางสาวรัตนาภรณ� ม่ิงแม6น
62023001117 นางสาววิมลรัตน� ฤกษ�เปรมปรี
62023001118 นางสาวหทัยรัตน� กล6ากสิกิจ
62023001119 นางสาวอภิชญา จันทร�ขาว
62023001120 นางสาวบุญฑริมา ด6วงเพ้ิง
62023001121 นายภาณุ ไวยมิตรา
62023001122 นางสาวญาณิศา พันธุ�กลับ
62023001123 นางสาวภรทิพย� แตงอ�อน
62023001124 นางสาวศรินญา ภู�สุวรรณ
62023001125 นางสาวมนัสวีร� พลอยดี
62023001126 นายพลยุทธ ฮวบเจริญ
62023001127 นายกฤศณัฏฐ� ฉันท�วงศ�ชนะ
62023001128 นางสาวกาญจนวรรณ กลีบขยาย
62023001129 นางสาวกัญญารัตน� รัมมะภาพ
62023001130 นายสุระศักด์ิ ภาคโพธ์ิทอง
62023001131 นางสาวสุภารัตน� ทองปลิว
62023001132 ว�าที่ร6อยตรีกําชัย ลําดวน
62023001133 นางสาวภวิตา อุดม
62023001134 นางสาวโชติรส รุ�งเรือง
62023001135 นายสรายุธ ลัมยศ
62023001136 นางสาวจุฬาลักษณ� รัตนอุดมวรรณา
62023001137 นายศิวกร วงศ�คํา
62023001138 นายสถาพร ลีละโรจน�
62023001139 นางสาวมินตรา ศักดิวงค�
62023001140 นางสาวจริยา แสงบู�วัฒนา
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62023001141 นายจิรายุ เกตุไพสาลี
62023001142 นางสาวพัชมล พูลเพ่ิม
62023001143 นางสาวผกามาศ เสียงเสนาะ
62023001144 นางสาวสุจีรา สกุณา
62023001145 นายอนุสรณ� สิงหฬ
62023001146 นางสาวสุภาวดี บัวเรือง
62023001147 นางสาวจริยา พรรณวรรณ�
62023001148 นางสาวรสกมล สุวคนธ�
62023001149 นายเขตต�กาญจน� เจริญทอง
62023001150 นายภูรินทร� ทรงคุณ
62023001151 นายคุณาวุธ ชูเชิด
62023001152 นางสาวฐิติพร ภารสงัด
62023001153 นายพงศ�ธนินท� ศรีสุวรรณ
62023001154 นายบรรณสรณ� สว�างจิตร�
62023001155 นายประกาศิต แสงไกล
62023001156 นางสาวเมธาวี เจนใจ
62023001157 นางสาวกมลวรรณ เกษตรภิบาล
62023001158 นางสาวรัตติกาล ยาวุฒิ
62023001159 นางสาวพนัตดา สรสิทธ์ิ
62023001160 นายบุริศร� ชีพธรรม
62023001161 นางสาวดวงพร ครองชนม�
62023001162 นายนิติกร พันธ�เพ็ง
62023001163 นายอธิคุณ พาหุสัจจะลักษณ�
62023001164 สิบเอกอภิวัฒน� สีทองทุม
62023001165 นางสาวอสมาภรณ� บรรลือโชคชัย
62023001166 นางสาวป1ญย�ณภัทร ศรีวิสรณ�
62023001167 นางสาวสมฤทัย ทองนุ�ม
62023001168 นางสาวศศิยาภัสสร� เศรษฐีพ�อค6า
62023001169 นายชัยนรินทร� หม่ันเรียน
62023001170 นางสาวณัฏฐ�ชุภา เหรียญมุง
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62023001171 นางสาวศิรินภา ศิริวัฒน�
62023001172 นางสาวพิมเพชร ฟองสินธุ�
62023001173 นางสาวสุธาสินี กองแก6ว
62023001174 นางสาวศรีสกุล ขุนศรี
62023001175 นางจันธิมา ยาบุญ
62023001176 นางสาวพัณณ�ณิษา หิรัญธนสกุล
62023001177 นางสาวภัทราภรณ� คมคง
62023001178 นางสาวพัทธมนัส โททอง
62023001179 นางสาวเปรมกมล อ�อนสอาด
62023001180 นางสาววันเพ็ญ พูลพร
62023001181 นางสุวรรณี ชนะพิมพ�
62023001182 นายภูริภัทร จิตสดใส
62023001183 นางสาวสุกัญญา แสงทอง
62023001184 นางฉัตรฎา บุตรตุ6ม
62023001185 นายเทพประสิทธ์ิ แตงสัน
62023001186 นางสาวอารีรัตน� ชมวิชา
62023001187 นายพงษ�พันธุ� สุขเกษม
62023001188 นายรัฐพล วงษ�คํา
62023001189 นางรติรัตน� ยอดดี
62023001190 นางสาวปนัดดา กลมเกลี้ยง
62023001191 นายพงศธร เขินอํานวย
62023001192 นางสาวทิพานัน วจีสัจจะ
62023001193 นายฤทธิชัย สิลาโส
62023001194 นางสาวมลทิวา ศิริไพศาล
62023001195 นางสาวปJยะธิดา สระอุรัมย�
62023001196 นางสาววรรณวิสา ซ�อนกลิ่น
62023001197 นางสาวณัฎฐากร สุจิบาล
62023001198 นายเจิดประทีป ยารัมย�
62023001199 นางสาววิภาวี ทองใบ
62023001200 นางสาวธัญสุตา สาระถิน
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62023001201 นางสาวธีริศรา จัดแจง
62023001202 นางสาวอภิชญาภรณ� จ๋ิวกาวี
62023001203 นางสาวสุจิรา สมแก6ว
62023001204 นางศิริพร วรอินทร�
62023001205 นางสาวรติกร ใยประดิษฐ
62023001206 นางสาวอนุสสรา อ�อนนุ�ม
62023001207 นางสาวมาริสา สุวรรณขะจิตต�
62023001208 นางสาวกัญญรัตน� เปMKยมมี
62023001209 นายคาวี จินาวงค�
62023001210 นายนรินทร� บุระ
62023001211 นายวีรภัทร หลิ่มแก6ว
62023001212 นางสาวศิวพร สาพิมุต
62023001213 นางสาวพิมพ�ชนก ประมวลทรัพย�
62023001214 นางศรีสมร ดํามณี
62023001215 นายชัยวัฒน� ศุภมิตร
62023001216 นายธีรนนท� ใบเตย
62023001217 นางสาวอารีย�รัตน� เขียนสอาด
62023001218 นางสาวอานุสรา เอิบอิ่ม
62023001219 นางสาวธิดารัตน� บุญกลั่น
62023001220 นางสาวเจนจิรา อุ�นอกพันธ�
62023001221 นางสาวอัจฉรา โพธ์ิพรม
62023001222 นางสาวกชกร กรอบกระจก
62023001223 นายก�อเกียรติ แสนแก6ว
62023001224 นายวรัตถ� อยู�สี
62023001225 นางสาวสาลินี สาสนทาญาติ
62023001226 นางสาวภัทรา นพวงค�
62023001227 นายกิตติ จิตร�ตรีฐิน
62023001228 นายมรกต นามลาบุตร
62023001229 นางสาวรัตนาภรณ� ชอบค6าขาย
62023001230 นายธุวานันท� ทองรัก
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62023001231 นางสาวจันทนา คุ6มสมบัติ
62023001232 นางสาวสุวนันท� จํารูญพันธ�
62023001233 นางสาวนิสาชล ม่ันศิริ
62023001234 นายภักคิไนย ศุภมานพ
62023001235 นางสาววิชชุลดา เกาะเจริญ
62023001236 นางสาวชญานิษฐ� มีเมธี
62023001237 นางสาวอุทุมพร โถตันคํา
62023001238 นางสาวมุกดามาศ ประทานกุล
62023001239 นางสาวกฤตพร บํารุงแจ�ม
62023001240 นางสาวปวีณา กางกรณ�
62023001241 นางสาวณัฐวรรณ คงประเสริฐ
62023001242 นางสาวนุชนภา โพธ์ินิล
62023001243 นายนราธร โค6ววิลัยแสง
62023001244 นางสาวธารารัตน� คันทรง
62023001245 นางสาวมัณฑนา กล่ํานาค
62023001246 นายสนอง ตันติบวร
62023001247 นางสาวศิริรัตน� ไกรนารถ
62023001248 นายวรากร ราชานาค
62023001249 นางสาววนิดา แพ�งกล�อม
62023001250 นางสาววนิตา ต้ังระเบียบ
62023001251 นางสาวธนภรณ� พลไธสง
62023001252 นางสาวพรศิริ อิ่มสมบัติ
62023001253 นางสาวกชกร เอราวรรณ
62023001254 นางสาวมนทกานต� จันทร
62023001255 นางสาวกุลสตรี มูลเมือง
62023001256 นายพงศกร ครูบรรณ�
62023001257 นายธเนศ ดอกไม6
62023001258 นางพนิดา ภาคพจน�
62023001259 นายศราวุธ ทองพรม
62023001260 นางสาวนุชนาถ แท6เที่ยง

หน6า 42 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023001261 นางสาวนนธนันธ� พัดทอง
62023001262 นายกลย�ธัช ทนสุนันท�
62023001263 นางสาวสุดารัตน� หล�าหนูเม6า
62023001264 นางสาวภัทราภรณ� อาภัสรพรหม
62023001265 นายปJยนันท� โหม�งพุฒ
62023001266 นางสาวศิริประภา พิพัฒน�
62023001267 นายสันติ ประจุทรัพย�
62023001268 นางสาวพัชรวรรณ สร6อยแสง
62023001269 นางสาวศิริกาญจน� เกษรมาลา
62023001270 นางสาวสุธาดา ชูศรี
62023001271 นางสาวอรอุมา ศิวินา
62023001272 นายอุทัย ชื่นช6อย
62023001273 นายภานุวัฒน� มีสอน
62023001274 นางสาวธนภร อร�ามฤทธ์ิ
62023001275 นางสาวพลอยปพัฒน� มีเพ็ชร�
62023001276 นางสาวสุดารัตน� กุลอินทร�
62023001277 นางสาวอรจิรา จงจริงวงศ�
62023001278 นางสาวปวีณ�ธิดา ใจกล6า
62023001279 นางสาวณัฐชนก เอี่ยมครอง
62023001280 นางสาวจอมขวัญ สุขฆะ
62023001281 ว�าที่ ร.ต.หญิงกานต�พิชชา สีคง
62023001282 นางสาวประภัสสร ยวงจันทร�
62023001283 นายวศิน คู�เจริญถาวร
62023001284 นายรัฐเกียรติ พิภพ
62023001285 นางสาวปพิชญา จ๋ิวอ�วม
62023001286 นางสาวิตรี ใจปวน
62023001287 นางสาวนิภา บุญประเสริฐ
62023001288 นางสาวธีรารัตน� ฤทธ์ิสําแดง
62023001289 นางสาวกุลณัฐฐา มากมี
62023001290 นางสาวกมลวรรณ เปรมทอง

หน6า 43 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023001291 นายจตุภูมิ พันธงชัย
62023001292 นางสาวเพชรชรี ง้ิวเรือง
62023001293 นายประจักร คําหลง
62023001294 นางสาวจินตนา สุขกําเนิด
62023001295 นางสาวบุณยาพร กองคุณ
62023001296 นางสาวเบญจนันท� เบิกสว�าง
62023001297 นางสาววราภรณ� บุญนะ
62023001298 นางสาวศิณีนาฏ ธนีรมย�
62023001299 นายทศพล กระแสสินธุ�
62023001300 นางสาวศิริพร แสงทอง
62023001301 นางสาววิมลตา วดีศิริศักด์ิ
62023001302 นายเรวัฒน� ใหมทอง
62023001303 นางสาวอําพันธ� กลิ่นหอม
62023001304 นางสาวเบญญาภา แสงเพ็ชร�
62023001305 นายจิตวัต กอสุวรรณ
62023001306 นางสาวนุจรี พรามนุช
62023001307 นางสาววัชรีภรณ� แก6วรัตน�
62023001308 นางสาวสุจินดา เรืองรุ�ง
62023001309 นายสุธีรวัฒน� สุ�มพ�วง
62023001310 นางสาวเทพอักษร ประสงค�
62023001311 นางสาวภาณิศา โพธ์ิพิชัย
62023001312 นางสาวอันธิกา ป1Kนเกิด
62023001313 นางสาวทัศชรี พุ�มย้ิม
62023001314 นางสาววรรฤดี อ�วมรอด
62023001315 นางสาวพลอยชมพู สงวนธนเวทย�
62023001316 นางสาวรุจิเรจ แก6วพินิจ
62023001317 นางสาวเจนจิรา รอดไว
62023001318 นายศักดินันท� สุขสวัสด์ิ
62023001319 นางสาวณัฐรินทร� แจ�มศักด์ิ
62023001320 นางสาวสุภัค หวังผล
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62023001321 นายทรงศักด์ิ ทองเครือมา
62023001322 นางจิราภรณ� แปงคํามูล
62023001323 นายรชานนท� รสฉํ่า
62023001324 นายป1ญญา สาระ
62023001325 นางสาววราภรณ� ละออไขย�
62023001326 นางขวัญดาว เทพประสิทธ์ิ
62023001327 นางสาวพรหมภัสสร พิบูลย�ก6องเดช
62023001328 นางปJยนุช เทพศุภร
62023001329 นางสาวภาราดา สุวพจน�
62023001330 นางสาวพงษ�ผกา พรมไชยวงค�
62023001331 นางสาวธิดา โพธ์ิฤทธ์ิ
62023001332 นายกิตติศักด์ิ สร6อยระย6า
62023001333 นายกมลชัย ฉายชูวงษ�
62023001334 นางสาวพชร พจนาพันธ�
62023001335 นางสาวกัญญาพัชร พัฒนสิงห�
62023001336 นางสาวณัฐรดี ขวัญอยู�
62023001337 นางสาวพิมลดา งามวงษ�
62023001338 นางสุธีรา พรภักดีเทวะนุกูล
62023001339 นางอัมพิกา เพ็ชรล6อมทอง
62023001340 นางสาวชนิสรา เจRะมามะ
62023001341 นายแสนศักด์ิ เฉลิมมุข
62023001342 นางสาวกาญจนวรรณ เฟUKองอักษร
62023001343 นางสาวพิชยา ทองคําขาว
62023001344 นางสาวกนกวิภา ท6าวพรม
62023001345 นางสาวสนธยา พรคณาปราชญ�
62023001346 นางสาวปรางพิสุทธ์ิ นุชอ�อง
62023001347 นายธัญพงศ� จันทร�เด�น
62023001348 นางสาวพัชรีภรณ� หาญกล6า
62023001349 นางสาวนิศารัตน� จํานงค�ฤทธ์ิ
62023001350 นางสาวสุภัทรตรา หนูเที่ยง
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62023001351 นางสาวศิริวิมล สาแช
62023001352 นางสาววชิราภรณ� ล6อมกัน
62023001353 นายมะรอบี สามะอาลี
62023001354 นางสาวพิมพ�ชนก ฤมิตร
62023001355 นางสาวสุพัฒตรา เกิดภาคี
62023001356 นางสาวจิราภรณ� ศรีเพ็ชร�
62023001357 นางสาวชนัชฌา ยอดแก6ว
62023001358 นางสาวกาญจนลักษ� แก6วมณี
62023001359 นางสาวจุฑาทิพย� คะชา
62023001360 นางนันทพร ชุ�มทวี
62023001361 นางสาวพัชรี วงษ�บัวทอง
62023001362 นางสาววรรณวนัช ดวงภมร
62023001363 นายธนากร ประสิทธิโชค
62023001364 นายประกิจ บุญมี
62023001365 นางสาวยุรีวรรณ วิภักดีรัตนมณี
62023001366 นางสาวอรอนงค� แม�นปUน
62023001367 นายเสฎฐวุฒิ พันชาตรี
62023001368 นางสาวอินทุอร หีบงา
62023001369 นางสาวกนกวรรณ แซงแสวง
62023001370 นางสาวปรีมาศ นาสูงเนิน
62023001371 นางสาวสุนิสา ดุกขุนทด
62023001372 นางสาวจริยา กิจวารี
62023001373 นางสาวศศินา ทองขาว
62023001374 นางสาวปรียานุช นภาแสง
62023001375 นางสาวธีรดา ปJKนแก6ว
62023001376 นางสาวปฐมาวดี วรรณสุข
62023001377 นายการุณย� ช�วยเพ็ง
62023001378 นางณัฐกฤตา เอี่ยมประภัสสร
62023001379 นางสาวธันยาภรณ� เทียมเศวต
62023001380 นายไพโรจน� เพ่ิมพิพัฒน�
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62023001381 นางสาวบุษกร โตราชสีห�
62023001382 นางสาวนันธิดา ทิพย�ประเสริฐ
62023001383 นางสาวพีรญา เจริญฤทธ์ิ
62023001384 นางสาวภัทรพร กัลพงษ�
62023001385 นายธนวัฒน� ก6อนมณี
62023001386 นางสาวสุธิดา ช6างคนมี
62023001387 นางสุพิชญา พันธุมจินดา
62023001388 นางสาวสุธีธิดา ภาษิต
62023001389 นางสาวฐิตินันท� เรืองเพ็ชร
62023001390 นายพีรพงศ� สุระเวช
62023001391 นางสาวศศิมล พูลเขตกิจ
62023001392 นางสาวนันทนิตย� โสคําภา
62023001393 นายจักรกริช ชูชื่น
62023001394 นางสาวเนตรชนก เฉลิมทรัพย�
62023001395 นางสาวไพนัสดา วิวัฒนานนท�
62023001396 นางสาวนิศารัตน� สํารวล
62023001397 นายวันชัย การพัฒนาไพร
62023001398 นางสาวอรพินท� ปรอดโปร�ง
62023001399 นางสาวณัฏฐกาญจน� ดีวงษา
62023001400 นายพิทักษ� มาลี
62023001401 นางสาวนิสารัตน� ผิวขม
62023001402 นางสาวสุภาพร พันธ�รอด
62023001403 นายศราวุธ ทองไพรวรรณ
62023001404 นางสาวพชรพรรณ อํานาจสมบูรณ�สุข
62023001405 นางสุนิสา ย้ิมแย6ม
62023001406 นางสาวชุลีกร สราวัน
62023001407 นายประจักษ� ศรีสุข
62023001408 นางสาววาสนา มณีเขียว
62023001409 นางสาวเนตรนภา เดชฤทธ์ิ
62023001410 นางสาวพรสุดา ศรีประยงค�
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62023001411 นางสาวสุจิตรา สินหล6า
62023001412 นางสาวสุดารัตน� พุทธา
62023001413 นายอนุภาพ ไทยประยูร
62023001414 นายทัตพล สุขประเสริฐ
62023001415 นางสาวปนัดดา พวงมะลิ
62023001416 นายอัฏฐศร สุวรรณประทีป
62023001417 นายธนศิริ มาน6อย
62023001418 นายณรงค�ฤทธ์ิ น�วมโต
62023001419 นางพิมพ�วลัญช� ผาบไชย
62023001420 นางสาวจิราภรณ� มีศิลปF
62023001421 นางสาวภัทริดา แสงทอง
62023001422 นางสาวนันทวรรณ ชิณพงศ�ฐิติวัสส�
62023001423 นางสาวจิตลดา การเวก
62023001424 นางสาวเพ็ญนภา หินเจริญ
62023001425 นางสาวปJยทิพย� สุวรรณ�
62023001426 นายธนโชติ รัตตัญZู
62023001427 นางสาวกมลวรรณ สังข�เจริญ
62023001428 นางสาววรรณอุษา รัตนาสิทธ์ิ
62023001429 นายอังคาร สร6อยมริด
62023001430 นายณัฐนนท� คํากลึง
62023001431 นางสาวธมนวรรณ พลายแก6ว
62023001432 นางสาวสิรินรัตน� สิงห�ดี
62023001433 นางสาวปJยะวดี เผดิมผล
62023001434 นายสุรเทพ สาคร
62023001435 นางสาวโยษิตา เศรษฐนรากร
62023001436 นายชัยรัตน� เรืองรัตน�
62023001437 นางสาวใกล6รุ�ง ศรีวงษ�ราช
62023001438 นายศุภัทรชัย สิงห�ผาสุข
62023001439 นางสาวภารวี สุขวาศรี
62023001440 นางสาวศุภมาส พงศ�วัฒนาเกียรติ
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62023001441 นางสาวรัชนี ธนาทิพยกุล
62023001442 นางสาวสุภัสสร สังฆกุล
62023001443 นางสาวณัฐธิดา ปาลวัฒน�
62023001444 นางสาวศิริลักษณ� วรชื่น
62023001445 นางสาวสุพรรณี รอดนาค
62023001446 นายนิฐิกรณ� ศรีสุภาพ
62023001447 นายศราวุธ สมิทธิวัฒนกิจ
62023001448 นายวีระศักด์ิ พุ�มแจ6ง
62023001449 นางสาวปุณยภัสร� ฐิติภักดีพรนิธิ
62023001450 นางสาวธัญลักษณ� วพานิยเวสส�
62023001451 นางธัญศุภธนิศร� บุญประสิทธ์ิ
62023001452 นางสาววิภาดา คงมี
62023001453 นางสาววรรณยุพา วรรณพรม
62023001454 ว�าที่ร6อยตรีหญิงทัศวรรณ ธรรมชัย
62023001455 นางสาวสุนีย� ศรีหาตา
62023001456 นางปวีณา จันทร�ข6างแรม
62023001457 นางสาวนิตยา ตรีสินธุ�
62023001458 นางสาวนันชนก โคตรจันทึก
62023001459 นางสาวรพีพรรณ กันเกตุ
62023001460 นางสาวณัชชา หนูสาย
62023001461 นายนิธิกรณ� อินทรสด
62023001462 นางสาวสุพรรษา มีสมยุทธ�
62023001463 นายรัชชตะ ปานนิล
62023001464 นางสาวปริญา วงษ�นายะ
62023001465 นายศุภกิจ เอี่ยมวิจารณ�
62023001466 นายนภดล รุมพล
62023001467 นางสาวหัทยา วิระณะ
62023001468 นางสาวปJยาณี ช6างชู
62023001469 นางสาวป1ญ�กร ชลีรมย�
62023001470 นายปริญญา ชาวกงจักร�
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62023001471 นางสาวณภัทร เปMยทอง
62023001472 นางสาวชิษณุชา คุปพงษ�
62023001473 นางสาวปรีดารัตน� ยอดคําตัน
62023001474 นางสาวพัชรินทร�ทร เปรมลาภ
62023001475 นางสาวนราวดี บุญเสมอ
62023001476 นางสาวจุฑารัตน� พุทธคง
62023001477 นางสาวกนกพร แก�นสุขา
62023001478 นางสาวเมทิกา ย่ีสุ6นแสง
62023001479 นางสาวขนิษฐา ศรีศักด์ิดา
62023001480 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมละออ
62023001481 นางสาวศุภมน ศอกจะบก
62023001482 นางสาวดวงพร ปานอ�อน
62023001483 นางสาวนภาพร พลมาตย�
62023001484 นางสาวพรทิพย� ดวงแก6ว
62023001485 นางสาวจินตนา ฉุยเม่ียง
62023001486 นางสาวรัตทัย แจ�มวิจิตรโต
62023001487 นางสาวพรพรรณ ชนะสาร
62023001488 นายทศพล พบสระใหญ�
62023001489 นายกิจติพงค� เพ็ชรสอาด
62023001490 นางสาววิจิรา พันธุ�ไทยแท6
62023001491 นายนนธิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
62023001492 นางสาวอุทัยวรรณ นครเขต
62023001493 นางสาววัลหทัย กลิ่นกลบ
62023001494 นางสาววรนันทร� หอมรื่น
62023001495 นางสาวกาญจนา สุเมธา
62023001496 นายณัฐวุฒิ แก6วสาระ
62023001497 นายเกรียงไกร สีหาโมก
62023001498 นางสาวปริยภรณ� คงเมือง
62023001499 นางสาวกนกวรรณ สายแวว
62023001500 นางสาวกมลวิภา มาหัวเขา
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62023001501 นางสาววรัลชญาน� บุญสันต�สุขศรี
62023001502 นางสาววริษฐา นิลนาก
62023001503 นางสาวศิริลักษณ� ฉวีนวล
62023001504 นายธีรกร ใบละมุด
62023001505 นางสาวเอมอัชนา จีระดิษฐ�
62023001506 นายพีระ พงศ�พัฒนศิริ
62023001507 นางสาวเสาวลักษณ� แก6วเกิด
62023001508 นางสาวกิตฑิพันณ� ศรีสุวรรณ�
62023001509 นายเสฏฐวุฒิ รุนเจริญ
62023001510 นางสาวประภาภรณ� ฤกษ�ถวิล
62023001511 นางสาวกรรณิการ� ยงเขตรกิจ
62023001512 นางสาวอลิษา ชัยยะสงคราม
62023001513 นางสาวปาริชาติ แผนสมบูรณ�
62023001514 นางสาวนวลถนอม เหลืองบุศราคัม
62023001515 นางสาวปวีณา สุวรรณ�นุรักษ�
62023001516 นายธีรภัทร� นัยเนตร�
62023001517 นางสาวพีรกานต� ม่ิงสําแดง
62023001518 นางสาวกฤษณา เจริญรมย�
62023001519 นางสาวปรียา สร6างเสริมวุฒิ
62023001520 นางสาวนาอีหมRะ นะนิ
62023001521 นายขุนณรงค� บํารุงทอง
62023001522 นางสาวพนิดา ป1Pนประจง
62023001523 นางสาววัชรินทร� ศรีเพ็ชร�
62023001524 นางดวงรัตน� ม่ันที่สุด
62023001525 นายธีรวัตร อัตถาผล
62023001526 นายคุณกิตติ ณรงค�เดชกุล
62023001527 นางสาววรรณนิภา พงษ�ช6างอยู�
62023001528 นางวรรณา สิทธิชัยสุนทร
62023001529 นายนิรัญ อินสุภา
62023001530 นางสาวอมรรัตน� พยอมหอม
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62023001531 นางสาวปวีณา ฝ;ายแสง
62023001532 นางสาวจีรภรณ� เหมือนบับ
62023001533 นายเจริญ ขําอุปถัมภ�
62023001534 นางสาวนราภรณ� ไชยศิริ
62023001535 นางสาวฉัตราพร อรุณบุตร
62023001536 นางสาวศศิพิมล รักสกุล
62023001537 นางสาวพิไลลักษณ� อินทรศร
62023001538 นางสาวธีราลักษณ� จันทรมานนท�
62023001539 นางสาวณฐพร ตันติกุล
62023001540 นางสาวธวัลรัตน� แก6วปาคํา
62023001541 นายพิชญ�พล ปรีดีจิตร�
62023001542 นายชยรณกร มงคลเพชร
62023001543 นายอธิวัฒน� มิตรซ่ือสัตย�
62023001544 นางสาวดลนภา มีประเสริฐ
62023001545 นางสาวสมถวิล สงวนศักด์ิ
62023001546 นางสาวอภิญญา เจียมเงิน
62023001547 นางสาวชนากานต� จันทะวัง
62023001548 นางสาวนันท�ณภัทร พิมสอน
62023001549 นายเกียรติรัตน� ฮดโท
62023001550 นางสาวระพีพรรณ พวกอิ่ม
62023001551 นายธนากร บุญศรี
62023001552 นางสาวบุหงา พ่ึงธรรม
62023001553 นางสาวศิริลักษณ� จ๋ิวกร�าง
62023001554 นางสาวเจนจิรา อุบลวัตน�
62023001555 นางสาวนฤมล อิ่มเอิบ
62023001556 นางสาวสาวิตรี ลือคําหาญ
62023001557 นายสุรนนท� เศรษฐนันท�
62023001558 นางสาวรสริน ภู�ทองอยู�
62023001559 นางสาวสุรีรัตน� เกิดนิมิตร
62023001560 นางสาวสุนทรี อู�วิเชียร
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62023001561 นางสาวณัฐพร ลิช้ํา
62023001562 นางสาวสุดารัตน� มีสมกรณ�
62023001563 นางสาววรรวิภา ไชยวัฒน�
62023001564 นายปรีชา บุญสว�าง
62023001565 นางสาวฎาริชา สาริทธญาณ�
62023001566 นางสาวศิวรี พงษ�พิทักษ�
62023001567 นายพิศาล หลังทอง
62023001568 นางสาวพัชรินทร� พวงทอง
62023001569 นายฐิติพงศ� บดีรัฐ
62023001570 นางสาววิมาลา แซ�ท6าว
62023001571 นางสาวณภัทร�วรัญญ� วารี
62023001572 นางสาววรรษมล แสงวงศ�
62023001573 นางสาวประภาภรณ� ดอนชัย
62023001574 นางสาวนุชนารถ พรมพินิจ
62023001575 นางสาววชิรญาณ� สร6อยคํา
62023001576 นางสาวอาภรณ� ต้ังเจริญ
62023001577 นายกิตติ จุฑาภิรักษ�
62023001578 นางสาวสุธาสินี รอดแปNน
62023001579 นางสาวเพชรไพลิน จันทร�พรหม
62023001580 นางสาวลลิตา กิจนิธี
62023001581 นางสาวพวงผกา อินทร�โพธ์ิ
62023001582 นางสาวชัชฎาพร ใจมาบุตร
62023001583 นางสาวนลินี อาจชัยชาญ
62023001584 นางสาวป1ญจรัตน� ชมชื่น
62023001585 นางสาวฐานิสรา สมทบผล
62023001586 นางสาวลักษมี แสงประทีป
62023001587 นายกิตติพงษ� อู�อรุณ
62023001588 นายนิรุต บุญคล6าย
62023001589 นางสาวสกาวเดือน โพนที
62023001590 นางสาวสิริประภา จันทร�คูณ
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62023001591 นางสาวศศิธร ถาวร
62023001592 นายภคภต อัมระนันท�
62023001593 นางสาวกนกวรรณ เย็นแจ6ง
62023001594 นางสาวเอรีน พาลีคราม
62023001595 นายอนุชา กลิ่นทิพย�
62023001596 นางสาวพรทิพย� ศรีสวัสด์ิ
62023001597 นางสาวอภิญญา ใจตระหนัก
62023001598 นางสาวณิชมน ทองมูล
62023001599 นางสาวธนภรณ� ไพรสุวรรณ
62023001600 นางสาวฐิติมา ใยมาก
62023001601 นายฉัตรปรินทร� สุมลโสภณศิริ
62023001602 นายชนะศักด์ิ เตปJน
62023001603 นายวชิรกานต� จันขัน
62023001604 นางสาวสุดา เวียงศิริ
62023001605 นางสาววรรณนิษา เมืองสว�าง
62023001606 นายฉัตรชัย ป1Pนแจ6งอรุณ
62023001607 นางสาวอนันตา ศรีนาเรือง
62023001608 นายกิตติธัช แย6มยงวรยุทธ
62023001609 นายวุฒิชัย คังคายะ
62023001610 นางสาวชลธิชา สัมมารัตน�
62023001611 นายตุลาการณ� กาฎีโรจน�
62023001612 ว�าที่ร6อยตรีอานนท� หนูน6อย
62023001613 นางสาวกุลริศา แสงนาค
62023001614 นางสาวสิวิภา นุตบุญ
62023001615 นายจิรพงษ� ยินดี
62023001616 นางสาวเพ็ญประภา ทองสีกัน
62023001617 นางสาวกาญจนา ขวัญนาค
62023001618 นางสาวมรกต ฉวยฉาบ
62023001619 นายสกลธรรม ดวงดี
62023001620 นายณัฐดนัย ทับบุรี
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62023001621 นางสาวจิราวรรณ ภูฆัง
62023001622 นางสาวชฏากานต� ป1Pนสุวรรณ
62023001623 นางสาวกนกวรรณ ชอบเพ่ือน
62023001624 นางสาวเมธาวี ชาลีรัตน�
62023001625 นายคณากร มะราง
62023001626 นางสาวผโลทัย ไวยจารีย�
62023001627 นางสาวญาติมา ชูรัตน�
62023001628 นายทรงพล แก6วสระแสน
62023001629 นางสาวเบญญาภา รักรัง
62023001630 นายธนู ขยันการนาวี
62023001631 นางสาวอภิญญา เดือนใหม�
62023001632 นายกริชชัย บุญยัง
62023001633 นายจีรศักด์ิ สุขทรัพย�ศรี
62023001634 นางชนิสรา พิทักษ�
62023001635 นายใหม�นที แสงสว�าง
62023001636 นายชัยพร เจริญฉิม
62023001637 นายกชธนาณัฎฐ� อ�อนสิงห�
62023001638 นางสาวอภิษฎา แสงสาคร
62023001639 นางสาวกาญจนา สักดิวงศ�
62023001640 นางสาวอุษา ลิ้มกุลวราภิวัฒน�
62023001641 ว�าที่ร.ต.หญิงสุภาพร มะระกา
62023001642 นางสาวหนึ่งฤทัย ผาระกรรณ�
62023001643 นางสาววนาลี เมืองวัน
62023001644 นางสาวจิราภรณ� กรัดกระยาง
62023001645 นางสาวอนงค�นาฎ ทองปMP
62023001646 นางสาวศิริลักษณ� เศรษฐโสภณ
62023001647 นางสาวภิญญาพัชญ� คงชม
62023001648 นายสมภพ ทารัตน�
62023001649 นางสาวเกตุธิวาห� ปากุล
62023001650 นางสาวศรวณีย� ใจแก6ว
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62023001651 นางสาวสุกัญญา จรรยายุทธพงษ�
62023001652 นางสาวปนัดดา ชํานิเขตรการ
62023001653 นางสาวรจนา อิ่มเพ็ง
62023001654 นางสาวธีรกานต� ศรีสวัสด์ิ
62023001655 นายเตชภณ วงศ�ครุฑ
62023001656 นายทรงกลด แก6วสุทธิ
62023001657 นายวีระพงศ� บุญโต
62023001658 นางสาวรตนพร หนิมสุข
62023001659 นายก6องภพ ศิรวัฒนะเมธานนท�
62023001660 นางสาวพุธมณี แก6ววิกย�กรณ�
62023001661 นางสาวอาภัสรา ศรีเดชาวงษ�
62023001662 นางสาวสุชาดา สิทธิศรชัย
62023001663 นางสาวกาญจนา จันทรา
62023001664 นางวรัทยา อุบัติ
62023001665 นายภูริพงศ� หม่ืนบุญมี
62023001666 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญนาค
62023001667 นางสาวธวัลรัตน� แจ�มสําราญ
62023001668 นายวศิน วัชนศรี
62023001669 นางสาวบุษบา อินสา
62023001670 ว�าที่ร.ต.เกียรติศักด์ิ ศรีแผ6ว
62023001671 นายสุรชัย เกษอินทร�
62023001672 นางสาวพรชนก สีโสด
62023001673 นางสาวนพวรรณ จิตกระวาด
62023001674 นางสาววิไลลักษณ� ตระกูลวิไลวรรณ
62023001675 นางสาวกรวลัย การะภักดี
62023001676 นายธนวรรธน� บุญแก6ว
62023001677 นางสาวธนพร ภูษิตโภยไคย
62023001678 นายเฉลิมเกียรติ เรื่องลือ
62023001679 นางสาวนุจรี หนูย6อย
62023001680 นางสาวศรีนวน จันทร�พุฒ
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62023001681 นางสาวศิริวรรณ นิ่มทับทิม
62023001682 นางจันทร�จิรา นาสิงทอง
62023001683 นางสาวประติภา นพโสภณ
62023001684 นางสาวอัญธิภา ภู�ดํารงค�
62023001685 นางสาวบุษราคัม สุภาพบุรุษ
62023001686 นางสาวกิตติวรรณ ไทยพิพัฒน�
62023001687 นางสาววัชรา อัวคนซ่ือ
62023001688 นางสาวขวัญนภา มีสมสิบ
62023001689 นางสาวจิราพร อินโต
62023001690 นางสาวศิรินันท� ศรีสว�าง
62023001691 นางสาวพรรณปพร ไทยวงษ�
62023001692 นางสาวธนัชญา คัดจิรัตน�
62023001693 นางสาวรัญญา โรจน�ชาญชัย
62023001694 นางสาวรุ�งระวี คําป1ญญา
62023001695 นางสาวกนกอร มานิตศิริ
62023001696 นายกิตติพิชญ� อินวกูล
62023001697 นางสาวอ6อมมณตา ท6วมพงษ�
62023001698 นางสาวรุ�งทิวา ศรีโมรา
62023001699 นายสุทธิศักด์ิ ใจคม
62023001700 นายอนุพล แก6วสุข
62023001701 นางสาวจินตนา เจนพานิชย�
62023001702 นางสาวซูไฮนี แลมะ
62023001703 นายเอกรัตน� ก่ิงกัน
62023001704 นางสาววิศรุตา แพงผล
62023001705 นางสาวอัมพร อินทสุวรรณ�
62023001706 นางสาววราภรณ� ธูปเถ่ือน
62023001707 นายสิรวิชญ� ทรัพย�อนันต�
62023001708 นายรุ�งโรจน� พยัคเพท
62023001709 นางสาวอรทัย มาตราเงิน
62023001710 นายวงศกร เรือนเงิน
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62023001711 นางสาวปJยะดา ปNอมคํา
62023001712 นางสาวพรไพลิน กุดจอก
62023001713 นางสาวพิมพกานต� ตะรุษา
62023001714 นางสาวนิศากรณ� ศรสุรินทร�
62023001715 นางสุรีย�รัตน� เณรแก6ว
62023001716 นางสาวสุพัตรา ทรงเจริญ
62023001717 นางสาววัชราภรณ� ทิพย�ราพันธุ�
62023001718 นางสาวหยกนภา ช�วยชู
62023001719 นางสาวนิตยา บุญนํา
62023001720 นางสาวสิริกัลยา อิสราสุวิภากร
62023001721 นางสาวพัชรา บํารุงศิลปF
62023001722 นายอดิศร รัตนมงคล
62023001723 นางสาวมัสลิน ศรีพรหมมาศ
62023001724 นางสาวรินลดา ศรีวิลัย
62023001725 นางสาวอังคณา วิลัย
62023001726 นางสาวเดือนเพ็ญ จ๋ิวสุข
62023001727 นางสาวมณฑา ผลจันทร�
62023001728 นางสาวอุษณีย� ขันอ6าย
62023001729 นางสาวนริศรา ชูศรี
62023001730 นางสาวทัศพร เขียวเขตร�
62023001731 นางสาวพรรณทิพา สุขอ�อง
62023001732 นางสาวณัฐพร ต�างทอง
62023001733 นางสาวสกาวเดือน ทานิล
62023001734 นางสาวสลิลา วัฒนกูล
62023001735 นางสาวดวงพร ศรีเมือง
62023001736 นางสาวณัฐรดา พาหุสัจจะลักษณ�
62023001737 นายรัตนพงษ� เขียวภักดี
62023001738 นางสาวนันทิญา พันธ�เทศ
62023001739 นางสาวอังคณา เหรียญทองคํา
62023001740 นางสาวณัฐชา ลีลาภิรักษ�
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62023001741 นางสาวธัญญพร บัวแก6ว
62023001742 นางสุพรรณิการ� พวงนาค
62023001743 นางสาวกฤติยา อินทรักษา
62023001744 นางสาวน้ําฝน อินมงคล
62023001745 นางสาวเต็มศิริ ลาวัลย�
62023001746 นางสาวกาญจนาภรณ� ชอบเลี้ยงสัตว�
62023001747 นายฐณธ�พงษ� รัตนสิทธ์ิ
62023001748 นายเกียรติศักด์ิ ธิราพืช
62023001749 นายธนวัฒน� ขําละม6าย
62023001750 นางสาวสิริวิภา เค6าโนนกอก
62023001751 นายสิริชัยนรินทร� ยาพรม
62023001752 นางสาวอทิตตา พิกุลทอง
62023001753 นางสาวนภัสกร ป1Pนนาค
62023001754 นางสาวนภัสนันท� ธูปเสน�ห�
62023001755 นางสาวศิริลักษณ� ชูชม
62023001756 นางสาวอัจฉรารัตน� สุขสิงห�
62023001757 นางสาวสุธินี ใจม่ัน
62023001758 นางสาวปทุมมา ไชยบุญ
62023001759 นางสาววลัยพรรณ วงษ�สังข�
62023001760 นายเฉลิมรัช แปNนสุวรรณ�
62023001761 นางสาวกรรณิการ� แซ�น6า
62023001762 นางสาวนัชชา ชูกลิ่น
62023001763 นางสาวมาลิน อยู�สบาย
62023001764 นางสาวกัญชลี ตันจันทร�
62023001765 นายอําพล เปJPนวงษ�
62023001766 นายณัฐพงศ� สง�าเนตร
62023001767 นายธนกร เมธีธรรมรส
62023001768 นางสาววราภรณ� ท6วมประถม
62023001769 นายนัฐวุฒิ แก6วประไพ
62023001770 ว�าที่ร6อยตรีหญิงรัชฎา พูลสมบัติ

หน6า 59 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023001771 พ.อ.อ.วรินทร อิ่มเชื้ออยู�
62023001772 นางสาวจุรีรัตน� ชาลีรักษ�
62023001773 นายศุภพงษ� แก6วสกุณี
62023001774 นางสาวเพ็ญฤทัย สองสี
62023001775 นางสาวป1ทมา พงษ�ภมร
62023001776 นางสาวศิริวรรณ เข็มนาค
62023001777 นางสาวเพชรรินทร� เวชกามา
62023001778 นายพรเทพ บุญปลูก
62023001779 นางสาวเมษา นิลคต
62023001780 นายปริญญา สิงห�ครุบ
62023001781 นายวิโรจน� พรมทับ
62023001782 นางสาวชุวรินทร� ถ่ินลําปาง
62023001783 นางสาวศิลาพร เมืองราชา
62023001784 นางสาวชนิดา สุขวิเศษ
62023001785 นายไชยวุฒิ อ่ําจีน
62023001786 นางสาวกรรณิการ� มีหิรัญ
62023001787 นายศรายุทธ แตงโสภา
62023001788 นายวัชรพงษ� ศรีคําไทย
62023001789 นางสาวศิริรัตน� จวนสาง
62023001790 นางสาวศุภนิดา พันธะนะ
62023001791 นางสาวดาริน พวงทอง
62023001792 นายอนิวรรต พิภพวงศ�ไพศาล
62023001793 นางสาวจีรวรรณ โรยแสง
62023001794 นางสาวปาริษา คงสมพงษ�
62023001795 นายอภิชาติ กัญยะ
62023001796 นางสาวชนากานต� เจริญรัตน�
62023001797 นางสาวณัฐนารียา ศรีสิงห�
62023001798 นางสาวนนทรัตน� เครือสุวรรณศิริ
62023001799 นางสาวนลินี ภักดีโต
62023001800 นางสาวสุจรรยา สว�างเดือน
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62023001801 นางสาวศิริภรณ�วัฒนะ สว�าง
62023001802 นางสาวขวัญชนก สมบุญ
62023001803 นางสาวปภาวี บาลทิพย�
62023001804 นางสาวรัชนก สว�างศรี
62023001805 ส.อ.ชุมแพ สุพิษะ
62023001806 นางสาวสุณิษา เจริญใจ
62023001807 นางสาวศิริวิมล เย็นทรวง
62023001808 นางสาวศลิษา ตรงเมธี
62023001809 นางสาวอะมานะฮ� เมาะซัง
62023001810 นางสาวจิราพร ชูเชิด
62023001811 นายมารุต พร6อมทอง
62023001812 นางหทัยชนก พลขันธ�
62023001813 นายสกานต� โพธิสมภาพวงษ�
62023001814 นางสาวจันทร�ธิมา จันทวี
62023001815 นางสาวเบญจวรรณ มะหาฬา
62023001816 นางสาวพรรณทิพา สุทาดล
62023001817 นางสาวโสภาพรรณ การะเกตุ
62023001818 นางสาวอธิชา อ�วมฉิม
62023001819 นางสาวกชพร ใจธรรม
62023001820 นางสาวสุกัญญา ผลทวี
62023001821 นายสมหมาย ขันนางรัมย�
62023001822 นางสาวภิญญา ทิพอาสน�
62023001823 นางสาวนัชชา ธนะวาสน�
62023001824 นางสาวพวงแก6ว อินสว�าง
62023001825 นายชนะชัย อัยกูล
62023001826 นายสมเจตน� ปุจฉาการ
62023001827 นางสาวชลธิชา กลิ่นระคนธ�
62023001828 ว�าที่ ร.ต.กิตติศักด์ิ สีลิด
62023001829 นางสาวนีรนุช กุลชนก
62023001830 นายปวริศ สายบุญเตียง
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62023001831 นายพร6อมพงศ� ทวีผล
62023001832 นางสาวสุรีย�รัตน� พงษ�ศรี
62023001833 นางสาวอรอรุณ ชิณเพ็ง
62023001834 นางสาวดาริกา นิลประพันธ�
62023001835 นางสาวเอมิกา ประทานแก6ว
62023001836 นายราชภัฎ ทองนาค
62023001837 นางสาวพิริยา ภาคากิจ
62023001838 นางสาววรวรรณ ติดทะ
62023001839 นางสาวพัชรี พุทธมนต�
62023001840 นางสาวแพรพลอย ฉัตรพิริยกุล
62023001841 นายเฉลิมลาภ อาจหาญ
62023001842 นางสาวนฤมล บุญเจริญ
62023001843 นางสาวบุณฑริก แสงทอง
62023001844 นายอมรฤทธ์ิ ตะปะสา
62023001845 นางสาวโอศิณี บุญเลิศ
62023001846 นางสาวสุชาดา บางขาม
62023001847 นางสาวสุนิษา แขจันทร�
62023001848 นางสาววันทนา วันควร
62023001849 นายนิติพัฒน� ทรัพย�เจริญ
62023001850 นางสาวประภาพร หิรัญรักษ�
62023001851 นางสาวนิตยา นุชเสียงเพราะ
62023001852 นางสาววณิตา ศรีซุย
62023001853 นางสาวดุษฎี นาคะ
62023001854 นางสาวนันท�นภัส พันชล
62023001855 นายวีรชัย ล�าลี้
62023001856 นางสาววรัชนันท� สีเอี้ยง
62023001857 นางสาวธิดา นุ�มอยู�
62023001858 นางสาวศลิษา หอมไม�รู6วาย
62023001859 นางสาวพัชรพร ราตรี
62023001860 นางสาวอนุศรา จ่ันแก6ว
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62023001861 นายรัฐพงศ� โพธ์ิอุไร
62023001862 นายธนภณ โพธิพิพิธ
62023001863 นางสาวญาณิศา ธรรมวิเศษ
62023001864 นางสาววิรากานต� สลาม
62023001865 นางสาวนุสรา คงขํา
62023001866 นางสาววิภาพร สูงเจริญ
62023001867 นางสาวอัยลดา สอนประสาร
62023001868 นางสาวธัญรดา แซ�เจ่ีย
62023001869 นางสาวจิราภา สาสตรสนอง
62023001870 นางสาวธิดารัตน� เพ่ิมสวัสด์ิ
62023001871 นางสาวศิรินภา น6อยผล
62023001872 นางสาวมุกพิมล หลงเวช
62023001873 นายณัฐวุฒิ วารี
62023001874 นางสาวปุญชรัสม์ิ ช6างชาวนา
62023001875 นางสาววิจิตรา ศรีโพธ์ิโต
62023001876 นางสาวธนพรรณ ผึ่งผาย
62023001877 นางสาวทายิชา วงศ�วราเดชกุล
62023001878 นางสาวพันธิชา กตะศรีลา
62023001879 นางสาวธารารัตน� บรรพต
62023001880 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิจันทร�
62023001881 นางสาวพรรณิการ� พันสด
62023001882 นายสมาคม บํารุงญาติ
62023001883 นางสาวลลิตภัทร สงวนผิว
62023001884 นายภูมิพัฒน� พลญาพิพัฒน�
62023001885 นางสาวกรณิกา พิจิตรชุมพล
62023001886 นางสาวบุญฐิตา เจริญวรเกียรติ
62023001887 นายจักรกฤษณ� ปJKนแก6ว
62023001888 นางสาวพรพรรณ อินถาวร
62023001889 นางสาวกชพร สระคูพันธ�
62023001890 นางสาวเนตรทราย สุขสุศรี
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62023001891 นายพงศกร รุ�งสังข�
62023001892 นางสาวชนิญญา กลิ่นกุหลาบ
62023001893 นายไชยวัฒน� เพชรหญีต
62023001894 นางสาวสิริมาศ กสิชาญ
62023001895 นางสาวชิดชนก โลหะการก
62023001896 นางสาวสุมิตรา จันสองจัน
62023001897 นายวศิน ขาวสําราญ
62023001898 นางสาวพัชรีพร เอี่ยมสุวรรณ�
62023001899 นายสหรัฐ บุระตะ
62023001900 นายธัญญเทพ ยุวนบุณย�
62023001901 นายนพรัตน� แดงหล่ํา
62023001902 นายอัษฎา ขอร6อง
62023001903 นางสาวพรทิพย� ใจสุภาพ
62023001904 นายธีรภัทร สุขสมโสตร�
62023001905 นางสาวกัญชลิการ� ทิมทองไทย
62023001906 นางสาวณัฐทิตา จันทรเกษมศุก
62023001907 นางสาวเพ็ญอําไพ ศรีไทย
62023001908 นางสาวรัตติยา คงหม่ืนไวย
62023001909 นางสาววรวรรณ กิจกระสัน
62023001910 นางสาวมันตรินี มะวังนุธูร
62023001911 นางสาวภรณ�ภัสสร พุทธพงษ�
62023001912 นางณัฐญา อรุณวงษ�
62023001913 นางสาวก่ิงดาว สิทธิภา
62023001914 นางสาวสุพัตรา บุพพพันธุ�
62023001915 นางสาวอรทัย เพ็งบุญโสม
62023001916 นางสาวเยาวรัตน� แก6วฉาย
62023001917 นางสาวอุดมพร ตรีมงคล
62023001918 นางสาวพิณพกา รัตนนท�
62023001919 นางสาวกชกร ดวงก6อน
62023001920 นางสาวนิตยา ทายะ

หน6า 64 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023001921 นางสาววรัญญา เดชอุดม
62023001922 นายเสกสรร สงล�า
62023001923 นางสาวกุลสตรี ทวีแสง
62023001924 นายธนกฤต จันทร�ขจร
62023001925 นางสาวภัทราภรณ� ด6วงประยูร
62023001926 นางสาวจิราพร พุ�มแจ6ง
62023001927 นางสาวพรประภา ศรีโปฎก
62023001928 นายอนันต� เขียวสด
62023001929 นางสาวปวีร�ลดา บํารุงผล
62023001930 นางนุชนาถ พวงสมบัติ
62023001931 นางสาวสุธินี สวัสดี
62023001932 นางสาวศิรินทรา สุดใจ
62023001933 นายศรายุทธ บุญสาตร�
62023001934 นางสาวจริยา ราษี
62023001935 นางสาวสุกัญญา คงสมแดน
62023001936 นางสาวศิริลักษณ� มะลิลา
62023001937 นางสาวสุรีพร พ่ึงเพียร
62023001938 นางสาวดอกอ6อ อุดม
62023001939 นางสาวธัญญ�ฐิตา สินศิริวัฒนสุข
62023001940 นางสาวสุพรรณษา อ�อนคํา
62023001941 นางสาวชุติกาญจน� ฉอสันเทียะ
62023001942 นายอัศว ชีวะสุทโธ
62023001943 นางสาวอลิสา ศรีสุวัฒน�
62023001944 นางสาววันวิสา จันทร�ถาวร
62023001945 นางสาวอมรรัตน� บุญต�อ
62023001946 นางสาวฐิติกาญจน� แสงสุดตา
62023001947 นางสาวจีรณา หุ�นพ�วง
62023001948 นายธีรชัย เลี้ยงพันธุ�สกุล
62023001949 นางสาวกรรวี แก6วคํา
62023001950 นางประภา เซ็นเสถียร
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62023001951 นายประสูติ ย้ิมช6าง
62023001952 นางสาวไพรรินทร� ตองเต
62023001953 นายณัชพล สัญญพล
62023001954 นายธนากร ประสมทอง
62023001955 นางสาวสุพรรษา ธิตา
62023001956 นางสาวสิริวิมล บัววัฒน�
62023001957 นางสาวกมลวรรณ ศิริสุข
62023001958 นางสาวดวงกมล สวัสดิทัศน�
62023001959 นายพลพัฒน� อริยสิริกุล
62023001960 นายชัชชล ใยสําลี
62023001961 นายอนันต� แปลงดี
62023001962 นางสาวมาริสา ดีฤทธ์ิ
62023001963 นางสาวชิดชนก แก6วพรรณา
62023001964 นางสาวพรนิภา สุขวิเศษ
62023001965 นางสาวพิมพ�พลอย แสงแก6ว
62023001966 นางสาวอวภาส� ผ�องวิลัย
62023001967 นายไพโรจน� บุตรเพ็ชร
62023001968 นายปารเมศ ชูชาติ
62023001969 นายเก้ือกูล บุญปลูก
62023001970 นางสาวสุปรียา แก6วเจริญ
62023001971 นางสาวนิภาภรณ� แก6วนิ่ม
62023001972 นางสาวนีลบุญ ปานเทศ
62023001973 นางสาวธัญชนก พุ�มสุข
62023001974 นายณัฐพล น6อยเอี่ยม
62023001975 นายธนวรรธน� วงษ�พรมมา
62023001976 นางสาวไอรดา สยามประโคน
62023001977 นายทักษดนย� มุ�งเจียกกลาง
62023001978 นางสาวสมพร ดวงพินิจ
62023001979 นางวัชรี สังวาลย�วงศ�
62023001980 นางสาวรัตนาภรณ� ชนประชา
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62023001981 นายอกนิษฐ� ดวงแก6ว
62023001982 นางสาววรรณิภา นามแสง
62023001983 นางสาวสุจิตรา กลินณศักด์ิ
62023001984 นางสาวณัฏฐ�วรัชญ� สัญนาค
62023001985 นางสาวฑิตฐิตา ขําโห6
62023001986 นางสาวธาดารัตน� แสงมาลัย
62023001987 นางสาวจิราพร ใจยืน
62023001988 นางสาวอรวรรณ ศิริบรรพต
62023001989 นายธชานนท� โอสถิกานนท�
62023001990 นางสาวภัชรภรณ� เนียรภาค
62023001991 นางสาวจุฑามาศ ตรัยวิทยา
62023001992 นางสาวเจนจิรา มุสิกทัศน�
62023001993 นางสาวพิชญา ใหญ�สถิตย�
62023001994 นายภพธรรม วารีดี
62023001995 นายรพีกร ล�ากูด
62023001996 นางขวัญเรือน วัฒนธรรม
62023001997 นางสาวรัชนี มังกร
62023001998 นางสาววราภรณ� แซ�แพ
62023001999 นางสาวปรียานุช จารุจิตร
62023002000 นางสาวเมณุลักษณ� แจ6งสุข
62023002001 นายสาริน จันทร�งาม
62023002002 นายศุภกฤษ ก่ิงไทร
62023002003 นางสาวธิติยาภรณ� บุญสุขธนาโชค
62023002004 นายณัฐภูมิ เสง่ียมเฉย
62023002005 นางสาวปรางทิพย� รุ�งสว�าง
62023002006 นางสาวพัชรินทร� ไชยสิงห�
62023002007 นายย่ิงยง นาวิชา
62023002008 นางสาวปารณีย� บรรพกิจ
62023002009 นางสาวนารีรัตน� สําราญผล
62023002010 นางสาวรุ�งอรุณ บุญมาวัฒน�
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62023002011 นางสาวพิมลพรรณ ป1ญญามา
62023002012 นางสาวสิริกัญญา ยืนยง
62023002013 นางสาวอรวรรณ กองพาลี
62023002014 นางสาวลักษณ� สุดตา
62023002015 นางสาวปุณยนุช บุญธรรม
62023002016 นายพงศ�พลิน ยังสามารถ
62023002017 นางสาวจรรยพร โสตคล6า
62023002018 นายอนุวัฒน� มณีพรหม
62023002019 นางสาวธันวาพร จิตร�บํารุง
62023002020 นางสาวรุ�งนภา ทองมาก
62023002021 นางประภาศรี อุทิศ
62023002022 นางสาวกนกวรรณ วงษ�การค6า
62023002023 นางสาวภัทร�สมนต� มีสีดา
62023002024 นางสาวพัชรี พุ�มโต
62023002025 นางสาวรัตนา ดุเหว�าดํา
62023002026 นายเอกสิทธ์ิ จันทร�มาเมือง
62023002027 นายปJยะฉัตร จันทร�ชื่น
62023002028 นายภูริณัฐ แสงเหมือนขวัญ
62023002029 นางสาวจุฑาพร ชั่งทอง
62023002030 นางสาวอังคณา โอดรัมย�
62023002031 นายนฤนาท ขันธจิตร
62023002032 นางสาวสมหญิง สัปทน
62023002033 นางสาวแพรวพรรณ พวงงาม
62023002034 นางสาวธิดารัตน� ธรรมดี
62023002035 นางสาวสิริพร สิริพฤกษา
62023002036 นายเรวัตร ศิริแก�นทราย
62023002037 นางสาวพรทิพย� เอมสมบูรณ�
62023002038 นายณัฐวัตร ปานเมือง
62023002039 นางสาวณัฐวรรณ แซ�ลิ้ม
62023002040 นายวัชรพันธ� ยอดประเสริฐ
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62023002041 นางสาวสุมลรักษ� ม�วงงาม
62023002042 นางสาวนิศา นวลขํา
62023002043 นางสาวคณิตา นิโรธร
62023002044 นายธนกานต� ขวัญนาค
62023002045 นางสาวสิราวรรณ เนียมใย
62023002046 นางสาวพักตร�เพ็ญ แสวงชอบ
62023002047 นางสาวชไมพร โคตรมูล
62023002048 นางสาวธนวรรณ โหราศาสตร�
62023002049 นายนวพล ตะเพียนทอง
62023002050 นางสาวกุสุมา เดชเจริญ
62023002051 นางสาวกาญจนา พุทธาไอ�
62023002052 นางสาวสุฑามาศ จันทร�ทอง
62023002053 นางสาวชุติมา ผลโภชน�
62023002054 นางสาวนฤมล แสนขว6าง
62023002055 นายปฏิภาณ บุญกัน
62023002056 นายเอนก หอมโทน
62023002057 นางสาวทาริกา หอมหวล
62023002058 นางสาวชนภิชา อนุโชติ
62023002059 นางสาวกุลธิดา แก6ววังสาร
62023002060 นางสาววิภาดา สงวนสุข
62023002061 นางสาวเจียระไน วันทอง
62023002062 นางสาวนงนุช ชุนทอง
62023002063 นางสาวกัลยรัตน� เอี่ยมประเสริฐ
62023002064 นางสาวนิทราพร โอสถ
62023002065 นางสาวเวณิกา ระโส
62023002066 นางสาวธาวินี ศรีพุทธา
62023002067 นางสาวภัทรลดา วงษ�พยัค
62023002068 นางสาวกาญจนา วงษา
62023002069 นางสาวยุพเยาว� จันทร�มี
62023002070 นางสาววรรณภาภรณ� เชื้อหาญ
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62023002071 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสวัสด์ิ
62023002072 นางยุพิน ธารีบุญ
62023002073 นางสาวกัลยา ประวัติ
62023002074 นายณัฐพนธ� สุคันธรส
62023002075 นางสาวพัชรี ชนสุภาพ
62023002076 นางสาวพิไลวรรณ สุภา
62023002077 นางสาวแคทรียา ล6วนทอง
62023002078 นางสาวสุพัตรา ตะรุสา
62023002079 นางสาวภัทราพร บัวสนธ์ิ
62023002080 นางสาวสมฤทัย ใจสมานมิตร
62023002081 นางสาวสุนันทา จันทร�โพธ์ิ
62023002082 นางสาวป1ณปภา มีศรี
62023002083 นางสาวสายฝน แสงแก6ว
62023002084 นางสาวพิมพ�สุจี สุขคําปา
62023002085 นางสาวนัจนันต� อินจันทร�
62023002086 นายคุณากร กระพงษ�ทอง
62023002087 นางสาวรศุภิณธิกัณฑ� เพ็ชรคง
62023002088 นายเอกรัตน� โฉมฉิน
62023002089 นางสาวนารีเนตร นรากรณ�
62023002090 นางสาวชุติมา เรืองทรัพย�
62023002091 นางสาวยุรนันท� จันทราภิรมย�
62023002092 นางสาวป1ทมาภรณ� เผือดผุด
62023002093 นางสาวพัสวีพิชฌน� กิตติเจริญ
62023002094 นางสาวญาณิศา สว�างพึก
62023002095 นางสาวพรรษา แสนอารมย�
62023002096 นายอนุสรณ� จาดใจดี
62023002097 นางสาวอรุณี ทองสุกดี
62023002098 นายกฤษฎา แสงจันทร�
62023002099 นางสาวรวิวรรณ วงศ�ศรีวิวัฒน�
62023002100 นางสาวลลิตา ไพบูลย�
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62023002101 นายกฤษณพัฒน� กังอิ่ม
62023002102 นางสาวบุษยา คําลา
62023002103 นางสาวเจนจิรา โรจนบุรานนท�
62023002104 นางสาวกนกวรรณ บุตร�ศรี
62023002105 นายวีรภัทร เกิดม�วง
62023002106 นางสาวกัลยา อินยิน
62023002107 นางสาวสุภา ยืนยง
62023002108 นางสาวอัญชลี มณีเรือง
62023002109 นางสาวรัชนก สนทะนา
62023002110 นางสาวนัฐฐยา กาวีระ
62023002111 นายภาณุวัฒน� ทรัพย�เจริญ
62023002112 นางสาวยุพาพร หลําบางช6าง
62023002113 นางสาวทัศนีย� พุฒทอง
62023002114 นางสาวกนกอร ล�าชิต
62023002115 นายนรพนธ� สุนทรเวชพงษ�
62023002116 นางสาวสุดารัตน� สุภารส
62023002117 นางสาววาสิณี จําปM
62023002118 นางสาวกิตติมา สายย้ิม
62023002119 นางสาวปJยะพร เกิดสวัสด์ิ
62023002120 นางสาวศุภากร วงศ�พูล
62023002121 นางสาวปณัยญา ซาเสร็จ
62023002122 นางสาวสุดารัตน� รอดบํารุง
62023002123 นางสาวรัตนาภรณ� ศิลปFม่ัน
62023002124 นางสาวอรณิชา สิงห�สุวรรณ�
62023002125 นางสาวศิริวรรณ คําซ่ือ
62023002126 นางสาวสุภาภรณ� ใจตรง
62023002127 นางสาวอมิตา อุ�มรูปงาม
62023002128 นางสาวจามีกร อิ่มอยู�
62023002129 นางสาวกัลย�ลภัส ปาทาน
62023002130 นางสาวชลธิชา เสาม่ัน
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62023002131 นางสาวภรทิพา พุ�มโพธ์ิงาม
62023002132 นายธเนศ ยอดเกิด
62023002133 นายบุณยศักย� เอี่ยมสงคราม
62023002134 นางสาวณัฐกานต� เคหสว�างวงศ�
62023002135 นางสาวญานิกา ศรีวิเชียร
62023002136 นางสาวธนัชพร วิจิตรขจี
62023002137 นางสาวศิรินทิพย� จ๋ิวสุข
62023002138 นางสาวป1ทมา เอี่ยมเมือง
62023002139 นายธีรสิทธ์ิ จันโทภาส
62023002140 นางสาวชนม�ธนัช สกุลวัฒน�ภาสิริ
62023002141 นางสาวจิดาพา บุญม่ัน
62023002142 นางสาวอภิชญา อ�วมประสิทธ์ิ
62023002143 นางสาวภัสสร เหลียงพานิช
62023002144 นางสาวจริยา เงินแถบ
62023002145 นางสาวกัญญวีร� เฉลิมพันธ�
62023002146 นางสาววรรณวิไล หน�อคํา
62023002147 นายชนสรณ� สุภาสาสน�
62023002148 นางสาวทิพวรรณ บุญช�วย
62023002149 นางสาวอลิษา ศรีกาหลง
62023002150 นางสาวสุธิตา สุดชีแสง
62023002151 นางภัทรศยา หาภา
62023002152 นางสาวป1ญญาภา อ6วนสะอาด
62023002153 นางสาวสมหฤทัย สามัคคี
62023002154 นายจักรพันธ� นิลดี
62023002155 นางสาวฐิติยาพร วรนิล
62023002156 นางสาวรัฐพร ไพราม
62023002157 นายศุภสุข คาวีวงศ�
62023002158 นายพราวพิชชา สุขฤกษกิจ
62023002159 นายขวัญใจ บุญนูน
62023002160 นางสาวบุญฑริต คําหล�าย
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62023002161 นางสาวศรัญญา บุญยัง
62023002162 นายสิรภพ อ�อนจ6าย
62023002163 นางสาวสุกันยา เมืองคล6าย
62023002164 นางสาวรังสิยา แฝงสระ
62023002165 นางสาวนฤมล กุลเถ่ือน
62023002166 นายกฤช สุขพูล
62023002167 ว�าที่ร6อยตรีธนเทพ นาวารัตน�
62023002168 นางสาวณัฐธิดา มาลา
62023002169 นายธนพล ภูเหม็น
62023002170 นางสาวพรทิพย� หวังศรี
62023002171 นางสาวณัฐวรรณ ผิวบาง
62023002172 นางสาวสุพัฒน�ฌา พูลผล
62023002173 นางสาวอรพรรณ บุญสมเกียรติ
62023002174 นางสาวจิรภา หลวนเกียว
62023002175 นางสาวเนตรสุดา สงสกุล
62023002176 นายธนวัฒน� หงษ�ศิลปF
62023002177 นางสาววัชรี สวนคง
62023002178 นางสาวชนาภา สัตย�ส�วย
62023002179 นายนพพร กษิณศรี
62023002180 นางสาวนริศรา สกลรัตน�
62023002181 นางสาวรัชติกาล ใจจันทร�
62023002182 นายวสันต� เกตุมณี
62023002183 นางกันตินันท� อิ่มสําราญ
62023002184 นางสาวปJยภัทร ประทุมมินทร�
62023002185 นางสาวดวงกมล ศรีละกูล
62023002186 นางสาวณิชากร ประดับมุข
62023002187 นางสาววริศรา กําไร
62023002188 นางสาวกนกวรรณ หม่ืนอาจ
62023002189 นางสาวพรศิริ โพธ์ิตะนิ
62023002190 นางสาวศศิมาภรณ� กลิ่นเมธี
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62023002191 นางสาวศศิภา ชัยพร
62023002192 นางสาวตมิสา สุทธิพรชัย
62023002193 นางสาวธันยาวี ถ่ินสถาน
62023002194 นางสาวสุชารัตน� กิจวิถี
62023002195 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร
62023002196 นางสาวชวัลนุช ฉันทศิริพจน�
62023002197 นางสาวขนิษฐา โปราณานนท�
62023002198 นายวรวุฒิ แขวงคง
62023002199 นางสาวจิตรลดา สิงหพันธุ�
62023002200 นางสาวชุติกาญจน� ป1Pนแตง
62023002201 นายดนัย รอบรู6
62023002202 นางสาวณฐพร คําประกอบ
62023002203 นายจักรพันธ� โพธ์ิศรี
62023002204 นางสาววราภรณ� ศรีวิชัย
62023002205 นางสาวอัจฉรา กรพันธ�
62023002206 นายอนุกูล ช6างขํา
62023002207 นายนิพัทธ มีพฤกษ�
62023002208 นางสาวภัทราภรณ� เกตุมธุพจน�
62023002209 นางสาวสุดาภรณ� กล่ําสกุล
62023002210 นางสาวจันทร�จิรา ญาณรส
62023002211 นางสาวทินารมภ� เรืองสุขดี
62023002212 นางสาวศศิวิมล มากธรรม
62023002213 นางสาวพีรภรณ� เขียวสอาด
62023002214 นางสาวอรณีย� นิลพราหมณ�
62023002215 นางสาวสุภาภรณ� ภู�อ�อน
62023002216 นางสาวพัชริดา อินตา
62023002217 นางสาวทรายทอง ตังควุฒิวิจิตร
62023002218 นางสาวธิศวรรน บัวเฉียง
62023002219 นางสาวฐานิยา นิลพงษ�
62023002220 นายธีรพล ปJนตานนท�
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62023002221 นางรักษยา บุญมา
62023002222 นางสาวพรพิมล สุริยามาตร
62023002223 นางสาวขวัญชนก ชารี
62023002224 นางสาวอนัญญา ศาตะมาน
62023002225 นางสาวรัตนาภรณ� สังข�ทอง
62023002226 นายวินิจ วินัย
62023002227 นางสาวศรินยา คงเพ็ชร
62023002228 นางสาวนันทนา พลบดี
62023002229 นางสาวอรสา ชูเชิด
62023002230 นางสาวสุมาลี ศิริมงคล
62023002231 จ�าสิบเอกธงชัย ปานขวาน6อย
62023002232 นางสาวสมฤทัย บุญชู
62023002233 ว�าที่ร6อยตรีหญิงจันทร�จิรา หม่ืนโฮ6ง
62023002234 นางสาวภาวิณี แชวะสมจิตร
62023002235 นางสาวสุนิสา กล6าหาญ
62023002236 นางสาวรจนา ต�วนเคลือ
62023002237 นายสวัสด์ิ ดงหลง
62023002238 นางสาวพัฒนา สุขเกษม
62023002239 นางสาวอภิชญา ศรีกลิ่นดี
62023002240 นางสาวขนิษฐา เขียวชอุ6ม
62023002241 นางสาวนาฏญา เทพรักษ�
62023002242 นางสาวรัตติยา จันขาว
62023002243 นายนฤพล ตรีจันทร�
62023002244 นางสาวนิตยา สินประเสริฐ
62023002245 นางสาวพนิดา ธีระเกียรติคุณ
62023002246 นางสาวศรัญญา สัญญเดช
62023002247 นางสาวชนัญญา ปลั่งดี
62023002248 นางสาวแพรวพรรณ ชาวบ6านบึง
62023002249 นางสาวกาญจนาวดี ทรงป1ญญา
62023002250 นางสาวศิริลักษณ� ตริยาวนิช
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62023002251 นายอติราช โตอ�อน
62023002252 นางสาวเกษศิรินทร� สัมพันธ�
62023002253 นางวันเพ็ญ ทรัพย�พันธุ�
62023002254 นางสาวศิริรัตน� ศรีวิเชียร
62023002255 นายศุภเศรษฐ� ปJงแก6ว
62023002256 นางสาวสนธุรี แก6วสีหมอก
62023002257 นางสาวนันทวรรณ เหลืองประเสริฐ
62023002258 นายณัฐพล บุตรดี
62023002259 นายณัฐพงศ� คํามาก
62023002260 นางสาวชลธิชา เนื่องชัง
62023002261 นางสาววะลัยพรรณ คชอินทร�
62023002262 นางสาวรัชนีพร ทะสุมา
62023002263 นางสาวกรรณิกา นันตา
62023002264 นายภัทราวุธ วิภาภรณ�พรรณ
62023002265 นางสาวดวงแก6ว ครองรักษ�
62023002266 นางสาวก่ิงแก6ว อัศวเสนา
62023002267 นางสาวธารินี อินทร�ปอ
62023002268 นางสาวจุฑาทิพย� สุขโฮก
62023002269 นางสาวอินทิรา สุขในจิตต�
62023002270 นายภัทรพล พูลแสง
62023002271 นายวุฒินัย แก6วบุญเรือง
62023002272 นางสาวปรีดาวรรณ ใจเจริญวงค�
62023002273 นางสาวสุรนันท� สุวรรณโอสถ
62023002274 นางสาวธิดารัตน� จ6อยนิล
62023002275 นายสิทธิพร สงเคราะห�กิจ
62023002276 นางสาวปJยดา ศรีสอาด
62023002277 นางทัชชา เผือกกรุต
62023002278 นางสาวกนกวรรณ บํารุงกลาง
62023002279 นางสาววานที ข6อล่ํา
62023002280 นางสาวทาริตา แตงเส็ง
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62023002281 นางสาวปJยะวรรณ จันทนา
62023002282 นางสาวรุ�งนภา มางาม
62023002283 นางธิดา เสาะแสวง
62023002284 นางสาวสุนิสา ครุฑบัตร
62023002285 นางสาวณัฐปภัสร� กิจเจริญวงศ�
62023002286 นางสาววชิรินทรา ศรีอุทมาลย�
62023002287 นางสาววนารี สว�างอารมย�
62023002288 นางสาวรัชชุดา คําเหล็ก
62023002289 นางสาววิวัฒน�ภดา กลัดทอง
62023002290 นางสาวธิดารัตน� สุมาลย�
62023002291 นางสาวอรณิช มะยมหิน
62023002292 นางสาวมันทนา ทาริยะ
62023002293 นายณัช จันทร�ประสิทธ์ิ
62023002294 สิบเอกวุฒิคุณ แม6นเขียว
62023002295 นายพล ใจเย็น
62023002296 นางสาวกษิมา คํามาทอง
62023002297 นางสาวอภิญญา นาคสิทธ์ิ
62023002298 นางสาวพรทิพย� เชื้อสกุล
62023002299 นางสาวณิชากร ศรีนางแย6ม
62023002300 นางสาวอรษา ห�อนาค
62023002301 นายจีรพันธ� สุดนาวา
62023002302 นายสมบัติ น6อยแก6ว
62023002303 นางสาวปาริชาติ นกน6อย
62023002304 นางสาวรจเรข อ�อนตา
62023002305 นางสาวประภาสิริ จันตะนี
62023002306 ว�าที่ ร.ต.ธนกร หอยสังข�
62023002307 นางสาวปาจรีย� ตรียาวนิช
62023002308 นางสาวบุษยมาศ ปานพูล
62023002309 นางสาวศศิธร ถาวรเกษตร
62023002310 นางสาวอัญญ�ลิปรียา สุภารังษี
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62023002311 นางสาวพิมพ�ลดา จิตรสุทธิทรัพย�
62023002312 นางสาววีนัส พิมพ�ศรี
62023002313 นางสาวกัลยา เชิดชูพันธ�
62023002314 นายณัฐวัตร รักลี
62023002315 นางสาวพิชนันท� ช�อผกา
62023002316 นางสาวดลญา สัจจะวัฒนากิจ
62023002317 นางสาวกนกพร แก6วนะ
62023002318 นายปกาศิต ปานขวัญ
62023002319 นางสาวป1ณณรัตน� รัตนพลที
62023002320 สิบตรีเกริกฤทธ์ิ เวชกรณ�
62023002321 นางสาวศิรัญญา เทิ้งก่ิม
62023002322 นางสาวศลิษา ศรีเสฏฐวุฒิ
62023002323 นายวีรพงษ� ยกโต
62023002324 นางสาวสิริพร แตงแช�ม
62023002325 นางสาวสุมิตรา บุญลอย
62023002326 นางสาวชลนารถ ขาวพราย
62023002327 นางสาวภัทรวดี เกษมพงศ�
62023002328 นางสาวสุกัญญา อรรถวิภานนท�
62023002329 นางสาวปJยพร สุกอง
62023002330 นางสาวจันทร�ฉาย วิถีไพร
62023002331 นางสาวดารารัตน� ภูฆัง
62023002332 นางสาวพรระวี พงษ�มา
62023002333 นางสาวนันท�นภัส ประกอบไวทยกิจ
62023002334 นางสาวรัตนาภรณ� บัวทอง
62023002335 นางสาววิสุทธ์ิกัลยา พุ�มเจริญ
62023002336 นางสาวปวีณา หมู�สะแก
62023002337 นางสาวพรรวินท� ทองสุภาพ
62023002338 จ�าสิบตรีภัทราวุธ สุทธลักษณ�
62023002339 นายชาญณรงค� ตรีเข6ม
62023002340 นางสาวนิภา ทองแผ�น
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62023002341 นางสาวฐิติวรากานต� เกียรติเลิศเดชา
62023002342 นางจุฬาภรณ� ปุณณะเวส
62023002343 นางสาวอาภาภรณ� ทองสัมฤทธ์ิ
62023002344 นางสาวณมน รักษพงษ�
62023002345 นางสาวจันทร�ทิมา มงคลชัย
62023002346 นายศตพัฒน� เตมียะชาติ
62023002347 นายเทียนชัย ประเสริฐ
62023002348 นายตนุภัทร จําปา
62023002349 นายวฌานนท� แพรดํา
62023002350 นางสาวอุษณี พรมรุ�งโรจน�
62023002351 นางสาวพิมพิกา รัตนพานิช
62023002352 นางสาวสายฝน บุญยประภูติ
62023002353 นายพิชิต สภาพโชติ
62023002354 นางสาวเสาวลักษณ� รุ�งเรือง
62023002355 นางสาวณัฎฐา วราพจน�
62023002356 นางสาวป1ทมาวรรณ กงสะเด็น
62023002357 นางสาวสุภาพร พันธุ�จันทร�ดี
62023002358 นางสาวพรทิพย� เรืองฉิมมา
62023002359 นายสรรพวัต มุขโต
62023002360 นายนัฐพงค� ธงสันเทียะ
62023002361 นางสาวปุญญิศา ภูยาธร
62023002362 นางสาวอําพวรรณ ปานจันทร�
62023002363 นางสาวศิริญญา บุญนาค
62023002364 นางสาวณัฐรดี แจ�มอ�วม
62023002365 นางสาวนิฤมล แสงปรางค�
62023002366 นางสาวสิริวรรณ ม�วงศรี
62023002367 นางสาววรารัตน� คองอินทร�
62023002368 นางสาวกมลทิพย� ปาญัติ
62023002369 นายเอกพนธ� พงษ�โนรี
62023002370 นายวรวิทย� ข�มจิตร�
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62023002371 นายลัทธสิทธ์ิ กิจวิทย�
62023002372 นายเขมภูมิ เอี่ยมอุไร
62023002373 นางสาวธิดารัตน� ทองลา
62023002374 นางสาวพรสุรีย� อุบลวัฒน�
62023002375 นายเอกพล ทัศนา
62023002376 นายเอกอมร มีสมศักด์ิ
62023002377 นางสาวณภัทรชนก ยวงสอาด
62023002378 นายเกียรติยศ ฤทธ์ินุช
62023002379 นายวิทวัส ปJงวัง
62023002380 นางสาวอุไรวรรณ ชั้วทอง
62023002381 นางสาวกุลจิรภรณ� เกตุวัตร
62023002382 นางสาวชรินรัตน� กันตา
62023002383 นายธนกฤษณ� พรหมศิริรัตน�
62023002384 นางสาวจุฑามาศ เดชอมรรัตนกุล
62023002385 นายวิชญะ สิงห�สม
62023002386 นางสาวโยษิตา ปลายหาญ
62023002387 นายฐากูร การีเวท
62023002388 นางสาวบุหลัน บุษบานนท�
62023002389 นางสาวชีวาพร ชูจําปา
62023002390 นางสาวชมภู บุญประเสริฐ
62023002391 นายสุรศักด์ิ คงแก6ว
62023002392 นางสาวสิริขวัญ นาคคําแหง
62023002393 นางสาวสุภาวดี ศรีเพียงจันทร�
62023002394 นายภาณุพงศ� สมหวัง
62023002395 นายพงศนนท� ขวัญโพธ์ิ
62023002396 นางสาวไพลิน ไตรรัตน�
62023002397 นายโภคิณ กลอนแห6ว
62023002398 นายสหชาติ ภมรกูล
62023002399 นายวาริ คุณาวรป1ญญา
62023002400 นางสาวอัมพวัน สมอนาค
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62023002401 นางสาวศศิธร ช6างขํา
62023002402 นางสาววันวิสา เพ็งรุ�งวัฒน�
62023002403 นายวรวัฒน� เค็มบิง
62023002404 นายอดิศักด์ิ คุณสิงห�
62023002405 นายธงชัย ฉิมมี
62023002406 นางสาวสุณิสา เฟUPอแก6ว
62023002407 นางวรรณิภา เกรงขาม
62023002408 นางสาวทิพพวรรน� แก6วลอยฟNา
62023002409 นางสาวศิริวรรณ ฟุNงเฟUKอง
62023002410 นางสาวยุรนุต พลแย6ม
62023002411 นางสาวพัฒนาวดี บุญชื่น
62023002412 นายโกศล มุลนี
62023002413 นายธีรศักด์ิ กรรโณ
62023002414 นายณรงค�กร แสงแก6ว
62023002415 นางสาวญาราภรณ� ถํ้าทอง
62023002416 นางสาวชลลดา ลายนารี
62023002417 นายกุลพงษ� บางท�าไม6
62023002418 นางสาวจินตนา แถวนาม
62023002419 นายฐิระพลัฏศฐ� ฐิตะสุต
62023002420 นายธะนาคาร โพธ์ิแย6ม
62023002421 นายสุพจน� อุ�นเจริญ
62023002422 นางสาวนฤมล ลายสวัสด์ิ
62023002423 นายไกรสิงห� ทวนทอง
62023002424 นางสาวมาลิน สตัม
62023002425 นางสาวเจนจิรา อภิชัยปานประชา
62023002426 นายบูรณะพันธ� มูลเซอร�
62023002427 นางสาวทิพวัลย� บุญศรีวงษ�
62023002428 นางสาวมัชฌิมา รีฮาเซ็น
62023002429 นางสาวสมใจ ปากดี
62023002430 นายสมทรง วงใหญ�
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62023002431 นางสาวชลธิดา ภู�แพร
62023002432 นางสาวสมคิด เหมือนทอง
62023002433 นางสาวเจริญรัตน� ละมูลเจริญ
62023002434 นายณรัฐกรณ� พันธุ�สุวรรณ
62023002435 นางสาวมินตรา บุตรดาเลิศ
62023002436 นางสาวบุลากร กําทรัพย�
62023002437 นายทศพร อุทัยธรรม
62023002438 นางสาวนัยนา กุลที
62023002439 นางสาวมนัธพร สวัสด์ิสุข
62023002440 นางสาวธัญญารัตน� วิจารณ�
62023002441 นายสุริยะ หนองน้ําขาว
62023002442 นางสาวพนิตตา แดงจันทร�
62023002443 นายศุภกร สวนดอกไม6
62023002444 นางสาววรกานต� พรรณกลิ่น
62023002445 นางสาวกมลทิพย� ไวยกุล
62023002446 นางสาวสุปวีณ� จูงใจ
62023002447 นางสาวอภิชญา พรรณกลิ่น
62023002448 นางสาวสกาวรัตน� จันทร�จิระ
62023002449 นางราตรี อุ�มสุข
62023002450 นางสาวชุติมา ทองใบ
62023002451 นางสาวสกาวเดือน แสงทอง
62023002452 นางสาวพลอยปภัส คําภีระ
62023002453 นายเอกวิทย� หินแก6ว
62023002454 นางสาวกัลยรัตน� ป1นติ
62023002455 นางสาวภณิดา ประกอบกิจ
62023002456 นางสาวฉัตราลี ทองนาค
62023002457 นายนภสิฐชัย แย6มภู
62023002458 นายอภิสิทธ์ิ ชื่นบุญชู
62023002459 นางสาวเครือฟNา ดีเวช
62023002460 นายพงศภัค ผกามาศ
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62023002461 นางสาวณัฐพร ทัศนไพบูลย�
62023002462 นางสาวธนารัตน� ภาคพฤกษ�
62023002463 นางสาวกนกพร ทับบุญมี
62023002464 นางสาวศศิประภา ชาลีรัตน�
62023002465 นางสาวพิมพ�ชนก อยู�แตง
62023002466 นางฐานิช หิปJยะ
62023002467 นางสาวรัชนีกร ขันทะ
62023002468 นางสาวประภัสสร ใยคง
62023002469 นายฤทธิเดช แก6วมหานิล
62023002470 นางสาวอรรจน�ชญาณ� งามประเสริฐ
62023002471 นายอนุชา ไทยขํา
62023002472 จ�าอากาศเอกสรพงษ� ปาลี
62023002473 นางสาวศศิพร พันธ�เพ็ง
62023002474 นางสาวปภาณิน ทองบุญเหลือ
62023002475 นางสาวหนึ่งฤทัย มาอากาศ
62023002476 นางสาวสุภานัส หิรัญยากาศ
62023002477 นางสาวธัญญารัตน� โทนสิงห�
62023002478 นางสาวจุฬาลักษณ� ฟ1กสุก
62023002479 นางสาวเกศรินทร� เกตุศีระ
62023002480 นางสาวหนึ่งฤทัย สุขสะอาด
62023002481 นายภัทระ ตรงธรรมกิจ
62023002482 นางสาวสิริยากร วาสิทธ์ิเทพ
62023002483 นางสาวพิชชาภา หงษ�ทองมอญ
62023002484 นายสหภาพ กลิ่นโสม
62023002485 นางสาวปJยดา คงพระจันทร�
62023002486 นางสาวสิริรัตน� ถ่ินขนอน
62023002487 นางสาวจีรวรรณ สงวนเนตร�
62023002488 นางสาวธนัชชา ทองสุข
62023002489 นางสาวรสสุคนธ� บัวบุญ
62023002490 นายทรงพล มังคลา
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62023002491 นางสาวสิรินทร� คลังระหัด
62023002492 นางสาวณิชาภัทร สิงห�คําป1น
62023002493 นางสาวขวัญฤดี เนตรนพ
62023002494 นางสาวสุภาณี จินะรักษ�
62023002495 นางสาวบุษยมาส ลวดลาย
62023002496 นายณัฐพล เฟUKองทอง
62023002497 นางสาวอัมรา บุญมี
62023002498 นางสาวอภิชญา โอภาส
62023002499 นางสาวกัลยรัตน� สุนทรศารทูล
62023002500 นางสาววาทินี จําปาแท6
62023002501 นางสาวจันทร�พร ภู�แพร
62023002502 นางสาวชุติมน นุชนารถ
62023002503 นางสาวกรองทอง พิณประเสริฐ
62023002504 นางสาวศิริลักษ� วิลา
62023002505 นางสาวธัญญาลักษณ� คันธจันทร�
62023002506 นางสาวจิตอารีย� ธรรมโชติ
62023002507 นายเทวินทร� แจขจัด
62023002508 นายบันฑิต วรรณศิริ
62023002509 นางสาววิญาดา เหมือนเผ�า
62023002510 นางสาวธาวินี ภู�ประยูร
62023002511 นางสาวสุรัตน� เรืองขจร
62023002512 นางสาววานิสลา มีโต
62023002513 นางสาวพัชรี แกว�นชัด
62023002514 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�ลา
62023002515 นางสาวชนม�นิภา การเสนารักษ�
62023002516 นางสาวทิพวัลย� ทองดีนอก
62023002517 นางสาวอริญรดา ขําเนียม
62023002518 นางสาวอัญชลี เส็งนา
62023002519 นายณัฐรัฐ พ่ึงเกษม
62023002520 นางสาวกรกนก คําเหลา
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62023002521 นางสาวลัดดาวัลย� แถวถ่ิน
62023002522 นางสาววนิดา วงค�เงิน
62023002523 นางสาวมนต�ธิรา จินดา
62023002524 นางสาวพัชรินทร� ครุธชาติ
62023002525 นางอาภาพร พุ�มสุคันธรส
62023002526 นายอดุลย� ทันมา
62023002527 นางสาวกมลี เพ็ชร�สุกใส
62023002528 นางสาวกนกวรรณ พูลศรี
62023002529 นายปราโมทย� พุกอนันต�
62023002530 นายพงศกร ทําทอง
62023002531 นางสาวสุชีรา จันทร�สุขวงค�
62023002532 นางสาวนันท�นภัส บุญนิ่ม
62023002533 นางสาวสาวิตรี เงินยวง
62023002534 นางสาวศิริลักษณ� บุญพ่ึง
62023002535 นางสาวซาตีพะห� เจRะหามะ
62023002536 นางสาวสุธิตา มีขันทอง
62023002537 นางสาวกาญจนี เชื้อผู6ดี
62023002538 นายปJยะพัทธ� เต็งน6อย
62023002539 นายพูนลาภ ครองตRะ
62023002540 นายสุวิทย� จันทักษ�
62023002541 นางสาวอัคราภรณ� อ�อนตุ6ม
62023002542 นางสาวณัฐวดี รุ�งทอง
62023002543 นายอุเทน แผนสมบูรณ�
62023002544 นางสาวเกศินี นามสุข
62023002545 นางสาวศรารัตน� เหลาคํา
62023002546 นายธัชนนท� เปาจีน
62023002547 นางศิริดาวัลย� ยะสะกะ
62023002548 นายจตุเมธ พงษ�พืชน�
62023002549 นางสาวเสาวลักษณ� เรือนนาค
62023002550 นางสาวรุ�งทิพย� รักษ�ธรรม
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62023002551 นางสาวรัชตวรรณ ลุนาบุตร
62023002552 นางสาวนวพร จูเจีย
62023002553 นางสาวศสิญานันท� แก6วพูลศรี
62023002554 นางสาวอรวรา ยศเรือง
62023002555 นางสาวจิรนันท� สาใจ
62023002556 นางสาวสมฤทัย สุขขี
62023002557 นางสาวภูริชญา แจ6งโถง
62023002558 นางสาวศิริภรณ� ซิวเงิน
62023002559 นางสาวนภาภรณ� สุทธิ
62023002560 นายจักรกฤษณ� กองถวิล
62023002561 นายธนภัทร� ชุติพิมลกุล
62023002562 นางสาวธิติยา โยจําปา
62023002563 นายคมสันต� อุตรมุล
62023002564 นางสาวจิรัญญา ใจบุญ
62023002565 นายวรรณรัตน� กมลชัยกุล
62023002566 นางสาวพรนภา เพ่ิมพูล
62023002567 นางสาวเบญจพร ณรงค�ชัย
62023002568 นางสาวเสาวรส ทองแก6ว
62023002569 นายกิตติพงษ� อินสอน
62023002570 นางสาวพิมพ�ชนก คงเนียม
62023002571 นายเจตริน กรมเมือง
62023002572 นายสหรัฐ สินสัมพันธ�ฤทธ์ิ
62023002573 นางสาววิชญา เกิดสมบัติ
62023002574 นายไวกูณฐ� พ�วงพันธ�
62023002575 นางสาวเมธาวี พันธุ�ศักด์ิ
62023002576 นายมาวิน ภิญวัย
62023002577 นางสาวมณีนุช ไชยทิศ
62023002578 นางสาวณัฐวดี เอี่ยมสําอางค�
62023002579 นางสาวสุนิษา โมคศิริ
62023002580 นางสาวศรัญญา จุ�มดี
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62023002581 นางสาวขนิษฐา ช�วยหาญ
62023002582 นางสาวอรอนงค� แก6วประเสริฐ
62023002583 นายธีระยุทธ บัวบาน
62023002584 นางสาวปารินี สุทธลักษณ�
62023002585 นางสาวทิพย�พาภรณ� งอกงาม
62023002586 นายณัฐนันท� สุวรรณน6อย
62023002587 นายไกรสร ลาสุดี
62023002588 นางสาวปวัณรัตน� ศรีแก6วนิตย�
62023002589 นางสาวกีรติ ศรีษะทอง
62023002590 นางสาวนุชศรา เกิดแดง
62023002591 นางสาวปติญญา โมลา
62023002592 นางสาวกมลชนก จอมกระโทก
62023002593 นางสาวสุทัศดา ผกาฟุNง
62023002594 นางพัชรินทร� ประกอบเขตการณ�
62023002595 นางสาวกัญญาภัทร กลัดเพชร
62023002596 นายพันธกาณต� บุญพืช
62023002597 นางสาวรัตน�ชา มณีโชติ
62023002598 นางสาวอารีรัตน� ไกรจําเนียร
62023002599 นางสาวมณีรัตน� หอมหวล
62023002600 นางสาวซันวา หวังใจ
62023002601 นายชัยวัฒน� ชัยชนะศิริ
62023002602 นายวชิรวิทย� คณะศรี
62023002603 นางสาวพรนภา อารีเอื้อ
62023002604 นายทรงวุฒิ จําปาวะดี
62023002605 นายสันฐิติ อินหุ�น
62023002606 นายพศวีร� กRกมาศ
62023002607 นายธีรวัฒน� ศิลปFสุวรรณ
62023002608 นางสาวนภัสวรรณ เดชอุดม
62023002609 นางสาวชลธิชา วงศ�เข่ือน
62023002610 นายณัฐพร มัจฉา
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62023002611 นางสาวมุกรินทร� ปานสันเทียะ
62023002612 นายวันชัย เพชรเภรี
62023002613 นางฤดีรัตน� โพธ์ิวรรณ
62023002614 นางสาวนัฐญา จิตรกระจ�าง
62023002615 นายจามร เรืองจรัส
62023002616 นายพีรพัฒน� บุญคง
62023002617 นางสาวสุนทรี สิงห�โตทอง
62023002618 นางสาวเกศสุดา ปางรัสมี
62023002619 นางสาวจันทร�จิรา สาครแก6ว
62023002620 นายประสงค� ฟ1กเงิน
62023002621 นายธีธัช คล6ายแก6ว
62023002622 นางสาวศุภกานต� ม6วนหนู
62023002623 นางสาวสุวิมล ทองสําโรง
62023002624 นางสาวพิสชา โพธ์ิทอง
62023002625 นางสาวรัตน�สุดา สิงห�ทุย
62023002626 นางสาวนันธิรา กาฬภักดี
62023002627 นางสาวสุชาดา ทองช6าง
62023002628 นางสาวศิริบูรณ� บุตรพรหม
62023002629 นางสาวดวงสมร ชื่นอารมณ�
62023002630 นางสาวสุพิชา อินทะโชติ
62023002631 นายธนเดช ระพิพันธุ�
62023002632 นายรังสิมัญธุ� เฮงประเสริฐ
62023002633 จ�าอากาศโทปริญญา ตรีรัตนาเศรฐ
62023002634 นางสาวจุฑารัชต� บุตรชัย
62023002635 นางสาวพรพิมล พิณเสนาะ
62023002636 นางสาวนภาลัย นุชเวช
62023002637 นางสาวสุธีกานต� เขียวสีทอง
62023002638 นางสาววิมลสิริ อินทเกตุ
62023002639 นางสาวสุดาวัลย� ผดุงรัตน�
62023002640 นางสาวธันยธรณ� กาต๊ิบ
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62023002641 นายจิรยุทธ� สุพรรณ�
62023002642 นางสาวจตุรพร เฑียรเดชสกุล
62023002643 นางสาวธนิษฐา พงษ�จันทร�
62023002644 จ�าสิบเอกธีระพงษ� สมวงษ�
62023002645 นายดนุดา ดิษฐเสถียร
62023002646 นางสาวณัฏฐ�ณิชชา กันคํา
62023002647 นายเอกกมล อัศวสถาพรผล
62023002648 นางสาวนิตยา ทองคําพิน
62023002649 นางสาวชุดาภา ป1ญญายงค�
62023002650 นายวีรวัฒน� ผลโภชน�
62023002651 นางสาวพรพิมล จันทาทอง
62023002652 นายภัทรกร บัวงาม
62023002653 นางสาวดุสิตา เชยชิด
62023002654 นายณัชนันท� วงศ�แสงธรรม
62023002655 นางสาวพีรดา กาพย�ศรี
62023002656 นายประพจน� เต�าพาลี
62023002657 นางสาวนิธิวรรณ ศรีวิเชียร
62023002658 นายภาณุรักษ� คงสุข
62023002659 นางสาวนิรชา ประเสริฐสุข
62023002660 นางสาวพิชญาพร มัจฉา
62023002661 นางสาววาสนา อิ่มใจ
62023002662 นางสาววิลาวรรณ หลากสุขถม
62023002663 นางสาวชญานิศา อภัยภักด์ิ
62023002664 นายเจษจรินทร� อินสุธา
62023002665 นางสาวพิมประภา โลนันท�
62023002666 นางสาวพัชราภรณ� เลิศฤทธ์ิ
62023002667 นางสาววรรวิศา มาดี
62023002668 นางสาวอันธิชา บุญซ6อน
62023002669 นายอัครชัย ครุฑนรสิงห�
62023002670 นางสาวปJยมาภรณ� รักษาจิตร�
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62023002671 นางสาวหัทยา จาติกานนท�
62023002672 นางสาวจุฑามาส โพธ์ิธัญญา
62023002673 นางสาวมณัสนันท� ปุณชินไชยชาญ
62023002674 นางสาวดุจดาว กลิ้งกลม
62023002675 นางสาวนิรัมพร ประยูรรัตน�
62023002676 นางฤทัยรัตน� ว�องกิตติพงษ�
62023002677 นางสาววรอร เกตุแก6ว
62023002678 นางสาวบุญจิรา ชุ�มย้ิม
62023002679 นางสาววิชุดา บุระเนตร
62023002680 ว�าที่ ร.ต.สุรเกียรติ สร6อยม่ัน
62023002681 นางสาวปJKนมนัส เข็มแดง
62023002682 นางสาวธนิดา ตามชู
62023002683 นางสาวธัญพร โตแสง
62023002684 นางสาวบงกช อ�อนสอาด
62023002685 นางสาวสุรีย� เทียนสา
62023002686 นายยอดยศ คาวีวงศ�
62023002687 นายอธิป นาคยา
62023002688 นางสาวพิชชาภา วงศ�หาญ
62023002689 นายณัฐ ชินฮะง6อ
62023002690 นายชุมพล มานะกิจ
62023002691 นางสาววันทนีย� สวัสดีวงษา
62023002692 นางสาวกมลวรรณ ประทุมมินทร�
62023002693 นางสาวปรมาภรณ� สุทธหลวง
62023002694 นายสรศักด์ิ รุ�งเรืองศรี
62023002695 นางสาวศิรินยา พาชีเชาว�
62023002696 นายเอกอมร ยนต�ชัย
62023002697 นางสาวณัฐนันท� เดโช
62023002698 นางณพิชญา อัตตะเปโม
62023002699 นางสาวเบญญพร หอมลออ
62023002700 นางสาวมานิดา ทองนิล
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62023002701 นางสาวมัทนียา พรหมสะโร
62023002702 นางสาวนัชชา บุญม่ัน
62023002703 นางสาววรรณนิพร ใส�เสน
62023002704 นางสาวชาลิสา นามไพโรจน�
62023002705 นางสาวสิรวดี วิชิต
62023002706 นางสาวประทุมพร มีสมโสต
62023002707 นายญาณวุฒิ กระบิล
62023002708 นางสาวสุกัญญา คชสาร
62023002709 นางสาวชัญณาพัทธ� เฟUKองอาวรณ�
62023002710 นางสาวรัชดาภรณ� อินทรเกตุ
62023002711 นางสาวพิชญา บนกระโทก
62023002712 นางสาวอภิชญา พานิชชอบ
62023002713 นางสาวสุวพิชญ� เลิศถิรานนท�
62023002714 นายนิเฮง จันทร�วิเศษ
62023002715 นางสาวชรินทร�ทิพย� อาสนะ
62023002716 นางสาวมณีเนตร บวบทอง
62023002717 นายอนันต� เจนคจบ
62023002718 นายสิรดนัย คงผอม
62023002719 นางสาวมารยาท เคลือบทอง
62023002720 นางสาวเบญจา สารสุวรรณ�
62023002721 นายเสฎฐวุฒิ เอี่ยมสําอางค�
62023002722 นางสาวกัลญรัตน� ลือยาม
62023002723 นางสาวศิริพร พิมพ�ศรี
62023002724 นายณัฐดนัย เขตคง
62023002725 นางสาวชญานิษฐ� คําขาว
62023002726 นางสาวผกามาศ แก�นวิจิตร
62023002727 นางสาวธนวรรณ ฉิมไทย
62023002728 นางสาวกมลวรรณ ขาวบริสุทธ์ิ
62023002729 นางสาวอรอุมา ขนอนคราม
62023002730 นายสรพล เพ็งอิ่ม
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62023002731 นายกันตภณ เกลี้ยกลาง
62023002732 นางสาววิไลวรรณ ศรีมุข
62023002733 นางสาวป1ทมาวดี คุ6มพันธ�
62023002734 นางสาวสุนันทา ขํากล่ํา
62023002735 นางสาวจุฑาทิพย� เอี่ยมชม
62023002736 นางสาวจินตนา รักสิการ
62023002737 นางสาวสุกัญญา หินซุย
62023002738 นางสาวพรทิพย� คําแย6ม
62023002739 นายอธิรัตน� สมใจเพ็ง
62023002740 นางสาวแก6วตา การสมกล6า
62023002741 นางสาวศิรินันต� แสนนาใต6
62023002742 นางสาวธิดารัตน� เอกนิล
62023002743 นายฐิติพันธุ� ภู�งาม
62023002744 นางสาวปาริชาติ กองขุนชาติ
62023002745 นายกุลพัทธ� หนูสุข
62023002746 นายพงษ�นรินทร� กลิ่นขจร
62023002747 นางสาววิศรุตา เพ็งพูล
62023002748 นายศรายุทธ ธรรมลี
62023002749 นางสาวธัญญเรศ จันหอม
62023002750 นายณัฐวัฒน� พุฒิฤทธ์ิ
62023002751 นางสาวชนิสรา ชนะภัย
62023002752 นางสาวณัฐญา ประเสริฐสุข
62023002753 นางสาวณัฐฐินันท� พูลเอี่ยม
62023002754 นางสาวปJยพร กํ่ามอญ
62023002755 นางสาวชุติมา แย6มคล6าย
62023002756 นางสาวชลธิกรรณ� แก6วเกตุ
62023002757 นายอนุรักษ� สารวุฒิ
62023002758 นางคณาวรรณ นาชนเขตร�
62023002759 นายอชรายุ คําใจหนัก
62023002760 นางสาวทิพธัญญา แสงหิรัญ
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62023002761 นางสาวสาริยา เจริญสุข
62023002762 นางสาวสุนันทินี เสง่ียมจิตร�
62023002763 นางสาวนฤดี อยู�สบาย
62023002764 นางสาวจุฑาวรีย� วาสเตชวงศ�
62023002765 นางสาวดาราวรรณ อู�สุวรรณ
62023002766 นางสาวพรทิพา นุชอยู�
62023002767 นางสาวสุกัญญา ทาทอง
62023002768 นางสาวเบญจวรรณ อินทะรัตน�
62023002769 นายพรณภัทร ยอดม่ัน
62023002770 นางสาวกชมน วงศ�ประเสริฐ
62023002771 นางพัชรินทร� รัตนชัยวัฒน�
62023002772 นางสาวชนากานต� บุตรสุวรรณ
62023002773 นายอนิรุทธ์ิ โรจน�ชญาน�กุล
62023002774 นางสาวสุนิษา แจ�มศรี
62023002775 นายอวัษฎา รัมมะสิงห�
62023002776 นายธันวาณ� จันทร
62023002777 นางสาวเกศิณี ศรีเพชร
62023002778 นางสาวเอมิกา โปสันเทียะ
62023002779 นางสาวสุพรรษา พุทธรักษา
62023002780 นายบุญชาติ กิจเจริญ
62023002781 นางสาวปรียานุช ชมดง
62023002782 ว�าที่ร6อยตรีศุภโชค อวนศรี
62023002783 นายปรีชา ถาลีพืช
62023002784 นายศิริชัย จิตติภัทรากูล
62023002785 นางสาวเสาวภา แสงมณี
62023002786 นางสาวชนกนันต� วงษ�ศรีวิชัย
62023002787 นางสาวชนารัตน� สุรเดช
62023002788 นายภูวนาถ ภาคีเคียน
62023002789 นางสาวเสาวลักษณ� ปJKนจุมพล
62023002790 นางสาวชมัยพร มากแสง
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62023002791 นางสาวจุฬามณี จันทร�แย6ม
62023002792 นายธีรพล นราสี
62023002793 นางสาวรัตนาภรณ� ชวลิต
62023002794 นางสาวบุญรัตน� มีแสง
62023002795 นางสาวหนึ่งฤทัย มงคลชัย
62023002796 นางสาวประวิชญา เขาแก6ว
62023002797 นางสาวอภิรดี พิพิธหิรัญการ
62023002798 นางสาวอุมารินทร� บุญเจริญ
62023002799 นายอดิศักด์ิ พิมพ�ทรัพย�
62023002800 จ�าอากาศตรีปรัชญา ตรีรัตนาเศรฐ
62023002801 นายกุลนันทน� ธิไชย
62023002802 นายวรินทร� งามแข
62023002803 นายอรรถพล สุทธิประภา
62023002804 นายมานะ ภัยนิราศ
62023002805 นางสาวกานตนา ไกรชะนะ
62023002806 นางสาวปาริชาติ เกษโข
62023002807 นางสาวธนัฐพร วงราชบุตร
62023002808 นางสาวนภารัตน� ภักดีราช
62023002809 นางสาวธนิษฐา เกิดแก6ว
62023002810 นางสาวธนาภรณ� พานคํา
62023002811 นางสาวอนุสรา จบศรี
62023002812 จ�าสิบเอกสมใจ สมจิต
62023002813 นางสาวพิมพ�พร ปNองแก6ว
62023002814 นางสาวอาริยา ชํานาญ
62023002815 นางสาวรัตติกร มีสง�า
62023002816 นางสาวเพ็ญประภา วัฒนศัพท�
62023002817 นายธิบดินทร� อุทัยแพน
62023002818 นางศิริลาวัลย� อิศรางกูร
62023002819 นางสาวสุพัตรา บัวเอี่ยม
62023002820 นายภัทราวุฒิ กล่ําเข็ม
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62023002821 นายศักดิธรรศ บุญศิริ
62023002822 นางสาวกมลวรรณ จะนต
62023002823 นางสาวธิดารัตน� เฟUKองอาวรณ�
62023002824 นางสาวลลิตา ทองบ6านบ�อ
62023002825 นางสาวสุชานาถ ธิจันทร�
62023002826 นางสาววรรณภา จูงใจ
62023002827 นางสาวจิตราภรณ� เกิดศักด์ิ
62023002828 นางสาวโชติกา โพธิยา
62023002829 นางสาวชมภูนุช สงวนใจ
62023002830 นายธนิศร� กองสัมฤทธ์ิ
62023002831 นายกฤษณะ คํานวน
62023002832 นางสาววิไลพรรณ สิงห�โต
62023002833 นางสาวทิพธัญญา โพธ์ิแก6ว
62023002834 นางสาวจันจิรา ศรีโมรา
62023002835 นางสาวขนิษฐา เจียรพันธ�
62023002836 นางสาวฐิษะณา บุญประสิทธ์ิ
62023002837 ว�าที่ ร.ต.อรรถพล โอษฐประไพ
62023002838 นางสาวอภิชญา จุดาศรี
62023002839 นางสาวสิริกาญจน� ธาราดล
62023002840 นางสาวกาญจนา ธงทอง
62023002841 นายจุมพล เข็มเพชร
62023002842 นายกิตติศักด์ิ มหามล
62023002843 นางสาวณัฏฐกานต� จันทร�อุบล
62023002844 นางสาวรัตน�ติมา แหวนหรุ�น
62023002845 นางสาวเสาวลักษณ� มาใบ
62023002846 นางสาวสุวภี เขตต�ประสพโชค
62023002847 นางสาวพรพิมล สุขธานี
62023002848 นายธงชัย อินทรสังข�
62023002849 นางสาวดวงพร สิงจานุสงค�
62023002850 นางสาวธัญญาภรณ� ฉายพันธ�
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62023002851 นายทณงพล ดิษฐาเนตร
62023002852 นางสาวฉวีวรรณ ชูวงษ�
62023002853 นางสาวน6องหญิง รัตนบํารุงวงศ�
62023002854 นางสาววราภรณ� วงษ�ดี
62023002855 นางสาวรังสิมา ขวัญเมือง
62023002856 นางสาวอัยการ ปลั่งสุวรรณ
62023002857 นางสาวสุกัญญา สิงห�ใจ
62023002858 นางสาวณิชชา กีรติสุธน
62023002859 นางสาวสุนันทา บุญภักดี
62023002860 นางสาวเกสร พิณเสนาะ
62023002861 นางสาวอําภาภรณ� แม6นชื่น
62023002862 นางสาวจรรยพร กลิ่นยา
62023002863 นางสาวจารุณี ยินดีทีป
62023002864 นางสาวนภาภรณ� สิงห�ทอง
62023002865 นางสาวดาลัด สงค�ทอง
62023002866 นางสาวจิตินันท� หล�อบํารุงพงศ�
62023002867 นางสาวเพราพิลาส เย็นสนิท
62023002868 นางสาวศรัญญา แจ�มกระจ�าง
62023002869 นายสิรภพ เดชพันธุ�
62023002870 นางสาวนภัสสร แย6มคงเมือง
62023002871 นายสุภชัย บุญต6อม
62023002872 นายมนตรี ศิริคําน6อย
62023002873 นางสาวกานต�สินี บริบูรณ�บันเทิง
62023002874 นางสาวจุฑาภรณ� ไชยเนตร�
62023002875 นางสาวณัฐกฤตา จันทรา
62023002876 นางสาวกมลทิพย� ป1ญญะสิงห�
62023002877 นางสาวจุฑามณี แก6วจงประสิทธ์ิ
62023002878 นางสาวพิชญาภา วงวิภาค
62023002879 นายอนุรักษ� แตงทอง
62023002880 นางสาวสุณิสา แก6ววิชิต
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62023002881 นายไพพิสิทธ์ิ แสงแจ�ม
62023002882 นางสาวลัคนา มณฑาทัศน�
62023002883 นางสาววิสสุตา กลั่นแตง
62023002884 นายชลปภัส มาแสง
62023002885 นางสาวรัชฎา สิงห�น6อย
62023002886 นางสาวสุนิศา ฉายชูวงษ�
62023002887 นางสาวปาริฉัตร ทองนาค
62023002888 นายอักคริน เตาให
62023002889 นางสาวจิตนภา เชื้อดี
62023002890 จ�าสิบตรีนเรศ ย้ิมสะอาด
62023002891 นางสาวรชาพร ต6องประสงค�
62023002892 นางสาวณัฐพร แสงพิรุณ
62023002893 นางสาวสิริสุรางค� จันทร�เบ6า
62023002894 นางสาวลัดดาวัลย� พบสระใหญ�
62023002895 นางสาวสุมิตรา จันทร�หอม
62023002896 นางสาวสุวคนธ� สมจิตร�
62023002897 นางสาวนภาพร คันทะทาโร
62023002898 นางสาวมาลาตี เอี่ยมละออ
62023002899 นางสาวจุฑาพร แสงแก6ว
62023002900 นางสาววรินทร� น6อยแสง
62023002901 นายภาคภูมิ วชระพันธ�
62023002902 นางอารยา กองคํา
62023002903 นางสาวอภินทร�พร ศักดาเกรียง
62023002904 นางสาวกรรณิการ� ต�อมแก6ว
62023002905 นางสาวธิดาภรณ� รุจิเมธ
62023002906 นายธนากร วงษ�อ�อน
62023002907 นางสาวสุชาดา เจริญพร
62023002908 นางสาวพิมพ�พันธุ� พันธุรี
62023002909 นางสาวนภาภัทร ทับทิมพราย
62023002910 นายกฤษดา โสสลาม
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62023002911 นางสาวศุภสจี คุ6มวงษ�
62023002912 นายนูรุดดีน กอเฉม
62023002913 นายโกสินทร� นาคะเสโน
62023002914 นางสาวพนิตตา พระคุณ
62023002915 นายณัฐชนนท� แปNงนวล
62023002916 นางสาวสุธรส จ๋ิวสุข
62023002917 นางสาวอัมรา สวนใหญ�
62023002918 นางสาวพัชราภรณ� สระบัว
62023002919 นายจิรายุ อินทร�ขํา
62023002920 นางสาวนิภาพรรณ วันศรี
62023002921 นายสัมฤทธ์ิ คํานวนสินธุ�
62023002922 นางสาวพลอยนิดา ไวยกุล
62023002923 นางสาววาสนา อุ�นทรัพย�
62023002924 นางสาวธฤษวรรณ จิววัฒนารักษ�
62023002925 นางสาวนฤดี จาวสุวรรณวงษ�
62023002926 นางสาวบุญฑิรา กฐินสมิตร
62023002927 นายองอาจ ทองทา
62023002928 นางสาวกชกร หลากสุขถม
62023002929 นายศุภวิชญ� พรหมทิพย�
62023002930 นายสรธัญ อยู�เย็น
62023002931 นางสาวณัฐรดา ป1ญญาเสาร�
62023002932 นายณัฐิวุฒิ ศรีสมปอง
62023002933 นางสาวอภิญญา จิตต�กุศล
62023002934 นางสวลี ใจหาญ
62023002935 นายเอกธร ผิวเณร
62023002936 นางสาวภุมรินทร� จิตตะพงษ�
62023002937 นางสาวกมลทิพย� สุทธิธรรม
62023002938 นางสาวลลิตา รัมมะบุตร
62023002939 นางสาวธนภร อําภา
62023002940 นางวรรณวิมล ขํานุรักษ�
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62023002941 นางสาวป1ฒมาส อยู�ม่ัน
62023002942 นางสาวภิญญาพัชญ� พรมศรี
62023002943 นางสาวอารีรัตน� ปทุมสูติ
62023002944 นายเสฎฐวุฒิ ปทุมอมรธรรม
62023002945 นางสาวรัตนา เข็มทอง
62023002946 นางสาวทิพวรรณ แจ6งใจบุญ
62023002947 นางสาวฉัตตวรรณ� กรีรัตนา
62023002948 นางสาวจุฑามาศ ศรีมานนท�
62023002949 นางสาวเบญญาภา มีสันทัด
62023002950 นางสาววาสนา ห6วยส6ม
62023002951 ว�าที่ ร.ต.จักรพันธ� เพ�งสุข
62023002952 นายอิทธิพล กระแสร�ทิพย�
62023002953 นางสาวพิชามญชุ� ดําสนิท
62023002954 นางสาวสุรีย� ม่ิงขวัญ
62023002955 นางสาวภัสสร ศิศาริกรณ�
62023002956 นางศรินรัตน� โตใหญ�
62023002957 นางสาวอุทัย สายตรง
62023002958 นายธนากร สนเก้ิม
62023002959 นายธนพล สิทธิเขตรกรณ�
62023002960 นายเมธวัฒน� คําแสง
62023002961 นายสัญนิพัทธ� คงต้ัง
62023002962 นายบุญญวัฒ หงษ�เวียงจันทร�
62023002963 นางสาวลลิตา บุญทัน
62023002964 นางสาวกชนิภา ดําสง�า
62023002965 นางสาวจันทร�จิรา สุวาที
62023002966 นายจตุพร นาคงาม
62023002967 นายวิโรจน� บัวมี
62023002968 นายชวิน โพธ์ิกระจ�าง
62023002969 นางสาวจิตราภรณ� ศรีวร
62023002970 นางสาววิชุดา สถิรรัตน�
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62023002971 นางสาวทิพยสุดา เหมือนทิพย�
62023002972 นางสาวอมรรัตน� ภาสพันธุ
62023002973 นางสาวธัญญาเรศ ฉลองชน
62023002974 นางสาวกันต�ฤทัย หม่ืนจบ
62023002975 นางสาวเสาวลักษณ� หงษ�ทอง
62023002976 นางสาวนุชจรี กําแพงแสน
62023002977 นางสาวอรษา กลั่นศิริ
62023002978 นายมงคล แปNนบูชา
62023002979 นางสาวอรกัญญา บุษบาแย6ม
62023002980 นายฐวัฒชัย กระจ�างสังข�
62023002981 นางจุฑามาศ ศรีประมง
62023002982 นางสาวธนิชา สุขล้ําเลิศ
62023002983 นางสาวเสาวลักษณ� ดีประเสริฐ
62023002984 นางสาวนันทพร ลายสวัสด์ิ
62023002985 นางสาวภัสพร แสงเพ็ชร�
62023002986 นางสาวสุทธิภรณ� ขุนพล
62023002987 นางสาวปาริฉัตร ปรางโหมด
62023002988 นักเรียนนายสิบตํารวจวรพล สุขเจริญเดชา
62023002989 นายธนภัชร� วงศ�ศรีวิวัฒน�
62023002990 นางสาวกชพร ศรีอุทัย
62023002991 นางสาวธัญจิรา เฉลยทิศ
62023002992 นายวชิรวิทย� เหลืองวัฒนะ
62023002993 นายบุญอนันต� นวนิตย�
62023002994 นางสาวพรวรท ป1ญญทวีกุล
62023002995 นางสาวนพเก6า พ่ึงกลัด
62023002996 นางสาวแสงอรุณ รอดเครือวัลย�
62023002997 นางสาววิภาวี พูลสวัสด์ิ
62023002998 นางสาวกานต�พิชชา ธูปบูชา
62023002999 นางสาวพรผกา ศรีชมภู
62023003000 นางสาวสุขคณา กRกพิทักษ�
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62023003001 นางสาวสิรินทรา มาประสพ
62023003002 นายคมสัน หลําสมหวัง
62023003003 นางสาวปรีญานาถ ทองคําสุข
62023003004 นางสาวอินทิรา จินาการ
62023003005 นางสาวนิสรา สิงห�ทอง
62023003006 นางสาวกนกวรรณ โกสิน
62023003007 นางสาวศิรประภา เรือนแก6ว
62023003008 นางสาววรรวิษา ชูศอทิพย�
62023003009 นางสาวภรณ�ทิพย� กุ�มสวัสด์ิ
62023003010 นายสุธีรัชต� เรืองภู�
62023003011 นางสาวนิรัตน� เทียมธรรม
62023003012 นางสาวจิราภรณ� หอมระรื่น
62023003013 นางสาวภัททิยา วันทา
62023003014 นางสาววิภาวรรณ พุทโธ
62023003015 นายภาณุพันธ� ปรีชาสถิตย�
62023003016 นายบุญญฤทธ์ิ นาคทัพ
62023003017 นายกษมา ผัสวี
62023003018 นายสมพร สกุลพราหมณ�
62023003019 นางสาวสุธาสี รอดไว
62023003020 นายธิติวัตร ม่ันคง
62023003021 นางสาวนันทิยา น้ํากลั่น
62023003022 นายบุญเลิศ ดีมาก
62023003023 นางสาวธัญวรัตม� พงษ�พาณิชย�
62023003024 นางสาวธัญญารัตน� คําเจริญ
62023003025 นายภาณุพงศ� บัวไหล
62023003026 นางสาวณัฐกมล สิงห�นวล
62023003027 นางสุรีวรรณ� ป1งชัยภูมิ
62023003028 นายกฤษดา เลาลี
62023003029 นางสาวนฤมล พรมสง�า
62023003030 นางสาวปJยดา ธาระ
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62023003031 นายทรงพล ไชยพรมมา
62023003032 นางสาวปาราวี จันทร�ชาวนา
62023003033 นายกันต� มหิงสพันธุ�
62023003034 นางสาวน้ําผึ้ง คล6ายสุบรรณ
62023003035 นางอิสรา วงศ�เกดไชยกิจ
62023003036 นางสาวกาญจนา ก่ิงไทร
62023003037 นางสาวปาริชาติ นางาม
62023003038 นางสาวอรสา พงศ�กิตติวรกุล
62023003039 นางสาวสุภิษรา วงษ�สาริกิจ
62023003040 นางสาวอินทุอร เหมือนง้ิว
62023003041 นายมโนพัศ ดีพิจารย�
62023003042 นางสาวรสสุคนธ� มีสง�า
62023003043 นางสาวปราณี เชื้อกรุง
62023003044 นางสาวเมธาวดี คล6ายป1กษี
62023003045 นางสาวกชพร บรรจบดี
62023003046 นายพิชยา วัฒนสมบูรณ�
62023003047 นายธีรศักด์ิ บุญวงษ�
62023003048 นางสาวณัฐวดี เจริญฉิม
62023003049 นางสาวนาตาลี คงหาสุข
62023003050 นางสาวชุติมา เนินพลับ
62023003051 นางสาวรัตนาภรณ� ชูดํา
62023003052 นางสาวสุดารัตน� จ6องสระ
62023003053 นางสาวขนิษฐา ไล6ทอง
62023003054 นายเฉลิมพล สายทอง
62023003055 นายวิชชากร วงษ�มอญ
62023003056 นายวุฒิไกร บุตรจันทร�
62023003057 นางสาวประภาศิริ อโขพันธ�
62023003058 นางสาวสุนิสา โพธ์ิทอง
62023003059 นางสาวลักษณา โพธ์ิงาม
62023003060 นางสาวพัตรพิมล ศรีแก6วนิตย�
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62023003061 นางสาวนันท�นภัส แซ�ต�อ
62023003062 นางสาวศิริธมาส ไล6ฉิม
62023003063 นางสาวพรสวรรค� ขันทอง
62023003064 นางธันยาภรณ� บุญนาค
62023003065 นางสาวฐิติยาภรณ� ต้ังประเสริฐ
62023003066 นางสาวลูกกุ6ง ศรีดาวงษ�
62023003067 นางสาวชนนิกานต� ธัญญเจริญ
62023003068 นางสาวสกุลกานต� อ�างทอง
62023003069 นางสาวอารีญา รักชาติ
62023003070 นางสาวจิตติมา โกสิงห�
62023003071 นางสาวจินตธิดา มูลสภา
62023003072 นางเบญจมาศ ไหมทอง
62023003073 ว�าที่ร6อยตรีหญิงรุ�งนภา วงษ�สกุล
62023003074 นางสาวไพลิน ใจสา
62023003075 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณ�ไพรัช
62023003076 นางสาวสุดารัตน� ณรงค�มี
62023003077 นางสาววนาลี ภิระบรรณ�
62023003078 นางสาวอรญา วิมังสุข
62023003079 นางสาวจันทรัสม� สีธิมัด
62023003080 นางสาวนุชรี เสนนะ
62023003081 นางสาวมนต�ทิกานต� ม่ันคง
62023003082 นางสาวจันจิรา พรายอินทร�
62023003083 นางสาวสุรีลักษณ� ภูมิโคกรักษ�
62023003084 นางสาวปJยวรรณ รักการ
62023003085 นางสาวสุภัทรา เขียวสวาท
62023003086 นายธนากร กุลบุตร
62023003087 นายประเวศ มิงสะเมาะ
62023003088 นางสาวเกษสุนีย� กลิ่นเกษร
62023003089 นางสาวธิดารัตน� พันธ�ศิริ
62023003090 นางสาวจุฑาภรณ� เทศธรรม
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62023003091 นางสาวจิดาภา ทองหล�อ
62023003092 นางสาวจุฑาทิพย� ภูมรินทร�
62023003093 นางสาวหทัยรัตน� สัตนาโค
62023003094 นายธวัชชัย ทรัพย�ขํา
62023003095 นางสาวณัชชา รื่นแสง
62023003096 นางสาวเกสินี สุดประเสริฐ
62023003097 นางสาววันวิสา บุญกิจ
62023003098 นางสาวเกรียงกรณ� มิตสีดา
62023003099 นางสาวสุพาณี สหะวิเศษไชยชาญ
62023003100 นายวุฒิชัย โตบัวงาม
62023003101 นางสาวกิตติยา แก6วจันทร�
62023003102 นางสาวสิราวรรณ แก6วคํา
62023003103 นางสาวกัญญาภัทร ศรีโพธ์ิ
62023003104 นางสาวกาญจนาภรณ� พิภพ
62023003105 นางสาวทิชากร อินทรรุจิกุล
62023003106 นางสาววิษา แสงทอง
62023003107 นางสาวชนิสรา ไพบูลย�
62023003108 นางสาวพัณณิตา ทํานานอก
62023003109 นางสาวศิริวรรณ ใหญ�เอี่ยม
62023003110 นางสาวณัฐนันท� รอดประเสริฐ
62023003111 นายพงษ�ภวันต� โปร�งเจริญ
62023003112 นายธฤต สิงห�ประเสริฐ
62023003113 นางสาวเบญจาพร สตาพัตร
62023003114 นางสาวสุนิสา อาจอาสา
62023003115 นางสาวเบญจมาศ ม�วงพิม
62023003116 นางสาวช�อทิพ สิทธิรักษ�
62023003117 นายกมลพันธ� ฑัณวีระ
62023003118 นางสาวเยาวเรศ เรืองสม
62023003119 นายอนิรุตต์ิ ฤกษ�นาวี
62023003120 นายณรงค� เกตุช6าง
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62023003121 นายวัฒนา แปลงดี
62023003122 นายกสมา สุขสุวรรณ
62023003123 นายอธิปปFนภันต� เขียนคําสี
62023003124 นายสดายุ ดิษฐป1ญญา
62023003125 นางสาวชลธิชา วราชาติ
62023003126 นางสาวบุญทริกา จันทร�สาคร
62023003127 นายวิศิษฎ� บัวทอง
62023003128 นางสาวกนกวรรณ ภู�ระหงษ�
62023003129 นางสาวจรรยารักษ� จํานงค�ถ่ิน
62023003130 นางสาวกัญญาณัฐ กลั่นใจ
62023003131 นางสาวอโนทัย พลายระหาร
62023003132 นางสาวคณนาถ มหารงค�
62023003133 นางศศินี สุวรส
62023003134 นางสาวอารียา ปJตตาละตัง
62023003135 นายสัตยรักษ� เทศกูล
62023003136 ว�าที่ร6อยตรีอนุศร สีพา
62023003137 นางสาวสุปราณี ต�ายเกิด
62023003138 นายโกมล ไผ�งาม
62023003139 นางสาวสุนิสา ขวัญเจริญทรัพย�
62023003140 นางสาวก่ิงกาญจน� เฟUKองทอง
62023003141 นางสาวพัชราภรณ� ทรงโฉม
62023003142 นางสาวดวงจันทร� กงทอง
62023003143 นางสาวศศินา พนมธรนิจกุล
62023003144 นางสาวธันยวีรย� ศรีรัตนวรานนท�
62023003145 นางสาววิชญาพร ศรีวิชัย
62023003146 นางสาวนิษากร ป1Pนเงิน
62023003147 นางสาวภัทรมน อินทร�สุกันต�
62023003148 นายศุภการณ� ทองประยูร
62023003149 นางสาวนลินตา ปNอมแก6ว
62023003150 นายอัษฎายุธ พงษ�เจริญ
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62023003151 นางสาวฉัตรกมล สวัสดิสุข
62023003152 นางสาวปJยพร มีแก6วน6อย
62023003153 นางขวัญฤทัย ไวลิขิต
62023003154 นางสาววรรณศิริ เสือน6อย
62023003155 นายสุรพงษ� สองวงค�
62023003156 นางสาวมินตรา ผลาผล
62023003157 นางสาวเบญจมาภรณ� สุวรรณ�หงษ�
62023003158 นางสาวอรยา แจ6งมงคล
62023003159 นางสาวญาณินท� กล�อมจิตร�
62023003160 นางสาวสนทยา ใยเย่ียม
62023003161 นางนันทิตา ฉลาด
62023003162 นางสาวกนกภรณ� เดชสองชั้น
62023003163 นางสาวกัลยา คัมภีร�พงษ�
62023003164 นายกิตติธัช วุฒิสมบูรณ�
62023003165 นางสาวจิราพร แจ6งประดิษฐ�
62023003166 นายโชตินัย กล�อมเกลา
62023003167 นางสาวปฏิมา อินหนู
62023003168 นายวรายุทธ มะเค็ง
62023003169 นายชาญณรงค� พงษ�ภมร
62023003170 นางสาวอรุณศรี กสิกิจพาณิชย�
62023003171 นายอัฐพงศ� โพธิยารมย�
62023003172 นางสาวสุลีวรรณ เพ็ชรขาวช�วย
62023003173 นางสาวศิรินทร�ยา ประจําแท�น
62023003174 นางสาวสุจิตรา ฟากวิลัย
62023003175 นางสาวชลธิดา สาระนิตย�
62023003176 นางสาวพรนภา ทิพยัคฆ�
62023003177 นางสาวณัฐกานต� จิตตรีมิตร�
62023003178 นางสาวจันทนา กลิ่นมณฑา
62023003179 นางสาวนลินี จุลสุคต
62023003180 นางสาวภัทรานิษฐ� รัตน�นันท�รักษา

หน6า 106 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023003181 ว�าที่ร6อยตรีหญิงศิริพร เสือโพธ์ิ
62023003182 นายรุ�งรัตน� วิเชียรรัตน�
62023003183 นางสาวณัฐพร เข็มหนู
62023003184 นางสาวอภิญญา ศรีลาจันทร�
62023003185 นางสาววาสนา แสนทวี
62023003186 นางสาวประไพรพิศ พรมไชยวงค�
62023003187 นางสาวพัฒนียา แพรขาว
62023003188 นางสาวณัฐริกา พุ�มไสว
62023003189 นางสาวมัทนา ทูตจัตุรัส
62023003190 นางสาวสุนทรี แสงวิเศษ
62023003191 นางสาวณัฐวรา วัชรธรรม
62023003192 นายมงคล แวนวน
62023003193 นางสาวปรารถนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
62023003194 นางสาวสุนันทา จุติประโคน
62023003195 นางสาวอภิญญา อินทร
62023003196 นายณรงค�ชัย อินมณเฑียร
62023003197 นางสาวดวงกมล แก6วคง
62023003198 นายณพกฤษณ� ไก�แก6ว
62023003199 นายเสาวภาคย� วัฒนะโชติ
62023003200 นางสาวชนมน จันทร�มี
62023003201 นายศตายุ ฤกษ�อาษา
62023003202 นางสาวณัฐติการณ� ริมสําอางค�
62023003203 นางสาวปนัดดา นามสอน
62023003204 นางสาวปJยะธิดา ชัยรัมย�
62023003205 นายพงศ�นรินทร� พานทอง
62023003206 นายทัตพงศ� ต้ังชนม�จํารัส
62023003207 นางสาวนุศรากร สิงห�กล�อม
62023003208 นางสาวจันทร�เพ็ญ แถวโนนง้ิว
62023003209 นางสาวอรีญา ชูเสือหึง
62023003210 นางวิลาวัลย� นิลคูหา
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62023003211 นางสาวอนงค�นาถ มกรางกูร
62023003212 นายภูริทัตร� อู�จีน
62023003213 ว�าที่ ร.ต.ธนิตศักด์ิ สมหมายโชติภัทร�
62023003214 จ�าอากาศเอกณัฐพล แขขุนทด
62023003215 นางสาวเบญจวรรณ วงษ�หิรัญ
62023003216 นางสาวชานิดา คงเจริญถ่ิน
62023003217 นางสาวญานิกา อยู�เหย6า
62023003218 นางสาวชัญญานุช ปรีชา
62023003219 นางสาวอรุณี บุญธรรม
62023003220 นางสาวกรพรหม มโนรัตน�
62023003221 นางสาววิภาดา พิมพ�เงิน
62023003222 นายพงศ�ธร รักรัง
62023003223 นางสาวอาทิตยา หมันเลRะ
62023003224 นายภาณุพันธ� สกุลพันธุ�
62023003225 ว�าที่ร6อยตรีดนัย นาคอาทิตย�
62023003226 นางสาวชมพูนุท ทองแก6ว
62023003227 นางสาววิชุดา บํารุงเวช
62023003228 นางสาวฐิติรัตน� พูนทรัพย�
62023003229 นายเพชรรุ�ง มะยมทอง
62023003230 นางสาวกุลธิดา ดวงแก6ว
62023003231 นายณัฐดนัย ชูกลิ่น
62023003232 นางรสสุคนธ� ชมเจริญ
62023003233 นายสุชาทัศน� คงเจริญ
62023003234 นางสาวอัครชา มาพะเนาว�
62023003235 นางสาวสุชานาถ พิบูลย�
62023003236 นางสาวโสภิตา อัญญะมณี
62023003237 นางสาวชุติมา โภคทรัพย�
62023003238 นายทรงธรรม ทองธรรมชาติ
62023003239 นายภัทรพล ขุนแผน
62023003240 นางสาวเสาวลักษณ� แก6วจันทร�
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62023003241 นางสาวอนุษรา อินเนียม
62023003242 นางสาววรัญชลี ธนปุณยาภิรมย�
62023003243 นายณัฐกานต� อ�อนศรี
62023003244 นางสาวนัดดา นิ่มวงศ�
62023003245 นางสาวอิสริยาภรณ� แก6วศล
62023003246 นางสาวสโรชา สังข�ทอง
62023003247 นางสาวทัตพิชา เดชมณี
62023003248 นางสาวกนกภรณ� สุธัมรส
62023003249 นางสาวจิราภรณ� ชื่นนอก
62023003250 นางสาวชมนภัส ป1ททุมมี
62023003251 นางสาวปJยะฉัตร สุทธิวงศ�
62023003252 นายกมลฉัตร แสนวงค�
62023003253 นางสาวขวัญจิรา ดอกไม6พุ�ม
62023003254 นางสาววงศ�สุดา อนะมาน
62023003255 นางสาวณัฐพร มีเฟUอง
62023003256 นางสาวนัดธิดา พิมลทอง
62023003257 นายธีระชัย เกRะโพ
62023003258 นายสมพล จําแนกวุฒิ
62023003259 นางสาวสิรีวิชญ� ดิษบุรี
62023003260 นางสาวเบญจพร พิทยาพงษ�
62023003261 นายศุภชัย ป1นแดน
62023003262 นางสาวชนัฏดาภา สุนทรพฤกษ�
62023003263 นางสาวอาภาศิริ โสโพธ์ิทอง
62023003264 นางสาวดวงกมล แก6วอร�าม
62023003265 นางสาวอมรรัตน� อินทราภา
62023003266 นางสาวสุนิสา ยอดกุล
62023003267 นางสาวป1ณฑิตา มูลมา
62023003268 นางสาวจุฬาลักษณ� รื่นภิรมย�
62023003269 นายวีรเทพ ภูฆัง
62023003270 นางสาวพลิกา ต�ายเพ็ง
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62023003271 นายชาภีม พิมพิศาล
62023003272 นางสาวลาวัลย� กล6าหาญ
62023003273 นางสาวชนิสรา มิตรดี
62023003274 นางสาวกัณฐิกา มันฑรักษ�
62023003275 นายพงษ�ศักด์ิ ศาสตร�สาระ
62023003276 นายทรงชัย บัวอุไร
62023003277 นายปJยะ เกษมรัตน�
62023003278 นางสาวฐาปนี เสือมี
62023003279 นางสาวธนพร เกิดแก6ว
62023003280 นายนิธิ ทิวารัตนอังกูร
62023003281 นายทวนทอง ชมเชี่ยวชาญ
62023003282 นางสาวสุนันทา อินทร�ประสิทธ์ิ
62023003283 นางสาวจริญญา บุญเรือง
62023003284 นายจิรพงศ� ม�วงพันธุ�
62023003285 นางสาวจิรากานต� เอกเจริญ
62023003286 นางสาวณภัค คลี่สุนทร
62023003287 นางสาววรปรัชญ� ถ่ีถ6วน
62023003288 นางสาวลลิตา กริชนิกร
62023003289 นางสาวมุขวรินทร� โตอ�อน
62023003290 นางสาวพัชรินทร� บางเอี่ยม
62023003291 นางสาวกรกนก กระตุดนาค
62023003292 นางสาวรัตติยา สิทธ์ิประสาท
62023003293 นางสาวทิพรัตน� ทับรอด
62023003294 นางสาวเสาวนีย� นรินทร�
62023003295 นางสาวสุพิชยา ไชยศิลา
62023003296 นางสาวจิรภิญญาภา สาชะรุง
62023003297 นายบัญญัติ ทองเมือง
62023003298 นางสาวสาวิตรี ทัพชัย
62023003299 นายธิติพัฒน� เปาริก
62023003300 นางสาวติยาวรรณ ทับทิม
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62023003301 นายราเชน พานิชช�วย
62023003302 นายมนัสชัย คงใจ
62023003303 นางสาวสุภณิดา ศรีเพ็ง
62023003304 นายณัฐพล ปาลพันธุ�
62023003305 นายประนต แก6วทิพย�
62023003306 นายศรวัส วงษ�เล็ก
62023003307 นางชนันธิดา กุลมะโฮง
62023003308 นางสาวพิมลภัสน� รารัน
62023003309 นายนรเวช กัลพันธ�
62023003310 นางสาวมะปราง หอมกรีธา
62023003311 นางสาวสายรุ6ง จิตน6อย
62023003312 นายพูลศักด์ิ ศักด์ิศรีสมบูรณ�
62023003313 นางนุชนาถ กาบตุ6ม
62023003314 นางสาวกมลวรรณ อรนัด
62023003315 นางสาวชมัยพร จันทร�ทอง
62023003316 นายกานตรัตน� จันทร�ชุ�ม
62023003317 นายอาทิตย� บุญเรือง
62023003318 นางสาวศุภาสร คําเลิศ
62023003319 นางสาวอภิชญา วินิจสร
62023003320 นางสาวอภิญญา ลอคํา
62023003321 นายญาณวุฒิ เรืองศรี
62023003322 นางสาวอมรรัตน� อุปถา
62023003323 นางชนฐิตา โชติกันตะ
62023003324 นางสาววรรณวิสา สังขวัฒนะ
62023003325 นายอนุวัฒน� วานิชกูล
62023003326 นางสาวธัญชิตา พิกุลทอง
62023003327 ว�าที่ร.ต.หญิงวาทิกา ธนะทรัพย�ธางกูล
62023003328 นางจงกล บุตรย่ี
62023003329 นางสาวกมลทิพย� นิลดี
62023003330 นางสาวฐิติมา กระต�ายจันทร�
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62023003331 นางสาวโสภิดา หุ�นทอง
62023003332 นางสาวนิตยา ซงโชติ
62023003333 นายอนิรุตต� กล6าสาริกรรม
62023003334 นางสาวกมลวรรณ สุราฤทธ์ิ
62023003335 นางสาวจุรีพร อ�อนทอง
62023003336 นายแทนไท เชาวน�ไว
62023003337 นางสาวมัชฌิมา มีอ�อน
62023003338 นางสาวสุดนภา ใหญ�สูงเนิน
62023003339 นางสาววันทนา ธังดิน
62023003340 นางสาวสมพร มงคลชัย
62023003341 นางสาวชญานิศ บุญเจริญ
62023003342 นางสาวปรมาภรณ� บริวาท
62023003343 นางสาวอัจฉรา มาอยู�
62023003344 นางสาวสุมาลี โกมลโรจน�รัศมี
62023003345 นายณัฐวัชร ตันคํา
62023003346 นายศุภชัย ภิรัญคํา
62023003347 นายอัฐสนัย หาบุบผา
62023003348 นางสาวนุสรา สุขสมเชาว�
62023003349 นางสาวจุฑารัตน� อาลัยญาติ
62023003350 นายณัฐพงษ� อินทสุชาติ
62023003351 นางสาวลักษมี แปNนแก6ว
62023003352 นางสาววรญา คํากล�าว
62023003353 นายอภิชิต วงศ�สุรินทร�
62023003354 นางสาวภัทธิชา กาญจนาภา
62023003355 นางสาวดรุณรัตน� แก6วแดง
62023003356 นายธราธิป มงคล
62023003357 นายสหพล สุมังคะ
62023003358 นางสาวมัชฌิมา คุ6มภัย
62023003359 นางสาวพรชนก จารุสุวรรณวงค�
62023003360 นางสาวกนกวรรณ พานเงิน
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62023003361 นางสาวธนัชพร ทับทิมทอง
62023003362 นายวสุธร เผือกฟ1ก
62023003363 นางสาวจุฑารัตน� เทพศรี
62023003364 นางภัทราภรณ� วิจิตรพัชราภรณ�
62023003365 นายวิษณุพร สนนิ่ม
62023003366 นางสาวพิมพกานต� แก6วพาก
62023003367 นางสาวณิชกานต� วงษ�ทอง
62023003368 นางสาวกชมนต�วรรณ บูชา
62023003369 นางสาวกัญภิรมย� ภูสุวรรณ�
62023003370 นางสาวสมใจ เกิดทรัพย�
62023003371 นางสาวนิรัชฎา ปานกุล
62023003372 นายอภิวัฒนศ� บุญเลี้ยง
62023003373 นางสาวป1ญญาพร เรืองฤทธ์ิ
62023003374 นางสาวอุมารินทร� จันทา
62023003375 นายศุภฤกษ� เขย�า
62023003376 นางสาวสุพัตรา ถนอมวงษ�
62023003377 นายนาราภัทร สันติกุล
62023003378 นางสาวฐิตารีย� หว�างรักษาวงษ�
62023003379 นางสาวศิริพร สุขม�วง
62023003380 นางวราพร นุสติ
62023003381 นายสิทธิชัย สายสุริย�
62023003382 นางสาวธิดาพร พูนแบน
62023003383 นางรัตนา บุญเกิดมา
62023003384 นายอัฐสดา อินทรวิเศษ
62023003385 นางสาวน้ําเพชร เอี่ยมครอง
62023003386 นางสาวณัฐชยา พ่ึงละออ
62023003387 นางสาวอมรรัตน� ศรีเสถียร
62023003388 นายจตุรงค� กิตติมาสกุล
62023003389 นางนพคุณ พานทอง
62023003390 นางสาววราภรณ� กรอบทอง
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62023003391 นางสาววันวิสาข� สังข�เงิน
62023003392 นางสาวลัดดาวัลย� อุ6มทอง
62023003393 นายศรายุทธ มะกรูดอินทร�
62023003394 นางสาวมาริษา กอบสาริกรณ�
62023003395 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ วงษ�ลักษณ�
62023003396 นางสาวพัชรา แสงจันดา
62023003397 นางสาววนัสนันท� วันละคํา
62023003398 นางสาวสุพิชชา สูงปานเขา
62023003399 นางสาวภัทราพร บุตรจู
62023003400 นางสาวปราณี กล�อมฤกษ�
62023003401 นางสาววิกานดา ตานีเทพ
62023003402 นายศิววุธ ทองสุข
62023003403 นางสาวสุพัตรา ไก�เพ็ชร
62023003404 นางสาวปวีณา มาลี
62023003405 นางสาวกรองแก6ว โฉมงาม
62023003406 นางสาวคงษร เจริญภูวดล
62023003407 นางสาวรัตนาภรณ� บิดาทุม
62023003408 นางสาวณธิดา บุญวงษ�
62023003409 นางสาวสุนันทา พรมสวัสด์ิ
62023003410 นายดนุพล ชํานาญกุล
62023003411 นางสาวชนิกานต� จันทา
62023003412 นางสาวมาลี เจนเขตรการณ�
62023003413 นายธีรวัฒน� เรืองชาญ
62023003414 นางสาวสุภิสรา ภู�ระหงษ�
62023003415 นางสาวสุชาดา ลือสมุทร
62023003416 นางสาวรุ�งดารา ศรีจันทร�ดี
62023003417 นางสาวนันทิดา ชุ�มชื่น
62023003418 นางสาวอภัสรา จารย�หม่ืน
62023003419 นายศุภชัย กล6าสมุทร
62023003420 นายสหเกียรติ อ6นพงษ�
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62023003421 นางสาวดวงฤดี อุดสม
62023003422 นางสาวสุทธิดา จิตกระแสร�
62023003423 นางสาวนภา กุดแถลง
62023003424 นายอรรถพล ขําค6างพลู
62023003425 นางสาวสุพีชา กุศลราศรีพร
62023003426 นางสาวฐิตาภรณ� มีแสง
62023003427 นางสาวชุติมา ประเสริฐสังข�
62023003428 นายสันติสุข ศรีทอง
62023003429 นางสาวเปรมฤดี สงวงษ�
62023003430 นางสาวสุนัชชา ใจกว6าง
62023003431 นายธรรมรัตน� ศรีหะมงคล
62023003432 นางสาวปาริชาติ ยอดดําเนิน
62023003433 นายภูวนัย แสวงบุญ
62023003434 นางสาวธนพรรณ ประดิษฐ�เขียน
62023003435 นางสาวพลอยพรรณ เที่ยงแท6
62023003436 นางสาวพัชชรี หลักพล
62023003437 นางสาววันดี ขุชิตา
62023003438 นางสาวนิศาชล ฉิมเวช
62023003439 นายกิตติศักด์ิ มีทรัพย�
62023003440 นายอาทิตย� ต�อกัน
62023003441 นายบวร ปานดํา
62023003442 นางสาวสุพรรษา รังษี
62023003443 นายสุภนัย สุขสอน
62023003444 นายถนอมศักด์ิ พิทาคํา
62023003445 นางสาวพัชรี วิถีไพร
62023003446 นางสาวพัชรา มะลิทอง
62023003447 นางสาวสุภาภรณ� กุดแยง
62023003448 นายจักรวาล กุลชา
62023003449 นางสาวสุภิญญา รังผึ้ง
62023003450 นางสาวพัชราภรณ� บุกบุญ
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62023003451 นายอภิวันท� ยะกุล
62023003452 นายพรเพชร กังพิศดาร
62023003453 นายกนก จันทรศิริจัน
62023003454 นายจรูญวิทย� วันดี
62023003455 นางสาวศรุดา สุป1นณี
62023003456 นางสาวทิตยาพร เสิงขุนทด
62023003457 นางสาวธนัญญา ครุอําโพธ์ิ
62023003458 นางสาวณพัศกานท� พหลโสภาพันธุ�
62023003459 นางสาวอริสา คงเผื่อน
62023003460 นางสาวนรากร เวียงคํา
62023003461 นางสาวสุรี หนูเมือง
62023003462 นางสาวสุพัตรา รัตนดี
62023003463 นางขนิษฐา ตรัยที่พึ่ง
62023003464 นายวสุ ตรีธัญญา
62023003465 นางสาวอรัญญา คําวิชิต
62023003466 นางสาวชนม�นิภา มาน6อย
62023003467 นางสาวสุพัตรา อรรถภาพ
62023003468 นางสาวนรีพร รัตนโชติบัณฑิต
62023003469 นางสาวพรรัตน� โคกเทียน
62023003470 นางสาวรฐาฦ� เปรมเดช
62023003471 นางสาวรสรินทร� สุทธิเพียงคะ
62023003472 นางสาวศิริพร สุรินทร�
62023003473 นางสาวรุ6งทิพย� หวานจริง
62023003474 นางสาวสิริวิมล อุดมดัน
62023003475 นางสาวสมพร หลงปาน
62023003476 นางสาวป1ทมา มูลธิโต
62023003477 นางสาวสโรชา แจ�มแปNน
62023003478 นางสาวสุภาวดี กุยโกมุท
62023003479 นายพรเทพ ลาศนันท�
62023003480 นางสาวกมลรส เกิดกลิ่น
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62023003481 นางสาวพนิดา สุกันธา
62023003482 นางสาวรัชนก เปรมศิริ
62023003483 นางสาวปาณิดา บ�ายเที่ยง
62023003484 นางสาวอรอุมา คงนุรัตน�
62023003485 นางสาวพฤทธ� ทองดี
62023003486 นายปรัชญา สนธิญาติ
62023003487 นายนิพิฐพนธ� ชมชื่น
62023003488 นางสาวชนิสรา เฉกแสงทอง
62023003489 นายสุชานนท� อิ่มสําราญ
62023003490 นางสาวพัชราพร สุขสลุง
62023003491 นางสาวปริญญาพร อินทสุชาติ
62023003492 นางสาวจันทร�ทิพ เกิดดี
62023003493 นางสาวจิราภรณ� จิตโสภา
62023003494 นางสาวนพวรรณ มาลา
62023003495 นางสาววรัญญา วงค�นธิ
62023003496 นางสาวจันทรา สาคร
62023003497 นายโชติภักด์ิ ทองประไพ
62023003498 นางสาวพรทิพย� หาญจักราพิทักษ�
62023003499 นายวาณุกูล ชาวป;า
62023003500 นางสาวกนกวรรณ พานทอง
62023003501 นายราเมศ ภาคีพันธ�
62023003502 นางสาวภัททิยา อรรถการพงษ�
62023003503 นางสาวพัฒนริน โพธ์ิรัง
62023003504 นางสาวสุพรรณี จิตตวิสุทธิกุล
62023003505 นางสาวกัลยา จันทโชติ
62023003506 นางสาวชนัสม� เพ็ชรรักษ�
62023003507 นางสาวเจนจิรา แพนพันธุ�อ6วน
62023003508 นางสาววรางคณา มีคะนุช
62023003509 นายชูรพล ทองมาก
62023003510 นางสาวระพีภรณ� ทรัพย�พันธุ�
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62023003511 นางสาวอักษิพร เฉยเฉลียง
62023003512 นางสาวแพรว ปานเฟUอง
62023003513 นางสาวศศิประภา ศรีรักษา
62023003514 นางสาวรุ�งนภา พันชน
62023003515 นางสาวสุดารัตน� อานดารา
62023003516 นางสาวภัทรธิดา อุทรรุ�งเรือง
62023003517 นางสาวกุลรดา แก6วละม6าย
62023003518 นายธีระพงษ� ดวงแก6ว
62023003519 นายฐาปนิก ผาสุกะกุล
62023003520 นางสาวศิริลักษณ� ไตรย�ป1กษ�
62023003521 นางสาวณัฐรวี เผ�าพยัคฆ�
62023003522 นางสาวอรัชพร คชคง
62023003523 นางสาวศุภลักษณ� วิจิตรหงษ�
62023003524 นางสาวอารญา บุญโฉม
62023003525 นายกฤษฎา เมืองพวน
62023003526 นายทรงเกียรต์ิ โพคํา
62023003527 นางสาวสุนิษา ทานธรรม
62023003528 นายณัฐวุฒิ แสนทวี
62023003529 นางสาวพรทิพย� รุ�งศรี
62023003530 นางสาวญาดา ไวยบุญญา
62023003531 นางสาวภริดา สุสดี
62023003532 นายภูวินท� เผ�าวิบูล
62023003533 นายพิทยา หัตถี
62023003534 นางสาวเมวิญา สอเพลิง
62023003535 นางสาวนรินรัตน� เสือโฮก
62023003536 นางสาวอัชรา ศรีวิเชียร
62023003537 นายสุริยา นามมาลา
62023003538 นางสาวอัญชลี อินทพันธ�
62023003539 นางสาวสุวรรณา สอดสี
62023003540 นางสาวสุภาวดี ตันติวิศาลพงษ�
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62023003541 นางสาวบัณฑิตา อ�องละออ
62023003542 นางสาววริศรา นิลนาก
62023003543 นายณรงค�ศักด์ิ รวงในเมือง
62023003544 นางสาวอุษา เอมอ6น
62023003545 นายประดิษฐ� ก่ิงพิกุล
62023003546 ว�าที่ร6อยตรีหญิงนิรัชชา อ�อนอิ่มศรี
62023003547 นางสาวนิภาพันธ� อนุภา
62023003548 นางสาวสรัลรัตน� อรรถาเวช
62023003549 นางสาวนารีรัตน� เกษตรกิจ
62023003550 นายธงชัย ทุมมี
62023003551 นายศุภณัฐ คงอ่ํา
62023003552 นางสาวพจนา ชํานาญกุล
62023003553 นางสาวณิชาณัลฐ� คงสกุล
62023003554 นายวิศกรณ� พรมโคตร
62023003555 นางสาวธราภรณ� ชมภู
62023003556 นายทัศพล สายสุข
62023003557 นางสาวธราธร อินแทน
62023003558 นายธนธรณ� แสงสว�าง
62023003559 นางสาวณัฐษากรณ� ใจกล6า
62023003560 นายธานัท สุรวัฒนาธีรรัฐ
62023003561 นางสาวนิภา จูศรเวท
62023003562 นางสาวทิพยา อินทร�สุวรรณ
62023003563 นางนภาพร ม่ังทอง
62023003564 นางสาวชนิดา แสวงคํา
62023003565 ว�าที่ร6อยตรีหญิงปวีร�รัฐ วิริยะบัญฑิต
62023003566 นางสาววิลาสิณี โขงรัมย�
62023003567 นางเรณู ทองรอด
62023003568 นายชิณวัตร เปรมจิตร�
62023003569 นายศิรินทร� ฉัตรศรีสุวรรณ
62023003570 นายพงศธร ตันวานิช
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62023003571 นายรัชติพงษ� แก6วคุ6ม
62023003572 นางสาวภาวินีย� เค6ามูล
62023003573 นายสิรภพ จันทราภิรมย�
62023003574 นางสาวภัณฑิรา จุงใจ
62023003575 นายกีรติ มันตะวัตร
62023003576 นางสาวนฤตยา ลือดารา
62023003577 นายเกียรติยุทธ� นันอําไพ
62023003578 นางสาวทิพย�สุคนธ� กฤชพิทยเดชา
62023003579 นางสาววรารัตน� สุทธลักษณ�
62023003580 นางสาวชุติมา นิลจํารัส
62023003581 นายเสริมพล พุทธหะ
62023003582 นางสาวสุภาพร สามิลา
62023003583 นางสาวกิตติมา ศรศิลปFชัย
62023003584 นายธงรบ ชาตะรัตน�
62023003585 นางสาวฐิติมา สุทธิจิตร�
62023003586 นางสาวฤทัย สัมฤทธ์ิ
62023003587 นางสาววโรทัย อ่ําย้ิม
62023003588 นางสาวสวลี พันธ�อยู�
62023003589 นายพรเสก งามสมบัติ
62023003590 นายนริศ เนียรภาค
62023003591 นางสาวปรีญา เทียมหลา
62023003592 นางสาวสุจิตตรา นามประเทือง
62023003593 นางสาวชิดชนก รื่นพิทักษ�
62023003594 นางสาวนพมาศ มะอาจเลิศ
62023003595 นายสุภาค แสนสระดี
62023003596 นายเชิดเกียรติ ไชยรุ�งเรือง
62023003597 นางสาวจิราภรณ� สายทอง
62023003598 นางสาวสุมินตรา สาหร�าย
62023003599 นางสาวชลธิชา ทองสําริต
62023003600 นางสาวนิชาดา บุญชัย
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62023003601 นางสาวนิรชา นภาศิริโรจน�
62023003602 นายนัฐวุฒิ พุ�มพวง
62023003603 นางสาวกนกพร สิงหา
62023003604 นางสาวสิรินธร นาคสมบูรณ�
62023003605 นางสาวปาลิดา โพธ์ิคําฉาย
62023003606 นางสาวณิชาภัทร สกุณี
62023003607 นายปรมินทร� ประชาชนะชัย
62023003608 นางสาวดาราวรรณ สุนทรโอวาท
62023003609 นางสาวอาภาภรณ� จันทึง
62023003610 นางสาวนิภาดา แก6วเมือง
62023003611 นางสาวสมฤทัย เมฆี
62023003612 นายอรรถชัย ดํารงไทย
62023003613 นางสาวศิริกาญจน� บรรเลง
62023003614 นางสาวนิสาชล จิตสกุลชัย
62023003615 นางสาวสุกัญญา แซ�โง6ว
62023003616 นางสาวกฤษฎ์ิณิชา ปานปลอด
62023003617 นางสาวปJยาพัชร กองแก6ว
62023003618 นางสาวนารี มัทรา
62023003619 นายสิทธิพงษ� กระบัง
62023003620 นายบริณต ภิมุข
62023003621 นายธีรวัฒน� จันทร�สุวรรณ�
62023003622 นางสาวอาภรณ� ปานสุนทร
62023003623 นางสาวรุ�งนภา รุ�งเจริญวรากิจ
62023003624 นางสาวสรัญญา ม่ันศรีจันทร�
62023003625 นางสาวรวิพร กองลาพงษ�
62023003626 นายเดชา บุญวาสนา
62023003627 นางสาวปJยมน หงษ�ทอง
62023003628 นางสาวประภัสสร หินเพชร�
62023003629 นางสาวสายสุนีย� จันทร�วิลัย
62023003630 นางสาวธัญญารัตน� ทาประดิษฐ�
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62023003631 นายเฉลิมรัฐ สุจริตจันทร�
62023003632 นางสาวมัฑณา วงษ�วิจารณ�
62023003633 นางสาวขนิษฐา บานศรี
62023003634 นางสาวเชาวรัยน� ทองสกุล
62023003635 นางสาวธารัตน� ใจเย็น
62023003636 นายอดิศักด์ิ รัตนวรรณโสภา
62023003637 นางสาวณัฏฐ�จิรา วงษ�ประไพ
62023003638 นางสาวกัญญาภรณ� พลเสน
62023003639 นายกัณฑชาติ ก�อกุลบริคุปต�
62023003640 นายวรากร บุญยศ
62023003641 นางสาวมณฑิรา กลิ่นเกษร
62023003642 นายธรรมสรณ� ทองพัด
62023003643 นางสาววราภรณ� เมฆี
62023003644 นายประกาศิต กาดีโลน
62023003645 นายกิตติพงษ� ทาจู
62023003646 นายชาญวิทย� ศิรินัย
62023003647 นางสาวณัฐฐา ไซสิงห�โต
62023003648 นางสาววนัสนันท� โนทะ
62023003649 นายพุฒิพงษ� กุลโสภณ
62023003650 นางสาวศิวพร ตรีสมบูรณ�
62023003651 นางสาวรสรินทร� วงค�จันทร�
62023003652 นางสาวศิริประภา ดีบาง
62023003653 นางสาวสุกัญญา กองแก6ว
62023003654 นายจิรายุส ใหญ�สูงเนิน
62023003655 นายคมกริช จินดากุล
62023003656 นางสาวจินตรา ชื่นตา
62023003657 นางสาวจิรวดี ดีแย6ม
62023003658 นายสาธิต ทองนิล
62023003659 นางสาวนฤมล บรรดิษฐ
62023003660 นางสาวปรีดาภรณ� ธํารงสิริกุล
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62023003661 นายพชรพล เพ่ิมทองคํา
62023003662 นายนภดล สุขศิริ
62023003663 นางสาวฬัฐติกานต� กองฤทธ์ิ
62023003664 นางสาวชนิภา ต6นจันทร�
62023003665 นางสาวศศิรา ศรีสอาด
62023003666 นางสาววรัญญา ใจหงิม
62023003667 นางสาววิลาวัลย� มีเสือทอง
62023003668 นางสาวอริศรา อินย้ิม
62023003669 นางสาวธนาภรณ� อิ่มศิล
62023003670 นางสาวธนาพร ศรีภูธร
62023003671 นางสาวสุพรรณี จิตเขม6น
62023003672 นางสาวกชกร เชาว�เลขา
62023003673 นางสาววรรณธิดา จงเกิดผล
62023003674 นางสาววรรณรดา ศรเวช
62023003675 นางสาวกนกวรรณ นิ่มสุวรรณ�
62023003676 นางสาวณัฐพร จันทร�เชื้อ
62023003677 นางสาวนุชนาฏ เพียรทํา
62023003678 นายศิขรินทร� ธะนะศรี
62023003679 นางสาวปณิตา เฉลยทัศน�
62023003680 นางสาวกชกร แปงปNอ
62023003681 นางสาวเบญจมาศ พานทอง
62023003682 นายวิระยุทธ ป1นงาม
62023003683 นางสาวณัฐวิภา กลิ่นคง
62023003684 นางสาวณฐฤทัยธร หริ่งโสภาพลสิน
62023003685 นางสาวไอลดา ทรัพย�ปราชญ�
62023003686 นายณัฐวงศ� เสริมพงศ�
62023003687 ว�าที่ร6อยตรีหญิงเมวิกา รื่นมิตร�
62023003688 นายติรวัฒน� ยาคํา
62023003689 นางสาวสุพรรณี จันทลี
62023003690 นางสาวสุวนันท� ปะระชาติ
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62023003691 นางสาวณัฐขุมธนาภร จิตอาคะ
62023003692 นางสาวจิรภา เขียวเปMKยม
62023003693 นางสาวอุมาพร คํานวณ
62023003694 นางสาวชฎาพร ช�อรัก
62023003695 นายศิรชัช แซ�ไหล
62023003696 นางสาวสุทธิชา ทิมทอง
62023003697 นางสาวกันยา สุขมี
62023003698 นางสาวศรุดา ปานจําลอง
62023003699 นางสาวรุ�งอรุณ ทรัพย�ปราชญ�
62023003700 นางสาวจิตรารวดี ธิราภรณ�
62023003701 นางสาวสุชาดา มีวงค�
62023003702 นางสาวเกตุวรางค� ประพรม
62023003703 นางสาวเบญญา ภูโต
62023003704 นางสาวพรศิริ ทับศรี
62023003705 นางสาวศศิธร แหวนครุฑ
62023003706 นางสาวปJยมาภรณ� กฤษดี
62023003707 นางสาวอัจฉราวดี แก6วพันธ�
62023003708 นายชุมพล สุขีภาค
62023003709 นายพิชชากร การสมทบ
62023003710 นายเกียรติก6อง เชียวขุนทด
62023003711 นางสาวอังสนา สุดจิตร
62023003712 นางสาวจุฑาทิพย� ลดโต
62023003713 นายพสธร ภัทรคามินทร�
62023003714 นางสาวกิศรา แสงวรราช
62023003715 นางสาวชัชนันท� คุปพงษ�
62023003716 นางสาวฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ�
62023003717 นางสาวชฎาภรณ� ทองโคตร
62023003718 นางสาวจันจิรา ศรีคลองใหญ�
62023003719 นางสาวพนาวรรณ ภู�สุวรรณ�
62023003720 ว�าที่ ร.ตหญิงมุกดา คุณศรี
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62023003721 นางสาวชนากานต� ประดับพันธุ�
62023003722 นายนิติพนธ� คําจินดา
62023003723 นายกิตติศักด์ิ รอดฉาย
62023003724 นางสาวธนพร คงสุข
62023003725 นางสาวเบญจพร โคตรสมบัติ
62023003726 นายภาณุวัฒน� บุญประเสริฐ
62023003727 นางมลฤดี นพรัตน�
62023003728 นางสาวกฤติยา ก�อเจดีย�
62023003729 นางสาวอรสา บุญทา
62023003730 นางสาวปทุมพร กล6าศึก
62023003731 นายศรัณย� ประสงค�ดี
62023003732 นายประภายศ พรหมพิชัย
62023003733 นางสาวภูษิตา จิตคําภาพันธ�
62023003734 นางสาวจุฬารัตน� บรรพต
62023003735 นายเจษดา จันทร�ภาภาส
62023003736 นางสาวทัศนีย� โพธิพรหม
62023003737 นายสุนัย บัวเผื่อน
62023003738 นางสาวจุฑามณี รงค�สุวรรณ
62023003739 นางสาวปวีณา ศรีอนันท�
62023003740 นางสาวอนุสรา อุ�นเรือน
62023003741 นางสาวอัณศยา ทองดอนเถ่ือน
62023003742 นายธนาศักด์ิ เปMKยมสิน
62023003743 นางสาววิภาวรรณ เกษม
62023003744 นางสาวนวรัตน� วิมุตตา
62023003745 ว�าที่ร6อยตรีหญิงวราภรณ� แดงดํารงค�
62023003746 นางสาวเฉลิมพร อันทฤทธ์ิ
62023003747 นายขจรพงศ� ทวีนาท
62023003748 นายยุทธชัย ชาญณรงค�
62023003749 นางสาวสุพรรษา พินิจกุล
62023003750 นางสาวสุภาภรณ� สายสุ�ม
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62023003751 นางสาวสุชานันท� ปู;นุ
62023003752 นางสาวณัฐณิชา ศรีเงินพันธุ�
62023003753 นายฐาปกรณ� เรืองพิศาล
62023003754 นางสาวปJยะธิดา ภู�ทอง
62023003755 นายธีระเทพศ� เมืองแก6ว
62023003756 นายธีรพนธ� ทับแคลน
62023003757 นางสาววารีรัตน� กิจเจริญวงศ�
62023003758 นางสาวเพ็ญพักตร� ประยูรวงศ�
62023003759 นายศินาถ สถานทิพย�
62023003760 นางสาวนิรชา วงษ�สุกรรม
62023003761 นางสาวสุภาพร ปานทอง
62023003762 นายนันทพงศ� สืบชาติ
62023003763 นายจิรวัฒน� สายด6วง
62023003764 นางสาวชลธิชา อนุรักษ�มนตรี
62023003765 นางสาวกัลยาณี แฉล6มลักษณ�
62023003766 นายนวคุณ รักซ6อน
62023003767 นางสาวฉัตรวิมล ไตรโอสถ
62023003768 นางสาวอารีรัตน� ควบคุม
62023003769 นายวีระชัย แข็งสาริกิจ
62023003770 นายมนตรา กลีบโต
62023003771 นายสกนธ� ดวงเจริญ
62023003772 นางสาวจิราลักษณ� สิมมา
62023003773 นางสาวสุภัสสร พรกลิ่น
62023003774 นางสาวศิรินทร� อ่ําคํา
62023003775 นางเบญจพร วชิรัคกุล
62023003776 นางสาวจันทร�สยาม ภู�ประเสริฐ
62023003777 นางสาวณัฐชยา หลวงจินา
62023003778 นางสาวนันท�นภัส นุชประภา
62023003779 นายปJยะภัทร วรรณกุล
62023003780 นางสาวภัทรจิตร กฤษวงศ�
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62023003781 นางสาวอุไรวรรณ ป1ญหา
62023003782 นางสาวสายรุ6ง น้ําเงิน
62023003783 นางสาวสุดธิดา ปานมัจฉา
62023003784 นายชัยยุทธ� ทาเอี๊ยะ
62023003785 นายพลวัฒน� จ่ันพลอย
62023003786 นางสาวศิริรักษ� ธูปบูชา
62023003787 นางสาวสุทธิดา ปลื้มใจ
62023003788 นายอดิศร วันนะภพ
62023003789 นางสาวฆโนทัย เมธาคุณวุฒิ
62023003790 นายธนศักด์ิ พันธ�โชติ
62023003791 นางสาวชนิสรา พิพัฒน�บุญทอง
62023003792 นายธีรพงษ� ภู�พัทน�
62023003793 นางสาวอรพรรณ สุรัตน�สุขเกษม
62023003794 นายพีรดนย� ชัยนิมิตวัฒนา
62023003795 นายธนัช อารีไทย
62023003796 นางสาวกัลยกร โตสารเดช
62023003797 นายยุทธชัย หนูย6อย
62023003798 นายสุนทร ทองจิตร
62023003799 จ�าสิบเอกหญิงวรรณภา ปานสุข
62023003800 นางสาวอมรรัตน� สุขทัศน�
62023003801 นางสาวอินท�อร ดอนเจดีย�
62023003802 นางสาวฐิติพร ทองตะคุ
62023003803 นางสาววนิดา หาญมนตรี
62023003804 นายเสนีย�ชัย เข6มแข็ง
62023003805 นางสาวมนสิการ ประยูรคล6าย
62023003806 นางสาวจิตรา กลิ่นเทียน
62023003807 นางสาวธัญญภรณ� อบเชย
62023003808 นางสาวณัฎฐพร จารี
62023003809 นางสาวจิราพร อมรใฝ;ประกาย
62023003810 ว�าที่ร6อยตรีหญิงนพมาศ รอดนิ่ม
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62023003811 นายณัฐวุฒิ พุ�มสถิตย�
62023003812 นางสาวจิราภรณ� คงสุนทร
62023003813 นางสาวทรียาเวช ใจธรรมดี
62023003814 นางสาวศิรินภา ไตรรัตน�
62023003815 นางสาวอัจฉรา สังฆมณี
62023003816 นางสาวนันทิภา แท�นดี
62023003817 นางสาวสิตานัน สําราญพานิชย�
62023003818 นายวัชระ สินจังหรีด
62023003819 นางสาวบุญเหลือ ตรีชิตร
62023003820 นางสาวสุนิตา ผลสุทธิ
62023003821 นายเกียรติยศ ทองสุก
62023003822 นางสาวปรางค�ทิพย� สวนดอกไม6
62023003823 นางสาวโชตินันทร� เล็กคํา
62023003824 นายเอกชัย เมืองประทุม
62023003825 นายณรงค�ฤทธ์ิ ภู�ปราง
62023003826 นางสาวกุลสิริ อ่ําสุพรรณ
62023003827 นายอนุชิต เสน�หา
62023003828 นายนพเก6า เทียมพิทักษ�
62023003829 นางสาวนภาดา เฉยสุดใจ
62023003830 นางสาวชุติพร คําแผง
62023003831 นางสาวอลิสา อังคะชัยวนิชสกุล
62023003832 นางสาววรุณลักษณ� ธนชิตพิพัฒ
62023003833 นายภัทรดนัย ขันธมาศ
62023003834 นางสาวอภิญญา บุญม่ัน
62023003835 นายภควัต วิจิตรบรรจง
62023003836 นางสาวจันทร�จิรา สุทธิประภา
62023003837 นางสาวเปรมกมล วิหคทอง
62023003838 นายพลกฤตย� เลิศภูมิชัยวรรณ
62023003839 นางสาวโชติมา บุญยัง
62023003840 นายสาธิต สอนชา
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62023003841 นางสาวพิไลวรรณ นันตา
62023003842 นางชาลิณี แช�มโต
62023003843 นางสาวพุทธรักษา พุ�มไพจิตร
62023003844 นางสาววันดี สุระแคว6น
62023003845 นายณัฐวุฒิ อุ�นทรพันธุ�
62023003846 นางสาวเอื้องฟNา ขันคํา
62023003847 นายสถิตพงศ� มีศิริ
62023003848 นายทรงยศ แจ�มแปNน
62023003849 นางสาวเกษณีย� ทองนิ่ม
62023003850 นางสาวนฤมล มาลอย
62023003851 นายกีรติ สมเจตนา
62023003852 นางปวีณา หงษ�ทอง
62023003853 นายโกวิท จิระสุโข
62023003854 นางสาวปรียาภรณ� สุ�มสกุล
62023003855 นางสาวสุริยกมล มะเจียกจร
62023003856 นายสุริยา เสนา
62023003857 นายภานุพงศ� ปJKนแก6ว
62023003858 นายโยธิน มาสําโรง
62023003859 นางสาวพิชญ�ชุดา สุขสุวรรณ
62023003860 นายอภินันท� นิมิตร
62023003861 นายวณิตชา กWาแก�น
62023003862 นายธนันชัย นนทะชัย
62023003863 นางสาวอติกานต� วารี
62023003864 นางสาวฉัตสุภางค� เขียวสะอาด
62023003865 นางสาวนุชฤดี หาญธงไชย
62023003866 นางสาวสุภัสสร เทพสถิตย�
62023003867 นางสาวพิทย�ณัฐชา ลีปรีชานนท�
62023003868 นายฐาปกรณ� ศรีทิศ
62023003869 นางสาวเกวลิน มาพุ�ม
62023003870 นางสาวนฤมล บุญมาก
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62023003871 นายชัยวัฒน� เมืองอินทร�
62023003872 นายอภิชาติ ฝากพืช
62023003873 นายสุทธินันท� ปลิวมา
62023003874 นายบัณฑิต บุญมา
62023003875 นางสาวญาสุมีนตร� แถมพยัคฆ�
62023003876 นางสาวเกศแก6ว มานะชีพ
62023003877 นายสุมิตร บุญทศ
62023003878 นางสาววรัทยา กลิ่นขจร
62023003879 นายเสฐียร กล�อมจิตร�
62023003880 นางสาวอนิชานันท� สิถิระบุตร
62023003881 นางสาวพรทิพย� นางาม
62023003882 นางสาวสุณัฐสา สุขสุศรี
62023003883 นายเจษฎา โมรา
62023003884 นายชินวัฒน� อ�วมประดิษฐ
62023003885 นางปาณิสรา คําใจ
62023003886 นางสาวอัจฉรา โค6วสุวรรณ
62023003887 นายอณุชา แผ�นทอง
62023003888 นายไพโรจน� พลเสน
62023003889 นายศุภกิจ พงษ�เนตร
62023003890 นางสาวนุชรี ไกรทัต
62023003891 นายนพดล ยอดวงษ�
62023003892 ว�าที่ร6อยตรีพนธกร อ�อนละมัย
62023003893 นายกิตติรักษ� แสนอุ�น
62023003894 นางสาวกมลชนก บุบผาศรี
62023003895 นางสาวภูมรินทร� พันอบ
62023003896 นางสาวสายรุ6ง แซ�เฮ็ง
62023003897 นางสาวนฤมล เพลียสําบ6อ
62023003898 นางสาวศิริพร ลิ้มไพบูลย�
62023003899 นางสาวพัชรินทร� รักษาม่ัน
62023003900 นางสาวจุฑามาศ ทองงาม
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62023003901 นางสาวชนาภา พรรคพวก
62023003902 นายนิมิต ดีทโชค
62023003903 นางสาวเอมอร วรโภชน�
62023003904 นางสาววนัญญา บุญประเสริฐ
62023003905 นางสาวกัลยาณี ดวงตา
62023003906 นางสาวยุพารัตน� นฤมิตสุไกรวิน
62023003907 นางอรอุมา อ�อนศรี
62023003908 นางสาวกันทิมาพร เขตคง
62023003909 นายอลงกรณ� ไชยคุณ
62023003910 นางสาวณัฐกานต� ศรีอ�อน
62023003911 นางศิริพร เค็มบิง
62023003912 นางสาวเบญจมาศ พันธ�กลับ
62023003913 นายพงศกร จันจ่ัน
62023003914 นางสาวกณิศรินทร� สงล�า
62023003915 นางสาวสายสุรีย� ชาดี
62023003916 นายทรงวิทย� แหวนทองคํา
62023003917 นายบดินทร� ทวีจันทร�
62023003918 นางสาวศิริลักษณ� ศรีละกุล
62023003919 นางณัชมน กิจสีลี
62023003920 นายทรงพล วรยศ
62023003921 นายศรัณย� เปลี่ยนปลั่ง
62023003922 นางสาวเบญญาภา นาไทย
62023003923 นางสาวจุฑารัตน� ปล6องไม6
62023003924 นางสาวนภัสชญา ทองมาก
62023003925 นางสาวอันธิกา แก6วมา
62023003926 นางสาวศญามล พวงธรรม
62023003927 นางสาวกัญญาพัชร เสียงสุขสันติ
62023003928 นางสาวจุฑามาศ สุขสมเนตร
62023003929 นายณฐพล วินิยม
62023003930 นางสาวพรทิพย� ต6นเกตุ

หน6า 131 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023003931 นางสาวปนัดดา วงค�แก�นจันทร�
62023003932 นายดิศรณ� ยุพาพิน
62023003933 นางสาวยุวดี ใบบัว
62023003934 นายภาณุพงษ� ทรัพย�สุนทร
62023003935 นางสาวสกาวเดือน แสนสิทธ์ิ
62023003936 นายธีรภัค การะเกตุ
62023003937 นายจักรกฤษณ� โพธ์ิทองคํา
62023003938 นางสาวอารยา บุญเลิศ
62023003939 นางสาวกมลชนก สิงห�โตทอง
62023003940 นางสาวกัญญารัตน� เครือรัตนไพบูลย�
62023003941 นายณัฐภักษ� ดงหลง
62023003942 นางสาวธันย�ชนก พงษ�ดนตรี
62023003943 นางสาวรสสุคนธ� แสนยศ
62023003944 นางสาวรุ�งทิพย� เย็นมนัส
62023003945 นางสาวอ6อมศิริ มาลากุล ณ อยุธยา
62023003946 นางสาวสิราวรรณ เจRกจันทึก
62023003947 นางสาวนิชรา ศรีสอาด
62023003948 นายสิปปภาส สุขจันทร�
62023003949 นางสาวฐานิตารัศม์ิ ประทับศักด์ิ
62023003950 นายนันท�ธวัฒน� สกุลรัตน�
62023003951 นางสาวชนาภา เพชรน้ําดี
62023003952 นายชนพัฒน� สิงหารุณ
62023003953 นายสามารถ เคลือบทอง
62023003954 นางสาววรินยุพา ดีบาง
62023003955 นางสาวนาตยา เมืองนาคิน
62023003956 นางสาวกัญญาณัฐ เรือนคํา
62023003957 นางสาวมยุรี ย้ิมละมัย
62023003958 นางสาวเจนจิรา หยดย6อย
62023003959 นางสาวเพชรสิริ โคกจุ6ย
62023003960 นางสาวจิราพัชร ถนอมบุญ
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62023003961 นางสาวอินทิรา ขันธศักด์ิ
62023003962 นางสาวภรณ�ทิพย� อ�วมจุก
62023003963 ว�าที่ร.ต.หญิงพิศารัชช� มณีวงษ�
62023003964 นางสาวสมพัตร กล6วยดี
62023003965 นายณัฐสรณ� ไชยวุฒิ
62023003966 นายธีรศักด์ิ มณีศิริ
62023003967 นางสาวสุป1ญญา ปลื้มจิต
62023003968 นางสาววิไล ไชยรุ�งเรือง
62023003969 นางสาวรัตติกาล ศรีกล�อม
62023003970 นางสาวศรัญญา มาวัน
62023003971 นางสาวพรพิมล ผาทอง
62023003972 นางสาวจันจิรา พรรณวิเชียร
62023003973 นางสาวสิริวิมล โพธิลา
62023003974 นางสาวอนงค�ครักษ� ป1Pนสงค�
62023003975 นายศุภกฤต อินทรส
62023003976 นางสาวจุฑามาศ กันไชยา
62023003977 นางสาวกาญจนา โพธ์ิประเสริฐ
62023003978 นางสาวกนกวรรณ ศรีไพร
62023003979 นายบุญฤทธ์ิ ภมรประเสริฐ
62023003980 นางสาวไอลดา ไชยชนะ
62023003981 นางสาวสโรชา จันสารี
62023003982 นางสาวภานุมาส สุขไพศาล
62023003983 นางสาวจินวรา ทาป1ญญา
62023003984 นางสาวกุลนารี จําศิลป
62023003985 นายดนัย ปNานภูมิ
62023003986 นางสาววิลาสินี เกิดจินดา
62023003987 นายชัชวาลย� โพธ์ิกุล
62023003988 นางสาวอิสรีย�พร อุ�นจิตร
62023003989 นายสนธยา ทองวิลัย
62023003990 นางสาวโสมนัส บํารุงกิจ
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62023003991 นางสาวนิชนันท� ตันตราจิณ
62023003992 นางสาวอนุสรา ม�วงอุ�น
62023003993 นายรังสรร สุขเกิด
62023003994 นายจักรกฤษ ยืนย่ิง
62023003995 นายกิดากร นวลละออง
62023003996 นายณัชพล กลีบมาลัย
62023003997 นางสาวสุกัลยา น6อยพันธุ�
62023003998 นางสุวรรณา ลิ้มตระกูล
62023003999 นางสาวอรพรรณ เจริญชัย
62023004000 นางสาวสมฤทัย คํานึง
62023004001 นางสาวรติรส ตRะผัด
62023004002 นางสาวปวีณา คําประเสริฐ
62023004003 นางสาวพัชรี กระจง
62023004004 นางสาวรัชฎา แพงคํา
62023004005 นางสาวลาวัลย� มีศิลปF
62023004006 นางสาวพลอยพวง ไร�ดี
62023004007 นางสาวสุนิสา กุดเหลา
62023004008 นายสุธี ณ นคร
62023004009 นางสาวพชรพรรณ แซ�ไหล
62023004010 นายเกียรติศักด์ิ นิ่มนวล
62023004011 นายอิทธิพร พลขันธ�
62023004012 นางสาวพัชรี ชัยเสน
62023004013 นายอนันตชัย ศรีวะรมย�
62023004014 นางสาวพรวิภา ทองแสง
62023004015 นายเนติพงษ� คงสะโต
62023004016 นางสาวอัยรา วรรณโรจี
62023004017 นางสาวเรณู จิตนิยมศิลปF
62023004018 นางสาวพรรษชล สุขขวัญ
62023004019 นางสาวอัญชิษฐา ระเวง
62023004020 นางสาวธารารัตน� นิลป1ทมอมร
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62023004021 นางสาวสุวิชาดา เสาพันธ�รส
62023004022 นางสาวธันย�ชนก สังขจร
62023004023 นางสาวศิวาภรณ� ดีดิษฐ�
62023004024 นางสาวสุดารัตน� โสดา
62023004025 นางสาวจุฑามาศ มาระเพ็ญ
62023004026 นางสาวอรวรรณ กล�อมกูล
62023004027 นางสาวจิราพร ใจนําปน
62023004028 นางสาวภัทรสุดา ศุกรเกยูร
62023004029 นายอมรรัตน� มาตราเงิน
62023004030 นายจาตุรันต� รวดเร็ว
62023004031 นางสาวสุภาวดี หวังผล
62023004032 นายชัชวาลย� เปลี่ยนสกุล
62023004033 นางสาววรรณรัตน� การสมจิตร�
62023004034 นางสาวมริสสา อินทร�พ�วง
62023004035 นางสาวมรกต นาวะระ
62023004036 นายประเสริฐ นิ่มนวล
62023004037 นายพิษณุ ยะธิเป]ง
62023004038 นายชวัลวิทย� แตงเขียว
62023004039 นางสาวสุรีย� ดวงศรี
62023004040 นางสาวรัชดาพร นาแถมพลอย
62023004041 นางสาววณิชญา ศรีปราชญ�
62023004042 นางสาวฉัตรปวีร� สุวรรณทัศน�
62023004043 นางสาวอังคณา เรือนวิลัย
62023004044 นางสาวปJยนันท� กาดํา
62023004045 นายอัมพร นาคพงศ�
62023004046 นางสาวรัชดาพร นะสอน
62023004047 นางสาววิจิตรา สมตัว
62023004048 นายปJยวัฒน� พรหมมินทร�
62023004049 นางสาวกนกวรรณ เกตุการณ�
62023004050 นายศุกลกานต� สีหะวงษ�
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62023004051 นางสาวกนกรวี วิมลไม
62023004052 นางสาวสุนิษา บุญศรี
62023004053 นางสาวศิริรัตน� สาเกตุ
62023004054 นายนวดล จันทร�บุบผา
62023004055 นายศักด์ิสิทธ์ิ ปNอชุมภู
62023004056 นางสาวอัญชิษฐา นิ่มเจริญสุข
62023004057 นางสาวจิตติมาฆ� ชื่นนิ่ม
62023004058 นางสาวสุชันษา แปลมูลตรี
62023004059 นางสาวรติ เศรษฐวิทยา
62023004060 นางสาวนุจรินทร� น6อยเมือง
62023004061 นางสาวเกศินี มะนะกุล
62023004062 นางสาวอารียา สังฆะพิลา
62023004063 นางสาวนุชรี หนิมุสา
62023004064 นางสาวประภัสสร อาษาสุข
62023004065 นางสาวจันทร�ทิพย� คุณาสกุลเลิศ
62023004066 นางสาวอริสรา ลิมปJทีป
62023004067 นางสาวกาญจนา สังข�เงิน
62023004068 นายธีรัตต� ว�องลีลาเศรษฐ�
62023004069 นางสาวจริยา อ�อนระทวย
62023004070 นางสาวอิสตีซัน สุหลง
62023004071 นายนิวัฒน� พรมพวง
62023004072 นางสาวอนุสรา พวงศรี
62023004073 นางสาวธรรญชนก ภูผา
62023004074 นางสาวกนกวรรณ ตุงคะศิริ
62023004075 นางสาวลลิตา บุญคง
62023004076 นางสาวณฐนนท� ผลกิจ
62023004077 นายนรินทร�กรณ� พงษ�กลัด
62023004078 นางสาวจิรนันท� นิ่มนาค
62023004079 นางสาวจิณัฐตา เดชคงทน
62023004080 นางสาววันวิสา จตุพิทยคันธา
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62023004081 นายเทวากร วังแง�
62023004082 นางสาวสุจิตรา อู�ทอง
62023004083 นางสาวพรประภา บริสุทธ์ิพานิช
62023004084 นายอมรฤทธิพล เขียวรุ�งเพ็ชร
62023004085 นายประมุข เรืองเพชร
62023004086 นางสาวฮอดีเยาะ หลีเยาว�
62023004087 นางสาวธนารักษ� เลี้ยงสุข
62023004088 นางสาววาสนา ดิษฐลักษณะ
62023004089 นายป1ฐวีร�กานต� ม่ันเกษตรกิจ
62023004090 นายปริญญา ปล6องทอง
62023004091 นางสาวรักมะณี ยอดแก6ว
62023004092 นางสาวอนงณุช บุญเรืองรอด
62023004093 นางสาวศิริกัญญา สืบสาย
62023004094 นายอธิวัฒน� นาดี
62023004095 นางสาวเกษร เก�งธัญการ
62023004096 นางสาวญาณิศา โกษะ
62023004097 นายพรประสิทธ์ิ เกิดรัตนศักด์ิ
62023004098 นางสาวกฤติญาณี สุริย�ฉาย
62023004099 นางสาวจุฑามาส เกษร
62023004100 นางวิไลวรรณ สุขอินทร�
62023004101 นางสาวเอมิกา รักขิตตะธรรม
62023004102 นายศักด์ิศรี บุญแสง
62023004103 นางสาวนวพรรษ เชี่ยวชาญ
62023004104 นายอภิวัฒน� ชะงักรัมย�
62023004105 นายณัฐพงษ� จันทร
62023004106 นายป1ฐวิกรณ� กองแก6ว
62023004107 นางสาวจารุวรรณ นิมานะ
62023004108 นางสาวป1ณจพร อ6นทอง
62023004109 นายพสุพล คงสนิทพะเนา
62023004110 นางสาวธัญลักษณ� วงษ�บําราบ
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62023004111 นางสาวธัญญกาญจน� ผดุงกมล
62023004112 นางสาวกนิษฐา คล6ายเรียน
62023004113 นางสาวภัสราภรณ� รัฐราษฎร�
62023004114 นายไชยกร ศรศิลปF
62023004115 นางสาวหฤทัย กลิ่นเพชร
62023004116 นายทรงพล บัวเจริญ
62023004117 นางสาวนฤมล หลงฉิม
62023004118 นายพิทักษ� สวยกลาง
62023004119 นางสาวณัฐชาวดี ชาญอนุสรสิทธ์ิ
62023004120 นายจักรกฤษณ� เหมศิริ
62023004121 นางสาวราตรี สุขสวัสด์ิ
62023004122 นายวศิน จบศรี
62023004123 นางสาวศรัณย�ภัทร� จันประสาท
62023004124 นางสาววนาภรณ� ทรงวินัย
62023004125 นางสาวสุพัตรา ก6อนคํา
62023004126 นางสาวพรพรรณ จุลศรี
62023004127 นางสาวสุลิสา ปJKนทอง
62023004128 นางสาวเบญจมาศ วงค�สกูล
62023004129 นางสาวสุพัตรา สร6างบุญ
62023004130 นางสาววันทนา ทรัพย�อนันต�
62023004131 นายสุภเวช น้ําใจสัตย�
62023004132 นางสาวเปรมจิตร เหล็งหวาน
62023004133 นางสาวชลาลัย โพธะนัง
62023004134 นายชัยยันต� นุยืนรัมย�
62023004135 นายสุรสิทธ์ิ เนียมชาวนา
62023004136 นายปฐวี สารวิกโยธิน
62023004137 นางสาวรัชดาพร อมรเวช
62023004138 นายทศวรรษ สถานธง
62023004139 นายกิจชานน แรมไพร
62023004140 นายภุชงค� แสงรัศมี
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62023004141 นางสาวปรางค�ทอง ใจม่ัน
62023004142 นางเสาวณีย� พันธุ�ไม6
62023004143 ว�าที่ร6อยตรีวรรณชาติ นิยมทอง
62023004144 นายธนพล อุดต๊ิบ
62023004145 นางนันทนา เข็มทอง
62023004146 นายชนินทร� หาญจริง
62023004147 นางสาวปวีณา คมใน
62023004148 นางสาวกวีวรรณ จันทร�หล6า
62023004149 นายศักดา เจริญผล
62023004150 นางสาวสุพรรษา กลิ่นขจร
62023004151 นางสาวอุมาภรณ� พุ�มมาลา
62023004152 นายวีระชัย สุวรรณชิต
62023004153 นายวิสรุฒ พรมศิริ
62023004154 นางสาวพรประภา สุวรรณสิงห�
62023004155 นางสาวรุ�งรัตน� พูลถม
62023004156 นางสาวพรพรรณ แก6วบัวดี
62023004157 นางปฐมาภรณ� วรรณมาศ
62023004158 นางสาวเก็จแก6ว ธรมธัช
62023004159 นางสุธาสินี จูชัง
62023004160 นางสาวปารมี เงินประกอบ
62023004161 นางฐิตินันท� แก6ววิลัย
62023004162 นางสาววลัยลักษณ� วันหลุมข6าว
62023004163 นายชยจิต ดีกระจ�าง
62023004164 นางสาวอรอนงค� การสมบัติ
62023004165 นางสาวนราภรณ� หรุ�นเกิด
62023004166 นางนฤมล ดงจันทร�
62023004167 นางสาวอรยา ส�งกลิ่น
62023004168 นางสาวศรัญญา จอมทอง
62023004169 นางสาวพิกุล โททัสสะ
62023004170 นางสาวสมหญิง ทิมเทศ
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62023004171 นางสาวมาลี แซ�ลี
62023004172 นายจีรศักด์ิ อุดมปรีชา
62023004173 นางสาวนิลญา สินธุศร
62023004174 นางสาวชนกกมล สันททรัพย�
62023004175 นางสาวปาริชาติ โพธ์ิผลัด
62023004176 นางสาวอรพินทร� กิจจรัญ
62023004177 นางสาวอาทิตสา เนาวรัตน�
62023004178 นายกันตภณ จอมหล6า
62023004179 นางสาวพรสุดา หงษ�สุวรรณ�
62023004180 นางสาวราชาวดี สิงห�สถิตย�
62023004181 นายจักรภัทร บุญเจิด
62023004182 นายศรุศ แย6มเดช
62023004183 นางสาวสุรอยยา นิ่มอนงค�
62023004184 นางสาวธิดารัตน� คล6ายทรัพย�
62023004185 นางสาวพิมนภา กลางถ่ิน
62023004186 นางสาวพรทิพย� แหวนเพชร
62023004187 นางสาวเสาวคนธ� สุขสมพืช
62023004188 นายภาคินัย โพธิ
62023004189 นางสาวสุพัตรา ข6ามกลาง
62023004190 นายชัยพร แสงแก6วสุข
62023004191 นางสาวกมลวัลย� ชัยประภา
62023004192 นางสาวณัฐกิตตรา จันสี
62023004193 นายชลิต นิชเปMKยม
62023004194 นายวิชนาถ บริสุทธ์ิ
62023004195 นายบุณยพจน� อั้นน6อย
62023004196 นางสาวจันทร�ทิวา โพธ์ิเดช
62023004197 นางสาวสุมินตรา แสงศิริ
62023004198 นายสิทธิชัย ชโนน6อย
62023004199 นายชาญกิตติ โสภาพ
62023004200 นางสาวกาญจนา แปลนาค
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62023004201 นางสาวสรชา ยินดีขันธ�
62023004202 นายเฉลิมชัย นักรบ
62023004203 นางสาวกชกร เอี่ยมวงษ�
62023004204 นางสาวพรรณทิพา ปทุมรัตนไพศาล
62023004205 นางสาวรัมภา เพ็งปฐม
62023004206 นางสาวชลธิชา บุบผา
62023004207 นางสาวฉัตรติมา ปทุมานนท�
62023004208 นางสาวสมฤทัย ธัญญเจริญ
62023004209 นายวัชรพล รักหิรัญ
62023004210 นายภูริภาส พุทธวรรณะ
62023004211 นายอดิเทพ สุขศิลปF
62023004212 นายทัตพงศ� แก�นโมก
62023004213 นายอรรถพร หาภา
62023004214 นางสาวจันทร�จิรา แก6วทา
62023004215 นางสาววันทนา บุญน6อย
62023004216 นายยุทธการ ศรีรักษ�
62023004217 นายสิทธิกร นพรัตน�
62023004218 นางสาวสุคิณณา แทนเดช
62023004219 นายชัชพงศ� อ�วมขํา
62023004220 นางอมรรัตน� รัศมี
62023004221 นายสุรสิทธ์ิ เทียมธรรม
62023004222 นายปุญญพัฒน� พานมะลิ
62023004223 นางสาวเกตุวดี มีสันทัด
62023004224 นางสาวสุนันทรา ชัยประภา
62023004225 นางสาวยูรยรัตน� บารมี
62023004226 นางสาวพรรณธิดา สุชัยชิต
62023004227 นางสาววิกานดา ฤกษเสน
62023004228 นางสาวพรรณทิตา เกตุคุ6ม
62023004229 นางสาวนภัสวรรณ� มาหล6า
62023004230 นางสาวอัจฉริยา สินธุสุวรรณ�
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62023004231 นายวีระชัย ภูเหม็น
62023004232 นายเกียรติศักด์ิ ยมจันทร�
62023004233 นางสาวสุกัญญา ปานานนท�
62023004234 นางสาวอทิตยา เนคมานุรักษ�
62023004235 นางสาวกัลยาณี จุมพลพงษ�
62023004236 นางสาวมัทสุตา สุธรรม
62023004237 นายนิเทศ อยู�เจริญ
62023004238 นางสาวธิดาทิพย� เคล6าศรี
62023004239 นางสาวป1ญจรัตน� นิติพงศ�สกุล
62023004240 นายเฉลิมพล นาคเสโน
62023004241 นายสิทธิโชค รุณเกษม
62023004242 นางสาวสุมาริน อุโส
62023004243 นายภัทรพงศ� ขําเกิด
62023004244 นายสํารวย อุ�นใจ
62023004245 นางสาวสมพร พรศรี
62023004246 นางสาวลลิตา พันธุ�ชุม
62023004247 จ�าสิบโทธนา เมืองจันทร�
62023004248 นายหนุ�มทิพย� พวงเงิน
62023004249 นางสาวป1ณณพร รุ�งสุข
62023004250 นางสาวอุมาพร พ่ึงเกตุ
62023004251 นายธนาวุฒิ ฉิมบุรุษ
62023004252 นายพงศกร เนียมสกุล
62023004253 นางสาวจิตรา จันทร�ขาว
62023004254 นางสาวณัฐินันท� นพพันธ�
62023004255 นางสาวปรารถนา เทศไทย
62023004256 นางสาวสุนิษา รามสูต
62023004257 นางสาวจิรพิไล เนตร�จารุ
62023004258 นางสาววิลาสินี วีระพันธ�
62023004259 นางสาวอารีย� คุ6มทรัพย�
62023004260 นางสาวอุทัยวรรณ� อรุณโชติ
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62023004261 นางสาววรินทร แพงลาศ
62023004262 นางสาวกัญญาภัทร หลวงเหมย
62023004263 นายณัฐภูมิ แย6มทิพย�
62023004264 นางสาวพิรญาณ� นาคก6อน
62023004265 นางสาวรําพึง พิงผักแว�น
62023004266 นางสาวสิริกาญจน� กันนุช
62023004267 นายกนกพล ฤทธิชัย
62023004268 นางสาวสิริกานต� สุรวงค�
62023004269 นางสาวพัชริดา ยะประเสริฐ
62023004270 นางสาวสุกานดา ทองปราบ
62023004271 นายประวิทย� เวียงจันทร�
62023004272 นางสาวณัฐพร สังขวร
62023004273 นายณัฏพล บุญหลวง
62023004274 นางสาวสุพัตรา เสาม่ัน
62023004275 นางสาวชฎาภรณ� บุญภา
62023004276 นางสาวเพ็ชร พรมห�มิ
62023004277 นางสาวอาภัสรา หม่ืนจบ
62023004278 นางสาวศุลาลัย ชูดอนหวาย
62023004279 นางสาวขวัญเรือน มาลากุล ณ อยุธยา
62023004280 นางสาวสุพัตรา พันธ�คูณ
62023004281 นายอภิวัฒน� งามพาณิชยกิจ
62023004282 นางสาวสุภัสสร ขุนทะ
62023004283 นางสาวกัญญานี ชูวงศ�
62023004284 นางสาวชวิศา เวียงนาค
62023004285 นางสาววิไลลักษณ� เครือโปN
62023004286 นางสาวพัชรา ธรรมโรง
62023004287 นางสาวกุลทิวา โตโสภณ
62023004288 นางสาวณัฐกานต� สุขสถาน
62023004289 นางสาวโสรยา จรบรรฑิตย�
62023004290 นางสาวณัจฉรียา ชํานาญหมอ
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62023004291 นางสาวสิทธิตา แจ6งตระกูล
62023004292 นางพิมพ�จุฑา นาทสูงเนิน
62023004293 นายณัฐพล วิลามาศ
62023004294 นายณัฐวุฒิ ทรงกิจ
62023004295 นางสาวรวิกานต� ม�วงพิณ
62023004296 นายฟNาใส แดงอุไร
62023004297 นายวุฒิชัย แรงจริง
62023004298 นางสาวเรืองจินดา เรืองศรี
62023004299 นายอนันยช อ�อนพุทธา
62023004300 นางสาวพิมชนก ตันสมรส
62023004301 นายพลวัฒน� เศวตพันธุ�
62023004302 นางสาวป1ทมาภรณ� ทัพศิริ
62023004303 นางสาวรุ�งทิพย� สุดประเสริฐ
62023004304 นางสาวสุกัญญา ใจแสวง
62023004305 นางสาวณัทธรันทน� บุญรักษา
62023004306 นางสาวธนารีย� คนมาก
62023004307 นางสาวนฤมล จันทร�วิบูลย�
62023004308 นางสาวนภัสสร เปลี่ยนสมัย
62023004309 นางสาวสมฤทัย วงษ�นามใหม�
62023004310 นายธีรพัฒน� ทาวัน
62023004311 นายนิพนธ� วงษ�สวด
62023004312 นายบัณฑิต อังกูรวัฒนะ
62023004313 นางสาวอัมรัตน� รัมมะยาน
62023004314 นางสาววราภรณ� นิลกรณ�
62023004315 นางสาววรรณา ทับพรม
62023004316 นางสาวปุณณาสา ฤทธ์ิเต็ม
62023004317 นางสาวอรอนงค� มุจรินทร�
62023004318 นางสาวสุทธิญา ปาลวัฒน�
62023004319 นางสาวธัญญริญญ� กุลธรศุภสวัสด์ิ
62023004320 นางสาวยุภาวดี มาตราเงิน
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62023004321 นายปรัชญา อินทร�แสง
62023004322 นายนราวิชญ� ปJKนวิเศษ
62023004323 นายโสภณ พลอยสุกใส
62023004324 นางสาวกรณิการ� ด6วงประยูร
62023004325 นางสาวนพรัตน� มีจิตต�
62023004326 นางสาวภารดี จ6อยเพ็ง
62023004327 นางสาวอารยา หล�าบุตรศรี
62023004328 นางสาวจิราพร โครพ
62023004329 นางสาวจินทภา ป1ญญา
62023004330 นางสาวเยาวลักษณ� ประทุมพันธ�
62023004331 นายวันเฉลิม สมัครวงษ�
62023004332 นายสุรเชษฎ� ในเรือน
62023004333 นางสาวสุพรรณี มีแสง
62023004334 นางสาวนันทภรณ� นุ�มเจริญ
62023004335 นางสาวเพฬิกา มีธรรม
62023004336 นายณัฐพงศ� เพ็ชร�ดอนทอง
62023004337 นางสาวทิพาพร นุ�นงาม
62023004338 นางสาวศิวาพร ไกรณรงค�
62023004339 นางสาวสิรินทรา พลสิงห�
62023004340 นางสาวนริสา ส6มจีน
62023004341 นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร
62023004342 นางสาวอนัตตา สีสวาท
62023004343 นางสาวชุติมา นกทนงค�
62023004344 นายกฤษดา พระสนชุ�ม
62023004345 นางสาวอินทุกานต� กองชนะ
62023004346 นางสาวสุรีพร เสถียรอินทร�
62023004347 นางสาวณาตยาณี พรมวิจิตร
62023004348 นางสาวศรสวรรค� บุญสุวรรณ�
62023004349 นางสาวสุวรรณี เนตรทิพย�
62023004350 นางสาววัชรารัตน� คําทวี
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62023004351 นายไพรวัลย� เวียนเตียง
62023004352 นางสาวรัตติกาญ เริงศาสน�
62023004353 นางสาวปาริฉัตร มากพงษ�
62023004354 นายณัชพล ฟ1กขาว
62023004355 นายณัฐพล ส�งช�วย
62023004356 นายศิริชัย เพ็ชรแสง
62023004357 นางสาวเยาวลักษณ� ดุงโคกกรวด
62023004358 นางสาวเพ็ญประภา ขําเลิศ
62023004359 นางสาวกัญจพร ภู�แส
62023004360 นางสาวนวพร มหึเมือง
62023004361 นายพงศ�นพดล ภิญโญ
62023004362 นายศุภวิชย� ป1นส�า
62023004363 นางสาวณฐมน ธีรพงศ�สกล
62023004364 นางสาวอณัญญา สามชูสิน
62023004365 นายปารย�ชวิชญ� บัวสาย
62023004366 นางสาวศรัญญา สว�างศรี
62023004367 นายกฤตพัฒน� ลูกฟ1ก
62023004368 นายกรกช อ�อนนิ่ม
62023004369 นางสาวอารยา เชษฐเจริญรัตน�
62023004370 นางสาวภารดี พวงพันธ�
62023004371 นางสาวจิราพร โพธ์ิแก6ว
62023004372 นายจักรพงศ� จงกฤติยาภรณ�
62023004373 นางสาวกวินณา สายทอง
62023004374 นายอนุสรณ� ร�องมะรุด
62023004375 นางสาวกชพร ศรีสาระ
62023004376 นายบัญชา อภิไชยรัตน�
62023004377 นางสาวพรเพ็ญ งามสอาด
62023004378 นางสาวเสาวดี พวงเพชร
62023004379 นายวรณัน วงษ�ทับทิม
62023004380 นางสาวนาตยา ขําคง
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62023004381 ว�าที่รตสถิตย� ภูชนะศรี
62023004382 นางสาวชมพู ประไพสุวรรณ
62023004383 นายวีรศักด์ิ ใฝ;ผลดีเลิศ
62023004384 นายสมบัติ ดัดถุยาวัตร
62023004385 นางสาวภัชร�ธนพร รัตนวิโรจน�
62023004386 นางสาวศิริรัตน� ยศสมบัติ
62023004387 นางสาวศุทธินี ฟ1กเขียว
62023004388 นางเฟUKองฟNา คําโนนคอม
62023004389 นายสนิท ฉายานามชัย
62023004390 นางสาวตรีรักษ� ลาภจิตร
62023004391 นางสาวศิรดา ต้ังธรรมธิติ
62023004392 นางสาวศศิวรรณ สุขประเสริฐ
62023004393 นางสาวชุลีภรณ� พงษ�ดี
62023004394 นางสาวกนกวรรณ ผดุงฤกษ�
62023004395 นางสาววรรณพร ชัยชุมพร
62023004396 นางสาวทัศสุวรรณ คงเดช
62023004397 นางสาวพิชชารัตน� คูณสิริชนารัตน�
62023004398 นายศุภชาติ ภู�มะณี
62023004399 นายณัฐวุฒิ พูลปNอม
62023004400 นางสาวอัศนี อิ่มเกตุ
62023004401 นายนิชากร ภูมิธรรมไพสิฐ
62023004402 นางสาวศศิวิมล ปJKนสุวรรณ�
62023004403 นางสาวนันทวัน พ6นภัย
62023004404 นางสาวปราณี ชอบจิตร
62023004405 นางสาวปนัฐดา อุ�มสุข
62023004406 นายฐานันท� สุขพจนี
62023004407 นายทศพล นิลรัตน�
62023004408 นางสาวศิริพร เข็มทอง
62023004409 นายปฏิญญา สายเชื้อ
62023004410 นางสาวภัคฐ�พิชา ชูแข
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62023004411 นางสาวสุพิชญา หม่ืนแก6ว
62023004412 นางสาวมณีรัตน บุญสอาด
62023004413 นางสาวจารุวรรณ ขันธปราชญ�
62023004414 นายวีรพงศ� หวังใจ
62023004415 นางสาวปาลิดา ศิลปชํานาญ
62023004416 นายชัยรัตน� เภาเพ่ิม
62023004417 นางสาวอรทัย ไหลสงวนงาม
62023004418 นางสาวสุภัตรา ผาสุข
62023004419 นางสาวศศิประภา พระสุจันทร�ทิพย�
62023004420 นายณัฐพัชร� เพชร�ดีไกรกุล
62023004421 นายเอกภพ สายคําน6อย
62023004422 นางสาวสุมิตรา สืบวงษ�
62023004423 นายจิระพันธ� เพ็งแจ�มศรี
62023004424 นางสาวสิริพร สุจรรยา
62023004425 นางสาวพัชญา ศรีทอง
62023004426 นางสาวสรินยาภา วงษ�ศรีสังข�
62023004427 ว�าที่ร6อยตรีหญิงปJยะธิดา อํานวยพร
62023004428 นางสาวฟาริดา แท�นแก6ว
62023004429 นายณัฐนนท� จันทร�เรือง
62023004430 นางสาวณัฏฐณิชา สุขพอดี
62023004431 นางสาวภัทรชิรา ทรงศรี
62023004432 นายจตุพร พันเกาะเริ่ง
62023004433 นายวสุกิจจ� เรืองคํา
62023004434 นางสาวพรพิมล เพ็งวัน
62023004435 นายณัฐเกียรติ ผดุงกมล
62023004436 นางสาวศรสวรรค� ธรรมสอน
62023004437 นางสาวสุกัญญา กองช�าง
62023004438 นางสาวกนกวรรณ เลิศล้ํา
62023004439 นางสาวปารย�รวี ใจกว6าง
62023004440 นางสาวปาณิสรา พูลสุข
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62023004441 นายกานต� บุญทองเสน
62023004442 นางสาวอัญญานี คํานิ่ม
62023004443 นางสาวมาริสา แก6วเขียว
62023004444 นายยุทธศักด์ิ สุขมา
62023004445 นายณัฏฐพล สงึมรัมย�
62023004446 นางสาวเกศนีย� แก6วศรี
62023004447 นางสาวณัฐฐา กุด่ัน
62023004448 นายธีรโรจน� รุ�งเรืองนาม
62023004449 นางสาวภัทรภร ตันตุลา
62023004450 นางสาวสรีวรรณ รุจิฤทธ์ิ
62023004451 นายธีรวิทย� เดชปNอง
62023004452 นางสาวสุกัญญา สบายใจ
62023004453 นางสุพัตรา พ�อไชยราช
62023004454 นางสาวชนาภา อิ่มเอิบ
62023004455 นางสาวธนาวรรณ ก�วยสกุล
62023004456 นายเจ็น แก6วรัตถา
62023004457 นางสาวฟาติน มากเลาะเลย�
62023004458 นายขจรเกียรติ ถมยา
62023004459 นางพิณระวี ศาสตร�สมัย
62023004460 นายบัณฑิต ณ เชียงใหม�
62023004461 นางสาวอนัญญา ม่ันพรม
62023004462 นายชินดนัย วงษ�ปา
62023004463 นายนัฐวุฒิ สายันต�
62023004464 นางสาวอทิตยา คงแสงภักด์ิ
62023004465 นางสาวอิสรีย� คําแสง
62023004466 นางสาวกัญญารัตน� แตงรื่น
62023004467 นางสาววิลาวัลย� หนูสง
62023004468 นายธนัญตศฤษฏ� สุขเจริญฤทธ�
62023004469 นายชยากร กาบบัวลอย
62023004470 นางสาวเอกอุมา ผิวแก6วดี
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62023004471 นายตรองระวี บุญตาระวะ
62023004472 นางสาวปวีณา สุขประเสริฐ
62023004473 นายเอกสิทธ์ิ พิษณุ
62023004474 นางสาวชลลดา ทองรอด
62023004475 นางสาวตรียานุช ประเสริฐทรัพย�
62023004476 นางสาวกนกกาญจน� ศรีผ�อง
62023004477 นางสาวรจนา มีสุข
62023004478 นางชนากานต� สารเฉวตร
62023004479 นางสาวปุณณภา สายบุตร
62023004480 นางสาวพรพิมล สุขเวทกิจ
62023004481 นางสาวพิจิตรา เพ็งหม่ืนราช
62023004482 นางสาวศิริลักษณ� ไข�คํา
62023004483 นายไพศาล พรมชาติ
62023004484 นางสาวอัญชลี คร6ามฉนวน
62023004485 นางสาวสุภาภรณ� น6อยยาโน
62023004486 นางสาวณประวีณ� ศรีประทุมรักษ�
62023004487 นางสาวกอบแก6ว ไชยคิรินทร�
62023004488 นายเษกศักด์ิ ทัพธานี
62023004489 นางสาวนันทิดา บุญเสง่ียม
62023004490 นายนิสสรณ� สินที
62023004491 นางชยาภรณ� ละอองนวล
62023004492 นางสาวจันทร�จิรา กัณหาเรียง
62023004493 นายสิริพงษ� มาทาเม
62023004494 นางสาวรภัสศา ประทุมชาติ
62023004495 นางสาวสุภารัตน� พิษสุวรรณ
62023004496 นายป1ญจะ เพียเอีย
62023004497 นายเกียรติฐากูร ดวงแก6ว
62023004498 นางสาวสุกัญญา พวงจําปา
62023004499 นางสาวพัทธมน พลสุจริต
62023004500 จ�าสิบโทณัฐวุฒิ ตาขันทะ
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62023004501 นายพลพัฒน� ดีอินทร�
62023004502 นางทิพวรรณ บุญช�วย
62023004503 นางสาวปาริชาติ เล็กประทุม
62023004504 นางสาวฐิตาภา บุญประสิทธ์ิ
62023004505 นางสาวนิตยา บุญเกิด
62023004506 นางสาวชมภูนุช แก�นตะเคียน
62023004507 นางสาวเบญญาดา เรวัตธนกุล
62023004508 นายณฐกร มังมติ
62023004509 นางสาวสุภาวรรณ อินทอง
62023004510 นางสาวจันจิรา จันทรานุสรณ�
62023004511 นายภาคภูมิ เนตนิล
62023004512 นางสาวจิราวรรณ ภูผา
62023004513 นายอานนท� สุขนิยม
62023004514 นางสาวชิดชนก แสงง้ิว
62023004515 นางสาวนิตยา ปาจิตต�
62023004516 นางสาวนิตยา ธรรมสอน
62023004517 นายพิพัฒน�พงศ� ทองทัศน�
62023004518 นางสาวสุธาวี เอื้อกลาง
62023004519 นางสาวนาตยา ศิริ
62023004520 นายปริญญารัตน� แววเพชร
62023004521 นางนิตยา กิตติพงษ�
62023004522 นางสาวจุฑามาศ นิรันดร
62023004523 นายวสุธร ศรีสละ
62023004524 นายชัยวัฒน� สระทองดี
62023004525 นายสุรเชษฐ� สนองเดช
62023004526 ว�าที่ร6อยตรีหญิงรชนีวรรณ โยธารักษ�
62023004527 นางสาวอัฉรา วิชัย
62023004528 นางสาววศินี ชาติเผือก
62023004529 นางสาวศศิธร ธรรมศร
62023004530 นายจักรพันธ� แก6วกุดสิน
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62023004531 นายฐาปกรณ� หวานฉํ่า
62023004532 นางสาวพัชราพัณ ลําพาย
62023004533 นายณัฐพล สุวรรณฤกษ�
62023004534 นายวราวุฒิ มีมาก
62023004535 นายชวลิต พงศ�อนันต�
62023004536 นางสาวพิชญา รัตนรังษี
62023004537 นางลํายวญ แก6วป1น
62023004538 นางสาวณัฐกฤตา ไชยยะ
62023004539 นายธวัชชัย การินตา
62023004540 นางสาวศศิประภา ฤทธ์ิเต็ม
62023004541 นางพรหมภัสสร กฤตธกร
62023004542 นายประวัติ ลําลึก
62023004543 นางสาวนวรัตน� เกิดจรัส
62023004544 นางสาวสุวิมล ลิ้มศิริวัฒน�
62023004545 นางสาวศุภรัสม์ิ บู�ทอง
62023004546 นางสาวพราพร บํารุงถ่ิน
62023004547 นางสาวมลิวัลย� สุขแจ�ม
62023004548 นางสาวสุดาวดี เหมือนปอง
62023004549 นางสาวณพิชญา ชะยันโต
62023004550 นางสาวไหมทอง ศรีสวัสด์ิ
62023004551 นางสาวลลิตา เครือทราย
62023004552 นางสาวศศิญา รอมไธสง
62023004553 นางสาวปวริศา วัดสุริวงค�
62023004554 นายชาคริส สินพรมมา
62023004555 นางสาวอัจฉราภา ประดิษฐสุข
62023004556 นางสาวจินดารัตน� จันทร�แจ�ม
62023004557 นางสาวนิดานุช ยะมะหาร
62023004558 นางสาวณัฐณิชา ผลเกิด
62023004559 นางสาววชิรวรรณ ปลายนา
62023004560 นางสาวประภัสสร สินจะโปะ
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62023004561 นางสาววรรณพร ทองรักษ�
62023004562 นางสาววีระพัฒน� กWากาศ
62023004563 นางสาวระวีวรรณ ช�างป1Pน
62023004564 นางสาวลัดดาวัลย� ด�านธนานุรักษ�
62023004565 นางสาวเพชรรัตน� จริตซ่ือ
62023004566 นายรัตน�ธิพงษ� เพ็ชร�โทน
62023004567 นายเกรียงไกรราช ยินดี
62023004568 นางสาวนฤมล เสร็จกิจ
62023004569 นางสาวศศิธร เหง6าละคร
62023004570 นางสาวเฉลิมพร เนตรสว�าง
62023004571 นางณิชาภรณ� แวววงศ�
62023004572 นางสาวนลินี ขันทอง
62023004573 นางสาวปรมาภรณ� แพงแสน
62023004574 นางสาวมณฑิตา ภูฆัง
62023004575 นางสาววันทนีย� ศรีเดช
62023004576 นายศิริชัย จงสง�ากลาง
62023004577 นางสาวทิพย�สุดา รักธรรม
62023004578 นางสาววันวิสา ดวงไผ�
62023004579 นางสาวสุจินดา ข6องม�วง
62023004580 นางสาวปJยนุช นวนมา
62023004581 นางสาวเกวนัส ประยูรเจริญชัย
62023004582 นางสาวอัญชลี ทองสวัสด์ิ
62023004583 นายวรกิตต์ิ ศรีทา
62023004584 นางสาวสุพัตรา คณฑา
62023004585 นายวินัย ปู;กลิ่น
62023004586 นางสาวไพรินทร� ปาณะศรี
62023004587 นางสาวกนกอร ไกรนรา
62023004588 นางสาวลดาพิชา จันสอน
62023004589 นางสาวปวีณา ปราณีทะ
62023004590 นางสาวพิมพกานต� ทรัพย�พลี
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62023004591 นายจารุธัม จันทร�สําราญ
62023004592 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
62023004593 นายณวพล เปล�งปลั่ง
62023004594 นางสาวลัดดา จรรยายุทธพงษ�
62023004595 นางสาวมุขรินทร� เพลิงน6อย
62023004596 นางสาวชไมพร ศรีวิชาสร6อย
62023004597 นางสาวพรรณราย เชาวลิต
62023004598 นายมงคล สุขพันธ�
62023004599 นางสาวศิริรัตน� เดือนศิริรัตน�
62023004600 นางสาวฉัตรกมล ป1Pนงาม
62023004601 นางสาวตัสนีม สมภักดี
62023004602 นางสาวธิดารัตน� เหมือนทิพย�
62023004603 นายกฤษณ�กสิณ ลิ้มสกุล
62023004604 นางสาวลัดดา สีต�างคํา
62023004605 นางสาวอมรรัตน� พงษ�เทียน
62023004606 นางสาวสุธาทิพย� หีบงา
62023004607 นางสาวสุดาพันธ� ฤกษ�ประกอบ
62023004608 ว�าที่ร6อยตรีหญิงนิภาพร แก6วดู
62023004609 นางสาวชินาธิป เผือกรักษ�
62023004610 นายอิทธิพัทธ� โตอิ้ม
62023004611 นางสาวสุกัญญา ชูมก
62023004612 นางสาวชลิดา นาละตRะ
62023004613 นางสาวนิตธิดา ทองงาม
62023004614 นางสาวอธิชา วังบรรพต
62023004615 นางสาวจริญญา แตงโสภา
62023004616 นายไพฑูรย� สูชาวนา
62023004617 นายคุณากร ขระสุ
62023004618 นางสาวกัญญ�พศุตม� กาญจนวิจิตร
62023004619 นางสาวศศิวิมล มัธยม
62023004620 นางสาวจิรัฐา ศรีขาว
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62023004621 นางสาวจุฑามาศ คําสอน
62023004622 นางสาวศศิธร แตงอ�อน
62023004623 นางสาวธนาภรณ� เกตุศิริ
62023004624 นางสาวปฐมาภรณ� บํารุงผล
62023004625 นางสาวสโรชา หีบงา
62023004626 นางสาวจิตรา สอนเข็ม
62023004627 นางสาวไข�มุก การพิกุล
62023004628 นางสาวพรพรรณ โพธ์ิศรีทอง
62023004629 ว�าที่ร6อยตรีหญิงวรัลญา ฉิมแปNน
62023004630 นายพิมล เพียสุระ
62023004631 นายอธิธัช นุสุข
62023004632 นายศรุต พูลจันทร�
62023004633 นางสาววันวิสา หนูจันทึก
62023004634 นางสาวณัฐนันท� คงชาฤทธ์ิ
62023004635 นางสาววราพร อยู�สี
62023004636 นายณรงค�กร สุจริตจันทร�
62023004637 นายกัญวัฒน� ขําสืบสุข
62023004638 นายนที จิตระทศ
62023004639 นางสาววนิดา คํามี
62023004640 นางสาวชนิดา ขําวังยาง
62023004641 นางสาวนงนุช ใจใหญ�
62023004642 นางสาวจันทิมา อ�วมศิลปF
62023004643 นางสาวกชณิภา ณัฏฐม่ังค่ัง
62023004644 นายจิรศักด์ิ มะ
62023004645 นายชัยรัตน� สมิเปรม
62023004646 นางสาวรัตนทิพย� หย�องบางไทร
62023004647 นายคัมภีร� แสนโม6
62023004648 นางสาวอรอุมา พิมพ�แก6ว
62023004649 นางสาวสุพรรษา บัวโพช
62023004650 นางสาวธนันท�ปพร จันทร�เพ็ชร
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62023004651 นางสาวรชยา สกลนุรักษ�
62023004652 นางนันทิดา เทพแสงพราว
62023004653 นางสาวรสสุคนธ� บัวบุศย�
62023004654 นางสาวปวีณา เหมาเหมาะดี
62023004655 นางสาวปJยะธิดา จํานงค�โชติ
62023004656 นายเตสิทธ์ิ ปJงเมือง
62023004657 นายศุภกร อยู�กัลยา
62023004658 นางสาวเพ็ชรดา เสือโต
62023004659 นายอาทิตย� แสงเรือง
62023004660 นางสาวพัชราภรณ� นาราวงษ�
62023004661 นางสาวณัฐณิชา สุขไพบูลย�
62023004662 นางสาววราภรณ� ศรีจุ6ย
62023004663 นายนนทวัชร� บุญเกิด
62023004664 นางสาวธารารัตน� บุญพ่ึง
62023004665 นายศุภกิตต์ิ สุริยศ
62023004666 นางสาวสุภารัตน� ผาพิมพ�
62023004667 นางสาวธานัฐชา เจริญดี
62023004668 นางสาวฐิตินันท� ชูทรัพย�
62023004669 นายพงศธร มะโดด
62023004670 นางสาววันเพ็ญ สังเถิน
62023004671 นายธรรม�เทพ ยะปJน
62023004672 นายปาณัสม� สุนทราพันธรักษ�
62023004673 นางสาวหนึ่งฤทัย สินประสิทธ์ิ
62023004674 นางสาวศิริพร สระรัมย�
62023004675 นางสาวกนิษฐา ย้ิมเย้ือน
62023004676 นางสาวกุลวัสสา ศาสตร�สาระ
62023004677 นางสาวกนกอร สีผึ้ง
62023004678 นางสาวกมลชนก เขาแก6ว
62023004679 นางสาวสุรางค� สุขสําราญ
62023004680 นางสาวภัสรารัตน� พรรณวัลย�
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62023004681 นายนพเก6า วัฒวงษ�
62023004682 นางสาวสมฤดี นิ่มพญา
62023004683 นางสาวอินทิรา เครื่องเนียม
62023004684 นางสาวพัชรนันท� เปMKยมชัชวาลย�
62023004685 นางสาวปรางวลัย รูปสวยดี
62023004686 นางสาวอารีย� ควรสําโรง
62023004687 นางสาวลลิตา โชคโภคาสมบัติ
62023004688 นางสาวเบญจมาศ บุญมาก
62023004689 นางพัชรินทร� อิ่มผ�อง
62023004690 นางสาวสลักฤทัย จาดฤทธ์ิ
62023004691 นางสาวสุพรรณี ดวงมูล
62023004692 นางสาววรรณกร กุลหงวน
62023004693 นางสาวสาลินี สมประสงค�
62023004694 นางสาวน้ําฝน พิศประเทือง
62023004695 นางสาวนริสรา ชมพรมราช
62023004696 นายภูริทัตต� กันแพร
62023004697 นางสาวณัฏฐา ชาแจ6ง
62023004698 นางสาวชนัญญา เลิศหงิม
62023004699 นางสาวหทัยภัทร หิรัญญาภรณ�
62023004700 นางสาวสิริพร สุขวิเศษ
62023004701 นายนรินทร� วุฒิ
62023004702 นายกนกศักด์ิ เดชอาจ
62023004703 นางสาวปรียานุช ห6องสุคนธ�
62023004704 นายนพดล อ6นโสภา
62023004705 นางสาวเยาวลักษณ� ธรรมทักษ�
62023004706 นายภานุพงศ� ขุนเพ็ง
62023004707 นางสาวศรีวรรณ วอนเผื่อน
62023004708 นางสาวเตือนใจ มีพูล
62023004709 นายพูลทรัพย� สุธนาประดิษฐ�
62023004710 นางสาวสุนิภา ใจงาม 

หน6า 157 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023004711 นางสมควร นกเกตุ
62023004712 นางสาวแสงอรุณ คําภีระ
62023004713 นางสาวภารดา เหล�าศรี
62023004714 นางสาวอุทุมพร อุทากรณ�
62023004715 นางสาวจุฑามาศ สงวนศักด์ิศรี
62023004716 นางสาวปJยวรรณ จุลมัญลิก
62023004717 นางสาวรัตนศิริ วงษา
62023004718 นางนริศรา ปJKนเงิน
62023004719 นางสาวหนึ่งฤทัย พุ�มชุมแสง
62023004720 นางสาวนุชษญากร คณาภรณ�ทิพย�
62023004721 นางสาวปภังกร พลพงษ�
62023004722 นายมงคลรัตน� มโนนึก
62023004723 นายคมสัน พวงจําปา
62023004724 นางสาวสิรามล พรมสิง
62023004725 นางสาวรสสุคนธ� พยัคฆ�เพศ
62023004726 นางสาวกนกวรรณ หม่ืนรอด
62023004727 ว�าที่ ร.ต.หญิงจรรยา คงทรัพย�
62023004728 นายพรมเมษ อาจคงหาญ
62023004729 นางสาววิลาสีนี ลู�ทอง
62023004730 นายอภิยุทธ พุฒซ6อน
62023004731 นายพงษ�พัฒน� มีสมสิบ
62023004732 นายนนทกร กันสา
62023004733 นางสาวปJยวรรณ กฤษดี
62023004734 นางสาวเพ็ญนภา น�วมแก6ว
62023004735 นางสาวพัชรี เดชเลย�
62023004736 นางสาวสิริรัตน� จูเปMย
62023004737 นางสาวจันทนา กันศิริ
62023004738 นางสาวแพรพลอย เหลืองสิริวรรณ
62023004739 นายทวีศักด์ิ ดิลกลาภ
62023004740 นางสาวสุนิสา สิงหฬ
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62023004741 นายประวิตร อจลพงศ�
62023004742 นายธวัชชัย แซ�เบ6
62023004743 นางสาวอารัตน�ดา พันธ�เพชร
62023004744 นายพงษ�ศักด์ิ สาธยาย
62023004745 นางสาวธนาภรณ� ระหารไทย
62023004746 นางสาวฐิติวรดา สุริยศ
62023004747 นางสาวปJยะนุช ทองสุขนอก
62023004748 นางสาวศิริวรรณ ศรีคงทน
62023004749 นางสาวครรธรส กฤษณกรี
62023004750 นางสาวณิชาภา สุดชม
62023004751 นางสาวชรินทร�ทิพย� วาริสุทธ์ิ
62023004752 นางสาวณัฐชุตา กางถ่ิน
62023004753 นายศิลปชัย ใจจุมปา
62023004754 นางสาวรุ�งนภา สีเขียว
62023004755 นายอานนท� กําเนิดสิงห�
62023004756 นางสาวป1ญจมาพร นกอินทรีย�
62023004757 นายพิษณุ มวลชู
62023004758 นายกิตตินันท� ผิวทน
62023004759 นายณัฐพงศ� เลิศปรีชา
62023004760 นางสาวป1ทจิมา ศิริรัตน�
62023004761 นางสาววรรัตน� ดํารงรัตน�
62023004762 นางสาวทิพาพร เต็มภู
62023004763 นายสิริชัย แสงอุไร
62023004764 นางสาวสโรชา พัฒนสาร
62023004765 นายเกียรติศักด์ิ สวัสดี
62023004766 นางสาวปานมณี พรรัตน�
62023004767 นางสาวสุภารัตน� สุภเวชกิจ
62023004768 นางสาวชณัชตา ศรีเหรา
62023004769 นางสาวฐิติมา นาวิชิต
62023004770 นางสาวศศิภา ไวยครุฑ
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62023004771 นางสาวรัตติกาล สร6อยสังวาลย�
62023004772 นายอนันท� ฤทธ์ิเทพ
62023004773 นายปJยบุตร หงสไกร
62023004774 นางสาวรัตน�ดาวรรณ เกตุบุบผา
62023004775 นางสาวลมฤดี ดีอินทร�
62023004776 นายวีระพันธ� ว�องทิพยคงคา
62023004777 นางสาวน้ําทิพย� แก�นจันทร�
62023004778 นางสาวญาดา สายกระสุน
62023004779 นางสาวปริษา ทานุวัตร�
62023004780 นางสาววาสนา ฉิมบุรุษ
62023004781 นางสาวกรรณิการ� สรสิทธ์ิ
62023004782 นางสาวทิพาวรรณ อินทฉิม
62023004783 นายจีรวัฒน� เกิดมุด
62023004784 นายวัชรพล นามมะปรางค�
62023004785 นางสาวนิภา พลเสน
62023004786 นางสาวนัจนันท� มีสันทัด
62023004787 นางสาวนภา แก6วบวร
62023004788 นางสาวมีนา แสงภักดี
62023004789 นางสาวชุติมา อู�สุวรรณ
62023004790 นางสาวชนนิกานต� ศรีสวัสด์ิ
62023004791 นางสาวสมฤดี ตุรงค�เรือง
62023004792 นายศรัณย� พิทักษ�พาณิชกุล
62023004793 นางสาวปาริฉัตร ประพัฒน�
62023004794 นางสาวจิตรลดา รักชาติ
62023004795 นางสาวนฤมล อนุศรี
62023004796 นางสาวบรรจงรักษ� นาประสิทธ์ิ
62023004797 นายสมัชญ� ผการัตน�
62023004798 นายสมบูรณ� วัตทา
62023004799 นางสาวธนากานต� สารศรี
62023004800 นางสาวกมลวรรณ กาแก6ว
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62023004801 นางสาวศิริรัตน� จวนอาจ
62023004802 นางสาวหทัยรัตน� กาญจนเสน�ห�
62023004803 นางสาวปานสิวา สุธรรมา
62023004804 นางสาวศุภากร ผดุงพัฒน�
62023004805 นางสาวชุติมา วิงประวัติ
62023004806 นางสาวอัญธิชา เสาเอก
62023004807 นางสาวชาลินี วรรณศรีสวัสด์ิ
62023004808 นายปฏิพัทธ� นกสวน
62023004809 นางสาวสุวิมล ยอดขํา
62023004810 นางสาวสุกานดา จิณารักษ�
62023004811 นางสาวมลฤดี จันแดง
62023004812 นางกุลธิดา วรรณา
62023004813 นางสาวณัฐพร ศรีชาแอน
62023004814 นางสาวพัณณิตา ราชกิจ
62023004815 นางสาวอุษณีย� แสวงชู
62023004816 นางสาวสุนิสา พ่ึงอบ
62023004817 นายโกวิท จันทร�ย้ิม
62023004818 นายภาณุพงศ� ตรีบรรเจิดสกุล
62023004819 นางสาวกมลพรรณ จบเจนภัย
62023004820 นางสาวกัญญาภัค วินิจสร
62023004821 นายวรวัชร วงศ�สกุลกาญจน�
62023004822 นางสาวจรรยา สิงห�โตทอง
62023004823 นายปริวัตร อินชู
62023004824 นายธนชัย กิตติวุฒิเจริญชัย
62023004825 นางสาวอทิตยา ศรีภมร
62023004826 นางสาวนพเก6า สุดล้ํา
62023004827 นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย�
62023004828 นายศุภกิจ ป1Pนเหน�งเพ็ชร
62023004829 นายพินิจพงษ� ทิพย�ศรี
62023004830 นางรัชนี อยู�เส็ง
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62023004831 นางสาวสมพร โผนแสง
62023004832 นางสาวจิราภรณ� พรหมสิทธ์ิ
62023004833 นายวรวุฒิ โสมนรินทร�
62023004834 นายอิสระชัย วรรณชาติ
62023004835 นายเกียรติพงษ� ไหวพริบ
62023004836 นางสาวชิดชนก ถูกแผน
62023004837 นางสาวศิริรัตน� คล6ายพวก
62023004838 นางสาวระวีวรรณ วงศ�ผัน
62023004839 นางสาวพิชญาภรณ� ลิ้มสุข
62023004840 นางสาวพรกนก อัครพงศ�
62023004841 นางสาวสุชาดา บัวเผื่อน
62023004842 นางสาวพนิดา พยัฆโส
62023004843 นางสาวสุนิดา นาคยศ
62023004844 นายธันยธรณ� ว�องวิกย�การ
62023004845 นางสาวทิวาภรณ� พิมพ�ทอง
62023004846 นายเกรียงไกร เกตุทอง
62023004847 นางสาวสุวรรณรัตน� ศิริวัฒน�
62023004848 นางสาวนฤภร ปานแอRต
62023004849 นางสาวกมลพรรณ สุจริตรักษา
62023004850 นางเพ็ญนิสา อุปจันโท
62023004851 นายปJยวุฒิ ศึกษากิจ
62023004852 นางสาวเบญญาภา พุดสิน
62023004853 นางสาวยุพัดตรา กาฬภักดี
62023004854 นางสาวปาริชาติ เพียรอุสาหะ
62023004855 นางสาวธนัดดา เก�งทันชะการ
62023004856 นางสาวกานต�ชนก ทับสีรักษ�
62023004857 นายธัชวิชญ� คัมภีร�พงศ�
62023004858 นางสาวอรพรรณ กองฮุย
62023004859 นางสาวปริม ญาณบุญ
62023004860 นางสาวมินตรา นะคะจัด
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62023004861 นางสาวอารีนาฎ บุญเพ่ิม
62023004862 นางสาววรรณภาพร สิทธิถาวร
62023004863 นางสาวชนกนาถ ชมภูพาล
62023004864 นายธนวัฒน� บรรณราช
62023004865 ว�าที่ร6อยตรีหญิงทักษภร มนัสกฤตดากุล
62023004866 นางสาวอัจจิมา หาญศิริสกุล
62023004867 นางสาวอรนุช ชมภูรัตน�
62023004868 พ.อ.ต.ราเชนทร� ทองหล�อ
62023004869 นายชินพรรธน� โพธ์ิธรรมโชติ
62023004870 นางสาวจีรภา คงเกาะ
62023004871 นายสิทธิชัย งามบุญสืบ
62023004872 นางสาวกฤตยา หอระเวก
62023004873 นางสาวสุดารัตน� พุ�มพรม
62023004874 นางอมลวรรณ เชิงคร�อง
62023004875 นางสาวศิริลักษณ� ทองมี
62023004876 นายอรุณรุ�ง โตตระกูล
62023004877 นางสาวอนันธิดา พ่ึงเกตุ
62023004878 นายณพล ป1ญญาเรือง
62023004879 นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล
62023004880 นางสาวพิมพ�ธิดา ปาลวัฒน�
62023004881 นางสาวลลิตา แสงสิงห�
62023004882 นายสิริพงศ� เพ็ชรพิจิตร
62023004883 นางสาวธัญดา สอดดี
62023004884 นางสาวสุพรรษา ทําสวน
62023004885 นายอรรถพร แก6วบวร
62023004886 นายศรราม วิเชียรปูน
62023004887 นางสาววิรชา ศรีพุทธา
62023004888 นางสาวปวริศา เก�งกสิกิจ
62023004889 นางสาววณิชยา ก6านลําใย
62023004890 นางสาวพิมพ�ประไพ ใจทน
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62023004891 นางสาวนันทพัชร� ทิศอากาศ
62023004892 นางสาวอรวรรณ อมิธิดา
62023004893 นางสาวสิริกัญญา สุนทรสุข
62023004894 นางสาวป1ทมา กล�อมนางนอน
62023004895 นางสาวนิศานารถ รักษาจิตร�
62023004896 นางสาววาสนา เชียงตา
62023004897 นางสาวภัทราภรณ� ถาวรลักษณ�
62023004898 นายปฏิภาณ ขัดศรีพรหม
62023004899 นางสาวเบญจวรรณ คํานุกูล
62023004900 นางสาวสุธินี สุระกร
62023004901 นางสาวอรทัย สุวรรณเพ็ง
62023004902 นางสาวอรุณวรรณ กิตติชนะชัย
62023004903 นางสาวศรัณย�ธร เพชรไพจิตรเจริญ
62023004904 นางสาวนิภาพร จํานงค�ถ่ิน
62023004905 นางสาววัชรี โชคตระกูลไพศาล
62023004906 นางสาววิภาวี ทองสุข
62023004907 นายรัฐศักด์ิ เอี่ยมโฉม
62023004908 นางสาวสุชาวดี นาคทิม
62023004909 นางสาวปราณปริยา นิ่มมาศ
62023004910 นางสาวหทัยรัตน� พูดคล�อง
62023004911 นางสาวไอลดา ขันธสนธ์ิ
62023004912 นางสาวนฤมล ฮองกุล
62023004913 นางสาวสุพัตตรา อาษาวิเศษ
62023004914 นางสาวพิสมัย บูรณพันธ�
62023004915 นางสาวพัณณิตา เจRกจันทึก
62023004916 นายเกียรติกุล ผุสดี
62023004917 นางสาวนภัสรพี ชูจิตต�
62023004918 นายณัฐพงษ� เกลี้ยงสอาด
62023004919 นางสาวชไมภรณ� ประจง
62023004920 นางสาวรชานันท� เกิดผลหลาก
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62023004921 นางสาวนงค�นุช พันธุ
62023004922 นายนวพรรษ วิเศษสมบัติ
62023004923 นายทรงศักด์ิ พลอยวิลัย
62023004924 ว�าที่ร.ต.หญิงจารุวรรณ คําดี
62023004925 นางสาวยุวดี ศิริสงวน
62023004926 นางสาววาสนา ขวัญเมือง
62023004927 นางสาวนัจภรณ� เชิงยุทธ�
62023004928 นางสาวเจนจิรา หวานแก6ว
62023004929 นายติณณ�ธพัทธ� นิ่มเจริญ
62023004930 นางสาวนภาพร สีนวล
62023004931 นางสาวทิพย�สุดา ขัดแก6ว
62023004932 นางสาวจรรยา เจริญฉํ่า
62023004933 นางสาวพชรมน จ่ันภู�
62023004934 นางสาวศลิษา อาษาศึก
62023004935 นางสาวเบนาซิต เพียรรักษ�
62023004936 นางสาวป1ทมา คําแก6ว
62023004937 นางสาววรรณพร ช6างขํา
62023004938 นางสาวธีราพร แจ6งชะไว
62023004939 นางสาวจุฑามาศ อยู�รอง
62023004940 นางสาวเสาวลักษณ� ช�วงทอง
62023004941 นางสาวน้ําทิพย� ทัศนา
62023004942 นางสาวสรัลชนา สุขโชติ
62023004943 นายพิพัฒน� พูลเพชร
62023004944 นางสาวสุวิตรา ศรีจันทร�
62023004945 นายโกศัลย� สืบหงษ�
62023004946 นางสาวพรฤดี จันทร�ง้ิว
62023004947 นายณัฐพล งามพันธุ�
62023004948 นางสาวรุ�งแสง ถํ้าทอง
62023004949 นางสาวพงศ�ศุลี เครือม�วง
62023004950 นางสาวหทัยชนก อิศรางกูร ณ อยุธยา

หน6า 165 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023004951 นางสาวชญานี อินเจริญ
62023004952 นายวิโรจน� รอดสุวรรณ�
62023004953 นางภัทธณิตา ตรงต�อกิจ
62023004954 นางสาวโชติรส ดํามณี
62023004955 นายสถาพร ทวีวัฒน�
62023004956 นางสาวจุฑามาศ สัพศรี
62023004957 นายวรพล บุญเติม
62023004958 นายธีรศักด์ิ กันสุข
62023004959 นายณัฐพงศ� บุตรน้ําเพ็ชร
62023004960 นางสาวครองรัก ครองตน
62023004961 นางสาวจิราพร ตระกูลใจดี
62023004962 นางสาววรกานต� ทองเป^
62023004963 นายจักรพันธ� สนธิบ�าย
62023004964 นางสาวพินิตนันท� กาดํา
62023004965 นางสาววรรณพร พวงจันทร�
62023004966 นางสมลักษณ� ลานเจริญ
62023004967 นางสาวกัญญาภัค แสงชาติ
62023004968 นางสาวธัญญภัสร� ด�านอุดม
62023004969 นางสาวจุฬาลักษณ� สุขแจ�ม
62023004970 นางสาวดวงกมล สายสอาด
62023004971 นายชุติพนธ� ตึกขาว
62023004972 นายศิริวัจ ปฏิญาณวิภาส
62023004973 นางสาวรัตติยากร ฤทธ์ิเสือ
62023004974 นางสาวมาลินี บุญทา
62023004975 นางสาวอรอนงค� ทองประเทือง
62023004976 นางสาวปาริชา จุฑานพรัตน�
62023004977 นางสาวธนวรรณ ธารีศรี
62023004978 นางสาวเสาวรัตน� เขียวอ�อน
62023004979 นายกิตติพงษ� เอี่ยมชัย
62023004980 นายอนุชาติ อินทรไพศาล
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62023004981 นางสาวสุพัตรา โพธ์ิอําพล
62023004982 นางสาวอินทิรา มะหะหมัด
62023004983 นางสาวเมขลา นาทองแถม
62023004984 นายทวีศักด์ิ เกษประทุม
62023004985 นายธรรมนูญ ประทุมสูตร
62023004986 นางสาววิลาวรรณ สีนวล
62023004987 นายสุรวีร� ไทยพยับ
62023004988 นายนัชชา มานักฆ6อง
62023004989 นายกมล คําสักดี
62023004990 นางสาววรัญญา เนื่องสนธิ
62023004991 นายวชระ วิสามารถ
62023004992 นางสาวธารีรัตน� บุญนิ่ม
62023004993 นางสาวณัฏฐา กลัดกลิ่น
62023004994 นางสาวปJยาณี นันทเวช
62023004995 นางสาววิลาวรรณ ห�วงศรี
62023004996 นางสาวพิชญา สร6อยคํา
62023004997 นางสาวสุทธิดา จันทร�เพ็ญ
62023004998 นางสาวสุภัสสรา มะโหฬาร
62023004999 นางสาวอรวรรณ โหมดเทศ
62023005000 นางสาวฐิมาพร จะแจ6งผล
62023005001 นางสาวพฤกษา อินทรันต�
62023005002 นายชวน ชาพรมมา
62023005003 ว�าที่ร6อยตรีหญิงนาตยา พรมพันธ�
62023005004 ว�าที่  ร.ต. หญิงสุวรรณา รอดกสิกรรม
62023005005 นางสาวเบญจมาศ หานุ
62023005006 นายเจริญพร เชื้อแดง
62023005007 นายกิตติศักด์ิ วิสุตภัณ
62023005008 นางสาวพัชรี แก�งกล6า
62023005009 นางสาวเทวิกา ขําเพชร
62023005010 นางสาวเกศินี เถาวัลย�
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62023005011 นางสาวสัจจะพร คงสามหมอ
62023005012 นางสาวพิมพ�พร กิตตลาด
62023005013 นางสาวศิริกาญจน� มุ�งประสพสุขี
62023005014 นางสาวภัทราพร เจริญผล
62023005015 นายคุณานนต� พฤกษเวศย�
62023005016 นางสาวสุภาพร ศรีสวัสด์ิ
62023005017 นางสาวจันทร�เพ็ญ บรรดาศักด์ิ
62023005018 นางสาวสุพรรษา ผลจันทร�
62023005019 นางสาววรรณวิภา พูลชู
62023005020 นางสาวสุนิสา บุญศาสตร�
62023005021 นางยวนใจ ปานรุ�ง
62023005022 นางสาววิยดี นิวาสบรมพร
62023005023 นางสาวกฤษณา มีชู
62023005024 นายวีระศักด์ิ ปJKนเงิน
62023005025 นายมานะชัย ศรีจันทร�อินทร�
62023005026 นายโสภณ เอี่ยมสุพรรณ
62023005027 นางสาวจินตนา สินสุพรรณ�
62023005028 นางสาววรรณา ศรีเพ็ญ
62023005029 นางสาวสุมาลี รู6วิชา
62023005030 นายธนิสร ต้ังม่ันสิน
62023005031 นางสาวกาญจนา พิศแพว
62023005032 นายณัฐชนน ภู�ไข�
62023005033 นางสาวกฤตญาภรณ� ทิพรส
62023005034 นางสาวกัญญารัตน� ภูเลาสิงห�
62023005035 นางสาวณิชาภัทร เข่ือนสอน
62023005036 นางสาววนิดา นุศิวอ
62023005037 นางสาวสุภัค มหารมย�
62023005038 นายพีรพล ชูชาวนา
62023005039 นางดาริน อมรเทพ
62023005040 นางสาวกรกนก พงษ�เสือ
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62023005041 นางสาวเฟUKองฟNา จันทร�กระจาย
62023005042 นางสาวอาริชา เหลือช�าง
62023005043 นางสาวอุทุมพร หลงชิต
62023005044 นางสาวรัตติกาล วงศ�สาร
62023005045 นางสาวสุชานาฏ บัวเนียม
62023005046 นายวชิรุจ ม�วงไหมทอง
62023005047 ว�าที่ร6อยตรีศิวกร การสมลาภ
62023005048 นายชาญวุฒิ ชมบุญ
62023005049 นายอภิวัฒน� จันทา
62023005050 นางสาวปรวียา เยาวรัตน�
62023005051 นางสาวลภัสณันท� ชูเชิด
62023005052 นางบัญจรัตน� ศรีทองเขียว
62023005053 นายวิวรรดา สีชัง
62023005054 นางสาวสุวินันท� พุ�มพวง
62023005055 นายณัฐวุฒิ ทองพันชั่ง
62023005056 นางสาวสุรีพร กองแก6ม
62023005057 นางสาวรัตนาภรณ� โพธ์ิมณี
62023005058 นางสาวนุตศุภางค� เรืองสิริสถาน
62023005059 นายภาคภูมิ สวนพันธุ�
62023005060 นางสาวชนกนันท� สุตวัฒน�
62023005061 นายธนเดช เนระมิตร
62023005062 นางสาววิจิตราพร เทียนสุวรรณ
62023005063 นายพูลศักด์ิ สายขุนทด
62023005064 นายธนากร หาแสงศรี
62023005065 นางสาวธัญธิญา นิตรา
62023005066 นางสาวศิริพร คําวีระ
62023005067 นางสาวนภัสรา พางาม
62023005068 นางสาวจุฑาทิพย� หาญทองชัย
62023005069 นายสมัชชา ขุนชิต
62023005070 นางสาวนฤมล สาทจันทร�
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62023005071 นางสาวสุทัศณีย� แก6วพนม
62023005072 นางสาวน้ําอ6อย สงบแท6
62023005073 นางสาวมุทิตา อนุสรานนท�
62023005074 นางสาวนงนุช ศรีพันธุ�เนตร
62023005075 นางสาวเกสรี ทิพย�กาวี
62023005076 นายอังคนันท� เทพอํานวย
62023005077 นายปกรณ� เก้ือเกิน
62023005078 นางสาวนิชนันท� การสมบัติ
62023005079 นางสาวนันธิยา พรหมประสาท
62023005080 นางสาวสายฝน มีแปNน
62023005081 นายปภังกร วงษ�มาก
62023005082 นางสาวศิริรักษ� ยวงเงิน
62023005083 นางสาวทวีกานต� เขมินทร�วรกุล
62023005084 นางสาวอภิชญา พูลทรัพย�
62023005085 นายอัครเดช ป1ญญาพ่ี
62023005086 นางสาวเบญจรัตน� ฤกษ�ดี
62023005087 นายอนุชา สุภาพรรณ�
62023005088 นางสาวกันตินันท� อินธรประเสริฐ
62023005089 นายกัญจน� กุณธูป
62023005090 นางสาวชุติวรรณ อ�อนจันทร�
62023005091 นายสุริยาวุธ รังสะพรม
62023005092 นางสาวจิตติรัตน� ออมทรัพย�
62023005093 นางสาวแพรวนภา มังคลา
62023005094 นางสาวกัญณภัทร ทับทิมศรี
62023005095 นางพัฒน�นรี เพ็ชรน6อย
62023005096 นางสาวชนิดาภา ทับทอง
62023005097 นางเสาวนีย� ด�านไพศาลอารยกุล
62023005098 นางสาวผกามาศ ออระเอี่ยม
62023005099 นางสาววันวิสาข� กลิ่นจันทร�
62023005100 นางสาวฤทัยภัทร โสหนองบัว
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62023005101 นางสาวสุดารัตน� บุญเพ็ชร
62023005102 นางสาวกรกนก ศรีสุภะ
62023005103 นายอหิงสกะ เหลืองประเสริฐ
62023005104 นางสาวศิริภรณ� อินทิม
62023005105 นางสาวรัตนาภรณ� สีสด
62023005106 นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ�
62023005107 นางสาวรุจีรัตน� ป1ญญาดิบวงศ�
62023005108 นางสาวปJยะพร อิสระกูล
62023005109 นางสาวอรทัย อินพะหะ
62023005110 นายณัฐนันท� นาคนพ
62023005111 จ�าสิบเอกฉัตรชัย เปจะโปะ
62023005112 นายภควัต สิงห�โตทอง
62023005113 นายธนพล ธาราวัชรศาสตร�
62023005114 นายจตุพร ศิริชาติ
62023005115 นางสาวณัฐชา ใจรักหลวง
62023005116 นายถิรวัฒน� แย6มขวัญ
62023005117 นายก6องภพ สมใจ
62023005118 นายคณาวุฒิ สุขจิต
62023005119 นายอดิศักด์ิ โพธ์ิพันธ�
62023005120 นางสาวพุทธินันท� ขันเพชร�
62023005121 นายอนันต� บุญประกอบ
62023005122 นางสาวณัฐชา จิตต�ใจฉํ่า
62023005123 นางสาวอุษา โพธิกุล
62023005124 นางสาวไอริณ ขวัญเจริญทรัพย�
62023005125 นางสาวเบญจวรรณ พันธ�ไทย
62023005126 นางสาววรรณรี จันลาศรี
62023005127 นางสาวจุฑารัตน� เขียวประทุม
62023005128 นายพชร คุ6มเมฆ
62023005129 นางสาวสุรินทร� ทุ�งไธสงค�
62023005130 นางสาวกรรณิการ� สอนสืบ
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62023005131 นางสาวพจนา บุญปลูก
62023005132 นายวัชระ นารีเลิศ
62023005133 นางสาวขวัญลดา ธีร�ธนังกูร
62023005134 นางสาวสุธินี ยังเหลี่ยม
62023005135 นางสาวพิไลลักษณ� ไกลขัน
62023005136 นางสาวนิโลบล พวงวิลัย
62023005137 นางสาวศุภธิดา เทียนงาม
62023005138 นางสาวสินิทรา เพ็ชรเลิศ
62023005139 นายชนะ ไกรศร
62023005140 นางสาวนัฐฐา ภูมิดี
62023005141 นางสาววลัยลักษณ� โพธ์ิหอม
62023005142 นางสาวปฐาภรณ� แบะดอม
62023005143 นางสาวสมฤทัย บุญรอด
62023005144 นางสาวเมธาพร ประมวลทอง
62023005145 นางสาวน้ําทิพย� กฤตสุวรรณลออ
62023005146 นางสาวพัชริดา ปราศรี
62023005147 นางสาวสุรีย�พร อ�อนสอาด
62023005148 นางสาวมัชฌิมา คงเจริญ
62023005149 นางสาวดาราภร ญาณะโรจน�
62023005150 นางสาวณภัชชา ไทยนิคม
62023005151 นางสาวพิชามญช� สุขสมบูรณ�
62023005152 นางสาวชณัฐชา บัวศรีจันทร�
62023005153 นางสาวอรสุดา ประดิษฐภู�
62023005154 นางสาวนภัสสร ป1ญโญใหญ�
62023005155 นางสาวอรวรรณ ศรียอด
62023005156 นางสาวพิมพ�ผกา เงียบขุนทด
62023005157 นางสาวกาญจนา อุ�นละม6าย
62023005158 นายทนงศักด์ิ สิทธิ
62023005159 นางสาวธิดารัตน� จันทร�หอม
62023005160 นางสาวนาตยา วารีรัตน�
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62023005161 นางสาวอาทิตยา ปุริตา
62023005162 นายภัทร บุตรวงษ�
62023005163 นางสาวสุพัฒตา สุพลจิตร�
62023005164 นางสาวศิวพร ไชยแสง
62023005165 นายอนุวัฒน� ชูพินิจ
62023005166 นางสาวสุทธิรัก ธรรมพืช
62023005167 นางสาวชุติมา สุวรรณประเสริฐ
62023005168 นางสาวศิริพร รักสอาด
62023005169 นางสาวนพเก6า อยู�สมบูรณ�
62023005170 นางสาวโยษิตา จินดา
62023005171 นางสาวพัณณ�ชิตา บํารุงญาติ
62023005172 นางสาวสวรรญา สายสุดสวาท
62023005173 นางสาววทันยา ตามประดิษฐ�
62023005174 นายวณัฐพงษ� ตันติตระการวัฒนา
62023005175 นายสุภาชัย เกตุทอง
62023005176 นางสาวสุดารัตน� พรหมมาศ
62023005177 นางสาวป1ทมนันท� ศรีแก6ว
62023005178 นางสาวณัฐชารัตน� ศรีลี
62023005179 นายณฐกร หาเรือนศรี
62023005180 นายบารมี สิทธิกิจ
62023005181 นางสาวพัลลิภา ม่ังค่ัง
62023005182 นางสาวรุจิรา แก6วคง
62023005183 นายกิตติธัช น้ําใจดี
62023005184 นางสาวดรุณี จีนเจือ
62023005185 นางสาวมธุรส คุณวัฒนา
62023005186 นางสาวดวงฤทัย พรมมี
62023005187 นางสาวศุภนุช คงสินชัย
62023005188 นางสาวนฤมล หิมโสภา
62023005189 นางสาวพรรณอร หวังศรี
62023005190 นางสาวออมทรัพย� คําน6อย
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62023005191 นางสาวธันยาพร แก6วมณี
62023005192 นางสาววัฒนาภรณ� ศรีทอง
62023005193 นางสาวพรพรรณ มะเปMKยม
62023005194 นางสาวภัทรนารี แก6วเจริญ
62023005195 นางสาวอัฉราภรณ� สุขสุสาสน�
62023005196 นางสาวชนัญชิดา คงดี
62023005197 นายสรวิศ ดากระบุตร
62023005198 นางปราณี โบประทอง
62023005199 นางสาวริษารัช แซมสีม�วง
62023005200 นางสาวภาวินี ศรีชื่น
62023005201 นายธีรภัทร� ป1PนศิลปF
62023005202 นายเกรียงไกร เอี้ยวงามดี
62023005203 นางสาวอัญชลี เกียวซี
62023005204 นางสาวกมลชนก พูลทอง
62023005205 นางสาวศศิมา วงษ�กําภู
62023005206 นางสาวอังคนา พิชิตชุมพล
62023005207 นางสาวรุ�งฤดี วิเชียรชัย
62023005208 นางสาวลลิตา อ�อนเพชร
62023005209 นางสาวชารุณีย� สุวรรณประทีป
62023005210 นายธนาธิป ครุธแก6ว
62023005211 นางสาวมัณฑริกา ทับประทุม
62023005212 นายชาญวิทย� นราภิรมย�ขวัญ
62023005213 นางสาวรวีวรรณ เจริญตะคุ
62023005214 นางสาวอัศนี เกิดม�วง
62023005215 นายสิทธิเกียรติ จันทร�แก6ว
62023005216 นางสาวสุรนิตย� พละมา
62023005217 นางสาววิลาวรรณ คลองแห6ง
62023005218 นายนราธิป จงภักดี
62023005219 นายวิทยา แพเพชร�
62023005220 นางสาวพัชราภรณ� ประทุมเวช
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62023005221 นายกิตติโชค คําย่ิง
62023005222 นางสาวศิริพร ชุมแสง
62023005223 นางสาวกิตติยา เสรี
62023005224 นางสาววิรารินทร� สวัสดี
62023005225 นางสาวภาวิณี เคนวงษ�
62023005226 นางสาวหทัยสัณห� ขันแข็ง
62023005227 นางสาวเวธิตา คําโส
62023005228 นายพงศ�ธร ศรีบานเย็น
62023005229 นางสาวณัฐฐาพร ชาญมัจฉา
62023005230 นางสาวรุ�งทิวา รอดมา
62023005231 นางสาวดรุณรัฐ สมเอี่ยม
62023005232 นายพรรณศวุฒิ ญาณพิทักษ�
62023005233 นางสาวป1ทมพร ฤทธ์ิบํารุง
62023005234 นางสาวชนก สีแก6ว
62023005235 นายกานต�นที เฟUKองอักษร
62023005236 นางสาวณัฐณิชา วาณิชสรไกร
62023005237 นางสาวสุจิตรา ทัศสนธ์ิ
62023005238 นายพัชรพล อินทรา
62023005239 นายพนม สุนทรวิบูลย�
62023005240 นางสาวสุภาวดี วงษ�ภมร
62023005241 นายพรวิศิษฏ� ไชยเทพ
62023005242 นายกันต�พจน� มาศสถิตย�
62023005243 นางสาวจิราภรณ� วรรณสุทธิ
62023005244 นางสาวสิริกร เจ็กกรัด
62023005245 นางสาวสุนิสา ผลอินทร�
62023005246 นางสาวจีราวรรณ จันทรส
62023005247 นายวิตยา ศรีประเสริฐ
62023005248 นางสาวตรีรักษ� พ�อค6า
62023005249 นางสาวมัณฑนา อภิสิตานนท�
62023005250 นางอารียา ไชยชนะ

หน6า 175 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023005251 นางนพสร พูนเกษม
62023005252 นายศตายุ ดําสะดี
62023005253 นางสาวธนัชพร เสือดํา
62023005254 นางสาวทิพย�วรรณ กลมเวช
62023005255 นางสาวปณิชา วิจิตรธนากุล
62023005256 นางสาวบุษกร จ่ีมุข
62023005257 นางสาวจิตรลดา สาสะกุล
62023005258 นางสาววรารัตน� ทรัพย�เจริญ
62023005259 นางสาวสุชญา ขจรโชติพงศ�
62023005260 นางสาวชัชฎาวรรณ ขวัญศรี
62023005261 นางสาวกมลรัตน� วัฒนะอ่ํา
62023005262 นางสาววราภรณ� กิจสินธุ
62023005263 นางสาวภาวิณี พลนิกรณ�
62023005264 นางสาวสุธาทิพย� มูลผล
62023005265 ส.ต.ชัชวาล โรจนวรสุธี
62023005266 นางสาวณัฏฐ�ดารินทร� กองสมบัติ
62023005267 นางสาวชุลีพร สมภาร
62023005268 นางสาวสุฤดี ก่ิงแสง
62023005269 นางสาวฐานะมาศ พินศิริ
62023005270 นายวราวุฒิ พุ�มแตง
62023005271 นางสาววราภรณ� ทับนิล
62023005272 นางสาวนวพร แก6วสุขประสิทธ์ิ
62023005273 นางสาวนงคราญ จอมใจ
62023005274 นายภาคิน ศิลปชัย
62023005275 นางสาวฉัตชนก รัตนแสงศรี
62023005276 นางสาวสุนันทา จ่ันเพชร
62023005277 นายจตุพร พุ�มกําพล
62023005278 ว�าที่ร6อยตรีหญิงภิญญาพัชญ� ใจตา
62023005279 นางสาวกัลยกร พงศ�กัญจน�
62023005280 นางสาวหรรษา กูลเกตุวงศ�
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62023005281 นางสาวพิณณาพัชญ� เตชาภากร
62023005282 นางสาวจิราพร กาเรือง
62023005283 นายนัฐพล คุณาวัฒน�
62023005284 นางสาวเพ็ญพิชชา แก6วมรกต
62023005285 นายพงษ�อนันต� มายะลา
62023005286 นางสาวนภัสสร นุชเนตร
62023005287 นางสาวกิตติยพร กระถินหอม
62023005288 นางสาวอรอนงค� รัชตะนาวิน
62023005289 นางสาวอาภาภร ขันการขาย
62023005290 นางสาวอารีย� ร6อยแก6ว
62023005291 นางสาวศุภากร กิริณี
62023005292 นายฐาปนิก ต�ายวัลย�
62023005293 นางสาวสุจิตรา บัวมาก
62023005294 นางสาวกนกวรรณ โอภาสพินิจ
62023005295 นางสาวกุลรภัส บุศดี
62023005296 นางสาวภิรญา มหัสพันธ�
62023005297 นางสาวเบญจวรรณ ม่ิงขวัญ
62023005298 ว�าที่ร.ต.ธีรพล โพธ์ิคํา
62023005299 นายศิวดล ภิบาลทรัพย�
62023005300 นางสาวสุทธิดา ดวงเงิน
62023005301 นายสยมภู กลิ้งกลม
62023005302 นางสาวสุดารัตน� ความม่ัน
62023005303 นายภณธนัท รอบรู6
62023005304 นายนพพร เจริญพร
62023005305 นางสาวอมรรัตน� อมราภรณ�
62023005306 นางสาวอารยา โตนวม
62023005307 นางสาวมโนชา สายสุข
62023005308 นางสาวกุลวดี เขียวพวงทอง
62023005309 นางสาวจีราพรรณ กองเนียม
62023005310 นายฐาปกร วงค�เลิศ
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62023005311 นางสาวอรนุช แจ�มวิจิตรโต
62023005312 นายเตชดล ไชยปJยโภคิน
62023005313 นางสาวกาญจนา วิริยม
62023005314 นายปวีร� สินธุรัตน�
62023005315 นางสาวสุทธิณี เพ่ิมพูล
62023005316 นางสาวจิตติมา รื่นถวิล
62023005317 นางสาวกุลนิดา ยันนาคี
62023005318 นางสาวหทัยวรรณ ร�างใหญ�
62023005319 นางสาวปุณยวีร� ท�ากระเบา
62023005320 นางสาวอารียา แหยมนุช
62023005321 นายเมธี เพ่ิมพูล
62023005322 นางสาวธันยพร สุคันธรัติ
62023005323 นางสาวรพีพรรณ รอดพ6นทุกข�
62023005324 นางสาวดารารัตน� กุลศรี
62023005325 นางสาววิริญญา ดวดสูง
62023005326 นางจันทกานต� พวงสมบัติ
62023005327 นายณัฐภัทร น6อยพินิจ
62023005328 นายสวพล ศรีวิเชียร
62023005329 นางสาวสมฤทัย อุดมรักส�
62023005330 นางสาวฉัชญาภรณ� เดสูงเนิน
62023005331 นางสาวปวีณา มาตรา
62023005332 นางสาวชนิศา รัตนอําพัน
62023005333 นายวัฒนสิน คชฤทธ์ิ
62023005334 นายภานุพันธุ� พันธุ�กว6าง
62023005335 นางกฤติยา บัวเทศ
62023005336 นางสาวจันทนา แปNนเงิน
62023005337 นางสาวสุกัญญา ใจม่ันคง
62023005338 นายนิธิวัชร� พรหมพันธุ�
62023005339 นางสาววิชชุตา ต6นแทน
62023005340 นางสาวจิตติมา แสงเปล�งปลั่ง
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62023005341 นางดวงนภา คําวิเศษ
62023005342 นางสาวชลธิชา อายุพูล
62023005343 นางสาวจุฬาลักษณ� เตชะนนท�
62023005344 นายทินกร โสภารัตน�
62023005345 นายธงไชย สมะจิต
62023005346 นางสาวชิดชนก น6อยโสภณ
62023005347 นางสาวปริยานุช พงษ�ภมร
62023005348 นายวชิรศักด์ิ น6อยรุ�ง
62023005349 นางสาวภาวนา เพชร�ดี
62023005350 นางสาวลัดดาวัลย� ส6มทอง
62023005351 นางสาวอัญมณี แซ�หว�อง
62023005352 นายไกรวิชญ� ขํามา
62023005353 นางสาวชลิตา น้ําสา
62023005354 นางสาวภิญญาพัชญ� สุทธิพัฒน�โภคิน
62023005355 นางสาวกมลวรรณ ทองพันธุ�
62023005356 นางสาวจันทิมา หาประทุม
62023005357 นางสาวเพชรรัตน�ดา เหมวัน
62023005358 นางสาวรัตน�ติกาล ฟูสามป_อก
62023005359 นายวีระพล ยวงเกตุ
62023005360 นางสาวสิริลักษณ� ทองไหลมา
62023005361 นางสาวธิราพร สุทธิพล
62023005362 นางสาวนาถอนงค� คงแสงงาม
62023005363 นายเกรียงไกร ศรีวิระ
62023005364 นายนันทภพ บุญมี
62023005365 นางสาวลลิต�ภัทร แสนวิเศษ
62023005366 นางสาวทรายทอง แสนคํา
62023005367 นางสาวภัทรวดี มรรยาทอ�อน
62023005368 นายภัทรพงศ� ศรีมาดี
62023005369 นางสาวยุวดี เวลาดี
62023005370 นางสาวดวงนภา บุญมาก
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62023005371 นางสาวพัทธนันท� เย็นคําสุวรรณ�
62023005372 นางสาวรินดา หอมแก�นจันทร�
62023005373 นางสาวกันติชา พลเจียก
62023005374 นางสาวนัยนา พรมกัน
62023005375 นางสาวอภิญญา คงแก6ว
62023005376 นางสาววรรณวิศา ชํานาญ
62023005377 นางสาวกนกธร โคตพรมศรี
62023005378 นางสาวเสาวลักษณ� แสนสุข
62023005379 นางสาวศิริพร สุขชื่น
62023005380 นางสาวกนกพร อู�ตะเภา
62023005381 นางสาวภชภรณ� พงษ�บุตร�
62023005382 นางกัญณัฏฐ� มีสมสืบ
62023005383 นางสาวณิชกานต� พุ�มขจร
62023005384 นายทวีศักด์ิ พูนยอด
62023005385 นางสาวอมรรัตน� แพรทอง
62023005386 นายจักรพันธุ� เพ็ชรขํา
62023005387 นายวรทัศน� สังฆะมณี
62023005388 นางสาวภัทรีญาพรรณ พลที
62023005389 นางสาวกนกวรรณ จิตต�ประเสริฐ
62023005390 นางสาวธิดารัตน� ยอดสุวรรณ�
62023005391 นางสาวนัฎธมน บุญหนัก
62023005392 นางสาวกุลจนุช วิโยธา
62023005393 นางสาวภริดา พัตตาสิงห�
62023005394 นางสาวสุภารัตน� แจ6งแสง
62023005395 นางสาวปJยนุช เทียมจันทร�
62023005396 นางสาวอัมพวรรณ เสน�ห�กุล
62023005397 นางสาวปภาวดี ยศสงคราม
62023005398 นายธีรวุฒิ ทัศน�จันทร�
62023005399 นางสาวปาจรีย� รอดชื่น
62023005400 นายณัฐกร ขําประไพ
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62023005401 นางสาวภัสสรา เทียนขาว
62023005402 นางสาวธิดาชนก ทัศนัย
62023005403 นางสาวพัชรพร อินกอง
62023005404 นางสาวโสพิศ จันขุด
62023005405 นางสาวณิชกานต� อยู�พ�วง
62023005406 นายหาญกิจ อ6งพันธุ�
62023005407 นายสมัญญา ภูบาลชื่น
62023005408 นางสาวจันทกานต� เหลื่อมรุ�ง
62023005409 นายจิรวัฒน� เจริญชัย
62023005410 นางสาวภาวิดา ไชยยา
62023005411 นายยุทธศักด์ิ สุขจาด
62023005412 นางสาววีราวรรณ ดงประถา
62023005413 นางสาวปJยดา ยิสารคุณ
62023005414 นายธนพล พิกุลขาว
62023005415 นางสาวเนตรดาว ปานทอง
62023005416 นายกมล บัวสําลี
62023005417 นางสาวจุฑามาศ ยศสมบัติ
62023005418 นายสิทธินนท� สายอยู�
62023005419 นางสาวปรียา ม�วงพุ�ม
62023005420 นางสาวรัตติยา ผลสว�าง
62023005421 นางสาวอัญชลิกา จันทร�เทศ
62023005422 นางสาวธนัญชญา สันป;าแก6ว
62023005423 นางสาวพิมพ�วิภา วังน6อย
62023005424 นายสุเมธ คงฤทธ์ิ
62023005425 นายจักรพันธ� ศรีปราชญ�
62023005426 นางสาวปราณีต เกิดพิกุล
62023005427 นางสาวอัญชัญ วงศ�ขวัญเมือง
62023005428 นายราเชนทร� เฮงสวัสด์ิ
62023005429 นายอดิศร ภู�แส
62023005430 นางสาวสุจิรา มุขชาติ
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62023005431 นางสาวรจนา ทับทิมนิล
62023005432 นายอาณัฐพล โพธ์ิเกิด
62023005433 นางสาวจุรีรัตน� พลเสนา
62023005434 นางสาวจิราภรณ� แก6วน6อย
62023005435 นางสาวรุ6งลาวัลย� แซ�ม6า
62023005436 นางสาวจิภานันท� อินประสิทธ์ิ
62023005437 นางสาวอภิรัชนี ปJติยนต�
62023005438 นางสาวจิรารัตน� อัตโถ
62023005439 นางสาวเพ็ญรัตน� คัตตะพันธ�
62023005440 นางสาวทิภารัตน� อุบลบาน
62023005441 นางสาวเบญจมาภรณ� คําพันธ�
62023005442 นางสาวอรอนงค� วังกานนท�
62023005443 นางสาวนุสบา สุขสาลี
62023005444 นางสาวชัญญาภัค ศิริกุล
62023005445 นางสาวพัดชา เหมือนทอง
62023005446 นายโกวิทย� นาชัย
62023005447 นางสาวยุภรัตน� สาแก6ว
62023005448 นางสาวมุนินทร�รชา อรรถดารา
62023005449 นางสาวสุภาพร ไพฑูรย�
62023005450 นายอัครพล สิงหะนาม
62023005451 นางสาวธนาพร วงค�เฉลิม
62023005452 นางสาวนวลวรรณ มาพันธ�สุ
62023005453 นางชินภา ตอรบรัมย�
62023005454 นางสาวอทิตยา เดชพลกรัง
62023005455 นางสาวกรรณิกา วงศ�เมืองแก�น
62023005456 นางสาวอิสริยา รอดพินิจ
62023005457 นางสาวจินตนา โพธิรัง
62023005458 นางสาวพิมลพรรณ ศรีสวัสด์ิ
62023005459 นางสาวฤทธินันต� ศรีธีราภรณ�
62023005460 นางสาวอาภรณ� คู�ราศรี
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62023005461 นางสาวพัชราภรณ� สาระนัย
62023005462 นางสาวรัตนาภรณ� ตันเรือง
62023005463 นางสาวเนวิกา ชื่นตา
62023005464 นางสาวโยษิตา อินทร�แปNน
62023005465 นางสาวน้ําทิพย� มายา
62023005466 นางสาวอรัญญา บุญมาก
62023005467 นายอนุรักษ� ศุขศรีทอง
62023005468 นางสาวศิริพร ต๋ีชื่น
62023005469 นางสาวอัมพวันต� แหลมเพชร
62023005470 นายนราทิพย� คนทา
62023005471 นายวินท�พิชาน ศรีจันทร�ทับ
62023005472 นางสาวนาริสา ขันน6อย
62023005473 นางสาวพุธซ6อน เถ่ือนสันเทียะ
62023005474 นางสาวอินทุนิภา จักษุศิลา
62023005475 นางสาวดาวเรือง เอี่ยมสันเที๊ยะ
62023005476 นายณัฐวุฒิ อยู�โต
62023005477 นางสาวอรณิชา ปJKนแก6วน6อย
62023005478 นางสาวภัทิรา พงษ�ชุบ
62023005479 นางสาวสกุลรัตน� ริมพิสอน
62023005480 นายอิทธิพล ศรีจันทร�
62023005481 นางสาวอาซีซะ บินมะเซ็ง
62023005482 นางสาวปวิตรา กรตุ6ม
62023005483 นายพิสิษฐ� จุสมใจ
62023005484 นางสาวณัฏฐา วาชัยยุง
62023005485 ว�าที่รตหญิงกมลชนก แก�นเพชร
62023005486 นายธนกิจ ศรีฉํ่าพันธ�
62023005487 นางสาวมณฑกานต� ชาติเกิด
62023005488 นางกรรณิกา มีฤทธ์ิ
62023005489 นายหัสธวัด ขาวเหลือง
62023005490 นางสาวจุฬารัตน� ศรีผุย
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62023005491 นางสาวอาธิติญา เส็งเอม
62023005492 นางสาวศิรประภา ภาคีอรรถ
62023005493 นางสาวกัญญาภัทร ซ6อนพร
62023005494 นางสาวพรปวีณ� พรหมจันทร�
62023005495 นางสาวพิชชาภา สุขีวุฒิ
62023005496 นายศรราม การก่ิงไพร
62023005497 นางสาวมีนา พุ�มทอง
62023005498 นางสาวกมลลักษณ� บุญยะพักตร�
62023005499 นายอภิรักษ� พินศิริ
62023005500 นายวิรศักด์ิ แสนโซ6ง
62023005501 นางสาววิจิตรา วงษ�เจียม
62023005502 นางสาวชุติมน ปานอําพันธ�
62023005503 นายณัฐนันทน� วชิรกาญจน�
62023005504 นายปณิธาน เทพอาสน�
62023005505 นางสาวสโรชา อุ6มญาติ
62023005506 นางสาวลิตตา ปอยทอง
62023005507 นายจตุรงค� โคตรทองทิพย�
62023005508 นางสาวณัฏฐากร มาชื่น
62023005509 นางสาวฑิฆัมพร พูลพ�วง
62023005510 ว�าที่ ร.ต.หญิงอัมพร พัดวี
62023005511 นางสาวศันศนีย� มีมุข
62023005512 นายอิสริยสรฌ� อมรภัฒนเศรษฐา
62023005513 นางสาวจิตตรา เขม6นกสิกรรม
62023005514 นางสาววิยดา พัฒนา
62023005515 นางสาวอาภาพร หวังวิมาน
62023005516 นางสาวกิติมาภรณ� ดวงเนตร
62023005517 นางสาวรัตนาภรณ� ด6วงช6าง
62023005518 นางสาวปJณฑิรา แสงสว�าง
62023005519 นางสาวป1ทมาพร รูปป1ทม�
62023005520 นางสาวกุญช�ญาณ� ศรีพิพัฒน�
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62023005521 นางสาวเบญจวรรณ เสถียรโชค
62023005522 นายธีรพล ภู�อินทร�
62023005523 นายอภิสิทธ์ิ คําเสน
62023005524 นางสาวระตรี แสนวงค�
62023005525 นางสาวจันทร�จิรา เบญจมาส
62023005526 นางสาวปวีณา ทองรอง
62023005527 นายกิติพงศ� เพียรทํา
62023005528 นางสาวกนกพร ก6ามสันเทียะ
62023005529 นางสาวจิดาภา โนรีเวช
62023005530 นางสาวกรรณิการ� ช6างเฟUKอง
62023005531 นางสาวพชรภรณ� สุมนต�เทวฤทธ์ิ
62023005532 นางสาววรัชยา ไกรพันธุ�
62023005533 นางสาวฐิยรัศม์ิ อดิเทพาโรจน�
62023005534 นางสาววณิชชา พุ�มพวง
62023005535 นางสาวอดิศรา หาญสุจริตกุล
62023005536 นางสาวนฤมล ขาววิเศษ
62023005537 นางศิวภรณ� นําไทย
62023005538 นางสาวนภัสสร พูลเพ่ิม
62023005539 นางสาวจิตรลดา ช�วงประยูร
62023005540 นางสาวจินดารัตน� คงรุ�ง
62023005541 นางสาวกาญจณา พุ�มจําปา
62023005542 นางสาวศิรินทร�ทิพย� โคตรักษา
62023005543 นางสาวขวัญเรือน เสาวรส
62023005544 นายชัชชัย ทัศนสุวรรณ
62023005545 นางสาวภรณ�ทิพย� เรืองเที่ยง
62023005546 นายณัฐพงศ� ณ ลําพูน
62023005547 นายอนุชา หอมชะเอม
62023005548 นางสาวผกาสินี กองคุณ
62023005549 นายศรายุทธ ขาวผ�อง
62023005550 นางสาววราภรณ� เรืองสังข�
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62023005551 นางสาวน้ําเพชร ธรรมเจตนา
62023005552 นายบุญผิง ทาจีนะ
62023005553 นางณัณฑณาพร วิสุทธินันท�
62023005554 นายพงษ�ศิริ สนิทไทย
62023005555 นายพีรณัฐ วัยวัฒนะ
62023005556 นางสาวพัชรี ศรีสลับ
62023005557 นางสาวนนทิชา สนแก6ว
62023005558 นางสาวณัฐกฤตา รังสิเสนา ณ อยุธยา
62023005559 นางสาวมนทิราลัย จักรสุวรรณ
62023005560 นางสาวดุษฎี ศรีสุวงค�
62023005561 นายป1ทมพงษ� ดุลประศาสน�
62023005562 นางสาวพิมพ�ลภัทร� เนียมพูลทอง
62023005563 นางสาวหทัยวรรณ แจ�มอรุณ
62023005564 นายบรรพต ศรีเดช
62023005565 นางสาวนุชนาฏ ก6อนทองมา
62023005566 นางสาวจันทริกา เจริญราช
62023005567 นายพิชัยยุทธ ดวงตWา
62023005568 นางสาวนุชจรีย� แสนแปง
62023005569 นายญาณวุฒิ จะตุเทน
62023005570 นางสาวณัฏฐ�นรี เมืองโคตร
62023005571 นางสาวกมลวรรณ ดอกกุหลาบ
62023005572 นางสาวศนัญญา ประสานสุข
62023005573 นางสาวชุติมา เจนตระกูลโรจน�
62023005574 นางสาวพรพิชชา พรมจันทร�
62023005575 นางสาวมนทิญา ทองคําสี
62023005576 นายพีรวิชญ� หนูเจริญ
62023005577 นางสาวศินีพร โสฬส
62023005578 นายวีรวัฒน� โอ�เรือง
62023005579 นางสาวป1ทมวรรณ ยาพัด
62023005580 นางสาวมนสิชา ม่ังสอน
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62023005581 นางสาวเจนจิรา ดวงมณี
62023005582 นางสาวบัวชมพู วรสุวัฒณ�
62023005583 นายกิตติศักด์ิ เรือนงาม
62023005584 นางสาวสิโรชา เกตุคง
62023005585 นางสาวอธิษฐาน ผาสุข
62023005586 นางสาวสุพัชรียา ปลื้มศิลปF
62023005587 นายธงชัย เพียรรักษ�
62023005588 นางสาวธีราพร เกตุสําราญ
62023005589 นายคมกฤช พรมแก6ว
62023005590 นางสาวดวงบรรจง งามจ่ันศรี
62023005591 นางสาวจิราพร ภู�มะลิ
62023005592 นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยเสริฐ
62023005593 นายสิปปบุตร จาติกานนท�
62023005594 นางสาวอําพันทอง กลิ่นโฉม
62023005595 นางสาวธยาน�ณัฐ เอี่ยมสะอาด
62023005596 นางสาวกนกวรรณ ชโลธร
62023005597 นางสาวพชรพร จะเร
62023005598 นายกิจเกษม มนัสสิลา
62023005599 นางสาวสุวิญชา ดีเทียน
62023005600 นายพีระพัฒน� มากทรัพย�
62023005601 นางสาวสุภาวดี ตรีเดชา
62023005602 นางสาวสาธินี การภักดี
62023005603 นายสุชัย ศรีกฤษฎิโยภาส
62023005604 นางสาวสาวิตรี เล็กวิญญาณ
62023005605 นายอภิชาติ โตสุนทร
62023005606 นางสาวสุรัตนา ปJKนระลึก
62023005607 นางสาวณิชารีย� น6อยพันธุ�
62023005608 นายกฤษณะ พุ�มพฤกษ�
62023005609 นางสาวรุ�งทิพย� เนื่องขันตี
62023005610 นางสาววิรัญญา อ�อนศรี
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62023005611 นายวงษกร พันธุ�นิธิ
62023005612 นางสาวกุลนิษฐ� เอี่ยมละออ
62023005613 นางสาวหนึ่งนุช จันทร�กุล
62023005614 นางสาววราภรณ� อยู�พร6อม
62023005615 นางสาวนนทกร กองแสงศรี
62023005616 นางสาวขวัญดาว พาราศรี
62023005617 นางสาวนุสบา ตรีมรรค
62023005618 นางสาวขนิษฐา โสมทอง
62023005619 นายสุทธิโชติ จันทร�สุริยา
62023005620 นางสาววรรวิษา สายต�างใจ
62023005621 นางสาวปวีณา ชาวเวียง
62023005622 นางสาวมนัสนันท� เฉลยทัศน�
62023005623 นางสาวสุพรรษา ประสพรัตนโชค
62023005624 นางสาววิรมณ จินานุรักษ�
62023005625 นางสาวกาญจนา กุลศรีไทวงษ�
62023005626 นางสาวฤทัยมาศ การะเวก
62023005627 นางสาวสุกัญญา วายาโม
62023005628 นางสาวอรุณศรี จันทรัตนา
62023005629 นางสาวติชิลา จรัสทรัพย�สิน
62023005630 นางสมฤทัย โตจาด
62023005631 นางสาวสุพัตรา มูฮําหมัดอารี
62023005632 นางสาวชยานันต� อ6นป1นส�
62023005633 นางสาววาลิตา พวงจําปา
62023005634 นางสาววันวิสา สับเสวี
62023005635 นางสาวจันทร�เพ็ญ แซ�ฟู
62023005636 นางสาวโชฑิกา สิงห�คําปNอง
62023005637 นางสาวรัตติกาล จันทร�ศร
62023005638 นางสาวตรีรัตน� พันธุ�นิล
62023005639 นายพิเชษฐ� เฮ6งบริบูรณ�พงศ�
62023005640 นางสาวเจษราภรณ� ขุนสูงเนิน
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62023005641 นางสาวเสาวคนธ� ภักดี
62023005642 นางสาววัชราภรณ� จิตจง
62023005643 นางสาววรทิพย� พานทอง
62023005644 นางชัญญาภัค สุขวรรณ
62023005645 นางสาวสุดารัตน� สีทอง
62023005646 นายสิทธิพร กลิ่นฟุNง
62023005647 นางสาวปวริศา อยู�สนิท
62023005648 นางสาวกรองจิตร ดีเทียร
62023005649 นางสาวนันท�ณภัส เศรษฐทัตต�
62023005650 นายไตรภพ สําเภาวมาลย�
62023005651 นางสาวธัญลักษณ� ไพโรจน�
62023005652 นางสาวไพรินทร� เผือกแพ6วพงษ�
62023005653 นางสาวโชษิตา สําราญสุข
62023005654 นายพชรวัฒน� วรภัทรชัยรัตน�
62023005655 นางสาวธนวันต� พ่ึงเจริญ
62023005656 นางสาวปรียา รักษาเจริญ
62023005657 นายสมพงษ� สุริวงศ�
62023005658 นางสาวสุภาภรณ� บุญผ�อง
62023005659 นางสาวนวรัตน� สุทธิ
62023005660 นางสาวสายธาร ยุทธศาสตร�
62023005661 นางสาวสุภาพร รัตนสิงห�
62023005662 นายธีรวัฒน� อินทร
62023005663 นายชวลิต แสงเรือง
62023005664 นางสาวชนิฏฐา อยู�โต
62023005665 นายสุพจน� เอมอารมณ�
62023005666 นางสาวแอล ย่ิงตระกูล
62023005667 นางสาววิลัยรัตน� กําเนิดสิงห�
62023005668 นางสาวอรัญญา สะท6านไตรภพ
62023005669 นายจักรวรรณ ดําพลงาม
62023005670 นายธีรพงศ� นาคทรัพย�
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62023005671 ว�าที่ ร.ต.พีรพล เอี่ยมพงษ�
62023005672 นางสาวปJยรัตน� อาดลออ
62023005673 นางสาวนัฐมล สุขมีย่ิง
62023005674 นางสาวสุพัตตรา เชื่อมขุนทศ
62023005675 นางสาวญาลีละฮ� โสะนุ6ย
62023005676 นางสาวอัญชุลี พงษ�ภมร
62023005677 นางสาวอริศรา ดาทอง
62023005678 นางสาวปวรรัตน� ดีสี
62023005679 นางสาวพัชชา สัญญพร
62023005680 นางสาวขวัญเรือน ชูเชิด
62023005681 นายประชา พรเจริญ
62023005682 นางสาวกมลวรรณ ขยายฤทธ์ิ
62023005683 นายศุภกิจ ทองม่ัน
62023005684 นางสาวอัจฉราพร ภูสีเขียว
62023005685 นางสาวเจนจิรา พวงมาลี
62023005686 นางสาวปณิตา อยู�พิทักษ�สกุล
62023005687 นางสาวม่ิงขวัญ รอดเกิด
62023005688 นางสาวนิศา ศรีวิเชียร
62023005689 นายปริญญา บุญมาดี
62023005690 นายภาคภูมิ สุภานันท�
62023005691 นายภูริณัฐ สุวรรณวงษ�
62023005692 นางสาวจิรัฐติกาล จวนรุ�ง
62023005693 นายพรชัย นาคทอง
62023005694 นางสาวภัทรวนันท� แก6วแดง
62023005695 นางสาวสุจิตรตรา นิลนนท�
62023005696 นายรัฐพล โรยเรณู
62023005697 นายอิทธินพ โตแก6ว
62023005698 นายจักรพันธ� ยานิวงค�
62023005699 นางสาวกชกร เซ๊ียะสกุล
62023005700 นางสาวบุษยมาศ สุขสมนาค
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62023005701 นายกานต�พิชชา ยืนยงค�
62023005702 นางสาวสุกัญญา สมบุญ
62023005703 นางสาววรฤทัย ชัยยะ
62023005704 นางสาวภัทราภรณ� ชัยศร
62023005705 นายอนุวัฒน� เสืออุดม
62023005706 นางสาวจริยา เมืองง้ิวราย
62023005707 นายจักรกฤษ ขอพ่ึง
62023005708 นางสาวณัฐมนต� สุขเสมอ
62023005709 นางสาวจตุพร มณีธรรม
62023005710 นางสาวประกายกาญจน� ป1Pนงา
62023005711 นายแสงสุรีย� หฤทัยอุดมศักด์ิ
62023005712 นายศักดา พลสาย
62023005713 นางสาวสุทธิดา วงศ�ศิลปF
62023005714 นางสาวพิชชานันท� ป1Pนพิพัฒน�
62023005715 นายชลธี ต6นเงิน
62023005716 นางสาวอรพรรณ พ่ึงดี
62023005717 นางสาวสุรัสวดี ปรีดี
62023005718 นางสาวปนัดดา อิ่มจันทร�ทึก
62023005719 นายจักรพล ต6นจันทร�
62023005720 นายกฤษณโชติ แคจิตร�
62023005721 นางสาวนิรัตชา สงวนศักด์ิ
62023005722 นายณัฐพล มีศิลปF
62023005723 นายชญานนท� เปรมจิตร�
62023005724 นางสาวศศิธร จันทร�วิวัฒน�
62023005725 นางสาวณัฐพร ช6างต�อ
62023005726 นายธนบัตร อภิยางกูล
62023005727 นางสาวสุพาพร พรหมมาส
62023005728 นางสาวจุฑามาศ เล6าวงศ�
62023005729 นายปJยวัจน� มีประเสริฐโชค
62023005730 นางสาวนิดาลักษณ� อรุณจันทร�
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62023005731 นางสาวธิดารัตน� นุมัติ
62023005732 นายภัทรวุฒิ เปรมมานะดี
62023005733 นายไพศาล โพธ์ิศรี
62023005734 นางสาวขวัญศิริ ถาดสําโรง
62023005735 นางสาววารินทร� อาจใย
62023005736 นางสาวรักชนก แสงผดุง
62023005737 นายณัฐสิทธ์ิ สิงห�โต
62023005738 นายนนทนันท� มีอาษา
62023005739 นางสาวโรสิตา ศรีดาวเรือง
62023005740 นายธนวัฒน� สุนทรพิพัฒน�กุล
62023005741 นางสาวพรนภา บัวงาม
62023005742 นายจักรกฤษ พลายวงษ�
62023005743 นางสาวหนึ่งหทัย ใจกองแก6ว
62023005744 นายเหมันต� เกือบคํา
62023005745 นางสาวขนิษฐา ลิ้มนุกูลเจริญ
62023005746 นางสาววันเพ็ญ โพธ์ิโต
62023005747 นางสุชญา ชัยรัตน�
62023005748 นายนิวัฒน� จันยะเครือ
62023005749 นายธีรพงษ� คชสินธุ�
62023005750 นางสาวสมทรง เข็มทอง
62023005751 นางสาวสุชาดา ภาษี
62023005752 นางสาวสุธิษา สุดใจ
62023005753 นางสาวอรนุช ใบบัว
62023005754 นางสาวกัลย�สุดา น�วมมี
62023005755 นายธนกร กาวารี
62023005756 นางสาวนวลพักตร� ซีซอง
62023005757 นางสาวพรศิริ ติยานันทิ
62023005758 นางสาวพุทธรักษา มีสุข
62023005759 นางสาวณัฐธิดา อัศวพิศาลบูลย�
62023005760 นางสาวปJยะวรรณ สร6อยคร
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62023005761 นายณัฐพงษ� แพรงาม
62023005762 นายณัฐดนัย มาหล6า
62023005763 นางสาวมัทธนา สาระนัย
62023005764 นางสาววรรณพรรณ ประถมทอง
62023005765 นางสาววรัชญา เกตุนุช
62023005766 นางสาวสุนิสา ฮิมวาศ
62023005767 นางสาววิราวรรณ สุระบุตร
62023005768 นางนิตย�ติยา สิรินุสรณ�
62023005769 นายธนาภัสสร� สุขอิ่ม
62023005770 นางสาวศุภวรรณ โพธ์ิบัณฑิต
62023005771 นางสาวอรทัย ทองดี
62023005772 นายปรวีร� โง6วศิริ
62023005773 นางสาวทัศนาวลัย จันทร�จรูญ
62023005774 นายอิทธิพล มอญโพพาน
62023005775 นางสาววรัณศิกานม� แช�มเนียม
62023005776 นางสาวสุภัทร�นันทน� สิทธิชัย
62023005777 นายศุภฉัตร ศัตรูคร6าม
62023005778 นางสาวรัตนา ม�วงรอง
62023005779 นางสาวธนวรัท โล�ห�คํา
62023005780 นางสาวโสมวัชร� ถอยวิลัย
62023005781 นางสุนิสา มณีโรจน�
62023005782 นายวิชนาถ พุ�มกลิ่น
62023005783 นางสาวป1ทมา วงษ�คูณ
62023005784 นางสาวศศิธร รื่นอารมย�
62023005785 นางสาวนิรมล สิทธ์ิน6อย
62023005786 นายรุ�งธนาวรรษ สัญญารุ�งสัมฤทธ์ิ
62023005787 นางสาวชนิกานต� มะโนน6อม
62023005788 นางสาวสุพัตรา โพธาราม
62023005789 นางสาวศิวะพร วรรณรัตน�
62023005790 นางชนกสุดา เรืองรุ�ง
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62023005791 นางสาวกัลยาวงค� สมปอง
62023005792 นางสาวดวงดาริน วารีร6อย
62023005793 นางสาวกิจฑิพา คํานวน
62023005794 นางสาววรรณยุภา กาดยัง
62023005795 นางสาววราภรณ� จันทร�ศักด์ิ
62023005796 นางสาวฐณัชญ�พร เกตุดี
62023005797 นางสาวลลิตา ปรีชา
62023005798 นางสาวพรพัชณ� เยาวยอด
62023005799 นางสาวเกวลิน จันทร�เสวก
62023005800 นางสาวมลภิศา คําแพร
62023005801 นายคณัสนันท� จันทร�วิลา
62023005802 นายจีระศักด์ิ โพติยะ
62023005803 นายพงศธร มีแสง
62023005804 นางจันทรา นาคนุช
62023005805 นางสาวอังชุดา จินนารักษ�
62023005806 นางสาวนิชนันท� พรมหนู
62023005807 นางสาวพัชยา ผาสุข
62023005808 นางกาญจนา สุขประเสริฐ
62023005809 นางสาวเศาวนิจ เรือนเย็น
62023005810 นายอัสนบ บุญเมือง
62023005811 นางสาววรุณยุภา คงมาก
62023005812 นางสาววราภรณ� สารจันทร�
62023005813 นางสาวผาณิต สุวรรณทัต
62023005814 นางสาวจารุวรรณ ประโยค
62023005815 นางสาวกนกกร กรรณ�เกตุแก6ว
62023005816 นางสาวณิชนันทน� สโมสรสุข
62023005817 นางสาววีรวรรณ อุบลรัตน�
62023005818 นางสาวศิริรัตน� คนคง
62023005819 นางสาวปJยนุช ถึงเสียบญวน
62023005820 นางสาวธารารัตน� ดรรชนีกนก
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62023005821 นายต�อศักด์ิ มะวงศ�ษา
62023005822 นายวัชรพงค� นพเสาร�
62023005823 นางสาววรางอังคณา เหมือนแก6ว
62023005824 นายสุขสันต� แสงสว�าง
62023005825 นางชุติณันต� เกียรติหิรัญกุล
62023005826 นางสาวอภิญญา ศักด์ิสิทธ์ิ
62023005827 นายสุขสันต� นันอุดร
62023005828 นางสาวสิริธาดา มะละปะที
62023005829 นางสาวสุพัตรา นาติ
62023005830 นายพงษ�พิภัทร� เพ่ิมสินธุ�
62023005831 นางสาวขวัญกมล เตชะพัฒนพันธุ�
62023005832 นางสาวอัจฉราภรณ� เพ่ิมทองคํา
62023005833 นางสาวขนิษฐา คงดี
62023005834 นางสาวพนิตพิมพ� ศุภลักษณ�
62023005835 นางสาวสมฤดี ถนอมพงศ�ดี
62023005836 นายกิตติพงศ� จ6านสกุล
62023005837 นางสาวเพ็ญสุภา พ่ึงพิง
62023005838 นางสาวจุฬาภรณ� สําลี
62023005839 นางสาวไอลดา ชิตณรงค�
62023005840 นางอุมาพร คล6ายเครื่อง
62023005841 นางสาวเกศริน คําควร
62023005842 นางสาวพนัชกร คชรินทร�
62023005843 นางสาวกนกพร วงษ�ดี
62023005844 นายกษิด์ิเดช พนมเสริฐ
62023005845 นายดลวัฒน� ณวิพันธ�
62023005846 นางสาวปณัชญา ท�างาม
62023005847 นางสาวชนาพรรณ คงสมนึก
62023005848 นางสาวรัตนา เทียนสี
62023005849 นางสาวศิริญญา มะลิอ�อง
62023005850 นายวรพจน� สุวรรณประทีป
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62023005851 นางสาวจารุวรรณ กันแคล6ว
62023005852 นายธนากร รัตนประยูร
62023005853 นายสถาพร สังข�รุ�ง
62023005854 นางสาวธนัชพร เฟUKองงามพร
62023005855 นายนิพัฒน� ชังพลับ
62023005856 นางสาวอารียา ธารีศักด์ิ
62023005857 นางสาวเกสร บุญเพ็ชร
62023005858 นางสาวศศิธร คงสมกาย
62023005859 นางสาวฐิติกาญจน� ชาวทํานา
62023005860 นายพัชรกิตต์ิ กิจชัยวัฒนาศิริ
62023005861 นางนารีรัตน� จรรยา
62023005862 นางสาวศิริกมล มณีฉาย
62023005863 นางสาววิภารัตน� กลิ่นมณฑา
62023005864 นางสาวรุจิรา บํารุงราษฎร�
62023005865 นางสาวศิริวรรณ บุญชุ�ม
62023005866 นางสาวณัฐศิมา กลิ่นหอม
62023005867 นางสาวสุพัตรา ศรีศิริ
62023005868 ว�าที่ร6อยตรีหญิงวิไลวรรณ เกตุผล
62023005869 นางสาวภาริณี ก6อนคํา
62023005870 นายจิรพงษ� แสงเพชร
62023005871 นางสาวจุฑารัตน� พูลสวัสด์ิ
62023005872 นายธนภัทร ปJKนโตนด
62023005873 นางสาวกัญญาพัชร รัตนพร
62023005874 นายสุทธิพงษ� หาเรือนมิตร
62023005875 นางสาวสรัลรัตน� สัญญะโภชน�
62023005876 นางสาวปาริฉัตร สุรามาตร
62023005877 นางสาวอรณี เหล�ากว6าง
62023005878 นางสาวเกวลิณ กิจเที่ยงธรรม
62023005879 นางสาวธันฐ�ยพร ประสานทรัพย�
62023005880 นางสาวฐิติภรณ� ธีระวิทย�
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62023005881 นางสาวสุภาสินี อิ่มเจริญผล
62023005882 นางสาวมัชติกานต� ม�วงพรม
62023005883 นางสาวสุธารัตน� พูลเพ่ิม
62023005884 นายภาณุวัฒน� พรายสําโรง
62023005885 นายนนทวัฒน� ทับบุญญาติ
62023005886 นายสุรพงษ� พุทธิป1ญญา
62023005887 นายนนทชัย บุญกมุติ
62023005888 นายธาดา สกุลพราหมณ�
62023005889 นางสาวรุ�งนภา โพธ์ิเงิน
62023005890 นางสาวปวริศา โพนทอง
62023005891 นายเสฎฐวุฒิ บุญเป]ง
62023005892 นายสาธิต พัฒนจันทร�
62023005893 นางสาวชลธิชา นําสุข
62023005894 นางสาวภาวิณี บุญกลิ่น
62023005895 นางสาวชนิสรา นัยอรรถ
62023005896 นายสิริศักด์ิ ธีระสาสน�
62023005897 นางสาวหฤทัย ปาลี
62023005898 นายปุริมพงศ� พัชราไพบูลย�
62023005899 นายศิริชัย กันยาโพธ์ิ
62023005900 นางสาวรดารัตน� ด6วงเลี้ยง
62023005901 นางสาวสุวิษา ชุ�มมาก
62023005902 นางสาวกมลชนก คงแสงบุตร
62023005903 นายสุรเชษฐ� ศรีภักดี
62023005904 นายภัทรเดชา ชํานาญไพร
62023005905 นายธิติสรรค� อินเหลือละ
62023005906 นายธนศักด์ิ พรหมป1ญญา
62023005907 นางสาวมะลิวัลย� งามทวี
62023005908 นางสาวจุฑามาศ เรืองกสิกรณ�
62023005909 นางสาววิลาสินี ดีพันธ�
62023005910 นางสาวกิตติมา แสงณรงค�

หน6า 197 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023005911 นางสาวมัณฑนา ศรีเจือทอง
62023005912 นางสาวพัทธนันท� เอ็บศรี
62023005913 นางสาวนภาพร กลิ่นกุหลาบ
62023005914 นางสาวสุภาวดี วงศ�คําจันทร�
62023005915 นางสาวกนกวรรณ กุลชาติ
62023005916 นางสาววรัญญา ไวเกษตรกรณ�
62023005917 นางสาวกมลวรรณ แย6มบุญทับ
62023005918 นางสาวกนกทิพ พุฒนา
62023005919 นางสาววิธาวีร� ศิริจิรานันทน�
62023005920 นางสาววีรดา เกตุอยู�
62023005921 นางบุษภรณ� จันทร�พิลา
62023005922 นายชุติวัต เขียวคํา
62023005923 นางสาวนฤมล เสียงเสนาะ
62023005924 นายบุญชู จําปาบุญราช
62023005925 นางสาวชนินาถ คงการุณ
62023005926 นายธนะรัชต� อยู�โต
62023005927 นางสาวเกษร ดกกลาง
62023005928 นางสาวณิชย�ฐกานต� เมืองมนต�
62023005929 นางสาววราพร ใจกล6า
62023005930 นางสาวพัชมณ คนแรงดี
62023005931 นางสาวสงกรานต� พูลเกษม
62023005932 นายสุทธิพงษ� อินทร�อ่ํา
62023005933 นางสาวอัมพร แผ�ทอง
62023005934 นางสาวปามีซา หะนั่ง
62023005935 นางสาวจิตรกานต� ไชยลังกา
62023005936 นายรชต เกิดสมบุญ
62023005937 นายนัทชนันท� เนื่องสมศรี
62023005938 นางสาวสุนัชชา พูลสวัสด์ิ
62023005939 นางสาวกนกวรรณ อุ�นทรัพย�
62023005940 นายภัทรวุช ปรางทับทิม
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62023005941 นางสาวธนัชพร ชาติวงศ�
62023005942 นางสาวแพรวพราว ภูมิประเทศ
62023005943 นางสาวณัฐนิช สถิตย�พงษ�
62023005944 นายวัชระ วิเท�ห�
62023005945 นางสาวสร6อยทิพย� นิลทับ
62023005946 นายจารุวัฒน� ขนทอง
62023005947 ว�าที่ร6อยตรีหญิงจิตราภรณ� เงินคํา
62023005948 นางสาวพนิดา บุญเกิด
62023005949 นายศตคุณ พิทักษ�เพ็ง
62023005950 นางสุนิสา ตาลเจริญธรรม
62023005951 นายสาธิต จริตศรี
62023005952 นายนวพล พุทธา
62023005953 นางสาวณัฐศุภร แสงสว�าง
62023005954 นางสาวศศิธร คงเทพ
62023005955 นางสาวนิภาภัทร คณทา
62023005956 นางสาวหทัยกาญจน� วิกสิต
62023005957 นางสาวกัญญารัตน� อําขํา
62023005958 นางวิไลลักษณ� ฤทธ์ิเทพ
62023005959 นางสาวพาณิภัค กิตติสารวัณโณ
62023005960 นางสาวรพีพรรณ โหราเรือง
62023005961 นางสาวชนกนาถ ศรีสุราษฎร
62023005962 นางสาวธนภรณ� ก6อนพล
62023005963 ว�าที่ร6อยตรีหญิงศิริกร คําไกล
62023005964 นายยุรนันท� จันทร�เชื้อแถว
62023005965 นางสาวสุภาภรณ� สุเมธรัตน�
62023005966 นางสาวภัทราวดี แก6วทอง
62023005967 นางสาวปรียานุช สอนใต6
62023005968 นางสาวธันยาภรณ� ก่ิงแก6ว
62023005969 นางสาวธนภรณ� เพ่ิมพูล
62023005970 นายธนวันต� อนุรักษ�
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62023005971 นางสาวสุชานาฎ ชัยบูรณ�
62023005972 นางสาวปณัชสร ศรีจริยา
62023005973 นางสาวคณิตตรา อุทามนตรี
62023005974 นางสาวมนชลัท เอกจีน
62023005975 นายปวรินทร� เทพแก6ว
62023005976 นายพิษนุ ศรีอนงค�
62023005977 นายมานพ ช6างโต
62023005978 นางรุ�งรัศมี คุ6มครอง
62023005979 นางสาวเพียงภัทรสร ดําริห�ศิลปF
62023005980 นางสาวณัฐสุดา คําผาย
62023005981 นางสาวนิตยา ธรรมโชติ
62023005982 นางสาวปรารถนา พรมบุญชู
62023005983 นางสาววาสนา ศรีคํามูล
62023005984 นางสาวศิริรัตน� เปNาเพ็ชร
62023005985 นางสาวสิรยา ผ�องสนาม
62023005986 นางสาวณัฐวรรณ ยาละ
62023005987 นางสาวอ6อลดา ทาวงษ�
62023005988 นางสาวผกากรอง มาลัยเปMย
62023005989 นางสาวพรสุดา บัวกลับ
62023005990 นายพีรพล มีเครือ
62023005991 นางสาวน้ําตาล ตรีระกุลวณิชย�
62023005992 นางสาวพรชนก สุขธรรม
62023005993 นางสาวพิชญ�นาฏ ประยงค�หอม
62023005994 นางสาวชลธิชา หม่ืนเดช
62023005995 นายวรรธนะ ศิริกัญญา
62023005996 นางสาวณัฐวดี สงแจ6ง
62023005997 นายอนพัช สุวรรณสังข�
62023005998 นางสาวจินดาหรา หมวดอินทร�
62023005999 นายอิทธิกร อาสาเจ6า
62023006000 นายปJยวัฒน� แรงเขตรการ
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62023006001 นายรัตนกร แหลมไธสง
62023006002 นางสาวธันย�ชนก เจ็กใจ
62023006003 นายอาทิตย� สุขดี
62023006004 นางสาวอัจฉริยา เชื้อวงษ�
62023006005 นางสาวโชติกา สอนสระเกษ
62023006006 นางสาวปริศนา บุตรชา
62023006007 นางสาวสาวิตรี ม่ันคง
62023006008 นางสาวอัญญาวีร� เมธีวัชรสมบัติ
62023006009 นางสาวป1ทมา แซ�เตียว
62023006010 นางสาวสุพัฒตรา ว�องไว
62023006011 นางสาวภัสราภรณ� กุหลาบ
62023006012 นางสาวชนิดา ทองป1Pน
62023006013 นางอมรรัตน� แดงสอาด
62023006014 นางสาวปริญญากรณ� แย6มแบน
62023006015 นางสาวฐิติยา เพชรคอน
62023006016 นางสาวธมลวรรณ แก�นจันทร�
62023006017 นางสาวญาภิภร เจริญสุข
62023006018 นายวุฒิชัย สันธิ
62023006019 นางสาวณัฐณิชา แก6วมณี
62023006020 นางสาวธิดารัตน� ศรีชะตา
62023006021 นายปวริศ สุขสาสนี
62023006022 นางสาวจิราพร พานพระ
62023006023 นางสาวกรรณิการ� สุกใส
62023006024 นางสาวบัวแก6ว สมัครการ
62023006025 นางเพ็ญประภา ศรีประเสริฐ
62023006026 นายธัชชัย คุ6มเงิน
62023006027 นายกษดินทร� พัชระภัทร�
62023006028 นางสาวรอสดา นิจิ
62023006029 นางสาวยุพาวัลย� ฉวีจันทร�
62023006030 นางสาวปณิดา แปNนสุวรรณ�
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62023006031 นางสาวณัฐกฤตา จ่ันคํา
62023006032 นางสาวกัลยกร แดงสว�าง
62023006033 นางสาวกมลพร สีสด
62023006034 นางสาวนันท�นภัส แรกเจริญ
62023006035 นางสาวศิรประภา กระจ�างรัตน�
62023006036 นางสาวชนาพร พูลสุขศรี
62023006037 นายอาชิตะ หลีเกษม
62023006038 นางสาวโชติกา บุญรวม
62023006039 นายศกุนต�ณัฐ ต๋ันฟู
62023006040 นางสาวศศิประภา พลอยประดับ
62023006041 ว�าที่ร6อยตรีอรรถพล เกิดศรี
62023006042 นางสาววราภรณ� จันคํา
62023006043 นางสาววิรชา สะอาดเอี่ยม
62023006044 นางสาวกัญญาวีร� แว�วสอน
62023006045 นางสาวกัญญาพัชร เลิศหงิม
62023006046 นายเดชาธร ปานเพ็ง
62023006047 นายสารัช เสน�ห�รอด
62023006048 นางสาวนิรมล สังข�ประเสริฐ
62023006049 นายพรพิษณุ บุญสร6าง
62023006050 นายสิธิชัย เหมือนยา
62023006051 นางสาวนิภาภรณ� บัวบาง
62023006052 นายวิรุตต� สีดา
62023006053 นางสาวสุภาภรณ� พุแค
62023006054 นางสาวสลิลทิพย� ประทุมโคตร�
62023006055 นายพยุพล พงษ�ศรัทธาสิน
62023006056 นายสัมพันธ� คํามูล
62023006057 นางสาวภัทธาวรรณ นิพพาน
62023006058 นางสาวนิโรบล โตแปลก
62023006059 นางสาววาสนา กลิ่นหอม
62023006060 นางสาววิภาดา สู�สุข
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62023006061 นายรุ�งโรจน� วัฒนะจิตเสรี
62023006062 นางสาวสุธิรา แก6วตาสาม
62023006063 นางสาวสุพัฒน�ตรา หมวกผัน
62023006064 นางสาวสุพัตรา แย6มชูติ
62023006065 นางสาวศิริกานดา ชีระศิลปF
62023006066 นายชัยสิทธ์ิ รัตนบัลลัง
62023006067 นางสาวกรรณิการ� ชุ�มทวี
62023006068 นางสาวปูริตา เดือนงาม
62023006069 นางสาวชลธิชา เรือนประดิษฐ�
62023006070 นางสมพร สูงตรง
62023006071 นางสาววรรณวิศา กรีเจ็ด
62023006072 นายภัทรวิทย� น6อมมนัส
62023006073 นางสาวชิดชนก คําวิชิต
62023006074 นางสาวปวีณา เชียรประโคน
62023006075 นายกฤษณรัตน� สอนสุข
62023006076 นางสาวป1ทมาพร น�าดู
62023006077 นางสาวทิพสุคนธ� ปล6องสีทอง
62023006078 นายภาคีนัย วงษ�จ�า
62023006079 นายเอกชัย ไปสุวรรณ�
62023006080 นางสาวฐิติรัตน� แก6วแก�น
62023006081 นางสาวนัฐฐา คําหอมกุล
62023006082 นายสิรภัทร จรรยหาญ
62023006083 นางสาววารุณี เปMKยมสุข
62023006084 นายวรพล เอี่ยมพ�อค6า
62023006085 นางสาวศิริลักษณ� สถาวร
62023006086 นางสาวสุพัตรา อินทร�ประชา
62023006087 นางสาวสันติยา คงดี
62023006088 นางสาวโชคนิธิ ทองสุข
62023006089 นางสาวศิริยารัชต� นาคสกุล
62023006090 นางสาวสุดารัตน� วราหะ
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62023006091 นายวัฒนา พินารอด
62023006092 นายมนตรี รักษากลาง
62023006093 นางสาวขวัญนภา กล6าหาญ
62023006094 นางสาวจิตราภรณ� สงวนศักด์ิ
62023006095 นางสาววารุณี เอี่ยมสะอาด
62023006096 นางสาวธิดาพร จุลพันธ�
62023006097 นางสาวปรียา บูรพา
62023006098 นางสาวณัฐพร ปงอุดทา
62023006099 นางสาวกันยารัตน� กําทอง
62023006100 นางสาวอัญชลี เรือนใจม่ัน
62023006101 นางสาวฐิติพร สุวรรณป1กษิน
62023006102 นางสาวสินาภรณ� ไทรศักด์ิสิทธ์ิ
62023006103 นางสาวชิดชนก เหลืองอร�าม
62023006104 นางสาวศุภลักษณ� เขมะโรจนวิศิษฏ�
62023006105 นางสาวโสพิศ จันทร�หอม
62023006106 นางสาวป1ญชรี ยืนยง
62023006107 นางสุธัญญา เนตรประสม
62023006108 นางพรสวรรค� พลภักดี
62023006109 นางสาวจิรายุ จักษุดี
62023006110 นางสาวอารียา แสงแปลง
62023006111 นางสาวมาริสา ดําขํา
62023006112 นางสาวญาณี ฟองจางวาง
62023006113 นางสาวธนาภรณ� ชูชมชื่น
62023006114 นางสาวอัยลดา บูและ
62023006115 นางสาวนิสา บรรณทอง
62023006116 นางสาวศิริลักษณ� บัวทอง
62023006117 นางสาวกนกวรรณ ดอกกุหลาบ
62023006118 นางสาวมานิตา กิตติกรรม
62023006119 นางสาวสร6อยมณี เอี่ยมเทศ
62023006120 นายรณเกียรติ อินลวง
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62023006121 นางสาวสุพรรณิกา บุญจันทร�
62023006122 นางสาวพิชญ�สิณี จ�าแก6ว
62023006123 นางสาวมณีฉาย อ�วมคุ6ม
62023006124 นายศักด์ิชัย เจริญพร
62023006125 นางสาวแพรวรุจี เอ็งประยูร
62023006126 นายเกียรติศักด์ิ ธัญญเจริญ
62023006127 นางสาวชญานนท� สรรพมงค�
62023006128 นายชัช ศรีภักดี
62023006129 นางสาวพรพรรณ เอมอ�อน
62023006130 นางสาวศิริวรรณ อัฌธวรพงษ�
62023006131 นางสาวจินดาวรรณ พูลประดิษฐ�
62023006132 นางสาวศิริทิพย� สําอางค�
62023006133 นายอามีน นิทรัพย�
62023006134 นางสาวเจนจิรา แก6วเทศ
62023006135 นางสาวกัลย�ฐิตา ป1ญจะ
62023006136 นางสาวสุพิชญา เลิศสรรพทรัพย�
62023006137 นางสาววิภาวี มีสมภพ
62023006138 นายชลัช สีภัทรมงคล
62023006139 นางสาวอนัญญา แข็งสาริกิจ
62023006140 นายณัฐดนัย มะลิทอง
62023006141 นางสาวก่ิงนภา ส6มหวาน
62023006142 นายอรรณพ รัตนวราภรณ�
62023006143 นางสาวธัญพิชชา ปJKนแสง
62023006144 นายพงษ�กฤษฏ์ิ จิโน
62023006145 นายณัฐพงค� หมีคํา
62023006146 นายวงศกร บุญเล็ก
62023006147 นางสาวกุลลัดดา กังเล
62023006148 นายชัยพร เดชจันทร�
62023006149 นางสาวประภัสสร ประสิทธ์ิ
62023006150 นางสาวชญาดา กฐินเทศ
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62023006151 นายรัตนพล พลเสน
62023006152 นางสาวรุ�งทิวา แก�นทอง
62023006153 นางสาวณัฐกานต� บุญหนัก
62023006154 นายศิริพันธ� กลิ่นขจร
62023006155 นางสาวศิริพร เพ็ชรมี
62023006156 นางปริศนา สุดาวงค�
62023006157 นางสาวนัสสุดา สุวรรณไตรย�
62023006158 นายกรวิชญ� บุญศัพย�
62023006159 นางสาวพมลพร ป1ญโญ
62023006160 นางสาวรัชนีพร เสนารักษ�
62023006161 นางสาวขวัญฤทัย ติเยาว�
62023006162 นางสาววรรณศิริ บุญศรี
62023006163 นางสาวศิริพร บรรเทิงจิตร
62023006164 นายชาคริต บุญมี
62023006165 นางสาวศรีมณี นิลพิทักษ�
62023006166 นายทวีทรัพย� รักษาชอบ
62023006167 นางสาวนัทธมน วิเศษฤทธ์ิ
62023006168 นายทศพล เฉลิมชวลิต
62023006169 นางสาวฐิติรัตน� ชนะมะ
62023006170 นางสาวรัตนาภรณ� จันตะนี
62023006171 นางสาวชนิษฐา ผิวคํา
62023006172 นางสาวจิราภรณ� ทําทอง
62023006173 นายเกียรติศักด์ิ รามศิริ
62023006174 นายนิมิตร ศรีสงคราม
62023006175 นายธนาธิป จาดสุวรรณ
62023006176 นางสาวพัชรินทร� เทียบแสน
62023006177 นางสาวจิฎากาญจน� ชินวงษ�ทันหิรัญ
62023006178 นายศราวิน เตียวสุวรรณ�
62023006179 นางสาวจริยา หนองคาย
62023006180 นางสาวจุไรรัตน� จักศรี
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62023006181 นางสาวชุติมา วิชุวงค�
62023006182 นางสาวสิริรัตน� พลอยฉาย
62023006183 นางสาวยุพาภรณ� โสดี
62023006184 นางสาวผกามาศ ทับเงิน
62023006185 นายนรวรรธน� มีผลกิจจารุกร
62023006186 นางสาวนุวดี ทองขวัญ
62023006187 นางสาววรทัย คําสระ
62023006188 นางสาวอารีรัตน� พูลทอง
62023006189 นายรวีโรจน� มู6เม�า
62023006190 นางสาวภัณฑิรา นิติพันธุ�
62023006191 นางสาววิภารัตน� บัวโต
62023006192 นางสาวลัดดา ทองกัณทา
62023006193 นายเกษตร ชอบตะคุ
62023006194 นางสาวรุ�งขจี กาฬภักดี
62023006195 นายวัฒณา กันโรคา
62023006196 นางสาวพรพรรณ กลิ่นระรวย
62023006197 นางสาวณัฐรุจา เถ่ือนเจริญ
62023006198 นางสาวสุรางค�รัตน� ชมภูนุท
62023006199 นางสาวปJยพร พิณเสนาะ
62023006200 นางสาวมนทกานต� พุทธป1ญญา
62023006201 นางสาววีรยา เจRะโอRะ
62023006202 นางสาวผกาชาติ เชาว�ไวย�
62023006203 นางสาวปJยรัตน� กองโชค
62023006204 นายวนันตชัย ทับทิมทอง
62023006205 นายกฤษณะ พักพํานัก
62023006206 นางสาวสุภารัตน� โพธ์ิรอด
62023006207 นายวาทิต เสร็จกิจ
62023006208 นางสาวศิริประภา ชูทอง
62023006209 นางสาวจิตตรีญา ปริญญา
62023006210 นางสาววิภาณี นพตะนา
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62023006211 นางสาวหฤทัย โคตรลือชัย
62023006212 นางสาวดวงหทัยชนก เรืองหนองยาง
62023006213 นางสาววุฑิทา นุชคุ6ม
62023006214 นายเชาวนันท� ทองกล่ํา
62023006215 นางสาวอภิสรชา วิเชียร
62023006216 นางสาวโสภิตา แก�นหามูล
62023006217 นายประภัตร จันทร�วิพัฒน�
62023006218 ว�าที่สิบเอกวันเฉลิม สงฉิม
62023006219 นางสาวเบญจมาศ ใบไกร
62023006220 นางสาวธัญลักษณ� ป1จวงศ�
62023006221 ว�าที่ร.ต.ขวัญ วงษ�พิมพา
62023006222 นางสาวพิมลวรรณ ธ.น.ดี
62023006223 นายจักรพัฒน� ศรีจันทร�อ�อน
62023006224 นางสาวพัชราพรรณ อินทิยศ
62023006225 นายจิรพงษ� นาคหัวเพ็ชร�
62023006226 นางสาวภัทรวดี มิสุนา
62023006227 นางสาวรัตน�เกล6า ปริญญา
62023006228 นางสาวกานต�มณี อัตถากร
62023006229 นางสาวกัญญารัตน� ธูปพุดซา
62023006230 นายจารุกร จันทร�กลิ่น
62023006231 นางสาวสุรีฉาย โพธ์ิเจริญ
62023006232 นางสาวนิชนก สิทธิสาร
62023006233 นางสาวพิชญาภัค สุทธวงค�
62023006234 นางสาวปJยวรรณ อินทนะ
62023006235 นายวัชรพล จงสมจิตต�
62023006236 นางสาวรัชดาพร เพ้ียมแตง
62023006237 นางสาวนภษร นาคสําฤทธ์ิ
62023006238 นายวีรวัฒน� น6อยสําเนียง
62023006239 นายศรายุทธ ช6างทอง
62023006240 นางนราพร สรรพศรี
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62023006241 นางสาวโชติกา ผะลิคามิน
62023006242 นางสาวอรธิชา อินทรประสิทธ์ิ
62023006243 นายอRอด มากทรัพย�
62023006244 นางสาวฐนิดา รักสอาด
62023006245 นางสาวอินธุอร ดีรัตน�
62023006246 นางสาวภาสิรี ชอบธรรม
62023006247 นางสาวพบพร เชษฐทวีชัย
62023006248 นางสาวหทัยรัตน� เรืองขจร
62023006249 นายธนกฤต หงษ�เวียงจันทร�
62023006250 นายสมชาติ ปู;ปM
62023006251 จ�าอากาศโทจีระศักด์ิ จุ6ยพันธุ�
62023006252 นางสาวนารีรัตน� จันตระ
62023006253 นางสาววันวิสาข� กลําพบุตร
62023006254 นายประทุม จันทร�ทอง
62023006255 นางสาววิรัญญา อินทสวรรค�
62023006256 นางสาวกรรณทิพย� ทรัพย�สิน
62023006257 นางสาวพิมพ�ชนก นองเนือง
62023006258 นางสาวอันธิกา พ�วงเกิด
62023006259 นางป1ฐมา ศรีเกตุสุข
62023006260 นายพงษ�ศิริ วงษ�วิจารณ�
62023006261 นางสาวธนพร สุขบัณฑิตย�
62023006262 นางสาววัฒนา แซ�หลอ
62023006263 นางสาวจารุณี ทัยพิษจิตร
62023006264 นางสาวนัฐพร ปลักกระโทก
62023006265 นายอิศรา กลิ่นบุบผา
62023006266 นายจักรพงศ� คงสัตรา
62023006267 นางสาวสุธินันท� มหาวงศ�
62023006268 นางสาวดารณี เอี่ยมงาม
62023006269 นางสาววิชุดา คําโสภา
62023006270 นางสาวลลิตา เครืออยู�
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62023006271 นางสาวธรณ�ธันย� กิตติวัฒนะกุล
62023006272 นางสาวสุอาภา ขําโชติ
62023006273 นางสาวชลธิชา มาศิริ
62023006274 นางสาวฮัสนาวี เหล�าเขตกิจ
62023006275 นางสาวศิริพร โง6วสกุล
62023006276 นางสาวกนกวรรณ อร�ามเรือง
62023006277 นางสาววัชรี เมาลิชาติ
62023006278 นางสาวพนิดา นาคบัว
62023006279 นางสาวทัศนีย� ประโทนเทพ
62023006280 นางสาวดลพร สระมัจฉา
62023006281 นางสาววิไลลักษณ� โพธ์ิสาวัง
62023006282 นางสาวกนกวรรณ สุขเจริญ
62023006283 นายวัชรพงษ� ชัยคํา
62023006284 นางสาวจิราพร พุ�มสัมฤทธ์ิ
62023006285 นายณัฐพล ฤกษ�อร�าม
62023006286 นางสาวปJยะฉัตร เกตมณี
62023006287 นายศิกวัส เมนกูล
62023006288 ว�าที่ ร.ต.วรวุฒิ วงศ�เสรีพิพัฒนา
62023006289 นายเกรียงไกร มากสิน
62023006290 นางสาววนิดา แสงอินทร�
62023006291 นางสาววนิสา พรมโชติ
62023006292 นายฐานันดร บัวบาล
62023006293 นางสาวอรุณวรรณ หอมขจร
62023006294 นางสาวนวรัตน� บุญญานันท�
62023006295 นางสาวอุทัย หนองหลวง
62023006296 นางสาววรานันท� เส็งดี
62023006297 นางสาววราภรณ� ศิริกิจ
62023006298 นางสาวสารินี สวนจันทร�
62023006299 นางสาวอารดา สอนวงค�
62023006300 นายณัฐพล สุ�นสกูล
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62023006301 นางสาวลักขณา บุญเทียม
62023006302 นางสาวสุทธิดา กล6าหาญ
62023006303 นางสาวมลธการ แก�นภิรมย�
62023006304 นางสาวลัฐิกา วงษ�ศรีมี
62023006305 นายสุธีรพันธ� ทรัพย�บุญ
62023006306 นางสาวรัตทญา ดวงนิล
62023006307 นางสาวพิมพกานต� พุฒพันธ�
62023006308 นางสาวปอรรัชม� สว�างอารมณ�
62023006309 นางสาวเกวลิน นิยมสิน
62023006310 นายสุรพงษ� สอนประดิษย�
62023006311 สิบโทไกวิทย� แสนรักษ�
62023006312 นายพิชิต โมลาสุข
62023006313 นางสาวนงลักษณ� ออกช�อ
62023006314 นางสาวมุกระวี ธงอาสา
62023006315 นางสาวอรอนงค� พ่ึงสุรินทร�
62023006316 นางสาวรัศมี บุญหว6า
62023006317 นางสาวศาวิตา เหล�าวงษา
62023006318 นายยุทธนา ลอยเถ่ือน
62023006319 นางสาวกอบกุล จํานงค�วุฒิ
62023006320 นายบุญชู เวชการวิทยา
62023006321 นางสาววีย�รดา นาใจคง
62023006322 นางสาวอาริสา ทองสงคราม
62023006323 นางสาวนิสรา เงินขาว
62023006324 นางสาวศิวภรณ� จันทร�พวง
62023006325 นางสาวธัญญารัตน� ทันไว
62023006326 นางสาวสุภจารี เกตุศรีบุรินท�
62023006327 นางสาวสุภาวดี นิ่มอิ่ม
62023006328 นางสาวณัฐฐิญา บัวจันทร�
62023006329 นางสาวเปรมยุดา ดีมงคล
62023006330 นางสาวอรอนงค� ภู�ทอง
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62023006331 นายนําโชค สุขรัชชู
62023006332 นายชุมพล ยอดสกุลเกียรติ
62023006333 นางสาวนฤสร ดลจิรพิสิฐ
62023006334 นายเมธี หงษ�สุกฤษณ�
62023006335 นายอภิชาติ อาสนะ
62023006336 นางสาวสุคนทิพย� แก6วทอง
62023006337 นายปJยชนน� ภูมิจะ
62023006338 นางสาวชวิศา ลี้เก้ือกูล
62023006339 นางสาวกุลิสรา แสงทอง
62023006340 ว�าที่ ร.ต.อนุชา วงษ�สุภาพ
62023006341 นางสาวกวิสรา คุ6มสุข
62023006342 นางสาววฤนดา หอมหวล
62023006343 นางสาวนันทลักษณ� อําพันสุวรรณ
62023006344 นางสาวศิริลักษณ� เกียรติพินิจกุล
62023006345 นางสาวเมริตา หม่ืนศรี
62023006346 นางสาวลิตา สังข�รุ�ง
62023006347 นางสาวจันทร�จิรา มานะจิตต�
62023006348 นางสาวพจนา คงเสมา
62023006349 นางสาวพัชราภรณ� ศรีตระกูลไทย
62023006350 นางสาวปณัฎดา เพียรกิจกรรม
62023006351 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย�ศิริสมบัติ
62023006352 นางสาวอังศิมา โคตะมี
62023006353 นายธราดล ชุ�มชื่น
62023006354 นางสาวศศิพรรณ วงษ�ลอย
62023006355 นางสาวศิริวรรณ ศิริล6วน
62023006356 นายศิวสรร กันหริ
62023006357 นางสาวกิตติมา ศรีพุฒ
62023006358 นางสาวอัจฉราภรณ� อินตRะสอน
62023006359 นางสาวอรพิน ดวงตWา
62023006360 นายณัฐพงศ� นารถนรกิจ
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62023006361 นางสาววนาลี โฉมกอง
62023006362 นางสาวนฤมล ไวยกัญญา
62023006363 นายพีรพัฒน� สนิทภักดี
62023006364 นางสาวสหทัย ไชยลังการ�
62023006365 นางสาวรุ�งนภา ภาคทรัพย�
62023006366 นางรัตนาภรณ� สุขสมโภชน�
62023006367 นางสาวบัณฑรวรรณ เพ็ชรพวง
62023006368 นางสาวกุลพิชฌาย� ก6านใบยา
62023006369 นายณัฐภัทร สุวรรณชนะ
62023006370 นางสาวจิราพร เดชศรี
62023006371 นางสาวพณิดา เพ็ชรงาม
62023006372 นางสาวจุฑาภรณ� โพธ์ิจําศิล
62023006373 นางสาวปJยนุช งามนิมิตร
62023006374 นางกนกวรรณ ภูมิวิเศษ
62023006375 นางสาวปาวิกา การะทอน
62023006376 นางสาวสุรัตนาวดี อุ�นชะลี
62023006377 นางสาวสุดารัตน� เกษโสภา
62023006378 นางสาวสิดารัศม์ิ ฉิมพาลี
62023006379 ว�าที่ ร.ต.นรินทร� ม่ันพุ�ม
62023006380 นายวุฒิชัย เพ็งสอน
62023006381 นายวสันต� สุวรรณลาภา
62023006382 นางสาวจรัญญา ขันโมรี
62023006383 นางสาวทิพพา บุษราคํา
62023006384 นางสาวชนาพร ลือพันธุ�
62023006385 นางสาวศศิภรณ� เข่ือนแก6ว
62023006386 นางสาวสุวรรณา ศรีพัฒน�
62023006387 นายธีรภัทร� ธารีรักษ�
62023006388 นายอิสรหัส กระอาจ
62023006389 นางบงกชกร สารเรือน
62023006390 นางสาวนภาพร พุ�มโพธ์ิงาม
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62023006391 นายอิศราวุฒิ ยะชะระ
62023006392 นางสาวฤทัยรัตน� เพ็งไทย
62023006393 นางสาวน้ําเพชร บุญมา
62023006394 นางสาวพัทธยา เสถียรพิมลชัย
62023006395 นางสาวจรุงจิต สุขฆะ
62023006396 นางสาวศุภพิชญา เนื้อทอง
62023006397 นายธวัช ไชยสิทธ์ิ
62023006398 นางสาวรัชนีพร ชูศิลา
62023006399 นางสาวเนตรนภิศ ศิลาการกุล
62023006400 นางสาวศุภิสรา ม่ังมูล
62023006401 นางสาวปภาวดี สุคันธพฤกษ�
62023006402 นายศรายุธ พระแก6ว
62023006403 นางสาวกานต�ติมา ธีรางกูร
62023006404 นางสาวศิรประภา พัดลม
62023006405 นางสาวเพชรสุรัตน� ชูสังวาลย�
62023006406 นางสาวณิชาภัทร ศรีชาดา
62023006407 นางสาวนารีรัตน� แจ�มจันทร�
62023006408 นางศิริลักษณ� วิวรรณธนานุตร�
62023006409 นายสุพจน� ดวนใหญ�
62023006410 นางสาวลูกเกตุ ทองคําประดับ
62023006411 นายนิธิ อรรถีโสตร�
62023006412 นางสาวศิรินุช ศรีคํา
62023006413 นายไชยภัทร พ่ึงวงศ�ญาติ
62023006414 นางสาวศิริพร คํามามูล
62023006415 นายเลิศชาย คุ6มประคอง
62023006416 นางสาวนิตยา ใจกว6าง
62023006417 นางสาวสุคนธ�ธาร โนรี
62023006418 นางสาวธนัชพร ฆ6องทอง
62023006419 นายนพวิทย� แก6ววงษา
62023006420 นางสาวบุญสิตา ใสย่ิง
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62023006421 นางสาวบุญเรือง กินใบ
62023006422 นางสาวสุทธิดาภรณ� หอมอ�อน
62023006423 นายเกียรติศักด์ิ รักชาติ
62023006424 นายประเสริฐ เสียงเสนาะ
62023006425 นางสาวมลธิรา สาระนิตย�
62023006426 นางสาววิรมณ ประทุมเทศ
62023006427 นางสาวสุวนันท� แจ�มศรี
62023006428 นายนวณิต อินทนนท�
62023006429 นางสาวพัสตร�ณษา สดสี
62023006430 นายพีระพงษ� ชูเฉลิม
62023006431 นางสาวดุษฎีย� เทียนถาวร
62023006432 นางสาวดิศญามาศ พินิจสุนทรสาร
62023006433 นางสาววราภรณ� แสงอรุณ
62023006434 นางสาวเสาวลักษณ� พุกกะชา
62023006435 นางสาวภาวิณี จงเกียรติดํารง
62023006436 นางสาววรารัตน� บุญยงค�
62023006437 นางสาวอภิรพร ดิสจ6อย
62023006438 นางสาวเกศราภรณ� หวังดี
62023006439 นายณรงค�ฤทธ์ิ แก6วประเสริฐ
62023006440 นางสาวอัจฉราวดี ลาภเอกอุดม
62023006441 นางสาวสุนิสา อิ่มใจพงษ�
62023006442 นายสุวิทย� ดําริกิจเจริญ
62023006443 นางสาวสสิวรรณ งามสม
62023006444 นายภัทรภูมิ สรรพสูพ
62023006445 นางสาวอัญชลี นาคจันทร�
62023006446 นางสาวศศิธร น6อยทิม
62023006447 นางสาวดวงใจ ภักดีรักษ�
62023006448 นางสาวบัณฑิตา แฟงเอม
62023006449 นางสาวอัจฉรา สุขีเกตุ
62023006450 นางสาวนิศาชล ศะศิธร
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62023006451 นางสาวมาลัย คงสมพร
62023006452 นางสาวรุ�งอรุณ หนูหอม
62023006453 นางสาวสุพัฒน�ตรา อาจมนตรี
62023006454 นางสาววชิราพรรณ ตรีโชติ
62023006455 นางสาวพัทธนันท� ภูมิศรีศักด์ิ
62023006456 นายกิตติชัย เครือวงษา
62023006457 นางสาวกัญณัฐ กองรอด
62023006458 นางสาวเขมจิรา คล6ายทอง
62023006459 นางสาวมานิตา กลิ่นสวาทหอม
62023006460 นายวิทวัส พรหมวรรณ�
62023006461 นายเอกพล เรืองสุคนธ�
62023006462 นางสาวมณีรัตน� ชูกําลัง
62023006463 นางสาวธนวรรณ สิงห�โตทอง
62023006464 นายพลวิวัฒน� รัตนใส6พงษ�
62023006465 นางสาวพนัชกร เวรุตัง
62023006466 นางสาวกรุณา อุ�นเปMPย
62023006467 นางสาวจิราภรณ� เรืองพุทธ
62023006468 นางสาวอภิญญา โมธรรม
62023006469 นายณัฐพล กลั่นเรืองแสง
62023006470 นางสาวเพ็ชรดารัตน� ทองไทย
62023006471 นายเมธาวิน สาดจุ6ย
62023006472 นางสาวเวธิกา ไร�นา
62023006473 นางสาวปทุมพร แย6มสังข�
62023006474 นางสาวบงกชพร โยควิจิตร
62023006475 นางสาวนุชรีย� สุดมี
62023006476 นางสาวน้ําทิพย� สุภาภาพ
62023006477 นายเนติพัทธ� งามสวย
62023006478 นางสาวหทัยกานต� ปวงประเสริฐ
62023006479 นางสาวขวัญชนก ไวยกุล
62023006480 นายกฤตวรรษ จิตรภักดี
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62023006481 นางสาวเกสรา สินทรัพย�
62023006482 นางสาวสุนิษา เพ่ิมลาภ
62023006483 นายนที ใจสอาด
62023006484 นางสาวจรินทภรณ� ตลับเงิน
62023006485 นางสาวปรางค�ทิพย� เมืองเกตุ
62023006486 นางสาววิภารัตน� สมศักด์ิ
62023006487 นายขวัญกล6า ประทุมรัตน�
62023006488 นางสาวอนุสรา บุญพราย
62023006489 นางสาววิยดา เมธาประดิษฐสกุล
62023006490 นางสาวสุกัลยา ลุมพล
62023006491 นางสาวเจนจิรา บํารุงศิลปF
62023006492 นางสาวพิณลดา ทรัพย�ที่พึ่ง
62023006493 นางสาวณัฐรดี เงินงาม
62023006494 นางสาวสุภาพร เปลี่ยนกลิ่น
62023006495 จ�าอากาศโทอาทร ผิวเฮ6าขา
62023006496 นางสาวจินตนา เข็มทอง
62023006497 นางภัทรานิษพ� แสนตากร
62023006498 นางสาวปJยธิดา อร�ามพงษ�
62023006499 นางสาววีรณัฏฐา ภูสีน6อยปริตร
62023006500 นายณัฐฐาพงษ� สุริยะ
62023006501 นางสาวนวพร เหล�าออง
62023006502 นายพชรพล ม่ันยุติธรรม
62023006503 นายสงกรานต� แสวงทรัพย�
62023006504 นายกฤติน สายรีรักษ�
62023006505 นางสาวชรัญญา แก6วชา
62023006506 นางสาวธัญญ�ธิชา เมธาพัฒนบูรณ�
62023006507 นางสาววรรณา วัดโคกสูง
62023006508 นางสาวแววดาว ทองสอาด
62023006509 นางสาวปนัสยา ฉันศรี
62023006510 นางสาวศิโรรัตน� ป1ดถา
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62023006511 นางสาววิษณี หมอยา
62023006512 นางสาวปุญญิศา วีระวัฒนานนท�
62023006513 นางสาวโศภิตา ทองพิลา
62023006514 นางสาวชลาลัย สัตบุศย�
62023006515 นางสาวพัชรี พิมพ�ขาล
62023006516 นายญาณวุฒิ สังวงค�
62023006517 นางสาวอมรรัตน� เมธีธรรมรส
62023006518 นายวิทยา ทับทอง
62023006519 นายกอบชัย สวนกัน
62023006520 นางสาวศรีสุข วัฒนสนธิ
62023006521 นางสาวสุภาวรรณ หัสรังษี
62023006522 นายชนวีร� มีผ�องศรี
62023006523 นางสาวเจณีวรรณ� ใหญ�มาก
62023006524 นายณัฐวุฒิ ดวงจินดา
62023006525 นางสาววชิรพรรณ ทรายทอง
62023006526 นางสาวธัญชนก ทิพโรจน�
62023006527 นายกษิดิศ วิเศษพิตรพิบูล
62023006528 นางสาวฐิตารีย� ไวยโภคา
62023006529 นางสาวสุวนันท� วงศ�รอด
62023006530 นางสาวอภิจารี แดงปNอม
62023006531 นางสาวชมพูนุช พิมพ�ม่ัน
62023006532 ว�าที่ร6อยตรีหญิงอารี เพ็ชรมา
62023006533 นางสาวอัญชลี ยศนอก
62023006534 นางสาวนทีกานต� ศรีอ่ํา
62023006535 นายสมโชค ชนะภัย
62023006536 นางสาวศิริพร อภัยนอก
62023006537 นางสาวมารินี หวังตอ
62023006538 นางสาววรางคณา ดวงแก6ว
62023006539 นางสุภาพร มีสุคนธ�
62023006540 นางสาวศิรินภา บุญสร6อย
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62023006541 นางสาวรัญชนา ศรีประภา
62023006542 นางสาวพันธิกา ม�วงน6อยเจริญ
62023006543 นางสาวกุลพัชร เฉลยทรัพย�
62023006544 นายปวีณ วงษ�ภู�งาม
62023006545 นายสุพจน� สุขวิญญา
62023006546 นายบัณฑิต เชื้อรื่น
62023006547 นางสาวกัสมา ลือแมซา
62023006548 นางสาวโศภณิช จารุกุลเดชาวุฒิ
62023006549 นางสาวพจน�กนก อดทน
62023006550 นางสาวศโลบล พ่ึงมี
62023006551 นางสาวไอฬฎา วัลยา
62023006552 นางนงนุช บุญอาษา
62023006553 นางสาวอุษา วัชรจรัสกุล
62023006554 นายปุณณวิชญ� เกษร
62023006555 นายศรัญZู กันเที่ยง
62023006556 นางเสาวณีย� กาญจนะ
62023006557 นางสาวอรทิวา จรัสเพ็ชร
62023006558 นางสาวกนกวรรณ กามินี
62023006559 นางสาววิรัญชนา ชมทอง
62023006560 นายสุรศักด์ิ หนูเตRะ
62023006561 นางสาวนริศรา สัมฤทธ์ิ
62023006562 นางสาวรวิวรรณ เวชยาศรมพิทักษ�
62023006563 นางสาววราภรณ� ภู�สว�าง
62023006564 นางสาวชุติมา หุ�นพ�วง
62023006565 นางสาวเพลินตา สิงห�โต
62023006566 นายพิชชากร คงลาภ
62023006567 นางสาวสุวิมล พรภักดี
62023006568 นายณัฐพร วัฒนกุล
62023006569 นางสาวสิริพิมพ� พุทธศิริ
62023006570 นางสาวปวีณ�พัสตร� เถ่ือนคนรัก
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62023006571 นางสาววิมลรัตน� จัดสนาม
62023006572 นางสาวศิริพร เกตุงาม
62023006573 นางสาวชลนที พวงศรี
62023006574 นางสาวจินตหรา แสงอุไร
62023006575 นายอนุรักษ� อาสา
62023006576 นางสาวนิตยา สํารวล
62023006577 นางสาวศิรินภา พรมปา
62023006578 นายอนิรุจ แสงสิทธ์ิ
62023006579 นางสาวลักษิกา เมตตา
62023006580 นายชวลิต สุนทรวิภาต
62023006581 นางสาวสุภาพร กิจสอาจ
62023006582 นางสาวสุจิตรา เพ็งสุข
62023006583 นางสาวอินทุอร หงษ�เวียงจันทร�
62023006584 นางสาวสมฤทัย ป1ญญาชน
62023006585 นายชนะภัย บํารุงแคว6น
62023006586 นางสาวสุชานาถ พงคชาติ
62023006587 นายเกียรติศักด์ิ ไชยบํารุง
62023006588 นายณัฐชัย ปานพรหม
62023006589 นางสาวเกศรินทร� ศรีเหรา
62023006590 นางสาวสุภาวดี เกิดตรวจ
62023006591 นางสาวภณิดา เขียวเล็ก
62023006592 นางสาววิไลวัลย� หิริโอ
62023006593 นางสาวชญาภา การประเสริฐ
62023006594 นายเอกชัย บรรทัด
62023006595 นางสาวนวรัตน� ภิญโญ
62023006596 นางกาญจนา ผ�องแผ6ว
62023006597 นายธีรวัฒน� ราชสี
62023006598 นางสาวธีริศรา ไชยศรีหา
62023006599 นางสาวอ6อมใจ ธงสันเทียะ
62023006600 นางสาววรกมล ปJKนทอง
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62023006601 นางสาวสุภาวดี หิงสุวรรณ
62023006602 นางสาวปุลินทิรา งามพาณิชยกิจ
62023006603 นางสาวณัฐกาญจน� ชมเชย
62023006604 นายสถาพร ยุพจันทร�
62023006605 นางสาวนฤมล อาจน6อย
62023006606 นายจุมพล เทียมคํา
62023006607 นายสุรเชษฐ สุดเขต
62023006608 นางสาวจิราภา วัดทอง
62023006609 นายธนสาร กนกแสง
62023006610 นางสาวนารินทร� งามเลิศ
62023006611 นางสาววิรงษ�รอง แจ�มแจ6ง
62023006612 นายกิตติพศ แดงพัด
62023006613 นายวิโรจน� พงษ�ดี
62023006614 นางสาวรวิวรรณ วัฒนโชค
62023006615 นางสาวเกศิณี ท6วมตะเคียน
62023006616 นางสาวจันทร�ธิมา ขําอิง
62023006617 นางสาวกนกพร วิสิทธ์ิ
62023006618 นางสาวกัญญ�วรา สร6อยศิริกุล
62023006619 นางสาวหนึ่งฤทัย จวงแย6ม
62023006620 นางสาววิจิตรา บุญไทย
62023006621 นางสาวภิญญดา ศิริมงคล
62023006622 นายสันติภาพ ขันทนิตย�
62023006623 นางสาวปวีณ�ธิดา สัมบุณณานนท�
62023006624 นายพีรวิชญ� ถิระพงษ�
62023006625 นางสาวณัฐริยา แก6วพวง
62023006626 นายธนรัตน� มาลาเวช
62023006627 นางสาวรัชพร ปานบุญ
62023006628 นายสุภาพ ภูวงศ�
62023006629 นางสาววิจิตรา งามวิจิตร
62023006630 นางสาววรวลัญช� พลละเอียด
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62023006631 นางสาววราลักษณ� เวียงจันทร�
62023006632 นายอัครพงศ� ไข�ทอง
62023006633 นายวีรภัทร ตรีสิทธิเดช
62023006634 นางสาวชุติกาญจน� ไวเชิงค6า
62023006635 นางสาวสุพัตรา แดนสุข
62023006636 นางสาวพชรภร ประจงจัด
62023006637 นางสาวณัฐณิชา อ�อนคล6าย
62023006638 นางสาวฐิติพัทรน� อุ�ยพานิชย�
62023006639 นางสาวเบญจพร รอดทิม
62023006640 นางสาวสุจินันท� น6อยเกิด
62023006641 นางสาวณัฐชา ชื่นหิรัญ
62023006642 นางสาวปภาภรณ� เทียมนรา
62023006643 นายณพดล ขลิบทอง
62023006644 นางสาวณัชราภรณ� พุดพงษ�
62023006645 นางสาวกฤชมล จันทร�นํา
62023006646 นายสมชาย คําวงศ�
62023006647 นายวัชรพงศ� ทุมภา
62023006648 นางสาวศิริลักษณ� อัมรัตน�
62023006649 นางสาวรัชนีกร ประทีปทอง
62023006650 นางสาวชุรีย� บวบทอง
62023006651 นายอภิสิทธ์ิ โพธ์ิทองหลาง
62023006652 นางสาวพิชญา เดชคง
62023006653 นางสาวฐิติชญาน� คันศร
62023006654 นางสาวณัฐธิดา รักเกียรติเผ�า
62023006655 นางสาววรวรรณ พวงสมบัติ
62023006656 นายธนาคม เทียนดี
62023006657 นายธีระวัฒน� จันทา
62023006658 นางดุษณี ม�วงวิจิตร
62023006659 นางสาวภัทราวรรณ กุ�มแก6ว
62023006660 นางสาวนาริศา ฟุNงสร6อยระย6า
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62023006661 นางสาวพรเพ็ญ ผลเกิด
62023006662 นางสาวนิตยาวัจน� ช�วยอินทร�
62023006663 นางสาวสุพิกา สระแก6ว
62023006664 นางสาวธณัฏฐา มุทุกันต�
62023006665 นางสาวธนัชญกร คงเขียว
62023006666 นางสาวสุดารัช แก6วอําภา
62023006667 นางสาวสุพัตรา บัวคลี่
62023006668 นางสาวปรียานุช ช6อนทอง
62023006669 นางสาววริศรา แสงทองล6วน
62023006670 นายทรงกิต การีซอ
62023006671 นางสาวณัฐวดี ชุติภัทรสกุล
62023006672 นางสาวสาวิตรี โพธิมูล
62023006673 นางสาวสาวณี พ่ึงทอง
62023006674 นางสาวนิตยา ตRะสุ
62023006675 นางสาวจิรัสย�ปภา จิตระเมศ
62023006676 นางสาวอมินตรา บัวพันธ�
62023006677 นายกิจบัณศาสตร� นุ�มมีศรี
62023006678 นายธนกนก กลิ่นสวาทหอม
62023006679 นายประพันธ� แซ�พ�าน
62023006680 นางสาวกมลมาลย� อนันทสุข
62023006681 นางสาวปราณีต รุ�งเรือง
62023006682 นางสาววิภาดา ทองสัมฤทธ์ิ
62023006683 นางสาวสนทนา คุ6มทอง
62023006684 นางสาวอศัลยา รอดจีรา
62023006685 นายวัชรินทร�กร มาตรวิจิตร
62023006686 นางสาวสิริจิต คํามาลา
62023006687 นางสาวกนกพร ฟ1กเถา
62023006688 นายเฉลิมวุฒิ กุตัน
62023006689 นางสาวนุจรี จันทะเสน
62023006690 นายถิรวัฒน� เทศะแพทย�
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62023006691 นางสาวอริษรา อิ่นแก6ว
62023006692 นางสาวปาหนัน พิมพ�ตะคลอง
62023006693 นายถิระชัย บําเพ็ญ
62023006694 นางสาวรุจิรา วิลาศรี
62023006695 นางสาวพิมพิไล รุ�งมี
62023006696 นางสาววิมลสิริ แจ6งอุบล
62023006697 นายภัทรพงศ� พ่ึงช6าง
62023006698 นางสาวศิริรัตน� เพ่ิมคํา
62023006699 นายนพพร ปาลิวนิช
62023006700 นางสาวพรสุดา สังข�เพ็ชร
62023006701 นางสาวชนม�ณกานต� ขุราษี
62023006702 นางสาวสิวะนัฌ ฉัตรเพ็ชร
62023006703 นางสาวณิชาภา มณีรอด
62023006704 นายณัฐวุฒิ บุญทับ
62023006705 นางสาวมณีรักษ� แปNนแสง
62023006706 นางสาวธิติมา พุ�มพฤกษ�
62023006707 นายศุภกร ยินดีจันทร�
62023006708 นางสาวหญิง จันทร�ย้ิม
62023006709 นางสาวจีรนันท� วงค�ถ่ิน
62023006710 นางสาวอมิตา โสธนะ
62023006711 นางสาวกัญญารัตน� ไขสะอาด
62023006712 นางสาวสินีนาฎ โพธ์ิขํา
62023006713 นางสาวศิริพร ดอกไม6
62023006714 นางสาวกนกพร ศรีสอาด
62023006715 นายกัมปนาท สุขเจริญ
62023006716 นางสาวพิชญาภา สืบสงัด
62023006717 นางสาวกรรณิการ� วายุโชติ
62023006718 ว�าที่ ร.ต.หญิงศิริลักษ� พงษ�ไพโรจน�
62023006719 นางสาวธนัชพร เกตุแก6ว
62023006720 นางสาวจิดาภา ชัยเดช
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62023006721 นางสาวชาลินี นาเมืองรักษ�
62023006722 นางสาวสุพรรณษา ภูผา
62023006723 นายวัชร�สุชา บุญรอด
62023006724 นางสาวณัฐชา กนิษฐสุต
62023006725 นางสาวกรรณิกา สมศรี
62023006726 นายอนิรุช จรรยา
62023006727 นายพีรพัฒน� ศรีสังข�งาม
62023006728 นางสาวทิพวรรณ วังกานนท�
62023006729 นายธณัฐโชติ บุญเป]ง
62023006730 นายสราวุฒิ ม�วงโพธ์ิเงิน
62023006731 นายศรัณย� พูลทรัพย�
62023006732 นายธนโชติ เจนเจริญ
62023006733 นางสาวอรณิช สุริยวงค�
62023006734 นางสาวสุกานดา ญาณพืช
62023006735 นายคณิตพัฒน� รังษีสุทธิรัตน�
62023006736 นางสาวสุนิสา สายใจ
62023006737 นางสาวจุฬาลักษณ� นุชมี
62023006738 นางสาวนิลาวัลย� นวนแดง
62023006739 นางสาวปJยะนุช ฉิมพลีมหาเถโร
62023006740 นางยุภา พวกอิ่ม
62023006741 นายประยูร ทุยหล�อน
62023006742 นางสาวพรทิพา พิลา
62023006743 นางสาวจันทิมา ศรีเบญจวรรณ
62023006744 นางสาวจิราพร แสนรัก
62023006745 นายสมยศ จันทร�สุมาวงศ�
62023006746 นายวสันต� เนื้อเย็น
62023006747 นายชิษณุพงศ� เกิดบัณดิษฐ� 
62023006748 นายชลนที พวงสมบัติ
62023006749 นางสาวลดาวัลย� ภูครองทอง
62023006750 นายพงศกร เพ็งอ6น
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62023006751 นางสาวมยุรา น้ําจันทร�
62023006752 นางสาวชลาลัย อันทะไชย
62023006753 นายณัฐวัฒน� เฟUKองวงศ�
62023006754 นางสาวลลิตา พิมลพรรณ�
62023006755 พันจ�าอากาศปรัชญา ศรีพุฒ
62023006756 นางสาวธัญญา ศรีอินทรสุทธ์ิ
62023006757 นางสาววรรณวิภา ศิริภาพ
62023006758 นางสาวน้ําฝน ดวงจินดา
62023006759 นางสาวปาริฉัตร ธาราเสาวรภย�
62023006760 นายสิรวิชญ� ภู�เงิน
62023006761 นายกัญจนัษฐ� มีจาด
62023006762 นายกีรติ เจริญดี
62023006763 นางสาวทัศนีย� สกุลณี
62023006764 นางสาววรรณพร เฉลิมพจน�
62023006765 นางสาวศิริรัตน� อิ่มเจริญ
62023006766 นางสาวธัญญ�นลิน กิติกุล
62023006767 นางสาวสุลักษณา ปลื้มพงษ�
62023006768 นางสาวกาญจนา ธรรมเจตนา
62023006769 นายสายชล ชาตะรักษ�
62023006770 นายทินกร สุขศิริ
62023006771 นางสาวจารุณี อัมพราม
62023006772 นางสาวปาลิตา เถ่ือนทองดี
62023006773 นางสาวอารียา ทองโล�ง
62023006774 นายเมธากร แจ6งศิลปF
62023006775 นางสาวสุรัตน�ดา ห6วยหงษ�ทอง
62023006776 นางสาวจิรัฐิติกาล พุฒิมณี
62023006777 นายรุ�งโรจน� ต้ังตรงไพโรจน�
62023006778 นายวิศรุต สายเพ็ชร�
62023006779 นางสาววนิดา แก6วกิริยา
62023006780 นางสาววิลาสินี ตุ�นแก6ว
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62023006781 นางสาววันวิสา เครือทัต
62023006782 นางสาววารีวรรณ� ธรรมนิยม
62023006783 นางสาวธันย�นิชา เจียมจันทร�
62023006784 นางสาวป1ทมวรรณ คงฉาย
62023006785 นายอภิชัย จําปา
62023006786 นายสรรเพชร ปทุมสูติ
62023006787 นายอรรถพล ทองปาน
62023006788 นางสาวยุวลี ฤกษ�บุญศรี
62023006789 นางสาวอําภา กองจําปM
62023006790 นางสาวภัสราพร การีเวท
62023006791 นางสาววันนภา เสมกันทา
62023006792 นายเฉลิมพล ทองนพ
62023006793 นางสาวศิริพร ขอนพิกุล
62023006794 นางสาวภัทราพร วงษ�ธัญญะ
62023006795 นางสาวชิดชนก ชัยฤาษี
62023006796 นางสาวธิดารัตน� พ้ืนผา
62023006797 นางสาวจุฑารัตน� บรรดิจ
62023006798 นางสาวดวงดาว ทองเผือก
62023006799 นายสนธยา เนตรนิยม
62023006800 นางสาวภัสสร พูลศรี
62023006801 นายธีรภัทร� ดํารงค�กิจ
62023006802 นางสาวน้ําฝน กําเลิศ
62023006803 นางสาวทัศนีย� เป]งยาวงค�
62023006804 นายชัยสิทธ์ิ ขันใจ
62023006805 นางสาวพรรณภา งามลาภ
62023006806 นางสาวกัญญรัตน� นิ่มนวล
62023006807 นายวรยศ เพ็งอุดม
62023006808 นางสาวทิวาพร นิลนา
62023006809 นายเกษม ธาราวัตร�
62023006810 นางสาวอรญา อินทร�เพ็ญ
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62023006811 นางสาวลลนา คํารักษ�
62023006812 นายชิตพงศ� ทัตตานนท�
62023006813 นางสาวนภัค น6อยศิริ
62023006814 นายจริวัฒน� อิ่มพันธุ�
62023006815 นางสาวธวัลพร ภูผา
62023006816 นายโพธิเทพ ทิพย�เทพ
62023006817 นางสาวฉัตรทิตา ปทุมานนท�
62023006818 นางสาวสกาวเดือน กระแสสืบ
62023006819 นางสาวพนิดา จํานงค�เวช
62023006820 นางสาววรรณวนัช ดีเวียง
62023006821 นางสาววชรวรรณ งามพรม
62023006822 นางสาวนภาพร ครองตน
62023006823 นายพรอิศรา เทียนบูชา
62023006824 นางสาวบุษยพัชร� มีลาภา
62023006825 นายประกายเพชร วีระสัย
62023006826 นายปฏิภาณ ศรีวิสุทธิชัย
62023006827 นายพรชัย เพียงภูเขียว
62023006828 นางสาวปวริศา สิทธิป1ญญา
62023006829 นางสาวพนิตพร ชมกุล
62023006830 นายกัมพลชัย ชนัทนาวา
62023006831 นายพีรพล ทรัพย�พืช
62023006832 นางสุนันทา เอี่ยมอนันต�
62023006833 นางสาวกชามาส แถวจัตุรัส
62023006834 นางสาวดารณี รื่นบุตร
62023006835 นางสาวจิรภา ขุนแร�
62023006836 ว�าที่ ร.ต.ชัยวัฒน� ธรรมวุธิวัฒน�
62023006837 นางสาวอัญชลีพร จันทร�โสม
62023006838 นายกิตติศักด์ิ หอมเนียม
62023006839 นางสาวศุภกร สุลินทราบูรณ�
62023006840 นางสาววรรณิภา ชุติวรรณ�
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62023006841 นางสาวพิสมัย วงค�คํา
62023006842 นางสาวชลนา กระกูลเพชรมาก
62023006843 นายรัฐพงศ� เครือทอง
62023006844 นายนฤเบศ รอดช6าง
62023006845 นางสาวจารุวรรณ มุงวงษา
62023006846 นางสาวชนานันท� ฐานหม่ัน
62023006847 นางสาวณัฐนันท� ทันสมัย
62023006848 นางสาวสุธัญญา นาคสังข�
62023006849 นายอดิศักด์ิ มีสัตย�
62023006850 นางสาวแคทรียา แฟงเอม
62023006851 นายไพรรัตน� กงล6อม
62023006852 นางสาวจารุวรรณ� เอกเอี่ยม
62023006853 นางสาวอาภา เพ็งเลิก
62023006854 นายเจษฎาภรณ� ฤทธ์ิกําลัง
62023006855 นายธนวัฒน� โพธ์ิเงิน
62023006856 นายนภัทร�ธนนันท� บัวเผื่อน
62023006857 นางสาวสุนิษา จันทรไกร
62023006858 นายภาณุพงษ� ฉิมโห6
62023006859 นางสาวสาวิตรี ฤทธ์ิบํารุง
62023006860 นางสาวอริสา สกุลดี
62023006861 นางสาวสุรีรัตน� โพธ์ิเรือง
62023006862 นายสุเนตร ผาสุข
62023006863 นายโอภาส สุขสมพืช
62023006864 นางสาวลลิดา วิจิตรนาวิน
62023006865 นางสาวอรนุช อุ�นแท�น
62023006866 นางสาวกมลรัตน� ไทยกลาง
62023006867 นางสาวอรพิน แซ�ต้ัน
62023006868 นางสาวพัชรี ปรีจิตร�
62023006869 นางสาวจันทร�จิรา เถ่ือนคํา
62023006870 นางสาวนภัทร พันธ�เจริญ
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62023006871 นางสาวสุภาวดี พุกเจริญ
62023006872 นายจิรวัฒน� กัณทัพย�
62023006873 นางสาวสุทธิษา จันเขียน
62023006874 นางสาวจุไรพร ผิวผ�อง
62023006875 นายกิตติภูมิ พลค6า
62023006876 นายภีรภัทร จตุพันธ�
62023006877 นางสาวนิภาพร ยาทิพย�
62023006878 นายวัศพล คุณารัตน�
62023006879 นางสาวอุไรพร ธิวันดา
62023006880 นางสาวนิศา บัวเพ็ชร�
62023006881 นางสาวภวิกา ปานแดง
62023006882 นางสาวสุริษา สุขอารมณ�
62023006883 นายวิทพันธ� พันธ�สุข
62023006884 นางสาวสุภาพร เล็กเมฆา
62023006885 นายกฤษณพล พุทธเษม
62023006886 นางนีรนุช เพ็ชรแพง
62023006887 นายอัครชัย ธาตุชัย
62023006888 นางสาวกวิสรา การสมเจตน�
62023006889 นางสาวพิธิดา มะลิรส
62023006890 นางอายุวดี สาทอง
62023006891 นางสาวพัณณ�ชิตา เดชาโชคฐิติวัฒน�
62023006892 นางสาวรัชนู อารีภักด์ิ
62023006893 นายเกษมศักด์ิ ทองใบ
62023006894 นางสาวกัลยารัตน� ช�วงชู
62023006895 นางสาวพิชญ�ชิชา แก6วอร�าม
62023006896 นายชัชวาลย� ลิ้นทอง
62023006897 นางสาวลดาวัลย� สุขประสิทธ์ิ
62023006898 นางสาวขวัญจิรา แย6มโพธ์ิ
62023006899 นางพรทิพย� พงศ�วัฒนโรจน�
62023006900 นางสาวปณพร สีหราช
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62023006901 นางสาวนุชจรี กล่ําคุ6ม
62023006902 นางสาวพรปวีณ� ศุภชุติศรีศักด์ิ
62023006903 นางสาวศิริรัตน� ฉุนเทศ
62023006904 นางสาวชุลีพร เรียนทับ
62023006905 นายวิรายา อินทมาน
62023006906 นางสาวจิราพรรณ� ภักดีสุขอนันท�
62023006907 นางสาวรุ�งนภา วงค�สุวรรณ
62023006908 นายบารอกัต หนูสงค�
62023006909 นางสาวป1ทมวรรณ ตุ6มเงิน
62023006910 นางสาวชุติกาญจน� ปNอมทอง
62023006911 นางสาวสาวิตรี ศรีแก6ว
62023006912 นางสาวสมหมาย รุ�งมิตร
62023006913 นางสาวรพีพรรณ พุ�มปาน
62023006914 นางสาวณัฐพร วงค�ก�อ
62023006915 นายวัชระ กอบเกตุ
62023006916 นางรุ�งอรุณ มณีกุล
62023006917 นางประภาวดี กิตตินันทกูล
62023006918 นายทวินันท� แรงเกษตร�วิท
62023006919 นางสาวเพ็ญลักษณ� ธนะเพียร
62023006920 นายฐกฤต นิลละออ
62023006921 นางสาวปุญญิศา นันทสุวรรณ�
62023006922 นางสาวสิชา แก6วสุวรรณ
62023006923 นางสาวกิตติมา จรจรัญ
62023006924 นายนิติกร ศรีบุญลอย
62023006925 นางสาวธนพร ไพบูลย�
62023006926 นางสาวบัณฑิตา รุ�งเรืองศรี
62023006927 นายศิริชัย มาฤทธ์ิ
62023006928 นายอัจจรงค� หมอนทอง
62023006929 นายกิตติ บารมี
62023006930 นางสาวจตุพร บุญไทย
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62023006931 นางสาวกัณฐิกา ตุ�นเจริญ
62023006932 นางสาวปุญยพัฒน� บัวศรีพันธุ�
62023006933 นางสาวณัฏฐนันท� พิทักษ�ประชา
62023006934 นางสาวธิดารัตน� สกุลไทย
62023006935 นางสาวชุติรัตน� ศรีทับ
62023006936 นางสาวนิศานาถ ภักดีสุข
62023006937 นางสาวพรชนก เฉลิมถ่ิน
62023006938 นางสาวเกตน�นิภา โห6ฉํ่า
62023006939 นางสาวสุจิตรา เหมเชื้อ
62023006940 นางสาวณิชชาพัชญ� เขียวรอด
62023006941 นางสาววรวรรณ ไตรทาน
62023006942 นางสาวจุฑามาศ พงณ�มี
62023006943 นางสาวน6องปอ ศิษย�ประเสริฐ
62023006944 นายวุฒิชัย กิจปาโมกข�
62023006945 นายเก�งกาจ พิทักษ�พันธกิจ
62023006946 นางสาวเกษวิไล ฤทธ์ิมงคล
62023006947 นางสาวนลพรรณ ตามสมัคร
62023006948 นางสาววนิดา สุกทัน
62023006949 นางสาววัชรินทร� นาทีราช
62023006950 นายพิรุณพงศ� นาคง
62023006951 นายจิรายุส มานพ
62023006952 นายณัฐกรณ� ฤทธ์ิทวี
62023006953 นายกิตติศักด์ิ จันทร�ย้ิม
62023006954 นางสาวปJยาภรณ� ชื่นชม
62023006955 นางสาวพลอยพันธน� เผื่อนฟ1ก
62023006956 นางสาวจิราภรณ� วงษ�มาก
62023006957 นางสาววรางรัตน� บัวขาว
62023006958 นางสาวธิติยา กิจสอาจ
62023006959 นายสัญชัย อินทรัมย�
62023006960 นายปฏิพัทธ� อุกอาจ
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62023006961 นางสาวกฤติยา แสงหิ่งห6อย
62023006962 นายอนุรักษ� เรืองเดช
62023006963 นายบรรณวิทย� แนวกิติ
62023006964 นางสาวรุ�งทิวา ดวงแก6ว
62023006965 นางสาวเกศวลี ประสิทธ์ิ
62023006966 นางสาววรรณรัตน� ทองชมภูนุช
62023006967 นางเกวลี บุพพพันธุ�
62023006968 นางสาวนัชชากร กรานโต
62023006969 นายณัฐวัฒน� วังไธสง
62023006970 นางสาวสุกานดา พวงจําปา
62023006971 นางสาวกาญจนา แช�มช6อย
62023006972 นายฉัตรเศรษฐ� เวรอักษร
62023006973 นายศิริกรณ� สมศักด์ิ
62023006974 นางสาวกุลธิดา รุ�งกรุด
62023006975 นายสาธิต อนุศาสตร�
62023006976 นายอภิวัตร ไชยแขวง
62023006977 นายเกริกกริช สุขีลักษณ�
62023006978 นางสาวณัฐชา นิระหานี
62023006979 นางสาวณัฐภารัตน� ศรีสวัสด์ิ
62023006980 นางสาวธัญพิชชา สังข�เหฟNา
62023006981 นางสาวธนัชศิกานต� แก6วกระจ�าง
62023006982 นางสาวชัชญาณิช กฤษณะบัญญัติ
62023006983 นางสาวนิฤมน นาคมี
62023006984 นางสาวรพีพรรณ ด6านวังขวา
62023006985 นางสาวจิตรกัญญา วังสาร
62023006986 นางสาวสุวนันท� เต6าสุวรรณ�
62023006987 นางสาวอภิชญา แสงสําราญ
62023006988 นางสาวมานิตา กายา
62023006989 นางสาวชโลธร ด�านรักสวย
62023006990 นางสาวสุภาพร แกล6วกะสิกิจ
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62023006991 นางนพรัตน� ม่ันพุฒ
62023006992 นางสาวชลธิชา เทียนงาม
62023006993 นางสาวนวพร ศรีอร�าม
62023006994 นายวัชรพงษ� แสงภู�
62023006995 นางสาวจีรนันท� ปานสุริยะ
62023006996 นางสาวอมรรัตน� คําสิงห�
62023006997 นางสาวนราทิพย� ปาละนันท�
62023006998 นางสาวกําไลรัตน� ใบไกร
62023006999 นางสาวพรทิพย� แก6ววิเชียร
62023007000 นายเฉลิมชาติ คําจันทร�
62023007001 นางสาวธัญวรรณ ศิริแตง
62023007002 นางสาวเยาวลักษณ� สดใส
62023007003 นายอธิวัฒน� ศรีรักษา
62023007004 นางสาวกฤติภรณ� สุพรรณ
62023007005 นางสาวเกศรินทร� เจียมจักร�
62023007006 นายกษิภัท เจ๊ียะทา
62023007007 นางสาวรัชนีกร สิริพิทักษ�เดช
62023007008 นางสาวกานต�นภัส คชพงษ�
62023007009 นางสาววิยะดา อินคําน6อย
62023007010 นางสาวสุรินทร�ชา ฤทธ์ิพยงค�
62023007011 นางสาวศลิษา กําจัดโรค
62023007012 นางสาวรุจิรา เผ�าพรม
62023007013 นางสาววิลาวรรณ รุ�งโรจน�
62023007014 นางสาวปริภาดา จิตรเอื้อตระกูล
62023007015 นายศุภชัย ลือชา
62023007016 นางสาววิศนา กรีวิทย�
62023007017 นางสาวจิราภา บุญปลอด
62023007018 นางสาววันทนีย� สุขทรัพย�ศรี
62023007019 นางสาวนรินทร�พร ริมขามปNอม
62023007020 นางสาวปภาวี บุญยะรัตน�
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62023007021 นายศฏพรรษ ใจแจ6ง
62023007022 นางสาวกนกพร สมหมาย
62023007023 นายศักด์ิดา ดวงวิไล
62023007024 นางสาวลลิตา ยงเขตการณ�
62023007025 นางสาวอินทุอร ทองแบน
62023007026 นายจารุพัฒน� วรรณทวี
62023007027 นางสาวนริศรา มหะหมัด
62023007028 นางสาวกนกวรรณ บุญมาเปรม
62023007029 นางสาวรพีพรรณ พระทอง
62023007030 นางสาวสิริพร แจ6งพร
62023007031 นางสาวนัยเนตร ตรีวิชา
62023007032 นายจิรายุทธ สุนันสา
62023007033 นางสาวสิรีธร จันทร�นิล
62023007034 นางสาวชริณทร�ทิพย� พันธ�ธง
62023007035 นางสาวรุ�งอรุณ หนูเผ�า
62023007036 นางสาวเบญจวรรณ นาคนัตถ�
62023007037 นายสุริยนต� แก6วคําแก6ว
62023007038 นายเอกราช คําพร
62023007039 นางสาวนันท�นภัส ม่ันสัตย�
62023007040 นางสาวอัญญานี ศรีสวย
62023007041 นางสาวอธิชา พงษ�ชาลี
62023007042 นางสาวภัสวรินทร� พูลสวัสด์ิ
62023007043 นางสาวนรานันทร� เอื้อยศรี
62023007044 นายกฤษฎ์ิลภณ การมิตรี
62023007045 นายธนรักษ� เพชรประดิษฐ
62023007046 นางสาวเนตรทราย เสือสิงห�
62023007047 นางสาวสุภารัตน� กาฬภักดี
62023007048 นางสาวรัตนภรณ� ตะโกท�า
62023007049 นางสาววัชรินทร� สายศิลปF
62023007050 นางสาวพชรพร ใหลสกุล
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62023007051 นางสาวโสภาพรรณ วงค�ศรี
62023007052 นางสาวสายทอง บรรดาศักด์ิ
62023007053 นายวิทิตชัย ทองนาค
62023007054 นายชวกร สุขเลี้ยง
62023007055 นางสาวศิริประไพ แสนใจ
62023007056 นางนันท�นภัส สร6อยระย6า
62023007057 นางสาวพนัสดา แสนศิริ
62023007058 นางสาวนิชชา โพธ์ิศรี
62023007059 นางสาวธิราภรณ� ใครสาคลี
62023007060 นางสาวฐิติกาญจน� สมโปรด
62023007061 นางสาวจีรพร กลิ่นจันอัด
62023007062 นางสาววรันญา วีระพงษ�สุชาติ
62023007063 นางสาวแก6วใจ ฉิมทอง
62023007064 นายทวีศิลปF อินทร�ทรัพย�
62023007065 นางสาวกรกมล ทรัพย�เวช
62023007066 นางสาวปวรรัตน� เฮ6าแสง
62023007067 นางสาวพัชราภรณ� เดชอินทร�
62023007068 นางสาวกนกรัตน� อินอ�อน
62023007069 นายณัฐชาณณ ขาวบุบผา
62023007070 นางสาวชวนพิตร แก6วมาก
62023007071 นางสาวสมสุดา มาลาภิรมย�
62023007072 นางสาววัลลิภา ดีกัง
62023007073 นางสาววันศนิ ย่ิงผล
62023007074 นายธนา จํานงค�ศาสตร�
62023007075 นายพัชรพล ตามสมัย
62023007076 นางสาวสุธิดา จิตร�วิชัย
62023007077 นายเกรียงศักด์ิ มีรอด
62023007078 นางสาวนัชนันท� เปลื้องหนองเรา
62023007079 นางสาวอมรรัตน� อ�อนศรี
62023007080 นางสาวกิริตา เกษรทอง
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62023007081 นางสาวฐิติพร ส�งศรี
62023007082 นายชายฤทธ์ิ เขตศุภโชติกุล
62023007083 นางสาวกนกพรรณ อินตRะลอ
62023007084 นางสาวณัฐณิชา อําพานนท�
62023007085 นางสาวจมาภรณ� บุญตา
62023007086 นางสาวปรียาภรณ� เทียนดํา
62023007087 นายปJยวัฒน� ศรประจักร�ชัย
62023007088 นายสามารถ งามขํา
62023007089 นางสาวสุมาริน ไตรอุโภค
62023007090 นายภัทรพงศ� บุญธรรม
62023007091 นางสาววนัชพร ธาราแสวง
62023007092 นางสาวธนัทนิชา เนียมงาม
62023007093 นางสาวเจนจิรา คําบุดดี
62023007094 นายเจตวัตร พลายพันธุ�
62023007095 นายสุรศักด์ิ บุญบําเพ็ญ
62023007096 นางสาวพนิดา โคติเวช
62023007097 นางชนิสรา อ�อนละมูล
62023007098 นางสาวณัฎฐา ต้ึงเจริญ
62023007099 นายวิทศรุต นามสามล
62023007100 นายภราดร บัวศรีน้ําผึ้ง
62023007101 นายเกียรติศักด์ิ จิตร�เที่ยง
62023007102 นางสาวรัตนา ดําคํา
62023007103 นางสาวชนกนันท� พุ�มช�วง
62023007104 นางสาวนัฐชนันทน� นามวงษา
62023007105 นายเอกพจน� วัดศรี
62023007106 นางสาวนันทนุช สุทธิฤกษ�
62023007107 นางสาวนวพร ศรีนุ6ย
62023007108 นายจิรพัฒน� ทิพย�รัตน�
62023007109 นางสาววิภารัตน� พ�วงวิจิตร
62023007110 นางสาวสาลินี นาคลําภา
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62023007111 นายเดชอุดม แสงบุญ
62023007112 นายนวิน วงษ�สัจจะ
62023007113 นางสาวศิริลักษณ� บํารุงวุธ
62023007114 นางสาวธนิดา อยู�วัฒนา
62023007115 นางสาวเสาวรส ตาตRะคํา
62023007116 นางสาวนฤมล ธาราวัตร�
62023007117 นางสาวอัจฉรา สาทรอด
62023007118 นางสาวศิริรัตน� ทองสร6อย
62023007119 นางสาวจิระประภา ป1ดถา
62023007120 นางสาวกาญจนา ปาดี
62023007121 นางสาวสุวรรณา ตลุ�มเครือ
62023007122 นางป1ทมาวดี ขาวสัก
62023007123 นายภัทราวุฒิ โผแพ
62023007124 นางสาววิภาวี จอมพงษ�รื่น
62023007125 นางสาวอุมาวดี แสนรักษ�
62023007126 นางสาวจิรกาญจน� อาจขํา
62023007127 นายธีรยุทธ ชูวิเชียร
62023007128 นายวิเชียร ผกาแก6ว
62023007129 นางสาวชลลดา สําเริง
62023007130 นายปารเมศ ตรีสาร
62023007131 นางสาววิภาวรรณ ต6องเชื้อ
62023007132 นายวิศรุต ชลารักษ�
62023007133 นายรุ�งเพชร วันจันทร�
62023007134 นางสาวศรุดา แก6วแสงอินทร�
62023007135 นางสาววรัญญา โพธ์ิสามต6น
62023007136 นางสาวสุนันทา สระทองแพ
62023007137 นางสาวภาณุมาศ อานุภาพภราดร
62023007138 นางสาวรุ�งลาวัลย� ดมมณีกรณ�
62023007139 นายสุนทร วารีศรี
62023007140 นางสาวกมลชนก แย6มสรวล
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62023007141 นางสาววิภาวี ดวงทิพย�
62023007142 นางสาววณัฐชญา สรสุชาติ
62023007143 นางสาวนุธิดา สกุลเพชรอร�าม
62023007144 นางสาววิยะดา โทนะบุตร
62023007145 นางสาววรนุช พุ�มกล�อม
62023007146 นางสาวณัฐธิดา กวยะปาณิก
62023007147 นางสาววณิดา เฉลยอาจ
62023007148 นางสาวพรประภา สมใจ
62023007149 นางสาวสุธาทิพย� เฟUKองฟูลอย
62023007150 นายภานุกร สว�างพ้ืน
62023007151 นางสาวพัฒนาวดี บูระพิน
62023007152 นายกานดิศ สุขสว�าง
62023007153 นางสาวนันท�นภัส ภาคาเดช
62023007154 นางสาวพรนภา เจริญมา
62023007155 นางสาวปวรวรรณ อ�อนสุระทุม
62023007156 นางสาวสมาภรณ� ศรีหะวัต
62023007157 นางสาวเมวดี เพ็งอ่ํา
62023007158 นายปกปNอง จุลโมกข�
62023007159 นางสาวปพิชญาณ� ศรีวิลัย
62023007160 นางสาวสุภาพร สมบัติ
62023007161 นางสาวกาญจนา งานไว
62023007162 นายธนพล อ6อนช6อย
62023007163 นางภัชณภา พลเสน
62023007164 นางสาวพลอยไพลิน แสงแก6ว
62023007165 นางสาวสุทธิดา บุญขยาย
62023007166 นายโสรัจจ� เต๋ียวงษ�สุวรรณ�
62023007167 นางสาวชลดา ป1ดทุมมี
62023007168 นายธรรมสรณ� ภูพิสิฎฐ�พล
62023007169 นายรุ�งโรจน� โตเต็ม
62023007170 นางสาวพิชชาพร เพ็งพูน
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62023007171 นายสุรสีห� โลหะศิริ
62023007172 นายธนัตพงศ� ศรีปา
62023007173 นางธัญรัตน� จันมะณี
62023007174 นายวันเฉลิม บุญประจันทร�
62023007175 นางสาวนัฐริกา แสนสาร
62023007176 นางสาวนารีรัตน� สิงห�ดา
62023007177 นางสาวขวัญใจ ทองดี
62023007178 นางสาวนาราภัทร เจือจาน
62023007179 นางสาวสิริพร จันทร�มา
62023007180 นางสาวสุภาพร ชาวระหาร
62023007181 นายสถาพร บรรเทิงใจ
62023007182 นายเจริญ วาชัยศรี
62023007183 นายวิศรุต มีทรัพย�ม่ัน
62023007184 นายสุทธิพงษ� งามรั้ว
62023007185 นางสาวณัชชา เบ6าชาลี
62023007186 นางสาวจารุณี เผ�าฤทธ์ิ
62023007187 นางสาวอาทิตยา สาลีผล
62023007188 นางสุนันทา บุญปกครอง
62023007189 นางสาวจารุวรรณ จ�ามอญ
62023007190 นางสาวสุกานดา อินทร�คล6าย
62023007191 นางสาวพัชรี สีสว�าง
62023007192 นายรชต ชัยศรีชุติชัย
62023007193 นายชนะพงษ� จันโทกุล
62023007194 นายหิรัณยพงศ� เย่ียงยงค�
62023007195 นางสาวชนม�ณานันท� ชะฎา
62023007196 นางสาวกัลยาณี สันจร
62023007197 นางสาวกนกพรรณ ธิจันทร�
62023007198 นางสาวสุพัตรา สราคํา
62023007199 นางสาวสุณิสา สุทธิคํารณ
62023007200 นางสาวพันธิตรา วงค�สายสม
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62023007201 นางสาวรัชฎา สลุงอยู�
62023007202 นางสาวสุกัญญา ภิญเดช
62023007203 นางสาวยุพารัตน� โสภีพจน�
62023007204 นางสาวปภัสสร พรมสุริย�
62023007205 นางสาวรัตติยาภรณ� เดชทอง
62023007206 นางบุศรา แสงประสิทธ์ิ
62023007207 นายธนกร ศรีเพ็ชร
62023007208 นายวิทวัส จันทร�ศรี
62023007209 นางสาวกัญญารัตน� จันทร�กลั่น
62023007210 นางสาวอรจิรา มะลิทอง
62023007211 นายเจตนิพัทธ� สายมณี
62023007212 นางสาวรัศมี มีมุข
62023007213 นางสาวทิพปภา ป1ญโญวาส
62023007214 นางสาวมัณทนา เป]งยาวงค�
62023007215 นางอาภรณ� พ่ึงเพียร
62023007216 นางสาวเบญจพร ซังบิน
62023007217 นายจตุพัฒน� บุบผา
62023007218 นางสาววริศรา ย่ิงเจริญ
62023007219 นางศิริพร เกิดศรี
62023007220 นางชญาณ�พิมพ� พิมพาลัย
62023007221 นางณัฐกฤตา รัตนวงศ�
62023007222 นางสาวอัญชลี พงศ�ภัคศิริ
62023007223 นางสาวธัญญารัตน� พูลทรัพย�
62023007224 นางสาวดวงกมล ประเสริฐทรัพย�
62023007225 นางสาวพัชราภรณ� นาหมีด
62023007226 นายศุทธิ โรจนรัตน�
62023007227 นายพนมกร กรุ�นทอง
62023007228 นายนิติศาสตร� พันธุ�เพ็ง
62023007229 นายสุชาติ โพนทอง
62023007230 นายวิษณุ เจริญรส
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62023007231 นางสาวน้ําฝน เพาะบุญ
62023007232 ว�าที่ร6อยตรีหญิงสุนทรี ไชยมงคล
62023007233 นางสาวณัฐธยาน� อิราชา
62023007234 นายวิทวัส แสงสุวรรณ
62023007235 นายนฤพล กวานห6อง
62023007236 นางสาวศศิธร สําเนียงวรรณ
62023007237 นายทินกร มันมะนี
62023007238 นางสาวมุกชรินทร� ดอนแก6ว
62023007239 นางสาวโสภา ลีระวีเกียรติ
62023007240 นางสาวระพิพัชร� อิศรางกูร ณ อยุธยา
62023007241 นายสุทัศน� ตันตระกูล
62023007242 นางสาวปฐมาภรณ� รักชะนะงาม
62023007243 นายอัษฎายุธ รอดเจริญ
62023007244 นางสาวชลิดา อินทร�พาเพียร
62023007245 นางสาวกุลภรณ� กลับดี
62023007246 นางสาวนิศารัตน� แสงโพธ์ิ
62023007247 นางสาวปนัดดา มณีศรี
62023007248 นางสาวกาญจนา ด6วงมูล
62023007249 นายพัชรพล กันเกตุ
62023007250 นายคุณานนท� ขําวงษ�วสุรัตน�
62023007251 นางสาวสุมาลี โพธ์ิแข็ง
62023007252 นางสาวณัชชา กลิ่นเล็ก
62023007253 นายมนตรี ทองตะคุ
62023007254 นางสาวนันท�นภัส อุ�นสนิท
62023007255 นางสาวจิราภรณ� ยากรณ�
62023007256 นางสาวสุนทรี ชาญธัญกรณ�
62023007257 นายเชาวลิต ชีนิมิตร
62023007258 นายซัยพูลเลาะ บือราเฮง
62023007259 นางสาววรรณณิชา สุขนิรันดร�
62023007260 นางสาวอนันตา วงษ�จิรโชติ
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62023007261 นางสาวชญานี จันทร�หนัก
62023007262 นางสาวภณิตา อ�อนวิมล
62023007263 นางสาวนภาพรรณ หนิมพานิช
62023007264 นางสาววิภากรณ� โกกิจ
62023007265 นายณรงค�พล ทวีสุข
62023007266 นางสาวปริฉัตร ชุ�มสูงเนิน
62023007267 นางสาวศศิกานต� มานะกุล
62023007268 นายเทพณรงค� บานไม�รู6โรย
62023007269 นางสาวสมบุญ พูลเกลี้ยง
62023007270 นางสาวมธุรดา ตาเมือง
62023007271 นางสาววิชุตา ทินวงษ�ปาน
62023007272 นางสาวขวัญฤทัย พืชจันทร�
62023007273 นายเกียรติศักด์ิ เก้ือลาย
62023007274 นางสาวธีรกานต� ทศรฐ
62023007275 นางสาวณัฐธิดา สังวาลย�วงษ�
62023007276 นางสาวสุดารัตน� แสงสว�าง
62023007277 นางสาวเจนจิรา โตแก6ว
62023007278 นางสาวกมลทิพย� ภาคทรัพย�ศรี
62023007279 นางสาวนิตยา ขาวพันธ�
62023007280 นางสาวธัญญลักษณ� นอขุนทด
62023007281 นางสาววิไลลักษณ� กุหลาบมงคล
62023007282 นายเกรียงศักด์ิ คงสมฤกษ�
62023007283 นางสาวศศิกานต� ประทีปโชติพร
62023007284 นางสาวพิมพ�ชนก ชนะบุญ
62023007285 นางสาวณัฐกานต� อนุมา
62023007286 นางสาวธิดารัตน� เจริญผล
62023007287 นายธวัชชัย มะกล่ําทอง
62023007288 นายปกครอง สัตถาวร
62023007289 นางสาววันวิสา วงษ�คล6อย
62023007290 นางสาวทิพรัชต� แสงงาม
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62023007291 นางสาวศิริลักษณ� แสงสุริยา
62023007292 นายฑิตถากร บุญวาส
62023007293 นางสาวภาวิดา จันวดี
62023007294 นายนพคุณ ใยเทศ
62023007295 นางสาวสุพรรษา จันทร�สุกปลั่ง
62023007296 นางสาวกนกวรรณ เรืองฉาย
62023007297 นางสาวพนิดา ฤทธ์ิประเสริฐ
62023007298 นางสาวนฤมล จันทร�เต็ม
62023007299 นางสาวอารยา เล็กล6วน
62023007300 นางสาวปาริชาติ ยินดีวงษ�
62023007301 นายอาทิตย� ผาลา
62023007302 นางสาวชลนิภา วงศ�สุภาพ
62023007303 นางสาวปวีณา พรมศรี
62023007304 นายปานเทพ กุลนาดา
62023007305 นางสาวอรัชพร มธุพจน�
62023007306 นางสาวอิศราภรณ� รู6รอบดี
62023007307 นางสาวศุสดา ไหวพรม
62023007308 นางสาวภัตราชิณี วงศ�จันทร�
62023007309 นางสาวพิริยา ก6อนป1ญจก
62023007310 นางสาวพิมสุดา นาคเอก
62023007311 นางสาวปฐวีกานต� พูลพานิช
62023007312 นายเกรียงไกร เต็มภักดี
62023007313 นางสาวจิราพัชร อาจขํา
62023007314 นางสาวสุกัญญา จันทร�บาลใจ
62023007315 นางสาวชลธิชา เชื่องวงษ�
62023007316 นางสาววันวิสาข� ธนะเนตร
62023007317 นางสาวสุกัญญา เกตุสีสังข�
62023007318 นางสาวนภาลัย ข6อก่ิง
62023007319 นางสาวจิรัชญา พันธุ�ทอง
62023007320 นางสาวสิริมา มาลากรรณ�
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62023007321 นางสาวศิรพัสสร นัยจิตร
62023007322 นางสาวชฎาณิศ พรมโสภา
62023007323 นางสาวอมรวรรณ แก�นไทย
62023007324 นางสาวสุนีย�พร ภิรมย�ยา
62023007325 นางสาวมณทิรา โสมทองแดง
62023007326 นายสิขรินทร� ทองเปลว
62023007327 นางสาวรักขณา บัวพรรษา
62023007328 นางสาวจงกลนี ราชสุข
62023007329 นางสาวจุฑาพร คงสมแดน
62023007330 นางสาวก่ิงกาญจน� คําลือ
62023007331 นายธีรพงษ� นาควงค�
62023007332 นางสาวกัลยาณี ไกรจูมพล
62023007333 นางสาวมนทกานต� ขอพร
62023007334 นางสาวจิรวรรณ ประยูรวงศ�
62023007335 ว�าที่ร6อยตรีหญิงสุจินดา แสงหิรัญ
62023007336 นายจัตุพฤทธ์ิ อุสส�าห�กิจ
62023007337 นายสุรศักด์ิ ศรีปาน
62023007338 นางสาวณิชพักตร� สาทิพจันทร�
62023007339 นางสาววัชรี สงวนธนวิทย�
62023007340 นางสาวจิรัชญา เย6ยโพธ์ิ
62023007341 นางสาววราภรณ� ไฝก่ิง
62023007342 นายณัฐพล ชื่นอารมณ�
62023007343 นางสาวนันทพัทธ� โสดชัยชิด
62023007344 นางสาวทัชภรณ� พันธุ�ชื่น
62023007345 นางสาวกาญจนา ปNอมคํา
62023007346 นางสาวพิชญา คําภูแสน
62023007347 นางสาวกัญญา สุดสะอาด
62023007348 นางสาวภัทรา จ6อยฉิม
62023007349 นายปJยะ พินโญ
62023007350 นางสาวจันทกานต� หวัดแหวว
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62023007351 นางสาวจินตนา วงษ�ประเสริฐ
62023007352 นายขจรศักด์ิ นิลทวงษ�
62023007353 นางสาวปนัดดา เกตุแก6ว
62023007354 นางสาวน6องใหม� ศรีมือดี
62023007355 นางสาวจันทร�จิรา จ๋ิวอ�อน
62023007356 นางสาวณัฐกานต� หอมขจร
62023007357 นางสาวชุติมา ฉายเนตร
62023007358 นายบัณฑิต ขําวงษ�
62023007359 นางสาวนิโรบล ควบคุม
62023007360 นางสาวอัญชลี น6อยคํา
62023007361 นางสาวศิริกัญญา กุศลสุข
62023007362 นายชิษณุพงศ� จตุนาม
62023007363 นางสาวพัชรินทร� เทพวงค�
62023007364 นายอาทิตย� สายพันธ�
62023007365 นางสาวหนึ่งฤทัย แสนสุข
62023007366 นางสาวชื่นจิต จันทร�ขจร
62023007367 นางสาวอังคณา ชิตปรีชาชัย
62023007368 นางสาวศันสนีย� ทาโย
62023007369 นางสาวดวงใจ จันทง
62023007370 นางสาวปณิดา ตระกูลเจริญ
62023007371 นางสาวธัชชมธร สิงห�ครุ
62023007372 นางสาวศุภารัตน� สุรีย�
62023007373 นางสาวณัฐริกา สีหมากสุก
62023007374 นางสาวณัฐนิชา เซ็นเสถียร
62023007375 นายอิสริยะ คําเอม
62023007376 นางสาวณัฐนันท� จําเนียรทรง
62023007377 นางสาววรัญญา ทองคําเขียว
62023007378 นายอธิพัชร� นามพุทธไชยศิริ
62023007379 นางสาวรัตนาภรณ� เมืองจันทร�
62023007380 นางสาวศศิโสม เพชรพรรณ
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62023007381 นางสาวป1ญณัฐ อ่ําผ�อง
62023007382 นายศราวุฒิ วิชัย
62023007383 นางสาวภริตา สุชล
62023007384 นางสาวชาริกา วิมุติ
62023007385 นางสาวรัตนากร หลวงภักดี
62023007386 นางสาวภัทราภรณ� พงหันษา
62023007387 นางสาวฐิดากาญจน� จรัญรัตน�จุฑาภัค
62023007388 นางสาววรัมพร ใจมนต�
62023007389 นางสาววรรณพร คูหาทอง
62023007390 นางไพริน มาโต
62023007391 นายปฐมพงศ� พานแก6ว
62023007392 นางสาวสุรีวรรณ กองมา
62023007393 นายรณกร ศิริ
62023007394 นางสาวศรีรัตน� คุณุรัตน�
62023007395 นางสาวเตือนใจ กิมหงวน
62023007396 นางสาวสิริณัฏฐ� แตงมีแสง
62023007397 นางสาวเพ็ญวดี แจ�มใส
62023007398 นางสาวกาญจนา ทองมา
62023007399 นางสาววรรณพร คุ6มบุญ
62023007400 นางสาวนันทริกา ครุธามาศ
62023007401 นายวิทยา กันยา
62023007402 นางสาวมีนา หมํ่ายะลี
62023007403 นางสาวกรรณิการ� งามประเสริฐ
62023007404 นายภูริสิริ มากทองมณี
62023007405 นางสาวนุชรี ถีจันทร�
62023007406 นางสาววรรณนิตษา พานเงิน
62023007407 นางสาวศราภรณ� เข่ือนจันทร�ทึก
62023007408 นางสาวอภิชญา ม่ังมี
62023007409 นางสาวพัชราภรณ� กุหลาบ
62023007410 นายอานันต� ชาญเดช
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62023007411 นายธวัชชัย คําโหมด
62023007412 นางสาววัชราวลี นัยกิจ
62023007413 นางสาวสนธิยา เพ็งอําไพ
62023007414 นางสาวเพ็ญนภา แย6มกลีบ
62023007415 นางสาวณัฐมน ทรงประวัติ
62023007416 นางสาวรัชดาภรณ� ขยายฤทธ์ิ
62023007417 นายธีระพงศ� ยอดชมญาณ
62023007418 นางสาววนิดา ก6านพิมาย
62023007419 นางสาวธัชพร ฤกษ�ฉาย
62023007420 นางสาวเกวลี แจ6งสว�าง
62023007421 นายสุวรรณ� นิ่มวงค�
62023007422 นางสาวประภากร พูพวงจันทร�
62023007423 นางสาวธันยพร แซ�อุน
62023007424 นางนุชจริน เสริมสวัสด์ิ
62023007425 นางสาวอรชร อ�อนเลิศ
62023007426 นายทนงค�ศักด์ิ เพ็งไสย
62023007427 นางสาวฐานิกา วัฒนเสรี
62023007428 นางสาวปวีณ�สุดา ม�วงเงิน
62023007429 นางสาวรัตนา กลิ่นประหลาด
62023007430 นางสาวจรรยา ครองญาติ
62023007431 นางสาวสุดาภรณ� ขุนวงษ�
62023007432 นางสาวมินตรา อุทัยฉาย
62023007433 นางสาวสุภามาศ บัวกองโค
62023007434 นายราชพฤกษ� เขียวผึ้ง
62023007435 นางสาวเมทินี เหล็กสีขาว
62023007436 นางสาวชลธิชา ศรีแก6ว
62023007437 นางสาวชนากานต� แสงภู�
62023007438 นางสาวอักษราภัค เครือสุวรรณ
62023007439 นางสาวกรรณ�ภิรมย� คําล6อม
62023007440 นางสาวพรปวีณ� โพธ์ิกิม
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62023007441 นางสาวชณิตา จาพงษ�
62023007442 นางสาวณีรนุช ธงชัย
62023007443 นายเพชร ศรีอินทรสุทธ์ิ
62023007444 นางสาวคชาภรณ� คาตาทซึ
62023007445 นางสาวพราวพลิน วัชรจารุเศรษฐ�
62023007446 นายจิรพงศ� เรียนไธสง
62023007447 นางสาวกนกวรรณ ปJKนสุวรรณ
62023007448 นางสาวทินนา เนียมจํารัส
62023007449 นายณภากร เนตรอินทร�
62023007450 นางสาวสุกฤตา จิววัฒนารักษ�
62023007451 นางสาววรรนิษา นารี
62023007452 นางสาววชิรานี สีม�วง
62023007453 นางสาวนิภา ประทับศักด์ิ
62023007454 นางสาวชณัญทิตา เกตุนาค
62023007455 นางสาวรุ�งระวี มังกรทอง
62023007456 นางสาวศิริพร พริบไหว
62023007457 นายปรีชาวุฒิ พิมพ�ภักด์ิ
62023007458 นางสาวเสาวคนธ� พัฒผล
62023007459 นางสาวสุรัสวดี สุขพระจันทร�
62023007460 นางสาวสุพรรษา ฤกษ�ดี
62023007461 นางสาวสุวรรณา บัวระภาพ
62023007462 นางสาวกัลยาณี ใฝ;เปรมปรีด์ิ
62023007463 นายกิตตินันท� สันธิ
62023007464 นางสาวสิริลักษณ� อิ่มสําอางค�
62023007465 นางสาวกนกกร ล6อมมหาดไทย
62023007466 นางสาวณัฏฐา ขันธพร
62023007467 นางสาวอารดา ประดับวงศ�
62023007468 นางสาวนริศรา ดอนจักร�
62023007469 นางสาวณัฎฐณิชา กุลพัฒนานันท�
62023007470 นางสาวอมรรัตน� สินสวัสด์ิ
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62023007471 นางสาวนวรัตน� เอี่ยมรอด
62023007472 นางสาววานิสา ทาบุญ
62023007473 นางสาวสราภรณ� ไตรเนตร
62023007474 นายวีระยุทธ ย้ิมสงวน
62023007475 นายวีรวิทย� ศักด์ิสุราลัย
62023007476 นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
62023007477 นางสาวชญาพร นางแล
62023007478 นางสาวอัญชรีพร กองแก6ว
62023007479 นายสิทธิกร ปNองกัน
62023007480 นายพลาศิษฎ� ป1ตถา
62023007481 นางสาวกฤติยา บัวบุตร�
62023007482 นายวสุพล ดาวสุข
62023007483 นายสุทธิพงษ� ทาจู
62023007484 นางสาวคณัสวรรณ กรรขํา
62023007485 นางสาวทิพวรรณ สวนบ�อแร�
62023007486 นางสาวมุจรินทร� ทองโสภา
62023007487 นางสาวจุฑามาศ เด�นดวงเดือน
62023007488 นางสาวสุนิษา พิมพาศรี
62023007489 นายสุรศักด์ิ คนคง
62023007490 นางสาวพรทิพา เหล�ามา
62023007491 นางสาวศศิธร รักกสิกรณ�
62023007492 นางสาวมริษา อาจบุราย
62023007493 นางสาวพีระยา คงเขียว
62023007494 นางสุภาวดี พลอยกระจ�าง
62023007495 ว�าที่ร6อยตรีดุสิต มีชนะ
62023007496 นางสาวปJยธิดา ภูครองนาค
62023007497 นายวิจักขณ� สินมา
62023007498 นายสยามเกียรติ แผ�นแก6วนฤนาท
62023007499 นางสาวรุ�งนภา ส�วงเมา
62023007500 นางสาวอรพรรณ พิมพ�ทอง
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62023007501 นางสาววิภานันท� หมีเงิน
62023007502 นางสาวรัตติกาล อินทร�สุข
62023007503 นางสาววรารัตน� ลือวิชานะ
62023007504 นางสาวลักษิกา พุ�มพฤกษ�
62023007505 นางสาวนันท�วดี พรรณวิเชียร
62023007506 นายญาณาธิป หาญกล6า
62023007507 นางสาวศิริขวัญ ปานศักด์ิ
62023007508 นางสาวสุภัสสร สุขอ�อง
62023007509 นางสาวชญาณี ชินวิภาส
62023007510 นายภาณุวัฒน� ต้ังธงชัยวิริยะ
62023007511 นางสาวนิสา บุญบาง
62023007512 นางสาวธัญชนก บุญแปลง
62023007513 นางสาวพิมพวรรณ วงษ�การค6า
62023007514 นางสาวศศิธร รักการงาน
62023007515 นางสาวรัตติยาภรณ� สุขสมบูรณ�
62023007516 นางสาวมุทิตา รูปชัยภูมิ
62023007517 นางสาวธารีรัตน� รักษา
62023007518 นางสาวขวัญชนก พันธุ�พล
62023007519 นางจิดาภา ปุณยธรศักด์ิ
62023007520 นางสาวเอื้อมฟNา แก6วเกิด
62023007521 นางสาวป1ญญาพร รอดรักษา
62023007522 นายทายวุฒิ ป1Pนนาค
62023007523 นางสาวฐิติมา ประดิษฐ
62023007524 นางสาวรภัสสรณ� ทองสุข
62023007525 นายวีรชัย ภู�แสนสะอาด
62023007526 นางสาวรมิดา ประทุมศรี
62023007527 นางสาวอมินตรา แก�นวงค�
62023007528 นางสาวปJยรัตน� ใจลังกา
62023007529 นางสาวจุฑามาศ แก6วเนตร�
62023007530 นายกฤษฎา ผ�องใส
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62023007531 นายกานตพงศ� อันภักดี
62023007532 นางสาวญาณี น6อยคํา
62023007533 นางสาวสุภาพร มีประเสริฐ
62023007534 นายทัศนัย รอดภัย
62023007535 นางสาวมณีรัตน� จีนะวรรณ
62023007536 นางสาวศุภรัตน� บัวรอด
62023007537 นางสาวชนานันท� นามไพร
62023007538 นางสาวสิริวัฑ ป1ญญาสมบัติ
62023007539 นางสาวเพ็ญพักตร� พงษ�พันธ�
62023007540 นายนราศักด์ิ ไหมมาลา
62023007541 นายพรสรวง เกตุจําปา
62023007542 นางสาวสมปกรณ� งามชื่น
62023007543 นางสาวภรภัทร สุภาเพียร
62023007544 นางสาวชลาลัย รัตแสนศรี
62023007545 นายศุภฤกษ� ประคองศรี
62023007546 นางสาววรรณฤดี ภู�เกตุ
62023007547 นางสาวณัฐรดา ญาณจรูญ
62023007548 นางสาวอภัสสร ศรีสว�าง
62023007549 นางสาวกฤติกา ฐาต�าย
62023007550 นายศิริพงษ� พานทอง
62023007551 นางสาวแววตรา ศักด์ิศรี
62023007552 นางสาวชมพูนุช ร�มเย็น
62023007553 นางสาววันวิสา สุวรรณริน
62023007554 นางสาวธีราภรณ� พกาวัน
62023007555 นางสาวจันจิรา เทียนแก6ว
62023007556 นางสาวจิรนันท� บุญสันต�
62023007557 นายโสภณ รอดกร
62023007558 นายนพรรณพ กันเจียก
62023007559 นางสาวเขมิกา นวลจันทร�
62023007560 นางสาวศิรินภา แซ�ต๊ัง
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62023007561 นายพรรฤทธ์ิ พระรักษา
62023007562 นางสาวนราภรณ� ศรีดี
62023007563 นายกัณพงศ� ปานมาก
62023007564 นางสาวเจษฎาภรณ� สิทธิปราณี
62023007565 นางสาวณัฐชานันท� ศิริพันธุ�
62023007566 นางสาวสุพิชญา หรั่งอินทร�
62023007567 นางสาวเจน แก6วสุวรรณ
62023007568 นายวัชรพงศ� คําแพทย�
62023007569 นางสาวจารุณี นุ�มเหลือ
62023007570 นางสาวจิตราวดี เม�นสุวรรณ�
62023007571 นายณัฐวุฒิ พานทอง
62023007572 นางสาวสายศิริ ศิวากุล
62023007573 นายจินดา นาโตนด
62023007574 นางสาวบัวหลวง มุ�งเก้ียวกลาง
62023007575 นางสาวเกศกนก อ6อยงาม
62023007576 นายอัษฎา ไสยปา
62023007577 นางสาวศิริวรรณ สุขสม
62023007578 นางสาวพิชญ�วดี หากิจจา
62023007579 นางสาวอรพรรณ จรดล
62023007580 นางสาวจิดาภา ศรีอรุณ
62023007581 นายพัชรพล คําสีใส
62023007582 นายชนะชัย ปรมัตตานนท�
62023007583 นางสาวสิริพร วิศวกรรม
62023007584 นายธนวัฒน� ทองเลิศ
62023007585 นางสาวสุพิชชา ขําศิริ
62023007586 นายวรวุฒิ ชาลีเครือ
62023007587 นางสาวพนิดา พันธุ�วุฒิ
62023007588 นางสาวบุปผาทิพย� จักษุรัตน�
62023007589 นางสาวเกษรา กุนเกษ
62023007590 นางสาวหนึ่งฤทัย สุทธสม
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62023007591 นางสาวจิราภรณ� เสนาป1ก
62023007592 นายภูษิต คําแก�น
62023007593 นายกชภัค เปMKยมชูชาติ
62023007594 นางสาวภัทรพร เพชรขํา
62023007595 นายอุเทน น้ําแก6ว
62023007596 นางสาวณัฐยา ใจฉํ่า
62023007597 นางสาวรดามณี ธีระจันทร�
62023007598 นายนราชัย บุญยธนดิลก
62023007599 นายณัฐพล พูลพันธ�
62023007600 นางสาวจุฬารัตน� ก�อแก6ว
62023007601 นางสาวณัฐพร ศุภลักษณ�
62023007602 นายทิวากร ลําเทียน
62023007603 นางสาวดวงกมล คําน6อย
62023007604 นางสมัชชา มหาวิจิตร
62023007605 นายนพรัตน� รุ�งโรจน�ประกาย
62023007606 นายกานต� หัตถบูรณ�
62023007607 นางสาวขวัญเรือน อู�ศิลา
62023007608 นางสาวพัชรากร น6อยยาโน
62023007609 นายณัฐพงศ� เชื้อผู6ดี
62023007610 นางสาวณัฐณิชา ประสิทธ์ินอก
62023007611 นายกิตติศักด์ิ หม่ืนเพชร
62023007612 นางสาวนวพร เกตุแพร
62023007613 นางสาวพิมพ�วดี ธรรมรักขิโต
62023007614 นางสาวปนัดดา อินทร�อารีย�
62023007615 นายทีปกร ทั่งทอง
62023007616 นายนภัทร เหมะสิขัณฑกะ
62023007617 นางสาวแพรวนภา จําเริญภักด์ิ
62023007618 นางสาวโสภิตา แสงสุวรรณ
62023007619 นายวิศรุต ศรีทะโร
62023007620 นางสาวกมลรัตน� โชติพิวัฒนากร
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62023007621 นางสาวตติยาภรณ� สุดกระแสร�
62023007622 นายวิศิษฐ�วศิน แตงมีแสง
62023007623 นายกันตณัฐ น้ําผึ้ง
62023007624 นางสาวจารวี ชํานาญเวช
62023007625 นางสาววัฒนา เกษมรัติ
62023007626 นายนุทิต ศรีสัจจารักษ�
62023007627 นายอภิกิจ ฉอ6อนโฉม
62023007628 นายนิติรัฐ พุฒชาลี
62023007629 นางสาวศิริสา พันธไชย
62023007630 นายพัสกรณ� สามสี
62023007631 นางสาวเบญจวรรณ สานวน
62023007632 นางสาวฉัตรหฤทัย ฝรั่งทอง
62023007633 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสอาด
62023007634 นางสาวพิมพ�ขวัญ สมบัติศิริ
62023007635 นางสาวลดาวัลย� หาญชนะ
62023007636 นางสาววรรณิศา สําราญสลุง
62023007637 นายโกศล แก6วมณี
62023007638 นางสาวพรรณิพา สังวงค�
62023007639 นางสาวกาญจนา คําทราย
62023007640 นางสาวกมลชนก บุญล6อม
62023007641 นายสุธินันท� ศิลปกุล
62023007642 นางสาวจารุดา เกตุอินทรีย�
62023007643 นางสาวทิพย�ประภา คําดี
62023007644 นางสาวสุมารินทร� ยึดนาวา
62023007645 นางสาวปภัสวรรณ ป1ญญาแหลม
62023007646 นายประเสริฐ สงค�ทอง
62023007647 นายณัฐพล ศรีเกษม
62023007648 นางสาวเพียงรวี อุดมรักษาทรัพย�
62023007649 นายสามารถ ล6อมงคล
62023007650 นางสาวเหมือนขวัญ คงสมบูรณ�
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62023007651 นางสาวสุทธิดา สรวงนอก
62023007652 นางสาวณัฐชยา ปNอมเสน
62023007653 นายธรรมรัตน� ชูกลิ่น
62023007654 นายอนุรักษ� วงษ�นิล
62023007655 นางสาวขวัญหฤทัย ผูกใจเพ่ือน
62023007656 นายปฐมฤกษ� พยัควงษ�
62023007657 นางสาวพรรณศิริ ไกรสุภาพ
62023007658 นายวีรกรณ� จําปาทอง
62023007659 นางสาวป1ฐมาพร ถนอมเงิน
62023007660 นางสาวสุพัชรี ท6ายนาวา
62023007661 นางสาวชนนิกานต� ฐีตะธรรมานนท�
62023007662 นางสาวสุกัญญา แต�งงาม
62023007663 นางสาวศุภาวรรณ หลานคํา
62023007664 นายวิรัตน� รักเขตร�วิทย�
62023007665 นางสาวรัชนีรมณ� ไทยบรรจง
62023007666 นางสาวพัชรี แจ�มแจ6ง
62023007667 นายสายฟNา ม่ันหมาย
62023007668 นางสาวศิรัชญา เจริญชัยสกุล
62023007669 นางสาวอัมรา เนียมรุ�งเรือง
62023007670 นางสาวชุติมา ไวยอรรถ
62023007671 นางสาวณัฐชยา อมรางกูร
62023007672 นางสาวสุธิดา ดาศรี
62023007673 นางสาวพิมพ�ใจ วงค�คําแก6ว
62023007674 นายภานุภาพ มาณพ
62023007675 นายเด�นชัย อารุ
62023007676 นางสาวธิดารัตน� มงคลเปMKยม
62023007677 นางสาวศิริลักษณ� เบ็ญจรงค�
62023007678 นางสาวปJยธิดา ปานเกลียว
62023007679 นางสาวธนวรรณ ดีสอน
62023007680 นางสาวฐิติมา สามทองกล่ํา
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62023007681 นางสาวมาริษา ประสพบุญ
62023007682 นางสาวอัญชลี กิจบุญศรี
62023007683 นางสาววารุณี ศรีโมรา
62023007684 นางสาวอัจฉราภรณ� น6อยอ�าง
62023007685 นายณัฐศักด์ิ จริงแล6ว
62023007686 นายธีระพงษ� แสนดี
62023007687 นางสาวกัลย�จิรัตน� อินทผลัญ
62023007688 นางสาวสุรัชนี เรืองอุบล
62023007689 นางสาวผกากรอง แย6มในสิทธ์ิ
62023007690 นางสาวจิราพร ดอนตุ6มไพร
62023007691 นางสาวดารารัตน� ภู�สุข
62023007692 นายศุภกิตต์ิ เกิดศรี
62023007693 นางสาวแพรวพลอย เลิศสถิตย�วงศ�
62023007694 นางสาวพรรณิภา นุ�มภิลัย
62023007695 นายภัควีร� วรรณกุล
62023007696 นางสาวปวลี สาระสุข
62023007697 นางสาวอนุศรา บุญประสพ
62023007698 นายชกรณ�เกียรต์ิ ตันติรัตน�
62023007699 นายชวกร สัทธานนท�
62023007700 นายทรงยศ คุ6มกิจ
62023007701 นางสาวขนิษฐา อิ่มเย็น
62023007702 นางสาวกวิสรา สุขสุเมฆ
62023007703 นางสาวสุพัตรา เนียมอ�อน
62023007704 นางสาวจิระประภา ท�าค6อ
62023007705 นายณัฐวุฒิ สุดสาคร
62023007706 นางสาวภัสสร�อร ไพโรจน�
62023007707 นางสาวทัศนีย� เรียนป1ญญา
62023007708 ว�าที่ ร.ต.หญิงนุสบา ไหมเงิน
62023007709 นายอธิการ สุริยกานต�
62023007710 นางสาวธนาภรณ� แสงพิรุณ
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62023007711 นางสาวศิริเพชร แก�นสาร
62023007712 นางสาวราตรี พวงมะลิ
62023007713 นายสิรภพ สวนดอกไม6
62023007714 นางสาวอภิญญา บํารุงสุข
62023007715 นางสาวสุรี นาคินทร�
62023007716 นางสาวสิรินภา ไกรนาจา
62023007717 นายสุริยะ สามัญตระกูล
62023007718 นางสาวชญาณี สัญญเดช
62023007719 นายปณต มนัสชื้น
62023007720 นางสาวภาวิดา เพียมะณี
62023007721 นางสาวนฐวรรณชกร โยชนะ
62023007722 นางสาวสุทธิดา ทองชื่น
62023007723 นายฤทธิศักด์ิ อ�วมเอี่ยม
62023007724 นางสาวกนกวรรณ ใจม่ัน
62023007725 นางสาวกัลยวรรธน� วีระพงษ�
62023007726 นางสาวสมพร สุขใส
62023007727 นายศรัญ ภารุสุข
62023007728 นางสาวอัจฉรา สิมมะลา
62023007729 ว�าที่ร6อยตรีหญิงเรณู คะสันต�
62023007730 นางสาวกานต�พิชชา อินผล
62023007731 นางสาวนุสดี กระจับเผือก
62023007732 นางสาวสุกานดา แจ�มเกาะ
62023007733 นายสมุทร แม6นสมุทร
62023007734 นางสาวกาญจนี ภูนาเชียง
62023007735 นายจิรพันธ� คําก่ิง
62023007736 นางสาวสกุลรัตน� พูลวงษ�
62023007737 นางสาวอินทิรา กิจแพ
62023007738 นางสาวสุวิมล สระแพ
62023007739 นางสาวภัทรสุดา ส�วนบุญ
62023007740 นางสาวกาญจน� ศรีเหรา
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62023007741 นางสาวสิริรัตน� สาแก6ว
62023007742 นายนวภัทร สวัสดี
62023007743 นางสาวสิริรัตน� ลูกจันทร�
62023007744 นางสาววรรณพร จีนย่ี
62023007745 นางสาวน้ําผึ้ง พ่ึงเสือ
62023007746 นางสาวนราลิน แสวงสวัสด์ิชัย
62023007747 นายโชคชัย โสภาศิริโชค
62023007748 นายกตัญญ�วัฒน� แย6มวงษ�
62023007749 นางสาวนัยนา ผลอินทร�
62023007750 นายอาคม อําพันเพ็ญโรจน�
62023007751 นางสาวขวัญชนก อินทร�น6อย
62023007752 นางสาวลักษณาภรณ� จุลพันธ�
62023007753 นางสาววัชราภรณ� สังข�ปNอม
62023007754 นางสาวกรวิภา เกตุหลํา
62023007755 นางสาวกรรณิกา งามระเบียบ
62023007756 นางสาวพัชรินทร� พรายเพชร
62023007757 นางสาววิลาวรรณ พละศูนย�
62023007758 นางฤทัย มีสุข
62023007759 นางสาวมนันญา สุขนิรันดร�
62023007760 นางสาวศศินา ปูรณพัฒน�
62023007761 นางสาวสิริวิมล บุญนะษา
62023007762 นายตุลยวัต เมฆฉาย
62023007763 นางสาวประภาพร สร6อยทอง
62023007764 นางสาวสุกัญญา ขวัญใจ
62023007765 นางสาวสิวานนท� ชั้นมณี
62023007766 นางสาวรัฐนันท� โพธ์ิศิริ
62023007767 นายปฤษฎางค� นันตรี
62023007768 นางสาวณิชากร เดชสุวรรณ�
62023007769 นางสาวธนภร กลิ่นเกษร
62023007770 นายวริทธ์ิธร ศรีหะไกร
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62023007771 นางสาวธัญญา สาดแฟง
62023007772 นางสาวณัฏฐณิชา บุญเป^า
62023007773 นางสาวศรัณย�ภัทร สุวะไชย
62023007774 นางสาวพิชยา คําอ6อ
62023007775 นางสาวกนกพร เสนาพันธ�
62023007776 นางสาวกฤติมา วงษ�คํานา
62023007777 นางสาวเสาวลักษณ� พันธุ�เพียร
62023007778 นางสาวสุธินี โสตรศรีสุข
62023007779 นางสาวรุ�งนภา โพธ์ิศรี
62023007780 นางสาวนิษฐา ปลอดโปร�ง
62023007781 นายจารุกิตต์ิ สิทธิกรวณิชชา
62023007782 นางสาวพรนภัส อําไพ
62023007783 นางสาวปJยวรรณ ถึงพร6อม
62023007784 นายอิทธิพล จริตพันธ�
62023007785 นางสาวกมลพรรณ กาละวงศ�
62023007786 นางสาวณมลชนก ทับนาท
62023007787 นางสาวฐิติพร วุฒิสันเทียะ
62023007788 นางสาหร�าย อินเบ6า
62023007789 นายธนภัทร ทองเนียม
62023007790 นางสาวธารินี จันทรมณี
62023007791 นางสาวภัคจิรา รงค�ทอง
62023007792 นางสาวศิริพร ผุยห6วน
62023007793 นายนพพล แก6วอร�าม
62023007794 นางสาวจิตสุภา อัครป1ญญา
62023007795 นางสาวกรรณิการ� ศรีนวล
62023007796 นายสุรพัฒน� พวงดอกไม6
62023007797 นายนิรพันธุ� สุริวงศ�
62023007798 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา
62023007799 นางสาวกัญชววรรณ ฤทธ์ิประเสริฐ
62023007800 นายนิรันดร� พิพัฒสวัสด์ิ
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62023007801 นางสาวอรอนงค� แก6วนิล
62023007802 นางสาวกานดา ดิษสวน
62023007803 นางสาวภัชติชล นนทะการ
62023007804 นางสาวภารุจีย� สง�างาม
62023007805 นางสาวสุธิชา ซ�อนกลิ่น
62023007806 นางสาวศุภารัตน� แสนจําหน�าย
62023007807 นางสาวณิชนันทน� ต้ังทิพย�เจริญกุล
62023007808 นางสาวศิวนาถ ห6วยหงษ�ทอง
62023007809 นางสาวธาราบุตร ภาคีมุข
62023007810 นางสาวนิลวัลย� ชนะมารจันโท
62023007811 นายอําพล น6อยนิ่ม
62023007812 นายกรโกศล อินสว�าง
62023007813 นายธนพนธ� นุกูลอุดมพานิชย�
62023007814 นายชาญณรงค� ทุมพัฒน�
62023007815 นางสาวสโรชา กรุษฉํ่า
62023007816 นางสาวณัฏฐินี ธรรมโอรส
62023007817 นางสาวพัชรี นวมจิตต�
62023007818 นางสาวกฤตพัส ป1ทมาลัย
62023007819 นางสาวสาวิตรี จําปM
62023007820 นางสาวกมลรัตน� บวชกระโทก
62023007821 นางสาวณัฒธิกา อาจวิชัย
62023007822 นายนพดล ช6างยอด
62023007823 นายอรรถพล ม่ันประสิทธ์ิ
62023007824 นายจีรศักด์ิ ปJKนทอง
62023007825 นายเจษฎา สุทธิจินดา
62023007826 นางสาวธัญรัศม� ธนพัตจิรธนี
62023007827 นางสาวมาริสา กลิ่นสายทอง
62023007828 นางสาวธนวรรณ เอกกุล
62023007829 นางสาวกรกต จรเข6
62023007830 นายนรนิติ ธรรมมา

หน6า 261 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023007831 นางสาวเบญจมาภรณ� ขําเขียว
62023007832 นางสาวศศิญา บุญเรือง
62023007833 นางสาววนิดา บุญเรืองรอด
62023007834 นางสาวดารา โพขวาง
62023007835 นายเทอดเกียรติ เมฆพยัพ
62023007836 นายธนูชัย ไทยประยูร
62023007837 นายธีรนันท� พญาผาติ
62023007838 นางสาวจรัสรัชญ� กิติเจริญนันท�
62023007839 นางสาวนาตยา บุญมา
62023007840 นางสาวพวงกนก ผลวิเศษ
62023007841 นางสาวชนัดดา พลายเนาว�
62023007842 นางสาวธารทิพย� ยอดดําเนิน
62023007843 นางสาวสุดารัตน� ศรีราคํา
62023007844 นางสาวจุฑารัตน� ธิเสน
62023007845 นางสาวปานรวี อินทเสน
62023007846 สิบตรีจักรพนธ� อุดคํามี
62023007847 นางสาวจิราภรณ� หอมผา
62023007848 นายเศรษฐพงศ� ใจการ
62023007849 นายธีระ แก6วรัตนศรีโพธ์ิ
62023007850 นางสาวพัชราภรณ� กลางสาทร
62023007851 นางสาวฑิตยา พูลสวัสด์ิ
62023007852 นางสาวสรารัตน� ยินดียม
62023007853 นางสาวสุภาวรรณ แก6วอุ�น
62023007854 นายภาดล ศรีจรรยา
62023007855 นางสาวนวมล เดชผดุง
62023007856 นางสาวฐานิดา โปราณานนท�
62023007857 นางสาวแก6วกาญจน� สร6อยทอง
62023007858 นายเสนีย� ศรีอ�วม
62023007859 นางสาวธัญญธร หมวดผา
62023007860 นายธนากร ญัติญา
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62023007861 นางสาวภาวิณี หมูตุ�น
62023007862 นางสาวปวีณกร จรม่ังนอก
62023007863 ว�าที่ร6อยตรีภัทรพันธ� พรมมาสัง
62023007864 นางสาวขนิษฐา อินทราม
62023007865 นางสาวจุฑาทิพย� ติงสะ
62023007866 นางสาวสุภัทรา ผันผาย
62023007867 นางสาวปวีณา อ่ําเอี่ยม
62023007868 นางสาวอรสา เหมสุข
62023007869 นายคณาชสิทธ์ิ ธันย�ธาดาสุขขจร
62023007870 นายธัชภูมิ หิงไธสง
62023007871 นางจุฑารัตน� มีเดช
62023007872 นางสาวจินตนา เปMKยมจิตต�
62023007873 นางสาวรัตนาพร จันทนาน
62023007874 นางสาวพิชชาภา พารุณ
62023007875 นายณรงค�ชัย เอกสุภาพันธุ�
62023007876 นางสาวสกุณา คําสด
62023007877 นางสาวอังคณา ศรีผดุง
62023007878 นางสาวกนกพร ศรีเถ่ือน
62023007879 นางสุนีนาถ อัมรนันท�
62023007880 นางสาวนันทิชา สุนทรสารทูล
62023007881 นายทนงศักด์ิ จิตรีชัย
62023007882 นางสาวภาวิณี ตวันเที่ยง
62023007883 นางสาวปวริศา ม่ันรักษ�ธรรม
62023007884 นางสาวจริยาวดี หลักฟNา
62023007885 นางสาวอดิภา มาพิน
62023007886 นายปรัชญา บุญเลิศ
62023007887 นางสาวธนัฎศร บุญงาม
62023007888 นางสาวณัจชรียา เนตรจินดา
62023007889 นางสาววิลาสินี พันเลิศ
62023007890 นางสาวอัญชลี เดชฉิม
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62023007891 นางสาวปาณิศา ยศศักด์ิศรี
62023007892 นางสาวปริษา ลีคําแหง
62023007893 นางสาวสุป1ญญา ทองจัด
62023007894 นางสาวมุกดา บัวฉํ่า
62023007895 นางสาวชญานันทน� พูลวรพัฒน�
62023007896 นายภาคภูมิ บ�องเขาย6อย
62023007897 นางสาวยุวเรศ โผพ�วงพันธ�
62023007898 นายสมพร อาจคงหาญ
62023007899 นายพลทรัพย กําลังพืช
62023007900 นางสาวกฤตาภรณ� เที่ยงธรรม
62023007901 นายชายชาตรี ศรีโท
62023007902 นายสมคิด พวงย่ีโถ
62023007903 นางณฐพร จักรสมศักด์ิ
62023007904 นายสงกรานต� ตรีโอสถ
62023007905 นางสาวเกศรินทร� นุชเกิด
62023007906 นางสาววรนิษฐา ดวงสีแก6ว
62023007907 นางสาวชนัญชิดา สิงห�ทอง
62023007908 นายกฤษณชัย วงศ�คําจันทร�
62023007909 นายพิชิต จําปาโชค
62023007910 นางสาวอภิรดา จันทร�จรูญ
62023007911 นางสาวกานต�ญาณี พยุงวงศ�
62023007912 นางอภิชญา คุ6มศรี
62023007913 นางสาวอารีรัตน� โลหะการก
62023007914 นายณัฐนนท� บุญสมพงษ�
62023007915 นางอภัสร มณีวงษ�
62023007916 นายอณุพงศ� อธิคมานนท�
62023007917 นายธนพล สมภาศรี
62023007918 นายธนพัทธ� อ�อนน6อม
62023007919 นางสาวพรเพ็ญ วระภูมิ
62023007920 นางสาวชรินทร�ทิพย� เวียงสีมา
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62023007921 นางสาวคนึงนิตย� ย้ิมแย6ม
62023007922 นางสาวสุภาวดี มีบุตร
62023007923 ว�าที่ร6อยตรีภูมิชาย ชุนงาม
62023007924 นางศรีวรรณ เทียนประทีป
62023007925 นายอรรถกร ไกรแก6ว
62023007926 นางสาวเพชรรัตน� เจกะโพธ์ิ
62023007927 นางสาวปJยวดี บุญกระพือ
62023007928 นายณฐกร บัวทอง
62023007929 นางสาวภัคจิรา จุลศรีไกวัลย�
62023007930 นายธงชัย คําเกิด
62023007931 นางสาวสุกัญญา พลีรักษ�
62023007932 นางสาวระวิวรรณ ศรีเรือง
62023007933 นายชาติชาย เสมอเหมือน
62023007934 นางสาวช�อผกา จันทร�แจ�ม
62023007935 นางสาวฉัตราภรณ� ไตรอุโภค
62023007936 นางนุชรีย� จันทรส
62023007937 นางสาวภาวิณี กสิกิจ
62023007938 นางสาวบุณยรัตน� เพ็งจรูญ
62023007939 นางสาววราภรณ� สําอางค�ทรง
62023007940 นางสาวสุวิมล สมคะเนย�
62023007941 นางสาวนันท�หทัย ชัยเครือ
62023007942 นางสาวสายธาร เกษจันทร�ทิวา
62023007943 นายเปรม ปานผาสุข
62023007944 นางสาวสุกัญญา พวงมณี
62023007945 นางสาวลดาทิพย� สุ�มผง
62023007946 นางสาวจิระพรรณ จิระกิจ
62023007947 นางสาววรรณา เคลือบทอง
62023007948 นางสาวจิมาพร ชัยชนะ
62023007949 นางสาวปรียาภรณ� สุวรรณมา
62023007950 นางสาวอมรรัตน� อินทจิต

หน6า 265 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023007951 นางสาวกชกร เกตุแก6ว
62023007952 นางสาวณชญาดา เพ็งสุข
62023007953 นางสาวชนิดา บุญมาก
62023007954 นางสาวสุพิชชา คําตัน
62023007955 นางสาวอุไรวรรณ รารัน
62023007956 นางสาวจันทร�ธิดา อ6อมชมภู
62023007957 นางสาวสุภาภรณ� วงษ�เงิน
62023007958 นางสาวธิติมา อยู�หล6า
62023007959 นายสุวิทย� อัญธป1ญญา
62023007960 นางสาวลลิต�ภัทร ปรีชารัตน�
62023007961 นายอาณัติ น6อยแดง
62023007962 นายกร ช�วงชาวนา
62023007963 ว�าที่ ร.ต.สันติ การีกลิ่น
62023007964 นางสาววิไลลักษณ� แดงนาเพียง
62023007965 นางสาวเมธาวดี ขันถม
62023007966 นายผาติกร สิงห�สูง
62023007967 นางสาวมณฑาทิพย� เอี่ยมสําอางค�
62023007968 นายชาญยุทธ เผ�าพงศ�กาญจน�
62023007969 นางสาวศิริวรรณ งามประเสริฐ
62023007970 นางสาวรัตนวลี นามมุงคุณ
62023007971 นางสาวรัตนาวลี ตาลศิริ
62023007972 นางณัฐกฤตา หัตถา
62023007973 นายคณิติน ละม6ายแข
62023007974 นายชัชพงศ� นาเอก
62023007975 นางสาวรัตนาภรณ� ปJงวัง
62023007976 นางสาวประภาพรรณ เหลืองวิริยะแสง
62023007977 นางสาวสุริย�ฉาย วงศา
62023007978 นายภาณุพงษ� อ่ําทุ�งพงษ�
62023007979 นางสาวชิดชนก ทิมช�วย
62023007980 นางสาวพรรณนิสสา มีแสง
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62023007981 นายอัครเดช สาระ
62023007982 นางวิภารัตน� รักษาถ6อย
62023007983 นางสาวชัญญณัฐ คําชุ�ม
62023007984 นางสาวพัชรินทร� ไชยป1ญญา
62023007985 นางสาวนุชนภา เดชเจริญ
62023007986 นายพงษ�อนันต� บุญยพิมพะ
62023007987 นางสาวปฏิญญา ทนงจิต
62023007988 นางสาวเบญจพร เรืองสุคนธ�
62023007989 นายฐปนรรฆ� ชูไข
62023007990 นางสาวกุสุมา กล6าดี
62023007991 นางสาวณภัทร สมปาน
62023007992 นางสาวศุภมาส โทนดะกะ
62023007993 นายเลิศชัย ร6ายกลับดี
62023007994 นางสาวป1ทมวรรณ ไหล�แท6
62023007995 นางสาวอาภาภรณ� แก6วรอดวงษ�
62023007996 นางสาววรรณนิสา โพธ์ิเขียว
62023007997 นายธนกิจ เอี่ยมโพธ์ิ
62023007998 นายณัฐติกร สังข�ธูป
62023007999 นายสมยศ เนียมหอม
62023008000 นางสาวพรรณรัตน� สงวนสิน
62023008001 นางสาวกรรนิกา ว�องไว
62023008002 นางสาวฐานิต อุ�นใจ
62023008003 นางสาวสลักจิต ทวีแก6ว
62023008004 นางสาวสุขุมาล แก6วสุข
62023008005 นางสาวจุฑามาศ จุลศิลปF
62023008006 นายชินวัฒน� เกิดสวัสด์ิ
62023008007 นางสาวชนนิกานต� ดอกแก6ว
62023008008 นางสาวปาลิตา แตงร�ม
62023008009 นายณัฐพงษ� ชนะกอ
62023008010 นางสาวสาวิตรี บุดดาเลิศ
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62023008011 นางอาภรณ� ฉัตรเท
62023008012 นายจุมพล โสขุมา
62023008013 นางสาวพรชุดา ประจันทร�คีรี
62023008014 นางสาววรีพร เจริญไวย
62023008015 นางสาวลัดดาวัลย� ปานสมัย
62023008016 นางสาวพัชรี คําวงค�
62023008017 นางสาวโสรญา ขวัญสิน
62023008018 นางสาวภิญญาพัชญ� จุลอักษร
62023008019 นางสาววรรณภา บุญส�ง
62023008020 นางสาวกัลยพัชร กองป1ญญา
62023008021 นางสาวสิรินทร� สุนทร
62023008022 นางสาวป1ญญา ศรีลําใย
62023008023 นางปวีณ�ธิดา ชโลธร
62023008024 นางสาวพิม มากบุญ
62023008025 นางสาวชญานิศ เรืองวิลัย
62023008026 นายอรรถพร สุขสุทิน
62023008027 นายอํานาจ นาคประดิษฐ�
62023008028 นางสาวมณีรัตน� ภู�วรณ�
62023008029 นางสาวณัชชา ประโสตัง
62023008030 นายปุญญพัฒน� สุโคมุต
62023008031 นายธนารักษ� พุทธสรณ�
62023008032 นางสาวโสพิศสุดา เสษโถ
62023008033 นายวรพจน� ฉิมเล็ก
62023008034 นางสาวรัตติกาล สุขมล
62023008035 นายนพดล ทรัพย�เฉลิม
62023008036 นางสาวศศิวิมล บุญย่ิง
62023008037 ว�าที่ร6อยตรีหญิงอรณิชชา กุลวราธนโชติ
62023008038 นายธเนตร� ควรหัตถ�
62023008039 นางสาวกรองทอง ประสิทธ์ิสม
62023008040 นางสาวน้ําทิพย� กระจ�าง
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62023008041 นางสาวศศิธร ค6าขาย
62023008042 นายสารัช วาณิชวโรตม�
62023008043 นางสาวดวงมณี จําปM
62023008044 นายพีรพล หงษ�ยะประนันท�
62023008045 นางสาวรัติยา เขตชํานิ
62023008046 นางสาวเสาวลักษณ� โพธ์ินาค
62023008047 นางสาวลีลานุช สุขเกษม
62023008048 นายภัทรพล ไพรแสน
62023008049 นางสาวปJยะกาญจน� อาจนิยม
62023008050 นายไพโรจน� นิพล
62023008051 นายณัฐวุฒิ โภคา
62023008052 นายปฏิพล คุ6มกลัด
62023008053 นางสาวจิราภรณ� เปMKยมเงิน
62023008054 นางสาววรัมพา เล6าสุขศรี
62023008055 นางสาวอรปรียา จันมา
62023008056 นางสาวจิราภรณ� ศิริพิมพ�
62023008057 นายกิตติธัช พนมใส
62023008058 นางสาวป1ญญาสิริย� สุวรรณชาตรี
62023008059 นางสาวสุพรรษา เบสูงเนิน
62023008060 สิบเอกสายฟNา โพธ์ิศรีขาม
62023008061 นายพีระพงษ� เจริญสลุง
62023008062 นางสาวลดาวัลย� เพชรมี
62023008063 นายบริรักษ� เวียงสีมา
62023008064 นางสาววลีรัตน� เดชารัมย�
62023008065 นายเจษฎาพงษ� ศรีวิศร
62023008066 นางจุรีพร พุทธป1ญญา
62023008067 นายอิทธิพล หม่ืนโห6ง
62023008068 นางสาวฐิตาพร เรืองทอง
62023008069 นางสาวสุนทรี ฟ1กเจริญ
62023008070 นางสาวสโรชา สุขประเสริฐ
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62023008071 นางสาวนงนุช พาสาลี
62023008072 นางสาวกนิสราภรณ� กลิ่นจันทร�
62023008073 นางสาวนภาพร ดอนโอภาส
62023008074 นางสาวพรสุดา ภิรมย�สุข
62023008075 นายณัฐวุฒิ ใจดี
62023008076 นางสาวชินาภา ทองคําสุข
62023008077 นางสาวพรพิมล ชํานาญ
62023008078 นางสาวนิศารัตน� พันธุ�ฟ1ก
62023008079 นางสาวปJยะนันท� สุขโข
62023008080 นางสาวบํารุง กระแสร�เด็น
62023008081 นางสาววรรณรัตน� ศรีสกุล
62023008082 นางกนกวรรณ บุญมา
62023008083 นางสาวปราณี โตมานิตย�
62023008084 นายชนน คัมภิรานนท�
62023008085 นางสาวนุชจรี กล�อมฤกษ�
62023008086 นางสาวศิรินภา แสงเขียว
62023008087 นายกิตติพัฒน� แสงทอง
62023008088 นายดีเด�น วิทย�วงษ�กังวาฬ
62023008089 ว�าที่ร6อยตรีอนุรักษ� เอี่ยมละออ
62023008090 นางสาวณัฐญาภรณ� ทบซิน
62023008091 นางสาวชมัยพร ขันสี
62023008092 นายปJยะวัฒน� นิยมะจันทร�
62023008093 นางสาวกชมล ประการเพชร
62023008094 นางสาวสุวนันท� ทองสุก
62023008095 นางสาวสุภารัตน� สุวรรณขอด
62023008096 นายณัฐวุฒิ ดาวรัตนหงษ�
62023008097 นางสาวมาริดา บานแย6ม
62023008098 นายปวรภูดิศ ไล6เลิศ
62023008099 นางสาวศุภรัตน� คมขํา
62023008100 นายจักราวุฒิ สุวรรณ
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62023008101 นางสาววรรษมน ศรีปริญโญภาส
62023008102 นางสาวพัชราภรณ� จัตวาภักดี
62023008103 นายธีระ ใสพรม
62023008104 นางสาวณัฐนันท� ยอดเพชร
62023008105 นางสาวป1ทวรรณ ภะสุโพธ์ิ
62023008106 นางปาลิดา แจ6งธรรมมา
62023008107 นางสาวน้ําฝน ศรีกระกูล
62023008108 นางสาวยุพเยาว� คงมะลายู
62023008109 นายธนุพล ป1ญญาสมบัติ
62023008110 นางสาวป1ทมา มีสกุล
62023008111 นายเอกสิทธ์ิ มาชื่น
62023008112 นายชัยบดินทร� พุ�มมณี
62023008113 นางสาวอัมพิกา เพาพาน
62023008114 นางสาวนริศรา เสิบกลิ่น
62023008115 นางสาวสุนันทา สุทธิลักษณ�
62023008116 นางสาวกุลจิรา นาคไทย
62023008117 นายณรงค�วิทย� คงรักษา
62023008118 นางรจนา อักษร
62023008119 นางสาววันเพ็ญ มะลิซ6อน
62023008120 นางอนัญญา เจียนรัมย�
62023008121 นางสาวจิรัชญา จิตรจํานงค�
62023008122 นายปราการ ท6วมเอื้อ
62023008123 นายณัฐพล อนุสถิตย�
62023008124 นางสาวชนกานต� จูสกุลวิจิตร�
62023008125 นางสาวศรัญญา เมฆาพร
62023008126 นางสาววชิรญาณ กลยนีย�
62023008127 นายบัญชา ปJKนทอง
62023008128 นางสาวศรัญญา เคยบรรจง
62023008129 นายนที ฟูฟอง
62023008130 นางสาวกนิษฐา บุญลาศรี
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62023008131 นายนัฐกานต� ทองแย6ม
62023008132 นางสาวปนัดดา แก6ววิจิตร�
62023008133 นางสาวกมลชนก ห�วงศร
62023008134 นางสาวสุกัญญา อินทโกสุม
62023008135 นางสาวชณัฐศิกานต� จันทร�น้ําเงิน
62023008136 นางสาวขวัญกนก ฤกษ�นาวี
62023008137 นายจิตติ พรมเหลา
62023008138 นางสาวภัทรพร ญายอด
62023008139 นางสาวพัชรี ปานเหมือน
62023008140 นางสาวภิญญดา วรรณะพุก
62023008141 นางสาวนัชชา หวังธารา
62023008142 นางสาวธนิดา ศรีบรรเทา
62023008143 นายวิหค สอนง�าย
62023008144 นางสาวนราลัย เอี่ยมสําอางค�
62023008145 นายณัฐพล เจ็งสวัสด์ิ
62023008146 นางสาวนฤมล วันจ๋ิว
62023008147 นางสาวสิริพร หามนตรี
62023008148 นางสาวพิศมัย ใจดี
62023008149 นางสาววิศิษฏ�สิริ การะเกตุ
62023008150 นางสาวประภาสิริ นวลละออง
62023008151 นางสาววันวิสา โสภาคี
62023008152 นางสาวเบญจรัตน� มงคลสาร
62023008153 นางสาวอนัญญา มากทิพย�
62023008154 นางสาวปรียานุช พราหมณ�โสภี
62023008155 นายสรสิช วิรัชติ
62023008156 นางสาวปนัดดา โสนอ�อน
62023008157 นางสาวปJยะนุช สาริกัน
62023008158 นายสุวรรณ โพโต
62023008159 นางสาวภัคชุดา บางระมุง
62023008160 นางสาวเมทินี ชาญวิทยา
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62023008161 นายศักด์ิสิทธ์ิ ศรีมงคลลักษณ�
62023008162 นางสาวพวงลัดดา ยลถนอม
62023008163 นางสาวหัสดี อินทร
62023008164 นายพงศ�ธน ปุยอRอต
62023008165 นางสาววาสนา ภักดีการ
62023008166 นางสาวอินทุอร พิมพ�พา
62023008167 นางสาววันวิษา ยอดอ�วม
62023008168 นางสาวชรินรัตน� รักเดช
62023008169 นางสาวพิชญากร คนซ่ือ
62023008170 นางสาวณัฐธิดา เอี่ยมนิล
62023008171 นางสาวอรวรรณ พชรพงษ�
62023008172 นายพุฒิพัฒน� ศิริบุศย�ดี
62023008173 นางสาวชณานุช เจริญย่ิง
62023008174 นายสราวุธ ประดับแก6ว
62023008175 นายประเสริฐ แสงทา
62023008176 นางสาวพัชรา ทวีเลิศพาณิชย�
62023008177 นางสาววรรณิษา พนมพจน�
62023008178 นายพัธนินทร� เรือนไทย
62023008179 นางสาวจันจิรา ดาบลาอํา
62023008180 นางสาวศิริวิไล เทพพันธุ�
62023008181 ว�าที่ร6อยตรีหญิงพรสุดา จูจันทร�
62023008182 นางสาวเขมิกา แสงคํากุล
62023008183 นายติรภาพ เล็งไธสง
62023008184 นายปนิค ธงศิลา
62023008185 นางสาวสุนัดดา กระแสร�นุช
62023008186 นางสาววรีรัตน� ผลดี
62023008187 นายวีรยุทธ ดวงตWา
62023008188 นายเฉลิมพล เขียวมนต�
62023008189 นางสาวณัฐปราง มาแสง
62023008190 นางสาววันเพ็ญ จุลพันธ�
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62023008191 นางสาวณัฐพร เพ่ิมพูล
62023008192 นายชนินทร� สิทธิ
62023008193 นายอดิศักด์ิ กอลีซอ
62023008194 นางสาวเจนจิรา การเกตุ
62023008195 นางสาวอัญชลี ภักด์ิปาน
62023008196 นางสาวปJยะพร คํายนต�
62023008197 นายชลธี แจ6งเปMย
62023008198 นางสาวจามมาลี ตRะน�าน
62023008199 นายทิพากร ศรีอินทร�จันทร�
62023008200 นางสาวสิยาพร ทรัพย�พืช
62023008201 นางสาวสาวิตรี ผาสุขศาตร�
62023008202 นายบรรณกิจ ช�วยเกลี้ยง
62023008203 นางสาวมณันญา สุถาลา
62023008204 นางสาวกรพิน เพิกอาภรณ�
62023008205 นางสาววิภารัตน� หนูป1Pน
62023008206 นายอภิวัฒน� เขมะชิต
62023008207 นางสาวไพลิน ปรองพิมาย
62023008208 นางสาวจันทิมา ทองทัพ
62023008209 นางสาวอุไรพรรณ� ฤกษ�โสธร
62023008210 นางสาวโชติรส ทองงาม
62023008211 นายจิระวุธ ชัยมงคล
62023008212 นางสาวสุพรรษา พจมานสว�างวงศ�
62023008213 นางสาวรมย�ธีรา แดนวงศ�
62023008214 นายอนุรักษ� ศรีสวัสด์ิ
62023008215 นางสาววิลัยพร งามสุข
62023008216 นายวรรณรัตน� จํานงค�ถ6อย
62023008217 นางสาวสิรินลักษณ� กWองแก6ว
62023008218 นางสาวจุฑารัตน� บุพศิริ
62023008219 นายสันติภาพ พงภมร
62023008220 นางสาวพิมพร น6อยพญา
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62023008221 นายวรินทร นัยศิริ
62023008222 นางสาวสุนิยา สายัณห�
62023008223 นางสาวสุพัตรา แตงงาม
62023008224 นางสาวภัสสร ครุธเกษ
62023008225 นางสาวนันทิกา สุทปา
62023008226 นางสาวกรทิพย� อินสว�าง
62023008227 นายจิรัช แสงเดช
62023008228 นางสาวอมรรัตน� สัตบุษ
62023008229 นางสาวกฤษฎ์ิณิชา รื่นรมย�
62023008230 นางสาวศรีสุรางค� พงษ�ดํา
62023008231 นางสาวกนกวรรณ พรมมา
62023008232 นางสาวทัศน�วรรณ เตชนันต�
62023008233 นางสาวนันทพร ทับทิมทอง
62023008234 นางสาวศมนวรรณ มณีสาย
62023008235 นายวิรุฬห� พราหมณี
62023008236 นายสมชัย บุญลา
62023008237 นางสาวพัชรินทร� วารีนิล
62023008238 นางสาวมณธิรา สังข�ชา
62023008239 นางสาวสิริพร สิตตะวิบุล
62023008240 นางสาวอัญชนา บุญโชติ
62023008241 นางสาวภัทรียา พิมานแมน
62023008242 นางสาวสกาวรรณ ส�องแสง
62023008243 นางสาวนิสา เบ็ญจวรรณ
62023008244 นายอภิสิทธ์ิ แสนชุ�ม
62023008245 นายพุฒิพงศ� ต้ังประเสริฐ
62023008246 นายสาธิต สมิงทอง
62023008247 นายจิรายุส กลิ่นประทุม
62023008248 นางสาวนรีกานต� ใจม่ัน
62023008249 นางสาวขวัญกมล เต�าคํา
62023008250 นางสาวสุภัสสรา แช�มแร�ม
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62023008251 นายวรวรรธน� นวนศรีอ�อน
62023008252 นางสาวกมลรัตน� แจ�มจํารัส
62023008253 นายฐาปกรณ� อ�อนแก6ว
62023008254 นางสาวณัฐชา ช�างเขียน
62023008255 นางสาวเบญจวรรณ เย็นใจ
62023008256 นายกันตภณ นามสง�า
62023008257 นายนพดล เดชเดชา
62023008258 นางสาวประภาศรี ขาวทรงธรรม
62023008259 นางสาวน้ําฝน ครองสิน
62023008260 นางสาวจันจิรา ทําพร
62023008261 นางสาวธวัลพร แดงดีมาก
62023008262 นางสาวปรียาลักษณ� ทองนพรัตน�
62023008263 นางสาวกุลภัสร�สรน� มุ�ยสกุล
62023008264 นางสาวธัญญารัตน� ศุภประวัติ
62023008265 นายธนพล สุขขารมย�
62023008266 นางสาวกชกร แย6มชมภู
62023008267 นางสาววนัสนันท� ศิริมาตย�
62023008268 นางสาวสุพรทิพย� อนันตปุระ
62023008269 นางสาวอัชรา พัชอัย
62023008270 นางสาวชุลีพร ผ�องเกตุ
62023008271 นางสาววรรณภา แช�มพุดซา
62023008272 นายวีระพงษ� วิเศษภัย
62023008273 นางสาวมาริษา สีเศษ
62023008274 นางสาวพิรศา คชวงศ�
62023008275 นางสาวปรียานุช อิ่มจันทร�ทึก
62023008276 นางสาวสุพัตรา พันธุ�พุ�ม
62023008277 นายพลวัฒน� อ�อนขจร
62023008278 นางสาวพรนัชชา เสือไพร
62023008279 นางสาวเสาวลักษณ� โล�ห�สุวรรณ
62023008280 นางสาวลดาวัลย� แสงศรี
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62023008281 นางสาวกัลยรัตน� มุนนี
62023008282 นางสาวจิไรพร พูลเกษม
62023008283 นายจักรพันธ� ป1Pนดี
62023008284 นายจุฑาทร สิมมา
62023008285 นางสาวฐชาภัทร พ่ึงสลุด
62023008286 นายณัฐกิตต์ิ งามหมู�
62023008287 นางสาวอทิตยา นิลพัฒน�
62023008288 นางสาวพัฒษ�ศินันท� ตRะมะปุ_ด
62023008289 นายพศุตม� ตรีพงษ�
62023008290 นางสาวธาดารัตน� สมวรรณ
62023008291 นางสาวอรพรรณ ม�วงพุ�ม
62023008292 นางสาวอลิสา จันทร�นวล
62023008293 นางสาวสิริพร คงรอด
62023008294 นายสิทธิชัย บุญริ้ว
62023008295 นางสาวพิชญา นนทะโคตร
62023008296 นางสาวภัสราภรณ� เขียวมา
62023008297 นางสาวอัญชิสา เกิดสิริกุล
62023008298 นางสาวจิราภรณ� อยู�วัตร
62023008299 นางสาวปรางทิพย� สุขจิตรพิมาย
62023008300 นายสุรเสกข� ทองพ�วง
62023008301 นายยุทธนา กลิ่นเอี่ยม
62023008302 นางสาวพรนภา กองพิม
62023008303 นางสาวฐานนันท� คตดี
62023008304 นางสาวฐานิดา ร6อยทา
62023008305 นายเศรษฐศิริ พลพุ�ม
62023008306 นายนิรุจน� ประสงค�การ
62023008307 นางสาวสุดาพร ซับเจียม
62023008308 นางสาวอภิญญา ฉัตรปวงคํา
62023008309 นางสาวภัชรินทร� เทียนทอง
62023008310 นายสหรัฐ แก6วประดับ
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62023008311 นายวีรพล มณีพร6าว
62023008312 นายจีรกิตต์ิ สุขภิรมย�
62023008313 นางสาวฌัชชา สุวรส
62023008314 นางสาวมณฑกานต� ขลังธรรมเนียม
62023008315 นายประชา ผลนัย
62023008316 นางสาวยุพิน สัญญะพล
62023008317 นายนรภัทร ประทินทอง
62023008318 นางสาวมัฑนี ทองเปMKยม
62023008319 นายธงชัย สอนเวียง
62023008320 นางภุมรินทร� ยอดเกิด
62023008321 นายศราวุฒิ ขํารอด
62023008322 นายธันวา โฆษิตสุรังคกุล
62023008323 นางสาวอนุธิดา นามวงษ�
62023008324 นางวิภาวดี เกษสุริยงค�
62023008325 นายวันชัย บุญมา
62023008326 นางสาวรังสิมา กําแพงนิล
62023008327 นายภาณุพงศ� ภานุศุภนิรันดร�
62023008328 นายชินท�ณภัทร พรหมราช
62023008329 นายหฤษฎ� กะมุกดา
62023008330 นายอานนท� ขําสุวรรณ
62023008331 นายวรรธนัย คําพวง
62023008332 นางสาวฐิติพร หิรัญสุทธ์ิ
62023008333 นางสาวก่ิงมณีทิพย� ช�างแต�ง
62023008334 นางสาวพรพิมล ปาการ� ติวารี
62023008335 นางสาววิทิตา สําลีดี
62023008336 นายณัฐพล วรรณเสถียร
62023008337 นายชนินทร� บรรเทิงใจ
62023008338 นางสาวกัลยาณี คําเวียง
62023008339 นางสาวเกตุวดี ต6นทุน
62023008340 นายทศพล สีทับทิม
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62023008341 นางสาวลาวัณย�ฉวี เปรมปรี
62023008342 นางสาวสิริกาญจน� เทียมดี
62023008343 นายชัชชัย เข่ือนขันธ�
62023008344 นางจารุวรรณ นุผัด
62023008345 นางสาวเอื้ออรุณ เดชาติวงศ� ณ อยุธยา
62023008346 นางขนิษฐา วิเศษสิทธิโชค
62023008347 นายปณชัย สมแฮ
62023008348 นายวิสุทธ์ิ สืบอักษร 
62023008349 นางสาวกังสดาล กาญจนสินไชย
62023008350 นางสาวอรณี นิลกล่ํา
62023008351 นายธัมมิก ดวงสุดา
62023008352 นางสาวเกษร จันทโรจน�
62023008353 นางสาวประภาภรณ� นพภาลัย
62023008354 นางสาวชลลดา แสงสน
62023008355 นางสาวจุรินทิพย� ผิวขาว
62023008356 นางสาวพัชรี นาทอง
62023008357 นางสาวณัฏฐ�นรี หอมเจริญ
62023008358 นางสาวประภาภรณ� ชูกะนันท�
62023008359 นายกฤดภณ ช�วยชูหนู
62023008360 นายวงศธร ยัญจรูญ
62023008361 นางสาววัชรภรณ� นามณีชม
62023008362 นางสาวณันทิยา ชมสกุล
62023008363 นางสาวรัตนาภรณ� ดําขํา
62023008364 นางสาวสุนิสา สายสืบ
62023008365 นางสาวธนัชพร นิลโหมด
62023008366 นางสาวดวงกมล ฤทธ์ิกันโต
62023008367 นางสาวมัธณา กานิล
62023008368 นายอรรถพันธ� พานิชวงษ�
62023008369 นางสาวจริยา สารจันทร�
62023008370 นายพิเชษฐ� โพธ์ิพันธ�
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62023008371 นางสาวพรพิมล คํานวณ
62023008372 นางสาวพรรษา ใสยวง
62023008373 นางสาวรัตนาภรณ� เผ�าพันธ�
62023008374 นางสาวกชพร พุทสกุล
62023008375 นางสาวนัฐนัน อังกานนท�
62023008376 นายพลาวัฒน� ทองคํามุข
62023008377 นางสาวปาริสุทธ์ิ สิริภูบาล
62023008378 นางสาวคณิสสร สุภกิจ
62023008379 นางสาวเมนา ไวยรูป
62023008380 นางสาวอรทัย โพธะนัง
62023008381 นายฤทธิเกียรติ สวยปาน
62023008382 นางสาวพัชรีน หงษ�เวียงจันทร�
62023008383 นายสมชาย เรืองวงษ�
62023008384 นางสาววนิดา ใบยพฤกษ�
62023008385 นายณภัทร ผ�านสถิน
62023008386 นางสาวอินทิรา อนันต�ธนสาร
62023008387 นายยงยุทธ รักความซ่ือ
62023008388 นางสาวดรุวรรณ ทับทอง
62023008389 นางสาวเบญจมาศ มีชนะ
62023008390 นางสาวกานต�มณี งอนรส
62023008391 นายรังสรรค� เทียนประทีป
62023008392 นางสาวเจียระไน ใจธรรม
62023008393 นางสาววิชุตา พวงมาลัย
62023008394 นางสาวชุติกาญจน� เรืองกรี
62023008395 นางสาวอรวี อินทรสมบัติ
62023008396 นางสยุมพร ลอยประดิษฐ�
62023008397 นายธีรเจต ผะอบเหล็ก
62023008398 นายจักรวาล สอนแก6ว
62023008399 นายณรังสรรค� วงษ�อนันต�
62023008400 นางสาววราภรณ� มะลิอ�อง
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62023008401 นางสาวปวันวิศาข� มงคลยศ
62023008402 นางสาวจีรนันท� ม่ันโพนทอง
62023008403 นายรณกร สมจิตร
62023008404 นายณัฐวุฒิ เพชรสัมฤทธ์ิ
62023008405 นายธนภัท ฟุNงลัดดา
62023008406 นางสาวนุชนารถ โสภา
62023008407 นายกฤช หุ�นธานี
62023008408 นางสาวนภัสวรรณ แตงอ�อน
62023008409 นางสาวสุพิกา พรมเกษา
62023008410 นางสาวนาตลดา จันทร�บุบผา
62023008411 นางชนาภา ธาราแสวง
62023008412 นางสาวจิตลัดดา ปะละกุล
62023008413 นางสาวยศวดี ศรีม�วง
62023008414 นางสาวกฤติกา ฤกษ�ยินดี
62023008415 ว�าที่ ร.ต.นิพพิชฌน� เตรียมแรง
62023008416 นายนรชัย สุนทรเนตร
62023008417 นางสาวพิชญาตรี วงศ�คําภา
62023008418 นางสาวมานิตา วรทัต
62023008419 นายกฤษฎา ศักฎาทรัพย�
62023008420 นางสาวฐิติพรรณ ลดโต
62023008421 นางสาวสิดาภรณ� ไกรกิจราษฎร�
62023008422 นางสาววิกานดา ชอบรู6
62023008423 นายภานุวัฒน� หล6าสวัสด์ิ
62023008424 นางสาวขวัญฤดี ฮวดหุ�น
62023008425 นายศิริพงษ� แก6วเสนา
62023008426 นายชลนที ศิรินาค
62023008427 นางสาวรวิภัทร อ�วมน6อย
62023008428 นางสาวรุ6งดาว คงเพชรศักด์ิ
62023008429 นางสาวนรีนารถ อินตRะ
62023008430 นางสาวสกาวใจ ปงปวน
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62023008431 นางสาวป1ณณพร จงเกษกรรณ�
62023008432 นางสาวยุพาพร เพ็ชรโนรา
62023008433 นายนนทนันท� ฤทธ์ิบํารุง
62023008434 นางสาวเสาวคนธ� ฉิมเชิด
62023008435 ว�าที่ร6อยตรีธีรวัฒน� กล่ําทอง
62023008436 นางสาวขจิตรา ปNองกัน
62023008437 นางสาวส6มชื่น อุดมบุญ
62023008438 นางสาวนิรมล สาสิงห�
62023008439 นางสาวรุจิรา แก6วพินิจ
62023008440 นางสาวอรอนงค� กล�อมวิญญา
62023008441 นางสาวอาบีดRะ ฤทธ์ิโต
62023008442 นางสาวป1ทมาพร แก6วสุกใส
62023008443 นางสาวมัณฑนา ย6อยนวล
62023008444 นางมัณฑนา ปJยะภาณี
62023008445 นางสาวอมรา วรรณา
62023008446 นายโยธิน ทาทองดี
62023008447 นายพชรพล สินสําอาง
62023008448 นางสาวสุรดา สัมมาขันธ�
62023008449 นางสาวนภารัตน� จันทร�เขียว
62023008450 นางสาวณัฐฐินันท� สมร
62023008451 นายนาเรศ สว�างดาว
62023008452 นางสาวศุภกานต� จันทร�ตระกูล
62023008453 นางสาวรัตน�นันท� ส6มเกลี้ยง
62023008454 นางสาวพรพรรณ พุ�มพวง
62023008455 นายอนุรักษ� ศรีศาสตร�
62023008456 นางสาววรณัน สีหะหยัก
62023008457 นางสาวอนัญลักษณ� แกมเงิน
62023008458 นายกฤษณะ มิชํานาญ
62023008459 นางสาวบุษบา ดุลยะมา
62023008460 นายกิตติพุทธ พวงทอง
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62023008461 นางสาวพรทิพย� ปานมีสี
62023008462 นางสาวนุชจรี ม�วงย6อย
62023008463 นางสาวกาญจนา ศรีสมบัติ
62023008464 นางสาววาสุนีย� ฤกษ�ใหญ�
62023008465 นายศรีภูมิ ธนูบรรพ�
62023008466 นายระชาสรรค� ชี้แจง
62023008467 นายนนทพัทธ� ต้ังศรีไพร
62023008468 นายพชร ทิพอุเทน
62023008469 นางสาวศุพิชฌาย� บุญยะมาลิก
62023008470 นางสาวนิศาชล รอดนิ่ม
62023008471 นางสาวพรพิชชา เนียมณรงค�
62023008472 นายภูวนาท โกบุตร
62023008473 นางสาวทัศนี ขันทะชา
62023008474 นางสุขุมาล อ�วมน6อย
62023008475 นางสาวสุธีรา เถ่ือนวงษ�
62023008476 นางคุณัชญา ประทุมชาติ
62023008477 นางสาวฐิตินันท� ทองคํา
62023008478 นางสาวอธิษฐาน ชมเพ็ญ
62023008479 นายประเมิน พูลหิรัญ
62023008480 นางสาวพัตราภรณ� สบู�หอม
62023008481 นางสาวพรประภา ภู�ศุข
62023008482 นางสาวณัฐฐินันท� ทรายแซม
62023008483 นางสาวหนึ่งฤทัย เซ่ีย
62023008484 นางสาวพรรณทิพภา คงสนุ�น
62023008485 นางสาวศรินยา ช6างกุล
62023008486 นายณัฐพล นุชขํา
62023008487 นางสาวภัทรภาดา ธิติกุลวัต
62023008488 นางสาวมินตรา สีกอง
62023008489 นางสาวดลภา เด�นดี
62023008490 นายมนตรี หงษ�เวียงจันทร�
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62023008491 นายเริงชัย ทองนวน
62023008492 นางสาวชุลีพร ทศศะ
62023008493 นางสาวพิมพ�ชนก ร�ารื่น
62023008494 นางสาวบุญญาภา สุนารักษ�
62023008495 นางสาวภารฎา พรหมพินิจ
62023008496 สิบเอกพสิษฐ� สุจริตวิทยากูล
62023008497 นางสาวพิราวรรณ บุญเสริม
62023008498 นางสาวเบญจมาศ วันดี
62023008499 นางสาวอนุสรา ทองโชติ
62023008500 นางสาววาสนา ฉันท�ผ�อง
62023008501 นายภูวนาถ ยานันท�
62023008502 นางสาวรุจิรดา สบายจิตร
62023008503 นางสาววิภาพร อ�อนละออ
62023008504 นางสาววิสุดา ชุ�มเกษร
62023008505 นายณัฐพล ปานแสง
62023008506 นางสาวณัฐทญา สุขไพศาล
62023008507 นางสาวณัฐพร เกตุรูป
62023008508 นายวีระยุทธ เพชรนุ6ย
62023008509 นางสาวเบญจวรรณ เพ่ิมทอง
62023008510 นางสาวกัญญาภัทร พวงคํา
62023008511 นายสมเจตน� ฮงคนาค
62023008512 จ�าสิบเอกนพพล ศรีคําแดง
62023008513 นางสาววัชราภรณ� หัสแดง
62023008514 นางสาวธมลวรรณ ศิริเขตต�
62023008515 นางสาวสุพัตรา เด�นดวง
62023008516 นายจิรพิพัฒน� วงษ�วัฒนะ
62023008517 นางสาวจุฑามาส ชีระภากร
62023008518 นายภพสรรค� วิจิตรสาร
62023008519 นางสาวนิตยา สามุล
62023008520 นางสาววรรณวิศา สัมมาสิทธ์ิ
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62023008521 นางสาวขณิตา แสงทอง
62023008522 นางสาวสุภาวดี ทรัพย�สมบูรณ�
62023008523 นางสาวกาญจนา โพธ์ิแก�ง
62023008524 นางสาวกุลวดี ดีรักษ�
62023008525 นางศุภรา เจนวิถี
62023008526 นายทวีฉัตร วัฒธรรม
62023008527 นายประกายเพชร ศรีโนนยาง
62023008528 นางสาวพิกุลแก6ว คําเอี่ยม
62023008529 นางสาวทัชรินทร� เจนบาญชี
62023008530 นางสาวอรยา อินทกูล
62023008531 นางสาวประภาพรรณ ทองแสง
62023008532 นายกัมปนาท เกิดโสฬศ
62023008533 นางสาววราภรณ� ปลอดโปร�ง
62023008534 นางสาวเพียรฤทัย ศตะกกุมะ
62023008535 นางสาววราภรณ� ปJKนวิเศษ
62023008536 นางสาวสุวรินทร� ธูปบูชา
62023008537 นางสาวชฎาธาร วรรณปะโพธ์ิ
62023008538 นางสาววันทกานต� สุธรรม
62023008539 นางสาวกรรจิรา บุญมี
62023008540 นางสาวพรชนก สุริยันต�
62023008541 นางสาวสิริภาภรณ� อินทร�พรหม
62023008542 นางสาวชนิกานต� เกิดกล6า
62023008543 นางสาวฟองนวล เอี้ยงไธสง
62023008544 นางสาววรวรรณ วอระชินา
62023008545 นายปริญ ทับเจริญ
62023008546 นางสาวพิรุณทิพย� บัวคําศรี
62023008547 นางสาวสิริพรรณ ไกรทัต
62023008548 นางสาวเบญจพร อภัยจิตร
62023008549 นายปJยะณัฐ ชาลีเปรี่ยม
62023008550 นายวงศกร เส็งพานิช
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62023008551 นางสาวรัตนาพร น้ําทิพย�
62023008552 นายธนากร โสดา
62023008553 นางสาวพรทิพย� ริดนุด
62023008554 นางสาวทิพวัลย� จาบทอง
62023008555 นางสุภาภรณ� โพธ์ิกัน
62023008556 นางสาวณัฐรินีย� จรูญสนธ์ิ
62023008557 นายนราธร ธงชัย
62023008558 นางสาวนิษารัตน� เบญจวชิระ
62023008559 นางสาวอัจฉรา ย่ีสุ6นแสง
62023008560 นายสุทธิพงศ� เที่ยงธรรม
62023008561 นางสาวภกามาศ ทับเนินทอง
62023008562 นางสาวอารีรัตน� คุ6มวันดี
62023008563 นางสาวนภัสสร คงแสงบุตร
62023008564 นางสาวญาดา พงษ�นิกร
62023008565 นางสาวละอองเทศ คล6ายพันธ�
62023008566 นายทวีวัฒน� สินทา
62023008567 นายอินทัช ศรีละพันธ�
62023008568 นางสาวศรัญญา เกตุคํา
62023008569 ว�าที่ร6อยตรีจักกฤษ วิชาสวัสด์ิ
62023008570 นางสาวเกตุกนก ฤกษ�สนธิ
62023008571 นางสาวธารารัตน� สอดห�วง
62023008572 นางสาวจิรนันท� ศุภมานพ
62023008573 นายพีระพิทักษ� วณิชกุลธวัช
62023008574 นางสาววันดี เลิศเจริญศิลปF
62023008575 นางสาวสุภาวินี สละชั่ว
62023008576 นางสาวกนกวรรณ โปธิวงศ�
62023008577 นายวรพงษ� สวนกัน
62023008578 นางสาวนวลนภา ภาคีสุข
62023008579 นางสาวกัญญาพัชร หาเม็ดดี
62023008580 นางสาวธัญญ�นรี คงปรีชา
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62023008581 นางสาวเสาวลักษณ� นพดารา
62023008582 นางสาวกมลชนก บัวดี
62023008583 นายศุภวัฒน� ทรงธรรม
62023008584 นายศักรินทร� หัวนา
62023008585 นางสาวชลธิชา วงษ�ด6วง
62023008586 นายเจษฎา อินโชติ
62023008587 นายนิรันดร� บุญนาค
62023008588 นางภัทร�นรินทร� สุสุขเสียง
62023008589 นางสาวเบญจมาศ เทียนป1ญจะ
62023008590 นางสาวอารยา แนวภูผา
62023008591 นางสาวสุพาพร โพธ์ิกลิ่น
62023008592 นางสาวพิชญ�สินี กาฬภักดี
62023008593 นางสาวสุธาทิพย� สุขกิจ
62023008594 นายเอกลักษณ� พิเศษ
62023008595 นายศรีสมเพชร ปJนตากุล
62023008596 นางสาวศตนันท� มหิพันธ�
62023008597 นางสาวนิตยา น�วมพร6อมพันธุ�
62023008598 นางสาววารุณี ทองเหลืองสุข
62023008599 นางสาวปรียาภรณ� กองโชค
62023008600 นางสาวภัทรศยา สายยืด
62023008601 นางสาวสิริภักด์ิ สรภักดี
62023008602 นางสาวพัชราภรณ� ศรีระแก6ว
62023008603 นางสาวอาภัสรา เหลืองประพฤทธ์ิ
62023008604 นางสาวรัตนาพร ชาแก6ว
62023008605 นายภูมิ ปรางวิเศษ
62023008606 นายจิรายุ เผือกกล�อม
62023008607 นางสาวป1ทมา ใสยา
62023008608 นายณัฐพล มหาไวย
62023008609 นายสรายุทธ ปJKนทอง
62023008610 นางสาววรกัญญา ทาจวง
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62023008611 นางสาวสุวรรณมณี เกตุวงศ�ตระกูล
62023008612 นางนฤมล รัตนสูตร
62023008613 นางลฎาภา คุณเผือก
62023008614 นายมงคล พุ�มพฤกษ�
62023008615 นายอธิวัฒน� ป;าหวาย
62023008616 นางกุลนิธี ถมทอง
62023008617 นายสุทิน แก�นแจ�ม
62023008618 นางสาวอุดมศรี ชมดวง
62023008619 นางสาววีรณัฐ มัฆวาฬ
62023008620 นายสุรินทร� ชาวสวน
62023008621 นายนิพนธ� สุวรรณลัย
62023008622 นางสาวรัตนากร สิมมา
62023008623 นางสาววรลักษณ� ลอยบัณดิษฐ
62023008624 นางสาวหทัยกาญจน� พันธุ�น6อย
62023008625 นางสาวอภันตรี สวัสดี
62023008626 นางสาวนภาภรณ� สุขสวัสด์ิ
62023008627 นางสาวจุฑามาศ กําเหนิดคุณ
62023008628 นายณัฐพงศ� ป1นกวด
62023008629 นางสาวป1ทมา ทองสี
62023008630 นางสาวชัชชนัญ มัธยมจันทร�
62023008631 นางสาวจรรยารัตน� เชี่ยวชาญ
62023008632 นายพงษ�เทพ เตียนศรี
62023008633 นางสาวชวัลรัตน� แสงพลบ
62023008634 นางสาวกัลยรัตน� มากอ�อน
62023008635 นายพิชัยยุทธ จันทร�จม
62023008636 นางสาวเกตุวดี วรนุช
62023008637 นางสาวณัฏฐณิชา ผลบุญ
62023008638 นางสาวอาภาวดี ทองปลิว
62023008639 นางสาวปวีณา เถ่ือนเนาว�
62023008640 นางสาวกาญจนา คําดี
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62023008641 นายธนพล อุดมพูนสิน
62023008642 นายเอกชัย ดอกเก๋ียง
62023008643 นางสาวสุพรรษา ทวีกสิกรรม
62023008644 นางสาวเสาวลักษณ� อินสร
62023008645 นางสาวชุติมา ทองทิพย�
62023008646 นางสาวทิวานันท� สลีอ�อน
62023008647 นางสาวอุษณา แย6มสังข�
62023008648 นางสาวอรุชา เสมาพรหม
62023008649 นายพิทยา โพธ์ิวรรณ
62023008650 นายณัฐธรพงษ� วงศ�สวรรค�
62023008651 นางสาวพิมพร ผ�องแผ6ว
62023008652 นางสาวทิพวัลย� จันทร�ปรางค�
62023008653 นางสาวโชษิตา โพธ์ิอยู�
62023008654 นางสาวชฎามา ขวักไขว�
62023008655 นายธีรยุทธ รอดฤดี
62023008656 นางสาวกรรติการ� ทองมาก
62023008657 นางถนอมขวัญ บุญญา
62023008658 นางสาวรัฐญา จิตต�สวัสด์ิไทย
62023008659 นายชัยพร ธุระตา
62023008660 นายอิทธิชาติ ศรเกลี้ยง
62023008661 นางสาวลลินรษา ศรีภักดี
62023008662 นางสาวพัชราภรณ� เบ6าประทุม
62023008663 นางสาวศรีสุนทร สิงหฤกษ�
62023008664 นางสาวเพ็ญนภา เรืองฉาย
62023008665 นางสาววรรณวิสา เดชใด
62023008666 นายชาคริต สุขไสว
62023008667 นางสาวธิมาภรณ� อินทร�จันทร�
62023008668 นายเมธพนธ� ขอนทอง
62023008669 นางสาวธิดารัตน� ศรีบุญจันทร�
62023008670 นางสาวกรรณสุภัค พันเต
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62023008671 นางสาวสุวนันท� พิลึก
62023008672 นางสาวจันทร�เพ็ญ นวนบาง
62023008673 นางสาววรรณรัตน� ราษฎร�สุขใจ
62023008674 ว�าที่ร6อยตรีหญิงรังสิมา ศรีบัวแดง
62023008675 นางสาวอนุตตา ทองแก6ว
62023008676 นางสาวกัลยรัตน� สุขเต็ม
62023008677 นายฤทธ์ิพัฒน� เอี่ยมสุเมธ
62023008678 นางพิมพ�พร เบิกบาน
62023008679 นางสาวรักชนก ภู�รัตน�
62023008680 นางสาวอรณี วงษ�อินทร�
62023008681 นางสาวชณิตษ�นันท� สุพรรณชาติ
62023008682 นางธิดารัตน� ผลวงษ�
62023008683 นางสาวพิรดา เสถียร
62023008684 นายจักรภัทร ธิวงศ�
62023008685 นางสาวสลิตา ฉิมวรัตน�
62023008686 นางสาวสุนิศา สุคันธจันทร�
62023008687 นางสาวธนพร ธาระวัย
62023008688 นางสาวศิริลักษณ� แสนธนู
62023008689 นางสาวชูจิตต� เผ�าสวัสด์ิ
62023008690 นางสาวบุณณดา อนันตสมบูรณ�
62023008691 นางสาวรัชนีภรณ� ชํานาญ
62023008692 นางสาวกมลทิพย� แซ�เฮง
62023008693 นางสาวภัทราวดี จิตร�แจ6ง
62023008694 นางสาวสุภิลักษณ� ป1Pนชุด
62023008695 นางสาวรวิกานต� ลายหงษ�
62023008696 นายธนินทร� สังข�บุญชู
62023008697 นายศิรชัช โพธ์ิเพ่ิมเหม
62023008698 ว�าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ� สุขศรีจันทร�
62023008699 นางสาวไอลดา ใจพราหมณ�
62023008700 นางสาววชิราพร เทียมเพ็ญ
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62023008701 นายวิสิทธ์ิ เลิศสําหรวจ
62023008702 นางสาวสุภาพร มีมา
62023008703 นางสาวรัตนา แตงแจ6ง
62023008704 นางสาวชลธิชา กุลชา
62023008705 นางสาวจรรยพร รุ�งแสง
62023008706 นายวรรณสิทธ์ิ ศรีแก6ว
62023008707 นายมนตรี มีมุข
62023008708 นางสาวศรีสุดา ฉัตรสุดารัตน�
62023008709 นางสาวพิชญา ปJนตา
62023008710 นางสาวกนกพร ใจก6อน
62023008711 นางสาวขวัญตา โพธ์ิสุวรรณ�
62023008712 นางสาวปวีณา ขวัญพุก
62023008713 นางสาวรัตติกาล พลายละมูล
62023008714 นางสาวสงกรานต� เงินแถบ
62023008715 นางสาวนพวรรณ กลมเกลี้ยง
62023008716 นางสาววรรณวิษา เกรงกลัด
62023008717 นางสาววิมลสิริ หวานใจ
62023008718 นางสาวกุลธิดา สมดี
62023008719 นายธนเวทย� ฤกษ�วีรี
62023008720 นางสาวจุฑามาศ พ่ึงพวก
62023008721 นางสาวณัฐฐาพร ห6อมล6อม
62023008722 นางสาวพรประภัสสร� ดีศรี
62023008723 นางสาวโกมลชนก ลือชัยราม
62023008724 นางสาวน้ําอ6อย อุดมลาภ
62023008725 นางสาวสมฤดี ทรัพย�บุญ
62023008726 นายธารา วัชระพิมลมิตร
62023008727 นางสาวจงรักษ� หมายดี
62023008728 นางสาวสุดารัตน� แดงน6อย
62023008729 นางสาวสุธิดา นาคดี
62023008730 นางสาวธนันษร สารรัตน�
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62023008731 นางสาวธัญวรัตน� ใจอารีย�
62023008732 นางสาวสุพัตรา บุญเกิด
62023008733 นางสาวประภัสสร พันธะ
62023008734 นางสาวกมลวรรณ ทองสุข
62023008735 นายภาณุพงศ� ตัณฑุมาศ
62023008736 นายพลวัฒน� คงถาวร
62023008737 นายรัฐกิจ สวยปาน
62023008738 นายชัยชาญ ม่ันคง
62023008739 นางสาวป1ณฑ�ณัฐจิรา พลอยนิล
62023008740 นางสาวนัฐกานต� วุฒิพิศาล
62023008741 นายอานนท� กระจกภาพ
62023008742 นายธนวภพ บัวสุทธ์ิภดา
62023008743 นางสาวกวิสรา บุญประสพ
62023008744 นายโชคชัย หีบเพชร
62023008745 นางสาวนริศรา ศรีนาม
62023008746 นายไชยวัฒน� จิรธนาโรจน�
62023008747 นายประกิจ ไล6สมบุญ
62023008748 นางสาวบวรวาริธร สาหร�าย
62023008749 นางสาวณัฐชา รอดฉํ่า
62023008750 นางสาวจีระรัตน� เกศธรรมรัตน
62023008751 นางวาสนา เดชฤดี
62023008752 นายปรัชญา ชนะชู
62023008753 นายสหรัฐ ชะเอม
62023008754 นางสาวขนิษฐา อ่ําละมัย
62023008755 นางจินตนา ศิลา
62023008756 นางสาววิรฌา สุขสวัสด์ิ
62023008757 นางสาววริยา สอนนิยม
62023008758 นางสาวลลิตา โตชนก
62023008759 นางสาวณัฐนิชา เกิดสกุล
62023008760 นางสาวพัชราภรณ� แก6ววิเชียร
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62023008761 นางสาวพัทธนันท� บุญแรง
62023008762 นางสาวสุภัคกุล เสือโต
62023008763 นางสาวกมลวรรณ สง�าพงษ�
62023008764 นายณัฐชนน กลิ่นประทุม
62023008765 นางสาวณัฐฌา ปลูกป1ญญาดี
62023008766 นางสาวชุติมา พ�วงสุวรรณ
62023008767 นางสาวจิรัชญา ชูจิตต�
62023008768 นายทรงชัย น6อยคง
62023008769 นางสาวอรณี แพสมหวัง
62023008770 นางสาวจินดารัตน� แสนลับสินธุ�
62023008771 นางสาวมะลิวัลย� คําเรืองฤทธ์ิ
62023008772 นายเพ็ญ ควบคุม
62023008773 นายปราโมทย� มาลี
62023008774 นายกฤติธี ป1ญญา
62023008775 นางสาวนิภาพร กองศรี
62023008776 นายธีระพล พวงสมบัติ
62023008777 นางสาวพิไลวรรณ จิตรทศ
62023008778 นายสฤษด์ิพงษ� บุขุนทด
62023008779 นางสาวสุวิมล นาวิชิตร�
62023008780 นางสาวบุษยา อุปชิต
62023008781 นางสาววันวิสาข� อินชูกุล
62023008782 นางสาวสายนรินท� พุ�มกล่ํา
62023008783 นางสาวนิยุตา ผ�องสละ
62023008784 นายนพรัตน� หาสวนขวัญ
62023008785 นางสาววิชุดา ผ�องอรุณ
62023008786 นางสาวนุสรา เทียนบูชา
62023008787 นางสาวเฟUKองฟNา โชคดีทรัพย�
62023008788 นางอุไรวรรณ เศรษฐนันท�
62023008789 นางสาวเบญจวรรณ อุทัยวงษ�
62023008790 นายอนันต� โลหะวิทยากุล
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62023008791 นายพิชนันท� สุทธิกร
62023008792 นางสาวชนากานต� ช6างวงศ�
62023008793 นางสาวณัฐสุดา กะดามัน
62023008794 นายเชิดศักด์ิ ศรีเจริญ
62023008795 นางสาวศศิวิมล โตRะทอง
62023008796 นางสาวกุลวิมล พุดซ6อน
62023008797 นางสาวรัชนีกร พ่ึงเจริญ
62023008798 นายฐิรวัฒน� โสทรจิตร�
62023008799 นางสาวพิศวดี อินทรชิต
62023008800 นางสาวโชติกา พลหาราช
62023008801 นางสาวสุนันทา ดาดก
62023008802 นางสาวเจนจิรา โกลากุล
62023008803 นางสาวนิสาชล นัยศิริ
62023008804 นางสาวณัฐนันท� ติยะชัยพานิช
62023008805 นางสาวจันทนา อ6อสุวรรณ�
62023008806 นางสาวสบันงา เก�งจริง
62023008807 นางสาวชนิสรา สามลฤกษ�
62023008808 นางสาวนันธิญาน� ลาภักดี
62023008809 นายวรากร เกิดกมล
62023008810 นายอนุพงศ� ฉิมมา
62023008811 นางสาวกิตติยา ถีถะแก6ว
62023008812 นางสาวนพรัตน� รักสังข�
62023008813 นายทศพร พงษ�เพ็ง
62023008814 นางสาวสุนันท� ขันการไร�
62023008815 นางสาวสุนารี วงษ�จ๋ิว
62023008816 นายสุทธิรัตน� พุ�มทอง
62023008817 นางสาวกัณทรีย� ขยันกิจ
62023008818 นางสาวชุติมา นุชนารถ
62023008819 นางสาวสุพรรณี อินทรประสิทธ์ิ
62023008820 นางสาวพิชญา ปานย้ิม
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62023008821 นายสิทธิเดช อินทะชัย
62023008822 นางสาวสุจิตตรา คําคัญ
62023008823 นางสาวดวงกมล ชูวงษ�
62023008824 นายอนุชิต เคนวงษ�
62023008825 นางสาวปณิตา พันธุ�ทองดี
62023008826 นางสาวนวรัตน� นะพินโน
62023008827 นายณรงค� ศุภเสถียร
62023008828 นายอนุสิทธ์ิ หมายม่ัน
62023008829 นางสาวนันธมนต� จีนกระจัน
62023008830 นายไพรัตน� เลี้ยงถนอม
62023008831 นายวัชรัตน� ช�อผกา
62023008832 นายจาตุรงค� กลิ่นเจริญ
62023008833 นางสาวอรัชพร คชพิมพ�
62023008834 นายพีระภัทร� ผาสุข
62023008835 นางสาวสุนิสา รามฤทธ์ิ
62023008836 นายกันต�ธีร� ศรีวิเศษ
62023008837 นางสาวศิริมาพร เจริญในวงศ�เผ�า
62023008838 นายวีรภัทร วรุณบรรจง
62023008839 นางสาวสุดาพร ผลพิกุล
62023008840 นางสาวอภิญญา วิลัย
62023008841 นางสาววรรณภา ธงสีนาค
62023008842 นางสาวขวัญชนก จิตตสวัสด์ิไทย
62023008843 นางสาวณัฐธิดา ดํามณี
62023008844 นางสาวฐิติพร จันทนา
62023008845 นางสาววราภรณ� อันพิมพ�
62023008846 นายสมภพ เจริญจันทร�
62023008847 นางสาวโชติมณี ใหม�หันลา
62023008848 นางสาวจิตรฎาภรณ� พิมพะลา
62023008849 นางสาววิภาวี เจ6าทรัพย�
62023008850 นายอัจธพงศ� กิจบํารุง
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62023008851 นายฉลองชัย เขียวอินทร�
62023008852 นายชาญชัย วิทยาชัยเกียรติ
62023008853 นางธีรญา แจ�มสาคร
62023008854 นายชินวัตร อินทรสุระ
62023008855 นายชาญชัย อ�อนแท6
62023008856 นางสาวจันทร�จิรา พลอยกระจ�าง
62023008857 นางสาวอรอนงค� ผอบทอง
62023008858 นางสาวกําไร เรืองขํา
62023008859 นางสาวกรรณิการ� เผยพร
62023008860 นางสาวชนิดา คลีฉายา
62023008861 ว�าที่ร6อยตรีหญิงสรัญญา ไร�นุ�น
62023008862 นางสาวสุชาดา มีเทศ
62023008863 นางสาวอนุธิดา พ่ึงกิจ
62023008864 นางสาวธนตพร โพชสาลี
62023008865 นางสาวฐิติมา เซแก6ว
62023008866 นายนันทภพ หอมชื่น
62023008867 นางสาวพรวิมล ปรีชา
62023008868 นางสาววรรณวิภา ขัติวงศ�
62023008869 นางสาววิมลรัตน� จินดากูลย�
62023008870 นางสาวศิวพร เชนส6ม
62023008871 ว�าที่ร6อยตรีพิเชษฐ� เพชรทับ
62023008872 นางสาวกชพรรณ สิงห�หารณ�
62023008873 นายอธิวัฒน� ง่ีหลี
62023008874 นางสาวดลฤดี บุดดาเลิศ
62023008875 นายอุทัย ฤกษ�งาม
62023008876 นางสาวปลิตา หวังสะและฮ�
62023008877 นางสาวฐิติภา คุ6มสว�าง
62023008878 นางสาวลัดดาวัลย� อินทร�เพ็ญ
62023008879 นางสาวนรินทร ศิลาอ�อน
62023008880 นางศุภรัตน� คล6องช6าง
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62023008881 นางสาวกรรณิการ� นาคพิทักษ�
62023008882 นางสาวฉันทนา รสใจ
62023008883 นางสาวโสภา เบกากู�
62023008884 นายภูดิศ คล6ายทิพย�
62023008885 นางสาวชื่นนภา สุขแจ�ม
62023008886 นางสาวน้ําทิพย� ย่ังยืน
62023008887 นางสาวสุธินาถ อนันตวงษ�
62023008888 นางสาวเนย เขียวอุบล
62023008889 นายคมสัน พุ�มพวง
62023008890 นายดิลกชัย ปลั่งดี
62023008891 นายวรวุฒิ ทรายมูล
62023008892 นายกริช รุ�งแจ6ง
62023008893 นายถิรวัฒน� อินทร�ขําวงค�
62023008894 นางสาววิสาลักษณ� แม6นเหมือน
62023008895 นางสาวจันทร�ธิดา โคงาม
62023008896 นางสาวญาณนันท� เนียมคํา
62023008897 นางสาวชุติกาญจน� หวังธารา
62023008898 ว�าที่ร6อยตรีณัฐ น6อยด6วง
62023008899 นางสาวเมธารัศม์ิ พชรไชย�จินดา
62023008900 นายเจตริน สว�าง
62023008901 นายรัชมงคล ชาวเรือ
62023008902 นายสฐานิตย� สง�าชาติ
62023008903 นางสาวสุภาพร ตระกูลวงษ�
62023008904 นายภาคภูมิ ทานอักษร
62023008905 นางสาวกฤติยาภรณ� ชวนชม
62023008906 นายปองภพ ไชยศรีษะ
62023008907 นางสาวสุธิสา คําหอม
62023008908 นางสาวชมภูนุช รุ�งเรือง
62023008909 นายกิตติภพ สุขวรรณดี
62023008910 นายดิษสพล เสริมศาสตร�
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62023008911 นางสาวดาวรุ6ง ศรีเหรา
62023008912 นายศรัทธา แซมสีม�วง
62023008913 นางสาวชฎาพร คงวร
62023008914 นางสาวอุมาพร หงษ�ศรีแก6ว
62023008915 นางสาวภิญญดา ทาคํา
62023008916 นางสาวศศิวิมล บํารุงญาติ
62023008917 นางสาวเจนจิรา กลิ่นรื่น
62023008918 นายศิวัตม� จารุวนาลัย
62023008919 นางสาวณชญาดา บุญยะกาญจน�
62023008920 นางสาวตุลยวดี หล�อตระกูล
62023008921 นายวีระชน ล�องนาวา
62023008922 นางสาวธนพร สีแสด
62023008923 นางสาวชนิดา ลอยแก6ว
62023008924 นายณัฎฐพงศ� เกิดไกร
62023008925 นายพชร เพ็ชรแสงศรี
62023008926 นางสาวสุขฤทัย สีแดง
62023008927 นายกฤษณ� ไม6เนียม
62023008928 นางสาวดวงชนก เบ็ญมาศ
62023008929 นางสาวสิราวรรณ ธงหก
62023008930 นายปJยะพงษ� วังเหมือย
62023008931 นางสาวกัณตา ทองแผ�
62023008932 นางสาวกัณฐิกา เทพทุ�งหลวง
62023008933 นางพรพิมล สโมสร
62023008934 นางสาวขวัญจิรา สิงหภาพ
62023008935 นางสาววรางคณา ช�วยคําแก6ว
62023008936 นายสารสินธุ� วรวิทยธาดา
62023008937 นางสาวณัฐสิมา ยาคล6าย
62023008938 นางสาวสุวิชา รุจิชีพ
62023008939 นางสาวฉินรัตน�ดา บรรเด็จ
62023008940 นางสาวสุภัทรา จุลมัญลิก
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62023008941 นางสาววิภา ร�มโพธ์ิทอง
62023008942 นางสาวจารุวรรณ นิยมทอง
62023008943 นายพีรพล อินทรโชติ
62023008944 นายสุขวิทย� เจาะรอด
62023008945 นายพิภพ เคลือบทอง
62023008946 นางสาวรัตนาวดี บิดาทุม
62023008947 นางสาวระพีภัทร แก6วมูณี
62023008948 นายนคร เขียวอรุณ
62023008949 นายณัษฐสิทธ์ิ เลิศพิพัฒน�กุล
62023008950 นางสาวณัฐริกา มาศจรัส
62023008951 นางสาวอารีรัตน� พูลสวัสด์ิ
62023008952 นายรัตนากร ศรีรอด
62023008953 นางสาวศศิมา บุญอ�อน
62023008954 นายศุภฤกษ� นันทโกมล
62023008955 นางสาวจุฑารัตน� คํานวนสินธุ�
62023008956 นางสาวณัฐกานต� เวชศรี
62023008957 นางสาวณัชชา บุญสืบวงษ�
62023008958 นางสาวศิรินทร�รัตน� สุขพรรณ�
62023008959 นายธนกร บุญชู
62023008960 นางสาวเจนจิรา แตงโสภา
62023008961 นางสาวลัดดาวัลย� เนียมเกิด
62023008962 นางสาวจิราพร ปานขลิบ
62023008963 นางสาวนุชนันท� คําลา
62023008964 นางสาวจริยา ชูช�วย
62023008965 นายชัชวาลย� สวนจันทร�
62023008966 นางสาวนันทนา คงนิล
62023008967 นางสาวกนกวรรณ ทับบุรี
62023008968 นางสาวเกษทิพย� กล�อมเอี้ยง
62023008969 นางสาวชัญญาณ�ภัช ย้ิมแฉ�ง
62023008970 นายกิตติภณ ฉํ่ามา
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62023008971 นายอนนท� ธรรมพรหม
62023008972 นางสาวอรพิน ราชรักษ�
62023008973 นายศุภชัย จิตต�ผ�องใส
62023008974 ว�าที่ ร.ต. หญิงกนกอร แท�นสุวรรณ
62023008975 นายขจรศักด์ิ พุกกลิ่น
62023008976 นางสาวนนทิยา แตงโต
62023008977 นายศาสตราวุทธ รอดฤทธ์ิ
62023008978 นายนิติกร จําเนียรเวช
62023008979 นางสาวเบญจพร สตาสิทธ์ิ
62023008980 นางสาวนันท�นภัส ศรีเสน
62023008981 นางสาววรรณศิริ สนธิโพธ์ิ
62023008982 นางสาวเพ็ญพิไล เกิดพร
62023008983 นายวีระพงศ� จันทร
62023008984 ว�าที่ร6อยตรีราชพล ปรีดานรวุฒิ
62023008985 นางสาวเกศริน ป1Pนโพธ์ิ
62023008986 นายรุ�งนิรันดร� อินพญา
62023008987 นายวิศิษฐ� จิตตะสุขีกุล
62023008988 นางสาวทักษพร จงสิริ
62023008989 นางสาวเจนจิรา ภิญโญ
62023008990 นางสาวเสาวนีย� ทิพย�กาวี
62023008991 นางสาวอัจฉริยา โฉมสี
62023008992 ดาบตํารวจเจริญศิลปF ชุ�มทวี
62023008993 นางสาวนวินดา กะยุตา
62023008994 นายสมพล คนึงบุตร
62023008995 นายกันตณัฐ ปานิเสน
62023008996 นางสาวศุภจิตต� คําเพ็ญ
62023008997 นายวัฒนากร ปJKนกุล
62023008998 นางสาวพรทิพย� อารีเอื้อ
62023008999 นางสาวอมรศิริ พันธุลี
62023009000 นางสาววรัทยา ทวีพงษ�
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62023009001 นางสาวภัศรา กุลนันทคุณ
62023009002 นางสาวนิลุบล เมืองเล็น
62023009003 นางสาวอุไรวรรณ สุภกิจวงษ�โสภา
62023009004 นายอมรเทพ ศรีวิเชียร
62023009005 นางสาวศิยามล แสงแตง
62023009006 นางสาวรัชนีกร สอนดี
62023009007 นางสาวนิรชา ชัยวัน
62023009008 นางสาวศิริวรรณ โตเขียว
62023009009 นางสาวสุมาลี โพธ์ิขํา
62023009010 นายกิตติศักด์ิ วิเศษ
62023009011 นายยุทธนา เกษมสุข
62023009012 นางสาวอาภาศิริ ดุริยประณีต
62023009013 นางสาวสุกัลญา ศิลป1ญจะ
62023009014 นางสาวอุทุมพร หนูเสริม
62023009015 นางสาวธนัฎดา บุญครอบ
62023009016 นางสาวศิริลักษณ� กล่ําเจริญ
62023009017 นายอนุสรณ� ภู�ระหงษ�
62023009018 นายสาธิต ศรียา
62023009019 นางสาวปราณี เกิดจันทึก
62023009020 นางสาวพิมพ�ศิริ ทุเรียนงาม
62023009021 นางสาวจิราวรรณ อยู�คง
62023009022 นางสาวณัฐธิดา หลํารอด
62023009023 นายเจษฎา เอกพันธ�
62023009024 นางสาวณัฐพร บัวจันทร�
62023009025 นางสาวสกุลรัตน� พร6อมมูล
62023009026 นางสาวมัลลิกา ล6อมกลาง
62023009027 นางสาวอรวรรณ อยู�หนูสิงห�
62023009028 นางสาวอรอนงค� หอกคํา
62023009029 นางสาวมณฑ�สวรรค� วาระกุล
62023009030 นางสาวกรรณิการ� ย้ิมย�อง
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62023009031 นางสาวปวิตรา บัวรมย�
62023009032 นางสาวรมิตา ขนกเงิน
62023009033 นางสาวกิตติมา สาสดีอ�อง
62023009034 นางสาวสุภาพร หัศจรรย�
62023009035 นางสาวนันทนา มีสวัสด์ิ
62023009036 นางกมลพร พงศาปาน
62023009037 นางสาววงศธร ภิญโญพจน�
62023009038 นางสาวศิริพร ผุลลาวงษ�
62023009039 นางสาวภัคจีรา ยวงนาค
62023009040 นางสาวทิพวัลย� ลพพ่ึงชู
62023009041 นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ�
62023009042 นางสาวอนุสรา ภักตร�ผ�อง
62023009043 นางสาวสุขใจ นาคํา
62023009044 นางสาวขวัญใจ สุทธิน6อย
62023009045 นางสาวนันทนา อชินานนท�
62023009046 นายนิพนธ� ไพรเขียว
62023009047 นายอรรถชัย ขยายฤทธ์ิ
62023009048 นายอนุชิต เพ็งเที่ยง
62023009049 นางสาวโศรยา จําคํา
62023009050 นางพัฒน�นรี สิงห�โต
62023009051 นางสาวจุฑารัตน� เรืองฤทธ์ิ
62023009052 นางวิกานดา สนพรม
62023009053 นางศรีทอง ครุทพันธ�
62023009054 นางสาวเฉลิมขวัญ แก6วเฉลิม
62023009055 นางสาวกรรณิการ� เทใหม�
62023009056 นายพรเทพ ศรีมหาดไทย
62023009057 นายภานุวัฒน� กุมผัน
62023009058 นายจรัญ นาคคําแหง
62023009059 นางสาววารุณี จันสุดชา
62023009060 นางสาวอมลวรรณ มีสัตย�
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62023009061 นางสาวมนัสชนก สายเมฆ
62023009062 นางสาวมณิธัช อมตวัฒน�
62023009063 นางสาวนลพรรณ อินทรโชติ
62023009064 นางสาวสายใจ ดีสวัสด์ิ
62023009065 นางสาวน้ําฝน สีตะระโส
62023009066 นางสาวภาวิดา วงษ�ภูธร
62023009067 นางสาวพรรษชล ทองไพบูลย�
62023009068 นางสาวจีราภรณ� โพธ์ิประพันธ�
62023009069 นางสาววัชริศา อําพันทอง
62023009070 นางสาวเบญจา พิมชาวนา
62023009071 นางสาวปJยนุช พ�วงขํา
62023009072 นางสาวชิตตยา ปานพรม
62023009073 นายสมบัติ สภาพ
62023009074 นางสาวกรรณฐิมา ภาระธัญญา
62023009075 นางสาวภคนันท� มงคลภคป1ญญา
62023009076 นางสาววราภรณ� ชูแสง
62023009077 นางสาวสรัญญา ชูทอง
62023009078 นางสาวกชมนนุช ทวีสุข
62023009079 นางสาวธิติมา คงธนชัชวาล
62023009080 นายอัครตรี ตรียุทธ�
62023009081 นางสาวชุติกาญจน� อินกรัด
62023009082 นางสาวผไทมาส สุวรรณศรี
62023009083 นางสาวจุฑารัตน� ใจบุญ
62023009084 นางสาวกมลชนก ใจชนะ
62023009085 นายธนารักษ� วัสธูป
62023009086 นางสาวนารียา จ6อยบ6านกวย
62023009087 นางสาวชมทิศา ขาวสําลี
62023009088 นายสราวุธ สมสนิท
62023009089 นางสาวอุดมลักษณ� ตระยวน
62023009090 นางสาวนันทาวดี มีธรรม
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62023009091 นางสาวอลิษา ไกรนุช
62023009092 นางสาวเกณิกา พหลยุทธ�
62023009093 นางสาวกนกวรรณ นนท�แก6ว
62023009094 นางสาวสิรินญา บุญชื่น
62023009095 นายถิรพัฒน� บานเย็นงาม
62023009096 ว�าที่ร6อยตรีหญิงจุฑารัตน� สุขกําเนิด
62023009097 นางสาวธานิกัญ สุภรัตนกูล
62023009098 นางสาววิภาวดี โสดา
62023009099 นางสาวทิพวรรณ อ�อนสําลี
62023009100 นางสาวธัญญาเรศ ชื่นเจริญ
62023009101 นายอนุชา ชูชัยยะ
62023009102 นางสุภาพรรณ บุญเนรมิตร
62023009103 นางสาวณัฐญา ประมูลวงษ�
62023009104 นางสาวกอบกุล เพ็ชรกลับ
62023009105 นางสาวพิชยา วิเศษสิงห�
62023009106 นางสาวขวัญฤทัย เทียนชัย
62023009107 นายเดชนรินทร� มุกดา
62023009108 นางสาวภรณีนิภา แก6วสุวรรณ�
62023009109 นางสาวภัทรภร ศรีพุทธพร
62023009110 นางสาวนุสบา แอสมจิตต�
62023009111 นางสาววัชราพร โพธ์ิเรือง
62023009112 นางสาวชญาณี รัตนสุริยพันธ�
62023009113 นายธีระรัตน� จารุจารีต
62023009114 นางสาวประภัสสร สีน้ําเงิน
62023009115 นายกิจจา ทองพันชั่ง
62023009116 นางสาวจิราพร ม�วงทรัพย�
62023009117 นายนพรัตน� คันทรง
62023009118 นางวลัยพร เฮ6งบริบูรณ�พงศ�
62023009119 นางสาวจุฬาลักษณ� พูลอ6อย
62023009120 นางสาวชลธิชา ชุติมันต�ชัย

หน6า 304 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023009121 นายตะวัน จันทร�กระมล
62023009122 นายมาโนช ทองทา
62023009123 นายอภิเชษฐ� อภิวันท�
62023009124 นายพีระพล นวลเปรม
62023009125 นายธงชัย ขําสุวรรณ 

62023009126 นางสาวณัฐสุดา เพ็งหาจิตต�
62023009127 นางสาวพรชนก สางาม
62023009128 นายนันทวัฒน� ทรงพร
62023009129 นายธีรภัทร� พงศ�พันธุ�สุข
62023009130 นางสาวศรันยา ชื่นจิตร
62023009131 นางสาวสายใจ เพลียโคตร
62023009132 นายชนาธิป โชคคณาพิทักษ�
62023009133 นายไพโรจน� พรมวัฒ
62023009134 นางสาวสุรีย�รัตน� เอื้อไทย
62023009135 นางสาวอรพินท� อุ�นเสนีย�
62023009136 นายวุฒินันท� ทองไพรวรรณ
62023009137 นางสาวมลธิรา ศรีบัวคม
62023009138 นางสาวอภิวดี รักแจ6ง
62023009139 นายขจรยศ ทาบุตร
62023009140 นางสาวศิริกร พุฒแก6ว
62023009141 นายจักรพันธ� วีระคํา
62023009142 นางสาวเมธาวี ไกรณรงค�
62023009143 นางสาวศิรินภา สาลีผล
62023009144 นางสาวพิชามญชุ� หริ่มรักษาทรัพย�
62023009145 นายทศพร วงษ�มาก
62023009146 นายอิษฎา จันทร�ขาว
62023009147 นางสาวซารีเปาะมูรนี สาเฮะอามะ
62023009148 นางสาวพรไพลิน เจียรนัยเจริญ
62023009149 นางสาวสมปรารถนา แสงแก6ว
62023009150 นายไพศาล ศุภนัตร�
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62023009151 นางสาวธัญญรัตน� ศิลป
62023009152 นายยสินทร ทรัพย�ประเสริฐ
62023009153 นางสาววิลัยวรรณ โชคชัย
62023009154 นางสาวพรพรรณ ทองบุรี
62023009155 นางสาวขวัญชนก พิมพ�พา
62023009156 นายพงศธร เพ็ญสุริยา
62023009157 นางสาวเยาวลักษณ� อ�อนฉวี
62023009158 นางสาวสโรชา มุสุสินธุ�
62023009159 นางสาวธิดา โทนะบุตร
62023009160 นางสาวเบญจวรรณ ยมนา
62023009161 นางสาวภัควิภา กลิ่นจงกล
62023009162 นางสาวชนิดา ศักด์ิเพ็ชร
62023009163 นางสาวจิรัญญา สลีวงศ�
62023009164 นางปรมาภรณ� ตRะสุ
62023009165 นางสาวพัตร�พิมล คล6ายสุบรรณ
62023009166 นางสาวรัตนวดี บุญชู
62023009167 นางสาวรฐา เตชะรัตน�
62023009168 นางสาวจันทร�จิรา ถาวรชาติ
62023009169 ว�าที่ร6อยตรีหญิงพัทธ�ธีรา ศรีสวรรยา
62023009170 นางสาวสาธิตา ราชาชาญ
62023009171 นางสาวเมธินี มโหฬาร
62023009172 นางสาวปJยาพัชร เขตรักษา
62023009173 นางสาวนัฐยาภรณ� ละนิล
62023009174 นายเที่ยงจันทร� เมืองเจริญ
62023009175 นางสาวกันทิมา แก6วอินทร�
62023009176 นางสาวพัชนิภา ทองด6วง
62023009177 นางสาวสุนันทา เกิดเนตร
62023009178 นายสิริชัย แก6วเกิด
62023009179 นางสาวชลธิชา ยอดเพชร
62023009180 นางสาวศศิธร ก6างยาง

หน6า 306 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023009181 นางสาวคัมภีรพรรณ ภคศิริวัฒนา
62023009182 นางสาวเกศกนก เขม6นกิจ
62023009183 นางสาวปุณยวีร� วงศ�รัชตะเสวี
62023009184 นางสาวศรีสุคนธ� มากทรัพย�
62023009185 นางสาวกรรณิกา ธิงาเครือ
62023009186 นางสาวทัดดาว บานประทุม
62023009187 นางสาวหัสญา ทนานนท�
62023009188 นางสาวสุกัญญา ขันธศักด์ิ
62023009189 นางสาวกาญจนา ทองหนองบัว
62023009190 นางสาวเสาวลักษณ� อําพานทอง
62023009191 นางสาวพลอย วณิชย�วรนันต�
62023009192 นางสาวนิภาพร ไตรรัตน�
62023009193 นางสาวอมรรัตน� เลี่ยมสุวรรณ
62023009194 นางเสาวนีย� แก6วปรีชา
62023009195 นางสาวอรวี ศรีทองเพชร
62023009196 นางพีรายุ แจกกระโทก
62023009197 นายนเรศ เงินอาจ
62023009198 นางสาวกษมาพรรณ นาคไพจิตร
62023009199 นายภควันต� ไชยโย
62023009200 นางสาวประภัสสรา วุฒิพิศาล
62023009201 นายสุพจน� ทองดอนใหม�
62023009202 นางสาววิสาร�กร คงทอง
62023009203 นางสาวเขมาวดี ศรีโยทัย
62023009204 นางสาวดวงมณี ขาวสะอาด
62023009205 นางสาวสุชาดา กลางพุดซา
62023009206 นางสาวกรรณิการ� พุดพงษ�
62023009207 นายสาธิต ผลบุตร
62023009208 นางสาวสิริพัฒน� ผลทอง
62023009209 นางสาวศิวาพร สุขม�วง
62023009210 นางสาวอินทุอร สาริกา
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62023009211 นางสาวสุธินันท� แพพะยอม
62023009212 นางสาวมัลลิกา สงสุข
62023009213 นางสาววริษา วรรณรี
62023009214 นางสาวเกษกนก ม่ิงโมรา
62023009215 นางสาวพิมพิศา กุลบก
62023009216 นางสาวป1ทมา เพียรกสิกิจ
62023009217 นางสาวณัฐปภัสร� นาดี
62023009218 นางสาวรุ�งนภา เรืองศรี
62023009219 นางสาวชไมพร จะพ่ึง
62023009220 นายพงศธร ม่ังมี
62023009221 นางสาวสิรีธร ชัยภักดี
62023009222 นายวีรวัฒน� พ�วงแพ
62023009223 นางสาวธิดารัตน� หงษ�คํา
62023009224 นางสาวกุลจิรา ทองประยูร
62023009225 นางสาวกาญจนา สุพรรณคํา
62023009226 นายสิทธิศักด์ิ แก6วจันทร�
62023009227 นางสาวสุพรรษา สุภาบุญ
62023009228 นายบูรพา ชํานาญรักษา
62023009229 นายพรพนธ� สุคันธรส
62023009230 นายศิริมงคล มันพุก
62023009231 นางสาวพรนภา ราชบัณฑิตย�
62023009232 นายสิทธิพร จันทร�ชูศรี
62023009233 นางสาวสิลิลทิพ ต�วนเอี่ยม
62023009234 นายสุทธิรงค� คมกล6า
62023009235 นางสาวอรสา ธนสาร
62023009236 นางสาวปJยวดี สว�างเดือน
62023009237 นางสาวนวพธู ศรีกระจ�าง
62023009238 นายฤทธิชัย ได6ดี
62023009239 นายสุวิจักขณ� พัฒนะเผ�าพันธ�
62023009240 นางสาวนินนาถ สุวรรณศรี
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62023009241 นายภูวนินทร� รักสํารวจ
62023009242 ว�าที่รตหญิงอุดมลักษณ� ระม่ังทอง
62023009243 นางสาวสุนิสา ม�วงศรี
62023009244 นางสาวศุภนิดา เกษจันทร�ทิวา
62023009245 นางสาวปริศนา เกตุพุด
62023009246 นายอดิศร ลอวิลาร
62023009247 นางสาวนุชนาถ โปNยดี
62023009248 นางสาวช�อเพชร เฮงเจริญ
62023009249 นายกวิน บุตรโคตร
62023009250 นางสาวรุจิราพร ไชยเสน
62023009251 นายฤทธิพร สีใส
62023009252 นางสาวสุจิตรา การะภักดี
62023009253 นางสาวลักษิกา โพธิกุล
62023009254 นายกรวิษณุ สุวรรณศรี
62023009255 นายศันชนก พลายเดช
62023009256 นายกิตติธัช อุทัยรัตน�
62023009257 นายวัชระ ใจแปN
62023009258 นางสาวฑิฆัมพร งามกมลชัย
62023009259 นางสาวสิริกัลยา แสงอนุเคราะห�
62023009260 นายชัยฏวรรณ เหลืองศิริธัญญ
62023009261 นางสาวฐพัชร� ดํามณี
62023009262 นางสาวกาญจนา พิมพ�ยงค�หลาย
62023009263 นางสาวนันทิยา บุญมาก
62023009264 นางสาวเหมือนฝ1น มณีสาย
62023009265 นางสาวนิชาภา นาคเขียว
62023009266 นางสาวณิชมน มณีรอด
62023009267 นางสาวสุรัสวดี ทองประเสริฐ
62023009268 นางสาวอริสรา สุวรรณรงค�
62023009269 นางสาวสุกัญญา อิ่มใจ
62023009270 นางสาววราภรณ� สงวนกลิ่น
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62023009271 นายธนบูรณ� กล�อมคุ6ม
62023009272 นายศิขเรศวร สุภาวะ
62023009273 นางสาวกฤติยา มูลสวัสด์ิ
62023009274 นางสาวปาริชาติ เจริญสม
62023009275 นางสาวฐิติมา แจ6งมาก
62023009276 นายวงศธร สุวรรณกิจ
62023009277 นายจุลดิศ ศิริสุวรรณ
62023009278 นายนฤนาท รัตนะ
62023009279 นางสาวณัฐชา วรพักตร�
62023009280 นางสาวสโรชา บุญประเสริฐ
62023009281 นางสาวมินตา นะรวยลาภ
62023009282 นายจิรวุฒิ พิณเสนาะ
62023009283 นายณัฐดนัย สุขแก6ว
62023009284 นางสาวณัฐประภา ถาวร
62023009285 นางสาวนันธิดา วรปราชญ�
62023009286 นายราชันย� มานพ
62023009287 นางสาวมัลลิกา ตันธีระพงศ�
62023009288 นางสาวธิติยา นิลป1ทมอมร
62023009289 นางสาวประภาพรรณ รุ�งปJKน
62023009290 นางสาวสิรีรัศม์ิ พุทธจรรยา
62023009291 นางสาวนพรัตน� ชิ้นงูเหลือม
62023009292 นายสุทธิพงศ� สินสิริคุณากร
62023009293 นางสาววาสิตา พรามนัส
62023009294 นายเบญจพล เอี่ยมสําอางค�
62023009295 นางสาวณัฏฐ�ชญา พุฒแก6ว
62023009296 นางจิดาภา ขวัญโพธ์ิ
62023009297 นางสาวธัญลักษณ� พลสงฆ�
62023009298 นางสาวกชกร ดําดล
62023009299 นางสาวพัทธนันท� รุ�งประเสริฐสุข
62023009300 นายสักกรินทร� หลวงพันเทา
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62023009301 นางสาวนริศสรา ทาเป]ง
62023009302 นายวีรยุทธ เพ็ชรกระจ�าง
62023009303 นางสุจิตรา อินตาพวง
62023009304 นายวิชาญ อิกาเสน
62023009305 นางสาววรานันท� ไวยวารี
62023009306 นายธีรเมธ ไชยแสงสุขกุล
62023009307 นางสาวชาลินี กล่ําแก6ว
62023009308 นางสาวสุชาดา คําฝอย
62023009309 นางสาวชุติกาญจน� ซุ�นหมี
62023009310 นางสาวฉัตทริกา แย6มชื่น
62023009311 นางสาวจิราวรรณ มานะต�อ
62023009312 นางสาวจรัญญา แสนวิเศษ
62023009313 นางสาวสุรีรัตน� แสงจันทร�
62023009314 นางสาวพรทิพย� ขุนวิเศษ
62023009315 นายศุภชัย วรรณพิรุณ
62023009316 นางสาวสุพรรษา มาคุ6ม
62023009317 นางสาวทัศนีย� วรรณสูตร
62023009318 นางสาวพรนภา ครุฑษา
62023009319 นางสาวเกศรินทร� บัวย6อย
62023009320 นางสาววัชรินทร� ย6ายหน�าย
62023009321 นางสาวสมมาตร พิลึก
62023009322 นางสาวอรวรรณ ยังรักษา
62023009323 นางสาวจินตหรา ออกรัมย�
62023009324 นางสาวกัณนิกา หอมหวล
62023009325 นางสาวป1ทมา พรมวรรณ�
62023009326 นางสาวสุฤทธ์ิ ขันใส
62023009327 นางสาวอัญชลี รักธัญกิจ
62023009328 นางสาวพิมนิภา บุญญพงษ�
62023009329 นางสายทิพย� เผ�าเมือง
62023009330 นางสาวพรรษกร โกทัน
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62023009331 นางสาวตรีวบุตร ทองระย6า
62023009332 นางสาววิไลพร บุญประกอบ
62023009333 นายไตรภพ พุฒิตรีภูมิ
62023009334 นายเสกสรรค� สงค�รัมย�
62023009335 นางสาวอัจฉรา ไล6เลิศ
62023009336 นายศิริชัชวาร ดีงาม
62023009337 นายสมควร ปณะราช
62023009338 นายณัฐพงษ� ศรีโชค
62023009339 นางสาวสมฤดี ดีละม6าย
62023009340 นางสาวชุลีพร แสงราม
62023009341 นางสาวณิชกานต� โอริส
62023009342 นางสาวณัฏฐ�หทัย ช6วนรักธรรม
62023009343 นางสาวพนัดดา พลทรัพย�
62023009344 นางสาวสายรุ6ง ทศศะ
62023009345 นางสาวนิชา มณีโชติ
62023009346 นางสาวธนภรณ� แย6มวจี
62023009347 นางสาวอุไรวรรณ ขําโพธ์ิทัย
62023009348 นายพีระพงศ� กรมแสง
62023009349 นางสาวอนุสรา รุ�งแสง
62023009350 นางสาวสุกัญญา ใจใส
62023009351 นายป1ณณทัต วัชรธัญญทิพย�
62023009352 นายธนวรรษ ต้ังตระกูลทรัพย�
62023009353 นางสาวจิตติ ทองไทย
62023009354 สิบตรีสหพล วิมลมุข
62023009355 นายอมรเทพ ช6างเขียว
62023009356 นางสาวไปรยะณัฐ มหาชน
62023009357 นายบารมี ต�วนชะเอม
62023009358 นางสาวอันธิกา จําปาทอง
62023009359 นางสุภัทรวดี อรุณ
62023009360 นายจิรวัฒน� เขียวนิล
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62023009361 นางสาวชลดา สุริยัน
62023009362 นางสาวชริญา ซ่ือสัตย�
62023009363 นางสาวนวพรรษ ใจยา
62023009364 นางสาวภัทรา นพเก6า
62023009365 นายพัลลภ ชาญธัญการณ�
62023009366 นางสาวกนกพร ทองแท6
62023009367 นางสาวสายน้ําผึ้ง ประสพโชค
62023009368 นางสาวนันทกาญน� ฉํ่าสบาย
62023009369 นางสาวกนกวรรณ ซ6อนศรี
62023009370 นางสาวพุธิตา คล6ายเผือก
62023009371 นางสาวพิชญ�สินี สุธา
62023009372 นางสาวชนัญชิดา ภูมิภักด์ิ
62023009373 นางสาวนฤวรรณ บัวชุม
62023009374 นายพบธรรม วิศิษฏ�ย่ิงเจริญ
62023009375 นายธวัช คล6ายแก6ว
62023009376 นางสาวอมรรัตน� เภรีวงษ�
62023009377 นางสาวพรพิมล ปรักมาภรณ�
62023009378 นางสาวปาริฉัตร วุฒิสาร
62023009379 นางสาวนิตยา พุ�มพฤกษ�
62023009380 นางสาวสุนิสา เครือแก6ว
62023009381 นางสาวกรณิกา สงทอง
62023009382 นางสาวมณีรัตน� ทรัพย�พล
62023009383 นางสาวงามลักษณ� ใจกล6า
62023009384 นางสาวณิชนันท� พิชัยชาญเลิศ
62023009385 นางสาวเกษยา ใจสุขดี
62023009386 นางสาวรุ�งทิวา ขอขันกลาง
62023009387 นางปาริชาติ ยศเรือง
62023009388 นางสาวพรวิภาดา รัตนปรากฎ
62023009389 นางสาวทักษพร จันมะณี
62023009390 นางสาวอริญา พรมจักร�
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62023009391 นางสาวศิริพร ดีเลิศ
62023009392 นางสาวสิยาภา เย้ือนแย6ม
62023009393 นางสาวพรพิมล เข็มแหลม
62023009394 นายทยากร ด�างเกษี
62023009395 นายพุฒิพงศ� ชยันโต
62023009396 นางสาวบุษบากร โสภา
62023009397 นายศักด์ิศรี ชัยนทีนาวิน
62023009398 นางสาววิไลลักษณ� หม่ืนยา
62023009399 นางสาวธันยธรณ� ขําสุนทร
62023009400 นายพีรพัชร� ศรีสวัสด์ิ
62023009401 นางสาวกนกพร กิจจรัญ
62023009402 ว�าที่ ร.ต.สถาพร สุขสนิท
62023009403 นางสาวพัชรี ใจสนิท
62023009404 นางสาวสุนันทา ต�ายเพ็ง
62023009405 นางสาวเนตรนารี น6อยเจริญ
62023009406 นางสาวสุนันทา ธาราพรหม
62023009407 นายกิติชัย สารพิน
62023009408 นายประทีป นพศรี
62023009409 นางสาวศิริวรรณ ว�องเจริญ
62023009410 นางสาวอุษา กรุดนิส
62023009411 นางสาวไพรินทร� พลอยใหม�
62023009412 นางสาวอัญชลี มาสาตร�
62023009413 นายญิฮาด มะลูลีม
62023009414 นายฐาปนา บรรดาศักด์ิ
62023009415 นางสาวศิริขวัญ อนุชาติ
62023009416 นางสาวสุกัญญา คล6ายคลึง
62023009417 นางสาวเรณู มันมณี
62023009418 นางสาวสุดารัตน� มณีวงษ�
62023009419 นางสาวสุวิมล แสนธนู
62023009420 นายพัฒนศักด์ิ เอกพจน�
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62023009421 นางสาวพักตร�นภา แสงแก6วสุข
62023009422 นางสาวกรทิพย� อินทร�พรหม
62023009423 นายกิตติพงศ� สงสาร
62023009424 นางสาวพันทิยา พรมมา
62023009425 นางสาวกชกร สีดา
62023009426 นางสาวศลิษา แสงสาย
62023009427 นางสาวสุนทรี ทองมี
62023009428 นางสาวอรวรรณ เชื้อมอญ
62023009429 นางสาวพิมพ�นภา ด6วงหอม
62023009430 นางสาวพรศศิ เหลืองพงศ�ภัทร
62023009431 นางสาวสุกฤตา ป1ญญาเหล็ก
62023009432 นางสาวนนธณี เอกชาตรี
62023009433 นางสาวดวงนภา เผ�าพันธุ�
62023009434 นางสาววรรณวิสา หอมขจร
62023009435 นางสาวนฤมล เรืองศรี
62023009436 นางสาวธนาภรณ� คงสาลี
62023009437 นางสาวธัญชนก แว�นแก6ว
62023009438 นางสาวดวงกมล แก6วประเสริฐ
62023009439 นางสาวชนนเนษฎ� ภาคีสุข
62023009440 นางสาวสุพิชชา บุติลา
62023009441 นางสาวณัฐกานต� อิ่มอินทร�
62023009442 นายธีระสิทธ์ิ ก6างออนตา
62023009443 นายสมรัก ย้ิมจันทร�
62023009444 นางสาวสุวนันท� รักซ6อน
62023009445 นายพฤฒิกร ครองศักด์ิ
62023009446 นางสาวจิตสุภา ดําคํา
62023009447 นางสาวยุภาวดี ป1ดกอง
62023009448 นางอนุสรา อุกอาจ
62023009449 นางสาวดาราพร ยอดมะปราง
62023009450 นางสาวอาริยา ศรีบุญเรือง
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62023009451 นายทักษ�ดนัย ช�วยชาติ
62023009452 นางสาวศิริลักษณ� หาญไพริน
62023009453 ว�าที่ ร.ต.ธัญวิสิษฐ พระโป_ะ
62023009454 นางสาวสุภาวิดา แจ6งวัน
62023009455 นางสาวสุภาพันธ� รัชวิชัย
62023009456 นางสาวสุกัญญา สิทธิภา
62023009457 นางสาวนวพรรษ ทองเชื้อ
62023009458 นางสาวณัฐวดี ฉลาด
62023009459 นายอัคคเดช พิมพิสาร
62023009460 นางสาวพนิดา วงษ�ศรีจันทร�
62023009461 นางสาวรุ�งนิรันดร� ปJนะพัง
62023009462 นางสาวสุรสา วนาพงษ�
62023009463 นายนริศ เข็มทอง
62023009464 นางสาวศุภรัตน� บัวผัน
62023009465 นางสาวธีมาพร โภชฌงค�
62023009466 นายภาคภูมิ คําหม่ืน
62023009467 นางสาวณัฐริญา ไชยป1ญญา
62023009468 นางสาวศิริลักษณ� กระพ้ีแดง
62023009469 นางสาวพรนภา ด6วงแล6ว
62023009470 นางสาวนิศารัตน� เคณาภูม์ิ
62023009471 นายพิเชษฐ� ด�านปาน
62023009472 นางสาวบุญฑาริกา ดอกเทียน
62023009473 นางสาววิภาวรรณ กล�อมใจ
62023009474 นางสาวพิมพ�ผกา แหวนทองคํา
62023009475 นายธีระพงษ� จําปาทอง
62023009476 นางสาวณัฐชยา มีศรี
62023009477 นายณัฐภูมิ เดือนใหม�
62023009478 นางสาวพนารัตน� พรหมประโคน
62023009479 นางสาวยุพาภรณ� รักสุจริต
62023009480 นางสาวพลับพลึง ปละอุด
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62023009481 นางสาวกฤติยา สุขจันทร�
62023009482 นายธนพล ภาคสุข
62023009483 นางสาวสุภาวดี เวชทัพ
62023009484 นางสาวนาฎนภา หอมรื่น
62023009485 นางสาวชนนิกานต� คงกะพันธ�
62023009486 นางสาวศันสนีย� กําแพงนิล
62023009487 นางสาวเกวลี ลีสุขสาม
62023009488 นางสาวนฤมล เจริญวัย
62023009489 นางสาวศุภาษา หาญอนุพงศ�
62023009490 นางสาวภัทรจิตรา เปล�งอารมณ�
62023009491 นางสาวแสงเดือน คุ6มพันธุ�แย6ม
62023009492 นางสาวอาทิตยา อินทรวิเชียร
62023009493 นางสาวยุพาวรรณ ศรีจันทร�
62023009494 นางสาวณัฐณิชา คลังทรัพย�
62023009495 นายเอื้ออังกูร จันทรนิมะ
62023009496 นางสาวสุวนันท� เรืองเวหา
62023009497 นางสาวจุฑามาศ สารสม
62023009498 นายวรากร เหรัญญะ
62023009499 นายภูริพัฒน� พนาไพพรรณ
62023009500 นางสาวกัลยกร โคตรศรี
62023009501 นางสาวพิมพา คําแสง
62023009502 นางสาววารี ขันธศร
62023009503 นางสาวพิชชานันท� คําภีระ
62023009504 นายเมธาสิทธ์ิ นวลเนียม
62023009505 นางป1ญธิการ� ชอบสะอาด
62023009506 นางสาวสายฝน สุพลา
62023009507 นางสาวณัฏฐนันท� เย่ียมญาติ
62023009508 นางสาวธิษณาบดี แพรสีนวล
62023009509 นางสาวสุวนันท� คงประเสริฐ
62023009510 นางสาวนงนภัส ลําน้ําเที่ยง
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62023009511 นางสาวรัตนาพร มารักษา
62023009512 นายพีรพงษ� ทองศรี
62023009513 นายชานนท� ยาใจ
62023009514 นางสาวฉัตรพร คล6ายคง
62023009515 นางสาวนวรัตน� พันธ�วิเศษ
62023009516 นางสาววาสนา คุ6มสุด
62023009517 นางสาวศรีวรรณ สิงห�แก6ว
62023009518 นางสาวกรรณศจี กรรณเทพ
62023009519 นางสาวสุกฤตา เชียงลา
62023009520 นางสาวกุลสตรี สุรัตน�
62023009521 ส.ต.ท.สุบิน สุขเกษม
62023009522 นางสาวกนกวรรณ สิทธิอมร
62023009523 นางสาวกิตติยา เทือกตRะ
62023009524 นางสาวทักษพร อุไรวงศ�
62023009525 นางสาวรรรรร กุลทอง
62023009526 นางสาววิภาดา สัญจร
62023009527 นางสาวเกสินี กุลพานิช
62023009528 นางสาวอาริยา สัชนา
62023009529 นายกฤตภาส เนื่องดิถี
62023009530 นางสาวกนกวรรณ อุ�นเรือน
62023009531 นางสาวปJยะวรรณ จิตตรีขันธ�
62023009532 นางสาววิจิตราวรรณ จําปาเทศ
62023009533 นางสาวภาณุมาศ ศรีสอาด
62023009534 นางสาวรินดา โมกล6า
62023009535 นางสาวสิริรัตน� แจ�มหอม
62023009536 นางสาวอังสุมารินทร� ตะเพียนทอง
62023009537 นางสาวนุชจรินทร� วีระวรรณ
62023009538 นางสาวกิติยา เพราะบรรเลง
62023009539 นางสาวมาลัยพร ไพโรจน�
62023009540 นางสาวปรัชญาภรณ� คชมะเริง
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62023009541 นายณัฐวุฒิ ศุภวัฒนพล
62023009542 นางสาวบุญณภัส เหลากลม
62023009543 นางสาวสุวชา จันทร�เมือง
62023009544 นางสาวสุพัตรา คชสิทธ์ิ
62023009545 นางสาววราภรณ� เมฆบุตร
62023009546 นางสาวปทิตตา ม่ันประเสริฐ
62023009547 นางสาวศิริพร ศรีคํา
62023009548 นางสาวลาวัณย� อาทร
62023009549 นางสาวหทัยภัทร นุสโร
62023009550 นางสาวปาริชาติ สาริกา
62023009551 นางสาวสุนิสา บุญครอง
62023009552 นางสาวคอลีเยาะ ดํา
62023009553 นางสาวเจียมจิตร แสนแก6ว
62023009554 นางสาวนัทธมน ดัษดุล
62023009555 นางสาวอรปรียา เรืองปราชญ�
62023009556 นางสาวอรอุษา รักร6อย
62023009557 นางสาวณัฏฐา ตวงสุวรรณ
62023009558 นางสาวศิญากร ตามเพ็ชร�เติม
62023009559 นางชลธิชา วงศ�ฝ1Pน
62023009560 นายพิสิฐ สวนานุสรณ�
62023009561 นางสาววิไล ทองสุภาพ
62023009562 ว�าที่ร6อยตรีหญิงทิพาภรณ� กาญจนวรฤทัย
62023009563 นางสาวบุญญานันท� หอมละม6าย
62023009564 นางสาวพรทิพย� สระทองพิมพ�
62023009565 นางสาวศศิธร กลิ่นหอม
62023009566 นางสาวแพรวพรรณ ผลแสงสี
62023009567 นางสาวพรรณธิภา น6อยเสม
62023009568 นางสาวเสาวลักษณ� ทวีพงศ�โชติการ
62023009569 นางสาวฐิติภา พวงเงิน
62023009570 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีชู
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62023009571 นายชนิศร� โพธ์ิดง
62023009572 นายอนุรักษ� ภู�ระหงษ�
62023009573 นางสาวอิศรา รวบรวม
62023009574 นางสาววรัญญา ผิวเกลี้ยง
62023009575 นางสาวนภัสวรรณ ภู�ปราง
62023009576 นางสาวปานนรี เนียมหมวก
62023009577 นายอภินันท� ขันธจิตร�
62023009578 นางสาวชลดา แผนสมบูรณ�
62023009579 นางสาวเยาวพา อุ�นอินตRะ
62023009580 นางสาวเพ็ญนภา เตชะ
62023009581 นางสาวสุภาพร รัตนวรรณ
62023009582 นางสาวนุชรี ปMKแก6ว
62023009583 นางสาวพิกุล สิงห�ครุธ
62023009584 นางสาวอรพรรณ ถาไชยลา
62023009585 นางสาวษมาภรณ� บุญณะโสภณ
62023009586 นางสาวศิริวรรณ เขียวขํา
62023009587 นางสาวนภาพรรณ ทองประเสริฐ
62023009588 นางสาวหทัยวรรณ ใหมศรี
62023009589 นายธนวัฒน� ตุ�นคํา
62023009590 นางสาวอิสสรา เกตุวัตร�
62023009591 นางสาววิไลลักษ� ทองสวัสด์ิ
62023009592 นางสาวปJยะพร กิจแพทย�
62023009593 นางสาวศุภางค� พรมวาท
62023009594 นายกิตติพงศ� คูทอง
62023009595 นายธนากร ไร�นุ�น
62023009596 นางสาวเมรินทร� กุประดิษฐ�
62023009597 นายธนวัฒน� วงศ�ศรีวิวัฒน�
62023009598 นายยศพัทธ� โชติพิบูลนันท�
62023009599 นางสาวฉวีวรรณ เรืองจุ6ย
62023009600 นางสาวณัตินี วิเศษป1Pน
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62023009601 นางสาวบัณฑิตา วรรณศุกร�
62023009602 นางสาวสาริศา นาคแก6ว
62023009603 นางสาวกิตต์ิวดี กลิ่นหอม
62023009604 นางสาวธัญญารัตน� จันทา
62023009605 นางสาวจิตรา สดสะอาด
62023009606 นายยุทธพงษ� จรเสถียร
62023009607 นายวิศรุต หมอนเมือง
62023009608 นางสาวทัศนีย� อ�วมสิน
62023009609 นางสาวนัณชนก คงใยแพทย�
62023009610 นายชัยณภร ดอนระไพร
62023009611 นางสาวปาณิสรา แสงเดือน
62023009612 นายณรงค�พงษ� พงษ�พรต
62023009613 นางสาวเมวิกา สุขบรรพต
62023009614 นางสาวสโรชา ประกิจ
62023009615 นางสาวอนันทิตา รอดสการ
62023009616 นางสาวณัฐนรี ขําเอี่ยม
62023009617 นางสาวอรัญญา เหมเดโช
62023009618 นางสาวอลิสา ชมภูนุช
62023009619 นายวรวิทย� คลังวิเชียร
62023009620 นางสาวสิตาเพ็ญ วัฒนผล
62023009621 นางสาววรนุช มีบุญ
62023009622 นางสาวปรีชญา คําแผลง
62023009623 นางสาวจันจิรา ผาสุข
62023009624 นายสราวุฒิ เริ่มอรุณรอง
62023009625 นางสาวเจนจิรา ม�วงกํ่า
62023009626 นางสาวศิลปFสุภา นันทประภาศิลป
62023009627 นางสาวศิริรัตน� ชินบุตร
62023009628 นายอดุลย� ขวัญถาวร
62023009629 นางสาวอนัญญา เกษแก6ว
62023009630 นายอัษฎาวุฒิ เพชรยวน
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62023009631 นายไชโย สอนวงษ�
62023009632 นางสาวณัฐธยาน� วังสินธุ�
62023009633 นางสาวรุ�งอรุณ ศรีระวัตร
62023009634 นายจักรกริช คมขํา
62023009635 นายจิตรพล สุวรรณา
62023009636 นางสาวกมลวรรณ ประคองเทียน
62023009637 นางสาวสุนิสา ฝMปากเพราะ
62023009638 นางสาววริสา อ�อนปาน
62023009639 นายกฤษณะ นาวารัตน�
62023009640 นางสาวพรรณิกาญจน� ราชพัฒน�
62023009641 นางสาวสุนันทา มหะหมัด
62023009642 นางสาวนริศรา ศรีจันทร�
62023009643 นายตะวัน จิววัฒนานนท�
62023009644 นางสาวจุฑามาศ บุตรทรัพย�
62023009645 นางสาวศิริรัตน� อ6วนโพธ์ิกลาง
62023009646 นางสาวธนวรรณ สมจิตต�
62023009647 ว�าที่ร6อยตรีกานต�วัฒน� สะอาดเอี่ยม
62023009648 นางสาวสุพรรณี อยู�เป]นแก6ว
62023009649 นายธนา จินทศร
62023009650 นางสาวพัชราพร เพ็งมาก
62023009651 นายทองดี อย�างภูมิใจ
62023009652 นางสาวกชพร กลิ่นจงกล
62023009653 นางสาวสุรัตน� โสภนราพงษ�
62023009654 นางสาวชฎาภรณ� อุปมัย
62023009655 นางสาวกชพร แก6วกุลา
62023009656 นางสาวพิสมัย โลหะทัด
62023009657 นางสาวสุรชา ย่ีทอง
62023009658 นางสาวอังคณา ฟูเฟUKอง
62023009659 นางสาวชลิตา บุตรพยาสาร
62023009660 นางสาวขวัญชนก เพ็ชรมณี

หน6า 322 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023009661 นายดนัย อยู�เบิก
62023009662 นางสาววรวรรณ อินทนัย
62023009663 นายกิตติธัช สุวรรณนิยม
62023009664 นางสาวพัชรี ทองใบ
62023009665 นายชลันธร สรรพมงค�
62023009666 นางสาวธัญญรัตน� เรืองมณี
62023009667 นางสาวแสงอรุณ ศรีสมยา
62023009668 นางสาววรรณภา แก6วก่ิง
62023009669 นางสาวดวงกมล อึ้งมณีภรณ�
62023009670 นางสาวฐานิตา คล6ายอ�อน
62023009671 นางสาวบงกชภัทร นิสิตคุณากร
62023009672 นางสาวพัชราภรณ� พลอยแก6ว
62023009673 นางสาวภารตี จาอินตRะ
62023009674 นางสาวสุกฤตา ธรรมรจน�
62023009675 นางสาวปาริฉัตร ไทรทอง
62023009676 นางสาวสุวคนธ� สําราญใจ
62023009677 นายณัฐวัตร สุรพรไพบูลย�
62023009678 นายป1ญญรักษ� บ�อทรัพย�
62023009679 นางสาวสุพัตรา ชักนํา
62023009680 นายธวัชชัย กมุทชาติ
62023009681 นางสาวอัจฉริยาพร ศรีพลัง
62023009682 นายยุทธนา จงรวมกลาง
62023009683 นายธนากร ต้ังพวงทรัพย�
62023009684 นางสาวธนัชชา แสนเม6า
62023009685 นางสาวกมลวรรณ สีบานเย็น
62023009686 นางสาวกุลชลี ธาระนัย
62023009687 นางสาวจริยา เณรแตง
62023009688 นางสาวภาวิกา พรหมมินทร�
62023009689 นายบุญรัตน� ภาคสุข
62023009690 นายประภาส สีโสด
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62023009691 นายภควัตร คงไทย
62023009692 นายชัยวัฒน� เอี่ยมสอาด
62023009693 นางสาวนิตย�ทรา สมสุข
62023009694 นางสาวศุภนิดา เกิดศรี
62023009695 นางสาวนราทิพย� พงษ�ภู�
62023009696 นางสาวสุนิสา ฟ1กเงิน
62023009697 นางสาวพลอยณิชชา ศิรกิตติวรพงษ�
62023009698 นางสาวฐิติวรดา อุทธิยา
62023009699 นายอรรถพล ป1Pนป1ญญา
62023009700 นายฐิติพงษ� รักษาริกรณ�
62023009701 นางสาวอารีรัตน� ธรรมรัตน�
62023009702 นายพฤทธินันท� เพชรประพันธ�
62023009703 นางสาวสุดารัตน� สุรินทร�
62023009704 นายธรรมนูญ จันทรานนท�
62023009705 นางสาววัลนิภา อําไพจิตร
62023009706 นางสาวเปรมสินี ปานเพชร
62023009707 นางสาวอังศณา สัพโส
62023009708 นางสาวอภิญญา เดชคง
62023009709 นายนิพนธ� ศรีดี
62023009710 นางสาววาสนา จัตุชาติ
62023009711 นางสาวภัทรวดี สมศักด์ิ
62023009712 นายอดิศร เตชวงษ�
62023009713 นางสาวณัฐพร เซ่ียงฉี
62023009714 นางสาวสุพรรษา เฟUKองฟุNง
62023009715 นางสาวสุทธาทิพย� อุดขาว
62023009716 นางสาวอัญชลี อินทร�สอาด
62023009717 นางสาวพัชราภรณ� คูเลิศ
62023009718 นางสาวเสาวลักษณ� รักดี
62023009719 นางสาวอภิญญา ชื่นขํา
62023009720 นางสาวภัทรภร วิไลมงคล
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62023009721 นางสาววราภรณ� ยอดแก6ว
62023009722 นางสาวน้ําฝน ขันธธน
62023009723 นายประกาศิต เมืองพระฝาง
62023009724 นายกฤษณศักด์ิ สินที
62023009725 นายอิทธิวุฒิ นาวีระ
62023009726 นางสาวศศิประภา จําแนก
62023009727 นายกฤษฎา พูลผล
62023009728 นางสาวจารุวรรณ รู6กิจนา
62023009729 นางสาวรวิวรรณ เถ่ือนสันเทียะ
62023009730 นายภูริทัต ภู�บุญ
62023009731 นางสาวสุภัคสร ไพศาลธรรม
62023009732 ว�าที่ร.ต.หญิงศิริพร ทะยอม
62023009733 นายพงศกร เงินบํารุง
62023009734 นายกฤตทยา จิตสันติ
62023009735 นางอภิญญา สายยศ
62023009736 นางสาวโชติกา รอดนวล
62023009737 นางสาวอภิญญา บุญยัง
62023009738 นางสาวลัทวรรณ พรมกล่ํา
62023009739 นางสาวเบญจมาศ ณ ลําปาง
62023009740 นายชนะชัย แสงศรีจันทร�
62023009741 นางสาวอัยลัดดา อุเทนสุทธ
62023009742 นางสาวอลิสา พุ�มพิศ
62023009743 นายศุภกร พวงโต
62023009744 นายธนกฤติ พ่ึงโพธ์ิ
62023009745 นายยุรนันท� พร6อมลาภ
62023009746 นางสาวภัทรภร ฤกษ�โสภี
62023009747 นางสาวพรนิภา จูจันทร�
62023009748 นางสาววันเพ็ญ แพไธสง
62023009749 นางสาวกาญจนาภรณ� ละมัยกูล
62023009750 นางสาวธัญญาลักษณ� สมบุญ
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62023009751 นายชัจช�นิพัฒน� พัฒชะนะ
62023009752 นายขจรยศ สัตพงศ�พันธุ�
62023009753 นายอํานาจ ประวงค�
62023009754 นางสาวมณฑิรา มีศิลปF
62023009755 นางสาวมัทรี ศาสกุล
62023009756 นางสาวรัตนาภรณ� วิลัย
62023009757 นางสาวชุติมา เกตุประสิทธ์ิ
62023009758 นางสาวกาญจนา ตรีคงคา
62023009759 นางสาวเพ็ญนภา เดชขุนทด
62023009760 นางสาวดุสิตา อินนุพัฒน�
62023009761 นางสาวแสงทอง ลีสุขสาม
62023009762 นางสาวจารุวรรณ บุญแสน
62023009763 นางสาวจุฑามาศ เทพคเชนทร�
62023009764 นายคณิน ศรีรัตน�
62023009765 นางสาววรรณนิศา คําจันทร�
62023009766 นายเจษฎา จอมคําสิงห�
62023009767 นางสาวภาวิณี นรดี
62023009768 นายณัฐวัฒน� คําใบ
62023009769 นางสาวนฤมล กลิ่นจ๋ิว
62023009770 นางสาวเสาวนีย� ใจทน
62023009771 นางสาวธัญชนก น�วมนิ่ม
62023009772 นางสาวสุทิดา เพ็ชรสุวรรณ�
62023009773 นางสาวปภัสสร อินอัญชัญ
62023009774 นางสาวบุญทริการ� จันไทย
62023009775 นายรณยุทธ สารทอง
62023009776 นางสาวจิตรา สิตตา
62023009777 นางสาวสุรีรัตน� อยู�แย6ม
62023009778 นายเจริญศักด์ิ ช�วยนุกูล
62023009779 นางสาวสุทธิดา อาจคงหาญ
62023009780 นางสาวภัทรนันท� โพธ์ิชื่น
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62023009781 นางสาวลลิตา ศรีบ6านใหม�
62023009782 นางสาวสิริรัตน� กิจพายัพ
62023009783 นางสาวอารีย�รัตน� จันทร�สกุล
62023009784 นางสาววารินทร� แสงสุข
62023009785 นายภาณุวัฒน� ม่ันคง
62023009786 นายภูริวัจน� อริยกุลศิษฐ�
62023009787 นายศักด์ิชัย เชี่ยวชาญสิงขร
62023009788 นางสาวชณัฐพร สังข�ทอง
62023009789 นายชัยพัฒน� ดอกไม6
62023009790 นางสาวชนกพร ชูวงษ�
62023009791 นางสาวศิริวลี พิมพ�จันทร�
62023009792 นายณัฐภูมิ สุพินศรี
62023009793 นายนพดล เหล็กทอง
62023009794 นางสาวขวัญฤทัย บัวทอง
62023009795 นางสาวอลิสา มหาเดช
62023009796 นางสาวนลินทิพย� เลี้ยงชั่งทอง
62023009797 นางสาวภัทรา หังโส
62023009798 นางสาวบุญยาพร กําลังมาก
62023009799 นางสาวสายรุ6ง เริ่มลา
62023009800 นางสาวพรลินี สุดไทย
62023009801 นางสาวนิรมล วุฒิ
62023009802 นายณฐกร กระแสร�นุช
62023009803 นางสาวนิภากร ดีลิ
62023009804 นางสาววันนิสา วงศ�ษา
62023009805 นางสาวนัฐสุภา ฉุนหอม
62023009806 นางสาวมุกรินทร� สีละออ
62023009807 นางสาวอภิรดี เสืออุดม
62023009808 นายนิพนธ� โตแย6ม
62023009809 นางสาวอนุสรา สวัสดี
62023009810 นายณัฏฐกิตต์ิ ไพโรจน�
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62023009811 นางสาวจันทกานต� นุ�มมีสี
62023009812 นายสิทธาวัชร� อัศวยืนยง
62023009813 นางสาวทมิตา อินทร�วงษ�
62023009814 นายทศพร อ�อนชุลี
62023009815 นายธีรภัทร� จิตต�ซ่ือ
62023009816 นายจิรพงศ� พลอยภู�
62023009817 นางสาวณัฏฐณิชา มะโนรมย�
62023009818 นางสาวนันท�นภัส ก่ิงกาหลง
62023009819 นางสาวสุพรรษา เลี้ยงชั่งทอง
62023009820 นางสาวศิริวรรณ ทาจําปา
62023009821 นางสาวศรัญญา เกล็ดจีน
62023009822 นางสาวกานต�ฐิกา นิลย่ีเรือ
62023009823 นางสาวศิวลี ธรรมชัย
62023009824 นางสาวกานต�กวี โฆสิตวิเศษการ
62023009825 นางสาวศุภณัฐ นีซัง
62023009826 ว�าที่ร6อยตรีหญิงนันทินี แสนยศ
62023009827 นางสาวพรทิพย� ธาราทรง
62023009828 นางสาวพรรณนิดา เจียมสุภา
62023009829 นางสาวณัฐกมล พงษ�คํา
62023009830 นายฤทธิชัย บุญโฉม
62023009831 นางสาววิณัสศิญา แหลมหลัก
62023009832 นางสาวศศิธร ตRะคํา
62023009833 นายวันชัย บุญเส็ง
62023009834 นางสาวกนิษฐา นิ่มตลุง
62023009835 นางสาวชรัญรัช เรืองศรี
62023009836 นายกฤษณะ แย6มย้ิม
62023009837 นางสาวณาตยา สมประสงค�
62023009838 นายสุเทพ ทิพรังศรี
62023009839 นางสาวนภาภรณ� นาคประสิทธ์ิ
62023009840 นายชลธี ศรีทอง
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62023009841 นายกรรณชัย นาคโมรา
62023009842 นางสาวณัฐกานต� สุขใจ
62023009843 นางสาวอังศุมาลิน พยมหน
62023009844 นางสาวพิชชาพร พุ�มมาลา
62023009845 นายกิตติภพ บุตรลพ
62023009846 นางสาวอรยา สมบัติเจริญ
62023009847 นางสาวพรพรรณ พูลเกษม
62023009848 นายธีระสิทธ์ิ สุวรรณจักร�
62023009849 นายขจรพัฒน� โกทัน
62023009850 นายธานุภาพ มณีฉาย
62023009851 นางสาววิชาดา วงศ�จํารูญ
62023009852 นางสาวอรวรรณ กําริสุ
62023009853 นายประพล นาคดี
62023009854 นางสาวชลดา เทพดวง
62023009855 นางสาวนภัสนันท� ชลอกลาง
62023009856 นางสาวกฤติลักษณ� ภูบรม
62023009857 นางสาวอารีรัตน� บริบูรณ�
62023009858 นางสาวป1ทมา วรรณ�ประเสริฐ
62023009859 นายบูรณ�ยวิชญ� วรสิงห�
62023009860 นางสาวน6อง เฉยดี
62023009861 นางสาวชนิดา ทองอนันต�
62023009862 นางสาวอัจฉรา อินทิม
62023009863 นางสาวจุฑารัตน� พันธุ�ไม6
62023009864 นางสาวศศิมา น6อยหวอย
62023009865 นางสาวณัฐสิกา ประคองทรัพย�
62023009866 นางสาวรัชนก ประพัฒน�
62023009867 นายวีรภัทร สัตยฐิติกุล
62023009868 นางสาวเปรมฤดี สมัครการไถ
62023009869 นายสราวุธ แถวโสภา
62023009870 นางสาววาสินา สุทธิวานิช
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62023009871 นางสาวชนิดา โคกเทียน
62023009872 ว�าที่ร6อยตรีภานุวัฒน� ประสงค�เงิน
62023009873 ว�าที่ร6อยตรีหญิงวันอาสา ภิรมย�
62023009874 นางสาวสุภาพร เพชรแก6ว
62023009875 นางสาวจตุพร ราชวงษ�
62023009876 นางสาวอิชยาพร ชูจิตร
62023009877 นางสาววิลาวัณย� ฤกษ�งาม
62023009878 นางสาวอมราลักษณ� หมดมลทิน
62023009879 นางสาวกาญจ�วจี มาโยทา
62023009880 นางสาวนันทิกานต� ยะน้ําอ�าง
62023009881 นางสาวอนันตญา รักวารินทร�
62023009882 นางสาวอัญชลิกา พักสถาน
62023009883 นายรณเมศวร� พุฒินันทชัยกุล
62023009884 นางสาวสุดาลักษณ� ทองเติม
62023009885 นางสาวสุทธิดา การะเวกโสม
62023009886 นางสาวนาตยา เชิดฉาย
62023009887 นางสาวณิชชาภัทร กาลกัญจะ
62023009888 นายสัณหพจน� พิสุทธิมนต�
62023009889 นายศักด์ิชัย บุญมากุล
62023009890 นางสาวพริมเนตร วุ�นบํารุง
62023009891 นางนารี ฉํ่ากระมล
62023009892 นางสาวธัญญา ครูบรรณ�
62023009893 นางสาวนัฐกาญจน� หอมหวาน
62023009894 นายอาชาไนย ไวสาริกิจ
62023009895 นางสาวชนม�นิภา พานิชกุล
62023009896 นางสาวอมรรัตน� ฉิมพาลี
62023009897 นายฐิตพล อ�อนวิมล
62023009898 นางสาวไปรมา ใสยา
62023009899 นายสิริชัย ละเอียด
62023009900 นายยงยุทธ อินตาคํา
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62023009901 นางสาวนวลหง ระงับภัย
62023009902 นางสาวศลิษา บุญเรือง
62023009903 นายนนท�นภัส ต้ังบุปผา
62023009904 นางสาวพราวนภัส ศรีวะรมย�
62023009905 นางสาวสุภาวดี ขําพวง
62023009906 นางสาวสุวรรณี จันทร�ทอง
62023009907 นางสาวนิลนภา ธิแปงวงค�
62023009908 นายบุญญฤทธ์ิ แสงสุวรรณ
62023009909 นายนฤพนธ� ทาวะรัตน�
62023009910 นายพรชัย เอี่ยมอาด
62023009911 นางสาวอริสา เสถียรนาม
62023009912 นายสุรเชษฐ� คํามูลมี
62023009913 นางสาวกัญญารัตน� ทิมเที่ยง
62023009914 นางสาวกมลชนก เซ่ียงเห็น
62023009915 นายอาทิตย� จันทร�แพ
62023009916 นางสาวบาจรีย� หาเรือนศรี
62023009917 นายเสน�ห� พันอบ
62023009918 นางสาวสลิษา โด�งดัง
62023009919 นางสาวจุฑามาศ หอมเทศ
62023009920 นางสาวอัญชิสา เสนาะดนตรี
62023009921 นางสาวสวรรยา นฤชิต
62023009922 นางสาวณัฐสิมา พลายบุญ
62023009923 นายพีรเกียรติ สันฝา
62023009924 นางสาวพนิดา แหยมโอRก
62023009925 นางสาววรภัทร พฤกษนิยพงศ�
62023009926 นายวทัญZู ถมยา
62023009927 นางสาวป1ทมา ผาแสง
62023009928 นางสาวไพพรรณ จันทร�เขียว
62023009929 นางสาวอรนรินทร� ดงแดง
62023009930 นางสาวพัศธนัญ ธนพัตจิรธนี

หน6า 331 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023009931 นางสาววรลักษณ� เส็งแสงทอง
62023009932 นางสาวฤทัยรัตน� ประสม
62023009933 นายเกียรติศักด์ิ เหมือนศรี
62023009934 นางสาวพรทิพย� แตงร�มใบ
62023009935 นางสาวรัตน�กมล วันจันทร�
62023009936 นางสาวสุดารัตน� ทรงกลิ่น
62023009937 นางสาวภัทรวดี เวชวิฐาน
62023009938 นางสาวนรินทร�พร อินพิพัฒน�
62023009939 นางสาวนิภาภัทร เลิศศุภวิทย�นภา
62023009940 นางสาวณัฐชา น้ําฉํ่า
62023009941 สิบโทวิทวัสชัย ศรแสง
62023009942 นางสาวกานติมา สุขประเสริฐ
62023009943 นายดุลยวิทย� ธรรมสนอง
62023009944 นางสาวยุพา เอี่ยมพูล
62023009945 นางสาวอรนฤมล มาสาย
62023009946 นายวิทยา คําเกษม
62023009947 นางสาวบี มิคร6าม
62023009948 นางสาวพัชริตา ช�างทอง
62023009949 นางสาวดาราพิมพ� จันทร�เกิด
62023009950 นางสาวพรทิพย� วารีนิล
62023009951 นางสาวอรุณโรจน� แดงสังวาลย�
62023009952 นายนที กฤษทิพย�
62023009953 นางสาววิไลภรณ� บัญชา
62023009954 นางสาวศิวาภรณ� ฤกษ�ดี
62023009955 นายรัชพล มากนาคา
62023009956 นางสาวพัชราภรณ� ผู6กําจัด
62023009957 นายกิตติมศักด์ิ ศิลาเหลือง
62023009958 นางสาวมาริษา บัวทอง
62023009959 นางสาวนัทธ�กัญภ� ปราบทุกข�
62023009960 นางสาวสุนันทา ก�วยสกุล
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62023009961 นางสาวปรีชญา ทวีสุข
62023009962 นางสาวพิมพ�ชนก ขาวใบไม6
62023009963 นายอัคริศ อุดมชัย
62023009964 นายวรวุธ วุฒศรี
62023009965 นางสาวธิดารัตน� มีกาย
62023009966 นางสาวอารดา อุบลรัตน�
62023009967 นางสาวณัฐญา สงสัย
62023009968 นางศิริลักษณ� พงษ�พานิช
62023009969 นายอิสรา อ�องย้ิม
62023009970 นางสาวโสรญา นัยอรรถ
62023009971 นายจักรพล ย้ิมวงค�
62023009972 นางสาวจิตสุภา จึงเจริญนิรชร
62023009973 นางสาวจุฑาภรน� อารียะ
62023009974 นายปริพนธ� จีนอ�อน
62023009975 นางสาววรางคณา ขาวเกิด
62023009976 นางสาววรรณา กิจวิเชียร
62023009977 นางสาวณัชชารีย� นิธิสินพุฒิชัย
62023009978 นางสุนันท� บุญล้ํา
62023009979 นายอนุสรณ� อ�อนบรรจง
62023009980 นางสาวชุติปภา ชุติเชาวน�
62023009981 นายคามิน ช�างประดิษฐ�
62023009982 นางดวงเดือน ปกปNอง
62023009983 นายอนุสรณ� สุดมาก
62023009984 นางสาวสุภัตรา จําปาสัก
62023009985 นางสาวนิรดา อินต6นวงค�
62023009986 นายวิชช�ปวินท� โค6ววิลัยแสง
62023009987 นางสาวยุพาพร ปานสะอาด
62023009988 นางสาวปาจรีย� สีงาม
62023009989 นางสาวชนาภา กันทะวัง
62023009990 นางสาวมัทนา มูลเภา
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62023009991 นางสาวชนิสรา เอี่ยมชม
62023009992 นายชุติพัฒน� วงษ�ภูมี
62023009993 นางสาวอัจฉรา พันธ�ชาติ
62023009994 นายปรัชญา บุญมา
62023009995 นายกึกก6อง พงษ�สถิตย�
62023009996 นางสาวมธุรส สระทองคํา
62023009997 นายสุวิทย� กาดีโรจน�
62023009998 นายทวีป ทั่งทอง
62023009999 นางสาววรชา ฝUดสามแก6ว
62023010000 นางสาวกชพร แก6วจะระ
62023010001 นางสาวปาริมา พรหมสุวรรณ�
62023010002 นายพงศธร โพธ์ิทอง
62023010003 นายอานันตภูมิ ชํานาญโพธ์ิ
62023010004 นางสาววันทา ภูสันต�
62023010005 นางสาวชลลดา พิมพา
62023010006 นางสาวศรีสุดา น6อยแห6ว
62023010007 นางสาวนุจรีย� สิงห�เกิด
62023010008 นางสาวพรรษา โชคเจริญ
62023010009 นายปกรณ�เกียรติ วีระชนประเสริฐ
62023010010 นางสาวเด�นนภา นัยสันทัด
62023010011 นายนันทวัฒน� มหาพจน�
62023010012 นายจตุรงค� ภาคสามศรี
62023010013 ว�าที่ร6อยตรีหญิงนิชาภา ธรรมเพียร
62023010014 นางสาวชนิตรนารถ ไฝนันตา
62023010015 นางสาวสุฑามาศ คล่ําเงิน
62023010016 นางสาวปรียานุช กล่ําน้ําผึ้ง
62023010017 นายจัตุรพงศ� พรรณจันทร�แม6น
62023010018 นางสาวศิรินทิพย� อาทิตย�เที่ยง
62023010019 นางสาวจิราพร พ่ึงอ�อน
62023010020 นายธนาณุวัฒน� จันทะวงค�
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62023010021 นางสาวศิลามณี จํานงค�ศิลปF
62023010022 นางสาวนฤมล ศรีทุมมา
62023010023 นายชัยพล บุญยพิมพะ
62023010024 นายพิษณุ นาราษฎร�
62023010025 นายภูมิพัฒน� ทองใหญ�
62023010026 นายวุฒินันท� จันใบ
62023010027 นายอรรถชัย จันทวงศ�
62023010028 นางสาวสุภาวดี เสือคํารณ
62023010029 นางสาวสินีนาถ สิงห�ดี
62023010030 นางสาวธัญพร ทองอรุณ
62023010031 นางสาวสุชญา เรื่องจีน
62023010032 นางสาวอนันตญา มหาวงค�
62023010033 นางสาวสุภาภรณ� วงษ�สุวรรณ�
62023010034 นางสาวกนกนาฏ ศรีนวล
62023010035 นายอนุศักด์ิ จันทร�เที่ยง
62023010036 นางสาวนุจรี ทองพุก
62023010037 นางสาวน้ําเพชร ชินวงษ�
62023010038 นางสาวฐิตญาภรณ� หวลจิตต�
62023010039 นายอดิศักด์ิ บุญมาเลิศ
62023010040 นางสาวเยาวพา อนุรักษา
62023010041 นางสาวสาธิตา ขําวงฆ6อง
62023010042 นางสาวสุพัตรา สุขสวัสด์ิ
62023010043 นางอภิญญา ขอร6อง
62023010044 นายสุทธิพัฒน� บุตรสีดา
62023010045 นางสาวณวพร กรบริสุทธ์ิ
62023010046 นายสุวภัทร ทัศสระ
62023010047 นางสาวน้ําผึ้ง ทองคําน6อย
62023010048 นางสาววิภาวัส ดลราศรี
62023010049 นายธีร�ดนัย ตะเภา
62023010050 นายชัยสิทธ์ิ พงษ�ประเสริฐ
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62023010051 นางสาวอารยา จิตร�ตรีฐิน
62023010052 นางสาวเพียงภัสสร โค6ววิลัยแสง
62023010053 นางสาวหนึ่งสราญ ใส6พงษ�
62023010054 นายธนพล พิกุลขาว
62023010055 นางสาวภัสวรินทร� พวงอินทร�
62023010056 นายนครินทร� ทิพวัน
62023010057 นางสาววิศนีย� ธานีรัตน�
62023010058 นางสาวปรารถนา สุริยา
62023010059 นางสาวชลวรรณ ยอดบุรุษ
62023010060 นางสาวปุณณภา สารีวงษ�
62023010061 นายพรชัย กาบบัว
62023010062 นางสาวยุวดี ฉิมสุนทร
62023010063 นายสุนทร บัวทอง
62023010064 นายอภิสิทธ์ิ จิณะสิทธ์ิ
62023010065 นางสาวป1ญฑวดี พานิช
62023010066 นางสาวพิมพ�สุภา สุขคําปา
62023010067 นางสาววารินทร� อนมนวล
62023010068 นางสาวจารุวรรณ โสระสะ
62023010069 นางสาวนิรัชพร มหาศาล
62023010070 นางสาวสุภาภรณ� พวงเข็มแดง
62023010071 นางสาวสิริมา พันธุ
62023010072 นางสาวมนันญา สังข�สุวรรณ
62023010073 นางสาวศิริพรรณ เรือนทอง
62023010074 นายคณานุรักษ� หงษี
62023010075 นายธิติพันธุ� ขอบบัวคลี่
62023010076 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุขจันทร�
62023010077 นางสาวจารุวรรณ ทองหาญ
62023010078 นายฉันทพัฒน� แสนสุโพธ์ิ
62023010079 นางพัทธนันท� เกตุประทุม
62023010080 นายกรวิชญ� การอุภัย
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62023010081 นายพีรฉัตร กิจไพบูลย�สมบัติ
62023010082 นางสาวรัตติกาล สนสกล
62023010083 นางสาวกันติยา สังขบุญชู
62023010084 นายพฤทธ์ิ ศิลปFประเสริฐ
62023010085 นางศุภรรัตน� พุฒลา
62023010086 นายพิทยา มาแก6ว
62023010087 นายทวีรัก ทองทวี
62023010088 นายวุฒิชัย ตรงดี
62023010089 นางสาวญาณิศา จันศรี
62023010090 นางสาวรัญศิญา ธนะวัฒน�
62023010091 นางสาวกมลทิพย� ภู�ขาว
62023010092 นางสาวกัญชลิกา ศิริบุรี
62023010093 นายพัฒนา ยอดอุทา
62023010094 นางสาวสิริรัตน� พู�เทียน
62023010095 นายวรวุฒิ ทรัพย�ประเสริฐ
62023010096 นางสาวสุพรรษา พันธุรัตน�
62023010097 นายกานต�ชนก ฮีมวาต�
62023010098 นางสาวนัฏฐพร เหมือนพะวงศ�
62023010099 นางสาวฉัตรกนก สพานทอง
62023010100 นางสาวนฤมล ศรีสุข
62023010101 นางสาวณภาดา ชัยฤทธ์ิ
62023010102 นางสาวชลธิชา พงษ�พฤกษ�
62023010103 นายธวัช ธะในสวรรค�
62023010104 นายเกียรติชัย วรไพชยนต�
62023010105 นางสาวพันนิพา ทวีการไถ
62023010106 นายพิษณุ คงเมือง
62023010107 นางสาวตรีรัตน� พลภักดี
62023010108 นายปJยะวัฒน� เปรมปรัชญา
62023010109 นางสาวประไพพรรณ เงินงาม
62023010110 นางสาวธณัฏฐภร ขอแก6ว
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62023010111 นางสาวภัทรวรรณ แสวงเจริญ
62023010112 นางสาวศุทธิอาภา เขียวแก6ว
62023010113 นายอิทธิพล จันทร�สุนทร
62023010114 นางสาวอัฐภิญญา พลกองเส็ง
62023010115 นางสาวธนพร ปานเกิด
62023010116 นางภัสราพรรณ คนแรง
62023010117 นายภาณุภัทร� รอดพินิจ
62023010118 นางสาวชุติมา อยู�มาก
62023010119 นางสาวเบญจวรรณ ลาภสิบ
62023010120 นายกิตติพงศ� จินาวัลย�
62023010121 นายอภิสิทธ์ิ ติดชัย
62023010122 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มย่ิงเจริญสุข
62023010123 นางสาวธัญวรัตม� เชื่อมพันธ�
62023010124 นางสาวศิริพร ปNอมนารถ
62023010125 นางสาวสุกัญญา ยาวิไชย
62023010126 นางสาวรังสิมา ขลิบทอง
62023010127 นางสาวชฎาพร สนองชัยกุล
62023010128 นางสาวมณิสรา ดํารงพงษ�
62023010129 นางสาวจุฑาภรณ� เผื่อนทิม
62023010130 นายป1ญยวัฒน� ธนถาวรสกุล
62023010131 นางสาวโกลัญญา อริยะเวสตระกูล
62023010132 นางสาวกฤษณา ท6าววงษ�
62023010133 นายยุทธนา ม6าทอง
62023010134 นางสาววรรณพร อิงวาระ
62023010135 นายเชวง ตรีโชติ
62023010136 นางสาวโยษิตา มูลนันไชย
62023010137 จ�าอากาศเอกหญิงชลิตา ขําเพชร
62023010138 นายธีระพงษ� แสนทรัพย�
62023010139 นางอัญชลี ชาวเสมา
62023010140 นายสิทธิศักด์ิ แก�นป1ดชา
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62023010141 นางสาวปริณาห� สมบูรณ�
62023010142 นางสาวอาทิมา ยังฉิม
62023010143 นายณวีพ� คาถา
62023010144 นางสาวชุลีพร ศรีวิชัย
62023010145 นางสาวลลิตา เกิดแก�น
62023010146 นายวัชรพร หนูขาว
62023010147 นางสาวชลธิชา วงษ�เทศ
62023010148 นายพัฒน� สังข�วิเศษ
62023010149 นางสาวพิมลพรรณ เนียมพันธ�
62023010150 นางสาวศิริพร ลายลักษณ�
62023010151 นายสิทธิชัย ม�วงอ่ํา
62023010152 นางสาวกัญจน�วรา ธนาศิริเกษมศรี
62023010153 นางสาวธนวรรณ แก6วมณี
62023010154 นางสาวพัชรีญา ศรีมะโน
62023010155 นางสาวสุจิตรา ตระกูลทุม
62023010156 นายวรพงษ� กWาวงค�
62023010157 นายชนะใจ เดชาสถิตย�วงค�
62023010158 นางสาวปวีณา หุ�นสาระ
62023010159 นางสาววิมลรัตน� กุลสุข
62023010160 นางสาวพิมพ�พร นิสะโสกะ
62023010161 นางสาวอารียา นามศรีชาติ
62023010162 นางสาวกชกร ใจสุวรรณ�
62023010163 นายนิรันดร� ป1นทะนันท�
62023010164 นางสาวมนิสรา มุ�งดี
62023010165 นางสาวศิวพร อ�อนน�วม
62023010166 นางสาวณัฐทิตา เกตุคุ6ม
62023010167 นายสัจจาพงศ� ไทยประเสริฐ
62023010168 นางสาวภัทรา ทวีผล
62023010169 นางสาวบุษกร เนียมแก6ว
62023010170 นายธีระนัย พิทย-อุส�าห�
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62023010171 นางสาวขรินทร�ทิพย� รุจิชีพ
62023010172 นางสาวพัทธวรรณ พุกเฉย
62023010173 นายวศิน บํารุงศรี
62023010174 นางสาวกัลยารัตน� สุขเจริญฤทธ�
62023010175 นางสาวราณี โตม�วง
62023010176 นายเอกภพ คําปาตัน
62023010177 นางสาวกชกร ยาประยงค�
62023010178 นายไกรวิทย� ศักดา
62023010179 นายปรีชา มาโสมพันธุ�
62023010180 นางสาวทัศวรรณ ศรีมงคล
62023010181 นายธีระพล สังข�จีน
62023010182 นางสาวทัศวรรณ เนตยกุล
62023010183 นางสาวอณัญญา วัฒนแสงประเสริฐ
62023010184 นางสาวธีรนันท� ดงน6อย
62023010185 นางสาวนารีรัตน� ดีงาม
62023010186 นางสาววันวิสาข� ม่ันเมือง
62023010187 นางวันเพ็ญ ม่ันศักด์ิ
62023010188 นางสาวอรพรรณ โอภาส
62023010189 นางสาวจิดาภา มงคลแสง
62023010190 นางสาวอมรพรรณ เรือนใจม่ัน
62023010191 นางสาวภาวินี ทรัพย�สุวรรณ�
62023010192 นางสาวธัญรดี ทองขาว
62023010193 นางสาวดวงมณี ทวีสุข
62023010194 นางสาวป1ณฑิตา ป1ญญาศิริ
62023010195 นางสาวฐิติมา ปละดี
62023010196 ว�าที่รตหญิงจินตนา สาธาระณะ
62023010197 นางสาวสริสา จุมปู
62023010198 นางสาวญาศิณี แยบยนต�
62023010199 นางสาวปริชญา แก6วคํา
62023010200 นางสาวณธษา ลักษณะวิมล
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62023010201 นางสาวอมรพรรณ ทับกฤษณ�
62023010202 นายสธน สุทธิกุล
62023010203 นายสุเมธส� นุชนาช
62023010204 นางสาวณัฐกฤตา สิงห�หล
62023010205 นายคมคาย สว�างศรี
62023010206 นายพงษ�พันธ� วิจิตรโอฬาร
62023010207 นางสาวกรรณิกา ร�มพิกุล
62023010208 นางสาวนิตา สุกันทะ
62023010209 นางสาวรัตนาภรณ� มีโต
62023010210 ว�าที่ร6อยตรีหญิงสิริภัสสร คํายอง
62023010211 นางสาวกมลวรรณ คําวันศรี
62023010212 นางสาวสุภัสสร จันทะราม
62023010213 นางสาวกัญญาพัชร บุญวงค�
62023010214 นายธนาคาร แก�นแก6ว
62023010215 นางสาวรัฐกาญจน� น6อมนิล
62023010216 นายสุภลักชณ� พ่ึงสุรินทร�
62023010217 นางสาวชนกนันท� สุวรรณทรัพย�
62023010218 นางสาวลักษณ�หทัย ถนัดพงษ�
62023010219 นายเอกสิทธ์ิ สภาพบดี
62023010220 นางสาววรรณรัตน� แสงผัด
62023010221 นางสาวพาฤดี สอนอับ
62023010222 นายมนตรี นิลเถ่ือน
62023010223 นางสาวละอองดาว อุ�นจิตร
62023010224 นางสาวธัญญารัตน� มานะการ
62023010225 นายรัฐพล หาแก6ว
62023010226 นางสาวปรียานุช สุขสว�าง
62023010227 นางสุภัคชรี โคตรพัฒน�
62023010228 นายพงศธร พลายเพ็ชร�
62023010229 นางสาวอรุโณทัย ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
62023010230 นางสาวกาญจนา เกษกานดา
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62023010231 นางสาวศรัญดา กลมสะอาด
62023010232 นางสาวสุนิสา กริ่มใจ
62023010233 นางสาวพิมลรัตน� คีรี
62023010234 นายทนงศักด์ิ ป;ากว6าง
62023010235 นางสาวภรณ�ลพรรษ ปกรณ�วัลย�
62023010236 นายสมบูรณ� เอี่ยมประภัสสร
62023010237 นางสาวพนารัตน� ศิริมูล
62023010238 นายสันติสุข เอี่ยมรัศมี
62023010239 นายชาญชัย อ�องสันเทียะ
62023010240 นางสาวนฤมล สีภูมิ
62023010241 นางสาวรัตนา ศรีบุญเรือง
62023010242 นายสุริยะ อัศวินโกวิท
62023010243 นางสาวพรรณนภา สมปล6อง
62023010244 นางสาววชิราภรณ� อริยพฤกษ�
62023010245 นายฤทธิเดช พวงธรรม
62023010246 นางสาวศิริลักษณาวลัย วงศ�คํา
62023010247 นางสาวศิริรัตน� พรมน6อย
62023010248 นางสาวนภัสกร ผูกทวนทอง
62023010249 นางสาวสาธิตา ถึงทรัพย�
62023010250 นางสาวภัทรวดี ถ่ินกาญจนกุล
62023010251 นางภารดี ศรียา
62023010252 นางสาวนันธริกา ปานศรีสะอาด
62023010253 นางสาวกนกพร สุขฉาย
62023010254 นางสาวเขมจิรา อินทร�ขํา
62023010255 นางตุRกตา คงเขียว
62023010256 นายเจษฎา เสมาวัฒนกิจ
62023010257 นางสาวทิพยวรรณ เอี่ยมคุ6ม
62023010258 นางสาววนิดา พานทอง
62023010259 นายธนภัทร ไชยวงษ�
62023010260 นายศุขธนันพัชณ� สวนบ�อแร�
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62023010261 นายวรพล ทองยัง
62023010262 นางสาวสุฑารัตน� ศิริมูล
62023010263 นายธีรโชติ ไวกสิกรรม
62023010264 นางศศิธร ชนะวงค�วิสุทธ์ิ
62023010265 นางสาวนิภาภรณ� สีเนือน
62023010266 นายชัชวาลย� ขาวหอม
62023010267 นายรณชัย รุกขวัฒน�
62023010268 นายกุลพัทธ� มณี
62023010269 นายสหพล กาวิละ
62023010270 นางสาวปJญาพร ป1สล6าง
62023010271 นายปJยะบุตร รัตนเสน
62023010272 นางสาวมาลินี จันทร�แดง
62023010273 นางสาวจิราพรรณ ภาคกาย
62023010274 นางสาวมลฑาทิพย� แสงอุทัย
62023010275 นายนลินรัตน� คําน6อย
62023010276 นางสาวรัชชานันท� ไตรตะคุ
62023010277 นางสาวปJยธิดา รังสิกุล
62023010278 นางสาววัชรี พิษณู
62023010279 นางสาวเบญจรงค� แสนทวี
62023010280 นายอรรถพล ทับทิมไทย
62023010281 นางสาวกัลยา อู�ผลเจริญ
62023010282 นางสาวนภาวรรณ กวาวทอง
62023010283 นางสาวกาญจนา เกตุการณ�
62023010284 นางสาวอมรพรรณ นกต�อ
62023010285 นายนนทพัทธ� ทานะขันธ�
62023010286 นายวรายุ เพ่ิมธัญกรรม
62023010287 นางสาวชิดชนก ขําคํา
62023010288 นางสาวอารยา คําเจียม
62023010289 นางสาวขนิษฐา เมฆวิชัยวงศ�
62023010290 นางสาวฉัตรานันท� บุญภิบาล
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62023010291 นางสาวพรรณนิภา ทราเจริญ
62023010292 นายปรัญชัย เชิงหอม
62023010293 นางสาวจีรภา สงโสด
62023010294 นางสาวอภิญญา ปะวรรณจะ
62023010295 นางสาวชญาภา สิงหฤกษ�
62023010296 นางสาวสุวภัทร ฉายทอง
62023010297 นางสาวประภาพร ปานประเสริฐกุล
62023010298 นางสาวชไมพร ดีขํา
62023010299 นางสาวชุติภา พลายวาส
62023010300 ว�าที่ร6อยตรีหญิงชนากานต� ชูสุวรรณ�
62023010301 นางสาวจันทรา เป]งเรือน
62023010302 นางสาวชมพูนุท สําฤทธ์ิ
62023010303 นางสาวเบญญา เรืองเดช
62023010304 นางสาววรวีร� รุ�งอํานวยทรัพย�
62023010305 นายนพรัตน� ป1ทมะนาวิน
62023010306 นางสาวจันทิมา เขาทอง
62023010307 นายวรวิทย� ปานแสงเพ็ชร
62023010308 นางสาวสิรีธร ภุชงค�
62023010309 นางสาวจันทร�นภา ศรีเหมือน
62023010310 นางสาวยุพาภรณ� บุญตะนัย
62023010311 นางสาวพัชริดา พัฒนพุทธานนท�
62023010312 ว�าที่ร6อยตรีพิชZุตม� ภาศักดี
62023010313 นายธีรภัทร ย้ิมลมูล
62023010314 นางสาวสุนิสา ศรีจันทร�
62023010315 นางสาวสิรินญา มูลเชื้อ
62023010316 นางสาวฐิติวรดา กันเที่ยง
62023010317 นางสาวสมฤดี ทรงงาม
62023010318 นายสุธินันท� สุขสมวัฒน�
62023010319 นายณัฐพล ไกรสามารถ
62023010320 นางสาวเสาวลักษณ� บัวรอด
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62023010321 นางสาวสิริรัตน� ภาคีธรรม
62023010322 นางสาวธัญญารัตน� เพ็งลาภ
62023010323 นายภาคภูมิ ขันธศักด์ิ
62023010324 นางสาวจามรี หวานอารมย�
62023010325 นางสาวนุสบา ชมชื่น
62023010326 นางสาวกัณภร ชาติจันทร�
62023010327 นางสาวกชกร กล่ําทวี
62023010328 นางสาวอรวิภา ทรงขจร
62023010329 นางสาววรรณธรรม มหาสมุทร
62023010330 นายอรรณพ อรุณมณี
62023010331 นายธงชัย พฤกษาผล
62023010332 นางสาวเอมอร โพธ์ิศรี
62023010333 นางสาวศษิตา มารอด
62023010334 นายธวัชชัย หงษ�คํา
62023010335 นางอังศุมาลิน ล6อมลาย
62023010336 นางสาวมุกรินทร� อ่ําทิพย�
62023010337 นางสาวพรรษา สาลี
62023010338 นางสาววิราวรรณ� ทองตัด
62023010339 นางสาวสุพัตรา ผ�อนปรน
62023010340 นางสาวสมฤทัย กุยรัมย�
62023010341 นางสาวกนกวลี ตรีลาภี
62023010342 นางสาววิภาวรรณ� จันทร�เทศน�
62023010343 นายวัชรพงศ� มณีพงษ�
62023010344 นายณัฐพล ฉิมพลีศิริ
62023010345 นายกุลพล เศรษฐพานิช
62023010346 นายธวัชชัย โลหะพิทักษ�
62023010347 นายพิชญะ คุณพิพัฒน�กุล
62023010348 นางสาวพภัสสรณ� ริ้วประเสริฐ
62023010349 นายกฤษดา จิณารักษ�
62023010350 ว�าที่ร6อยตรีหญิงนิลยา เชี่ยวชาญ
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62023010351 นางสาวสุภาพร เกษรจรุง
62023010352 นางสาวอารีรัตน� หม่ืนลาง
62023010353 นายพรเทพ ศรีม�วง
62023010354 นายจิโรจ วงษ�อินทร�
62023010355 นางสาวเกศรินทร� เร�งเทียน
62023010356 นายวรพล ภูพงษ�
62023010357 นายพีรวัตถ� ทองใบ
62023010358 นางสาวฉัตรลดา อินทรสมพันธ�
62023010359 นางสาววรรณภา โฉมเชิด
62023010360 นายภุชงค� พูลสวัสด์ิ
62023010361 นายพิจิตร พิพัฒนพงศ�โสภณ
62023010362 นายไพบูลย� แก6วทวีวงษ�
62023010363 นางสาวเจนจิรา วิลัยงาม
62023010364 นางสาวอัสมาเวีย ขันธรักษ�
62023010365 นางสาวดวงดาว ผลไพบูลย�
62023010366 นางสาวพัชรีวรรณ ภารา
62023010367 นางสาวกาญจนา แสงอรุณ
62023010368 นายทินภัทร ทัศมาลี
62023010369 นายอนุวัฒน� รอดแสง
62023010370 นายภราดร สีวันนา
62023010371 นางสาวเบญจพร แก6วระย6า
62023010372 สิบโทวิษณุชัย บัวบาง
62023010373 นางสาวนิธิรัตน� บุษปะเกศ
62023010374 นางสาวกมลวรรณ ดีเฉียง
62023010375 นายนิกร โภริทัศน�
62023010376 นางสาวภารตี ปJKนสุวรรณ
62023010377 นายวัชรพร เจริญศร
62023010378 นางสาวธิดาพร บุญศิริ
62023010379 นางสาวศศิมาพร บุญศรี
62023010380 นางสาวอัญชลี รอดคํา
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62023010381 นางสาวกัลยรัตน� ทองสุกงาม
62023010382 นางสาวอทิตยาภรณ� ขําทอง
62023010383 นางสาวชิตชนก จันทรานุสรณ�
62023010384 นายฉัตรมงคล ธรรมบุตร
62023010385 นางอรวรรณ ปานชูวงษ�
62023010386 นางสาวปภาวดี ดีเจริญ
62023010387 นางสาวสุนิสา สุคันธพฤกษ�
62023010388 นางสาวนันทนี เผือกพ�วง
62023010389 นางสาวรุ�งรัตน� ไชยโย
62023010390 นางสาวปนัดดา ประจักษ�กานต�
62023010391 นางสาวณัฐกานต� จุ6มเขียว
62023010392 นางสาวจุฑาทิพย� กองเพ่ิมพูล
62023010393 นางสาวฐิศิรักน� ไตรทรัพย�
62023010394 นางสาวอารีย�รัตน� ปJยะสนธ์ิ
62023010395 นางสาวรวิวรรณ พวงสมบัติ
62023010396 นางสาวชุติกาญจน� สุวิมล
62023010397 นายรุ�งโรจน� ประทุมเหง�า
62023010398 นางสาวภัทรภรณ� สุนทรโรจน�
62023010399 นางสาวจันทิมา กาฬภักดี
62023010400 นางสาวนุชนาฏ นาคคง
62023010401 นางสาวธนิสา ม�วงเมือง
62023010402 นางสาวสมฤดี เปรื่องเจริญ
62023010403 นางสาวณัฐธีรา พัฒนพันธ�
62023010404 นายจิรัฏฐ� สุชามาลาวงษ�
62023010405 นางสาวสุนทรี ภาคาทิน
62023010406 นางสาวพรพรรษา สุขวัตร�
62023010407 นางสาวปวีณา เผียะผาบรัตนะ
62023010408 ว�าที่ร6อยตรีคเณศ จงพิสุทธ์ิสัตย�
62023010409 นางสาวดวงใจ สฤษฎ�มุทากุล
62023010410 นางสาวรุจิกานต� จําปาย6อย
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62023010411 นางสาวนวรัตน� วิชนะโภชน�
62023010412 นางสาวเกวลิน วรุณโสภณ
62023010413 ว�าที่ร6อยตรีหญิงนันทนา เพชรักษ�
62023010414 นายภัควัฒน� ศิลป
62023010415 นายคามิน ธารีจิตร�
62023010416 นางสาวมาลัยพร เดชะบุญ
62023010417 นางสาวอัยรดา สายพิมพ�
62023010418 นางสาวปJยวรรณ การสังเวชน�
62023010419 นายพัชรศักด์ิ เหมือนจิตต�
62023010420 นางสาวณัฐณิชา ลือกิจนา
62023010421 นายศิกวัส แก6วมณี
62023010422 นายกําพร ไวยฤทธ์ิ
62023010423 นางสาวศิริพร สินโพธ์ิ
62023010424 นางอารีรัตน� อนันตกาล
62023010425 นางสาวศจีพรรณ เสมสายัณห�
62023010426 นางสาวณัฐพร เพ็ชรครุธ
62023010427 นางสาวเยาวลักษณ� มีศิริ
62023010428 นายอนุวัตร เพ็ชรอําไพ
62023010429 นางสาวอรีญา กาหลง
62023010430 นางสาวอารยา ภาณุพิจารย�
62023010431 นางสาวภัทราภรณ� เพ็ญโพธ์ิ
62023010432 นายรุ�งนิรันดร� นีละวงค�
62023010433 นางสาววราภรณ� สุภาวรรณ�
62023010434 ว�าที่ร6อยตรีนันทวัฒน� โลโสดา
62023010435 นางสาววิภาวดี ขวัญตา
62023010436 นางสาวสุนันทร�ฑา เพ็งพงศา
62023010437 นายพลวัฒน� โสจันดา
62023010438 นายม่ิงกมล ประสพงาม
62023010439 นางสาวกุลธิดา ชัยวรรณจินดา
62023010440 นางสาวชุติมา จิตรีเที่ยง
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62023010441 นายวรุตฆ� ทองท6วม
62023010442 นางสาวจิตตา ธรรมวงค�
62023010443 นางสาวจิราพร ทองหอม
62023010444 นางสาวปราณี จอหอ
62023010445 นางสาวสิริเนตร� สุขสําราญ
62023010446 นางสาววัลยา ขันธอรรถ
62023010447 นายปJยวัฒน� เอกนิคม
62023010448 ว�าที่ร6อยตรีหญิงนพรัตน� อินทวิรัตน�
62023010449 ว�าที่ร6อยตรีอนุสรณ� กลอยเดช
62023010450 นายบดินทร� กลัดทรัพย�
62023010451 นายวรพล ทู6ไพเราะ
62023010452 นางสาวพรประภา น6อยพันธ�ดี
62023010453 นางสาวนิตยา แก6วนันท�
62023010454 นายศุภสัณห� อยู�เจริญ
62023010455 จสอณัฐพล บินเรโบ
62023010456 นางสาววรรณวิสา ไทยสกุล
62023010457 นางสาวจารุวรรณ� แสนเข่ือน
62023010458 นางสาวเนรัญชลา ปรวัฒษ�
62023010459 นางสาวนวรัตน� สังข�วงศ�
62023010460 นางสาวศิริพร อ6นแก6ว
62023010461 นางสาวกัลยารัตน� โตRะเชอร�
62023010462 นางสาววิไลลักษณ� อินทรสูต
62023010463 นางสาวนภาพร วงศ�ศรีลา
62023010464 นางสาวจิราภรณ� ถึงสุข
62023010465 นางสาวศิริวรรณ โสไกร
62023010466 นางสาวสาลินี สุ�มทอง
62023010467 ว�าที่ ร6อยตรีนที มิตรสงเคราะห�
62023010468 นางสาวรจรินทร� เณรเนือง
62023010469 นางสาวสริตา ศิรินาค
62023010470 นางสาวกัตติกา สาสุข
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62023010471 นางสาวสุพัทชา มหาวิจิตร
62023010472 นายนราวิชญ� เจริญวัฒน�
62023010473 นางสาวฐิรนันท� จําปาศรี
62023010474 นางสาวฐนิยา เครือบุญมา
62023010475 นางสาวเสาวภาคย� ธาราโชตินันท�
62023010476 นางสาวยุวดี โอริส
62023010477 นายอรรถพล เกตุสําอางค�
62023010478 นายธัญพิชชา กฤตสุวรรณ
62023010479 นางสาวสุวรรณา จุติวารี
62023010480 นางสาวณัฐดา ไชยหาร
62023010481 นายจิรกิตต� คันทะมาลา
62023010482 นายก6องภพ ฤกษ�ลักษณี
62023010483 นายพัชรพล สงเคราะห�ราช
62023010484 นางสาวฉัตรวี จิตรีศิลปF
62023010485 นางสาวนิสา ศรีพงษ�สุทธ์ิ
62023010486 นางสาวสิทธิกร โสตถิวรกุล
62023010487 นางสาวรมิดา สาลี
62023010488 นางสาวโสวรรณ ทองกร
62023010489 นายปJติภัทร เที่ยงตรง
62023010490 นางสาววรดา ประพันธ�พัฒน�
62023010491 ว�าที่ร6อยตรีหญิงดังใจ ภู�ระหงษ�
62023010492 นางสาวพรปวีณ� อุดมสิทธิโชติ
62023010493 นางสาวนัฐพร จันทร�กระจ�าง
62023010494 นางสาวชุลีพร ยินเย้ือน
62023010495 นางสาววนิศญา เรืองฤทธ์ิ
62023010496 นางสาวอมรรัตน� อิ่มมาก
62023010497 นางสาวนพวรรณ พ�วงมาก
62023010498 นางสาวศศิธร สาทสินธุ�
62023010499 นางสาวกาญจนา ใจตรง
62023010500 นางสาวประภาพรรณ อนันต�ธนสาร
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62023010501 นางสาวพิชญ�สิณี ศรีเชลียง
62023010502 นายวิศรุธ แรงรายบุญ
62023010503 นายกษิดิส ลายเขียน
62023010504 นายโยธิน สุ�มพ�วง
62023010505 นางสาวจิตรา สายเที่ยงแท6
62023010506 นายพีรพล จันทร�แดง
62023010507 นายภาณุวิชญ� ปรางค�ทอง
62023010508 นางสาวสุณัชชา โพธ์ิทองหลาง
62023010509 นายกิตติพงษ� เทพจิตร
62023010510 นางสาวกุลิสรา ภาคย�สุภาพ
62023010511 นายธนกาญจน� พรหมวนิช
62023010512 นางสาวศิริกาญจน� สมตัว
62023010513 นายพยุง โสดา
62023010514 นางสาวพิณณรัฐ จันทร�เจริญ
62023010515 นางสาวกาญจนา งามสมชาติ
62023010516 นางสาวนฤมล สงสัย
62023010517 นายสุรชัย อาจหาญ
62023010518 นางสาวณัฏฐธิดา อ�อนสอาด
62023010519 ว�าที่ ร.ต.หญิงจารุวรรณ โพธิจันทร�
62023010520 นางสาวขวัญเนตร ทองดอนน6อย
62023010521 นายระพีพัฒน� เทียนคํา
62023010522 นางสาวรวมพร ศิริวรรณ�
62023010523 นางสาวเมทินี จันทร
62023010524 นางสาววรกานต� มุกประดับ
62023010525 นายเอก เสาร�แก6ว
62023010526 นางสาวสกุลทิพย� ใจหาญ
62023010527 นายกันณพงศ� พูลสวัสด์ิ
62023010528 นางสาวณัฐริกา บัวผดุง
62023010529 นางสาวชลาลัย ย้ิมเจริญ
62023010530 นางสาววิภาดา พันธุ�สวัสด์ิ
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62023010531 นางสาวพรพิมล เสือพ�วง
62023010532 นางสุกัญญา นินทะผล
62023010533 นางสาวศิริรัตน� เรืองขจร
62023010534 นางสาวอินทิรา ป1Pนอบเนียม
62023010535 นางสาวภัคจิรา มะลิหวล
62023010536 นายเกรียงศักด์ิ ศรีจันทร�
62023010537 นางสาวพรพิมล ใจกล6า
62023010538 นางสาวชนาพร เคลือบคล6าย
62023010539 นางสาวสมหญิง สิทธิบุญ
62023010540 นางสาวกาญจนทิพย� สุขขีธรรม
62023010541 นางสาวมินตรา หนองหลวง
62023010542 นางสาวสุดารัตน� กระต�ายจันทร�
62023010543 นางสาววาสินี รอตทอง
62023010544 นางสาวรวิสรา คําปาน
62023010545 นางสาวนงค�นุช กายเพ็ชร
62023010546 นางสาวสุประวีณ� แสนสุข
62023010547 นางสาวนริศรา ชัยมงคลวารี
62023010548 นางสาวนิตติยา สระทองอินทร�
62023010549 นางสาวภัทรภร มหาลาภี
62023010550 นายวัฒนศักด์ิ เพียรธรรม
62023010551 นายพงศกรณ� ศรีสุภาพ
62023010552 นางสาวมณีรัตน� สาพจน�
62023010553 นางสาวสานิตถี พันวา
62023010554 นางสาวธิดารัตน� กองโกย
62023010555 นางสาววรรณพร ศรีนภา
62023010556 นางสาวทวีพร บุญช�วย
62023010557 นายกฤติน นาถวิล
62023010558 นางสาวอารดา ปสังคานนท�
62023010559 นางสาวนธิวดี เมืองแก6ว
62023010560 นายไพรัตน� ทิพย�ศรี
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62023010561 นางสาวจิราวรรณ ขําเกิด
62023010562 นางสาวสุภาวัลย� เพ็งสวัสด์ิ
62023010563 นางสุภาพร ม่ันชาติ
62023010564 นางสาวอรสา พูลนารถ
62023010565 นายภาณุวัตน� จันทร�ฤทธ์ิ
62023010566 นางสาวธัญญ�นภัส สรณ�สิริธนากูล
62023010567 นางสาวโศรดา อังคณา
62023010568 นางสาวเกษรินทร� นิรากรณ�
62023010569 นางสาวอรวรรณ แฉ�สูงเนิน
62023010570 นางสาวสุเนตรตรา นุวรรณโณ
62023010571 นางสาวณัฐกานณ� หนูคาบแก6ว
62023010572 นางสาวณัฐนรี เรืองหิรัญ
62023010573 นางสาวปรารถนา ปNอมสกุล
62023010574 นางสาวอพรรณตรี บัวสิทธ์ิ
62023010575 นางสาวภิติณัณท� เพชรพรหม
62023010576 นายชนะชน ภาคสินธ�
62023010577 นางสาวอรอุมา แก6วอุ�น
62023010578 นางสาวลัลธริมา บุญพิมพ�
62023010579 นางสาวพิศมัย ม�วงสุข
62023010580 นายธนพล พานิชวงษ�
62023010581 นางสาวอิสรีย� พวงภู�
62023010582 นางสาวกมลชนก นุกูลอุดมพานิชย�
62023010583 นางสาวศรัณยา ปานทอง
62023010584 นางสาวดวงพร ผิวเกลี้ยง
62023010585 นางสาวณัฐพิชา แก6วสาระ
62023010586 นางสาวณัฐกานต� สุยะณา 
62023010587 นางสาวชนัชญ�ภัทร� ปานแก6ว
62023010588 นายนิพัทธ� แสงภู�
62023010589 ว�าที่ร.ต.หญิงอัมพา บุษบรรณ
62023010590 นางสาวสุภาพร บุตรสิงห�
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62023010591 นายสุเทพ อ�วยย่ือ
62023010592 นายวรพจน� จันทร�วงษ�
62023010593 นางสาวดวงมณี เมฆะ
62023010594 นางสาวพนิตา หนูเงิน
62023010595 นายจักรพันธ� กําเนิดสิงห�
62023010596 นางสาวพิมพ�พรรษา จําปาเงิน
62023010597 นายกิตติชัย โสดา
62023010598 นางสุมาลี ไผ�งาม
62023010599 นางสาวสุทธินันท� หล่ําวงษา
62023010600 นางสาวจุฑา พลายลมูล
62023010601 นายนคร บุญแก6ว
62023010602 นางสาวสุภิญญา พูลสุข
62023010603 นางสาวนงนุช จันทร�นุ�ม
62023010604 นางสาวกฤติยา ปานไม6
62023010605 นางสาวอุมาพร ธัญญานนท�
62023010606 นางสาวบุษบาวรรณ แก6ววงษา
62023010607 นางสาวเพชรรัตน� คูณขุนทด
62023010608 นางสาวสุพิชชา วิเศษกลิ่น
62023010609 นางสาวณัฐพร เกล็ดจีน
62023010610 นางสาวกัลยาภัสร� สุขเหลือ
62023010611 นางสาวจุไรรัตน� บุญศรี
62023010612 นางสาวธาริษา ชูพันดุง
62023010613 นางสาวณัฏฐณิชา เอกพลพิสิฐ
62023010614 นางสาวธัญญาเรศ ไชยมงคล
62023010615 นายบุญอนันต� เดชศรี
62023010616 นางสาวพัชรินทร� จิโนรส
62023010617 นายพีรพล พรมเหลา
62023010618 นายณัฐพล ชูวงษ�
62023010619 นายสมพูน แสวงหา
62023010620 นายวุฒิพงษ� จูฑะวงค�
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62023010621 นางสาวคนึงนิตย� เพชรประกอบ
62023010622 นายเจษฎา ประทุมวรรณ�
62023010623 นายไพศาล ทองปรอน
62023010624 นายคมสันต� นุ6ยเลี้ยง
62023010625 นางสาวอภัสนันต� วงษ�สมาน
62023010626 นายพิทักษ� อินทแหยม
62023010627 นายประสิทธ์ิ ทองดี
62023010628 นางสาวศรัญญา เหมือนแม6น
62023010629 นางสาวณลัญญ�หทัย ศรีหนองบัว
62023010630 นางสาวพิมพ�ฉมา สงวนพันธ�
62023010631 นางสาววิภาวี ทองสดุดี
62023010632 นางสาวจุฑามาศ ฟ1กหว�าง
62023010633 นางสาวณัฐกานต� พุ�มพวง
62023010634 นางสาวสุนันทา รักญาติ
62023010635 นางสาวจินดารัตน� กรอบกระจก
62023010636 นางสาวปวีณา ชมชื่น
62023010637 นางพิทพากรณ� นิจโชติ
62023010638 นางสาวประกาสิต แร�ภูเขียว
62023010639 นางสาวกรภัทร ต�อเขตร�
62023010640 นางสาววริศรา พุ�มพุก
62023010641 นายวุฒิพงษ� นวลจริต
62023010642 นางสาวเมธินี ปานรักษา
62023010643 นางสาวอรภัทร จิรกวิน
62023010644 นางสาวเกษรี บุญพันจันที
62023010645 นางสาวสกุณา ชูสาร
62023010646 นางสาวน้ําผึ้ง บุบผา
62023010647 นางสาวนรินทร ม่ันจิตต�
62023010648 นางสาวมัลลิกา อาจคําพันธ�
62023010649 นางสาวนธาทิพย� ทองทวี
62023010650 นางสาวฐิตารีย� คุ6มตระกูล
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62023010651 นางสาวอรนุช หอมระรื่น
62023010652 นางสาวจิตรา บุญเฉลิม
62023010653 นางสาวสิริมา คณทา
62023010654 นายธนินทร� โคตรทม
62023010655 นายอชิรวิทย� งามสมชาติ
62023010656 นายณภกฤติ ของหอม
62023010657 นายธีรวัต จักรสาน
62023010658 นางสาวสุพรรษา จํานงค�โชติ
62023010659 นางกานต�รวี ปรึกษา
62023010660 นางสาวกมลทิพย� เตียวสมบูรณ�กิจ
62023010661 นางสาวปJยะวาที สนิกะวาที
62023010662 นางสาวปวีณา สัตนันท�
62023010663 นางสาวณัฐชยา ป;าพฤกษา
62023010664 นางสาววิภาดา ขําเดช
62023010665 นางสาวพรพิมล ศิริพัฒน�
62023010666 นางสาวทัศญา เตจะนะตา
62023010667 นายคมสัน ทองสุก
62023010668 นายอภิวิชญ� แสงศิริ
62023010669 นางสาววรลักษณ� โชติชัชวาล
62023010670 นางสาววารี ออกช�อ
62023010671 นายอิสระ ชํานาญณรงค�
62023010672 นายสมศักด์ิ ปวงฟู
62023010673 นางสาวเพ็ญพิชชา หมอยาดี
62023010674 นางสาวกัญญารัตน� เขิงภูเขียว
62023010675 นางสาววาสนา กอโชคชัย
62023010676 นายกฤษดา อ�อนสันทัด
62023010677 นายภานุพงศ� ชุมมะ
62023010678 นายดิเรก เรืองเกษม
62023010679 นายนิวัฒน� กลิ่นพงษ�
62023010680 นางนริศรา ครุธทานุชาติ
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62023010681 นายสพลเชษฐ� เทียนสุวรรณ
62023010682 นายสิทธิกร ห6อยสัน
62023010683 นางสาวพิมพ�ชนก ชวดนุช
62023010684 นางสาวนวพร นวลอ�อน
62023010685 นางสาวจิตติมาพร ม่ันกันนาน
62023010686 นางสาวชนกพร สนองญาติ
62023010687 นางสาวกนกการ ไชโย
62023010688 นางสาวจุฑารัตน� อนันตรสุชาติ
62023010689 นางสาวนิษา วัศวงษ�
62023010690 นางสาวจิราพร มูลเต้ีย
62023010691 นางสาวธนิดา สุวะรักษ�
62023010692 นายณัฐพร รอดวงษ�
62023010693 นางสาวอรกัญญา รักษ�ธนากูล
62023010694 นางสาวพัชรินทร� วงษ�มามี
62023010695 นางสาวณัฐชา คุมมงคล
62023010696 นางสาวชนัญชิดา แก6วศรี
62023010697 นางสาวรติรส พงษ�พิทักษ�
62023010698 นางสาวชลธาร ชูวงษ�
62023010699 นางสาวณภัสนันท� ศรีสุธรรม
62023010700 นางสาวกัญญารัตน� วรรณาลัย
62023010701 นางสาวกรรณิการ� จาดทองคํา
62023010702 นายสิทธิณัฐ รักฐิติธรรม
62023010703 นายสิทธิศักด์ิ แจ�มเจริญเกียรติ
62023010704 นางสาวสุชาดา เที่ยงทิพย�
62023010705 นางสาวมนัสพร กลิ่นเจริญ
62023010706 ว�าที่ร6อยตรีหญิงกัลยรัตน� ด6วงใจจิตร
62023010707 นางสาวกนกวรรณ วงศ�ประชา
62023010708 นางสาวณิชานันท� พละสาร
62023010709 นางสาวอมรรัตน� เมฆสว�าง
62023010710 นางสาวอรณัฐ ดวงจันทร�
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62023010711 นางสาวปJยนุช อยู�ปNอม
62023010712 นางสาวภาวิณี กันอินทร�
62023010713 นางสาวโสภินทร� คงเอี่ยม
62023010714 นางสาวศิราภรณ� อ6นมี
62023010715 นายณัฐพงศ� ฮวบประเสริฐ
62023010716 นางสาวนิลพัชร เจียมยุทธการณ�
62023010717 นางสาววรัญญา ทองคุ6ม
62023010718 นางสาวศิรินภา ทรัพย�ขํา
62023010719 นางสาวปวีณา สารินทร�
62023010720 นางสาวปุณยาพร ขุมคํา
62023010721 นางสาวอุมาพร เขียวอ�อน
62023010722 นางสาวปรียานุช แสงน้ํา
62023010723 นางสาวกนกวรรณ โยป1ดทุม
62023010724 นางสาวสุพัตรา แสนพรม
62023010725 นางสาวณัฐฐิญา ไตรนาค
62023010726 นายนาวิน ลิ้มอารยะชน
62023010727 นายกัมพล สีสาด
62023010728 นางสาวชาฬี ศรีทิพย�
62023010729 นายศักด์ิสิทธิ แสงสว�าง
62023010730 นางสาวอัจฉรา นาแพร�
62023010731 นางสาวภูริชญา ทรงสว�าง
62023010732 นายธนภัทร วงษ�บุตรรอด
62023010733 นางสาวทิพวรรณ พันธุมา
62023010734 นายศุภกิตต์ิ น6อยมาลัย
62023010735 นางอัจฉรา รักษ�ธรรม
62023010736 นายกิตติพล ดีประดิษฐ�
62023010737 นางสาวฉัตรสุดา งามพักตร�
62023010738 นางสาวจิรรัตน� ประจําการ
62023010739 นางสาววีรญา ขวัญมา
62023010740 นางสาวปJยาภรณ� จักรเพ็ชร�

หน6า 358 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023010741 นายภูสิทธิ ผุยโพนทัน
62023010742 นางสาวศิริพรรณ ไชยเสนา
62023010743 นางสาวพรทิพา สุริแสง
62023010744 นางสาวอทิตยา ตาปณานนท�
62023010745 นางสาวมุทิตา ทีฆายุพรรค
62023010746 นายศุภชัย พละพงศ�
62023010747 นางสาวณิชนันทร� สังวาลย�เงิน
62023010748 นางสาวชารันดา พันตารักษ�
62023010749 นางสาวชลธิชา มะหังสา
62023010750 นางสาวมนทชา มานะมุติ
62023010751 นางสาววรรณภา วรรณาลัย
62023010752 นางกิติยา กล�อมพร
62023010753 นางสาวสาวิตรี มลเทียร
62023010754 นางพรหมวิภา โกนันทะ
62023010755 นางสาวลักขณา รอดลมูล
62023010756 นางสาวกมลทิพย� โคกเทียน
62023010757 นางสาวอมรรัตน� สิงห�มุกดา
62023010758 นางสาวฐิตาภา สุขพงษ�
62023010759 นายวรพิชญ� หงษ�หัสบรรณ
62023010760 นางสาวรัชนิวรรณ แก6วมณี
62023010761 นายพัฒนพงษ� เห็นสุข
62023010762 นายวิชาญ พุ�มขจร
62023010763 นางสาวศิรประภา แก6วเรือง
62023010764 นางสาวขวัญชนก รังกุพันธุ�
62023010765 นางสาววาทินันท� นคราบัณฑิตย�
62023010766 นางสาววรรณภา ด6วงศาลเจ6า
62023010767 นายวิชัย เจริญสุข
62023010768 นางสาวนิภาวดี ไตรศิวะกุล
62023010769 นางสาวสุธาทิพย� ใจเย็น
62023010770 นายยุทธศักด์ิ รูปเหมาะดี
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62023010771 นายรวินทร� บัวทอง
62023010772 นายศุภกร นวลชื่น
62023010773 นางสาวอัญธิการ� เมฆหมอก
62023010774 นางภัทรวรรณ กันพยาธ์ิ
62023010775 นางสาวฤดีมาศ ศิลปเสถียรกิจ
62023010776 นางสาวกนกวรรณ ม่ันคง
62023010777 นางสาวพรทิพย� ชัยกิจ
62023010778 นางวิรัลพัชร จันทร�ศิริ
62023010779 นางสาวฤทัยวรรณ กลิ่นธูป
62023010780 นางสาวอัญธิกา นาทองแถม
62023010781 นางสาวศิริพร พนมสวย
62023010782 นางสาวจินตหรา อิวชาวนา
62023010783 นายนัทธวัฒน� ไกรสิทธินิธิกุล
62023010784 นางสาวอลิศา แก6วมา
62023010785 นางสาวสุธาทิพย� เมืองใหญ�
62023010786 นางสาวปJยนุช ไตรถวิล
62023010787 นายณัฐวุฒิ ม�วงจีน
62023010788 นางสาวพัณณิตา สุขพร6อม
62023010789 นางสาวกาญจนา นาโพธ์ิ
62023010790 นางสาวศุภากร กําจาย
62023010791 นายธนกร มาลีหอม
62023010792 นางสาวกุลสิริ รุจน�พิพัฒน�
62023010793 นางสาวกนกอร ด6วงช6าง
62023010794 นางสาวสุพิชชา ฤทธ์ิมนตรี
62023010795 นางสาวภวันตรี กันทะปJง
62023010796 นางสุภาพร โฉมจันทร�
62023010797 นางสาวประภาพร ภู�นาค
62023010798 นางสาวอรพินท� ศรีสังข�งาม
62023010799 นางสาวกรรณิการ� พวงกุหลาบ
62023010800 นางสาวนวพร วินัยกิจ
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62023010801 นายคมสัน สังข�ทุ�ง
62023010802 นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด
62023010803 นางสาวกมลชนก แก6วมณีวรรณ�
62023010804 นางสาวธนัชชา ฤกษ�ประกอบ
62023010805 นางสาววาสนา ปานป1Pน
62023010806 นางสาวทยิดา บุอ�อน
62023010807 นายปวเรศ อ6นทอง
62023010808 นางสาวอุมาพร วิชาผา
62023010809 นางสาววีรยา อินสุ�ม
62023010810 นางสาววรัญญา เงินพูล
62023010811 นายกันตพัฒน� ศุภพันธ�
62023010812 นายทรงพล ย่ังยืน
62023010813 นางสาวสุทธิกานต� บุญทอง
62023010814 นางสาวปริศนา มาเลิศ
62023010815 นายวงศกร ไกลที่พึ่ง
62023010816 นายวนัส สัมมาพิทักษ�
62023010817 นางสาวณัฐธิชา จริตทรง
62023010818 นายคมสันต� ตุ6นสกุล
62023010819 นางสาวมนัสนันท� เคลือบแก6ว
62023010820 นางสาวพัชรี นาคดี
62023010821 นายนิธิพันธ� กุลวิเศษ
62023010822 นางสาวพรนภัส สุขโสม
62023010823 นางสาวอัญชนา ทุ�งกาวี
62023010824 นายนิติ ธูปทอง
62023010825 นางสาวจิราภรณ� สีวิใจ
62023010826 นางสาวกุญธร นิลฉํ่า
62023010827 นางสาวปารมี สุนทรสุข
62023010828 นางสาวมาลินี ชมชื่น
62023010829 นางสาวดาวเรือง สุขสาคร
62023010830 นางสาวนรินทร�ทิพย� ส�วนพราย
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62023010831 นายวิชาญศักด์ิ อุปกูล
62023010832 นายวิศิษฏ� สุขสมกิจ
62023010833 นางสาวกาญจนา บ�อเกิด
62023010834 นายวศิน บัวสวัสด์ิ
62023010835 นางสาวศิริรัตน� มีรักษ�
62023010836 นางสาวจิตติมา ฤกษ�สอาด
62023010837 นางสาวสิริลักษณ� อังกูรพิริยะ
62023010838 นายนิยม ตันย่ี
62023010839 นางสาวศรัณย�พร กองทอง
62023010840 นายชัยชนะ หอมขจร
62023010841 นางสาวพนิดา ประสาทสินธุ�
62023010842 นายศักด์ิเดชา อิ่มใจ
62023010843 นางสาวปาริชาต โตRะสมัน
62023010844 นางสาวพรพรรณ มีแสง
62023010845 นางสาวฉัตรฑริกา พยัฆโช
62023010846 นางสาวจินตนา ละสูงเนิน
62023010847 นางสาวจีระพันธ� ทองเงิน
62023010848 นางสาวภัทรสุดา หวังใจ
62023010849 นางสาวขนิษฐา ส�านสม
62023010850 ว�าที่รตหญิงธัญรัตน� บัวสถิตย�
62023010851 นางสาวเบญจวรรณ ใยทา
62023010852 นางสาวปุญญิศา นิธิสมบัติ
62023010853 นางสาวปภัสรา อ�อนตา
62023010854 นางสาววรรทณา บุดสามาลี
62023010855 นางสาวอําพรพันธุ� เคหะรุณ
62023010856 นายชินทัต พันยา
62023010857 นางสาวสุชาวดี สุขบุญเหลือ
62023010858 นางภักษ�ฤทัยธร นามวงษา
62023010859 นางสาวสุพัตรา ชุดทองม6วน
62023010860 นายศราวิน ประสานจิตต�
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62023010861 นางสาวสุนิสา สบายจิต
62023010862 นางสาวอภิญญา ผองกลาง
62023010863 นางสาวสุชาดา ธนะวาสน�
62023010864 นางสาวเบญจพาพร หงษ�จันทร�
62023010865 นางสาวลฎาภา ศาสตร�นิยม
62023010866 นางสาวรังสิยา รินจังหรีด
62023010867 นางสาวโสรดา โพธ์ิศรี
62023010868 นายพิษณุ บุญธวัชศักด์ิ
62023010869 นางสาวพัชรา ชัยรัตน�
62023010870 นางสาวทิพย�สุคนธ� จันทร�โพธ์ิ
62023010871 นางสาวธิดารัตน� บัตทิม
62023010872 นางสาวจุฑารัตน� ยอดม่ัน
62023010873 นางสาวนุชนาถ อาจชอบการ
62023010874 นางยุพา ม�วงพันธุ�
62023010875 นางสาวธนารีย� วิรุฬห�พันธ�ปาล
62023010876 นางสาวสุภาวดี สนธิเพ่ิมพูน
62023010877 นางศศินันท� เล6าประเสริฐ
62023010878 นางสาวสาธิยา พุ�มเงิน
62023010879 นายวีรวัฒน� สะสาน
62023010880 นางสาวเนตรนภา เจริญลาภ
62023010881 นางสาวหนึ่งณภา เหรียญประยูร
62023010882 นายนพวงศ� สุรินธรรม
62023010883 นายวรานนท� ชาญสุวรรณ
62023010884 นายปฏิภาณ ธนาการ
62023010885 นางสาวนัฏฐิกา พิทักษ�เพ็ง
62023010886 นางสาววิกานดา เงินทองดี
62023010887 นายจิรภัทร ศรีพูน
62023010888 นางสาวอรอนงค� อินทร�จินดา
62023010889 นางสาวบุปผาชาติ กลีบเมฆ
62023010890 นางสาวมณัญญา เจRะเลาะ
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62023010891 นางสาวเนตรชนก ทองแก6ว
62023010892 นางสาวฤทัยทิพย� ขวัญจิตร�
62023010893 นางเบญจวรรณ เสนาธรรม
62023010894 นางสาวขนิษฐา ศรเพชร
62023010895 นางสาวกมลชนก จอดนอก
62023010896 นางสาวภัสดาพร เสลานอก
62023010897 นายจักรพงษ� ศรีสุข
62023010898 นางสาวสุนิสา พูลแสวง
62023010899 นางสาววิภา ศรีไพร
62023010900 นายไพโรจน� พ่ึงโค
62023010901 นายเสกสรรค� ทะมูกา
62023010902 นางสาวพิไลลักษณ� ทองปลิว
62023010903 นางสาวปุณปนัท ดีละม6าย
62023010904 นางสาวพัชรมณี อุทรักษ�
62023010905 นางสาวอุไรรัตน� ฉายพล
62023010906 นางสาวตวงทิพย� ศักดา
62023010907 นางสาววัฒนา เพียรการนา
62023010908 นางสาวภาพิมล แสนบุตร
62023010909 นางสาวภัทรสุดา สายงาม
62023010910 นางสาวรุจิรดา แสนแก6ว
62023010911 นางสาวกรรณิกา ฉันทศรีวิโรจน�
62023010912 นางสาวกาญจนา คงคาสวัสด์ิ
62023010913 นางสาวดรุณี ระดมสุข
62023010914 นางสาวปรีดาภรณ� ภัทรโกศล
62023010915 นางสาววิมล รอดกําเนิด
62023010916 นางสาวณฐมนพร ขุนดอนมะแสง
62023010917 นางสาวเกศกนก คนแรงดี
62023010918 นางธนมาศ การสมทบ
62023010919 นางสาวนิตยา สังข�วงค�
62023010920 นางสาวสาวิตรี เฉ่ือยฉํ่า
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62023010921 นายพรพิชิต พันธ�บัวหลวง
62023010922 นายไตรจักษ� หมูยา
62023010923 นางสาวนิศรา ศรีเกิดพงษ�
62023010924 นางสาวณัฐชยา โนชัย
62023010925 นางสาวพิชชาอร ศิริศิลปF
62023010926 นางสาวกชกร สนโรจน�
62023010927 นางสาวเกศิณี มาเลิศ
62023010928 นายกนกพล ชํานิเขตรการณ�
62023010929 นายภูมิพัฒนา คํารอด
62023010930 นายสุธีมนต� พุมมา
62023010931 นางสาวกัญญรัตน� เสถียรไทย
62023010932 นางสาวธนธรณ� แก�งเพรียว
62023010933 นายธนปกรณ� วงศ�จักรตรี
62023010934 นางสาวณัฐญา แย6มมาก
62023010935 นายราชา มะนะมุติ
62023010936 นางสาวนิภาวรรณ กันคุ6ม
62023010937 นางสาวนิภาพรรณ ยืนยง
62023010938 นางสาววิศนี มหะหมัด
62023010939 นางสาวอัญชนา ปลื้มทรัพย�
62023010940 นางสาวชนิดา แก6วพุด
62023010941 นางสาวพรรณธิพา ยศสมบัติ
62023010942 นายวิษณุพงศ� ใจม่ัน
62023010943 นางสาวรัตตินันท� นิยมทรัพย�
62023010944 นางสาวศิริลักษณ� ทับทิม
62023010945 นายนิมิตร บุญเพ็ง
62023010946 นางสาวนาตยา กาวิระ
62023010947 นางสาววรัญญา ธรรมศักด์ิ
62023010948 นางสาวกมลรัตน� เอี่ยมสงคราม
62023010949 นางสาวอลงกรณ� อรรถาวีร�
62023010950 นายภานุวัฒน� รัศมี
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62023010951 นางสาวสุวกัลย� โชคสุขนิรันดร
62023010952 นางสาวอารีย� สุขใส
62023010953 นางสาวพิมพวัลคุ� แก6วสี่ดวง
62023010954 นางสาวปวิตรา อู�อรุณ
62023010955 นายสุรเดช ส6มแก6ว
62023010956 นายอิทธิพล ชูพูล
62023010957 นางสาวชลทิพย� พัฒนจันทรีกูล
62023010958 นางสาวทับทิม วงษ�ประดิษฐ�
62023010959 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ น้ําชํา
62023010960 นายสุรศักด์ิ ศรีระวัตร
62023010961 นางอุษา วงศ�พรพิพัฒน�
62023010962 นางสาวมะลิวัลย� อ�วมน6อย
62023010963 นายพีระพันธ� แก6วจินดา
62023010964 นางสาวเบญญาลักษณ� พ�วงมี
62023010965 นางสาวอาทิตติยา ภูมิทรัพย�
62023010966 นางสาวษาธญา พวงห6อย
62023010967 นางสาวสุพรรษา แจ6งงุด
62023010968 นางชลิสา ประยูรสุข
62023010969 ว�าที่ร6อยตรีหญิงกานต�พิชชา สุทพินธุ
62023010970 นายศิลา จันทร�สุนทร
62023010971 นางสาวจารุวรรณ ศิริรัตน�
62023010972 นางสาวสวรรยา วิสัยแสวง
62023010973 นางสาวเนตรชนก เนตรทิพย�
62023010974 นางสาวปJKนสุดา หินประกอบ
62023010975 นายธีระพัฒน� บุญศรีวงษ�
62023010976 นายยุทธการ พลแสน
62023010977 นางสาวศิริพร ปู;คง
62023010978 นางสาวพรนิภา ไฝเพชร
62023010979 นางสาวเพชรรัตน� เฉลิมญาติ
62023010980 นายณัฐพล เชื่องวงษ�
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62023010981 นางสาวรัชดาภรณ� ล�อเฮง
62023010982 นางสาวภาวินี เมฆิน
62023010983 นายณฐภัทร มโนสมบัติ
62023010984 นางสาววรรณพร ขันธนิกร
62023010985 นางสาวธิดารัตน� ปานศรีทอง
62023010986 นางสาวสิริวิมล หล6าคํามี
62023010987 นางสาวไลลา จุลพรรค�
62023010988 นายณัฐพล สุวรรณเวก
62023010989 นางสาวศุภวัลย� เหมือนพลอย
62023010990 นายขจรศักด์ิ บุญช�วย
62023010991 นางสาวปJยนุช คงม่ัน
62023010992 ว�าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย� พิลึก
62023010993 นางสาวหทัยชนก หิงสโร
62023010994 นางสาวกมลวรรณ ง้ิววิจิตร
62023010995 นางสาววราพร พรมวงค�
62023010996 นายเมฆขพัทธ์ิ เขียวสอาด
62023010997 นายณัฐวุฒิ สิงห�ตRะนะ
62023010998 นางพันธุ�ทิพย� พรมจวง
62023010999 นางสาวพิมพ�ทิชา วงศ�จตุพัฒน�
62023011000 นายชนะ ปริญญาวรวงศ�
62023011001 นางสาวเอมิการ� ศรีเมือง
62023011002 นายณัฐวุฒิ บุญต้ัง
62023011003 นางสาวสาธนา แสนยะนันท�
62023011004 นายจิรพงษ� ธงชัย
62023011005 นายอภิสิทธ์ิ ขาวสอาด
62023011006 นางสาวศิวะพร เสือสง�า
62023011007 นายนวมินทร� ธิกุลวงษ�
62023011008 นายอมรพงศ� ทรัพย�โสภณ
62023011009 นายจีระศักด์ิ รุ�งจินดารัตน�
62023011010 นางสาวศิริขวัญ สลุงอยู�
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62023011011 นางสาวนุชวรา บุญวาส
62023011012 นายเกียรติศักด์ิ เศวตรุ�งเรือง
62023011013 นางสาวสุพัตรา ศรีอินทร�
62023011014 นางสาวดวงฤทัย ชาวดง
62023011015 นางสาวนฤมล เสือแดง
62023011016 นางสาวสุนิสา สุวรรณคีรี
62023011017 นางสาวกาญจนา ยาบุญ
62023011018 นายมงคล เพ็งเจริญ
62023011019 นางสาวจินดาพร คูณกะทา
62023011020 นายชนาธิป ไชยคําหาญ
62023011021 นายทัศน�พล เครือรี้ธีระสันติ
62023011022 นางสาวกาญจนา ปราณีตพลกรัง
62023011023 นางสาวภัคญภา มีชัย
62023011024 นายวสันต� ตันติอมรพิพัฒน�
62023011025 นางสาวธนาภรณ� หิรัญสุทธ์ิ
62023011026 นายเมธา อ�อนจริง
62023011027 นางสาวจิตรา สารสุวรรณ�
62023011028 นางสาวอมรรัตน� สงวนวงค�
62023011029 นางสาวกชกร ด6วงช6าง
62023011030 นางสาวธนัญญ�รดา ทันมา
62023011031 นางสาวสุภาภรณ� ศรีเอม
62023011032 นางสาวสายทิพย� สุวรรณะ
62023011033 นางสาวสุนิสา ตากรวด
62023011034 นางสาวพรพิมล สําเร็จฤกษ�
62023011035 นางสาวจันทร�เพ็ญ จันทร�ฝาง
62023011036 นายอภิชัย มีสวัสด์ิ
62023011037 นางสาวเพ็ญประภา นครราช
62023011038 นายภุชงค� เชาวลิต
62023011039 นางสาวเกศทิพย� วัฒนะ
62023011040 นางสาวอลิษา ดวงธรรม
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62023011041 นางสาวรัตติยา ม่ันทรัพย�
62023011042 นายมาโนช เตชะดิลก
62023011043 นางสาวณราภรณ� บัวเรือง
62023011044 นางสาวญาณิศา ชวดนุช
62023011045 นางสาวอรยา เอี่ยมมงคล
62023011046 นางสาวปริญญา พัดเท
62023011047 นางสาวศศิธร สิงห�ชํานาญ
62023011048 นางสาวจินตนา ประสพทอง
62023011049 นางสาวปรารถนา ดอนหว�างไพร
62023011050 นางสาววัชราภรณ� ศิรินัย
62023011051 นางสาววิกานดา ตันนิวัฒน�
62023011052 นางสาวกฤติยา ฤกษ�สุวรรณี
62023011053 นางสาววรรณา ลาภานิกรณ�
62023011054 นางสาวมนต�ณัฐ บุญเถ่ือน
62023011055 นางสาวปJยาพัชร วัฒนแสงประเสริฐ
62023011056 นางสาวนธิญา เพชรณรงค�
62023011057 นางสาวชุติมา ศักดารักษ�
62023011058 นางสาวจิรัฐติกาล สราญจิตร�
62023011059 นายภูรินัฐ นําพล
62023011060 นายสุภชัย เพ่ิมเกียรติศักด์ิ
62023011061 นางสาวชณากานต� บุญรอด
62023011062 นางสาวสุพัตรา โคยามา
62023011063 นางสาวสุธาศินีย� อ6วนเจริญ
62023011064 นางสาวสุปราณี เทศประสิทธ์ิ
62023011065 นางสาวธนัชชา พันธุ�พูล
62023011066 นายสุรพงษ� ศิริบุรี
62023011067 นางสาวมัญชุสา สืบบุญวงค�
62023011068 นายกลวัชร ณวัตน�ชานนท�
62023011069 นายมนตรี ฤทธ์ิเรืองโรจน�
62023011070 นางสาวสุธิมา หม่ันดี
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62023011071 นายชัยวัฒน� สุขขี
62023011072 นางสาวชลธิชา แถลงจิตร
62023011073 นางสาวมนันยา คงสัตรา
62023011074 นางสาวระวีวรรณ ส�างสาร
62023011075 ว�าที่ร.อ.สาธิต เจริญศิลปF
62023011076 นางสาวมลฤดี ท6องฟNาชอุ�ม
62023011077 นางสาวโสรยา พรหมชาติ
62023011078 นางสาวสุภาพร ตรีกลิ่น
62023011079 นายอรรถพล คล6ายวิลัย
62023011080 นายทินกฤต อาวรณ�
62023011081 นายธนกฤต จังจริง
62023011082 นางสาววทัญญา เจริญเนตร�
62023011083 นางสาวศุภวรรณ หงษ�เวียงจันทร�
62023011084 นางอรวรรณ คํารักษ�
62023011085 นางศิริวรรณ ย้ิมช6าง
62023011086 นางสาวอัญชลี แสงทวี
62023011087 นายสราวุฒิ กล�อมเกลี้ยง
62023011088 นางสาวนฤมล เกตุดี
62023011089 นายยุทธนา เพชรศรีสังข�
62023011090 นางสาววริยา ถาวรเกษตร
62023011091 ว�าที่ ร.ต.หญิงภัทรานิษฐ� แรงทอง
62023011092 นางสาวลดาวัลย� นามชวัด
62023011093 นายประสิทธ์ิ จุ6ยเนตร
62023011094 นางสาวนลินี โภคัง
62023011095 นางสาวยุวดี ช�างชุบ
62023011096 นายปพนสรรค� คงเขียว
62023011097 นางสาวอําไพพรรณ� สุดาเทพ
62023011098 นางสาวนันทวรรณ ชัยรัตน�
62023011099 นายชัญญา ชูจันทร�
62023011100 นางสาวสาหร�าย ด6วงทํา
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62023011101 นางสาวสุพรรษา ครามพินิจ
62023011102 นางสาวอรวรรณ พูลสุข
62023011103 นายปฐมพงษ� ไชยชมภู
62023011104 นางสาวณัชชา ยังประเสริฐ
62023011105 นางสาวก่ิงกมล ปลื้มสุข
62023011106 นางสาวณัฐณิชา ป1Pนลาภ
62023011107 นางสาวชนนิกานต� เมฆี
62023011108 นางสาวศุภษร เหมือนยอด
62023011109 นางสาวฉัตรทิพย� ผดุงกมล
62023011110 นางสาวศุภารมย� นิ่มสุวรรณ
62023011111 นางสาวนริศรา คงสมโอษฐ
62023011112 นางสาวไพลิน สีเหลือง
62023011113 นางสาวทิพยวรรณ ผิวหอม
62023011114 นางสาวจริยา ควรฟุNง
62023011115 นางสาวปณคพร แสนใจบาล
62023011116 นางสาวชลธิชา ฉิมอ6อย
62023011117 นายภาคภูมิ สุวรรณนุรักษ�
62023011118 นางสาวขนิษฐา สืบปาละ
62023011119 นางสาวสิริการย� ศุภเลิศชัยหิรัญ
62023011120 นายชิราวุธ ฮวบสกุล
62023011121 นางสาวพรปวีณ� กลิ่นหอม
62023011122 นางสาวนุสรา โลหะทัต
62023011123 นางสาวสาวิตรี กวางแก6ว
62023011124 นางสาวกนกวรรณ ละม่ังทอง
62023011125 นางสาวจุฑารัตน� นาคดี
62023011126 นายนรชัย แย6มแสง
62023011127 นายนิธิวัฒน� จันทร�เหมือน
62023011128 นางสาวจารุวรรณ เนตรคุณากร
62023011129 นายอนิรุจน� ย่ิงผล
62023011130 นางสาววรรณวิมล ม่ังมี
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62023011131 นายณรงค� ชัยสุวรรณรัตน�
62023011132 นางสาวปาริชาต ใจกล6า
62023011133 นางสาวลินดา ธนะสูตร
62023011134 นางสาวมนิสรา โพธิระ
62023011135 นางสาวปวันสิริ เชื้อเทียม
62023011136 นายสุขสันต� อนุชาติ
62023011137 นางสาววันนา สมบูรณ�
62023011138 นายสิรภพ ม�วงน6อย
62023011139 นางวิชชุดา ทิตะพันธ�
62023011140 นายกันต�ศักด์ิ ทรัพย�พ�วง
62023011141 นางสาวสุชานุช ศรีเพ็ง
62023011142 นางสาวสุพรรณิการ� ก่ิงไทร
62023011143 นายทรงกลด ปรึกษา
62023011144 นางสาวศรัญญา สิงห�คะเชนทร�
62023011145 นายธีระชัย ชูกระจ�าง
62023011146 นางสาวป1ทมวรรณ คงทรัพย�
62023011147 นายนที นาคสวัสด์ิ
62023011148 นางสาวนฤมล พันธุย่ี
62023011149 นางสาวผกาวรรณ พงศ�หนู
62023011150 นางสาวปริชมน ศิริผล
62023011151 นางสาวกานดา ยังพุ�ม
62023011152 นางศศิธร สบายกาย
62023011153 นายวิทวัส ฟ1กน�วม
62023011154 นางสาวเหมันต�ทนา ทองเพชร
62023011155 นางสาวอภิษฎา ม�วงแก6ว
62023011156 นายจิระพันธ� โสมภีร�
62023011157 นายนพดล แสงอรุณ
62023011158 นางสาวอุษา เสมจิตร
62023011159 นางสาวชรันดา ธนาวุฒิ
62023011160 นางสาวสิริพร แก�นจันทร�
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62023011161 นายธีรภัทร เสียงสุขสันติ
62023011162 นางสาวศิริลักษณ� โปร�งสันเทียะ
62023011163 นายไตรทศ ทองคํา
62023011164 นายศุภณัฐ ยศหล6า
62023011165 นางสาวสุภาวดี เที่ยงอินทร�
62023011166 นางสาวกมลรัตน� หมีทอง
62023011167 นางสาวกสิวรรณ วรรณวงษ�
62023011168 นางสาวณัฐนิช เขียวรุ6ง
62023011169 นางสาววาสินี มุมบ6านเซ�า
62023011170 นางสาวอรวรรณ สร6อยแสง
62023011171 นางสาวนันทวรรณ ม่ันคง
62023011172 นางสาวสุพรรษา หวนบุตตา
62023011173 นางจีรนันท� ศรีสอน
62023011174 นายมงคล บัวส6ม
62023011175 นางสาวปJยาภัทร� สังวาลย�
62023011176 นายจรัสเด�น สุวะเลิศ
62023011177 นางสาวปวีณา ปJKนประดับ
62023011178 นายสิชล มีศรี
62023011179 นางสาวณัฐชยา ศรีกฤตยาวัฒน�
62023011180 นางสาวสุจันทรา ขยันย่ิง
62023011181 นางสาวณรภร ภูลา
62023011182 นายธนพล เพ็ชรทอง
62023011183 นายเกียรติศักด์ิ สะอาดละออ
62023011184 นางสาววิไลพร สุขประเสริฐ
62023011185 นางสาวนฐวรรณ โหราศาสตร�
62023011186 นายพัฒนพงศ� ฟุNงเฟUKอง
62023011187 นายณัฐพล แช�มประสพ
62023011188 นางสาวนาตยา โพธ์ิวรรณ
62023011189 นางสาวหทัยวรัตถ� ศาสตร�ประสิทธ์ิ
62023011190 นายณัฐวุฒิ ทัพหนุน
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62023011191 นางสาวภัทราภรณ� พิมพ�แก6ว
62023011192 นายทักษ�ดนัย วรรณทอง
62023011193 นางสาวชนิตา ม่ิงขวัญ
62023011194 นางสาวรติยากร ทาบุดดา
62023011195 นายธนา สังข�แย6ม
62023011196 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�ฤทธ์ิ
62023011197 นางสาวศุภรัตน� บุญเลิศ
62023011198 นางสาวชลลดา หวังใจ
62023011199 นางสาวจันจิรา จันทร
62023011200 นางสาวศศิมลทิพย� จิววัฒนารักษ�
62023011201 นางสาวสายใจ ตุ6มพิมาย
62023011202 นายสามารถ สมประสงค�
62023011203 นางสาวดวงเดือน พันธุ�ไพศาล
62023011204 นางสาววชิราภรณ� เพ็ชรรัตน�
62023011205 นางสาวนัฐวรรณ สารสุ
62023011206 นางสาวกาญจนา เอี่ยมสอาด
62023011207 นางสาวพัทธนันท� กล6าหาญ
62023011208 นางสาวพัชรินทร� ไวยอนันต�
62023011209 นางสาวรัตติกาล ย่ีตันศรี
62023011210 นางสาวอัจฉรา ธนะไพบูลย�
62023011211 นางสาวพิมพ�ผกา กันนิดา
62023011212 นางสกุลตรา ขุมบุญโต
62023011213 นางสาวศิริวิภา นูพิมพ�
62023011214 นางสาวสิรีธร หงษ�คํา
62023011215 นางสาวหัทยา ทองแสง
62023011216 นายธราเทพ หมวดเต้ีย
62023011217 นางสาวสุณิษา สุภมนตรี
62023011218 นายสุทธิวัฒน� กองทิพย�
62023011219 นางสาววินิทร สายสอน
62023011220 นายวรวุธ สุวรรณราช
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62023011221 นายชินวัฒน� วิทางจีน
62023011222 นางสาวสุภัสสรา จัดแจง
62023011223 นางสาวอรณี กายขุนทด
62023011224 นางสาวธัญญารัตน� ธนะป1ทม�
62023011225 นางสาวนิตติญา ศรีคําสุข
62023011226 นางสาวจุฑามาศ เกตุทอง
62023011227 นายสุทธิพงษ� จันทร�หอม
62023011228 นางสาวธันยธร อินตะ
62023011229 นางสาวกาญจนา หอมธูป
62023011230 นายยงยุธ อุทากรณ�
62023011231 นางสาวรสริน รอดยวง
62023011232 นางสาวอิสรีย� งานรุ�งอุดม
62023011233 นางสาวกนกวรรณ สิงหฬ
62023011234 นายณัชพน สดงาม
62023011235 นายสถาปนิก ป1Pนชง
62023011236 นางสาวฐปนัท มุตโตเพลง
62023011237 นายกฤษฎา สนธิเณร
62023011238 นายเปรม สําเภา
62023011239 นางสาวสินีนาถ นุ�มเกลี้ยง
62023011240 นางสาวปาริชาติ ทาบุตร
62023011241 นางสาวศศิภา แก6วอาษา
62023011242 นางอารุณี บัวภิบาล
62023011243 นายวัชรินทร� คงคาดิษฐ�
62023011244 นายโยธิน ดวงประสาท
62023011245 นางสาวญาณิศา ทางทอง
62023011246 นางสาวกัลยาณี คงเมือง
62023011247 นายเอกชัย อนุรักษ�ชัยวิทย�
62023011248 ว�าที่รตวิทยาธร ฟองจามร
62023011249 นางสาวเบญจรัตน� วงษ�เค่ียม
62023011250 นายเทพรังสรรค� จันทร�แจ�ม
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62023011251 นางสาววิกานดา แสงสว�าง
62023011252 นางสาวศรินยา น6อยวงค�
62023011253 นางสาวกัญชลิตา ชูอําไพ
62023011254 นางสาวอารยา ชัยชาติ
62023011255 นางสาวนิภาภรณ� กันคุ6ม
62023011256 นางสาวสุพัตรา อากาศเย็น
62023011257 นางสาวหอมจันทร� อ�อนละออ
62023011258 นางสาวอรวรรณ บุญมา
62023011259 นางสาวอําไพ ขาวพราย
62023011260 นางสาวพิมพ�วิษา โรจน�บุญถึง
62023011261 นางสาวคนึงนิตย� ทองสุขดี
62023011262 นายรัตนทัต ทับทิมสุก
62023011263 นางสาวธัญวรรณ ประไพภักด์ิ
62023011264 นางสาวณัฐสิมา พันธ�หว6า
62023011265 นางสาวอรวรรณ แก6วใส
62023011266 นางสาวสุพัตรา จันทร�ตRะต้ือ
62023011267 ว�าที่ร6อยตรีนิคม พงษ�สวรรค�
62023011268 นางสาววิไลลักษณ� บ6านลุ�ม
62023011269 นางสาวอรจิรา ธูปกระแจะ
62023011270 นางสาวฐิษติญาพร แก6วพูล
62023011271 นางสาวหทัยรัตน� ทองกร
62023011272 นายประเสริฐ ยะกูล
62023011273 นายศุภชัย ชอุ6มศรี
62023011274 นางสาวชมพลอย ฐีระแก6ว
62023011275 นายยุทธพงษ� ศรีเมือง
62023011276 นางสาวชัญญาพัทธ� สุขบุญญา
62023011277 นางสาวสุวรรณี รัตนะ
62023011278 นายจักรกฤษณ� กวนด6วง
62023011279 นางสาวสุรีย�ฉาย สบาย
62023011280 นางสาวเมธาวี พรรณลําเจียก
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62023011281 นายศรานนท� ธรรมสนธิเจริญ
62023011282 นางสาวกนกภรณ� ทองย6อย
62023011283 นางสาวนันท�นภัส มีแสงนิล
62023011284 นางสาวชุฏิภรณ� ขจรคํา
62023011285 นางสาววงเดือน กันโอภาส
62023011286 นางสาวจิราพร มงคล
62023011287 นายภาณุวัฒน� แกว�นเขตวิทย�
62023011288 นายอาคม สุขสมไทย
62023011289 นายปJยะพงศ� มูสิกะ
62023011290 นางสาวสรุตรา พรมไชย
62023011291 นางสาวนิรชา ร�มกุหลาบ
62023011292 นางสาวฐานิตา เกษศิลปF
62023011293 นางสาวกัลย�สุดา ศรีสังข�
62023011294 นางสาวญานิศา หาญแท6
62023011295 นายทวี บุญมาก
62023011296 นางสาวศิริพร ชมแพ
62023011297 นางสาวแพรวนภา โสฬส
62023011298 นายเอกนรินทร� จันทร�แตง
62023011299 นางสาวอัญชลี ผาคํา
62023011300 นางสาวสุกัญญา บริรักษ�
62023011301 นายมนัส วงษ�บัณฑิตย�
62023011302 นางลักขณา สิงห�มี
62023011303 นายณัฐพงศ� บัวสละ
62023011304 นางสาวอารีรัตน� โพธ์ิทองดี
62023011305 นางสาวชญานิศา สีพรม
62023011306 นางสาวเนตรนภา สุขสิงห�
62023011307 นางวีณา เข็มรุ�ง
62023011308 นางสาวจุฑารัตน� กิจสดับ
62023011309 นางสาวประพิมพร มีสูรย�
62023011310 นางสาวกันต�ฤทัย ทองโฉม
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62023011311 นางสาวศุภิกา เทศทวี
62023011312 นางสาวจิราพร หว�านพืช
62023011313 นางสาวนิภาภรณ� พุ�มราตรี
62023011314 นางสุธินี รอดประเสริฐ
62023011315 นางสาววรัญญา ภูโต
62023011316 นางสาวอรนุช สุขสมคุณ
62023011317 นางหฤทัย ฉํ่าเจริญ
62023011318 นางสาววิลาสิณี รอดสูง
62023011319 นายณัฐวุฒิ เดชาประเสริฐ
62023011320 นางสาววรรวิษา ง้ิวลาย
62023011321 นางสาววิลาวัณย� คงไพศาล
62023011322 นายปวริชณ� หล6าคํามี
62023011323 นายยุทธพรรษ พิชัยกุล
62023011324 นางสาววัลลภา เทียมมงคล
62023011325 นายภาสกร สถาปJตานนท�
62023011326 นางสาวป1ทมาภรณ� ทวีกสิกรรม
62023011327 นางสาวอรุณทิพย� ลอยฟู
62023011328 นายพิรุฬห� จันทมาศ
62023011329 นางสาวจริยา พุกเศรษฐี
62023011330 นายวาที โชคสมัย
62023011331 นางสาวอัตจรีย� สมบุญ
62023011332 ว�าที่ ร.ต.หญิงมนทิรา พรมมี
62023011333 นางสาวพรสุดา เทียบพร6อม
62023011334 นางสาววิภาวี วงค�ลังกา
62023011335 นางสาวสลิตาชา ปาระมีศรี
62023011336 นางสาวกนิษฐา แสงครุทธ�
62023011337 นายธีรภัทร เฟUKองประยูร
62023011338 นางสาวศิราพร เมืองยอด
62023011339 นางสาวทับทิม วงศ�ทะดํา
62023011340 นางสาวพรพิมล แต6มสาระ
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62023011341 นายกมลเทพ คําย่ิง
62023011342 นายสามารถ ราดแก6ว
62023011343 นางสาววงศ�ญดา ชุมพล
62023011344 นายชนะชัย สีล6า
62023011345 นายชนิศภณ คดชาคร
62023011346 นางสาวแพรวพรรณ จันทร�สุด
62023011347 นางสาวศรสวรรค� คณาฤทธ์ิ
62023011348 นายสิทธิศักด์ิ มีสวัสด์ิ
62023011349 นางสาวธิดารัตน� พันเต
62023011350 นางสาวณิชาภัทร บัวแก6ว
62023011351 นางสาวศิริลักษณ� สุคันธชาติ
62023011352 สิบตํารวจโทเฉลิมชัย วิกรมาภิรมย�
62023011353 นางสาววรินทร�ลดา แน�นอน
62023011354 นางสาวภารดา ตัญญาสิทธ์ิ
62023011355 นายธนากร วังทอง
62023011356 นายธนาพร หิรัญอร
62023011357 นางสาววรารัตน� พ่ึงตน
62023011358 นางสาวกมลลักษณ� สุขเรือน
62023011359 นายสายชล รุ�งสว�าง
62023011360 นางสาวรุ6งลาวัลย� กองแก6ว
62023011361 นายเฉลิมสิริ ศิริประพันธ�
62023011362 นายกวินธร อิศร
62023011363 นายอธิวัฒน� ทองสวัสด์ิ
62023011364 นางสาวจันทิมาภรณ� เอี่ยมแสน
62023011365 นางสาวพรนภา หมอยา
62023011366 นางสาวปุณิกา สุนทราพันธรักษ�
62023011367 นางสาวธันย�ชนก แสงจันทร�
62023011368 นางสาวศิริพร ขันทายก
62023011369 นางสาวมาลัย หนูเมือง
62023011370 นางสาวอภิณห�พร ฤทธิกุล
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62023011371 นางสาวดวงนภา เกิดมงคล
62023011372 นางสาวศุภลักษณ� บํารุงเขตร
62023011373 นายจเร บุญงาม
62023011374 นางสาวกนกวรรณ โพธิรัชต�
62023011375 นางสาวสุวิมล สวัสด์ิสุข
62023011376 นางสาวภัสวรรณ พลพืช
62023011377 นางสาวมาริสา สมงาม
62023011378 นางสาวพลอยไพลิน กมลนาวิน
62023011379 นางสาวสุนิตา เพ็งบุญทัต
62023011380 นางสาวนุชนารถ ช�วงวิเชียร
62023011381 นายวิศรุต สุขพรหม
62023011382 นายปJยพจน� อ6นปาน
62023011383 นางสาวดาวเรือง วงษ�ทับ
62023011384 นางสาวพลอยกินรี บุปผะโพธ์ิ
62023011385 นางสาวเสาวรส ล�องลอย
62023011386 นายพีรพล ปรีเปรม
62023011387 นางสาวรุจิรัตน� เสาทอง
62023011388 นางสาวสุกัญญา ติเจ
62023011389 นายพรภวิษย� เรืองสุข
62023011390 นางสาวกนกวิลัย ประยงค�หอม
62023011391 นางสาวสิริรัตน� เพียกขุนทด
62023011392 นายวัฒนพงษ� นาโสก
62023011393 นางสาวสุทธินี แสงสว�าง
62023011394 นางสาวรุ�งระวี โยเนดะ
62023011395 นางสาวลัดดาวัลย� หอมสูงเนิน
62023011396 นางสาวมนัสนันท� คงหาญ
62023011397 นางจิระพร เกิดปาน
62023011398 นางสาวยลระวี อิ่มอารมย�
62023011399 นางสาวณัชชา ไทยขํา
62023011400 นางสาวป1ญจพร กลิ่นหอม
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62023011401 นางสาววิจิตรา แก6วรัตนศรีโพธ์ิ
62023011402 นางสาวกาญจนา พูลเขตกิจ
62023011403 นางสาวนัทธมน พัดลม
62023011404 นายราเชนทร� สวัสดี
62023011405 นางสาวรัชฎาพร บุญญเขตร�
62023011406 นางสาวกันต�กมล กาวงค�
62023011407 นายภราดร เถาว�แล
62023011408 นางสาวสราณีย� ดีที่สุด
62023011409 นางฉวีวรรณ นาคกล�อม
62023011410 นางสาวชรินทร� สิงห�กวาง
62023011411 นางสาวจิราภรณ� ทองห6าว
62023011412 นางสาวธัญมน แก6วธวัชวิเศษ
62023011413 นางสาวอินทิรา แก6วเกษศรี
62023011414 นางสาวเขมิสร ม่ันเพ็ชร
62023011415 นางสาวจามจุรี แช�มโสภา
62023011416 นางสาวสุพรรษา เนตรนพ
62023011417 นางสาวจุฑารัตน� คูหาเรืองรอง
62023011418 นางสาวจันทรัสม� จันทร
62023011419 นายธรรมนูญ เจียรพันธ�
62023011420 นางสาวยุภาวดี บุญตา
62023011421 นางสาวยุวดี หาญรักษ�
62023011422 นางสาวสุกัญญา ดอกเงิน
62023011423 นางสาววิภาลักษณ� กลิ่นมณฑา
62023011424 นางสาวเมวิกา นินทรัพย�
62023011425 นางสาวศิริพร สัมมาญาณ
62023011426 นางสาวรังสิยา ยวนเพ็ง
62023011427 นายวทัญZู แซ�จัง
62023011428 นางสาวบุษกร มุ�งเขม6น
62023011429 นางสาวนวพร บุญแก6ว
62023011430 นางสาวจารุวรรณ โพธ์ิศรี
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62023011431 นางสาวกัญญารัตน� ขัดคํา
62023011432 นางสาวอาภากร หงษ�เผือก
62023011433 นางสาวกาญจนา พงษ�พัชรินทร�
62023011434 นางสาวกัญญารัตน� ศรีสุทธะ
62023011435 นางสาวฑิฆัมพร สุนทรพฤกษ�
62023011436 นายกัมปนาท พรมปา
62023011437 นางสาวกัญชพร พวงพิกุล
62023011438 นางสาวปวีณ�นุช ชะม6อย
62023011439 นางสาวเมรียา จิตตรา
62023011440 นางสาวอรวรรณ สุดลาภา
62023011441 นางอาทิตยา ศรีรักษ�
62023011442 นายรัชชานนท� เฉลิมทรง
62023011443 นายยุทธภูมิ งาชัยภูมิ
62023011444 นางอังสุมา ช�องทอง
62023011445 นางสาวปรัธยาน� เชาว�เฉียบ
62023011446 นายพิทยพงศ� โปร�งเกษม
62023011447 นายวรายุภัสร� เต็งตระกูลพานิช
62023011448 นางสาวจันนิภา พุ�มแจ6ง
62023011449 นางสาววิมล พัฒนเจริญ
62023011450 นางสาววรางคณา ศุภมานพ
62023011451 นางสาววรัญญา นวลหงษ�
62023011452 นายปณิธาน ตรีรส
62023011453 นางสาวชณิดาภา พันธ�ธง
62023011454 นายณัฐพงศ� เดชะกรณ�
62023011455 นางสาวอุบล ทวีวุฒิ
62023011456 นางสาวกิติกา จันทร�ขํา
62023011457 นางภูษณิศา สุภิสิทธ์ิ
62023011458 นายทวีศักด์ิ อินทรทัต
62023011459 นางสาวรัชฎาธร วรรัตนานุรักษ�
62023011460 นายวัชรา กัญญานก
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62023011461 นางสาวเอื้องฟNา ประจญ
62023011462 นางสาวธีราพร สมบุญสุทธ์ิ
62023011463 นายวีรชัย อนุยูร
62023011464 นางสาวพลอยชนก เผือกผ�อง
62023011465 นางสาวพิมพกานต� จันทร�มี
62023011466 นางสาวอารยา โสไกร
62023011467 นางสาวสุรีสิวัลย� จันทร�เพ็ญ
62023011468 นางสาวอุมาพร โพธาราม
62023011469 นายนันทวัฒน� ธรรมพิทักษ�
62023011470 นางสาวศิลปFสุภา ทัพโพธ์ิ
62023011471 นางสาวอัมรินทร� แก6วบุดดา
62023011472 นางสาวนัดดามาส แตงอ�อน
62023011473 นางสาวณัฐากานต� สุพรรณ�
62023011474 นางสาวดวงพร ประสพศักด์ิ
62023011475 นายปฎิภาณ บัวแช�ม
62023011476 นางสาวเรวดี นุ�มดี
62023011477 นางสาวสุทันยารัตน� ก้ัวพูล
62023011478 นายพีระพล วาระจิตร
62023011479 นางสาวพรทิพย� มีประวัติ
62023011480 นายเอกนรินทร� นพจนสุภาพ
62023011481 นางสาวศศิวิมล หดลาด
62023011482 นางสาววิลาวัลย� สุดประเสริฐ
62023011483 นางสาวทรายทอง นาคสมพันธ�
62023011484 นางสาวทิพย�กนก คําวัง
62023011485 นางสาวปฐพร วงค�คม
62023011486 นางสาวสุภาภรณ� เทียมลม
62023011487 นางสาวพรนภัส เทวโรจน�
62023011488 นางสาวฑิมพากา แสงแก6วสุข
62023011489 นางสาวพัชรพร บุญวงษ�
62023011490 นางสาวสุภาภรณ� กองแก6ว
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62023011491 นายรักเกล6า แสงส�อง
62023011492 นางสาวอุไรวรรณ เรืองศรี
62023011493 นางสาวเบญจวรรณ เกตุโสภณ
62023011494 นางสาวสุพรรษา ดําเนิน
62023011495 นางสาวกวินทรา ศรีบุญเรือง
62023011496 นางสาวภารดา ม�วงทิม
62023011497 นางสาวรัตติกาล สายวัน
62023011498 นายมนัสนันท� เนื้อทอง
62023011499 นางสาวสุรีพร ฤทธิจันทร�
62023011500 นางสาวทิพวรรณ ศรีม�วง
62023011501 นายสิทธิกร สิทธ์ิชัย
62023011502 นายพีรพัฒน� วราโพธ์ิ
62023011503 นางสาววรกานต� โพธ์ิจันทร�
62023011504 นายธนา วันอ6น
62023011505 นางสาวกาญจนาภรณ� แม�งมา
62023011506 นางสาวคนธนันท� เข็มนาค
62023011507 นางสาวสุนันทา พิกุลทอง
62023011508 นางสาวณัฐชา ดีนุช
62023011509 นางกานต�ธีรา ขําดี
62023011510 นายธรรมฤทธ์ิ อาจมา
62023011511 นางสาวจุฑาทิพย� กิจวิเชียร
62023011512 นางสาวยุวนันต�ฑา ธาราพุฒิ
62023011513 นายวิวัฒน�ชัย ปานดํา
62023011514 นางสาวสุรีรัตน� พึมขุนทด
62023011515 นายนรินทร สุดสวาท
62023011516 นายปJยะ กุมรัตน�
62023011517 นางสาวสนธยา พวงเพชร
62023011518 นางสาวเสาวลักษณ� ดาวสอน
62023011519 นางสาวชัชฎาพร ชนะชาติ
62023011520 นางสาวศิริรัตน� นอขุนทด
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62023011521 นางสาวภัทรภา ทรงโภค
62023011522 นางสาวรุ�งนภา อ�วมขํา
62023011523 นางสาวสุดารัตน� บุญธรรม
62023011524 นางสาวโสภิศ ญาณธรรม
62023011525 นางสาวสริตา แสนยะนันท�
62023011526 นางสาววิภาวรรณ สูงเย่ียม
62023011527 ว�าที่ร6อยตรีหญิงมาลัย ยศเมฆ
62023011528 นางสาวรุ�งนภา สาตสาร
62023011529 นางสาวชไมพร ดวงดี
62023011530 นายศราวุธ ดีเข่ือนเพชร
62023011531 นางสาวปนัดดา ปานหัวไผ�
62023011532 นางสาววรรณภา ทองไสว
62023011533 ว�าที่ร6อยตรีหญิงสุนิสา เคหะวัน
62023011534 นายธานี วราโภ
62023011535 นางสาวทิพวรรณ สมจิตร�
62023011536 นางสาววรลักษณ� ช6างวงษ�
62023011537 นางสาวกาญจนา พ�วงน�วม
62023011538 นางสาวสมฤทัย ทานะมัย
62023011539 นายรังสิมันต� จันทา
62023011540 นายบดินทร� บุญเรือง
62023011541 นายสักรินทร� เรืองกสีจิต
62023011542 นางสาวณิศาพร เพชรศิลปF
62023011543 ว�าที่ร.ต.เกียรติบัณฑิต บุญรัตน�
62023011544 นายณัฐปคัลภ� สุภาพไว
62023011545 นายยุทธศาสตร� เมฆสวรรค�
62023011546 นางสาวฐานะมาศ อินทร�พิทักษ�
62023011547 นางสาวชนกนันท� ไวยภาษ
62023011548 นางสาวบัญชุภา เสนานิมิต
62023011549 นางสาวปริฉัตร ชนากลาง
62023011550 นางสาวอิสริยา มุสิกชาติ
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62023011551 นางสาววัชรี สมใส
62023011552 นางสาวจุไรวรรณ� เนาวรัตน�
62023011553 นางสาวนิรมล นิตยาชิด
62023011554 นายคงกฤช คงเจริญ
62023011555 นางสาวจารุวรรณ สุคนธ�
62023011556 นางสาวทิตะวัน อยู�เรืองเดช
62023011557 นายชาญวิทย� ชํานาญพุดซา
62023011558 นางสาวจันทร�แรม หม6อทอง
62023011559 นางสาวศุภรักษ� คงชู
62023011560 นางสาวสายฝน อุ�นศรี
62023011561 นางสาวผ�องพิมล ยงสิน
62023011562 นางสาวสุณัชชา วงศ�เอื้อย
62023011563 นางสาวพัชรินทร� ลี้ภัยเจริญ
62023011564 นางสาวศศิธร สอนบุญ
62023011565 นายธิติศักด์ิ โพธ์ิทอง
62023011566 นายพัชรพล ม�วงทอง
62023011567 นางสาวสุชิฐาณี โพธ์ิธนหิรัญ
62023011568 นางสาวนฤมล ปานคีรี
62023011569 นางสาวสุธิดา บุตรวงษ�
62023011570 นางสาวสุธาสินี สําเนียงเย็น
62023011571 นายทรงยศ มากเมือง
62023011572 นางสาวขวัญจิรา การสามารถ
62023011573 นางสาวณัฐฐิมา เนียมมาลี
62023011574 นางสาวศุภกาญจน� พัฒนะมณี
62023011575 นางสาวปภัสรา บุญมี
62023011576 นางสาวสุกัญญา คนทน
62023011577 นางสาววัชราภรณ� แตงสุวรรณ�
62023011578 นางสาวสุกฤตา ตรีกลิ่น
62023011579 นายเจฬุพงษ� สุกแก6ว
62023011580 นางสาวโสภา ผลวิบูรณ�
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62023011581 นางสาวสุกัญญา ภู�เกตุ
62023011582 นางสาวยลดา บุญผ�อง
62023011583 นางสาวสิรามล พิญญะคุณ
62023011584 นายยุทธนา ใจเย็น
62023011585 นางสาวอรนิชชา เณรจาที
62023011586 นายสุขสันต� แพรเขียว
62023011587 นางสาวเพชรไพลิน สรงเนย
62023011588 นางสาวภิญญดา ช6างเยาว�
62023011589 นางสาวนภัทรชินี ออเพชร
62023011590 นางสาวธิดารัตน� แพรพงษ�ศรี
62023011591 นางสาวปริญญพร อินทร�คํานึง
62023011592 นางสาวปานชนก ฉันทศิริเวทย�
62023011593 นางสาวป1ณณวดี ทองเสน
62023011594 นางสาวสุธัญญา หามนตรี
62023011595 นางสาวไอลดา วงระบํา
62023011596 นางสาวกนกวรรณ จันทร�หอม
62023011597 นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร�
62023011598 นางสาวพัชรินทร� พงษ�อุดม
62023011599 นางสาวจุฑามาศ โคตโสภา
62023011600 นางสาวเจนจิรา สุภะคะ
62023011601 นางสาวดาราพร ทิมเทียน
62023011602 นายณัฐพล นาตRะ
62023011603 นางสาวสุนันญา สนามชัย
62023011604 นางสาวปาริชาติ คําโหมด
62023011605 นางสาวพัฒน�นรี พิมสาร
62023011606 นางสาวเดือนนภา เปMPยสินธุ
62023011607 นางสาวสิริพร นิยมแก6ว
62023011608 นางสาวพรสวรรค� ธนะวรรณ�
62023011609 นางสาวศิรินทิพย� สุดรัก
62023011610 นายอนุศักด์ิ อ�วมอําภา
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62023011611 นางสาววารีย� กําเนิดเกียรติศักด์ิ
62023011612 นายธรรมชาติ จําปาทิพย�
62023011613 นายวันชัย ทองลพ
62023011614 นางสาวศิริลักษณ� ย้ิมพะวัน
62023011615 นางสาวปาณิสรา สอนศรี
62023011616 นายอนุวัฒน� ไทยขวัญ
62023011617 นางสาวจินตนา ชินชงจู
62023011618 นางสาวกัญญาภัค อุบลพืช
62023011619 นางสาวชนันท�กานต� ก่ิงทอง
62023011620 ว�าที่ ร.ต.สุขอนันต� ธนพัฒน�พัลลภ
62023011621 นางสาวสุธาสินี สรรพสิทธ์ิ
62023011622 นายชนฎล วงศ�จิณณะ
62023011623 นางสาววรินยา พลอยพุธ
62023011624 นางสาวอมรรัตน� มากWง
62023011625 ว�าที่ร6อยตรีมงคลชัย อ�อนละมูล
62023011626 นางสาวดวงพร วนานนท�
62023011627 นายธฤตพรรณ ศรีคํา
62023011628 นางสาวจิตตราภรณ� ยางเขียว
62023011629 นางสาวนิรชา ศิริวิโรจนกุล
62023011630 นางสาวณิชกุล ไกลกลิ่น
62023011631 นางสาวเรณู บุญผาสุข
62023011632 นายประพนธ� ประสิทธ์ิธัญกิจ
62023011633 นางสาวรสสุคนธ� แก6วยองผาง
62023011634 นายศรัณย�พงษ� ศรีพูน
62023011635 นางสาวเบญจวรรณ กลางทัพ
62023011636 นางสาวพรทิพย� หนูแสง
62023011637 นางสาวฐิติชญา ศรีทองแดง
62023011638 นางสาวอรสา น้ําแก6ว
62023011639 นางสาวขวัญตา เอกสุภาพันธุ�
62023011640 นางสาวภานุมาศ ขันนาโพธ์ิ
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62023011641 นางสาวอินทิราพร เงินกลม
62023011642 นางประภาพิศ ทะอ�าง
62023011643 นายวิรัตน� สีทอง
62023011644 นางสาวกาญจนา พูลเจริญ
62023011645 นางสาวนุชจรี ฑีฆะสุข
62023011646 นางสาวพรรณทิพร ฮวบลอยฟNา
62023011647 นางสาวชลธี มุรพันธ�
62023011648 นายชินภัทร ศรีเจริญ
62023011649 นางสาวนริศรา พงษ�จินดา
62023011650 นางสาวจิราภรณ� รุ�งเรืองศรี
62023011651 นายรพีพงษ� สอนฆ6อง
62023011652 นางสาวพรพิชญา โกศินานนท�
62023011653 นางสาวณัฏฐณิชา อ�อนปาน
62023011654 นางสาวรัตฐฎาพร แก6วพูล
62023011655 นางสาวณภัทร เลิศชญานัท
62023011656 นางสาวสุพิชา ขัดป1ญญา
62023011657 นายธนวรรธณ� เอี่ยมมา
62023011658 นางสาววิณีพร เนาว�สุวรรณ
62023011659 นายอัษฎาวุธ กาฬภักดี
62023011660 นางสาวนิลชนก คล6ายพงษ�
62023011661 นายชนินทร�ณัฐ ป1นมูล
62023011662 นางสาวประภาพร แสวงหา
62023011663 นายชาญณรงค� เอี่ยมสงคราม
62023011664 นางสาวภัทรวดี เมฆลอย
62023011665 นางสาวเจนจิรา ธรรมรักขิโต
62023011666 นางสาวเฟUKองลดา กาต๊ิบ
62023011667 นางสาวพัชรี คําน6อย
62023011668 นายธีรเดช มะลิทอง
62023011669 นางสาวกชกร เสมอเหมือน
62023011670 นางสาวพรทิพย� อยู�พุ�ม

หน6า 389 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023011671 นายชวนากร ศรีศักดา
62023011672 นางสาวญาณิศา บุญช�วยธรรมกิจ
62023011673 นางสาวธิดารัตน� พรชัยประสิทธ์ิ
62023011674 นางสาวธนพรรณ ตุ6มเงิน
62023011675 นางสาวรุ�งทิพย� ออกใบ
62023011676 นายอธิบดี กลิ่นเก6าง้ิว
62023011677 นางสาวสาวิตรี ปาลวัฒน�
62023011678 นายธนสาร แรกดําเนินกิจ
62023011679 นายกฤษดา บุญปล6อง
62023011680 นางสาวญาณิศา วังศิลาบัตร
62023011681 นางสาวพณิชชา พานิชกุล
62023011682 นางสาวจุฑามาศ ตาสา
62023011683 นางสาวปรียานุช เจียมพุก
62023011684 นางสาวกมลชนก ภูมี
62023011685 นายชิตพงษ� รุกขชาติ
62023011686 นางสาวการะเกด ชุ�มใจ
62023011687 นายวราชัย เฉลยทัศน�
62023011688 นางสาวชมพร สุวินทรากร
62023011689 นางสาวสุชีรา บํารุงศรี
62023011690 นางสาวเบญจวรรณ เพ็ญเชื้อ
62023011691 นายกิติศักด์ิ พรหมมา
62023011692 นางสาววิไลลักษณ� ดุสดี
62023011693 นางสาวจรรยวรรธน� จุลกะเศียน
62023011694 นางสิริลักษณ� ทรงงาม
62023011695 นางสาวแพรวพรรณ จันทร�อินทร�
62023011696 นายฐิระศักด์ิ มูลประถม
62023011697 นางสาวกาญจนา ผิวดําดี
62023011698 นายเฉลิมชัย ถาวงศ�
62023011699 นายมาโนชย� ทับสกุล
62023011700 นางสาวละออพรรณ โอดย้ิมพราย
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62023011701 นางสาวอารีรัตน� ประดิษฐ�
62023011702 นายศุภกร สุวรรณเลิศย่ิง
62023011703 นายเสมอชาย เลี้ยงหล่ํา
62023011704 นางสาววิภาพร จูภาวัง
62023011705 นางสาวศิริลักษณ� จักรศรี
62023011706 นายอรรถพันธ� จําปาทอง
62023011707 นางสาวบุษกร พงษ�พรรษา
62023011708 นางสาวมณีรัตน นาคะสุวรรณ
62023011709 นางสาวกนิษฐา ป1ญญาคม
62023011710 นายมนต�ชัย เหล�าเขตกิจ
62023011711 นางสาวปรียาภรณ� สุดการุญ
62023011712 นางสาวนิศานาถ ใจบุญ
62023011713 นางสาวพรธิดา เพ็ชรดี
62023011714 นางสาววิภาดา อ6นเรืองศรี
62023011715 นางสาวชรินทิพย� สลีอ�อน
62023011716 นางสาวศรีตระกูล บุญสูง
62023011717 นางสาวเยาวลักษณ� แก6วสุวรรณ�
62023011718 นายพรเทพ ทรัพย�เมือง
62023011719 นางสาวจิราพร ใจหาญ
62023011720 นายนรากรณ� สุขลักขิณี
62023011721 นางสาวกัญยา อินพรหม
62023011722 นายคฑาศักด์ิ ผาสุข
62023011723 นางสาวชฎาพร อินทยักษ�
62023011724 นายวรินทร โววงค�ดี
62023011725 นางสาวรุ�งทิพย� รังเซ็น
62023011726 นายจีรศักด์ิ ประนต
62023011727 นางสาวสุจิตรา วงษ�อินทร�
62023011728 นางสาวจันทร�วิมล พรมแดง
62023011729 นายคามิน พงศ�ธีรการ
62023011730 นางสาวนราภรณ� อ�อนลมูล
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62023011731 นายสุรศักด์ิ หินใหม�
62023011732 นางสาวสกุณี เจริญวสันต�กุล
62023011733 นางกาญจนา ศรีสุข
62023011734 นางกิรณา เพ็งโต
62023011735 นางสาววิฑิตตา ลิ้มทอง
62023011736 นางสาวอรวรรยา ใจหาญ
62023011737 นางสาวพัชราภรณ� โพชนิกร
62023011738 นายอมรเทพ ศิลาพัฒน�
62023011739 นางสาวกนกวรรณ จันหนู
62023011740 นางสาวสุนิสา สีเข6ม
62023011741 นางสาวสุรีวัลย� มาตคํามี
62023011742 นายณัฐพล เจริญสุข
62023011743 นางสาวอโนทัย มีประวัติ
62023011744 นางสาวพัชรี จันที
62023011745 นางสาววราภรณ� เกียรติศิริกุล
62023011746 นางสาววิภาลักษณ� หนูป1Pน
62023011747 นางสาวณัฐธิดา คาระวี
62023011748 นางสาวสายไหม คงศิริ
62023011749 นางสาวสโรชา สีชน
62023011750 นางสาวภัทราวรรณ� จันธิมา
62023011751 นางสาวจุฬาลักษณ� โพธิราช
62023011752 นางสาวนวธีรา มุกดา
62023011753 นางสาวลลิตา แย6มหน6ามล
62023011754 นางสาวภณิตา พัฒนกุลไชย
62023011755 ว�าที่ร6อยตรีวรัญZู วราธิพร
62023011756 นายวีระยุทธ ไชยบัวแดง
62023011757 นายเกียรติศักด์ิ จุลจําเริญทรัพย�
62023011758 นางสาวณัฐกานต� คํามี
62023011759 นายรัฐพล ประภากร
62023011760 นายสุรัช ประหยัด
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62023011761 นางสาวธัญลักษณ� ชะนะเผย
62023011762 นางสาวป1ทมา รวมธรรม
62023011763 นางสาววรัญญา สุ�มอิ่ม
62023011764 นางสาวน6อง ป^ามี
62023011765 นางสาวเบญจมาศ เมืองชน
62023011766 นายเฉลิมพล ธรรมบุญญา
62023011767 นายจิรวัฒน� รัตนวรรณโสภา
62023011768 ว�าที่ร.ต.จารึก เนตยกุล
62023011769 นางสาวสุธิมา สุขสุเมฆ
62023011770 นางสาวนิตยา ขุนบรรเทา
62023011771 นางสาววิสุดา กาพา
62023011772 นางสาวอรญา ธงชัย
62023011773 นางสาววิภาดา มีสอาด
62023011774 นายธีรภัทร สงสุวงค�
62023011775 ว�าที่ร.ต.หญิงณัฒณิชา ทิพยามาตร
62023011776 นางสาวน้ําฝน ปJลอง
62023011777 นายสุทัศน� ภู�วิจิตร
62023011778 นางสาวศิรินทรา ดาไธสงค�
62023011779 นางสาวมุกตาภา เหมมาลา
62023011780 นางสาวน้ําทิพย� ชูศรี
62023011781 นางสาวพัชรารีวรรณ ตรีทศ
62023011782 นายศรายุทธ เจริญลาภ
62023011783 นายฐิติภัทร จันทโชติ
62023011784 นางสาวศิริพร พิลากุล
62023011785 นายเจตณัฐ พุกาธร
62023011786 นางสาวทวินันท� อัฐป1น
62023011787 นางสาวศิวิมล ชูนพรัตน�
62023011788 นายสิริพงศ� ประยงค�แย6ม
62023011789 นางอรุณวรรณ บุญขํา
62023011790 นายเจษฎา การสังเวช
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62023011791 นายพงศกร สวัสดีวงษา
62023011792 นางสาวระพีพรรณ ดวงประทุม
62023011793 นางสาวดรุณี กลิ่นเผ�น
62023011794 นางสาวสุรีย�พร สุขสมพร6อม
62023011795 นางสาวปาวีนา ปราบวิชิต
62023011796 นางสาวเอลิกา ม่ันคง
62023011797 นางสาวไพลิน อนันทสุข
62023011798 นางสาวจิรภา หิมรัตน�
62023011799 นางสาวศิริณญา ม�วงพลับ
62023011800 นางสาวธัญภรณ� ป1Pนโต
62023011801 ว�าทaีaaร6อยตรีหญิงจันทรา สุนเติม
62023011802 นายประดิษฐ� โสทอง
62023011803 นางสาวศศิวิมล อินทโชติ
62023011804 นางอรุณรุ�ง ไทรงาม
62023011805 นายธนายุ บุญญพงษ�
62023011806 นายอําพล เปMKยมเพ็ชร�
62023011807 นางสาวสุริยาภรณ� เชยชม
62023011808 นางสาวศิริลักษณ� พรหมณี
62023011809 นางสาวสิริพรรณ สังข�พิชัย
62023011810 นายธีรพงษ� ตรีราภี
62023011811 นางสาวปนัดดา มีนาค
62023011812 นายปฏิภาณ แก6ววิชิต
62023011813 นางสาวกรรภิรมย� สกนธ�กําแหง
62023011814 นายเฉลิมฤทธ์ิ จําเนียม
62023011815 นางสาวอรอุมา ศรีสังข�
62023011816 นายเดชณรงค� พงษ�เผือก
62023011817 นางสาวเบญจวรรณ ท�าวัง
62023011818 นางสาวรุ�งอรุณ ม�วงมณี
62023011819 นางสาวณัฐกานต� เกตุแก6ว
62023011820 นางสาวนิโลบล คชสวัสด์ิ
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62023011821 นายสุริรัตน� เสริมทรง
62023011822 นางสาววราภัสร� บุตรขุนทอง
62023011823 นางสาวพรพรรณ ทันทะนะ
62023011824 นางสาวปภาดา อุ6ยเอี่ยม
62023011825 นางสาวพัชราภา รักชาติ
62023011826 นางสาวโสรยา โสภณ
62023011827 นายเฉลิมชัย จุฑาเกตุ
62023011828 นางสาวมัลลิกา โลแก6ว
62023011829 นางชญาณิศา มณีอ�อน
62023011830 นางสาวกัลยรัตน� ดวงใน
62023011831 จ�าอากาศโทอาทิตย� นวลฉวี
62023011832 นายทัตเทพ ศรีงาม
62023011833 นางสาวเกศสุดา แก6วผลึก
62023011834 นางสาวปรางค�แก6ว แหลมสุข
62023011835 นางสาวสุนิสา แหงมดี
62023011836 นางสาวจิรภัทร� จันทราศรี
62023011837 นายศิริศักด์ิ เงินไทย
62023011838 นางสาวจันทรา อ�อนจันท�
62023011839 นางสาวศศิธร หม�อนกันทา
62023011840 นางสาวนภารัตน� ยาเคน
62023011841 นายสรณัฐ ไตรวัย
62023011842 นางสาวจิราภา พ่ึงบํารุง
62023011843 นางสาวจันทร�จิรา พวงมาลา
62023011844 นางสาวชนิกา ชัยบุญธรรม
62023011845 นางสาวรัชรินทร� สุขเกษม
62023011846 นายศักด์ิดา ร�วมสมัคร
62023011847 นางสาวกุลนันทน� พักตร�เจียม
62023011848 นางสาวธนัชพร แซ�ลิ้ม
62023011849 นางภิญญาดา กองศรีเกษ
62023011850 นายธีธัช พรอําไพ
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62023011851 นายเอกชัย คงศรี
62023011852 นางสาวดารุณี อําพร
62023011853 นายพิศาล กันธินาม
62023011854 นางสาววทันยา ยอดฉิมมา
62023011855 นายเมธาวัฒน� ทองกRวย
62023011856 นายพงศกร จันลาเศษ
62023011857 นางสาวพรรณี ทิพย�บํารุง
62023011858 นางสาวณิยะวรรณ ชูทอง
62023011859 นางสาวณีรนุช ทิพเวช
62023011860 นางสาวชมพูนุช เอี่ยมสอาด
62023011861 นางสาวทัศนีย� บูรณพันธ�
62023011862 นางสาวสมฤทัย อ6วนล่ํา
62023011863 นางสาวภัทรพร ทูลกสิกร
62023011864 นายณัฐยุทธ� ธาราวุฒิ
62023011865 นางสาววันเฉลิม คําเดช
62023011866 นายจารุวัฒน� อิศรางกูร ณ อยุธยา
62023011867 นางสาวอรทัย แก6วใจ
62023011868 นางสาวนิศานาถ ผิวเหมาะ
62023011869 นางสาวเพ็ชน�เวส ปุณณะเวส
62023011870 นางสาวลักขณา มีงาม
62023011871 นายมาสลัน แสแม
62023011872 นางสาวเอมวรินทร� สังฆะมณี
62023011873 นางสาวหัทยา คําชาติ
62023011874 นายอติชาต สัมมาคาม
62023011875 นางสาวสุจิตรา อินทราย
62023011876 นายปราโมทย� ศรีธูป
62023011877 นางสาวอมรรัตน� บุญรักษ�
62023011878 นายสุรเชษฐ� จารึก
62023011879 นางสาววริษา ผ�องใส
62023011880 นายพัฒนศักด์ิ เด�นไชย
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62023011881 นายรักพงษ� สายพิรุณ
62023011882 นางสาวธารารัตน� พุทธิมา
62023011883 นางสาวรุ6งไพลิน ดีหมี
62023011884 นายศรนรินทร� ขวัญอยู�
62023011885 นางสาวดวงพร พุ�มจําปา
62023011886 นางสาวพรรณาราย แตงโสภา
62023011887 นางสาวสุพรรษา อินโต
62023011888 นายจินตวัฒน� ฉุยฉาย
62023011889 นายรชานนท� อินทิยา
62023011890 นางสาวศิริวรรณ ญาณกลิ่น
62023011891 นางสาวอุมากรณ� สืบอินวงค�
62023011892 นางสาวสุลิตรา ม่ันดี
62023011893 นางสาวจิตรา โพธ์ิคํา
62023011894 นางสาวนพัฐกรณ� พ่ึงสมศักด์ิ
62023011895 นางสาวสุวนันท� พยัคฆเดช
62023011896 นางสาวกุลธิดา พรมมล
62023011897 นางสาวเกศวรรณ แช�มชื่น
62023011898 นางสาวทวีพร น6อยสอาด
62023011899 นายธานินทร� พุกเนียม
62023011900 นางสาวหรรษา การีกลิ่น
62023011901 นางสาวณรรฐวรรณ วัฒนคุ6ม
62023011902 นางสาวลวิวรรณ วงษ�โพธ์ิ
62023011903 นางอนันทพร เขียวจันทร�
62023011904 นายณรงศักด์ิ ทิพย�เป]นรัตน�
62023011905 นายศุภพิสิษฐ� กุลจรัสเวช
62023011906 นางสาวสุดารัตน� ยุทธภัณฑ�
62023011907 นางสาวเรวดี ใจม่ันคง
62023011908 นายวีระยุทธ ยะสาย
62023011909 นางสาวนวพร เฉลิมชวลิต
62023011910 นางดุษดี ยอดคํา
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62023011911 นางขวัญฤทัย ท�าเกษม
62023011912 นางสาวสุดารัตน� เขียวงาม
62023011913 ว�าที่ร6อยตรีเดชา อนุสรประชา
62023011914 นายวันเฉลิม นิ่มดํา
62023011915 นายรณกร ป1ญญาธรานุกูล
62023011916 นางสาวรังสินี คําเจริญ
62023011917 นางสาวพัชรินทร� แซ�เตียว
62023011918 นางสาวอรกัญญา พรรณแก6ว
62023011919 นายธวัชชัย ทับทิมหิน
62023011920 นายทศพร ชโลธร
62023011921 นายพีรวิชญ� เลิศดี
62023011922 นายสุวัฒน� พฤกษาโชติรัตน�
62023011923 นายสัณหวัช เพียกขุนทด
62023011924 นายธวัชชัย บุญยัง
62023011925 นายกิตติศักด์ิ กิตติพงษ�
62023011926 นางสาวสุภาพร จตุรภาค
62023011927 นางสร6อยสุนีย� กรเอี่ยม
62023011928 นายศุภฤกษ� ป1ญญาชน
62023011929 นายณรงค� กิจประสพ
62023011930 นายอนุชิต มุ6ยสกุล
62023011931 นางสาวสุวรรณา ศิริเมฆา
62023011932 นางสาวนิตยา ศรีบานเย็น
62023011933 นายศุภโชค ไพบูลย�
62023011934 นางสาวรัชดาวรรณ สกุลอัศวโกวิท
62023011935 นางสาวชัชลีญา ศรีสมเภา
62023011936 นางสุวรรณดี เจริญสม
62023011937 นางสาวฉวีวรรณ ถวิลไพร
62023011938 นางนรีพัฒน� ชมภู�
62023011939 นายรัฐเขต กันทะสอน
62023011940 นางสาวสุภาวดี หนองน้ําขาว
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62023011941 นางสาวพิชชาพร ดีประเสริฐ
62023011942 นางสุภาพร บัวศรี
62023011943 นางสาวป1ทมา พลเสน
62023011944 นางสาวสุภาพร นาอุทัย
62023011945 นางสาวสิริรัตน� บริสุทธ์ิ
62023011946 นางสาวประภาพรรณ บุญทรงธรรม
62023011947 นายวินัย คล6ายแสง
62023011948 นางสาววิลาวัณย� แหวเมือง
62023011949 นางสาวสุดารัตน� ต�อมใจ
62023011950 นางสาวธันญ�วริน พิชัยวงศ�
62023011951 นายธรรมนูญ พินิจการ
62023011952 นางสาวศศิประภา สิทธิราช
62023011953 นายวิชญ�พล บุญธรรม
62023011954 นายเดชา พงษ�ภมร
62023011955 นางสาวศิรญา ทวีแก6ว
62023011956 นางสาวนารีรัตน� คําต้ัว
62023011957 นางสาวชนิตา ม�วงคํา
62023011958 นางสาววศินี อติชน
62023011959 นางสาวปาริชาติ บุตรเม6า
62023011960 นางสาวนูรีมัน ยาลา
62023011961 นางสาวรัชดาพร ใบไกร
62023011962 นายพีรดนย� กิจทิพย�
62023011963 นางสาวขวัญพร จ๋ีคํา
62023011964 นางสาวชนิดา ไล6ทอง
62023011965 นางสาวสุภารัตน� จันทรงาม
62023011966 นางสาวจิรประภา เนยสูงเนิน
62023011967 นายกิตติ อยู�ชัง
62023011968 นางสาวสมหญิง หลงปาน
62023011969 นางสาวปพิชญา ขาวเงินยวง
62023011970 นางสาวธัญญารัตน� อุ�นใจ
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62023011971 นางสาวอลินวลัย ภูศรีวงศ�
62023011972 นางสาวกฤตยา อ�อนแก6ว
62023011973 นางสาวจิรภัทร� ชิดเชื้อ
62023011974 นางสาวรัตนาภรณ� ย้ิมแพร
62023011975 นางสาวจิตษพร เข็มทอง
62023011976 นางสาวภรณ�วิมญชุ� ศิลาพันธุ�
62023011977 นางสาวกิตติญา สนธิโพธ์ิ
62023011978 นายวิรัตน� ซ�อนกลิ่น
62023011979 นางสาวทัตพร ใจฉลาด
62023011980 นางสาวศุภิสรา สอนสุภาพ
62023011981 นางสาวศิรดา ทองแดง
62023011982 นางสาวอรทัย ดวงแก6ว
62023011983 นางสาวจิรัชญา ต�างใจ
62023011984 นางสาวสุรัตน�วดี เทพณรงค�
62023011985 นายอนันต� ยมนา
62023011986 นางสาวกัลยรัตน� ชมชาติ
62023011987 นางสาวสาวิตรี วิระราช
62023011988 นายกิตติชัย เสถียรพิมลชัย
62023011989 นายวุฒิภัทร� ใจหนัก
62023011990 นายวาที ยศเรือง
62023011991 นายชานนท� ทุมสะเกษ
62023011992 นางสุภาวดี แก6วโผงเผง
62023011993 นายสรวิชญ� มีมาก
62023011994 นางสาวศิรินทรา จิตสามารถ
62023011995 นางสาวหนึ่งหทัย เมฆดี
62023011996 นางสาวกาญจนา ไวยเมที
62023011997 นางสาวสุดารัตน� แก6วดี
62023011998 นางสาวประภัสสร รัตนโค6น
62023011999 นางสาวบราลี โพธ์ินา
62023012000 นางสาวตินทรีย� กล�อมดี
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62023012001 นางสาวอรอนงค� กลัดกลีบ
62023012002 นางสาวกาญจนา ภูสําเภา
62023012003 นายพีรพัฒน� สุระเวช
62023012004 นางสาววิรัตน� แช�มช6อย
62023012005 นางสาวนิภาวรรณ ทองทา
62023012006 นายชยพล เซ็นเชาวนิช
62023012007 นางสาวพิมลพรรณ เลิศพันธ�กุศล
62023012008 นางสาวสุนันทา แจ6งแก6ว
62023012009 นายเทพชนินทร� เกิดบัว
62023012010 นางสาวรัชดาพร ภูกันแก6ว
62023012011 นายเกษมเชษฐ� ศรีสมบูรณ�
62023012012 นางสาวศรัญญา คล6อยสุวรรณ�
62023012013 นางสาววรรณวิมล ปรอดโปร�ง
62023012014 นายชลธิศ ม�วงมา
62023012015 นางสาวพรพรรณ ถีติปริวัตร
62023012016 นางสาวกรรณิการ� คําชุม
62023012017 นายอนุวัฒน� แสงสี
62023012018 นายวัสนกร ธารีนาท
62023012019 นางสาวรวิสรา ตะเพียนทอง
62023012020 นางสาวเสาวนีย� ธรรมสัตย�
62023012021 นางสาวมณีรัตน� สรรพคุณ
62023012022 นางสาวณัฐธยาน� บัวอุย
62023012023 นางสาวน้ําทิพย� พรมศิริ
62023012024 นายรักษมันต� ถาวร
62023012025 นางสาวปJยะพร นุชพูล
62023012026 นางสาววิจิตรา เอมสรรค�
62023012027 นายศักด์ิชาย บุญฉํ่า
62023012028 นางนันทิกา สงเคราะห�กิจ
62023012029 นายคชานนท� แก6วกุลฑล
62023012030 นางสาววิมลรัตน� เชียงกา
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62023012031 นายประกาศิต มณีโชติ
62023012032 นายยุทธนา ศิริปรีชาพันธุ�
62023012033 นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี
62023012034 นายวิรุฬห� อรุณศิริ
62023012035 นางสุนิสา ธีรัยวิริยะ
62023012036 นางสาวอภิญญา พรหมมาศ
62023012037 นางสาวศรินทิพย� จึงเจริญทรัพย�
62023012038 นายณัฐพงศ รุ�งเรือง
62023012039 นางสาวเสาวณี ระรวยรส
62023012040 นางสาวแสงสุรีย� สุดใจ
62023012041 นายทองมี มลทาทิพย�
62023012042 นางสาวปณิชา ภูวดิษยโชค
62023012043 นางสาวจิราภรณ� รักจิโรจ
62023012044 นางสาวนุชนาถ จันทร�ดี
62023012045 นายภานุพันธ� ชื่นชมน6อย
62023012046 นางสาวสินาพร บุญยัง
62023012047 นายศักด์ิศิริ โมกขศักด์ิ
62023012048 นายวันชัย ภิญโญผล
62023012049 นางสาวนาถฐยา ทองนวล
62023012050 นางสาวแก6วเกล6า ชูแก6ว
62023012051 นางสาวพรพิมล คงแจ6ง
62023012052 นางสาวนันทภัค เพ็ชรงาม
62023012053 นางสาวนริสร ขันธนิยม
62023012054 นายดนุพล เปMยทอง
62023012055 นางสาวเสาวลักษณ� สาสนะ
62023012056 นายอิศรา แสงสว�าง
62023012057 นางสาวนงเยาว� ลัดดี
62023012058 นางสาวมนัสชนก พวงนาค
62023012059 นางสาวชลธิชา รื่นณรงค�
62023012060 นางสาวยลดา เสือเปMย
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62023012061 นายพงษ�พันธ� อ�อนน6อม
62023012062 นางสาวณัฐวดี เกษม
62023012063 นางสาวนุชนาฏ คชรัตน�
62023012064 นางสาวพรสุดา แก6วแจ�ม
62023012065 นายคณพศ บัวเผื่อน
62023012066 นางสาวมาริศา เขียววงศ�ใหญ�
62023012067 นายพุทธพจน� พงษ�ประดิษฐ�
62023012068 นายชยพล คงสมปราชญ�
62023012069 นายณัฐศักด์ิ ฟูตาสืบ
62023012070 นางสาวพรรณทิพา อินจันทร�
62023012071 นางสาวกันชนา ใจแก6ว
62023012072 นายพิจักษณ� ตราทอง
62023012073 นางสาววิมพ�วิภา พลหนองหลวง
62023012074 นายไกรวี แสงวิเชียร
62023012075 นางสาวพัชราภรณ� อุ�นพิมพ�
62023012076 นางสาวขวัญจิรา สุระวิทย�
62023012077 นางสาวเกศรินทร� นัยนิต
62023012078 นายนนท�วิทิต ดิษพงษ�
62023012079 นายวีระพัฒน� เชิดชู
62023012080 นางสาวรัตติการณ� ชุมศรี
62023012081 นางสาวภัทรศยาภรณ� บุญตาแสง
62023012082 นายฐิติพงศ� ปานแดง
62023012083 นางสาวสุภาวดี อรุณศรี
62023012084 นางสาวศริยา กุลบุตร
62023012085 นางสาวกานต�พิชชา วงษ�ทอง
62023012086 นายอติชาติ จันทโชติ
62023012087 นายอานุภาพ ไชยมี
62023012088 นางสาวพิลาวรรณ ซังเรือง
62023012089 นางสาวอัจฉรา พันธุ�ศิลปF
62023012090 นางสาวผกาวดี วงศ�อนุ
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62023012091 นางสาววสุกาญจน� เกิดปาน
62023012092 นางสาวจารุวรรณ วงศ�มาดิษฐ�
62023012093 นายนิธิ เต�าทอง
62023012094 นางสาวธิดา ทองแฉล6ม
62023012095 นายนวพล บานชื่น
62023012096 นางสาวณัฐริกานต� พัฒนาภรณ�
62023012097 นางสาวจิราพร พลบดี
62023012098 นางสาวรัตนา โตเขียว
62023012099 นางสาวฉันทนา พลายจิตต�
62023012100 นายธีรวัฒน� อนุกูลวงษ�
62023012101 นางสาวอัญชิสา ดอกอัญชัญ
62023012102 นางสาวนภัสสร มงคล
62023012103 นางสาวอุษา นนทชัย
62023012104 จ�าสิบเอกพอพล โจ6งทอง
62023012105 นางสาวธันย�ชนก สุพรมมา
62023012106 นางสาวพิมพ�สมบัติ อินทพัฒน�
62023012107 นายวีระยุทธ ปNองปNอม
62023012108 นางสาวชนม�นิภา ปNอมปNองกัน
62023012109 นายภาณุพงษ� ซุคคาน
62023012110 นางสาวสุนิสา ศิริวิเศษ
62023012111 นางสาวรัตนาภรณ� รังรักษ�
62023012112 นางสาววรรณิภา ฉํ่ากลิ่น
62023012113 นางสาวภัททิยา พรมสายใจ
62023012114 นางสาวพิมพ�นารา ทองทวีอนันต�
62023012115 นางสาววรรณวิษา สุขสุด
62023012116 นายพลากร โฮมแพน
62023012117 นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
62023012118 นางสาวรวีวรรณ กองทอง
62023012119 นายมนัส ศรีสกุล
62023012120 นายสันติพงษ� มงคลเจริญ
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62023012121 นางสาวป1ทมา สาระกิจ
62023012122 นางสาวสุดาพร หิรัญสุทธ์ิ
62023012123 นางสาวอาภัสรา สุขชุ�ม
62023012124 นางสาวมุกระวี สังวาลย�
62023012125 นายพิสิทธ์ิ ราชวงษ�
62023012126 นายจักรพงศ� ขาวสอาด
62023012127 นางสาวนิพาดา โกศลกิตย�
62023012128 นายฐาปกรณ� ดวนสิงห�
62023012129 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยขุน
62023012130 นายชนาธิวัฒน� เฉลยฤกษ�
62023012131 นายเจษฎา อมรกุล
62023012132 นางสาวแคทลียา เขตตานิม
62023012133 นางสาวมัทณา วิมลวรรณ�
62023012134 ส.อ.ชาญชัย สุนทรพจน�
62023012135 นายพีรพันธ� ใจชู
62023012136 นางสาวดอกคูณ แสงงาม
62023012137 นายนิรันดร� สุขสันต�กระสินธุ�
62023012138 นางสาวศิวิภา คําลอย
62023012139 นางสาวมุจลินท� อรรถสถาน
62023012140 นางสาวพรปวีณ� ชอยประเสริฐนภา
62023012141 นางสาวปรางทิพย� ธีระพงษ�
62023012142 นางสาวปาริชาติ ใจดีทอง
62023012143 นางสาวชฎาพร แสงสุริยาพร
62023012144 นายนัฐกร ม่ันภักดี
62023012145 นางสาวณปภัช วัฒนะ
62023012146 นางสาวกรรณิการ� สังข�ธูป
62023012147 นางสาววาสิตา วราสิทธิชัย
62023012148 นางสาวนิสา อาสกุล
62023012149 นางสาวสุจิตรา จันทร�ส�องแสง
62023012150 นายชยุต เจริญไพฑูรย�
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62023012151 นางสาวบุษกร เคาวะรึก
62023012152 นางสาวสมหญิง อินตRะเทพ
62023012153 นายปองธรรม ปJงใจ
62023012154 นางสาวนุสรา สินเช6ง
62023012155 นางสาวชลิดา อภิวันท�
62023012156 นายวีระพงษ� สีลากุล
62023012157 นางสาวชนัฐนันท� ป1จจวงษ�
62023012158 นางสาวณปราง กลีบพุฒ
62023012159 นางสาวกมลวรรณ จริตรัมย�
62023012160 นางสาวเกวลิน ประศรีทอง
62023012161 นางสาวเพชรรัตน� สุขสลุง
62023012162 นางสาวแวอารีณี เบ็ญฮาวัน
62023012163 นางสาววิมาลา ทองน6อย
62023012164 นางสาวนัทธ�ชนัน มะโนลี
62023012165 นางสาวศิริภาวดี อินอําไพ
62023012166 นางสาวพิชารัตน� แจ�มฟNา
62023012167 นางสาวสายชล กุลอําภา
62023012168 นางสาวนิภา สระแก6ว
62023012169 นางสาวฤทธิญา เชิดชู
62023012170 นายธนบดี มณีศิริ
62023012171 นางสาวป1ทมา ทองธานี
62023012172 นางสาวอาริสตา สํารวล
62023012173 นางสาวสราญจิต แสงท6าว
62023012174 ส.ต.อ.เอกพันธ� ถือความตรง
62023012175 นางสาวพัทยา กุลบุตร
62023012176 นางสาวกรรณิการ� ปาละดี
62023012177 นายเทิดศักด์ิ เกรียงไกรเพ็ชร�
62023012178 นายธนัช เหลือสิงกุล
62023012179 นางสาวณัฐฐิฌา คงเจริญ
62023012180 นางสาวอรุณี แก6วมณี

หน6า 406 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023012181 นางสาวนิตยา บุญประดิษฐ�
62023012182 นางสาวอนัญญา ประทุมชาติ
62023012183 นางสาวสาลิณี จันทร�แจ�มใส
62023012184 นายสามารถ บุญเพ็ชร
62023012185 นางสาวสุพัตรา ภูสีเขียว
62023012186 นายธีรพงศ� คําป1น
62023012187 นางสาวสุรีรักษ� แก6วสกุล
62023012188 นางสาวศุจิกา วรรณประภา
62023012189 นางสาวศศิธร ทรัพย�ประเสริฐ
62023012190 นางสาวรุ�งทิพย� เกตุแก6ว
62023012191 นางสาวนิศารัตน� ขํามณี
62023012192 นางสาวรุ�งทิพย� ขุนวงษ�
62023012193 นางสาวสิริกาญจน� ป1ตถา
62023012194 นางสาวสุรีพร แก6วสิงห�
62023012195 นางสาวฤทัยรัตน� พันธ�เอี่ยม
62023012196 นางสาวกานต�ธิดา จาละ
62023012197 นางสาวรชยา คงบรรเจิดสกุล
62023012198 นายธีรยุทธ กรเอี่ยม
62023012199 นางสาวพัชรินทร� จันทราไชย
62023012200 นางสาวทัตธีรา บุนนาค
62023012201 นางสาวสุชารัตน� ส6มทอง
62023012202 นางสาวชญานิษฐ� นิมิตสุขเจริญ
62023012203 นางสาวสุภาภรณ� ปุริตาเน
62023012204 นางสาวสุชาวดี มีสันทัด
62023012205 นางสาวจิราภรณ� ศุขธณี
62023012206 นางสาวดวงพร พิพิธชวนชม
62023012207 นางสาวเบญจมาศ ธรรมชัย
62023012208 นางสาวภัทรภรณ� ภูริทัศนานันท�
62023012209 นางสาวนพนันทน� มาแย6ม
62023012210 นางสาวจิตรา ธรรมลังกา
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62023012211 นางสาวขนิษฐา คําหมี
62023012212 นางสาวผกามาศ พูลน6อย
62023012213 นางสาวสุภาพร สอนอินตRะ
62023012214 นางสาวปJยะนุช ฤกษ�สันทัด
62023012215 นางสาวเจนจิรา จะมณี
62023012216 นางสาวมินตรา ปู;ดี
62023012217 นางสาวรตนนันท� บัวขจร
62023012218 นางสาวกัญญาพัชร มัลลิกา
62023012219 นางสาวกนกวรรณ รอดเสียงล้ํา
62023012220 นางสาวสุทธิดา มุรินทร
62023012221 นายสุรชา แซ�แดง
62023012222 นางสาวพิชชาพร กองทิพย�
62023012223 นางสาวรุ�งนภา แดนตะเคียน
62023012224 นางสาวกัลยามนต� จันทร�อินทร�
62023012225 นายศุภชัย พรมอ�อน
62023012226 นายสงกรานต� สีลาใส
62023012227 นางสาวสุนันทา คงประเสริฐ
62023012228 นางสาวสมจิตร โพธ์ิกลิ่น
62023012229 นางสาวศศิประภา ลีวัฒนะ
62023012230 นางทิมาพร พุฒิยัติ
62023012231 นายธนัญชัย ตันติจิตจาธรณ�
62023012232 นางสาวจุฑากาญจน� ทองถนอม
62023012233 นายภาณุวัชร รุ�งราษี
62023012234 นางสาวนัฐธิญา บุตรสันเที๊ยะ
62023012235 นายกิตติธัช แก6วประเสริฐ
62023012236 นายรุ�งเรือง ขจรศรี
62023012237 นายอิทธิพัทธ� ประจญ
62023012238 นายอภิวัฒน� ชัยชุน
62023012239 นายฤทธิไกร คุณาแปง
62023012240 นางสาวธนาภร ปาลพันธ�
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62023012241 นางสาวเกษมศรี คันธอุลิศ
62023012242 นางสาวสุมาลี สีตะระโส
62023012243 นางสาวประภาพรรณ เนียมสัมฤทธ์ิ
62023012244 นางสาวเจนจิรา กันภัย
62023012245 นางสาวกมลวรรณ ทองรอด
62023012246 นางสาวจิรัฐติกาล แสงสุริยะ
62023012247 นางสาวพิมพ�ธิดา จันมะโน
62023012248 นายดนัย พรมพิทักษ�
62023012249 นางสาวสุนิสา ฤกษ�เฉลิม
62023012250 นางสาวลักขณา โพธ์ิศรี
62023012251 นางสาวสุรีลักษณ� สังขจาย
62023012252 นางสาวชลิตา ปานเสียง
62023012253 นางสาวอัญชลี ใจกว6าง
62023012254 นายศิวพันธ� ทุยตระกูล
62023012255 นางสาวณริสา มีแก6ว
62023012256 นางสาวทัศนีย� ศิลปวัฒนกุล
62023012257 นางสาวณฐารินทร� จันทวิมล
62023012258 นางสาวสุฑาธิษธ� สุรัตนศิลปF
62023012259 นางสาววิราวรรณ คุ6มกล่ํา
62023012260 นางสาวเมธิณี สังข�เงิน
62023012261 นางสาวกนกวรรณ ภูตะมี
62023012262 นางสาววรัญญา วโรรส
62023012263 นายอนุรักษ� ทะไกรราช
62023012264 นางสาววิภาวี ด�านพงษ�ประเสริฐ
62023012265 นางสาวชัชราพร บุญจันทร�
62023012266 นางสาวอรชพร เรืองบุญญา
62023012267 นางสาวรัชฎาภรณ� พรหมเปMKยม
62023012268 นางสาววัชลิญ เอมมาโนชญ�
62023012269 นายธณาวุฒิ อําไพ
62023012270 นางสาวรติญาภรณ� อํานวยพร
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62023012271 นายสรยศ รักสุข
62023012272 นางสาวจารุวรรณ ลายสาคร
62023012273 นายกนกพล มะไลทอง
62023012274 นางสาวสุกัญญา กWาตRะ
62023012275 นางประภาศิริ อ6วนศรี
62023012276 นางสาวสนธยา วงษ�ทิม
62023012277 นางสาวอารีรัตน� มีสวัสด์ิ
62023012278 นางสาวปรียานุช สุขวานิช
62023012279 นายปJยะพงษ� ศรีสุทธิรักษ�
62023012280 นางสาวเบญจวรรณ พูนสวัสด์ิ
62023012281 นางสาวนภาพร โพธ์ิจันทร�
62023012282 นายอรุณ รัสมี
62023012283 นายณัฐวุฒิ ละอองฐิติรัตน�
62023012284 นางสาวอสมาภรณ� แสงศร
62023012285 นายกฤษณะ รัตนพงษ�กิจ
62023012286 นางสาวปJยะณัฐ พรหมคล6าย
62023012287 นางสาวสุวัจนีย� แก6วเฮียง
62023012288 นางสาวสุปราณี ขาวเหลือง
62023012289 นางสาวชุติกาญจน� ชมนารถติกร
62023012290 นางสาวณัฐฐิกาญจณ� วงค�ป1ญญา
62023012291 นางสาวศศิบูรณ� พบลาภ
62023012292 สิบเอกดนัย ไชยเนตร�
62023012293 นายพิชญะเณศ นามวิชา
62023012294 ว�าที่ ร.ต.กาญจนภัสส� กัณฑ�นิล
62023012295 นายปยุตพงศ� พุ�มไพศาลชัย
62023012296 นางสาวขวัญเรือน คําพิมพา
62023012297 นางสาวพรพิมล แดงมณี
62023012298 นางสาววราภรณ� ศรีบุญเรือง
62023012299 นางสาวชนากานต� แทบมะลัย
62023012300 นางสาวจรรยารักษ� ฤทธ์ิกระจาย
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62023012301 นางสาวณภัทร ภู�สุวรรณ�
62023012302 นางสาววรวรรณ ธารนาถ
62023012303 นางสาวญาดา กิจพัฒนกุล
62023012304 นางสาวอรพิน เพ็ชรภาค
62023012305 นางสาวจีรวรรณ แสงสังข�
62023012306 นางสาวกัญญารัตน� รสฉํ่า
62023012307 นายรชานนท� งามสมวงษ�
62023012308 นางสาวสาวินี สันติชัยณรงค�
62023012309 นางสาวอุทัยทิพย� ทิพันธ�
62023012310 นางสาวศิริญญา ตรีเดชา
62023012311 นางสาวบัณฑิตา เหมทรัพย�
62023012312 นางสาวหนึ่งฤทัย ติโลกวิชัย
62023012313 นางสาวจํารูญรัตน� จันทร�ประเสริฐ
62023012314 นางสาวปJยรัตน� จตุรทิศ
62023012315 นายเจษฎา ภาคเดช
62023012316 นางสาวเบญญาสิริ์ ดีมาก
62023012317 นางสาวกัญญาภรณ� ศรีภักดี
62023012318 นางสาวสุกัญญา เจตนเสน
62023012319 นางสาวจิราภรณ� ภูผา
62023012320 นางสาวอุษา ทวีวรรณ�
62023012321 นางสาวนัศรียา ยามิง
62023012322 นางสาวชนิกานต� ขุนศรี
62023012323 นางสาวหัสยา ศุภลักษณ�
62023012324 นางสาวชุลีพร เกิดก�อวงษ�
62023012325 นายเอกรินทร� ศุภนคร
62023012326 นางสาววรวีร� ภักดี
62023012327 นางสาวอัจฉรา อารีเอื้อ
62023012328 นางสาวมาศสุภา มาลาล้ํา
62023012329 นางสาววรรณวนัช อิ่มใจจิตร
62023012330 นางสาวจุฑามาศ พวงมะโหด
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62023012331 นางสาวเสาวนี แซ�จิว
62023012332 นางสาวกาญจนา แซ�อึ้ง
62023012333 นางสาวปริมวดี เปล�งปลื้ม
62023012334 นายจิรายุทธ สมตรึก
62023012335 นางสาวอาภัสรา บุบผาศรี
62023012336 นายหัตถพล ย้ิมแย6ม
62023012337 นางสาวอรุณี ทองงาม
62023012338 นายชัยณรงค� เอี่ยมพุฒ
62023012339 นางสาวกัณธมาศ กอสุวรรณ
62023012340 นางสาวปวีณา กลิ่นหอม
62023012341 นางสาววิฑิตา สนศิริ
62023012342 นางสาวสุนิสา ทนุ
62023012343 ว�าที่ ร.ต.พิสิษฐ� หยองอนุกูล
62023012344 นางสาวดารินรัตน� แก6วคุณ
62023012345 นางสาวชฎาภรณ� มหาภาส
62023012346 นางสาวศิริรัตน� โทเอี่ยม
62023012347 นางสาววีรวรรณ สาแช
62023012348 นายสกานต� สุดยอด
62023012349 นางสาวเหมือนแพร แปNนสุวรรณ�
62023012350 นางสาวสุภิญญา เสาธง
62023012351 นางสาวทิพวรรณ สุขวาณิชย�
62023012352 นายยงยุทธ แซ�ลิ่ม
62023012353 นางสาวสุลักขณา สุขอุ6ม
62023012354 นางสาวชญานิน ดิษฐศิริ
62023012355 นางสาวธัญญรัตน� คํามีรัตน�
62023012356 นางสาวกฤษณา กล6าหาญ
62023012357 นายสาโรช ไตรโอสถ
62023012358 นางสาวจารุวรรณ ธรรมประสิทธ์ิ
62023012359 นางสาวศุภรัตน� ชุนดี
62023012360 นายพิชิตชัย ไวยสิทธ์ิ
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62023012361 นางพรรณทิพย� วิเลปนะ
62023012362 นางสาวฑิตยา รัมมะฉัตร
62023012363 นายณัฐวุฒิ ประภาสะวัต
62023012364 นายวันชัย ดีเสมอ
62023012365 นางสาวนุสรา หว6าร�มไทร
62023012366 นางสาวยุวลักษณ� รัชนจิตบริสุทธ�
62023012367 นางสาวสุดารัตน� ไวการไถ
62023012368 นางสาวศศิธร สอนทรง
62023012369 นางสาวกัญญาวีร� บุญเกิด
62023012370 นางสาวจิราพร บุญตัน
62023012371 นายธนพล อุ�นเจริญ
62023012372 นางสาวเบญจมาศ พรมมา
62023012373 นางสาวอาริสา น6อยแสง
62023012374 นางสาวพนิดา จันทร�เพ็ญ
62023012375 นางสาวปรียา เกตุแก6ว
62023012376 นางสาวชูติมา บัวเขียว
62023012377 นางสาวณัฐวรรณ บุญเกิด
62023012378 นายยุทธนา พันธ�ที
62023012379 นางสาววลัยพร คําแผง
62023012380 นางสาวปอนุช เกลี้ยงทองคํา
62023012381 นางสาวศศิรินทรา เทศเกตุ
62023012382 นายภูวดิท จันทร�ฤทธ์ิ
62023012383 นายกรกฎ ชูทรัพย�
62023012384 นางสาววิภาพร ศรีทรัพย�
62023012385 นางสาวพิมพ�ผกา พระบาง
62023012386 นางสาวตวงพร คงเนียม
62023012387 ว�าที่ร6อยตรีพีรพล งาเจือ
62023012388 นางสาวพัทธ�ธีราพร ยุชยทัด
62023012389 นางสาวพัชริดา ดาวัลย�
62023012390 นางสาวกมลวรรณ ยอดชมภู
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62023012391 นายณัฐภูมิ สุวรักษ�
62023012392 นายนิมิตต� ภู�ระย6า
62023012393 นางสาวปJKนแก6ว ระโยธี
62023012394 นางสาวชัฏชฏา ธรมธัช
62023012395 นางสาวธัญลักษณ� ปรีสงค�
62023012396 นายศตายุ เวนานนท�
62023012397 นางสาวชลลัดดา ยอดระยับ
62023012398 นางสาววัชราภรณ� ใหม�พรหม
62023012399 นายธีระยุทธ นิยมทรัพย�
62023012400 นายพศวีร� ชื่นภักดี
62023012401 นายนพพล บุญยัง
62023012402 นางสาวมนกร พร6อมสุภา
62023012403 นางสาวเนตรนะพิศ ทิพย�เสนา
62023012404 นางสาวพรรณพจี ชาลีรัตน�
62023012405 นางสาวอธิตยาภรณ� ครองตน
62023012406 นางสาวจุติมาศ สังข�ผุด
62023012407 นางสาวอภิชญา ชัยเทพ
62023012408 นางสาวปวีณา วินัยพานิช
62023012409 นางสาวลักษณาพร เรือนแก6ว
62023012410 นางสาวธิดาพร โพธ์ิสาวัง
62023012411 นางสาววิไลลักษณ� ใจอินทร�
62023012412 นางสาวฐิติญา บุญมี
62023012413 นางสาวอริศรา มุงคุณคําชาว
62023012414 นายธวัชชัย ย่ีเต็ง
62023012415 นางสาวคัทลียา บุตรบุญตอม
62023012416 นายทัศนัย ลีภัทรวงศ�
62023012417 นางสาวสุพรรษา มีกลิ่นหอม
62023012418 นายธีรศักด์ิ เกษมเจตจํานง
62023012419 นางสาวศศินาถ สุวรรณวิทย�
62023012420 นางสาวรัตนาวดี โรจน�บุญถึง
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62023012421 นายศิริพงษ� พงษ�พันธุ�
62023012422 นางสาวสุกานดา ปานช6าง
62023012423 นางสาวศภิสรา เกียรติสุดาเก้ือกูล
62023012424 นายชัยวัฒน� สุขอารมณ�
62023012425 นายพีรพล โชติวรรธกวณิช
62023012426 นายไตรภพ ธาตุสุวรรณ
62023012427 นางสาวทัดดาว เดชมา
62023012428 นางสาวศศิวิมล นามบุตร
62023012429 นางสาวมานิตา โตแสง
62023012430 นางสาววารุณี คงอ�อน
62023012431 นางสาวพรพรรณ ลมูลภักตร�
62023012432 นางสาวมัญชรี สุโพนอก
62023012433 นายพีระณัฐ ทองยศ
62023012434 นางสาวดวงกมล คฤหปาน
62023012435 นางสาวชลลดา ธนาจันทร�ศรี
62023012436 นางสาวกรกมล เกตุปราชญ�
62023012437 นางสาวธนวรรณ ม�วงอิ่ม
62023012438 นางสาวกมลวรรณ สุขแสวง
62023012439 นางสาวกัญจนา กาญจนสุนทร
62023012440 นางสาวธวัลหทัย เดิมทํารัมย�
62023012441 นายดลรวีย� แซ�ต้ัง
62023012442 นางสาววิรัลฐิตา เพ็งศรี
62023012443 นายธนาวุฒิ เมืองเจริญทรัพย�
62023012444 นายกชามาส นาคพรอํานวย
62023012445 นางสาวบุษกาญจน� หนองคาย
62023012446 นายพงษ�ศักด์ิ โพธ์ิศรี
62023012447 นายจักรพันธุ� เกศเพชร
62023012448 นางปาริฉัตร� ปกคุ6ม
62023012449 นายชัชวาลย� สุเวช
62023012450 นางสาวชุติกาญจน� มีเสน
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62023012451 นางสาวสุดารัตน� จําเรียง
62023012452 นางสาววนิดา ทองงาม
62023012453 นางสาวแสงระวี พงษ�สมุทร
62023012454 นางสาวมานิตา จรลี
62023012455 นายธงชัย สว�างหล6า
62023012456 นางสาวสุนิดา อ6นโม
62023012457 นางสาวพีชารัตน� กัสยากร
62023012458 นายอดิศักด์ิ แก6วบุญเรือง
62023012459 นายธีรเชน บุญสนิท
62023012460 นายนิคม พลสนิท
62023012461 นางสาวน้ําฝน ทองโกย
62023012462 นางสาวปJยนุช สิมมา
62023012463 นางสาวธัญญาภรณ� มูลอนันต�
62023012464 นางสาวจีรนันท� ฉํ่ามาก
62023012465 นางจินดา อรรคสังข�
62023012466 นางสาวเบญจมาศ ขวัญมุข
62023012467 นางสาวปุณิกา เจริญพันธุ�
62023012468 นางวราพร โชติศิริ
62023012469 นางสาวปฤษนา วงษ�น6อย
62023012470 นายนพวิชญ� ศรีงาม
62023012471 นางสาวอัจฉรา ช�างต�อ
62023012472 นายชณากรณ� แก6วพนม
62023012473 นางสาวอนรรฆวี โทนทอง
62023012474 นายธีระวัฒน� นิยม
62023012475 นางสาวสิตา สุขใส
62023012476 นายอุทิตย� วงค�แสนศรี
62023012477 นายสุทธิพงษ� แฉ�งอารี
62023012478 นางสาวจันทร�ทิมาพร เผือกคล6าย
62023012479 นางสาวจิราวรรณ แก6วน้ําเชื้อ
62023012480 นายภัทร กัณติยานนท�
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62023012481 นางสาวอรอนงค� ดวงสีแก6ว
62023012482 นางสาวรัตติพร เขียนนิล
62023012483 นางสาวสุริญา วินทะไชย
62023012484 นางสาวนวรัตน� พันธุ�แก6ว
62023012485 นางสาวกรองทอง เขียวชอุ�ม
62023012486 นางสาวพีรญา สอนเปรม
62023012487 นางสาวช�อลัดดา บัวทอง
62023012488 นางสาวอชิรญาณ� สุหงษา
62023012489 นายธีรพงษ� หอมชื่น
62023012490 นายภาษิต ภู�ประสงค�
62023012491 นางสาวมนัสตา อนุตร
62023012492 นางสาวนิภาพร ศิริลักษณ�
62023012493 นายยอดย่ิง บุณยานันต�
62023012494 นางสาวรุ�งฟNา โอนอ�อน
62023012495 นางสาวมะลิวัลย� เฉลิมสมัย
62023012496 นายเอนก มณีวรรณ�
62023012497 นางสาวอารยา สมสมัย
62023012498 นางสาวขวัญชนก น6อยเจริญ
62023012499 นายศิวกร แตงอ�อน
62023012500 นายธนวรรธน� โพธิรัชต�
62023012501 สิบเอกชัชวาล เหลืองหลีกภัย
62023012502 นางสาวอชิรญา เถ่ือนทอง
62023012503 นายนิทัศน� เสือเมือง
62023012504 นางสาวณัฏฐณิชา วรศักด์ิ
62023012505 นางสาวปริยากร กางพรม
62023012506 นางสาวศิรินภา จิตจํานงค�
62023012507 นางสาวบุญธิดา ทองจันทร�
62023012508 ว�าที่ร6อยตรีนพดล เทียมมล
62023012509 นางสาวชุติมา คําให6สุข
62023012510 นางสาวพัชรนันท� ชัยศรัณลักษณ�
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62023012511 นางสาววิภารัตน� เสนาจันทร�
62023012512 นางสาวพลอยณิชชา ชุติวัตรกุลโรจน�
62023012513 นางสาวชวิศา พลายวาส
62023012514 นางสาวมาวดี บัวผัน
62023012515 นายกฤตกร สําลี
62023012516 นางสาวชื่นฤดี โทนสังข�อินทร�
62023012517 นายภาณุพันธ� ตวงมงคลชัย
62023012518 นางสาวกมลพร เต�าสุวรรณ
62023012519 นางสาวมินตรา โคทอง
62023012520 นายณัฐชัย ขาวสุข
62023012521 นางสาวสุนิษา วิบูลย�ชาติ
62023012522 นางสาวชนัญชิดา เจริญย่ิง
62023012523 นางสาวทัศนีย� ป1Pนทองสุข
62023012524 นายมานะ รวมพร6อม
62023012525 นางสาวยุพิน กล6ากสิกรรม
62023012526 นายธันวา ทองพันธ�
62023012527 นางสาวทิวาวรรณ เข่ือนสกุล
62023012528 นางสาวปJยนุช เสมาทัต
62023012529 นางสาวรสิตา ทิพยถาวรกุล
62023012530 นางสาวทิพรัตน� จําเดิม
62023012531 นายนรายุทธ สุทธิรักษา
62023012532 นางสาววิกัญญา ม่ันคง
62023012533 นางสาวดลฤทัย สําลีอ�อน
62023012534 นางสาวชัญญานุช นาควัน
62023012535 นางมาริสา ชินวัฒน�
62023012536 นางสาวสกาวรัตน� แก6วบุญเรือง
62023012537 นางสาวนภาพร ธิราช
62023012538 นายอภิรมย� เหล�าขวัญสถิตย�
62023012539 นางสาวณัฐณิชา นิ่มนวล
62023012540 นายสิทธิศักด์ิ เพ่ิมพูน
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62023012541 นายราชวุธ ไตรทอง
62023012542 นางสาวอมรรัตน� จําปาสัก
62023012543 นายกิตติพร พันธ�ขํา
62023012544 นางสาวชุติมันต� ใจกว6าง
62023012545 นางสาวเพ็ญภักด์ิ รุ�งเรือง
62023012546 นางสาวนรภัทร เถ่ือนกลีบ
62023012547 นางสาวณิชาภัทร ระหารไทย
62023012548 นางสาวเสาวลักษณ� แคนเสาร�
62023012549 นางสาวพัชราภรณ� ราตรี
62023012550 นางสาวสุกัญญา ชัยประภา
62023012551 นางสาวเครือวัลย� เหมเวียงจันทร�
62023012552 นางสาวจิตรารัตน� สุพัฒน�
62023012553 นางสาวกัญญ�ฉัตร กําลังดี
62023012554 นางสาวอารีวรรณ จันทร�แสง
62023012555 นางสาวพาลาภ มะณีแนม
62023012556 นางฤทัยรัตน� ยุทธเสน
62023012557 นายณรงค�ฤทธ์ิ ประมูลวงค�
62023012558 นางสาวปาณิศา รักถนอม
62023012559 นางไอยวริญช� ไชยรัตน�
62023012560 นางสาวพิมพ�พักตร� บุญชู
62023012561 นางสาวจันทิรา เหล็กดี
62023012562 นายทัชชกร อินบัวทอง
62023012563 นางสาวรัตนา ทรงไตรย�
62023012564 นายนิทัศน� ภู�ประเสริฐ
62023012565 นางสาวทิพวรรณ เรืองอรุณ
62023012566 นายอัครนัทธ� ทองหยู
62023012567 นายณัฐวุฒิ ย่ีรงค�
62023012568 นางสาวเกสรา กิจสอาด
62023012569 นางสาวเนตรนภา ธรรมใจ
62023012570 นางสาวนงนภัส ประเสริฐสุข
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62023012571 นางสาวอุทุมพร พรรณแฉล6ม
62023012572 นางสาวธนัญญา ศรีสอาด
62023012573 นางสาวปาริสา บุญรอด
62023012574 นายณัฐพงษ� โพธ์ิทอง
62023012575 นางสาวยุพารัตน� บุญเสนอ
62023012576 นายณัฐพล เหล็กทอง
62023012577 นางสาวอาทิตญา เนาวรัตน�
62023012578 นางสาวณัฐธิดา ศิริทาทับ
62023012579 นายนาวิน อยู�โย
62023012580 นายนาวี สมกําเนิด
62023012581 นางสาวอัมพัน เอมสมบูรณ�
62023012582 นางสาวสุทัศน� บุญแจ�ม
62023012583 นายกฤตย น้ําฉํ่า
62023012584 นางสาวภคอร สวนทอง
62023012585 นางสาววราภัสร� ถามูล
62023012586 นางสาวณัฏฐา ขันธ�คํา
62023012587 นางสาวภัททิรา พันภู
62023012588 นายเกียรติศักด์ิ นาคาภิรมณ�
62023012589 นางสาวณัฐจริณ คําสีเขียว
62023012590 นายอนุศาสน� ชุมหิรัญ
62023012591 นางสาวอาภารัตน� บุญผล
62023012592 นางสาวชุติมา วิมล
62023012593 นายชุมพร มหิทธิหัสดี
62023012594 นางสาวจุฑามาศ จันทร
62023012595 นายพีรพล แก6วนาคูณ
62023012596 นายวัตชิระ เก้ือนุ6ย
62023012597 นางสาวกมลชนก อินเจริญ
62023012598 นายชยุตม� มีแสงพราว
62023012599 นายภูรี สุภิสิทธ์ิ
62023012600 นางอุมารินทร� กันยาประสิทธ์ิ
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62023012601 นางณัฐฐิณีย� หอมโทน
62023012602 นายธนพล วงษ�นิ่ม
62023012603 นายชัยชนะ บํารุงวงษ�
62023012604 นางสาวปJยะรัตน� เทียงปา
62023012605 นางสาวปรารถนา พิชิตธนป1ญญา
62023012606 นายมนูญ หิงพุดซา
62023012607 นางสาวชนกพร ลอยสนั่น
62023012608 นางสาวศศิวิมล พิมพาภรณ�
62023012609 นายณฐพล ไวยภาคา
62023012610 นายไพศาล ชูศิริ
62023012611 นางสาวศศิธร ทองรักษ�
62023012612 นางอลิษา ป1ญญาชน
62023012613 นางสาวกาญจนาธร การพัชชี
62023012614 นางสาวศรัญญา เล็กอิ่ง
62023012615 นางสาวสุดารัตน� ยวงเจริญ
62023012616 นางสาวอริษสรา หนูจีน
62023012617 นางสาวขวัญชนก ทรัพย�โมกข�
62023012618 นางสาวเจนจิรา เดชพงค�
62023012619 นางสาวประภัสสร พรสิงชัย
62023012620 นางสาวเพ็ญประภา นาทิพย�
62023012621 นางสาวกนิษฐา มะณี
62023012622 นางสาวมะลิวัลย� คํามณี
62023012623 นางสาวไพลิน หลงสิม
62023012624 นางมาลินี ธรรมบุตร
62023012625 นางสาวทิพวรรณ โพธ์ิเอี้ยง
62023012626 นางสาวนพวรรณ สังข�ทอง
62023012627 นางสาวจุฑาทิพย� บําเรอจิตร
62023012628 นางสาวฐิญาดา โพธิชัย
62023012629 นางสาวป1ทมา แคนทอง
62023012630 นางสาวอุทัยวรรณ ท6ายเมือง
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62023012631 นางสาวรวีวรณ� แสงทอง
62023012632 นางสาวภัทรจาริน ประทีปทอง
62023012633 นางสาวยุพดี เพ็ชรสมัย
62023012634 นางสาวพนิดา ปNอมยุคล
62023012635 นางสาวศิริอาภา สังข�ศิริ
62023012636 นางสาวสุชาดา ย้ิมสําราญ
62023012637 นางสาวอัญชลี พูลสวัสด์ิ
62023012638 นางสาวสุพิชชา เนียมสําเภา
62023012639 นางพัทยา คําแก6ว
62023012640 นางสาววิไลลักษณ� สูงทรง
62023012641 นายธีระวัฒน� สุขโสภี
62023012642 นางสาวอมิตตรา ทองพา
62023012643 นางสาวณัฐกานต� กองแก6ว
62023012644 นายอุดมโชติ อิ่มอ�อน
62023012645 นางสาวปานทิพย� อินทรภาษิต
62023012646 นางสาวเกศินี ด6วงนุ6ย
62023012647 นางสาวณัฐญาดา หลิ่มโตประเสริฐ
62023012648 นางสาวมนทกานต� เรืองศรี
62023012649 นางสาววรัญญา ทองเย็น
62023012650 นางสาวศิริพร เกษสุพรรณ�
62023012651 นายวรณัฐ ควบคุม
62023012652 นางสาวธนาวรรณ ศรีชะตา
62023012653 นางสาวสมาพร ครุธทิน
62023012654 นางสาววิลาสินี มวลเสียงใส
62023012655 นายกฤตยชญ� สุขใส
62023012656 นางสาวสุนิสา ชนะบุญ
62023012657 นายธนรัตน� ฉํ่าแสง
62023012658 นายศรัณย�วงศ� สีทานุช
62023012659 นางสาวพรพิมล สําราญใจ
62023012660 นายประเวถ รอดย6อย
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62023012661 นางมณฑา บุตรนามดี
62023012662 นายอชิตพลธีร� ศรีสวัสด์ิ
62023012663 นางสาวสุภารัตน� โพธิจําปา
62023012664 นางสาวนัฏฐกา ชลพล
62023012665 นายอนุชิต โภชกรณ�
62023012666 นางสาวนิภาพร ชาญสูงเนิน
62023012667 นางสาวกรองกาญจน� จักกิตติ
62023012668 นางสาวภัทราวรรณ เมฆเคลื่อน
62023012669 นางสาวหยาดพิรุณ โตแปลก
62023012670 นางสาวอรนุช หล่ําสาย
62023012671 นางสาวอิรวดี ภักดีไทย
62023012672 นางสาวศิริพร นิลกล่ํา
62023012673 นางสาววราภรณ� กําลังดี
62023012674 นางสาวณัชชา เทิมแพงพันธุ�
62023012675 นางสาวสายฝน เตือนใจ
62023012676 นายกริชชัย ธรรมสอน
62023012677 นางสาวจิราวรรณ เพ็ชชะ
62023012678 นางสาวกมลชนก สุวานิโช
62023012679 นายอริย�ธัช ภาคสุขี
62023012680 นางสาวนิโลบล อาจชัยชาญ
62023012681 นางสาวพัชราภรณ� บุระตะ
62023012682 นางสาวธนาทิพย� เจริญสุข
62023012683 นางสาวสุดารัตน� เทียงจันทึก
62023012684 นายไชยา ท�าแดง
62023012685 นางสาวสุภิดา อรรถจิตต�
62023012686 นางสุนิษา ปNอมทอง
62023012687 นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ
62023012688 นางสาวกุลภัสสร� แก6วมา
62023012689 นางสาวสมใจ รัตนอําภา
62023012690 นายเอกพงษ� นิยมจันทร�
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62023012691 นายนําพล เพ่ิมลาภ
62023012692 นางสาวภิรมยา ยังเดิม
62023012693 ว�าที่ร6อยตรีศุภมงคล แปNนศิริ
62023012694 นางสาวณัฐกานต� สุวิเชียร
62023012695 นางวันวิสา โพธ์ิศรี
62023012696 นายวัชรกิตติ มีพงษ�
62023012697 นางสาวนิชาภา พยัฆสุทธ์ิ
62023012698 นางสาวกรัณยภรณ� โหม�งสูงเนิน
62023012699 นางสาวปวีณา โพธ์ิวัด
62023012700 นางสาวพิมพ�ลดา สังข�ศรีแก6ว
62023012701 นางสาวนุชนาฎ นิยมสุข
62023012702 นายพนม เพ็ชร�เกิด
62023012703 นางสาวอนุสรา จันทร�สุวรรณ
62023012704 นายรัฐวิทย� ป1ญญาไชยภัสร�
62023012705 นางสาววรรณภัทร� กลิ่นสีงาม
62023012706 นางสาวณัฏฐณิชา โคตรบุตร
62023012707 นางสาวณัฐติกาญน� มากมูล
62023012708 นายคํารณ มณีฤทธ์ิ
62023012709 นางสาวเกศสรี ฤทธิจันทร�
62023012710 นางสาวลูกน้ํา โพธ์ิพันศรี
62023012711 นางสาวสุพรรณษา ภักดีแก6ว
62023012712 นางสาวศุภรดา ทับทิมหิน
62023012713 นางสาวเฟนพิชชา ตันเจริญ
62023012714 นางสาวณัฐธยาน� คชเดช
62023012715 นายพงธวัช จันทร�มา
62023012716 นายศรราม กันทะหาญ
62023012717 นางสาวรสสุคนธ� จีนเพชร
62023012718 นางสาวนันทนา ฤกษ�เกษม
62023012719 นางสาวพรเพ็ญ พิพิธชูชัย
62023012720 นายศุภชัย เส็งสุข
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62023012721 นางสาวกรัณฑรัตน� โสตถิกุลนันท�
62023012722 นางสาวชมัยพร ช�างหล�อ
62023012723 นางสาวพฤกษา แสนเสนาะ
62023012724 นางสาวสลิลทิพย� ฉิมแม6นพันธ�
62023012725 นายศุภชีพ ผลเกิด
62023012726 นายทรงเผ�า งามขํา
62023012727 นางสาวนันทพร ผิวทองอ�อน
62023012728 ว�าที่ร6อยตรีหญิงสมฤทัย โพธ์ิประพันธ�
62023012729 นางสาวปวีณา เตมิยะ
62023012730 นางสาวศิริมล เมฆอิ่ม
62023012731 นายนรเศรษฐ� อิ่มรักษา
62023012732 นางสาวสุทธิชา แก6วบัว
62023012733 นายอมรศักด์ิ จูเจ่ีย
62023012734 นางสาวประภัสสร โพธ์ิแก6ว
62023012735 นางสาวธนัญชนก ว�องไวเมธี
62023012736 นางสาวปJยะพร นิลคง
62023012737 นางสาวนันทิดา งามประดับ
62023012738 นางสาวสุลิดา สิทธิเกษร
62023012739 นายประชารัฐ ซาหว6า
62023012740 นางสาวภัณฑิรา ผดุงหมู�
62023012741 นายคมสัน ภาคพิธเจริญ
62023012742 นางสาวณิชารีย� วงค�ทองแดง
62023012743 นายคมสันต� สดสําอางค�
62023012744 นางสาวนุชรี ต6องรักชาติ
62023012745 นางสาวรังศิยา โทมา
62023012746 นางสาวปาริชาติ สังข�วงษ�
62023012747 นายประณัย ยอดดําเนิน
62023012748 นางสาวศิรินภา เมฆกระจ�าง
62023012749 นางสาววิภารัตน� บัวพล
62023012750 นางสาวอรนิชา ขันเชื้อ
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62023012751 นางสาวณัฐชยา บุญญโชติ
62023012752 นางปานตะวัน ญาณโกมุท
62023012753 นางสาวชนัญชิดา เรืองอุไร
62023012754 นายณัฐวุฒิ คงปาน
62023012755 นางสาวฐิติพร ภักดีวงษ�
62023012756 นายศรัณยู พันธุ�ประเสริฐ
62023012757 นางสาวสุนิษา แก6วพริ้ง
62023012758 นายสุรศักด์ิ สุขหมอน
62023012759 นางสาวณัฐกมล เหล�าเขตกิจ
62023012760 นางสาวดลพร ชาวห6วยหมาก
62023012761 นางสาวกรรณิการ� เชียงมูล
62023012762 นางสาวอุษณี ฆ6องบ6านโข6ง
62023012763 นายสหพรชัย สินคง
62023012764 นางสาวป1ญจรัตน� สุขม�วง
62023012765 นางสาวเพชรรัชต� เกิดแก�น
62023012766 นางสาวโชติมา พ่ึงสุรินทร�
62023012767 นางพันธ�จันทรา รัตนใส6พงษ�
62023012768 นางสาวพนัชกร กังวาลย�
62023012769 นางสาวสุทธิพรรณ พุดตาล
62023012770 นางสาวลัดดาวัลย� เกตุนาค
62023012771 นางสาวกนกพร วงษ�อ�อน
62023012772 นางวรรณกร สัมฤทธ์ิ
62023012773 นางสาวพุทธชาด จันทร�พราว
62023012774 นางสาวจิตราภรณ� สินประเสริฐ
62023012775 นางสาวมนนภา เทพหินลัพ
62023012776 นางสาวจันทร�นิภา กิจพิทักษ�
62023012777 นางสาวมะลิวัลย� เทียนแจ�ม
62023012778 นายบรรเทิง ภู�พวง
62023012779 นางสาวธันยมัย กันไชยา
62023012780 นายอานันท� จุลกะทัพพะ
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62023012781 นางสาวสุธาวัลย� แปลงแดง
62023012782 นางสาวไพเราะ เบ6าบุญ
62023012783 นายพงศธร ชวติรัตน�
62023012784 นางสาวมัทธนา ศรีนางแย6ม
62023012785 นางสาวกนกวรรณ บรรเทากุล
62023012786 นางสาวนวลจิรา สามเกษร
62023012787 นายรุ�งโรจน� จันทร�ครุธ
62023012788 นายอดิศร บัวตูม
62023012789 นางสาววารุณี กล6วยหอม
62023012790 นายศุภฤกษ� ต้ิงฉ่ิน
62023012791 นางสาวขวัญจิตร มีสุข
62023012792 นางสาวชยาภัสร� สืบสิงห�
62023012793 นางสาวเบญจมาศ กล6าการขาย
62023012794 นางสาวอัจฉราวรรณ ฉายพระภักตร�
62023012795 นางสาวอรทัย พิศวาท
62023012796 นายอดิสรณ� ศรีเพชร
62023012797 นางสาวแพรพลอย กอบชัยณรงค�
62023012798 นายอภินันท� คตอ�วม
62023012799 นางสาวกมลวัน เครื่องแตงอยู�
62023012800 นางสิริมา คําวังเง้ียว
62023012801 นางสาวขวัญกมล ไผ�เถ่ือน
62023012802 นายฐิติพันธ� สมถวิล
62023012803 นายสิทธิ เนตรอ�อน
62023012804 นางสาวพิศมัย จําปาซ�อนกลิ่น
62023012805 นางสาวเฉลิมขวัญ กลิ่นสวัสด์ิ
62023012806 นางสาวนัชชา ฉายะสถิตย�
62023012807 นางสาวจันทรา แก6วงาม
62023012808 นางสาวจิดาภา ภู�สาร
62023012809 นายกฤษณะ ยมเทศ
62023012810 นางสาวภิญญาพัชญ� ผดุงญาติ
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62023012811 นางสาวรัตนาภรณ� จบศรี
62023012812 นางสาววัชรินพร ขุนทอง
62023012813 นายธนาวิทย� สิงห�มี
62023012814 นายปJยวิทย� ดิษเจริญ
62023012815 นางสาวตวงรัตน� หลองทุ�ง
62023012816 นางสาวทิวาพร อรรถศิริ
62023012817 นายปณชัย กลิ่นฟุNง
62023012818 นางสาวดวงกมล บุญสิงห�
62023012819 นางสาวพัชราพร ชัยมงคล
62023012820 นางสาวพิจิตรา วงษ�โท
62023012821 นางสาวนฤมล พินธุกนก
62023012822 นางสาวกชพรรณ อินทโมรา
62023012823 นางสาวศรัญญา สิทธิดา
62023012824 นางสาวสุพรรณี พูพุ�ม
62023012825 นายสรรชัย พุฒิยัติ
62023012826 นางสาวทิพวัลย� กาดี
62023012827 นายสมชัย แซ�โซ6ง
62023012828 นางสาวจิราสิริ เบ็งทอง
62023012829 นางสาวศศิฉาย กล่ําทอง
62023012830 นายศุภกิจ มาแก6ว
62023012831 นางสาวภิญญาพัชญ� มาศรี
62023012832 นางสาวอิสรีย� แก6ววิชิตชวาล
62023012833 นางสาวสิริพร เรืองเดช
62023012834 นายยุทธพงษ� ขาวสัก
62023012835 นายพงษ�ธร ก6อนสมบัติ
62023012836 นายพิทักษ� บุญแย6มวงศ�
62023012837 นางสาวพรสวรรค� วุ�นซ้ิว
62023012838 นางสาวสุนิสา ประสม
62023012839 นางสาววรรณิศา บุญแท6
62023012840 นายนิติศักด์ิ สั่งสอน
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62023012841 นางสาวประภาพิมพ� หงษ�สอง
62023012842 นายธวัชชัย ภูหลวง
62023012843 นางสาวอริสา ทรัพย�เชาว�
62023012844 นางสาวปJยะรัตน� ภูวะสุวรรณ�
62023012845 นายภัทรพล ศิลปFประสิทธ์ิ
62023012846 นางสาวสุพรรณี จันทะมะละ
62023012847 นางสาวมนัญชยา กํารัส
62023012848 นางสาวมัญชุภา กันสุวีโร
62023012849 นางสาวพัชรี เหล�ากาวี
62023012850 นางสาวกนกกาญจน� แก6วน6อย
62023012851 นางสาวพรรษมณ ราภานิกร
62023012852 นางสาวนฤดล บุญเป]นเดช
62023012853 นางสาวกฤตยา ขว6างชัย
62023012854 นางสาวกนกวรรณ ย่ิงวันเจริญ
62023012855 นายจารุภัทร ออมสิน
62023012856 นางสาวปJยาภรณ� เพ็งหนู
62023012857 นางสาวบุษดี ม่ังมีดี
62023012858 นายวีรฉัตร สารแสน
62023012859 นางสาวปุณยนุช เจ่ียสกุล
62023012860 นางสาวธิดารัตน� แก6วนันตา
62023012861 นางสาวสราลี ชวดพันธ�
62023012862 นายวงศธร บุญประสพ
62023012863 นายพลกฤต วงศ�สมบูรณ�
62023012864 นายสหพล สุวรรณศรี
62023012865 นางสาวกรทิพย� ยาคํา
62023012866 นายภูวนารถ ชโลธร
62023012867 นางสาวเจนจิรา พีระพิฤกษ�
62023012868 นางสาวแพรพรรณราย รอตศรี
62023012869 นางสาวผกามาศ มรรคผล
62023012870 นางสาวจารุวรรณ ขําประยูร
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62023012871 นางสาวณัฐวดี โชคชัยวุฒิกุล
62023012872 นางสาวศศิวรรณ แสงจันทร�
62023012873 นายป1ญญา อิ่มอาเทศ
62023012874 นางสาวอนัตตา หลงผาสุข
62023012875 นายนนทิวรรธน� ดํารงฐิติวัฒน�
62023012876 นายชัยธวัช เตชะบุญญะ
62023012877 นางสาวสุวิมล ภู�ศรี
62023012878 นางสาวกรรณณิกา หัตโต
62023012879 นางสาวอนุชุดา สาน6อย
62023012880 นางสาวนริศรา ทาปาระ
62023012881 นางสาวญาณิศา สุขวดีสมิธ
62023012882 นางสาววนิดา รุ�งทอง
62023012883 นายราเชน ช�างทองคํา
62023012884 นางสาวดวงกมล สุระธรรมนิติ
62023012885 นางสาวมลฤดี ศาลางาม
62023012886 นางสาววัลภา กลิ่นคล6ายกัน
62023012887 นางสาวอริศา เหมวัน
62023012888 นางสาวศิวรักษ� แว�นแก6ว
62023012889 นางสาวชนกวนันท� มุงคุณ
62023012890 นางสาวภัทรา เชื้อรามัญ
62023012891 นายโยธิน ครุฑนรชัย
62023012892 นางสาวชไมพร ปJงขอด
62023012893 นางสาวนภัสสร อินทนา
62023012894 นายวัชระ ศรีธน
62023012895 นางสาวอารยา บุญรอต
62023012896 นางสาวธัญญภา ศรีสวัสด์ิ
62023012897 นางสาวชฎาภา เปJPนสูงเนิน
62023012898 นางสาวเมธาวี ศาสตร�สาระ
62023012899 นายปรีดา จํานงค�สาร
62023012900 นางสาวภาวินี กุณะ
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62023012901 นายภัทรพล สอนสิทธ์ิ
62023012902 นางสาวมุก เสือไพร
62023012903 นางสาวนภัสรัญช� ปรีดาธนไพศาล
62023012904 นายไพรัช มากสังข�
62023012905 นายพรเทพ เทพวงษ�
62023012906 นางสาวณัติฐา อ่ําสกุล
62023012907 นางสาวปาณิสรา ศิลาแรง
62023012908 นางสาวราตรี ญาติวงศ�ศรี
62023012909 นายธชาชม งามสมชล
62023012910 นางสาวลิสา จุฑาธัชชัย
62023012911 นางสาวภัทราพร ลักษณะภู�
62023012912 นายยุทธนา แจ�มศักด์ิ
62023012913 นางสาวรัศมี ศรีสงคราม
62023012914 นางสาวบุษรินทร� แก6วทะชาติ
62023012915 นางสาวนิตสิญา ทัสนา
62023012916 นายอติชาต พุทธิพัฒน�
62023012917 นางสาวนฤมล นะวะสิมัยนาม
62023012918 นางสาวพิมพ�พร รุ�งแสง
62023012919 นางสาวเดือนเต็ม แสงนาค
62023012920 นางสาวมณีรัตน� ตราชูคงคา
62023012921 นางสาวมลิสา ทองดี
62023012922 นางสาวธัญรดา ทับเชียงทอง
62023012923 นางสาวศิริวรรณ คงอุตส�าห�
62023012924 นางสาวรัชนีกร สาระวงศ�
62023012925 นางสาวกาญจนา ใจกว6าง
62023012926 นายรพีพงศ� รุ�งเรือง
62023012927 นางสาววริศศรา วงษาพรม
62023012928 นางสาวนิสา กัญญา
62023012929 นางสาวธนิตตา กุลวงค�
62023012930 นางสาวณหทัย ทีดี

หน6า 431 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023012931 นายภาสุ ศรีสมุทร
62023012932 นางสาวกาญจนา อนันตรัมพร
62023012933 นางสาวนพรัตน� สว�างญาติ
62023012934 นางสาวอัจฉรา จรรยา
62023012935 นางสาวดวงสุดา ชมภูผล
62023012936 นางสาวกมลวรรณ ส6มหวาน
62023012937 นางสาวพรรณธิภา ทองน6อย
62023012938 นายสรศักด์ิ แจ6งมี
62023012939 นางสาวขนิษฐา จันทาฟNาเหลื่อม
62023012940 นายพิริยะ ธนีรมย�
62023012941 นางปริศนา อินทร�เนตร
62023012942 นายพงศภัค หิรัญโรจน�
62023012943 นางสาวจุฑามาศ จอมสาร
62023012944 นางสาวอมรรัตน� บุญทัต
62023012945 นางสาวธนาภรณ� กองวาจา
62023012946 นายสหรัฐ สุขนิล
62023012947 นางสาวทิพวารี ใบสีทอง
62023012948 นางสาวนันทนา เพชรสมงาม
62023012949 นางสาวศิรินันท� พันทอง
62023012950 นายกฤษฎาพร สุขเกษม
62023012951 นายธนากร ดวงบุปผา
62023012952 นางสาวบัวหลวง บุญแย6ม
62023012953 นายภานุวัฒน� ศรีสําโรง
62023012954 นางสาวศิริพร แสงเมือง
62023012955 นายณัฐพร จันทร�ปลี
62023012956 นางสาวปริสสา เนตรสน
62023012957 นางสาวฐาณมาศ จันที
62023012958 นางสาวรวิ ศุภะธรรมธนัง
62023012959 นางสาวธนวันต� แซ�ว�าง
62023012960 นายคณิต ณ พัทลุง
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62023012961 นางสาวสุรัตนา แก6วป1ญญา
62023012962 นางสาวกัญญาวีร� ดอกกะเบา
62023012963 นายรุ�งโรจน� พงษ�หาญ
62023012964 นายสิรภพ แซ�ฉ่ัว
62023012965 นางสาวเอื้อมพร อ�วมพิมพ�
62023012966 นายทัตพงศ� สําราญพานิช
62023012967 นางสาวเนตรนภา สุขสมพืช
62023012968 นางสาวเจนจิรา ทรัพย�สิน
62023012969 นางสาวพัชรียา วิเชียรรักษ�
62023012970 นายจามร แก6วนิมิตร
62023012971 นางสาวภณิดา ปรางวิรุฬห�
62023012972 นางสาวสุนิษา ต๋ันเตW
62023012973 นางสาวพัชรวดี บุญรัตน�
62023012974 นางสาวโยทะกา ทองเพ็ชร
62023012975 นางสาวชนาพร ชลพิทักษ�
62023012976 นางสาวสุนันทา ทองกร
62023012977 นางสาวจรรยา สิรีธร
62023012978 นางสาวนาตยา โพธ์ิพันธุ�
62023012979 นายธีร�ภวิศ คันศรวสิษฐ�
62023012980 นางสาวกฤตยฉัตร สารีบุตร
62023012981 นางสาวสุนิสา เถาว�พุดซา
62023012982 นางสาวณัฐชานันท� อนันต�มีโชค
62023012983 นางสาวสุภารัตน� จิตต�นพรัตน�
62023012984 นางสาวกฤษณานุช สุวรรณประทีป
62023012985 นางสาวณัฐพร เชียงอินทร�
62023012986 นางสาวมลจิรา มณเฑียร
62023012987 นางสาวกัญจนพร วงษ�สกุล
62023012988 นางสาวรัตนาภรณ� เพียรชอบ
62023012989 นางสาวรัญจน�ศรันย� ฉลาดแต�ง
62023012990 นางสาวพัชรี ทวีเลิศพาณิชย�
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62023012991 นางสาวปฑิตตา แก6วดวงเล็ก
62023012992 นางสาวปJยนุช เจริญสุข
62023012993 นางสาวขวัญชนก ชาลีวรรณ
62023012994 นางสาวมนพัทธ� รัตนพิบูลวงษ�
62023012995 นางสาวเยาวเรศ จินดาชัย
62023012996 นางสาวธิติภัทร แสงอ�วม
62023012997 นางสาววิภาดา จึงเจริญนิรชร
62023012998 นางสาวโสพิศ ต�อสกุล
62023012999 นายสิทธดา พวงสุวรรณ
62023013000 นางสาวมนัสวีย� บัวระยับ
62023013001 นายอรรถพล เจริญวานิช
62023013002 นายพระไวย� เจริญวงษ�
62023013003 นางสาวจารุวรรณ สุภาผล
62023013004 นางเชาวนี โพธ์ิงาม
62023013005 นางสาวพิมพ�ศิริ ตรีวิเวก
62023013006 นายจักรกฤษณ� ใจอาจ
62023013007 นางสาววิมลาภรณ� พงษ�บัว
62023013008 นางสาวพรพิมล พรมมินทร�
62023013009 นางสาวสิริรัตน� ทิมขาว
62023013010 นางสาวประภัสสร มานะทัศน�
62023013011 นายสุธีร� อุบลรัศมี
62023013012 นายจักรพันธ� คําวาสี
62023013013 นางสาวลัดดาวัลย� รุททองจันทร�
62023013014 นายธนภูวภัสสร� จีนขม
62023013015 นางสาวอรปรียา เจริญสุข
62023013016 นายณัฐวุฒิ เนื่องประถม
62023013017 นางสาวคิดรดา พรหมมาวัน
62023013018 นายคมสัน ชายคํา
62023013019 นายอุดมพร พวงสุวรรณ
62023013020 นางสาววลีพร ทองสอน
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62023013021 นางสาวพิชญ�นรี นาคโอภาส
62023013022 นางสาวพลอยไพลิน พุฒจรูญ
62023013023 นางสาวภัทรินทร� ภาษีดา
62023013024 นางสาวนวพร ฮีมินกูล
62023013025 นางสาวณัฐชยาน� คําภูษา
62023013026 นางสาวอารีรัตน� แก6วธรรม
62023013027 นายอานนท� ครองชีพ
62023013028 นางสาวจาริยา สิงห�รักษ�
62023013029 นายชัยพฤกษ� คัมภีร�พงศ�
62023013030 นางสาวหนูวัน ลานทอง
62023013031 นางสาวรุ�งฟNา พงษ�ย้ิม
62023013032 นางสาวกิตติยา จันทร�สุระคล
62023013033 นางสาววชิรญาณ� พงศานาถ
62023013034 นายฉัตรมงคล แก6วเมือง
62023013035 นายคณิศร� ผิวทอง
62023013036 นางสาวรุจีรัตน� พันธุ�สวัสด์ิ
62023013037 นางสาวอรพิมล น6อยเรือง
62023013038 นางสาวอรุณรัตน� มาลัย
62023013039 นางสาวนพเกษ ลาภไพสิฐพิทยา
62023013040 นางสาวฤทัยรัตน� มีสกุล
62023013041 นายอานนท� อินอยู�
62023013042 นายมนต�ชัย ภู�จันทร�
62023013043 นางสาวนาตยา แท�งทอง
62023013044 นางสาวรุ�งทิพย� เฉลิมทิศ
62023013045 นายฟาลาฮ สะแลแม
62023013046 นายอนันตชัย อุ�นทรัพย�
62023013047 นายสิริวัฒน� ไตรบุตร
62023013048 นางสาวจิราพร เหล�าเขตกิจ
62023013049 นางสาวดวงฤทัย หนานเจียง
62023013050 นางสาวจุฑาลักษณ� ทองจันทร�

หน6า 435 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023013051 นางสาวจุฬารัตน� ฉายประชิต
62023013052 นายณัฐพล พวงสมบัติ
62023013053 นายรัชตะ บุญเอื้อ
62023013054 นางสาววรรณิภา พระจุไทย
62023013055 นางสาวจุฑามาศ โพธิสาวัง
62023013056 นางสาวฉัตรฤดี ศรีพลอย
62023013057 นางสาววาสนา กลิ่นชัย
62023013058 นายปริญญา อยู�เอีย
62023013059 นางสาวธนารักษ� พวงมณี
62023013060 นายเอกพันธ� ทรัพย�ผ6าพับ
62023013061 นายอนุชา ยะแก6ว
62023013062 นายนภสินธุ� ผลสันต�
62023013063 นางสาวศิริลักษณ� แก6วสถิตย�
62023013064 นางสาวสุรีรัตน� น6อยแสง
62023013065 นางสาวชลิตา ประโคม
62023013066 นางสาวสุกัญญา แม6นพยัคฆ�
62023013067 นายรณชิต สุกประเสริฐ
62023013068 นางสาวณัฐริกา ไตรนาค
62023013069 นายสุวัฒน�ชัย โลหคุณาพันธ�
62023013070 นางสาวประสุดา จันทร�ม่ัน
62023013071 นางสาวณัฐกานต� ม่ังมูล
62023013072 นายวรภัทร ศิริวรธรรม
62023013073 นางสาวชนัญชิดา คุปพงษ�
62023013074 นางสาวจุฑามาศ กุศลส�ง
62023013075 นางพิมพ�พิชชา เปรมจันทร�วงษ�
62023013076 นางสาวอารีรัตน� อยู�เย็น
62023013077 นางสาวสุภาภรณ� แสนประสิทธ์ิ
62023013078 นางสาวพัชริญา พงษ�สุทัศน�
62023013079 นางสาวภาวิณี ซ่ือตรงกูล
62023013080 นายกรวิชญ� กลัดภู�
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62023013081 นางสาวณิชากร โอภาวงศ�วัฒนะ
62023013082 นางสาวกัญญา นิสะโสกะ
62023013083 นางสาวกนกอร แก6วเงินลาด
62023013084 นางสาวกาญจนา แปNนกลัด
62023013085 นายสมพิธ สนธิจิตต�
62023013086 นายอนุรักษ� ซ6อนสมบัติ
62023013087 นายสมลาภ บุญทศ
62023013088 นางสาวศิรประภา จรัลเลื่อน
62023013089 นางสาวสุภัทตรา แก6วประดิษฐ�
62023013090 นางสาวสุวนันท� พานทอง
62023013091 นายสุริยะ มากประมูล
62023013092 นางสาวณัฐนิช หอมสุวรรณ�
62023013093 นางสาวปJยะนุช สืบศรี
62023013094 นางสาวสายทอง กล�อมจิตร�
62023013095 นายศิริวัฒฑ� พรมนาค
62023013096 นายศิริพงศ� ศิริมงคล
62023013097 ว�าที่ร6อยตรีหญิงอมรรัตน� สนแก6ว
62023013098 นางสาวสุธีราภรณ� วังคีรี
62023013099 นายณัฐพงษ� ผ�องทรัพย�
62023013100 นางสาวภรณ�ชนก ปลื้มใจ
62023013101 นางสาวเกศรินทร� พวงมาลี
62023013102 นางสาวอรยา ใจหลัก
62023013103 นางสาวสุพรรณษา ทิมขํา
62023013104 นางสาวปวริศา คําคงศักด์ิ
62023013105 นางชญานภัส ใจมูลวงศ�
62023013106 นางสาวรัษฎากร สมบัติศิริ
62023013107 นางสาวศศิวรรณ พิมพู
62023013108 นายธวัชชัย ทับทิมทอง
62023013109 นางสาวจิราภรณ� พันธ�บุตร
62023013110 นายเศรษฐา คัมภิรานนท�
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62023013111 นางสาวรัตนาภรณ� โคตรุโพธ์ิ
62023013112 นางสาวสุธิพร คําพุ�ม
62023013113 ว�าที่ร6อยตรีเสกศักด์ิ สกูลนิวัติ
62023013114 นางสาวภูรดา กําลังแพทย�
62023013115 นางสาววรรณพร ยอดดําเนิน
62023013116 นางสาวศุภรัตน� รถรุ�งโรจน�
62023013117 นายชัยมนัญก� อัตระวินท�ธัญญา
62023013118 นายวิศนุ ศรีวัฒนานนท�
62023013119 นางสาวณัฐธิดา บุตรฉิม
62023013120 นางสาวภนิดา ภูละมัย
62023013121 นางอาทิตยา วงษ�เหล็ก
62023013122 นางสาวฐิตารัตน� ศุภชุติศรีศักด์ิ
62023013123 นางสาวพิมพ�พิชชา ดาราโพธ์ิ
62023013124 นายสมพร ขันตา
62023013125 นางสาวสุตาภัทร เริงหิรัญ
62023013126 นายศิริพงษ� สุจา
62023013127 นายพรวนศักด์ิ คําสีหา
62023013128 นางสาวสุกัญญา วักจันทร�
62023013129 นายวุฒิชัย คูหาเปMKยมสุข
62023013130 นางสาวปารณีย� สุขศิริ
62023013131 นางสาวซันนี่ คงสา
62023013132 นายกรกฎ ทองโปร�ง
62023013133 นายวีรยุทธ ปJนใจกูล
62023013134 นายหลักทรัพย� ศิริสังข�ไชย
62023013135 นายสทาดน สีขาว
62023013136 นายนันทพงษ� คงประเสริฐ
62023013137 นายนพดล ใจดวง
62023013138 นางสาวนงนุช ฮ6อธิวงษ�
62023013139 นางสาวกัญญาณัฐ อุนะพํานัก
62023013140 นางสาวสุธาสินี รอดนิ่ม
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62023013141 นางสาวนฤมล สุดกังวล
62023013142 นางสาวพัชราภรณ� มีกลิ่นหอม
62023013143 นายสุภกิจ เสาวัฒน�
62023013144 นายธนัทชัย มินเจริญ
62023013145 นางสาวอารยา คํานนท�
62023013146 นายฉัตรชัย อุทรักษ�
62023013147 นางสาวภัทราภรณ� คําทอง
62023013148 นางสาวอัญชิษฐา พลายพงษา
62023013149 นายขจรพงศ� เสาร�ทอง
62023013150 นายพลากร โรจนวงษ�
62023013151 นางสาวญาสุมินทร� ภูวิชัย
62023013152 ว�าที่ร6อยตรีนนทการ คุ6มโนนคร6อ
62023013153 นางสาวสุจารี มานิจธรรมพงษ�
62023013154 นางสาวพิชญาภรณ� สุภาพพิบูลพันธ�
62023013155 นายชมาพล ย้ิมน6อย
62023013156 นางสาวศศิวิมล พวงภู�
62023013157 นางสาวณัฐทยากาญจน� อ�วมโตวงษ�
62023013158 นายธนกร พิพิธผลารักษ�
62023013159 นางสาวเกศสุดา แซ�ต้ัง
62023013160 นางสาวสุนิษา อู�ทอง
62023013161 นางสาวสิริดาภรณ� ทองภูวงศ�
62023013162 นายธนพัฒน� จงสวัสด์ิ
62023013163 นางสาวนุสรา โพธ์ินาค
62023013164 นางสาวดวงใจ จรรยา
62023013165 นางสาวสุพัตรา สุตนวัฒน�
62023013166 นายณัฐวุฒิ บ�อทรัพย�
62023013167 นายธนกฤต ศรีทองปลอด
62023013168 นางสาวนันท�นภัส ศิริรุ�งโรจน�กุล
62023013169 นางสาวจันณภา เมืองโพธ์ิ
62023013170 นางสาวพัชริยา ทรงสูงเนิน

หน6า 439 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023013171 นางสาวจุฑามาศ คล6ายทอง
62023013172 นางสาวณัฐธยาน� วรกาล
62023013173 นางสาวจุฑามาศ ตุ6มซ�อง
62023013174 นางสาวฐานิกา ภาระธัญญา
62023013175 นางสาวอลิศรา กิตติรัตนสุนทร
62023013176 นางสาวชัญญาภัค บุญอําไพ
62023013177 นางสาวธัญพิชชา เกิดกิจการ
62023013178 นางสาวชญณัฏฐ� พินิจกิจ
62023013179 นางสาวชารินี เจริญสุข
62023013180 นางสาววิภาภรณ� ดีฝ1Pน
62023013181 นางสาวสุพิชญา หมอโอสถ
62023013182 นางสาวสุตาพักณ� บุญเกตุ
62023013183 นางสาวบาจารีย� รอดสุด
62023013184 นายนครินทร� อินทร�แก6ว
62023013185 นางสาวกมลพร หอมหวาน
62023013186 นางสาวสุรางคณา แสงเอี่ยม
62023013187 นางสาวสุนัตตรา นานนท�
62023013188 นายจเร กุลฑลรัตน�
62023013189 นางสาวสรัลญา แก6วทวี
62023013190 นางสาวจิตติมา จังพูนลาภ
62023013191 นางสาววัชราภรณ� ปานพรม
62023013192 นางสาวจุฑาวัณย� จันทร�สว�าง
62023013193 นางสาวกมลวรรณ พราหมณ�ลอย
62023013194 นายนพวิทย� โพธ์ิวิจิตร
62023013195 นางสาวอังคณา พวงน6อย
62023013196 นายจริณท� เสือสง�า
62023013197 นางสาวทิพวรรณ นันทยา
62023013198 นางสาวกาญจนา ดาระดาษ
62023013199 นายชญานนท� มุงเมือง
62023013200 นายอธิศ นิยมค6า
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62023013201 นางสาวตวงทิพย� อ�วมเจริญ
62023013202 นางสาวชัชฎา ศรีประสงค�
62023013203 นางสาวธนัชชา ชาตินันท�
62023013204 นางสาวณัฐกานต� สว�างศรี
62023013205 นางสาวกาญจนา หอกลอง
62023013206 นางสาวชุติมา สุขศรี
62023013207 นางสาวนันท�นภัส อารีรมย�
62023013208 นายนพรัตน� เลิศเดชะ
62023013209 นายนาเคนทร� เหมือนฤทธ์ิ
62023013210 นางสาวจันทร�จิรา เรืองอุไร
62023013211 นางสาวพิมลพัณณ� พลากร
62023013212 นายนิรุตน� จิระวงศ�วิโรจน�
62023013213 นางสาวสุพัตรา เจือจาน
62023013214 นายวีรพงษ� เพ็ชรเอี่ยม
62023013215 นางสาวประภารัตน� หย�องบางไทร
62023013216 นายปฏิภาณ ฝ;ายคํามี
62023013217 นางสาวสุพัตรา มาดี
62023013218 ว�าที่ร6อยตรีหญิงฉัฏฐ�สุดา พงษ�ภมร
62023013219 นายศุภกร อินทสุชาติ
62023013220 นางสาวจิรัชญา จ๋ิวป1ญญา
62023013221 นายชีนะพันธ� ป1นทะสืบ
62023013222 นายสักขี น6อยเจริญ
62023013223 นางสาวกัณธิชา สุภาพพงษ�
62023013224 นางสาวสุกัญญา เกตุจุฬา
62023013225 นางสาวดารณีรัตน� ประทีปทอง
62023013226 นางสาวญาณินท� เฉลิมไทย
62023013227 นายวัสพล อิ่มสําราญ
62023013228 นางสาวขนิษฐา ใจกาสอน
62023013229 นายปJยวิชญ� ศิลวัตร
62023013230 นางสาวแพรว แสงนาค
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62023013231 ว�าที่ร6อยตรีจักรพรรณ นิยมทอง
62023013232 นางสาวพิมพ�พร คาบสมุทร
62023013233 นายวสิษฐ�พล รวมธรรม
62023013234 นางสาววริศรา กระแสโสม
62023013235 นางสาวมลจิรา บุญเสริม
62023013236 นางสาววิชุตา จันทร�คล6อย
62023013237 นายจักรกฤษณ� วงศ�ฐิติพรรณ
62023013238 นายสมชาย วิมลกาญจนา
62023013239 นางสาววรพรรณ ศรีสุข
62023013240 นางสาวจุฑาทิพย� สนใจ
62023013241 นางสาวขวัญกมล มาสาด
62023013242 นายพงษ�สิทธ์ิ จําปาเงิน
62023013243 นายพีรวิชญ� เย็นใจ
62023013244 นางสาวอรพินท� คะเชนทร�ภักด์ิ
62023013245 นางสาวพิชชา เพ็งพงษ�
62023013246 นางสาวกรชนก โสภา
62023013247 นางสาวสุรีย�พร เซ็นสม
62023013248 นายทัศนัย เจริญสุข
62023013249 นางสาวพัทธ�ธีรา กันนุช
62023013250 นางสาวนิภาพร ม�วงสุข
62023013251 นางสาวสุพัตรา ฉิมพาลี
62023013252 นางสาวมนัสชนา ช�วยเหมือน
62023013253 นางสาวจุฑารัตน� พ�วงศรีรักษา
62023013254 นางสาวชลิตา อังเปรม
62023013255 นายสุรชัย สุพีแดน
62023013256 นายฉัตรวรเทพ โสมแข็ง
62023013257 นางสาวสุพีพร วรวงษ�
62023013258 นางสาวดวงตะวัน นิช�างทอง
62023013259 นายอนวัช เรือนทอง
62023013260 นางสาวศิรประภา พุ�มลําเจียก
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62023013261 นายนิวัฒน� ว�องธัญญากรณ�
62023013262 นายอธิคม ธาราแสวง
62023013263 นางสาวป1ถยา อินทะนิล
62023013264 นางสาวณัฐกมล ยามเย็น
62023013265 นางสาวพิจิตรา ศรีวิบูลย�รัตน�
62023013266 นางสาวอรัญญา ทองอนันต�
62023013267 นายภาณุกานต� เซ�งเจริญ
62023013268 นางสาวทิชากร เนตรสุวรรณ�
62023013269 นางสาวละอองทิพย� ยุวรรณศรี
62023013270 นางสาวนันธิยา ราชวัตร
62023013271 นายเมธี บานชื่น
62023013272 นางสาวรัชนี ไกรสํารวม
62023013273 นางสาวพศิกา ม�วงเทศ
62023013274 นายฐิติศักด์ิ กมลฉํ่า
62023013275 ว�าที่ร6อยตรีหญิงจุฬารัตน� บุญศรี
62023013276 นางสาวนันทัชพร ทองเสวก
62023013277 นางสาวณัฏฐา กาศักด์ิ
62023013278 นางสาวนิรันตรี ไวจะรา
62023013279 นางสาวพรนัชชา กิจชิตี
62023013280 นางสาวอนุสรา มาลีน6อย
62023013281 นางสาวรุ�งทิวา เพ็งพ�วง
62023013282 นางสาวพัชญาภรณ� อัตถพันธ�
62023013283 นายกิตติพันธ� บรรพต
62023013284 นางรจนา อุ�นรัมย�
62023013285 นางสาวกนกรัตน� ชมเชย
62023013286 นางสาวศศินา แผ�นสําฤทธ์ิ
62023013287 นางสาวสุมิตตรา โพธิสาร
62023013288 นายพีระพล รุ�งแจ6ง
62023013289 นางสาวเสาวรส ชาบุดศรี
62023013290 นางสาววิมลรัตน� พวงพยอม
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62023013291 นางสาวนันทวัน แบ�งส�วน
62023013292 นางสาวพรรณธิวา ศรีหงษ�ทอง
62023013293 นางสาวนิสาชล จันทร�ลา
62023013294 นางสาวยอเกียรติ ตาแก6ว
62023013295 นายจิรายุทธ บุญยโรจน�
62023013296 นางสาวดวงพร อินชู
62023013297 นางสาวสาวิตรี โพธิวิพุธฒ�
62023013298 นายกิตติชัย พงษ�ประเสริฐ
62023013299 นางสาวสริณยา บุญเหลือ
62023013300 นางสาวฌิชชา สิริสิทธางกูร
62023013301 นางสาวกมลชนก วรวิทย�วรรณ
62023013302 นางสาวป1ญจพร นันทะเสน
62023013303 นางสาวจงรัก ไพรวัลย�
62023013304 นางสาวหทัยรัตน� อ�วมศิริ
62023013305 นางสาวนันทวรรณ กมลเลิศ
62023013306 นายธนวัฒน� ศรีชมภู
62023013307 นางสาวอรพรรณ เปลี่ยนน�วม
62023013308 นางสาวนิอร อาสาขัน
62023013309 นางสาวภัสราพร หมีแสง
62023013310 นางสาวจารุวรรณ นุชเทศ
62023013311 นางสาวอภิชาภัสร มีนิล
62023013312 นางสาวศุภิดา ตรีภาค
62023013313 นายเจริญ แก6วหลํา
62023013314 นางสาวนันทพร คุ6มจ่ันเพชร
62023013315 นายปริญญา ชูมก
62023013316 นางสาวโศรยา ชูช�วย
62023013317 นางสาวแสงดาว เรือนวิลัย
62023013318 นางสาวมัลลิกา ไวพยาบาล
62023013319 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ กมลเพชร
62023013320 นางสาววรรณฤดี โกสุม
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62023013321 นายมานะ จันทร�เอม
62023013322 นายธรรมรัตน� วรรณศิลปF
62023013323 นายทศมาศ สาดสิน
62023013324 นายวิชชากร เข็มวิชัย
62023013325 นายณรงค�ศักด์ิ ม�วงศรี
62023013326 นางสาวเนตรนพิศ ยอดแก6ว
62023013327 นางสาวจิราพร ย้ิมสรวล
62023013328 นางสาววริศรา วงศ�เจียมรัตน�
62023013329 นายนราวิชญ� หามาลา
62023013330 นางสาวณัฐธญา ลี้ไตรรงค�
62023013331 นางสาววาสนา เกศเกษร
62023013332 นางสาวโสภาพรรณ บุญถนอม
62023013333 นางสาวชลลดา ใจฉลาด
62023013334 นางสาวปJยธิดา คันทรง
62023013335 นายธันวา เถ่ือนทอง
62023013336 นางเบญจมาศ สีทิน
62023013337 นางสาวรัตติญา โสตาราช
62023013338 นางสาววิภาวดี อ่ําวงษ�
62023013339 นางสาวสุทธิญา เพ็งอารีย�
62023013340 นางสาวกัญญาวีร� ภักดี
62023013341 นายอิทธิพงศ� แพกระจ�าง
62023013342 นางสาวสุดารัตน� เสาวคนธ�
62023013343 นายกฤษฎาพงษ� พันธุ�เขตรกิจ
62023013344 นายกรวิชญ� บุญศักด์ิ
62023013345 นายสิทธิศักด์ิ สุขชิด
62023013346 นางสาวพรภินัน ศรีมา
62023013347 นางสาวฤทัยรัตน� มีสกุล
62023013348 นางสาวณัฐมล คงบุญ
62023013349 นางสาวสุกัญญา สุตWา
62023013350 นางสาวหทัยรัตน� ใบสมุทร
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62023013351 นางสาวชลารัตน� เลิศลักษณ�พงศ�
62023013352 นางสาวภัทรี พันธ�แตง
62023013353 นางดาลัด แห6วเพ็ชร
62023013354 นางสาวฐมาภรณ� ไวทรง
62023013355 นางสาวสุนิตา เรือนทอง
62023013356 นางรัชนีย� อ�อนจันทร�
62023013357 นายกันต� ชูอํานาจ
62023013358 นางสาวกชกร น6อยวัฒนา
62023013359 นางสาวจันทริกา จันทร�สมบูรณ�
62023013360 นางสาวพัชร�ธนศิฏาษ� ป1ญจะวัน
62023013361 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองงาม
62023013362 นางสาวพรรณภัค ยะจร
62023013363 นางสาวสุภาพร เขียวบัว
62023013364 ว�าที่ ร.ต.มานพ ประเทือง
62023013365 นางสาวสุธามาศ แสงภารา
62023013366 นางสาวมลฤดี มีพลกิจ
62023013367 นางสาววรินดา มณีฤทธ์ิ
62023013368 นางสาวสวรส แจ�มกระจ�าง
62023013369 นางสาวนิตยา พัฒนโพธ์ิ
62023013370 นางสาวอัจฉราภรณ� เกตุวงษ�
62023013371 นายสิริยงค� รุ�งงาม
62023013372 นางสาวณัฐพร ศรมยุรา
62023013373 นางสาวจีรประภา วงษ�พาศกลาง
62023013374 นางสาวทิพากร กันเกตุ
62023013375 นางสาวมธุรดา แว�นแก6ว
62023013376 นายนพพล ชาติไทย
62023013377 นางสาวกานต�มณี ฟูบุญมา
62023013378 นางสาวพจนีย� แก6วพันธุ�
62023013379 นายภูริทัต อินทรเกษตร
62023013380 นางสาวพรพิมล เซ็งแซ�
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62023013381 นายณัธพนธ� ภาษิต
62023013382 นางสาวอรทัย อิ่มเนย
62023013383 นางน้ําฝน ดีกล�อม
62023013384 นายนพดล นิ่มอนงค�
62023013385 นางสาวกุญชญา เมืองวงษ�
62023013386 นางพัชราภรณ� ศรีวิเศษ
62023013387 นายนิธินันท� เวทสรากุล
62023013388 นางสาวนุชจรีย� ศรีผึ้งจ่ัน
62023013389 นางสาวรชาดา มีไกรราช
62023013390 นางสาวศุภลักษณ� ตนะทิพย�
62023013391 นางสาวรินทร�ลภัส บุญยืน
62023013392 นางสาวจิรนุช เสมวงษ�
62023013393 นายอิศเรศ ศรีจันทร�
62023013394 นายณัฏฐ�สิทธ์ิ วงษ�เงิน
62023013395 นางสาวลีลานุช พัดสาริกรณ�
62023013396 นางสาววราภรณ� เกษสุวรรณ�
62023013397 นางสาวนันธิยา ศรีพรหม
62023013398 นางสาวบุศรินทร� ชูวงศ�วิทยา
62023013399 นายสิทธิชัย เชื้อต�อมา
62023013400 นางสาวศิริพร พ�วงคุ6ม
62023013401 นางสาวกชพร มานะวงศ�
62023013402 นางสาวสุนทรี ธนูบรรพ�
62023013403 นางสาวบุษยมาศ แจ�มเจริญ
62023013404 นางสาวฐิติรัตน� รุ�งฤทธ์ิ
62023013405 นายวัชรากร ศิระลาย
62023013406 นายเอกพจน� กาฬภักดี
62023013407 นางสาวยุภาพร บุดดี
62023013408 นางสาวศิรประภา จงเกษกรณ�
62023013409 นางสาวอ6อมเดือน สมุทรประภูติ
62023013410 นายเชษฐพล เดชกัลยา
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62023013411 นางสาวจัณฐ�กพัฒฏา นาคนิล
62023013412 นางสาวณัฐกุล ฤกษ�สง�า
62023013413 นายฐาปกรณ� เนียมนัด
62023013414 นางสาวณิชกานต� ฉิมสง�า
62023013415 นายธรรมศิษฐ� ภูมิศิริเจริญ
62023013416 นางสาวกนกพรรณ หลุยแสง
62023013417 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เนตร
62023013418 นายวิษณุ ลองจํานงค�
62023013419 นางสาวอําไพ เหมดนสี
62023013420 นางณัฐนันท� เสลา
62023013421 นางสาวกาญจนา ทองมี
62023013422 นางสาวกาญจนา ขําจันทร�
62023013423 นายศักด์ิสิทธ์ิ เส็งขํา
62023013424 นางสาวพัชรี พรหมลัทธ์ิ
62023013425 ว�าที่ร6อยตรีหญิงสุกัลยา ค6าไม6
62023013426 นางสาวปภาสิริ พงษ�ไพศาล
62023013427 นางสาวอรทัย ไทรงาม
62023013428 นางสาววิภวานี เชิดฉาย
62023013429 นางสาวสวิตรา สุริยาเพ็ชร
62023013430 นายนิทัศน� ระวิงทอง
62023013431 นางสาวจิรารัตน� ขอพ่ึง
62023013432 นางสาวมุกนภา แจ�มกระมล
62023013433 นางสาวยุพิน กุดแถลง
62023013434 นางสาวนิชาวดี นิลยกานนท�
62023013435 นายรัฐภูมิ นุชนาคา
62023013436 นางสาวสุกานต� กลั่นแกล6ว
62023013437 นางสาวขนิษฐา ประฤทธิวงษ�
62023013438 นางสาวกาญจนาพร รอดมายุ
62023013439 นางสาวขนิษฐา ป1Pนเอี่ยม
62023013440 นางสาวมุขรินทร� พิมพ�ไธสง
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62023013441 นายกิติ อิงกระโทก
62023013442 นางสาววารี แก6วใหญ�
62023013443 นางสาวชีวนันท� ชัยศิริรัศม์ิสกุล
62023013444 นายธรณินทร� ตรงไธสง
62023013445 นางสาวปรารถนา ปรียาจิตร�
62023013446 นางสาวพรพิมล เงางาม
62023013447 นางสาวนิภาภรณ� วัชนะ
62023013448 นางสาวพิศตะวัน ศรีสวัสด์ิ
62023013449 ว�าที่ร6อยตรีบัณฑิต บรรทัดจันทร�
62023013450 นางสาวเอมอร มุลินินทร�
62023013451 นางสาวนฤมล พิมพา
62023013452 นางสาวชนุตรา คงชูช�วย
62023013453 นางสาวสกาวเดือน สายคงดี
62023013454 นางสาวเกศกมล ทองดี
62023013455 นางสาวพิมพา บุญนํามา
62023013456 นางสาวกัลย�ทิชา ทองนาค
62023013457 นายเฉลิมเกียรติ แช�มประเสริฐ
62023013458 นายกฤษณะ คงเลิศ
62023013459 นางสาวปรีดาวรรณ สารคํา
62023013460 นางสาวชลดา พรหมจักร�
62023013461 นางสาวจันทร�สุดา ดีขัน
62023013462 นางสาวรสธร โพธ์ิฤทธ์ิ
62023013463 นางสาวศศิดาพร ชูชิต
62023013464 นางณัฎฐา เสร็จกิจ
62023013465 นางสาววนาลี ถ่ินแปง
62023013466 นางสาวเยาวเรศ เหว�าโต
62023013467 นางสาวรวิพัชร� นิลพัฒน�
62023013468 นางสาววิไลลักษณ� ฤทธิทิศ
62023013469 นายสุทธิวัฒน� เรือศรีจันทร�
62023013470 นางสาวกุลธิดา ข6อวรรณา
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62023013471 นายไพรวัลย� พันโยศรี
62023013472 นางสาวกานต�ธิดา เขียวพุฒ
62023013473 นางสาวชลดา ผู�พานิช
62023013474 นางสาวอริศรา กองสัมฤทธ์ิ
62023013475 นายวัชรพงษ� บุญฤทธ์ิ
62023013476 นางสาวสุวรรณา เครือพิมาย
62023013477 นายพิเชษฐ ถือกล6า
62023013478 นายอภิศรุต แสงสําราญ
62023013479 นางสาวสิรินดา สุขชื่น
62023013480 นางสาวอรพิน ธรรมพิทักษ�
62023013481 นางวันวิสา ประยูรหาญ
62023013482 นางสาวสหกาญจน� สุดประเสริฐ
62023013483 นายฐิติวุฒิ พุทธกะ
62023013484 นายชลธิศ ปุนนิลุบล
62023013485 นายณัฐวุฒิ โปร�งใจ
62023013486 นางวิภาวดี โตจาด
62023013487 นายพีระพล ทองจีน
62023013488 นางสาวพรอุไร รัตตะนะ
62023013489 นายวีรพันธุ� เขียวมรกฎ
62023013490 นางสาววิโรชา กันตุ�ม
62023013491 นายพงศ�สิริ อภัยโส
62023013492 นางสาวศิวพร เจริญรัมย�
62023013493 นางสาวทิพย�สุดา กลิ่นนิ่ม
62023013494 นางสาวสาวิตรี พัชโรภาสวัฒนกุล
62023013495 นางสาวณัฐสุดา พุฒหยวก
62023013496 นายนัฐพล แก6วทองดี
62023013497 นางสาวบุณยาภา แก6วมณีวรรณ�
62023013498 นายอรรถกร ภูมิจันทร�
62023013499 นางสาวธนภรณ� มหากิจการกุล
62023013500 นางสาวป1ทมาภรณ� รัตธิพันธ�
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62023013501 นางสาวนงเยาว� แถมเกษม
62023013502 นางสาวพัชรา อุ�นผัด
62023013503 นางสาววิภาวรรณ ปNอมสถิตย�
62023013504 นางสาวธัชชญชล อุดขาว
62023013505 นางสาวรัตติยากรณ� แก6ววรรณดี
62023013506 นางสาวจิราภัทร ทองเขียว
62023013507 นางเกศวลี ปNองท6าว
62023013508 นางสาวอทิตยา โตมิ
62023013509 นางสาวกุลนันท� จันทร�ปาน
62023013510 นางสาวอุไรวรรณ ชื่นเรือง
62023013511 นางสาววันดี ธัญญเจริญ
62023013512 นางสาวศิริมาศ วงษ�จันทร�
62023013513 นางสาวอลิศรา อ�วมมีเพียร
62023013514 นางสาวกชนิภา ขยายศรี
62023013515 นางสาวพัฒนา พลาพล
62023013516 นายอํานาจ เมืองนาคิน
62023013517 นางสาวนงนุช วรุณโสภณ
62023013518 นางสาวปนัดดา เพ็ชรเจริญ
62023013519 นายสุริยกมล หมัดเดาะเลาะ
62023013520 นางสาวพัชรี มหาชัย
62023013521 นางสาวชนิดา เหลารอด
62023013522 นางสาวชนัญธิดา แจ�มฟNา
62023013523 นางสาวกทัตติยา ม่ันคง
62023013524 นางสาวเครือวัลลี สมภิพงษ�
62023013525 นางสาวศจีวรรณ หมัดยูโกRบ
62023013526 นางสาวขัตติญา แสงจันทร�
62023013527 นางสาวโชติกา ภู�พัทน�
62023013528 นางสาวนันทิกานต� แฟงเอม
62023013529 นางสาวภรณ�ทิพย� บุญพร6อม
62023013530 นายณฐพงษ� ประดับนาค
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62023013531 นางสาวรัชดาพร เที่ยงธรรม
62023013532 นางสาวพัชรินทร� อินทผล
62023013533 นางสาวนงนุช ลําจะเรา
62023013534 นายสุทธิเกียรติ ขัตตะละ
62023013535 นางสาวณัฐพร โพธิอุลัย
62023013536 นางสาววารินทร� บุญจันทึก
62023013537 นางสาวสราวลี การภักดี
62023013538 นางสาวณัฐสุดา ใจอิ่ม
62023013539 นายทรงวุฒิ ห6อยสัน
62023013540 นางลักขณา แทนเดช
62023013541 นางสาวพิไลวรรณ จําปาทอง
62023013542 นางสาวนิภาวรรณ จริตซ่ือ
62023013543 นางสาวภูษิตา พิมพ�ธารา
62023013544 นายมาโนชชัย ศรสุรินทร�
62023013545 นางสาวพรรษกร นิลประเสริฐ
62023013546 นายไพโรจน� เทียมจันทร�
62023013547 นายเปรมศักด์ิ จีนะสอน
62023013548 นางสาวขวัญภิรมย� ทองดี
62023013549 นางสาวกนกพร ดวงวิเชียร
62023013550 นางสาวจิรายุ ไทยแท6
62023013551 ว�าที่ ร.ต.ธีรยุทธ ศิริโยธา
62023013552 นางสาววทันญา เรือนแก6ว
62023013553 นายสมเกียรติ เฉลยอาจ
62023013554 นางสาวปรมาภรณ� ชาตะรูปะ
62023013555 นางสาวสมพร สิงหกุล
62023013556 นางสาวสิรีธร ปJKนเงิน
62023013557 นางสาวศิวะพร เดชอ�อนพันธุ�
62023013558 นายสิทธิโชค ทองมี
62023013559 นางสาวชลธิชา สุทธาวาส
62023013560 นางสาวคชาทิพย� พนมศักด์ิ
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62023013561 นางสาวสุพัตตรา รอดตาด
62023013562 นางสาวทัศนีย� แสนบุญศิริ
62023013563 นางสาวณัฐกมล คล6ายคลี่
62023013564 นายณัฐพงษ� จันเต็ม
62023013565 นายจิรายุส เมืองจันทึก
62023013566 นางสาววิสาข� พูลผล
62023013567 นายอดุลย� แท�นบัลลัง
62023013568 นางอรรธิกา มีชะนะ
62023013569 นายอาณาเขต จันทร�แจ6ง
62023013570 นางสาวอภิชญา พ่ึงตระกูล
62023013571 นางสาวบุศรา อ�อนสําลี
62023013572 นางสาวจีระภา เมืองโพธ์ิ
62023013573 นางสาวธนสิริ มณีรัตน�
62023013574 นางสาวอรุณรุ�ง พันธ�บน
62023013575 นางสาวศิริรัตน� ดําดี
62023013576 นางสาวฐิติมา พ่ึงนา
62023013577 นางสาวณนิษฏา สุวรรณคีรี
62023013578 นางสาวมนัสชนก แก6วกล่ํา
62023013579 นางสาวอนุสรา จันทร�ขวัญ
62023013580 นายบรรจง วงค�เจริญ
62023013581 นางสาวกานดา เกิดดี
62023013582 นางสาวใบเตย รุจิพรต
62023013583 นางสาวสุดารัตน� ไกรพันธุ�
62023013584 นางสาวชุรีพร สายศรี
62023013585 นางสาวพิณรัตน� แตงนวน
62023013586 นางสาวกนกพร สกนธ�กําแหง
62023013587 นายวิษณุ ธานีรัตน�
62023013588 นางสาวสุทธิดา แสนหูม
62023013589 นางสาวสุพิชา สมชนะ
62023013590 นางสาวอุมาพร ขําคะวงษ�
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62023013591 นางสาวณัฐกานต� เฉลยหมู�
62023013592 นางสาวอรุณศิริ จันทนะเวส
62023013593 นางสาวธันยา คานทํา
62023013594 นางสาวสุดจารีย� ชาญณรงค�
62023013595 นายอํานาจ เส็งขํา
62023013596 นางสาวศิริประภา บุตรชัย
62023013597 นางสาวจันทิมา แก6วประพาฬ
62023013598 นางสาวจันจิรา เนื่องจากอินทร�
62023013599 นางสาวธนัญญา กรรณวัฒน�
62023013600 นางสาวจันจิรา ชมบุญ
62023013601 ส.ต.ท.กุลชาติ ทองแกมแก6ว
62023013602 นายวีรวุฒิ แก6วพิมพ�
62023013603 นางสาวเบญญาภา มีสุพรรณาพร
62023013604 นายนฤเทพ ยวงเจริญ
62023013605 นางพิรญาณ� คุณโท
62023013606 นางอาภัสรา คูณทวี
62023013607 นางสาวอนัตตา พวงทอง
62023013608 นางสาวสรญรัท สงวนวนชาติ
62023013609 นางสาวจิราภา ใจสมบุญ
62023013610 นายตะวันวัฒน� คําพะไม
62023013611 นางสาวกาญจนาภรณ� สมใจ
62023013612 นางสาวณัฐชา คงดิษฐ�
62023013613 นางสาววรรณภา อรุณศิริ
62023013614 นางสาวสุพิรญาณ� ประโมนะกัง
62023013615 นางสาวสุภัทตรา ไชยลังกา
62023013616 นางสาวจันทิมา วงษ�วาล
62023013617 นายเกรียงไกร นันตะวงษ�
62023013618 นางสาวนันท�ณรัตน� เกิดขํา
62023013619 นางสาวสุชาดา เหมือนง้ิว
62023013620 นายนิทัศน�พล ตาลิน
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62023013621 นางสาวชรินทร นงนุช
62023013622 นางสาวธัญศิริ ไทยงามศิลปF
62023013623 นางสาวนภาพร เงินทรัพย�
62023013624 นางสาวภัณทรา ภาศักดี
62023013625 นางสาวจันจิรา ชนะชัย
62023013626 นายตะวัน ใสเก้ือ
62023013627 นางสาวสุดารัตน� จินาวัลย�
62023013628 นางสาวจิตรามาศ กุลคง
62023013629 นายเชาว�วรรธน� เหล�าหอม
62023013630 นางสาวประภัสสร บางปNอง
62023013631 นางสาวรัชฎาภรณ� ร�มโพธ์ิ
62023013632 นางสาวนฤมล รื่นบุตร
62023013633 นางสาวอภิญรัตน� บุญงามขํา
62023013634 นายธนกฤต มาลัยรักษ�
62023013635 นางสาวพรพิมล กลิ่นชื่น
62023013636 นายสุทธิพงศ� สีตะสุต
62023013637 นายวณิชชา ทองสันท�
62023013638 นางสาวเต็มดวง ยอดสุวรรณ�
62023013639 นายฤทธิกรณ� สาริทธญาณ�
62023013640 นางสาวหฤทัย บุญเซ็ง
62023013641 นางสาวพิมลณัฏฐ� เสือทรงศิล
62023013642 นางรติมา ขมินทกูล
62023013643 นายพินิจ แสนสุข
62023013644 นางสาวดรุณี มงคลเอี่ยม
62023013645 นายวรพจน� จรูญศักด์ิ
62023013646 นางสาวผณิทร ศรประสิทธ์ิ
62023013647 นางสาวกนกรัตน� ลมเชย
62023013648 นายสหศักด์ิ อิ่มสอาด
62023013649 นางสาวปJยพร เตมีศักด์ิ
62023013650 นางสาวจันทิมา ชูกร

หน6า 455 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023013651 นางสาวศุวิตา ต้ังศุภจรูญนุกูล
62023013652 ว�าที่ร6อยตรีสิทธิศักด์ิ ศรีโรจนากร
62023013653 นางสาวอาภัสสรา พวงบุบผา
62023013654 นางสาวกิริยา ไคร6ทอง
62023013655 นางสาวรัตนา ผลิสนธ์ิ
62023013656 นางสาวชุติมณฑน� สุมานิก
62023013657 นายจิรายุ ศรีละบุตร
62023013658 นางสาวนันทนา เทียนม่ัน
62023013659 นายกฤตนัย แจ6งแสงทอง
62023013660 นายธนกร สุธรรม
62023013661 นางสาวนวพรรษ ชมมะลิ
62023013662 นางสาวกมลวรรณ เชี่ยวชาญ
62023013663 นางสาวจุฑารัตน� ศรีแสง
62023013664 นางสาวทวินันท� พันทวี
62023013665 นายธารินทร� อิงควิชัยกร
62023013666 นางสาวพัสรียา อ�วมคํา
62023013667 นางสาวกตัญญรัตน� เศลารักษ�
62023013668 นางสาวพรพรรณ เสนาเงิน
62023013669 นางสาวพัฒชาวดี ทรัพย�สายทอง
62023013670 นางสาวฉัตรฑริกา พานิช
62023013671 นายภานุพงษ� มะที
62023013672 นางสาวศันสนีย� พ�อศรียา
62023013673 นายลิขิต ซังยืนยง
62023013674 นางสาววราภรณ� ทองโสภา
62023013675 นางสาวจันทร�จิรา ชูศรีเอี่ยม
62023013676 นางสาวกัญญารัตน� เติมแก6ว
62023013677 นางสาวกนกพร ส�งแสงแก6ว
62023013678 นายมงคล ทรัพย�เจริญ
62023013679 นางสาวชโลธร ศรีสวัสด์ิ
62023013680 นางสาวอรอุมา สุวรรณวงค�
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62023013681 นางสาวชลิตา แก6วปาน
62023013682 นายคณฑี หม่ืนเดช
62023013683 นางนภาพร เพ็งรุ�ง
62023013684 นายเอกบุรุษ แฉ�งใจ
62023013685 นางสาวประติภา กวีพงศ�กานต�
62023013686 นางสาวธิติมา หอมเทศ
62023013687 นางสาวกริษฐา เอมโอฐ
62023013688 นายนพเก6า น6อยบุญสุข
62023013689 นายรักษ�กิต์ิ ศิริพรรณรัตน�
62023013690 นางสิรีรัศม์ิ จันทร�วงษ�
62023013691 นายศุภรัตน� สุขพรรณ�
62023013692 นางสาวมณีรัตน� ร�วมสมัคร
62023013693 นายวัชรพล วนสินธุ�
62023013694 นางสาวพรรณิตา หนูแปNน
62023013695 นายสมพงษ� จิตรถวิล
62023013696 นายศักดา มากเทพพงษ�
62023013697 นายสมยศ เดชอุดมวงศ�
62023013698 นางสาวธิดารัตน� แก6วมาลี
62023013699 นายปกรณ� จันทร�วงษ�
62023013700 นางสาวอรณิชา เมืองโคตร
62023013701 นางสาวอริสา มาพร6อม
62023013702 นายสมยศ อัศพิมพ�
62023013703 นางสาวสุภัชชา ม�วงพันธุ�
62023013704 นางสาวสุวรรณี ชูต้ังต6น
62023013705 นางสาวกมลทิพย� ไชยวงศ�
62023013706 นางสาวกนกวรรณ พงษ�สุทธ์ิ
62023013707 นางสาวกานดา เครือสุวรรณศิริ
62023013708 นายวัชรินทร� วิชพัฒน�
62023013709 นางสาวกนกพร ทองธานี
62023013710 นางสาวณัฐธิดา แอ�งเพชร
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62023013711 นางสาวชนม�นิภา ไกรสูงเนิน
62023013712 นายภาคภูมิ จันทรบุตร
62023013713 นายขรรค�ชัย ภูพานคํา
62023013714 นางสาวรติพร ศรีรัง
62023013715 นายนัฐพงษ� สุขประเสริฐ
62023013716 นายดอกรัก เย็นจุระ
62023013717 นายนิพนธ� สุขสําราญ
62023013718 นายอานนท� จูขม
62023013719 นางอัญชลี สิกธรรม
62023013720 นายวรวิทย� ดอนทราย
62023013721 นางสาวธิติพร เข็มกลัด
62023013722 นายชัยวัฒน� หงษ�เวียงจันทร�
62023013723 นางสาวณัฐชา แปNนทอง
62023013724 นางสาวอรนุช นิตรลาภ
62023013725 นางสาวธัญญธร สินสําอาง
62023013726 นางสาวธัญญารัตน� เนียมทอง
62023013727 นางสาวณัฐสิมา บริบูรณ�
62023013728 นางสาวสายพิณ เกตุฤกษ�
62023013729 นายเจตรินทร� อินจันทร�ตRะ
62023013730 นายศิริศักด์ิ สิริสุภาวิตานนท�
62023013731 นายประกิต หลักบุญ
62023013732 นายเหมันต� เจริญวงษ�
62023013733 นางสาวตวงกมลวรรณ คล6ายแก6ว
62023013734 นางสาวชุติมา งามสมฤกษ�
62023013735 นางสาวสุปรีย�ญา กWามะกูล
62023013736 นายวัชรา แตงอ�อน
62023013737 นางสาวเปาโอลา รุซป1นติ
62023013738 นางสาวอาภากร เอกธีรธรรม
62023013739 นายกิตติโชต แจ6งกระจ�าง
62023013740 นางสาววิภาดา แก6วอาจ
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62023013741 นางสาวพรรณนภา จีนะสอน
62023013742 นายอาทิตย� มงคลสวัสด์ิ
62023013743 นายวิสิทธ์ิ สมหวัง
62023013744 นายเจตชัย ยินดีจันทร�
62023013745 นางสาวภิรมย�รัตน� ศรีภิรมย�
62023013746 นายชัยณัฐ ทอดเสียง
62023013747 นางสาวสุนทรี สุนทรวิภาต
62023013748 นางสาวกชกร แจ6งจิตต�
62023013749 นายนครินทร� จันทร�มา
62023013750 นางสาวเบญจภรณ� ธาตุไพบูรณ�
62023013751 นางสาวบุษกร สุดสวัสด์ิ
62023013752 นางสาวเพชรี อนุลีจันทร�
62023013753 นายภัทรชัย หอมตลบ
62023013754 นายเกียรติศักด์ิ ตาคํา
62023013755 นายทินกร เคียงกลาง
62023013756 นางสาวศิริพรรณ สุทธลูน
62023013757 นางสาวลดา อินมณี
62023013758 นางสาวสายฝน จันทร�เพ็ญ
62023013759 นายวงศกร ผึ้งเผือก
62023013760 นายวศิน แสงเนียม
62023013761 สิบเอกนิรันดร� รัตมานะ
62023013762 นางสาวปุณิกา คงวงษ�
62023013763 นางสาวลัดดาวัลย� แก6วร�วมวงค�
62023013764 นางสาวประภัสสร อินสว�าง
62023013765 นางสาวศิริวรรณ จันสันเทียะ
62023013766 นางธนกร โบสถ�ทอง
62023013767 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�สีดา
62023013768 นางสาวหนูเกณ กล6าหาญ
62023013769 นางสาวมาลินี สังทอง
62023013770 นายชาคริต ฮานาฟM
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62023013771 นางสาวไพรินทร� ยอดดําเนิน
62023013772 นายบัญชา แก6วสุวรรณ
62023013773 นางสาววราลักษณ� ไตรศักด์ิศรี
62023013774 นางสาวพรรณทิพย� คุณสมบัติ
62023013775 นางสาวศรีลักษมี ป1Pนพันธุ�
62023013776 นางสาวพิรญาณ� ดีด6วยชาติ
62023013777 นางสาวปณิตา เถียรสายออ
62023013778 นางสาวอภิชญา ไตรทาน
62023013779 นางสาวเบญจรัตน� กิจประจักร
62023013780 นางสาวกนกวรรณ ทิคุนันท�
62023013781 นางสาวณัฏฐา สระทองเทียน
62023013782 นางสาวพจนี สุขสุศักด์ิ
62023013783 นางสาวจุฑามาศ คงดี
62023013784 นางสาวสุภิญญา ธาราดล
62023013785 นายเจตษฏา อุปการดี
62023013786 นางสาวอังศวีร� ย้ิมประเสริฐ
62023013787 นางสาวอารดี แซ�ลิ้ม
62023013788 นางสาวทิพย�รัตน� หอกลอง
62023013789 นางสาวณัฐชนันท� ปJKนเขียน
62023013790 นางสาวจันทร�จิรา จิตรพินิจ
62023013791 นายธนาธร สายทอง
62023013792 นางสาวธัญญรัตณ� นาคเสน
62023013793 นางสาวพิชามญชุ� อนุโรจน�
62023013794 นายภานุพงษ� แสงวันทอง
62023013795 นางสาวพิมลพรรณ จันทร�ชื่น
62023013796 ว�าที่ร.ต.หญิงจุฑาทิพย� ตะเภา
62023013797 นายเมธี ก6อนแก6ว
62023013798 นางสาวพรรษณมน สุระฉิมพลี
62023013799 นางสาวกุลพัชร หนองเพียน
62023013800 นางสาวเจนจิรา สุขีพันธ�
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62023013801 นางสาวสุนันทา สันทัด
62023013802 นางสาวโสธิดา ทิพย�ราพันธ�
62023013803 นางสาววรากร เชิดสูงเนิน
62023013804 นางสาวสร6อยฟNา ซังชาสิทธ์ิ
62023013805 นายณัฐพล พิจารณ�
62023013806 นายจตุพร อินทร�ทัพ
62023013807 นางสาวหทัยรัตน� ขุนอ�อน
62023013808 นางสาวปJยะพร คัมภีรพันธ�
62023013809 นางสาวทัศนีย� พระยานะธูป
62023013810 นางสาวนิสารัตน� ดวงมณี
62023013811 นางสาวธัญลักษณ� บุญเพชร
62023013812 นางสาวฐิติพร กังพิศดาร
62023013813 นายณัฏฐวี พ่ึงสวัสด์ิ
62023013814 นางสาวธิดารัตน� เสือทรงศิล
62023013815 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุรัตน�ดา คณะนา
62023013816 นางสาวหัทยา วิเศษบุรุษ
62023013817 นางสาวสุจินดา มณีธรรม
62023013818 นางสาวสุพัตรา ชาอามาตย�
62023013819 นายป1ญญา มาลินันท�
62023013820 นางสาวกฤษณา ชื่นเสม
62023013821 นางสาวปJยรัตน� ถึงพร6อม
62023013822 นางสาวพิชญา ปานนิล
62023013823 นางสาวพัชมณ จิระยา
62023013824 นางสาวหยกมณี ยืนยง
62023013825 นางสาวนริชา แสงทิตย�
62023013826 นายมนัสนันท� สุขชื่น
62023013827 นางสาวเกศกนก บุญโตนด
62023013828 นายอลงกรณ� นกออก
62023013829 นางสาวพรพิมล ขาวขํา
62023013830 นายกิตติ เหลืองศิริธัญ
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62023013831 นายดนุสรณ� ม�วงกล�อม
62023013832 นางสาวพาฝ1น สามอญ
62023013833 นางสาวสมฤดี แสงอรุณ
62023013834 นางสาวปาริฉัตร มาเลิศ
62023013835 นางสาวนพรัตน� วิภาพรรณ
62023013836 นางสาวน้ําทิพย� รอดทอง
62023013837 นายณัชพล ปรึกษา
62023013838 นายภูดิศ โม6งปราณีต
62023013839 นางสาวอรญา โพธ์ิระย6า
62023013840 นางสาวกนกพร ทองรอด
62023013841 นายสิริวัฒน� เกิดมาก
62023013842 นางสาวพัชรี สาระไกร
62023013843 นางสาวฐิติญา กล�อมจิตร�
62023013844 นางสาวศุภนิต สุคนธสังข�
62023013845 นางสาวฉัตรสุดา น�วมนิ่ม
62023013846 นางสาวฐิติพร โสภา
62023013847 นางสาวลลิตา อุดแสง
62023013848 นายสาธิต คล6ายพุธ
62023013849 นางสาวอัยรัช พงษ�สุนทร
62023013850 นางสาวกนกวรรณ เดชทองคํา
62023013851 นางสาวณิชารีย� รุ�งฉัตร
62023013852 นางสาวชนชนก ชาวโพธ์ิหลวง
62023013853 นายพีรวิชญ� สุดใจ
62023013854 นายณัฐโชติ รื่นภาคเพ็ชร
62023013855 นายณัฐวุฒิ ประพฤทธ์ิตระกูล
62023013856 นางสาวมลฤดี การภักดี
62023013857 นางมารินทร� ทองอุดม
62023013858 นายสมหวัง ม่ันเมือง
62023013859 นางสาวพนิดา จุลภักด์ิ
62023013860 นายธีรศักด์ิ บุญครอบ
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62023013861 นางสาวภัทรวรรณ จันทร
62023013862 นางสาวณัฐพร พัตตาสิงห�
62023013863 นายนันทศิริ เกศสาลี
62023013864 นางอรวรรณ จันทร�สารี
62023013865 นางสาวสุพรรณษา ยะใจม่ัน
62023013866 นายอนุชน อัคคี
62023013867 นายนพดล เกิดคํา
62023013868 นางสาวเกวลี อินต๊ิบ
62023013869 นางสาวตวงรัตน� อัคนาน
62023013870 นางสาวสุรีพร แสงคําจันทร�
62023013871 นางสาวณัฏฐ�พัชร� สุศิริ
62023013872 นางสาวสุทธิรัตน� สุทธิ
62023013873 นางสาวปJยาวัน อยู�คง
62023013874 นางสาวกุลกณิษฐ� อภิวัฒนานนท�
62023013875 นายอธิคม เกียรติกุล
62023013876 นางสาวจุไรวรรณ สุวรรณทัพพะ
62023013877 นางสาววีรพร ต้ังอยู�
62023013878 นางสาวชฎาพร อดทน
62023013879 นางสาวภรณ�นภัส อ6นบํารุง
62023013880 นางสาวรัตนาวดี ขอพ่ึง
62023013881 นางสาวณัฐธวัลรัตน� ดอกไม6งาม
62023013882 นางสาวศิริพร ช�วยชูเชิด
62023013883 นางสาวกรกมล ขุนทอง
62023013884 นางสาวพรรณิภา อินทร�สูนย�
62023013885 นางสาวศศิ สรหงษ�
62023013886 นางสาวศิริขวัญ แก6วปานกัน
62023013887 นายธนธัส สมสมัย
62023013888 นายภาณุพงศ� กิตติราษฎร�
62023013889 นายคุณากร เนตรสืบสาย
62023013890 นางสาวเพ็ญนภา ปาลวัฒน�
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62023013891 นางสาวกัณฐิกา วันอินทร�
62023013892 นายสุวัตน�ชัย ศักด์ิทอง
62023013893 นายไกรินทร� ชัยมะณี
62023013894 นางสาวนิภาธร ทับเคลียว
62023013895 นางสาวสุปราณี ป1ดเพชร
62023013896 นางสาวนันธศิริ นุ�มงาม
62023013897 นายศิริมงคล โคกพูล
62023013898 นายพิทักษ�พงษ� วังอาษา
62023013899 นางสาวสุภัทรา พุ�มศรี
62023013900 นายธีระศักด์ิ พิมพ�เสนา
62023013901 นางสาวพนิดา หาฤกษ�ดี
62023013902 นางสาวพรพรรณ จันทรา
62023013903 นางสาวอารีญา โพธ์ิศรี
62023013904 นางสาวฐานิดา แสงรุ6ง
62023013905 นายวงศ�ภัทร ดาวลอยเด�น
62023013906 นางสาวสุธีรา ขอสุข
62023013907 นางสาวธนิชชา ไวธัญกิจ
62023013908 นางสาวนัยเนตร ช�างทอง
62023013909 นางสาวจงรัก วิลาวงค�
62023013910 นางสาวมนัสตา ศรีพิทักษ�
62023013911 นางสาวป1ทมวรรณ� โตประพันธ�
62023013912 นางสาวสุธีรา สุไรศรี
62023013913 นางสาวศิริวรรณ วุฒิราชา
62023013914 นายธีรพงษ� อินสอน
62023013915 นายกมลภู คงโอภาส
62023013916 นางสุธาสินี จรรยา
62023013917 นางสาวแสงรวี โพธ์ิเจริญ
62023013918 ว�าที่ร6อยตรีหญิงภัสสุดา พละศูนย�
62023013919 นางสาวจิราพัชร ม�วงแก6ว
62023013920 นางสาวกุลจิรา สุระวรรณะ
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62023013921 นางสาวนภาพร พูลศิริ
62023013922 นางสาวพุทธชาติ มะกล่ําทอง
62023013923 นายวิชิต แก6วรอดวงษ�
62023013924 นายศักดินนท� ทิวาวงษ�
62023013925 นางสาวนงนภัส ใจตา
62023013926 นางสาวปรียาภา วุฒิแขม
62023013927 นายสิทธิโชค อยู�โต
62023013928 นายทัศไนย หงษ�สา
62023013929 นางสาวสุพิชชา นิลคช
62023013930 นางสาวทิพย�ไพลิน พันธุ�จันทร�
62023013931 นางพจนา ศิริโสภณ
62023013932 นายฐิติพงศ� ลีลากร
62023013933 นายสิทธิวุฒิ ปJงยศ
62023013934 นางสาวสาวิตรี ชนะฤทธ์ิ
62023013935 นางสาวสุรีรัตน� พลเสน
62023013936 นายปรเมศร� ภาคาสัตย�
62023013937 นางสาวเสาวลักษณ� สุขไสย
62023013938 นางสาวภาวินี ทัพพะรังสี
62023013939 นางสาวนริศรา ชุ�มทวี
62023013940 ว�าที่ร6อยตรีหญิงชายแสง นาคเกลื่อน
62023013941 นางสาวดารณี แจ�มฟNา
62023013942 นางสาวรุ�งทิพย� แสงทอง
62023013943 นางสาวอิงฟNา จิระรัตน�
62023013944 นางสาวเพียงพิไล ชัยฤทธ์ิ
62023013945 นางสาวพรรณิภา แสนนันตา
62023013946 นางสาวปJยะธิดา ละม6าย
62023013947 นายวิศววุฒิ สง�าพงษ�
62023013948 นางสาวพรพิมล ทับพันธ�
62023013949 นายพรศักด์ิ สุทธจันทร�
62023013950 นางสาวศุภัทษร เมฆฉาย
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62023013951 นายณัฐชธรณ� พฤกษะวัน
62023013952 นางสาววันวิสา จําปาทอง
62023013953 นายวรุฒ แจ�มมณี
62023013954 นางอาอิชะฮ� โบต
62023013955 นายอรชุณห� แสงสีดํา
62023013956 นางสาวสาริสา คันธะวงศ�
62023013957 นายเทอดภูมิ ใจดี
62023013958 นางสาวกฤษณา พราหมณโชติ
62023013959 นางสาวนัจญวา สินรัตนะ
62023013960 นางสาววราภรณ� เทียนขํา
62023013961 นางสาวชนาพร สืบต๋ัน
62023013962 นายเจตนิพัทธ� มาฆทาน
62023013963 นางสาวมัสนา ชาติแขก
62023013964 นางสาวสุทธิดา ฉิมมา
62023013965 นางสาวอภัสรา มะยมหิน
62023013966 นางสาวสุชิรา องอาจ
62023013967 นายไพจิตร กุดแถลง
62023013968 นางสาวนฤมล สวัสดี
62023013969 นายนวรินทร� ทองนาค
62023013970 นางสาวอรทัย เลิศบุญชู
62023013971 นางสาวอุบลรัตน� บุญส�ง
62023013972 นางสาวณัฐพัชร� บุญวิจิตร
62023013973 นางสาวปวรรัตน� ม�วงสังข�
62023013974 นางสาวจิรานุช มาตรวิจิตร
62023013975 นางสาวศิริวรรณ สุระดม
62023013976 นายปริญญา จีนอ�อน
62023013977 นางสาวศุภนุช วงศ�กัทลีคาม
62023013978 นางสาวเบญจวรรณ กุดแถลง
62023013979 ว�าที่ ร.ต.สุภทัต ปสาทนรักษกุล
62023013980 นางสาวดิชิลา ภาคีเคียน
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62023013981 นางสาวกรรภิรมย� สุภาผล
62023013982 นางสาวสัญญลักษณ� คงดี
62023013983 นางสาวจุฑามาศ หงษ�อ�อน
62023013984 นางสาวเอมอร ศรีคํา
62023013985 นางสาวพรนภา ถินวงศ�
62023013986 นายเอกวินท� ขันธสนธ์ิ
62023013987 นายจิรวัฒน� อุทัยฉาย
62023013988 นางสาวภัทรา ปฏิสนธิ
62023013989 นางสาวอารีรัตน� ตาละอุปะละ
62023013990 นางสาวมธุสร โพธ์ิฤทธ์ิ
62023013991 นางกันยารัตน� คําสอาด
62023013992 นายณัฐพล ทิบทํา
62023013993 นางสาววรัญญา ผลสันต�
62023013994 นางสาวนิศาชล อินทวัน
62023013995 นางสาวศิริวรรณ สิงห�โต
62023013996 นายเกรียงศักด์ิ กระนัย
62023013997 นางสาวภัทรา ชํานาญไพร
62023013998 นางสาวประภาพรรณ นิลชาติ
62023013999 นายอารุณ แก6วสาริกา
62023014000 นายเมธิพจน� ม่ันคง
62023014001 นายณัชทรงพล พุ�มคํา
62023014002 นางสาวเนตรทราย สมถะธัญกรณ�
62023014003 นายเทอดพงษ� เจริญชัย
62023014004 นางสาวปJยนุช วงศ�กาแก6ว
62023014005 นางสาวรสกร ดําสุวรรณ�
62023014006 นางสาวป1ทวรรณ พันธุ
62023014007 นางสาวเพชรรัตน� แสงเงินอ�อน
62023014008 นางสาววันวิสาข� โพธ์ิศรี
62023014009 นางสาววัชริดา เฉลิมทรง
62023014010 นายพงษ�เดช คําสักดี
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62023014011 นางสาววันนิสา กWงพยุง
62023014012 นางสาวอารีย� ล6อมงคล
62023014013 นายอนิรุจน� ลิ้มประเสริฐ
62023014014 นายธรรมรงค� กันทัด
62023014015 นางสาวธนัญญา พุทธมงคล
62023014016 นายจักรชัย หัวใจเพ็ชร
62023014017 นางสาวปริยาภรณ� สีสุข
62023014018 นางสาวกชกร โควงค�
62023014019 นางสาวธันย�ชนก ศรีสังข�
62023014020 นางสาวราตรี ธัญญพันธ�
62023014021 นางสาววณิชชา วรเดชาติวงศ�
62023014022 นางสาวจีรดา ทองอินทร�
62023014023 นางสาวณัฐรินีย� กาฬภักดี
62023014024 นางสาวรจนีย� แตงอ�อน
62023014025 นางสาวกันยารัตน� ศรีดาวงค�
62023014026 นางสาวรัตติญา หงษ�โต
62023014027 นายธนัช ธเนศจินดารัตน�
62023014028 นางสาวภัทรสุฎา ผ�องจะบก
62023014029 นางสาวสุจิตรา บุราณสาร
62023014030 นายจักรพันธ� ศรีมหาโพธ์ิ
62023014031 นายนิติภัทร ฤทธิบุตร
62023014032 นางสาวกัลยารัตน� แสงเทียน
62023014033 นางสาวอุรารัตน� อิ่มบุญสุ
62023014034 นางสาวระพีภรณ� ฤกษ�วิถี
62023014035 นางสาวปาริชาติ เปMKยมรอด
62023014036 นางสาวรัชนีกร อ�อนละมัย
62023014037 นางสาวณัฎฐณิชา แก6วกันทา
62023014038 นางสาวศิวิมล เกิดแพ
62023014039 นางจุฑาทิพย� อรัณยภูติ
62023014040 นายนิติธร วงษารัตน�
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62023014041 นางสาวอุทัยวรรณ สอนธรรม
62023014042 นางสาวพัชชา ประเวศโชตินันท�
62023014043 นางสาวอชิรญาณ� คําสมบูรณ�
62023014044 นายนราศักด์ิ เขียวประเสริฐ
62023014045 นางสาวพิมพ�ลภัส สุวรรณโชติ
62023014046 นางสาวตรียาภรณ� พิมพะนิตย�
62023014047 นายจักรพันธ� โตRะศิลา
62023014048 นางสาวเบญจมาภรณ� โพธ์ิทอง
62023014049 นางสาวสิทธิพร สุขคุ6ม
62023014050 นางสาวมัณฑนา เถ่ือนคํา
62023014051 นางสาวปาริชาต สวยสม
62023014052 นางสาวศศินันท� ไทยโพธ์ิศรี
62023014053 นายพนมศักด์ิ สิงห�โคก
62023014054 นางสาวยุพา ศิริโยธา
62023014055 นายพิทยา คําปวน
62023014056 นางสาวพิชญาภา ทองนาค
62023014057 นายเอกชัย ฤทธ์ิชัยเจริญ
62023014058 นายณัฐวุฒิ สุริวงษ�
62023014059 นางสาวสิรินาถ อินทร�แช�มชื่น
62023014060 นางจันทร�รุ6ง แซ�ต้ัง
62023014061 นางสาวลักษมี มาสอน
62023014062 นางสาวสุภาพร อุ�นเรือน
62023014063 นายกรวิชญ� มนต�ภิรมย�
62023014064 นางสาวฟNาใส เหมธาดา
62023014065 นางสาวหัทยา ดอกชะเอม
62023014066 นางสาวแสงอุษา มงคลทรง
62023014067 นางสาววรรณวิสา วิวัฒน�กสิกร
62023014068 นางสาวธนาภา ฝ1กฝ;าย
62023014069 นางสาวเรวดี จันทะเอ
62023014070 นายประพันธ� สุขเกตุ
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62023014071 นายอาทิตย� น6อยสุข
62023014072 นางสาวณัฐณิชา ทองดี
62023014073 นายทวีป คดอุทร
62023014074 นางสาวทับทรวง ชุ�มแจ�ม
62023014075 นางสาวอารีรักษ� แสนยศ
62023014076 นางสาวชัณก�ญาค�ภัคพ� สอนจรูญ
62023014077 นางสาวรัตนา ประเสริฐสุวรรณ
62023014078 นางสาวกัญญารัตน� ประดับลาย
62023014079 นายพีรเดช รอดกสิกรรม
62023014080 นางสาวดลนภา สุวรรณจินดา
62023014081 นางสาวรัชนัน วรชัยธนกุล
62023014082 นางสาวปุณยาพร คุ6มดํารงค�
62023014083 นางสาวรุ�งนภา สาดา
62023014084 นางสาวจีราพร มาพิพัฒน�
62023014085 นางสาวเกสร จุลศรี
62023014086 นางสาวหัสนีย� แตงกลิ่น
62023014087 นายสราวุท ชมวงษ�
62023014088 นางสาวอรวรรณ ม่ิงเมือง
62023014089 นางสาวปJยาภรณ� รักดนตรี
62023014090 นายกฤตพล พรหมถาวร
62023014091 นายสุทธิพร อ�อนละออ
62023014092 นางอาทิตยา บัวปรางค�
62023014093 นายพลพฤทธ์ิ วงศ�สมบูรณ�
62023014094 นางสาววารินทร� เกริ่นสระน6อย
62023014095 นางสาวดิลารัตน� เหล็กทอง
62023014096 นายอภิเบต วงชาลี
62023014097 นางสาววัชรี สายหอม
62023014098 นางสาวระพีพรรณ พันสด
62023014099 นางสาวสุธาสินี ศรีอรุณ
62023014100 นายไพโรจน� ไทยลี
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62023014101 นายดีดี ปานรัตน�
62023014102 นายณัฐดนัย น้ํานุช
62023014103 นางสาวศุภรัตน� ผาพรมมา
62023014104 นายเอกลักษณ� ตันประเสริฐ
62023014105 นายธนาธิป กํ่าคํา
62023014106 นางสาวนวรัตน� ขําขา
62023014107 นางสาวทิพวรรณ ไทยงามศิลปF
62023014108 นางสาวธนัญญา สิงห�ชํานาญ
62023014109 นางสาวปาณหทัย สัมพัญZู
62023014110 นางสาวบุษบาลี อยู�สุข
62023014111 นางสาวสุภิญญา รัตนบุตร
62023014112 นางสาวณัฏฐกานต� พุฒเผือกผ�อง
62023014113 นางสาวณิชนันทน� นวลปJม
62023014114 นายณัฐวุฒิ ชัยรัตน�
62023014115 นางสาวจินดารัตน� สิริวิจักษณ�
62023014116 นางสาวประกาพันธ� ทรัพย�พันธุ�
62023014117 นายทิว หล่ําวรัตน�
62023014118 นางสาวพรกนก ม่ันคง
62023014119 นายอติวิชญ� รุจิระกุล
62023014120 นายอนุสรณ� เอี่ยมสุดใจ
62023014121 นายวิวัฒน� เผือกจร
62023014122 นางสาวมารีนา นิทรัพย�
62023014123 นายจิระ หุตะมาน
62023014124 นายภาคภูมิ แก6วสว�าง
62023014125 นายวิทยา หม่ันอุตสาห�
62023014126 นางสาวเบญจพร พรมด�วน
62023014127 นางรานี ประสมทอง
62023014128 นางสาวเมธินี แสนระแหง
62023014129 นายภาณุวัฒน� พรหมทัศน�
62023014130 นางสาวธนกมล สวนดอกไม6
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62023014131 นางสาวประภัสสร รื่นสุภาพ
62023014132 นางสาวมณฑิตา ผิวแดง
62023014133 นายป1ญจะ สังข�ทิพย�
62023014134 นายธีรเจต เทพอินทร�ทร
62023014135 นางสาวกัญญาพัชร ดอนประทุม
62023014136 นางศิรินันท� ทานโสดถี
62023014137 นางธนภรณ� บุญญฤทธ์ิ
62023014138 นางสาวต�างฤทัย พันพะม�า
62023014139 นางสาวสุนันทา สิทธิมานะชัย
62023014140 นายอภิศิลปF บุญประสงค�
62023014141 นางสาวศิริเขต จันทะศรี
62023014142 นางสาวจุฑากาญจน� โพธ์ิทอง
62023014143 นางสาวชนิกานต� นาคไทย
62023014144 นางธราภรณ� รอดประจญ
62023014145 นางสาวจิรารัตน� ยมนา
62023014146 นางสาวนุชจรี มงคลเกตุ
62023014147 นางลอองวรรณ คงคุ6ม
62023014148 นางธิรารักษ� คงสมบุญ
62023014149 นางสาวสุคนธา แซ�ภู�
62023014150 นางสาวสุภาพร แดนดี
62023014151 นางสาวสุกัญญา สุขประจํา
62023014152 นายอดิศักด์ิ ทรัพย�ผ6าพับ
62023014153 นายจิรพงศ� สุขสว�าง
62023014154 นางสาวพนิดา พงศ�ธรรมนิตย�
62023014155 นางสาวชุติกาญจน� บัวเอี่ยม
62023014156 นางสาวดวงพร หอมอุดม
62023014157 นางสาวณัฐชยา ศรีกุล
62023014158 นางสาวปรารถนา แก6วพลายงาม
62023014159 นางสาวมธุรส เกิดเล็ก
62023014160 นางสาวนภาพร เวสสุกรรม
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62023014161 นางสาวนลินรัตน� สุดสน
62023014162 นางสาวรัตนาภรณ� อยาดี
62023014163 นางสาวสุนันท� คําเพ็ง
62023014164 นางสาวกนิษฐา ไชยริยะ
62023014165 นางสาวณัฐชยา ทองอินทร�
62023014166 นางสาวนัปทาลี แฉ�งเจริญ
62023014167 นางสาวกรนันท� ลุนอุดม
62023014168 นางสาวปวีณา โพธ์ินอก
62023014169 นางสาวจันทนิภา คงทัด
62023014170 นางสาวอรวรรณ บางขันธ�
62023014171 นายภูวรินทร� พิชญพิบูลย�
62023014172 นางสาวสกาวเดือน ศิลธรรม
62023014173 นายวิบูลย� เรืองงาม
62023014174 นางสาวอาทิตยา บุญยเลขา
62023014175 นายจิรายุทธ วัฒนไกร
62023014176 นางสาวเกศินี พยุงญาติ
62023014177 นางนฤมล หนองช6าง
62023014178 นางสาวจิณห�นิภา กาญจนพิสิฐพงศ�
62023014179 นางสาววนัสนันท� ศรีคต
62023014180 นายมนตรี พูลคล6ายวงศ�
62023014181 เรือโทมงคล ภู�ชัย
62023014182 นางสาววิไลลักษณ� มาเจริญ
62023014183 นายกัณฐิวัชร ปลอดเกิด
62023014184 นางสาวพัชรี เปลี่ยนภักดี
62023014185 นางสาวศศิญา เผ�าพยัคฆ�
62023014186 นางสาวโสรญา ผดาเวช
62023014187 นางสาวณุภาวี สะกัญญา
62023014188 นางสาวภัคภร ทองเสวตร�
62023014189 นางสาวภัฑราภรณ� แก6วเกิด
62023014190 นางสาวพัชราภรณ� ปาคํา
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62023014191 นางสาววัชรา เงินอร�าม
62023014192 นางสาวศิริวรรณ เชียงคํา
62023014193 นางสาววราภรณ� นวลสุวรรณ�
62023014194 นายปฏิพล โคตรสงคราม
62023014195 นางสาวพาขวัญ ตรีเดชี
62023014196 นางสาวพลอยวารินทร� วราศรัย
62023014197 นางสาวกรรณิการ� ศรีโพธ์ิ
62023014198 นางสาวรัชฎาพร โสสุด
62023014199 นางสาวนุชรีย� บ6งเวียง
62023014200 นายชาญณรงค� เสือสมิง
62023014201 นายธนมงคล เจริญผล
62023014202 นางสาวณัฎฐา แก6วผึ่ง
62023014203 นางสาวพัชญาดา เกิดแก6ว
62023014204 นางสาวพิมลพรรณ ทองนิล
62023014205 นางสาวเพ็ญพร บัวสาย
62023014206 นางสาวนรินทร ทองแสน
62023014207 นางสาวกฤษณา ศรีเมือง
62023014208 นางสาวปริศนา ฉลองวงษ�
62023014209 นางสาวชนาภัทร ไวยภาษ
62023014210 นางสาวสุธิดา รัศมีนา
62023014211 นางสาวสุภัสสรา สังวาลย�วงษ�
62023014212 นางสาวอุทัยวรรณ กรวยทอง
62023014213 นางสาวปรินดา เอี่ยมโอภาส
62023014214 นายเสรี ขาวบริสุทธ์ิ
62023014215 นางสาววีรณา อ6วนล่ํา
62023014216 ว�าที่ร6อยตรีหญิงภัทธิยา สํารวล
62023014217 นางสาวชนาพร ศรีสุวรรณ
62023014218 นางสาวทรรศพร อินทพัฒน�
62023014219 นายคณาเดช จุณศรี
62023014220 นางสาวชื่นกมล ศรีกล�อม
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62023014221 นางสาวสุกัญญา แดงอร�าม
62023014222 นางสาวอุษณรัศม์ิ รักมาก
62023014223 นางสาวอารยา เวียงนนท�
62023014224 นางสาววรรนิภา กิจวิชา
62023014225 นางสาวอาภัสรา ทองกร
62023014226 นางสาวน้ําผึ้ง แย6มศรี
62023014227 นายมรกต วงษ�มี
62023014228 นางสาวมลฤดี ศรีนวลจันทร�
62023014229 นายภัทรพล เอมดี
62023014230 นายปาลวัฒน� อิสสอาด
62023014231 นางสาวอรณิชา แผ�พร
62023014232 นางสาวแก6วใจ พรมนิ่ม
62023014233 นางสาวจีราวรรณ ก่ิงมะลิ
62023014234 นางสาววรนุช นาถสีทา
62023014235 นางสาวรุ�งนภา สุขพร6อม
62023014236 นายภูมิพัฒน� สุขมาก
62023014237 นางสาวนริศรา สามี
62023014238 นายจักรกฤษ ย้ิมน6อย
62023014239 นางสาวปJยะนุช แสงมะหมัด
62023014240 นางสาวเพ็ชรา หอกลอง
62023014241 ว�าที่ร6อยตรีหญิงป1ทมาวดี โสภโนดร
62023014242 นางสาวดวงฤทัย ปJKนเขียน
62023014243 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุมาลี เอกศรี
62023014244 นางสาวพจนี มีเสือทอง
62023014245 นางสาวกัณณิกา แสนแวด
62023014246 นางสาวธิพาพร รอดเกตุกุล
62023014247 นายภูริช อนุสร
62023014248 นางปราณี แจ�มแจ6ง
62023014249 นายธนูศร แสนย�าง
62023014250 นายวิมล ขําจันทร�
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62023014251 นางสาวธาวินี ทรัพย�ผล
62023014252 นายพัฒน�ธนภักด์ิ อินทร�พรม
62023014253 นางสาวเพชรัตน� ต�างงาม
62023014254 นางสาวสุพัตรา ชุมแสง
62023014255 นายอานันท� จําลองกุล
62023014256 นางสาววรัญญา เรืองเดช
62023014257 นางภาวิณีย� ตรีพรม
62023014258 นางสาวสมฤดี มัทรา
62023014259 นางสาวเบญจมาศ บุญรอด
62023014260 นางสาวอภิสรา จีนอ�วม
62023014261 นางสาววนารี ทวีกสิกรรม
62023014262 นางสาวน้ําอ6อย ฉ่ิงทองคํา
62023014263 นางสาวทัศนีย� หอกคํา
62023014264 นายปฏิภาณ เจ็งวัฒนาพร
62023014265 นางสาวมัณฑนา จิระไอย�
62023014266 นางสาวตรีรัตน� ตรีอินทอง
62023014267 นางสาวชมพูนุท ฮวบหิน
62023014268 นายวีรศักด์ิ ชวดนุช
62023014269 นายเมธี มีป1ญญา
62023014270 นายสิทธิพร เรืองวงษ�งาม
62023014271 นางสาวสุกัญญา แก6วสกุณี
62023014272 นางสาววราภรณ� ปาลดี
62023014273 นางสาวเบญจมาศ กลิ่นกระจาย
62023014274 นางสาวศศินิภา อินทโชติ
62023014275 นางสาวสิริจันทร� ร�มโพธ์ิชี
62023014276 นางสาวกฤตยาภรณ� นพโสภณ
62023014277 นางสาวกาญจนา โพธ์ิสาขา
62023014278 นายนพรัตน� จาตา
62023014279 นายอธิป เบียะขุนทด
62023014280 นางสาวชญาดา สายเครื่อง
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62023014281 นางสาวอังศิมาพร ศรีสว�าง
62023014282 นายสถิรวิชญ� ภูมิศรีจันทร�
62023014283 นางสาวอรยา วิเศษพงษ�
62023014284 นางสาวพิศมัย ปNองปาน
62023014285 นายณัฐภูมิ ชูแสง
62023014286 นายนพพร ผิวนวล
62023014287 นางสาวพิไลพร ยอดเจริญ
62023014288 นายพงศธร ประทุมโพธ์ิ
62023014289 นางสาวจุฑามาศ ศรีธูป
62023014290 นางสาวรุ�งทิวา ขันสีรี
62023014291 นางสาวสุริวิภา ต้ังโต
62023014292 นายธรรมนูญ บัวเจริญ
62023014293 นายธันวพล วรรณลักษณ�
62023014294 นางสาวณญาดา สุขสมร
62023014295 นางสาวภารดี ทับทิมแดง
62023014296 นางสาววรนิษฐา วงศ�คําภา
62023014297 นายวีรภัทร จีนเจนกิจ
62023014298 นายวสันต� สังข�วิเศษ
62023014299 นายป;านตะวัน คํายนต�
62023014300 นางสาวณัฐกานต� ป1ญญาเครือ
62023014301 นางสาวชนิดดา ตรีวุฒิ
62023014302 นางสาวนิษฐ�ชลีย� ชัยรินทร�
62023014303 นางสาวธนภรณ� แก6วหลํา
62023014304 นางสาวรพีพรรณ สมบุญเกิด
62023014305 นางสาวเมธิสร ลือบรรเลง
62023014306 นางนวลละออง มณีรัตน�
62023014307 นายวิวัฒน� ทองเผือก
62023014308 นางสาวขวัญ สุขีฐาน
62023014309 นางสาวณัฐธยาน� กําลังรัมย�
62023014310 นายธนกฤต อํานวยพานิช
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62023014311 นายปJยังกูร พิบูลย�
62023014312 นางสาววิมลรัตน� นวมจิตต�
62023014313 นางสาวอนุสา สุโพธ์ิ
62023014314 นายไพบูลย� เจริญสลุง
62023014315 นางสาวทิศากร คําหวาน
62023014316 นายวิชุกร มะโนฟุ;น
62023014317 นางสาวเบญจมาภรณ� ไทยจํานงค�ศิลปF
62023014318 นายณัฐสิทธ์ิ คําพุฒ
62023014319 นายอิทธิพล ประก่ิง
62023014320 นางสาวปราชญา เสมอเหมือน
62023014321 นายสุริยา สายสกล
62023014322 นางสาวภาวินี ดิษสวน
62023014323 นางสาวจงรัก สาลี
62023014324 นางสาวภัทจิรา ไวยวุฒิ
62023014325 นายธิปพนธ� แปNงนวล
62023014326 นายสมหมาย แก6วม่ัน
62023014327 นายธีรพงศ� แซ�ลี้
62023014328 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิศรี
62023014329 นางสาวกมลรัตน� สุขประเสริฐ
62023014330 นางสาวศุจิกา พงษ�สกุล
62023014331 นายโอฬาร สุขสุแดน
62023014332 นางสาวอติพร สังขวิภาพจพิบูล
62023014333 นางสาวเฉลิมขวัญ จันทร�เชียงศรี
62023014334 นางสาวสรัญญา ปรีเปรม
62023014335 นางสาวสายฝน เสลารัตน�
62023014336 นายกุมภา กศนาวะโยธาโชติ
62023014337 นางสาวศริญญา ศิริปูน
62023014338 นางสาวอารยา แจ�มกระจ�าง
62023014339 นางสาวชนรินรัตน� ไกรสมภาค
62023014340 นางสาวปณิชกานต� บุญรมย�
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62023014341 นางสาวขวัญข6าว พลศักด์ิ
62023014342 นางสาวพิมพ�วิภา บรรจงเปลี่ยน
62023014343 นางสาวชิษณุชา จําปาเงิน
62023014344 นางสาวพรศิรินทร� บุญคุ�ย
62023014345 นางสาววีณา บัวเขียว
62023014346 นายนิรุต รูปพรมราช
62023014347 นางสาวสุดาพร ฤกษ�สงเคราะห�
62023014348 นางสาวปฏิญญา ไตรนาค
62023014349 นางสาวขนิษฐา เล�งล6วน
62023014350 นางสาวพันธ�ทิพย� โตเทศ
62023014351 นางเจษฎาพร มงคลจักรวาฬ
62023014352 นายปราชญ� บุญเพ็ง
62023014353 นายวันชัย ฉิมแปNน
62023014354 นางสาวภาพิมล ชุ�มกมล
62023014355 นางสาวสุนิสา ใหมทอง
62023014356 นางสาวอรวรรณ สีคําอ�อน
62023014357 นางสาวปราณิศา เคหะนาค
62023014358 นางสาวสมัชญา ยุทธโท
62023014359 นางสาววชิราพรรณ ป1Pนภู
62023014360 นางสุดา เจริญนนทสิทธ์ิ
62023014361 ว�าที่ร6อยตรีหญิงขวัญเรือน พรหมบุตร
62023014362 นางสาวพวงเพชร ศรีบุญเพ็ง
62023014363 นายมนัสวี นาคพงษ�พันธ�
62023014364 นางสาวทวินันท� จํานงนอก
62023014365 นายสักกรินทร� ขาวดี
62023014366 นายอิสระ อินตRะ
62023014367 นางสาวธนัดชา ประมวล
62023014368 นางสาวปฐมา หาเรือนทรง
62023014369 นายจีรัชญ� ผลสุข
62023014370 นางทิพย�เนตร วินทะไชย
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62023014371 นางสาวมุกฑิตา โรจน�พิบูลสถิตย�
62023014372 นายปฏิพัทธ� เกตุโพธ์ิทอง
62023014373 นางสาววิศนี สรรพกิจจานนท�
62023014374 นายเนตินัย ดาวประดับวงษ�
62023014375 นายศรุติพัฒน� แถมสุข
62023014376 นางสาวจิรนุช หาวัน
62023014377 นางสาวอภินทร�พร ภู�เพชร
62023014378 นางสาวอรุณรัตน� คล6ายสวัสด์ิ
62023014379 นายนพพล ทองจันทร�
62023014380 นางสาวพรชนารถ วัจรินทร�
62023014381 นางสาวพิมผกาวัลย� จันทร�งาม
62023014382 นางสาวชวิศา ทองสุทธ์ิ
62023014383 นางสาวปJยวดี คล6ายนาค
62023014384 นายวัชรพล อยู�สม
62023014385 นางสาวณัชชา จุลนันท�
62023014386 นางสาวสิริวิภา สุดศรี
62023014387 นายณรงค�ศักด์ิ กันเหตุ
62023014388 นายปฐมพร รสหอม
62023014389 นางสาววัชราภรณ� ร6ายกลับดี
62023014390 นางสาววรัญญา เอื้อเฟUPอพันธ�
62023014391 นายกรกช เปMKยมท�าน
62023014392 นางสาววลักษ�สุฎา พลเสน
62023014393 นางสาวณัฐวดี พัสสร
62023014394 นางสาวอัจฉรี โฮ6คร6าม
62023014395 นางสาวณัฎฐ�ษรา โชติศรีวรพล
62023014396 นายแสนไกร สุวรรณไตร
62023014397 นางสาวปJยาพัชร วัสธูป
62023014398 นายวชิรพงศ� โฮมประเสริฐ
62023014399 นางสาวอลิสรา มัชชะ
62023014400 นางสาวนิษิตา คําเพ็ง
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62023014401 นายณัฐวุฒิ จันทร�เชื้อ
62023014402 นางสาวเพ็ญประภา รินสมพร
62023014403 นายวสุกฤต สุมาลานุกูล
62023014404 นางสาวสุธีรา ศัพท�อนันต�
62023014405 นายอดิศักด์ิ พวงบานเย็น
62023014406 นายสุภัทร ธาตะกูล
62023014407 นางสุนันทา ชมอินทร�
62023014408 นางสาวประภัสสร มงคลสาร
62023014409 นางสาวนันทพร เสื่อทอง
62023014410 นางสาวจามจุรี เพ็งโอภาส
62023014411 นางสาวนันทิดา ขันธศักด์ิ
62023014412 นายภัทรพล ขําพวง
62023014413 นางสาวอารีรัตน� นกเล็ก
62023014414 นางสาวสุพรรณี สาธุชาติ
62023014415 นางสาวปรีญาณัฐ พวงมาลี
62023014416 นางสาวชลธิชา เชาวนา
62023014417 นายสุพศิน ทานธรรม
62023014418 นางสาวสุณิสา ไกรยสิทธ์ิ
62023014419 นางสาวอมรรัตน� ราชโลหะ
62023014420 นางสาวกัลยา ประมาณเมือง
62023014421 นางสาวกาญจนาณัฐ สุป1ญญา
62023014422 นางสาวมัทนา จันชีวิน
62023014423 นางสาวรุ�งทิพย� ศรีอ�อนดี
62023014424 นางสาวนุชจรี อรรถกวี
62023014425 นางสาวเพชรลดา ห6อยประเวช
62023014426 นางสาวมินตรา สนผา
62023014427 นางสาวรุจิรา สมณา
62023014428 นางสาวชุติมณฑน� ชัยเดช
62023014429 นายศมพล นิพัทธ�โยธิน
62023014430 นางสาวเจษราพรรณ ขุนสูงเนิน
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62023014431 นางสาววิไลวรรณ ไกรยศ
62023014432 นางสาวจารุวรรณ เผ�าชวด
62023014433 ว�าที่ ร.ต.หญิงวัลยา โปรณะ
62023014434 นางสาวอารีรัตน� จันทร�ชื่น
62023014435 นางสาวพัชรศิริ ทัศนศรี
62023014436 ว�าที่ร6อยตรีหญิงชนิดา คุ6มครอง
62023014437 นางสาวศิวาพร สดคมขํา
62023014438 นางสาวจุฑาทิพย� กรรณสูตร
62023014439 นางสาวธนสร ชาวนาฝNาย
62023014440 นางสาวสุวิรัส กิจฉัย
62023014441 นางสาวณัฐมล วงษาเทียม
62023014442 นางสาวพิมพ�วิมล สมพงษ�
62023014443 นายอานันท� เจิมมงคล
62023014444 นางสาวอัจฉรา บุญสา
62023014445 นางสาวศิริลักษณ� ต�วนเทศ
62023014446 นายสกล ทรัพย�มูล
62023014447 นางสาวสมสุดา ไพบูลย�พัฒนพงษ�
62023014448 นางสาวไอรดา มาลาอี
62023014449 นางสาวพรพิมล เก้ือกูล
62023014450 นายสนธยา ตาวุ�น
62023014451 นางสาวชนัญชิดา จันขัน
62023014452 นายณัฐกิตต์ิ ขําพร6อม
62023014453 นางสาวปภาวรินท� วงศ�ปา
62023014454 นางสาวกัณฐิกา ศรีวิเชียร
62023014455 นางสาวยุวดี รุญเจริญ
62023014456 นางสาวณัฐธิยา คนดี
62023014457 นายอนันต�ภัทร� แสงขํา
62023014458 นางสาวอ6อมจิต มาตย�จันโท
62023014459 นางสาวเมธานันท� พันธุ�เณร
62023014460 นางสาวพรทิพย� ไทยประคอง
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62023014461 นายประสิทธ์ิ ผาผ�อง
62023014462 นางสาวอนุสรา คําเตจา
62023014463 นายธนัท โฉมชัย
62023014464 นางสาวขเนฐ ไหลพ่ึงทอง
62023014465 นายวุฒิไกร ฟองลม
62023014466 นางสุภินดา นันตาใหม�
62023014467 ว�าที่ร6อยตรีวสันต� มินเทน
62023014468 นางสาวชมดาว แปNงนุช
62023014469 นางสาวจิดาภา หอมสุคนธ�
62023014470 นางภัทราพร ธุระตา
62023014471 นายณัฐภูมิ ทํากินดี
62023014472 นายวิทวัส ผูกรักษ�
62023014473 ว�าที่ร6อยตรีชินวัฒน� บุญสุวรรณ
62023014474 นายจักรพันธุ� จุลอุณห�
62023014475 นายจักรพล จริยฐิตินันท�
62023014476 นางพนิดา โตแก6ว
62023014477 นางสาวป1ทมา อยู�ศรี
62023014478 นางสาวศรีมาลา โพธ์ิทอง
62023014479 นายสุริยา ขันแก6ว
62023014480 นางสาวชนกนันท� สุภาจันทร�
62023014481 นางสาวสุนิสา มาลาศรี
62023014482 นางสาววิไลวัลย� อ�องสอาด
62023014483 นายเสกสิทธ์ิ ยาวิเศษ
62023014484 นางสาวภคภัทร หัทยามาตย�
62023014485 นางสาวณัฐสินี วัดสง�า
62023014486 นายวีระ ทองสีดํา
62023014487 นางสาวสุลีพร เครือวงษา
62023014488 นางสาวสุรางคณา ศรสุรินทร�
62023014489 นางสาววิชุดา กล่ําแพร
62023014490 นางสาวกัลยรัตน� ปานวิเชียร
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62023014491 นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล
62023014492 นางสาวอรญา พร6อมแก6ว
62023014493 นางสาวกัลยรัตน� แววภิรมย�
62023014494 นางสาวกฤษณา ศรีตะรัตน�
62023014495 นางสาวลัดดาวัลย� กาฬภักดี
62023014496 นางสาวพรเพ็ญพร ถาวงษ�กลาง
62023014497 นายกานต� บุตรลพ
62023014498 นางสาวสุกัญญา เขิมสูงเนิน
62023014499 นางสาวอรทัย เดชยศดี
62023014500 นางณิชนันทน� แก6วโท
62023014501 นายป1ทมากร อินสว�าง
62023014502 นางสาวรุ6งจิรา ช�วยบํารุง
62023014503 นางสาวสมาพร ศรีพันลํา
62023014504 นางสาววิภาภรณ� ทองเทศ
62023014505 นายปุญยวัจน� พานมะลิ
62023014506 นายธรรมภณ ศรีทอง
62023014507 นายธนากร คําภิรานนท�
62023014508 นางสาวนิสา ลายพิกุล
62023014509 นางสาวกิติมา จ�ารักษ�
62023014510 นายกีรติ สมานพันธ�
62023014511 นางสาวภัสรา นันทมานนท�
62023014512 นางสาวรัตนา เรืองสาคร
62023014513 นายธนวัฒน� จิตรเอื้อตระกูล
62023014514 นางสาวณัฐรุจา เกิดพันธ�
62023014515 นายเอกรัตน� โยแสง
62023014516 นายวัชระ ลีคําแหง
62023014517 นายเสกสรร สุขสมบุญ
62023014518 นายเอกพล ยอดดําเนิน
62023014519 นางสาวเพ็ญระพี คงชนะ
62023014520 นางสาวอภิรญา ตันตระกูล
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62023014521 นางสาวกนกกาญจน� พงษ�ติดพัด
62023014522 นางสาวประวีณา เจริญสลุง
62023014523 นายเอกบุตร สว�างศรี
62023014524 นางสาวสุนิสา ม่ันต�อ
62023014525 นางสาวชลินทร�อร อินทร�ใจเอื้อ
62023014526 นายจักรพงษ� ธรรมไชย
62023014527 นางสาวขทัช สุวรรณหงษ�
62023014528 นางสาวกุลนภา สมานพันธุ�
62023014529 นางสาวเพชรรัตน� สนธิญาติ
62023014530 นายสุรศักด์ิ สุขแพทย�
62023014531 นางสาวอัฐภิญญา สิงห�สกุล
62023014532 นายชวัลณัฏฐ� นันทิชาธนาศิริ
62023014533 นางสาวเปรมยุดา มีสมอรรถ
62023014534 นางสาวบุษยามาศ บวบทอง
62023014535 นางสาวกมลวรรณ ราชพัฒน�
62023014536 นายป1ฐวรา เลี่ยมสกุล
62023014537 นางสาวจิราพร แก6วลอยฟNา
62023014538 นางสาวชัญญานุช ชมนิ่ม
62023014539 นางสาวอาภัทสรณ� เปMยทอง
62023014540 นางสาวมยุรา อรรถพจนี
62023014541 นางสาวฐิติรัตน� เกตุนวม
62023014542 นางสาวจิตรลดา สุขขวัญ
62023014543 นางสาวเปมิกา เป]นสุข
62023014544 นางสาวนันทรส อินทร�จันทร�
62023014545 นางสาวอันธิกา เหล็กเพ็ชร
62023014546 นางสาวชิดชนก นิลพลับ
62023014547 นายวรพล ภู�โพธ์ิ
62023014548 นางสาวอริสรา พงษ�ประยูร
62023014549 นายเกียรติวงศ� บํารุงราชภักดี
62023014550 นายศุภกร โนราช
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62023014551 นางสาวนิศารัตน� เดชเดชา
62023014552 นางอัณศยา สร6อยพูล
62023014553 นางสาวสาวิตรี ศรีประเทศ
62023014554 นางสาวพจีรจิต เกษมสินธุ
62023014555 นางสาวนิตยา กรอบทอง
62023014556 นายส�งศักด์ิ ต6นบุตร
62023014557 นายสุรพงษ� ธรรมมา
62023014558 ว�าที่ ร.ต.หญิงวิไลวรรณ เฉลยวาเรศ
62023014559 นางสาวจุฑามาส ปJKนทอง
62023014560 ว�าที่ร6อยตรีพัฐพงศ� มาเกตุ
62023014561 นางสาวอันตรา ชูประเสริฐ
62023014562 นางสุกัญญา ทาตะรัตน�
62023014563 นางสาวสุทธินันท� มาสุข
62023014564 นางสาวจุฑามาศ เฉลยสัตย�
62023014565 นางสาวพิมพ�ปวีณ� สุรภาพีรภาส
62023014566 นางสาวสุพรรณี คํามี
62023014567 นายกนกศักด์ิ ผ�องศรัทธา
62023014568 นายพิทยา ศรีบุญนาค
62023014569 นางสาวกมลชนก กิจเลิศโสภณ
62023014570 นางสาวอัจฉรา ศรีวิเชียร
62023014571 นายเนตินัย โคตรไมตรี
62023014572 นายศรัณย� สีเหลือง
62023014573 นางสาวพิศมัย พรหมดวง
62023014574 นางสาวรัชนก เทศเขียว
62023014575 นางสาววรางคณา เวสสุวรรณ
62023014576 นางสาวชฎาธาร มีคง
62023014577 นายกมล หอมหวล
62023014578 นางสาวสุริษา สุ�มใหญ�
62023014579 ว�าที่รตบวร ศรีถาวร
62023014580 นายอรรถพล พลหลํา
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62023014581 นางสาวดวงกมล กาศสกุล
62023014582 นางสาวมาริสา เสิมกลิ่น
62023014583 นางสาวปานทิพย� บุญสาร
62023014584 นายกานต� พุ�มพวง
62023014585 นางสาวกรรณิการ� พุ�มฉาก
62023014586 นางสาวณิชา ทองไพรวรรณ
62023014587 นางสาวทรายขวัญ ครองเคหา
62023014588 นายขจรวิทย� เผือกเนียร
62023014589 นางสาวอรุณี มานพ
62023014590 นางสาวจุฑาพัจน� บรรดาศักด์ิ
62023014591 นางสาวอลิษา ไกรทัต
62023014592 นางสาววัชราภรณ� เหล�าอินทร�
62023014593 นายธนวัฒน� มงคลล้ํา
62023014594 นางสาววรวรรณ แสงสุวรรณ
62023014595 นางสาวนุชจรีย� มัทธยาส
62023014596 นางสาวขวัญเรือน อ6อยขาว
62023014597 นางสาวสุชาวลี พูลผล
62023014598 นางสาววิสา ชะทินทร
62023014599 นางสาวจิรัฏฐ� คงสมขวัญ
62023014600 นางสาวสิริกาญจน� โชคไพรวรรณ�
62023014601 นางสาวเบญจรัตน� จ6ากล่ํา
62023014602 นายทวีศักด์ิ จิตร�ถนอม
62023014603 นายสุขุม วรรคตอน
62023014604 นางสาววรรณกรณ� เผ�าพันแปลก
62023014605 นางสาวพัตราพร ไชยสงวนสุข
62023014606 นายสิทธิพัฒน� กว6างเจริญกิจ
62023014607 นางสาวสุพรรณี พันพ่ึง
62023014608 นางสาววิชุตา ฤทธิญาณ
62023014609 นางสาวอารียา กลิ่นพยอม
62023014610 นางสาวสุภาวดี พุฒชาลี
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62023014611 นางสาวภัทราภรณ� เกิดศักด์ิ
62023014612 นายกิตติธัช กินนร
62023014613 นางสาวสิริกัญญา ทองนพ
62023014614 นางสาวนัฐชา พฤทธิสาริกร
62023014615 นางสาววาสนา ลอยลม
62023014616 นางสาวรุ�งนภา พรมดวง
62023014617 นางสาวนันท�นภัส พิพัทกรี
62023014618 นางสาวภัคจิรา เพียรรักษ�
62023014619 นางสาวรัศม์ิภัสสร ฤทธิฉายา
62023014620 นายพรพจน� จันทร
62023014621 นางทวีรัตน� นิลวัชราภรณ�
62023014622 นายศุภกิจ ศรีสังข�
62023014623 นางสาวประนอม วรรณวินัย
62023014624 นายภัทรพงศ� เจนใจ
62023014625 นายธนกร อินทรัศมี
62023014626 นางสาวกิติวรรณ เต็มถุง
62023014627 นางสาวทินาพร มาตย�ชาวนา
62023014628 นางสาวภิรมย�รัตน� ภิรมย�รื่น
62023014629 นางสาวกมลทิพย� พบพิพัก
62023014630 นายอรชุน พิมสวรรค�
62023014631 นางสาวรักติบูล จิสกุล
62023014632 นางสาวอัมรา ศิริพันธุ�
62023014633 นายธนารักษ� อุปจันโท
62023014634 นางสาวพัชชา ละมุดเทศ
62023014635 นางสาวสุนิตรา แสงเย็น
62023014636 นางสาวชลธิชา นามแก6ว
62023014637 นางสาวจิตต์ิโสภิณ หงษ�เวียงจันทร�
62023014638 นางพัชรียา สุทธลักษณ�
62023014639 นางสาวรัฐกานต� คํารัตน�
62023014640 นางสาวนิจวรรณ ใจสุข
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62023014641 นางสาวสินธารา ขันตี
62023014642 นางสาวไอริณ เทียนเงิน
62023014643 นางสาวกชกร ภิบาลทรัพย�
62023014644 นายกรพัฒน� นันตะเสนีย�
62023014645 นายธนภัทร ชินประหัษฐ�
62023014646 นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน�
62023014647 นางสาวบุษกร เศียรอุ�น
62023014648 นางสาววิไลลักษณ� เอี่ยมวิไลย�
62023014649 นางสาวฐิติปภา บุรุษเวศน�
62023014650 นางสาวกนกพร ก่ิงเกตุ
62023014651 นางสาวณีรนุช ปMKแก6ว
62023014652 นางสาวขวัญดาว โอธาตะ
62023014653 นางสาวธิติยา บุญเสนา
62023014654 นางสาวพรรณรุจี พิศาลสังฆคุณ
62023014655 นางชุติมณฑน� ทองสุข
62023014656 นางสาวอรพินท� มะปรางหวาน
62023014657 นางรัตนา นพไธสง
62023014658 นางสาวศิริรัตน� คงม่ัน
62023014659 นางสาววรรณสุรียุ วงษ�สุวรรณ
62023014660 นางสาวอาคิรา วงษ�พยอม
62023014661 นายยุทธชัย หินชีระนันท�
62023014662 นางสาวกรธิศา เพชรประสม
62023014663 นางกนกอร แสงบัวเผื่อน
62023014664 นางสาวธารารัตน� เอมสมบูรณ�
62023014665 นางสาวชรัญดา ต�ายโต
62023014666 นางสาวธัชพรรณ สามารถ
62023014667 นางสาวสายพิณ บรรจง
62023014668 นางสาวประภัสรา เป]ดทอง
62023014669 นายศักด์ิดา น6อยเจริญ
62023014670 นายกฎนคร สมประสงค�
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62023014671 นางสาวสิริพรวดี สินคณาวงศ�
62023014672 นายศตวรรษ ฟ1กผล
62023014673 นายสถาพร อินทร�กรุงเก�า
62023014674 นายกฤษดา เภากล�อม
62023014675 นางสาววาสนา ทะมานนท�
62023014676 นางสาวพัชราภรณ� ทิมไทย
62023014677 นางสาวสุพัตรา พระพรหม
62023014678 นายยุรนันท� พันธ�จง
62023014679 นางสาวดวงฤทัย กรจันทร�ดี
62023014680 นางสาวสุจิตรา รักถ่ินฐาน
62023014681 นางสาวไพรินทร� ชูสาตร
62023014682 นางสาวพนิดา ทารัตน�
62023014683 นางสาวสุมีนตรา เจริญพล
62023014684 นายอภิเชษฐ� อรรถภาพ
62023014685 นางสาวณัฐริกา อ�องแช�ม
62023014686 นายญาณวัฒน� เรืองเถาะ
62023014687 นางสาวณิชาภา อ�อนลออ
62023014688 นายสหรัฐ ต้ังธงชัย
62023014689 นางสาวจิราภา แก6วมหาวงษ�
62023014690 นางสาวภริดา คลี่แปNง
62023014691 นางสาวอมรรัตน� เกรียงไกร
62023014692 นายธวัชชัย ตRะกาบโพ
62023014693 นางสาวนภัสวรรณ ขุมโมกข�
62023014694 นางสาวนุชรี ภู�ห6อย
62023014695 นางสาวปวรวรรณ วรรณาลัย
62023014696 นางสาวทิพวิมล กิจอรุณกูล
62023014697 นางสาวดวงกมล นกอินทรีย�
62023014698 นางสาวนรกมล ปลูกรักษ�
62023014699 นางสาววิภาภรณ� เถาว�ท�อน
62023014700 นางสาวสมฤดี ศรีวิเชียร
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62023014701 นางสาวสุภาวดี อนุสนธ์ิ
62023014702 นางสาวรัชวรรณ เลิศคําฟู
62023014703 นางสาวสุพรรณี ศรีสมบัติ
62023014704 นางสาววีรกัญญา เกิดจินดา
62023014705 นายนิรุช ขันตี
62023014706 นางสาวจิรารักษ� ดิษบรรจง
62023014707 นางสาวณัชธิญา ทวีรัตน�
62023014708 นางสาวพัชณี ศรีคราม
62023014709 นางสาวรวิสรา ทองผึ้ง
62023014710 นางสาวพัทธนันท� จมมา
62023014711 นางสาวณภัชนันท� รุ�งแจ6ง
62023014712 นางสาวอชิรญา คําปูนเปรียบ
62023014713 นางสาวจารุวรรณ เสือเหลือง
62023014714 นางสาวสุวดี ฤทธิเดช
62023014715 นางสาวป1ญญารัตน� กองประดิษฐ
62023014716 นางสาวกัณณรินทร� โชติวรวณิชย�
62023014717 นายภานุพงศ� แสนธิ
62023014718 นางสาวจิติรัตน� หอมหวล
62023014719 นางสาวโสรยา อินดวง
62023014720 นางสาวศุภธิดา ศรีทะนันชัย
62023014721 นายปวเรศ อรุณเกตุ
62023014722 นางสาววันนิดา เผือกพิบูลย�
62023014723 นายชาญยุทธ ทองจรัส
62023014724 นางสาววันเพ็ญ กองจันทร�
62023014725 นางสาวก่ิงกาญจน� ดอกพุฒซ6อน
62023014726 นายสราวุธ สุวรรณวารี
62023014727 นางสาวชุติกาญจน� เจาะรอด
62023014728 นางสาวมนธิรา เกิดเสม
62023014729 นางสาวนุชจรี แผนทั่ง
62023014730 นางสาวลภัสสินี ป1ญญามี
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62023014731 นางสาวศศิประภา บุญวิรัตน�
62023014732 นางสาวเนตรนภา อักษร
62023014733 นายนิติสิทธ์ิ กลั่นน้ําทิพย�
62023014734 นางสาวณัฐชฎาภรณ� หาญน6อย
62023014735 นางสาวสุวารี นัยศิริ
62023014736 นางสาวสุธิดา ศรีศุภทรัพย�
62023014737 นายพรเทพ เกิดพิทักษ�
62023014738 นางสาวชนากานต� จําอวด
62023014739 นายจักรภพ สีต้ือ
62023014740 นางสาวรัชฎาภรณ� โพธ์ิบ�าย
62023014741 นายรวิพล ทองแจ6ง
62023014742 นายณัฐปภัสร� ประสานสุขถาวร
62023014743 นางสาวธิติพร วงค�ศิริ
62023014744 นางสาวสุธาสินี อ�อนตา
62023014745 นางสาวจิราภา แย6มกลิ่น
62023014746 นายกฤษฎา แก6ววิลัย
62023014747 นายสุนทร แน�งน6อย
62023014748 นายบัณฑิต สิงห�ทอง
62023014749 นายนรากร อรุณศรี
62023014750 นางสาวปริญญาภรณ� จิตต�สวัสด์ิไทย
62023014751 นางสาวธัญญาเรศ ทะนนศรี
62023014752 นางสาวณิชกานต� ยอดเกิด
62023014753 นางสาวจันธิมา วันชูเชิด
62023014754 นายวุตติภัทร ปลอดทอง
62023014755 นายวรพจน� ไชยสาลี
62023014756 นางสกาวเดือน ช�างประดิษฐ�
62023014757 นางสาวเจนจิรา นันไชศิลปF
62023014758 นางสาวภคพร พรมแก6วต�อ
62023014759 นางสาวจารุวรรณ เสือเกิด
62023014760 นางสาวมนทกานต� แตงศรี
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62023014761 นายณัฐพล รัตนวุฒิรัตน�
62023014762 นางสาวอิศราพร ธูปทอง
62023014763 นายพิเชษฐ� รัมมะนพ
62023014764 นางสาวสายชล หวังพิทักษ�วงศ�
62023014765 นายภาคย� กวีกรณ�พรกุล
62023014766 นายนฤดล สว�างใจ
62023014767 นางสาวสิริรัตน� พรหมทอง
62023014768 นางสาวสุกัญญา มโนรื่น
62023014769 นางสาวนุสบา สอนสืบ
62023014770 นายธีระวัฒน� สมัครเกษตรกร
62023014771 นายดลธรรม กลั่นศรี
62023014772 นางสาวศศิรัศม์ิ คงประเสริฐ
62023014773 นายธีระยุทธ แสงเผือก
62023014774 นางสาวภรณ�ทิภา เภสา
62023014775 นางสาววนัชพร เรืองเกษม
62023014776 นางสาวกรุณา มณีวงษ�
62023014777 นางสาวนรีวรรณ ลีศรี
62023014778 นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร�กลัด
62023014779 นายกิตติพงษ� ป1ญญาภู
62023014780 นายธนพงษ� ทนุเสริม
62023014781 นางสาวชนกสุดา ช�างทองคํา
62023014782 นางสาวภัทราภรณ� เหลือสิงห�กุล
62023014783 นางสาววราพิชญ� ภูบุญเติม
62023014784 นางสาวศิวพร ดีชิต
62023014785 นางสาวเบญจวรรณ เพ็ชรเจริญสุข
62023014786 นายพงษ�พิทักษ� ลาวัลย�
62023014787 นางสาวปราณี มาตศักดา
62023014788 นางสาวสุพิชชา ชลาลัย
62023014789 นางสาวสุพรทิพย� พูลกัน
62023014790 นางสาววรัญญา รุ�งเรือง
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62023014791 นางสาวนิจวรีย� กาญจนสุระกิจ
62023014792 นางสาวนฤวรรณ มะลิพวง
62023014793 นางสาวศิตานันท� อุ�นทรัพย�
62023014794 นางสาวศิวนาถ สําลี
62023014795 นางสาวนิษฐา เข่ือนแก6ว
62023014796 นางสาวสิตานัน ฉิมพาลี
62023014797 นางสาวพรประภา ภู�เล็ก
62023014798 นางสาวพิมธิพรรณ ชัยสุวรรณรักษ�
62023014799 นายเกียรติศักด์ิ พุ�มพวง
62023014800 นางสาวสุรีวัลย� วงษ�เปMย
62023014801 นางสาวพลอยไพลิน ขาวหอมกลิ่น
62023014802 นางสาวสาริยา ทองนาเพียง
62023014803 นางสาวอรทัย ปานคร6าม
62023014804 นางสาววารินทร� เลาะเมาะห�
62023014805 นายสมพร พาต�อ
62023014806 นายทศพล สุขจิตร�
62023014807 นางสาวนันท�มนัส ทัดทอง
62023014808 นางสาววรรณฤดี ควรพินิจ
62023014809 นายเศรษฐ�ชา งามมานะ
62023014810 นางสาวกนกพร แสนทวี
62023014811 นางสาวภานิการ� มิจะติ
62023014812 นายฐาเอก ปานเจริญกุล
62023014813 นางสาวพัชรี ท6าวโพธ์ิเอน
62023014814 นางสาวกนกอร โพธ์ิเต้ีย
62023014815 นายปวิธ พจน�จําเนียร
62023014816 นางสาวณัฐธิณี ชาวส6าน
62023014817 นางสาวชุลีพร กองเพ่ิมพูล
62023014818 นายกฤษดา ตระกูลพรหม
62023014819 นางสาววีณา ผดุงกมล
62023014820 นางสาวจิรภิญญา แก6วภิรมย�
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62023014821 นางสาวนิภาพร ช6างทองคํา
62023014822 นางสาวจันทนา กลมเกลี้ยง
62023014823 นางสาวชลาลัย ศรีเงินทรัพย�
62023014824 นางสาววิไลลักษณ� โหมสันเทียะ
62023014825 นางสาวสุธิดา ติงป1น
62023014826 นายวัชรินทร� สว�างศรี
62023014827 นางสาวจุฬาลักษณ� ขันธศักด์ิ
62023014828 นางสาวสุพรรษา เกิดสาสน�
62023014829 นางสาวดารณี สุขประสาท
62023014830 นางสาวสุกัญญา บุษราคํา
62023014831 นางสาวกฤติยา กุลบุญ
62023014832 นางสาวชนิสรา อิ่มสําราญ
62023014833 นางสาวณัฐพร ทิพวัฒน�
62023014834 นายธนพล วงษ�สมาน
62023014835 นางสาววลัย แจ�มจํารูญ
62023014836 นายชนะชัย พุมมา
62023014837 นายศราวุฒิ ส6มจีน
62023014838 นายเฉลิมพงศ� รุ�งกําจัด
62023014839 นางสาววันวิสา บุญมี
62023014840 นางสาวกาญจนา อาจหาญ
62023014841 นางสาวศรินทิพย� ทองแท6
62023014842 นายจิรทีปต� ม่ังค่ัง
62023014843 นายอมรเทพ อินอ�อน
62023014844 นางสาวมะลิวัลย� อินภูวงค�
62023014845 นางสาวดวงชีวัน ทิพย�สุวรรณ
62023014846 นางสาววรรณพร อุสาหะ
62023014847 นายณัฐชา อยู�เป]นแก6ว
62023014848 นางสาวทิวาภรณ� มาลาวงษ�
62023014849 นางสาวอาทิยากร อินรัญ
62023014850 นางสาวอติกานต� ลีลากร
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62023014851 นางสาวพลอยพรรณ จารุเพ็ง
62023014852 นางสาวสุภานันท� พรหมประพันธ�
62023014853 นางสาวพรศิริ แจ6งอุบล
62023014854 นายกฤษฎา ดวงแก6ว
62023014855 นางสาวศศิวรัญปFกาญน� ฝ1Pนหม่ืน
62023014856 ว�าที่ ร.ต.สมัคร จันทร
62023014857 นายจีรวัฒน� บุญยะกา
62023014858 นางสาววิลาวัณย� เล็กมี
62023014859 นางสาวกนกวรรณ วรรณวัตร
62023014860 นายสิทธิโชค จันทร�แย6ม
62023014861 นางสาวปานศิริพร ชะทินทร
62023014862 นายสุวัจน� มาสะอาด
62023014863 นางสาวกมลรัตน� ประศิริ
62023014864 นายสรพล ต้ังศรีไพร
62023014865 ว�าที่ ร.ต.พีระพล การัน
62023014866 นางสาวธนาภรณ� สังข�ทิพย�
62023014867 นายเอกพันธุ� ทองสุข
62023014868 นางสาวศิริพร ปNองจิตใส
62023014869 นางสาวสุรีพร ฉายอรุณ
62023014870 นางสาวเดือนเพ็ญ จันทร�เผือก
62023014871 นางสาวรวิพร รักษากานน
62023014872 นางสาวสกาววรรณ� บัวลี
62023014873 นางมณีโชติรส เกิดป1ญญา
62023014874 นายเสฐียรพงษ� จรรยหาญ
62023014875 นายพงศกาณฑ� ทานจิตร�
62023014876 นางสาวชิดชนก แย6มสรวล
62023014877 นายธนชิต เนียมวงษ�
62023014878 นายนพดล ดีไทย
62023014879 นายพิพัฒน�พงษ� กองหนู
62023014880 นางสาวอนงค� เนตรเถ่ือน
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62023014881 นายสมชาติ หยกย่ิงเจริญลาภ
62023014882 นายกฤษณะ พูลทวี
62023014883 นางสาวธิดารัตน� จันทร�เขียว
62023014884 นางสาวปวีณา ชูจุ6ย
62023014885 นางสาววัลยา พานทอง
62023014886 นางสาวอรพรรณ คล6ายเดช
62023014887 นางสาวกิตติยา อยู�คง
62023014888 นางสาวสุธัญญา เพ่ิมพล
62023014889 นางสาวชมทิศา สุขสมโสตร
62023014890 นายวีรพงษ� อุ�นละม6าย
62023014891 นายอนนต� เมืองคง
62023014892 นายวุฒิพันธุ� ตนาวรรณ
62023014893 นางสาวหทัยชนก อภิรัตนพันธุ�
62023014894 นางสาววิภาวี ย้ิมยวล
62023014895 นายภัทรศิลปF ชุนถนอม
62023014896 นายป1ญญากร ใจเจริญ
62023014897 นายกิตติภัฎ มณีวรรณ
62023014898 นายกฤษณะ กลิ่นเมือง
62023014899 นางพัชริกา พันธุ�มณี
62023014900 นายจักรกฤษณ� จันทวิมล
62023014901 นางสาวนิศานาถ บุญดล
62023014902 นางสาวจันทธิภา กนกพรไพบูลย�
62023014903 นายพิภพ บานแย6ม
62023014904 นางสาวกชกร ช6างทอง
62023014905 ว�าที่ร6อยตรีหญิงเกศแก6ว มาเที่ยง
62023014906 นางสาวศศิพร อัมฤทธ์ิ
62023014907 นางศลิษา ศรีแผ6ว
62023014908 นางสาวกัญญาลักษณ� เกิดลาภ
62023014909 นางสาวสุวิมล แสนพล
62023014910 นางสาวสุจิตตา เนตรนพ

หน6า 497 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023014911 นางสาวสราลักษณ� ผลพระ
62023014912 นายพงศ�พันธุ� ชูทรัพย�
62023014913 นางสาวศุลีพร เกษวิทย�
62023014914 นางสาวกัญญาภัทร เรียงสันเทียะ
62023014915 นางสาววิรญา ถนอมเนื้อ
62023014916 นางสาวญาณวรรณ ชายี
62023014917 นางสาวชนิดา ปานอินทร�
62023014918 นางสาวชลิตา ศรีลา
62023014919 นางสาวธีมา ม�วงเชียง
62023014920 นางสาวคณิตา ทองลอย
62023014921 นางสาวสุนิล ระงับภัย
62023014922 นางสาวอังศุมาริน วงษ�คํานา
62023014923 นางสาวน้ําฝน พุฒศิริ
62023014924 นางสาวชุติมา บินเรโบ
62023014925 นางสาวรัชภร พุ�มจันทร�
62023014926 นายจรณินท� ยุวภูษิตานนท�
62023014927 นายอนุวัตร ดวงแก6ว
62023014928 นางสาวกัณฐาภรณ� ทองโสภา
62023014929 นางสาววันวิสา สุขาเจริญ
62023014930 นางสาวสุภาวดี โชติธนะ
62023014931 นางสาวณัฐญา เฉลิมพงษ�
62023014932 นางสาวภาณุมาศ โพนแพง
62023014933 นางสาวสุพิชญ�ชญา ต6นเงิน
62023014934 นางสาวทิพวรรณ พรรณาภพ
62023014935 นางสาวเอมอร เกตุฉาย
62023014936 นายธิติพันธ� อนุศาสนนันท�
62023014937 นายกัญจน� สวัสด์ินพรัตน�
62023014938 นางสาวพิชชาภา ป1Pนตระกูล
62023014939 นางสาวสุภัทพรรณ จันทวงษ�
62023014940 นางสาวเจศิตา สารเสน
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62023014941 นางสาวอุษณีย� แก6วนิล
62023014942 นางสาววิราวรรณ เหลือแต�เงิน
62023014943 นายวสุรัตน� โพธิ
62023014944 นางสาวสุรีรัตน� บุตรพงษ�
62023014945 นายศิรชัช สาระพงษ�
62023014946 นางสาวเอมอร บํารุงภูมิ
62023014947 นางสาวรัตนาวลี ศิริยุทธ
62023014948 นางสาวศศิวิมล วงษ�แสงจันทร�
62023014949 นางสาวสิริรัตน� ทองดี
62023014950 นางสาววรินทร เกษม
62023014951 นางสาวชรินรัตน� เสียงสังข�
62023014952 นางสาวกานติมา เรืองสุกใส
62023014953 นางสาวสุชาวดี ราชทวี
62023014954 นางสาววราภรณ� วิจิตร
62023014955 นางสาวกรณิศ สุดาเดช
62023014956 นายอิทธิพัทธ� ดอกไม6งาม
62023014957 นางสาวสุดารัตน� เจริญสุข
62023014958 นางสาวนทิยา ภาณูนฤมิต
62023014959 นางสาวดวงแก6ว อรชร
62023014960 นางสาวจินตนา ลาวิน
62023014961 นางสาวรัชนิพร เปรมสุวรรณ�
62023014962 นางสาววันวิศา ปาร�มวงศ�
62023014963 นางสาวอันตรา พงษ�นุช
62023014964 นางสาววรรณนิสา ทับสาร
62023014965 นางสาวธันยพร สุ�มประเสริฐ
62023014966 นางสาวเพ็ญพักตร� ชํานินา
62023014967 นางสาวพนิดา สอนจีน
62023014968 นางสาวโสรยา แสวงลาภ
62023014969 นางสาวสิริพร ม�วงคุ6ม
62023014970 นางสาวพิสมัย เขียววิลัย
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62023014971 นางสาวนิภาพร ชื่นแสน
62023014972 นายฐนุพงศ� สุขร�าง
62023014973 นางสาวจุฑามาศ มหัทธนานนท�
62023014974 นายสมชาย อรรถจรูญ
62023014975 นางสาววาทินี เหมือนแม6น
62023014976 นางสาวอนงธิดา นิ่มนวล
62023014977 นายจิระศักด์ิ จันทร�ศรี
62023014978 นางสาวสิโรธร วงษ�หุ�น
62023014979 นางสาวจันจิรา แก6วเนตร�
62023014980 นางสาวจารุวี ไพรปรีชา
62023014981 นายอดิศักด์ิ น�วมรัศมี
62023014982 นายธนกฤต สิทธิภาคคุณ
62023014983 นางสาวธนวรรณ นิลใหม�
62023014984 นายกษิด์ิเดช อู�ทอง
62023014985 นายศุภวัฒน� ย้ิมเจริญ
62023014986 นางสาวปวีณา แก6วเจริญ
62023014987 นางสาวมยุรา ล6านไชย
62023014988 นางสาววัชรี รัศมีดิษฐ�
62023014989 นางสาวจิรัชยา การภักดี
62023014990 นางสาวแพรพลอย นุสติ
62023014991 นางสาววิชุดา สอนปาน
62023014992 นางสาวเสาวรัตน� สังข�วงศ�
62023014993 นายเมธา บุญเพ่ิม
62023014994 นางสาวสุภานัน หาญจิตต�
62023014995 นางสาวสุธาทิพย� ทองทิพย�
62023014996 นายณรงค� ม่ันสกุล
62023014997 นางสาววิมลวรรณ กWาคํา
62023014998 นางสาวฝ1นภิรมณ� แจ�มผล
62023014999 นายวัฒนชัย บุญต้ัง
62023015000 นางหนึ่งฤทัย ช�วยพันธุ�
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62023015001 นางสาวปนัสยา เปMKยมชั้น
62023015002 นางสาวอรสา บัวดี
62023015003 นางสาวนพรัตน� ก6อนทอง
62023015004 นางสาวพรปวีณ� กระต�ายจันทร�
62023015005 นายศิวากร เกิดกอบเกียรติ
62023015006 นางสาวสุกัญญา สุดนิด
62023015007 นายอนิรุตต์ิ กระแสลาภ
62023015008 นายตระการ ขําปลื้มจิตร�
62023015009 นางสาวสุนิสา ธรรมโชติ
62023015010 นางสาวนฤนันท� เจอม่ิง
62023015011 นางสาวสุธินี พ่ึงพันธ�
62023015012 นางสาวฐิติมา อินชูรันต�
62023015013 นางสาวพรรณรัตน� พลอยใหม�
62023015014 นายพงษ�เพชร พุกฟ1ก
62023015015 นางสาวฐาปนี ฤกษ�ดี
62023015016 นางสาวอัญนุมาศ ป1Pนอยู�
62023015017 นางสาวธัญพร สุดสุภาพ
62023015018 นายเชษฐา จันทร�เขียว
62023015019 นายชัชรินทร� รื่นอุรา
62023015020 นางสาวเกศรินทร� บุญอุบล
62023015021 นางสาวอภิรัตน� แตงกลิ่น
62023015022 นางสาวป1ฐมาภรณ� อนุรักษ�วิทยา
62023015023 นายรตนกร ชีวาสัจจาสกุล
62023015024 นางสาวพิมพ�วรัตน� นามโคตร�
62023015025 นางสาวชรินทร�ทิพย� เนี่ยมนุช
62023015026 นางสาวพิมพ�อนงค� ไม�หลงชั่ว
62023015027 นางสาวอัญชลี วงศ�ขวัญเมือง
62023015028 นางสาวชยุดา คําศรีบัว
62023015029 นางสาวอภิญญา ดาวนุไร
62023015030 นางฐิตินันทฐ� ประภาสโนบล
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62023015031 นางสาวทิพวรรณ นิมา
62023015032 นางสาวนฤมล มาลัย
62023015033 นางสาวภัทราพร พันธ�วัตร
62023015034 นางสาวอริสา อิทธิยะ
62023015035 นางสาวศศิวิมล เกตุปาน
62023015036 นางสาวธนัชพร กระจ�างจิตร
62023015037 นางสาววนิดา บัวศรี
62023015038 นางสาวอรอุมา ภู�วงษ�
62023015039 นายอนิรุทธ์ิ ทองใบ
62023015040 นายธนาธิป เปMยมาลย�
62023015041 นายณัฐพงษ� จันทร�หอม
62023015042 นางสาวสุภาพร อ6อมชมภู
62023015043 นายกิตติพงศ� แสงสุริยา
62023015044 นางสาวภัทรา ทิวาลัย
62023015045 นางสาวสิริพร ธูปมงคล
62023015046 นางสาวนฤมล ศรีสุข
62023015047 นางสาวระพีพร สหะวิเศษไชยชาญ
62023015048 นายเทพรัตน� อินทนนท�
62023015049 นางสาวธัญมน กาญจนบรรยงค�
62023015050 นางสาวทิพากร หะรันดา
62023015051 นางสาวประไพวรรณ ส�วนบุญ
62023015052 นางสาวศศิวิมล ทองเที่ยง
62023015053 นางสาวปุษยาภา ไชยภู
62023015054 นางสาวสุปราณี จันทร�มณี
62023015055 นางสาวจันทิภา สุขเรือง
62023015056 นางสาวศิริวรรณ ใจแก6ว
62023015057 นางสาวหทัยชนก อื้อจรรยา
62023015058 นายพีฒภัท ศรีบุญนาค
62023015059 นายปวิตร ใจเสง่ียม
62023015060 นางสาวภาณุมาศ จันคะนา
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62023015061 นางสาวกนกวรรณ� ชัชวาลย�
62023015062 นางสาวชุติมานันท� โมทิม
62023015063 นางสาวบุษรา หอมสุวรรณ
62023015064 นายบพิตร พวงย่ีโถ
62023015065 นายเสฎฐวุฒิ เลิศจรัสงาม
62023015066 นายกิตติ แซ�ย�าง
62023015067 นางสาวอัญชนา พันธุ�พูล
62023015068 นางสาวสุดาพร ขุมทอง
62023015069 นางสาวจันทร�จิรา ศรีพนม
62023015070 นายสุธรรม ทรัพย�น6อย
62023015071 นางสาวเพชรมณี สังข�ศรีแก6ว
62023015072 นางสาวบุณยานุช สวัสด์ิรักษา
62023015073 นางสาวศิวพร ตรีวุฒิ
62023015074 นางสาวสุรารักษ� ลีนานุวัฒน�
62023015075 นางสาวจุฑาพรรณ โสรัจจ�
62023015076 นายณภัทร จตุพศ
62023015077 นางสาวอาภัสรา งามสุด
62023015078 นางสาวกนกวรรณ แสงรีย�
62023015079 นางภัททิยา พันธ�พัฒน�
62023015080 นายรัชพล นวยนต�กิจเจริญ
62023015081 นางสาวกฤติยาภรณ� เพชรจ6อง
62023015082 นายสุรพล บัวบุศย�
62023015083 นางภัณฑิรา ปJKนแก6ว
62023015084 นางสาวพรรษรัตน� นัยจิตร
62023015085 นางสาววรัญญา โววงค�ดี
62023015086 นายณัฐวุฒิ นาคชุ�ม
62023015087 นางสาววัชรพรรษ อินตรี
62023015088 นางสาวนิตยา สวนมีสาร
62023015089 นางสาวสิริรัตน� จุ6ยเจริญ
62023015090 นายณัฐพงศ� แพรแจ�ม
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62023015091 นางสาวปภัสรา เชื้อนิล
62023015092 นางสาวรังสิมา จารุสุวรรณวงค�
62023015093 นางสาวภัทรวดี ไวยภาษ
62023015094 นายศรัณยู รัตนรักษ�
62023015095 นางสาวนริศรา ขําแปNง
62023015096 นางสาวสุรีย�พร สาระกูล
62023015097 นายสมพรเทพ เหรียญทอง
62023015098 นางสาวศิริพร ศรีษะเดช
62023015099 นางสาววันทนีย� สมพงษ�
62023015100 นางสาวเทียมหทัย สุระการ
62023015101 นางสาวสุธิดา ส6มมีสี
62023015102 นางสาวธิดารัตน� เหมือนรัตน�
62023015103 นางสาวศิริยา ฤทธิเดช
62023015104 นางสาวนฤพร แววสีงาม
62023015105 นายนัชชา สีเอื้อง
62023015106 นางสาวกฤตยา วงษ�นรินทร�
62023015107 นายศุภกิตต์ิ เนาวรัตน�
62023015108 นางสาวอริสรา คงธนานันท�
62023015109 นางสาวสุจิตรา ยศลาสูงเนิน
62023015110 นายอรรถพันธ� ศรีลัง
62023015111 นางสาวพรพรรณ พ่ึงธรรม
62023015112 นายสมศักด์ิ ชาตินิล
62023015113 นางสาวการเกษ เกษประทุม
62023015114 นางสาวกฤตยา สุวรรณ
62023015115 นายพงศักด์ิ เมฆไทยสงค�
62023015116 นางสาวสุนันท� เนียมหอม
62023015117 นางสาวณัฐชนิกานต� ปJยะโชติ
62023015118 นายธนกร จ่ีอิ๊ด
62023015119 นางสาวชนินาถ ทรัพย�เอนก
62023015120 นายทวีชัย จันทร�สีขาว
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62023015121 นางสาวขนิษฐา ยะโน
62023015122 นางสาวเพียงตะวัน พูลเพ่ิม
62023015123 นางสาวเมรัลดา ธะวาติ
62023015124 นางสาววชิราภรณ� วปJนานนท�
62023015125 นายกฤติพงษ� พูลพันธ�
62023015126 นางสาวจุฑามาศ แสงสว�าง
62023015127 นางสาวสุปราณี สุขสุลาภ
62023015128 นายสิทธิศักด์ิ รัตนสังข�
62023015129 นายธนพล สนธิหอม
62023015130 นางสาวรุ�งอรุณ บุญมี
62023015131 นางสาวอมตนันท� นิมิตเกษมสุภัค
62023015132 นางสาวธนพร เพ็งเลิก
62023015133 นางสาวพรทิพย� ศรีบัวลา
62023015134 นางสาวเสาวลักษณ� แย6มโสภี
62023015135 นายชยุตม� ราชสีห�
62023015136 นางสาววราภรณ� สิงหาญ
62023015137 นางสาวกฤตพร ออมทรัพย�
62023015138 นางสาวศุภฉัตร ผดุงรุก
62023015139 นางสาวณัฐกานต� เดชบํารุง
62023015140 นางสาวบุษยะ คํายัง
62023015141 นายณัฐกิตต์ิ ศรีชัย
62023015142 นางสาววิไลลักษณ� เรืองไรวินท�
62023015143 นางสาววรรณภา พุ�มเนียม
62023015144 นางสาวศิริภัสสร ยังมี
62023015145 นายไพฑูรย� สุริยาสัย
62023015146 นายอดิศักด์ิ แสนต�างใจ
62023015147 นายณัฐพงษ� อนันทสุข
62023015148 นางชลธิชา นาคเสโน
62023015149 นางสาวปJยธิดา เสง่ียมเฉย
62023015150 นายปฏิพล นิลเกตุ

หน6า 505 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023015151 นางสาวพิมพรรษา โตเปลี่ยน
62023015152 นางสาวนุสรา แซ�ต้ัง
62023015153 นางสาวกษิรา ศรีบุญมา
62023015154 นางสาวณัฐชานันท� เรืองวงษ�งาม
62023015155 นางสาวปวีณา จันทร�สาคร
62023015156 นางสาวพัชรา ใจเอื้อเฟUPอ
62023015157 นางสาวสุธิดา ธรรมเสฐียร
62023015158 นางสาวณิชกานต� ชาลีเครือ
62023015159 นายโรจนศักด์ิ บุญญาสุ
62023015160 นางสาวชิดชนก ยอดสําเภา
62023015161 นางทิพยาภรณ� วิทยวีระชัย
62023015162 นางสาวลภัสรดา นวนละออง
62023015163 นางสาวณัชชา พูลสยม
62023015164 นายวรรธนากร หลักหาญ
62023015165 นางสาวไพลิน ไทยพิบูลย�
62023015166 นางสาวกมลทิพย� คําดี
62023015167 นางสาวภารดี รวมวงค�
62023015168 นางสาวธีราภรณ� มาหิรัญ
62023015169 นางสาวสุฒิภรณ� คําฟู
62023015170 นางสาวภัทรภรณ� พุทธจรรยา
62023015171 นางสาวชลลดา ยวงใย
62023015172 นางสาวไพลิน กุลชา
62023015173 นางสาวชนิกานต� บุญเรือง
62023015174 นางสาวณัฐนิช สาดสิน
62023015175 นางสาวเกวลี มุลิวัลย�
62023015176 นางสาวชุติมา โตวัฒนา
62023015177 นายอภินันท� อุบลพืช
62023015178 นางสาวมณฑิชา เทพสอน
62023015179 นางสาวมณทิรา จูฑะศร
62023015180 นางสาวกัญญาณัฐ เจียมพรมราช
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62023015181 นางสาววรัญญา เย็นภูเขา
62023015182 นางสาวอังคณา สุทธิพันธ�
62023015183 นางสาวรุ�งนภา พันธ�แก�น
62023015184 นางสาววันวิสาข� แสงสอง
62023015185 นายอนุวุฒิ เดือนประโคน
62023015186 นางสาวกชกร สุขสัมพันธ�
62023015187 นายสุชาติ กันทรอภิรักษ�
62023015188 นางสาวกาญจนา ป1ญญาเครือ
62023015189 นางสาวสุพัตรา คงเดช
62023015190 นายบุญญฤทธ์ิ ไชยเวช
62023015191 นายอรรคพล พัฒนจันทร�
62023015192 นางสาวอาทิตยา กุนทิพย�
62023015193 นายภัทภูมิ ทิพย�ประเสริฐสิน
62023015194 นายศุภณัฏฐ� ศรีสวัสด์ิ
62023015195 นายไอศูรย� จิตกระแสร�
62023015196 นายยุทธนา มาชื่น
62023015197 นางสาวภาวิณี แช�มช6อย
62023015198 นางสาวบัณฑิตา ประสงค�สุข
62023015199 นางสาวธันวธู จอมสืบ
62023015200 นายนพพล รัศมีจันทร�เพ็ญ
62023015201 นางสาวสมนพร มูลสาร
62023015202 นางสาววรรณวิสุทธ์ิ จงถาวร
62023015203 นางสาวปวีณา พรมชาติ
62023015204 นายสถาพร ชื่นขํา
62023015205 นางสาวปภัสZุภางค� สนสิน
62023015206 ว�าที่ร6อยตรีหญิงศิริพร แก6วศรี
62023015207 นางสาววัชจรีย� หอมไม�หาย
62023015208 นางสาวณัฏฐณิชา เขียวประเสริฐ
62023015209 นางสาวนพมนต� ภู�สําลี
62023015210 นางสาวเบญจมาภรณ� มูลทองคํา
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62023015211 นางสาวกนิษฐา โพธ์ิศรีนาค
62023015212 นางสาวช�อทิพย� ช�วยงาน
62023015213 นางสาวประภาพร พิณสายทอง
62023015214 นางสาวเจษฎาพร อนันต�
62023015215 นางสาวนริศรา ชมาลัย
62023015216 นางสาวศุภาพิชญ� เตชโรจนพัฒน�
62023015217 นางสาวจุไรวรรณ อินทร�อ่ํา
62023015218 นายศิวเสณ สินธุวงศ�
62023015219 นางสาวจิชน จีนกริม
62023015220 นายราเมนทร� คําชุ�ม
62023015221 นางสาววิลาวัลย� สิทธิเขตรกรรณ�
62023015222 นางสาวณัฐฐาพร โสมนัส
62023015223 นางสาวเกศินี ช�วยชู
62023015224 นายไตรรัตน� นามลาบุตร
62023015225 นางสาวชลฤทัย พวงศรี
62023015226 นายปรัชญา สุวานิช
62023015227 นางสาวนิรชา โมราสุข
62023015228 นางสาวสุทธิดา ศรีคง
62023015229 นางสาวดวงกมล กล่ําทอง
62023015230 นางสาวหนึ่งฤดี พูนดี
62023015231 นายเสกสรรค� ทองนาค
62023015232 นางสาวจุฑารัตน� ใจยศ
62023015233 นางสาวสมฤดี ชาญใบพัด
62023015234 นางสาวศศิธร รุ�งเรืองธนารักษ�
62023015235 นางสาวเกตุสุดา หงษ�เวียงจันทร�
62023015236 นางสาววนิสรา คาตา
62023015237 นางสาวศนิษา แซ�เตียว
62023015238 นางสาวดวงกมล เพ็งกลัด
62023015239 นางสาวประณาภรณ� ต�อพันธ�
62023015240 นางสาวพัชริดา ธะประวัติ
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62023015241 นายศกล ธาตุอินทร�
62023015242 นางสาวสิริพร แก�นสาร
62023015243 นางสาวลลิตา มีเชื้อ
62023015244 นางสาวขันแก6ว เชื้อเพชร
62023015245 นางสาวสารินี สุดดีพงษ�
62023015246 นางสาวนรินทิพย� ศาสตร�สุโข
62023015247 นายนพลักษณ� กําเหนิดนพลักษณ�
62023015248 นางสาวภัทราภรณ� แก6วสถิตย�
62023015249 นางสาวสุภาพร ผิวบาง
62023015250 นายอธิชนัน แก6วพรหม
62023015251 นายสุทัศน� ตะนาดไธสง
62023015252 นางสาวจินดา ยานะคํา
62023015253 นายภูวนาถ บุญยืน
62023015254 ว�าที่  ร.ต.กวินภพ ปุราโต
62023015255 นายพิชชานันท� โสพัฒน�
62023015256 นายทินวุฒิ มณีอินทร�
62023015257 นางสาวรดามณี นิโครช
62023015258 นางสาวอรนุช สุขทอง
62023015259 นายนเรศ อ�อนเกิด
62023015260 นางสาวอัจฉราพรรณ กลั่นเกณไถ
62023015261 นางสาวอังคณา น้ําทิพย�
62023015262 นายรัชตะ ประชาบุตร
62023015263 นางสาวจุฑาภรณ� นาคประวิต
62023015264 นางสาวหทัยชนก สังข�ทอง
62023015265 นางสาวอุรชา ชุ�มชื่น
62023015266 นายปรัชญา ชมเชย
62023015267 นายทรงพล พูลทอง
62023015268 นางสาวจุฑามาศ อาจหาญ
62023015269 นางสาวสุภจินต� คืนครีบ
62023015270 นางจรรยารัตน� จุ6ยกระยาง
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62023015271 นางสาววิลาวัลย� แสงอํานาจ
62023015272 นางสาวประภัสสร รอดรัตน�
62023015273 นายณัฐวุฒิ ภูสมมา
62023015274 นายพิเชฐ หลักกรด
62023015275 นางสาวลภัสรดา ดรหลักคํา
62023015276 นางสาวพิมณัฏฐา บุนนาค
62023015277 นางสาวชลิตา ยนทิม
62023015278 นางสาววรวรรณ สิงห�ไพร
62023015279 นายธรรมนูญ พุทธวงษ�
62023015280 นางสาววรนันท� สุคนธ�
62023015281 นางสาวเวรุวรรณ เกิดทรัพย�
62023015282 นายกฤษกร สายคําฟู
62023015283 นางสาวพรทิพย� จิตรหาญ
62023015284 นางสาวสุวิมล อ�อนอ6าย
62023015285 นางสาวปวีณา จําปาภา
62023015286 นายสายฟNา จินดาคํา
62023015287 นางสาวจุฑาภรณ� พรหมศร
62023015288 นายภาคภูมิ แสงสว�าง
62023015289 นางสาวพิมพ�ประไพ สุขโชค
62023015290 นางสาวณัฐริกา แก6วคูณ
62023015291 นายปราโมทย� ชุมเสน
62023015292 นางสาวรัตติยา กาญจนเจตนี
62023015293 นางสาวชุติมา มาประชา
62023015294 นางสาวอินทิรา กระแสวาส
62023015295 นางสาวนวลจันทร� มูลสวัสด์ิ
62023015296 นายณรงค�ฤทธ์ิ จินกสิกิจ
62023015297 นางสาวภัทราวดี เอกสกุล
62023015298 นางสาวน้ําฝน ศาสตร�ศิลปF
62023015299 นางสาวสุพัตรา วาดไธสง
62023015300 นางสาวอริญชยา สุวรรณรัตน�
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62023015301 นายอัยยูบ สามารถ
62023015302 นางสาวธนิดา เล็กวงค�พร
62023015303 นางสาวมริษา อนันทสุข
62023015304 นางสาวทิพวรรณ สงพูล
62023015305 นางสาวพรนรินทร� ผาสุข
62023015306 นายนนทนันต� เจริญกาลัญZูตา
62023015307 นางสาวขนิษฐา ถิระการ
62023015308 นางสาวพัชลวีย� เอี่ยมสุขา
62023015309 นายวรชาติ ไพจิตร
62023015310 นายวีรยะ ทุ�งบัวงาม
62023015311 นางสาวพัณณ�ชิตา พรหมศร
62023015312 นางสาวดวงพร วงษ�ษา
62023015313 นางณัฐกฤตา พวงอุไร
62023015314 นายอรินชย� อิ่มสมโภชน�
62023015315 นายวรพจน� ชัยณรงค�
62023015316 นางสาวพุทธิกาญจน� พรคํา
62023015317 นายจักรกฤษณ� เขาเข็ม
62023015318 นางสาวสุมารินทร� สุคันธชาติ
62023015319 นางสาววัศยา สังข�ชื่น
62023015320 นางสาวศศิวิมล เนาว�นิเวศน�
62023015321 นางสาวสุรัตนา จันทร�สิงห�
62023015322 นายยุทธพงษ� สุขังพงษ�
62023015323 นางสาวดวงตา เอนก
62023015324 นางสาวชฎาธร ฉิมศร
62023015325 นางสาวเมธาวี กระจับเงิน
62023015326 นายสัญชัย คุ6มกิจ
62023015327 นางสาวปริญญาภัทร� วงศ�วิระชัย
62023015328 นายปริวรรต เสือลายตลับ
62023015329 นางสาวสถิตาภรณ� ส�องศิริ
62023015330 นางสาวณัฐกาญน� แสนประสิทธ์ิ
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62023015331 นายเกรียงไกร เกิดคํา
62023015332 นางสาวนันธสา รัตนเพ็ง
62023015333 นางสาวอุมาพร กรีโชติ
62023015334 นางสาวณภัทร รอดโพธ์ิ
62023015335 นางสาววันทนา กันหาลึก
62023015336 นางสาวป1ญญารัตน� ฤทธิไพโรจน�
62023015337 นายอนุวัต มณี
62023015338 นายศุภฤกษ� ปวนแดง
62023015339 นายกฤษณะ เข็มหนู
62023015340 นางสาวกัญญารัตน� ทองภู
62023015341 นางสาวสุชาดา คชประภา
62023015342 นางสาวคนารัตน� ทองหล�อ
62023015343 นางสาวชลาลัย มหาอุป
62023015344 นายพรชัย ป1Pนสุวรรณ�
62023015345 นางสาวเกจกัญญาณัฐ เชยชม
62023015346 นางสาวอังศนา สุขนวล
62023015347 นายศรัณยู ศึกษา
62023015348 นายภคพงศ� คงเขียว
62023015349 นายทรัพย�อนันต� กําเนิดเกียรติศักด์ิ
62023015350 นางสาวชนิกานต� เกตุนวม
62023015351 นางสาวนฤมล ดอกไม6ขาว
62023015352 นางสาวฐาปนี อุดขาว
62023015353 นางสาวกนกกาญจน� แก6วศรีงาม
62023015354 นางสาวราชาวดี เธียรประยูร
62023015355 นางสาวนิสาชล แพบัว
62023015356 นางสาวอารีรัตน� ย้ิมปาน
62023015357 ว�าที่ร6อบตรีหญิงศิริพร การสมศักด์ิ
62023015358 นางสาวจารุนันท� สงวนหงษ�
62023015359 นางสาวอังคณา ป1ทมะสังข�
62023015360 นายมานัสชัย บุญลอย
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62023015361 นางสาวสิริลักษณ� ชูกาญจนพิทักษ�
62023015362 นายศิลา เปMยน6อย
62023015363 นางสาวชไมพร ซาซัย
62023015364 นางสาวนภัสสร ปNอมลอย
62023015365 นายวาโย พรหมวาศ
62023015366 นายเอนก หงส�ไกร
62023015367 นางสาวสจี น6อยทิพย�
62023015368 นางสาวณัฐกมล รัตนภักด์ิ
62023015369 นายเมธา บุญช�วย
62023015370 นางสาวนงนภัส ศรีรุวัฒน�
62023015371 นางสาวศิริพรรณ เปลี่ยมคลัง
62023015372 นางสาวพัชราพร พรฉันท�
62023015373 นายสมเกียรติ ด6วงสีบวง
62023015374 นางดวงดาว ประทุมไทย
62023015375 นางมาริสา ฤกษ�อินทร�
62023015376 นางสาวศิริพร ชอบเจริญ
62023015377 นางสาวนัฐณวันย� ไผ�ตระการ
62023015378 นางสาวกันตพิชญ� ล6านคํา
62023015379 นางปรียาวรรณ ศรีพารา
62023015380 ว�าที่ร6อยตรีทรัพย�สถิตย� ขันคํา
62023015381 นายศุภกร โคตะยันต�
62023015382 นายธีรพงษ� โพธ์ิชีพันธ�
62023015383 นายกิตติศักด์ิ แผ�พร
62023015384 นางสาวภาวินี เวียงศิริ
62023015385 นางสาวภัทราวรรณ โพธ์ิศรี
62023015386 นางสาวจิราวรรณ ช�วยระวะ
62023015387 นางสาวสมัญญา ศรีเมืองช6าง
62023015388 นางสาวนภัสสร ลาทอง
62023015389 นายนพรัตน� ชื่นเรณู
62023015390 นายยุทธรัฐ หงษ�ทองคํา
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62023015391 นางสาวนพรัตน� อินทรทัด
62023015392 นายรพีพงศ� ซ�าระเที๊ยะ
62023015393 นางสาวปุญญิศา อ�อนจงไกร
62023015394 นางสาวรัตนาภรณ� น�วมด6วง
62023015395 นางสาวพรศรี ยาหอม
62023015396 นายพิทยา สาริวงษ�
62023015397 นางสาววันเพ็ญ โพธ์ิศรี
62023015398 นายเจนณรงค� โพธ์ิไพจิตร
62023015399 นางสาวจิราวรรณ คําแหง
62023015400 นายณัฐดนัย เอกพร
62023015401 นางสาวจุฑาภรณ� สายกนก
62023015402 นายพรพินิต อันเตวาสิก
62023015403 นางสาววิไล เพ็งแข
62023015404 นางสาวชลนัดดา กองแก6ว
62023015405 นางสาวจิราพร คําใหญ�
62023015406 นางสาวเนตรนภา เด็ดดวงรัมย�
62023015407 นางสาวลัลณ�ธิชา พุ�มทอง
62023015408 นางสาวภาณุมาส มหาชน
62023015409 นางสาวอรวรรณ วัตถุภาพ
62023015410 นายอุกฤษฎ� ทัศมาลี
62023015411 นางสาวนิภาพร ทองรอด
62023015412 นายอรรถพล ดวงสุวรรณ�
62023015413 นางสาวศิรินภา พุมมา
62023015414 นางสาวสมัชญา สุคันธตุล
62023015415 นางสาวรัฐสุดาภรณ� ช�างปลูก
62023015416 นายจีระพล วีระแสง
62023015417 นางสาวนุชนาถ สุขอาจ
62023015418 นางสาวนัดดานาฏ สุวรรณรูป
62023015419 นางอรยา สุมทุม
62023015420 นางสาวประไพรพักตร� นันท�เกิด
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62023015421 นางสาวนัฐฑมล กิจพิบูลย�
62023015422 นายจิราวุฒิ ฟูเฟUKอง
62023015423 นางสุดารัตน� ต�านแตง
62023015424 นายอธิษฐาน รัตนาสิทธ์ิ
62023015425 นายศรายุทธ ศรีมงคล
62023015426 นายภาณุวัฒน� สว�างเรืองฤทธ์ิ
62023015427 นางสาวกัญญาณัฐ นราเลิศ
62023015428 นางสาวสุจิตรา บุญต6อ
62023015429 นางสาววันวิษา เคนภาวะ
62023015430 นางสาวอ6อยอัจฉรา เสาวรส
62023015431 นางสาวปาริชาติ กลิ่นถนอม
62023015432 นายภาคิน ปาณะที
62023015433 นางสาววนาลี คําโต
62023015434 นายวรวิทย� โตหนองหว6า
62023015435 นางสาวธัญวรัตม� วงศ�จักร�
62023015436 นางสาวจรสพรรณ เหลืองเกษร
62023015437 นายจิรภัทร นุริตมล
62023015438 นายจรินทร� ยอดปรางค�
62023015439 นางสาวศิรินภา ธรรมจักร
62023015440 นางสาวบุษบา แจ�มกระจ�าง
62023015441 นายวิเศษ ศรีสําเภา
62023015442 นางสาวรัตนา เกตุเกษร
62023015443 นางสาวสรัลพร มณีประวัติ
62023015444 นางสาวเนตรชนก พรามโต
62023015445 นายจักรวาล ชุติกาญจน�รวี
62023015446 นายธนาธิป เย็นทรวง
62023015447 นางสาวธัญพิชชา ทองโสภา
62023015448 นางสาวกานดา ตรีสุวรรณศานต�
62023015449 นางสาวสมฤทัย บุตรราช
62023015450 นางสาวศุภากร ทูรมาลย�
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62023015451 นางน้ําฝน จําแนกนิตย�
62023015452 นางสาวจิรารัตน� พันศรีเลา
62023015453 นายเขษม พลเศษ
62023015454 นายวีระเดช ป;าใหญ�
62023015455 นางสาวณฐพร จวนกระจ�าง
62023015456 นางสาวศิริพร จุลบุตร
62023015457 นางสาวพนิดา สีนาเวช
62023015458 นางสาวจริญญา ศรีวิราช
62023015459 นางสาววริยา หมายม่ันสมสุข
62023015460 นายกัมพล สถิตย�พงษ�
62023015461 นายปJยณัฐ คําดี
62023015462 นางสาวสรารัตน� บุษวงษ�
62023015463 นายพีราพัฒน� ชวดพันธ�
62023015464 นางสาววราพร พลัดเสนา
62023015465 นายอภิชัจ สารศรี
62023015466 นางสาวกันต�สิริ ดอกไม6
62023015467 นางสาวนันทพร ศรียมก
62023015468 ส.ต.ทเจริญรัตน� โมกขศักด์ิ
62023015469 นายรัตทชัย พูลสวัสด์ิ
62023015470 นางสาวศรัณย�ธร เพชรสีม�วง
62023015471 นางสาวชธัญมน เสรี
62023015472 นางสาวเปรมปวีร� ศรีจันทะวงษ�
62023015473 นายอดิรุจ ลือสาคร
62023015474 นางสาวชุติมณฑน� สุขีมล
62023015475 นางสาวนุชจารี ศรีอิ่นแก6ว
62023015476 นางสาวจีรังลักษณ� คชหิรัญ
62023015477 นางสาวปJยะนันท� เล�าทุย
62023015478 นางสาวพัฒธพร หวังจองกลาง
62023015479 นายวีระศักด์ิ ดอกดวง
62023015480 นายกานต�ชนก จิรไกรศิริ

หน6า 516 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023015481 นางสาวปนัดดา ทองชื่น
62023015482 นางสาววราลักษณ� แก6วบท
62023015483 นางสาวอรวิสา เกลี้ยงเกลา
62023015484 นางสาวสกลวรรณ สุวรรณคูหา
62023015485 นางสาวสุวิมล พิลา
62023015486 นายนันทสิทธ์ิ มณีฉาย
62023015487 นางสาวศิริมา สมทรง
62023015488 นางสาวจิรวัฒน� เตียทวิสุทธ์ิ
62023015489 นางสาวปรีย�หทัย ธีรางกูร
62023015490 นางสาวธัชชิดา เปลี่ยนสกุล
62023015491 นางสาวอภิญญา หรเพลิด
62023015492 นายพิสิทธ์ิ สีตาลเด่ียว
62023015493 นางสาวอารีญา ทองคํามาก
62023015494 นางสาวธนิดา ห�วงแสง
62023015495 นางสาวอรุณกมล ปานสอน
62023015496 นางสาวอัญชนา แสนวงค�มา
62023015497 นายลัทธพล โตชนก
62023015498 นางสาวสมฤทัย ดํารงศักด์ิ
62023015499 นางสาวนันทนา พลเสน
62023015500 นายนพดล หงษ�ทอง
62023015501 นางสาววิราวรรณ บุดดี
62023015502 นางสาววิภาดา ชัยศรี
62023015503 นางสาววาสนา ยัญญะจันทร�
62023015504 นายรัชชานนท� พุทธมงคล
62023015505 นายเกษียร ศรียาภัย
62023015506 นางสาวสุนิสา สระทองแพ
62023015507 นายชินวัตร บุญจง
62023015508 นายณัฐวุฒิ แก6วเรือง
62023015509 นายพิษณุ สุโรพันธ�
62023015510 นายณรงค�กร กาสีทอง
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62023015511 นางสาวชลิตา ศิริโยธา
62023015512 นายวุฒิชัย วาริปาน
62023015513 นางสาวหทัยชนก แสงโป^
62023015514 นายนพรัตน� รอดนวล
62023015515 นางสาวพิชชาพร หน�วยจันทึก
62023015516 นายชิษณุพงศ� มัคมัน
62023015517 นางสาวพจน�จวรรณ กาญจนวณิชย�กุล
62023015518 นางสาวนิรชา เอี่ยมเทียม
62023015519 นางสาวปภาวดี โพธ์ิอยู�
62023015520 นางสาวสุรษา แสงกล6า
62023015521 นางสาวอัมรา อุบล
62023015522 นางสาลินี มงคลมล
62023015523 นายอิทธิพล จันทราช
62023015524 นายณัฎฐนันท� โพธิขวัญ
62023015525 นายทวีศักด์ิ ฤกษ�จํานงค�
62023015526 นางสาวจิราพร โพธิ
62023015527 นางสาวสุธิดา พงษ�เสือ
62023015528 นางสาวเกศกนก อัฒจักร�
62023015529 นายรังสิมันตุ� มาตย�สิมมา
62023015530 นางสาวธนัชพร ราชานนท�
62023015531 นางสาวดารณี มีเปMKยม
62023015532 นางสาวกวินณา กิจสมัคร
62023015533 นางสาวจันทร�จิรา คงรอด
62023015534 นางสาวเกษสุนีย� ทองนุช
62023015535 นางสาวสุดารัตน� ใจเก้ือ
62023015536 นางกัลยา กฤชพิทยเดชา
62023015537 นางสาวอัญมณี กล6วยเครือ
62023015538 นางสาวณัฐนิดา จบศรี
62023015539 นางสาวปริศนา กิจสําเร็จ
62023015540 นางสาวนราพร รัตนพันธ�
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62023015541 นางสาวจุฬารัตน� นาคสุด
62023015542 นางสาวธีมาพร เดชธรรม
62023015543 นายทศพล มาตะวงค�
62023015544 นายธัญญรักษ� ชุมภู
62023015545 นางสาวกันยารัตน� หรัถยา
62023015546 นางสาวนันทิชา เจตสุวรัตนมณี
62023015547 นายจรัสสร โพธ์ิแสร�
62023015548 ว�าที่ร6อยตรีหญิงจีรนันท� วงษ�ท�าข6าม
62023015549 นางสาวธัญนันท� พันธ�พิบูลย�
62023015550 นางสาวรัชดาภรณ� ผิวอ�อนดี
62023015551 นายทศพร ฟ1กเนียม
62023015552 นายนทณัฐ ป1ญจะมี
62023015553 นางสาวเสาวลักษณ� คําภินงค�
62023015554 นายพิพัฒน� อยู�เต็มสุข
62023015555 นายวิสัณห� สุระเสน
62023015556 นางสาวสุปราณี ทองพันธุ�
62023015557 นางสาวศิรินภา ตุ6ยบุญมา
62023015558 นางสาวชานิภัส ทองเต่ียง
62023015559 นางสาวนฤภร หลําแสงกุล
62023015560 นายศิริวัฒน� เนียมเทศ
62023015561 นางสาวจิรภัทร� ทิพย�โสตร
62023015562 นายชัยพร เขียวย่ิง
62023015563 นายรัฐวีร� จันทร�งาม
62023015564 นางสาวเกศิณี วันมหาใจ
62023015565 นางสาวจิราวรรณ พิมภูเขียว
62023015566 นางสาวศศิกานต� แก6วเขียว
62023015567 นางสาววทิชา ฉิมบรรเทิง
62023015568 นางสาวอุทัยรัตน� ย่ิงยวด
62023015569 นางสาวพฤกษชาติ พันธ�งอก
62023015570 นายราเชนทร� รุ�งราษี
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62023015571 นางสาวจุฑามาส สงวนพันธุ�
62023015572 นางสาวปรีดา โตไกรรักษ�
62023015573 นางสาวป1ทมา บุญรอด
62023015574 นางสาวสุภาลินี เจริญทัพ
62023015575 นางสาวสายฝน มงคลนาม
62023015576 นางศิริรักษ� สังข�ประเสริฐ
62023015577 นายธัชพล เฉลิมรูป
62023015578 นางภัทรา เปMยงกา
62023015579 นางสาวบุษบา จันทร�พุ�ม
62023015580 นางสาวรัชดา ย้ิมน6อย
62023015581 นางวรินทร�ธร ปรัชญาวัฒนศิริ
62023015582 นายธนานันท� เจริญบุญ
62023015583 นายเรวัตร สีกุม
62023015584 นางสาวสุธิตา พูนณรงค�
62023015585 นางสาวธนิศา เพียรกิจกรรม
62023015586 นางสาวปรักกาสิทธ์ิ ปJKนทะศิริ
62023015587 นางศิรดา ศิริเลิศวัฒนา
62023015588 นายอัครพล สุขเปMKยม
62023015589 นางสาวดวงนภา สุขใส
62023015590 นางสาวสุพัฒตรา น้ําจันทร�
62023015591 นางสาวณัฐกานต� ลิมปพนาทอง
62023015592 นางสาวกฤษณา พูลคล6าย
62023015593 นายศุภชัย โพธ์ิณะชาติ
62023015594 นางสาวกรรณิกา บริบูรณ�
62023015595 นางสาวน้ําทิพย� กิเลน
62023015596 นางสาวอาจารี พ่ึงเจียก
62023015597 นายณัฐกุล ผดุงถ่ิน
62023015598 นายเฉลิมพร จันทร�หนัก
62023015599 นางสาวกมลพรรณ ภาคนาม
62023015600 นางสาวสุจิตรา ทองย6อย
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62023015601 นางสาวเสาวลักษณ� บางขาม
62023015602 นางสาวเจมจิรา เชาว�ดี
62023015603 นางสาวปริยาภัทร พรหมคีรี
62023015604 นางสาวนุชจรี โพธ์ิใบ
62023015605 นางสาวกนิษฐา ยวงเกตุ
62023015606 นางสาวฐิติรัตน� นวลคล6าย
62023015607 นางสาวกาญจนา ป1Pนป1ญญา
62023015608 นางสาวสุวรรณา กลิ่นชื่น
62023015609 ว�าที่รตถาวร กูลวงษ�สวัสด์ิ
62023015610 นางสาวธีมาพร บุญไทยกลาง
62023015611 นางสาวมานิศา อุทัยวงษ�
62023015612 นายภาณุวัฒน� คํากาง
62023015613 นางสาวณิชากร ผุดผ�อง
62023015614 นางสาวอําไพพร คําทรัตน�
62023015615 นางสาวอัญชลี แรงเขตการ
62023015616 นางสาวลีระพรรณ สุดหล6า
62023015617 นางสาวพัตรพิมล บุรโชค
62023015618 นางสาวณัฐชยา แสงวันทอง
62023015619 นางสาวกมลรัตน� โพธ์ิจักร
62023015620 นายสักรินทร� ตุ6ยมูล
62023015621 นางสาวภัสรา คงเวียง
62023015622 นายสิรภพ เอมดี
62023015623 นางสาวพรทิพย� คชเวช
62023015624 นางสาวพิราวรรณ ขุนแก6ว
62023015625 นายเกียรติศักด์ิ บุบผาระลึก
62023015626 นางสาวสุพิชชา บัวเจริญ
62023015627 นายดนัย ฉุนฉิม
62023015628 นางสาวนพรัตน� สายแสงพันธุ�
62023015629 นายสหัสวรรษ แก6วไซดวง
62023015630 นางสาวสายสุนีย� บุญอินทร�
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62023015631 นางสาวสุปราณี แก6วสาระ
62023015632 นายนเรศร เตียวเจริญสิน
62023015633 นางสาวกฤษณา อรุณรัตน�
62023015634 นางสาววิภาวรรณ กลิ่นเจริญ
62023015635 นางสาวนภาพร เจดีย�
62023015636 นางสาวจันจิรา แตงนิ่ม
62023015637 นางสาวยุวดี ด6วงคํา
62023015638 นางสาวศศิวิมล แตงรื่น
62023015639 นายศรัณยู ไกรลํา
62023015640 นางสาวพิชญา แม�นอักษร
62023015641 นางสาวณัฐสุดา ประเปรียว
62023015642 นางสาวสรัญรส เหล็กเพชร
62023015643 นายวีรชน ปรางค�วิเศษ
62023015644 นางสาวกาญจนา สุจริต
62023015645 นางสาวอรัญญา นาคโครพ
62023015646 นางสาวลดามณี มาเพ็ง
62023015647 นายทวีชัย ด6วงช6าง
62023015648 นายเจิมศักด์ิ คงเจริญ
62023015649 นางสาวณัชชาพร ประสาทสิทธิ
62023015650 นางสาวนภสร เจริญอินทร�
62023015651 นางสาวกมลชนก ฉิมเนียม
62023015652 นางสาวเอมอร เหมาภากร
62023015653 นายพลอธิป ฤกษ�ดี
62023015654 นางสาวปวีณา เหมือนเมือง
62023015655 นางสาวประภาภรณ� ฉลวยศรี
62023015656 นายกู6เกียรติ ป1นกอ
62023015657 นางสาวสุนิดา ศรีบุญเพ็ง
62023015658 นางปนัสยา เทพจันที
62023015659 นางสาวศิริลักษณ� ทรัพย�เจริญ
62023015660 นางสาวสุรีพร บ6านขม้ิน
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62023015661 นางสาววรรณกานต� วงษ�อยู�น6อย
62023015662 นางสาวณัฐกฤตา เกยูร
62023015663 นางสาวชุติมา พูลสวัสด์ิ
62023015664 นางสาวเสาวภา โพธ์ิชัย
62023015665 นายจิรพัฒน� คงบัว
62023015666 นางสาวธิตินันท� ขันจอก
62023015667 นางณัฐนิชา พิลึก
62023015668 นายชาตรี สายย้ิม
62023015669 นางสาวประภาพร ตามประกอบ
62023015670 ว�าที่ร6อยตรีพสธร กิจสมสาตร�
62023015671 นางวรรณา รุ�งเรือง
62023015672 นางสาวเนตรชนก ทองหนูนุ6ย
62023015673 นางสาววิวาวรรณ อุปการดี
62023015674 นายธวัช โพธ์ิชัย
62023015675 นางสาวกุลยวิษฐา อภิวัฒนานนท�
62023015676 นางสาวอารีรัตน� ไตรลึก
62023015677 นางสาวสุมีณา เกตุถิน
62023015678 นางสาวจุฑาทิพย� น6องเดชา
62023015679 นางเพ็ญษา พันธุ�ทอง
62023015680 นายคุณาวุฒิ พลทรัพย�
62023015681 นายณัฐพงศ� มิละถาโก
62023015682 นางสาวสิเรียม เชิดชู
62023015683 นางสาวปราณี คําพุช
62023015684 นางสาวกรวิภา มากวงค�
62023015685 นางสาวนลินี โปร�งนุช
62023015686 นางสาวศุภวรรณ ดิสสมศรี
62023015687 นายพงษ�รวี ค6าทวี
62023015688 นางอัญชลี ฤทธิคุณ
62023015689 นางสาวจีรนันท� ประสมเพชรหิรัญ
62023015690 นางสาววารุณี สิงหเดช
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62023015691 นางสาวอรัฐศรี แดงบุญเรือง
62023015692 นายกิตติ แก�นสาน
62023015693 นางสาวฉัตรสุดา สุขถนอม
62023015694 นางสาวกัลพิรมย� แก6วใสย�
62023015695 นางสาวธัญญารัศม� ลีลักษณ�
62023015696 นายณัฐวัตร จันธนู
62023015697 นางสาวยุวดี บุญไสย�
62023015698 นางสาวทิพย�พิพัฒน� ตังสกุล
62023015699 นายกิตติธัช แจ6งสว�าง
62023015700 นายพรชัย ผุยหัวโทน
62023015701 นางสาวศิริกัลยา ศักดี
62023015702 ว�าที่ร6อยตรีฉัตรชัย ปJKนโพธ์ิ
62023015703 นางสาวชฎาทิพย� สิมบุตร
62023015704 นางสาวอุดมพร ศรีจ่ันแก6ว
62023015705 นางสาวพรชิตา เนียมตะเคียน
62023015706 นายณัฏฐ�ชัชพัฒนพงศ� ทุมจันทร�
62023015707 นายชรินทร� ทองดี
62023015708 นายสิทธิพร สิงห�ชํานาญ
62023015709 นางสาวอาภัสรา บุตรศรีขาว
62023015710 นางสาวกชกร ทองคง
62023015711 นายอดิพงษ� ช�อรักษ�
62023015712 นางสาวสุกัญญา แซ�เจีย
62023015713 นางสาวอุมารินทร� ไทยเจริญ
62023015714 นางสาวลักธนาพร แสงคําดี
62023015715 นางสาวเพชรรัตน� ยอดบุตรดี
62023015716 นางสาวกันยารัตน� ท6องธาร
62023015717 นางสาวบุญญาลักษณ� เสกกําป1ง
62023015718 นายไกร แกล6วกล6า
62023015719 นางสาวธีมาพร นนทพันธ�
62023015720 นางสาวประกาวคินทร� ปJนตาคํา
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62023015721 นางสาวณัฐนันท� สุขสุวรรณ�
62023015722 นางสาวสุนันทนา ปJKนแก6ว
62023015723 นายสมภพ ปานมณี
62023015724 นางสาวอัญชลี ปรีสวัสด์ิ
62023015725 นายสุภวิช วรวิทยธาดา
62023015726 นางสาวจิราพร วรวัฒน�
62023015727 นางสาวนิภาวรรณ เพ็งอุ�น
62023015728 ว�าที่ร6อยตรีณัฐนนท� บ�าเหม
62023015729 นายณพวิทย� แก6ววิชิต
62023015730 นายพัธณ เอี่ยมเสน
62023015731 นางสาวสุภาภรณ� คุณสินธ�
62023015732 นางสาวสุนทรี ดาวเรือง
62023015733 นายณัฐชนน งามนิธิจตุพร
62023015734 นางสาวกมลชนก ขันทอง
62023015735 นายภัทริยะ ศรีทอง
62023015736 นายชยานันต� เขาแก6ว
62023015737 นางสาวขวัญใจ คล6ายจินดา
62023015738 นางสาวรัชติยา คงเจริญ
62023015739 นางสาววสุกัญญา ศรีสังข�
62023015740 นางสาวทศพร อ�อนสุวรรณ�
62023015741 นางสาวเสาวลักษณ� พุ�มมณี
62023015742 นายชนานันต� พัฒนศรี
62023015743 นางสาวสกุลรัศม� ยวงสอาด
62023015744 นายเกรียงไกร บุญฉํ่า
62023015745 นางสาวสุนิศา บุญเรือง
62023015746 นางสาวลักขณา ปJKนแก6ว
62023015747 นางสาวอัจฉราพรรณ ก6อนมณี
62023015748 นางสาวกชกร พุ�มเงิน
62023015749 นายวีรพงษ� วีระวงษ�
62023015750 นางสาววริศรา บุญเรือง
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62023015751 นางสาวชลธิชา ม่ิงสอน
62023015752 นางสาวหนึ่งฤทัย ด�านเขตร�แดน
62023015753 นายวรวิทย� ศรีสองสม
62023015754 นางกนกวรรณ อันเกรียงไกร
62023015755 นายวีรพงษ� ประดับศรี
62023015756 นางสาวภิรมน เกตุมณี
62023015757 นายปวริศร� ปะสังคะเต
62023015758 นางพรทิพย� พวงพลอย
62023015759 นางปาลิตา เสียมสกุล
62023015760 นายฉัตรพล ดีบุรี
62023015761 นางสาวพัชริญา ศรีสว�าง
62023015762 นายอภิสิทธ์ิ สังข�ทอง
62023015763 นางสาวอรพรรณ สุดลาภา
62023015764 นางสาวจารุวรรณ ชัยวัง
62023015765 นางสาววนาลี พิลึก
62023015766 นางสาวณัฐธิดา ทึงขํา
62023015767 นายจิรัสย�พงษ� วิเศษสิทธิโชค
62023015768 นายวัฒนา แก6วแดง
62023015769 นางสาวรุ�งอรุณ ดวงจันทร�
62023015770 นางสาววิภากุล ธรรมภาคา
62023015771 นางสาวเยาวลักษณ� ดีเอี่ยม
62023015772 นางสาวลัดดาภรณ� พิมพาพร
62023015773 นางสาวมะลิวัลย� ยวนย้ิม
62023015774 นายศุภณัฐ นุ�มแจ�ม
62023015775 นายพันเลิศ จํานงค�ถ6อย
62023015776 นายเชาวลิต เนตรสกุล
62023015777 นายศักดิธัช กิจเจริญวงศ�
62023015778 นางสาวถนอมศรี กะการัมย�
62023015779 นายวรพงศ� มาสุข
62023015780 นายเสฎฐวุฒิ สิงห�โต
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62023015781 นางสาววรัญญา วธัญZู
62023015782 นางสาวพรทิพย� อ6นชัยยะ
62023015783 นายณัฐวุฒิ อั้นอยู�
62023015784 นางสาวณัฐยา สิงคิ
62023015785 นางสาวเครือมาศ ชาติมนตรี
62023015786 นางสาวพัชรี จิตจักร
62023015787 นางสาวมินตรา สาสุข
62023015788 ว�าที่รตหญิงยุวดี รอดเสวก
62023015789 นางสาวไอรดา เซ็งแซ�
62023015790 นางสาวพัชราวดี จันทร�สุวรรณ
62023015791 นางสาวสุธรรมา จัดเขตกรณ�
62023015792 นายเฉลิมฤทธ์ิ โทนใหญ�
62023015793 นายนพรัตน� จันทร�สุข
62023015794 นายฐิติวัฒน� อินใต6
62023015795 นางสาวศศิวิมล เกตุศรี
62023015796 นางสาวจตุพร แสงสุธา
62023015797 นางสาวภาวินี รุนอ�อน
62023015798 นายกิตติพงษ� โพธ์ิแก6ว
62023015799 นายสมัชชา ผลไพบูลย�
62023015800 นางสาวเรณุกา เสริฐจันทึก
62023015801 นางสาววิจิตรา ส�งคืน
62023015802 นายสินาท ท6าวแสงเจริญ
62023015803 นายภาณุพงศ� เครือภู�
62023015804 นายสาธิต จุฑานฤปกิจ
62023015805 นางสาวสายพิณ ช�วยจันทร�
62023015806 นางสาวชลนพร ธรรมภักดี
62023015807 นางสาวนภาพร อินกระทึก
62023015808 นางสาวพันทิวา ศิริยันต�
62023015809 นางสาวพนิดา ไวประเสริฐ
62023015810 นางสาวนราทิพย� เข็มทอง
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62023015811 นางสาวช�อลัดดา ทัพละ
62023015812 นางสาวป1ทมา สีมะเด่ือ
62023015813 นางสาวศิริพร ตลับทอง
62023015814 นายเมธี พิลึก
62023015815 นางสาวธันยภรณ� หมดตัน
62023015816 นายชลกาณต� ควรรับส�วน
62023015817 นางชุติกาญจน� สิทธิ
62023015818 นางสาวปรารถนา ม่ันคง
62023015819 นายยุทธนา โคตะบุตดา
62023015820 นายอภิชัย ภูฆัง
62023015821 นายชลิต จินโจ
62023015822 นางสาวขวัญดาว ทองแย6ม
62023015823 นางสาวณัชริดา ใจคํา
62023015824 นางสาวอาภา ทองแผ�
62023015825 นางสาวนภัสกร ภูเหม็น
62023015826 นางสาวปาณิสรา ศิวะเดชา
62023015827 นางสาวณัฐนันท� วิมลศรีนราชัย
62023015828 นายศรุต อรุณรุ�งกชกร
62023015829 นางสาวจันทร�จิรา มณีพราย
62023015830 นางสาวรัตนภรณ� จันทร�เศรษฐี
62023015831 นายภาณุวัฒน� อุสาหะ
62023015832 นางสาวณัฐกานต� พ่ึงพันธ�
62023015833 นางสาวธัญญรัตน� แสงแก6วสุก
62023015834 นางสาวภคพร คงคาไพโรจน�
62023015835 นายธนวัฒน� รุ�งหลํา
62023015836 นายธนะรัชต� อันสีเมือง
62023015837 นางสาวพรหมทอง สุทธิพงศ�
62023015838 นางสาวเพ็ญพิชชา คชวงษ�
62023015839 นางสาวสุภาพร แสงทองดี
62023015840 นางสาวธิดารัฐ เผือกยอด
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62023015841 นางสาวรจนา พัดตาสิงห�
62023015842 นางสาวแสงดาว พิลึก
62023015843 นายสุริยัน เปลี่ยนทันผล
62023015844 นายมณฑล ซ�อนกลิ่น
62023015845 นายชยพล หามนตรี
62023015846 นางสาวดาวสวย พลเสน
62023015847 นางสาวรัตติกาญจน� ครคง
62023015848 นางสาวสุพรรษา ทัดชั่ง
62023015849 นางสาวจุฬาลักษณ� เทพรักษา
62023015850 นายเนติวิทย� อุตราช
62023015851 นางสาวชนน�ชนก ธูปบูชา
62023015852 นางสาวแพรวพรรณ ทองกร
62023015853 นายพฤฒสกรรจ� บุญเลิศ
62023015854 นางสาวธัญญาภรณ� บุญมี
62023015855 นายมนตรี กําเนิดสิงห�
62023015856 นายวรพันธ� อินทากูล
62023015857 นางสาวอุษณิษา ศรีอินทร�
62023015858 นายอับดุลเลาะฮ� เปาะเละ
62023015859 นางสาวจุฑามาศ บุญชู
62023015860 นางสาววชิราภรณ� คําใจ
62023015861 นางสาวสุพิชญา วงศ�วิเศษ
62023015862 นางสาวจรรยพร แดนดง
62023015863 นายอิศเรศ เนาวรัตน�
62023015864 นางสาวธาดา ประสมเพ่ิม
62023015865 นางสาวสุชานัน งามพันธุ�
62023015866 นางสาวสุธาสินี ศรีทอง
62023015867 นางสาวสายฝน นมนาน
62023015868 นายธนภัทร องอาจ
62023015869 นางสาวปJยนารถ งามสอาด
62023015870 นางสาวสมถวิล อรรถพร
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62023015871 นางสาวป1ณฑารีย� ประดิษฐธรรม
62023015872 นางสาวกันยรัตน� เกตุทอง
62023015873 นางสาววิกานดา จําปางาม
62023015874 นายฐิติศักด์ิ ประธานภรณ�กุล
62023015875 นางสาวอรทัย โพธ์ิพิพัฒน�
62023015876 นางสาวไอรีน การะเกตุ
62023015877 นางสาววิรังรอง ธรรมสังข�
62023015878 นางสาวบุปผา อยู�ทิม
62023015879 นายศตวรรษ คงแสงบุตร
62023015880 นางชญานิศ สุดใจ
62023015881 นางสาวจิตรลดา กิติราช
62023015882 นายอุเทน เพ็ญดารา
62023015883 นางสาวสิริพรรษา อ�อนตา
62023015884 นางสาวสุภาพร จักษุศิลา
62023015885 นางสาวธิดาพร หน�องพงษ�
62023015886 นางสาวชนันท�พิชญา ไพฑูรย�พัฒนา
62023015887 นางสาวอาทิตยา ชายคีรี
62023015888 นางสาวรุ�งฟNา อินทรีย�
62023015889 นางสาวกชพรรณ ลีจิรโชติ
62023015890 นางสาวพรไพลิน นิ่มนวล
62023015891 จ�าสิบโทจักกิต พงษ�สมถ6อย
62023015892 นายธนวัฒน� คํามูล
62023015893 นางสาวกนกลดา นาคทรัพย�
62023015894 นางสาวสิริภัชร อยู�แพ
62023015895 นางสาวชนกพร แสงมุข
62023015896 นางสาวอัญจลี พรศรี
62023015897 นายเจษฎา เหมรา
62023015898 นางสาวชมนภัส กินนรี
62023015899 นางสาวลักษิกา จันทรสุข
62023015900 นางสาวสโรชา ทิมเชียงราก
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62023015901 นางสาวผ�องมณี คงสมบูรณ�
62023015902 นางสาวธนชวรรณ ม่ันพุฒ
62023015903 นางสาวธนิตตา มหาเรือนลาภ
62023015904 นางสาวณัฐนรี นิ่มจันทร�
62023015905 นางสาวอัจฉรา พรรณมาลัย
62023015906 นางลดารัตน� รักษาสุวรรณ
62023015907 นายศุภกิจ คงชาติไทย
62023015908 นางสาวกรรณิกา สําเภาทอง
62023015909 นางสาวธิดารัตน� มหาชัย
62023015910 นางรุ�งรัตน� เพ็ชรหอย
62023015911 นายยศชนินทร� จันทโรภาส
62023015912 นางสาวณัฐณิชา ศรีชมภู
62023015913 นายวงศกร โคตรบึงแก
62023015914 นางสาวเบญจา สาลีผล
62023015915 นางสาวฉัตรชฎา ศรีปรางค�
62023015916 นายเจนณรงค� บางเส็ง
62023015917 นางสาววีธรา หัวนะราษฏร�
62023015918 นางสาวจารุวรรณ ขวัญพุทโธ
62023015919 นายธีรพล ศิโรรัตนะโยธิน
62023015920 นางสาวอรอิริญา ขุมทอง
62023015921 นางสาวศิริพร วิชาชู
62023015922 นายเกียรติศักด์ิ ละม�อม
62023015923 นายวีระพงษ� วงค�ตะวัน
62023015924 นางสาวพรทิพย� เหล�ารอด
62023015925 นางสาวกรรณิการ� แก6วเม�น
62023015926 นางสาวพัธชนิตา แพร�งสุวรรณ�
62023015927 นายณัฐพงษ� เหล�ารักพงษ�
62023015928 นางสาวณัฏฐ�ฌาพัณณ� แสงยศ
62023015929 นางสาวนภัทร เลิศลักษณ�มีพันธ�
62023015930 นายศุภสัณห� นรบิน
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62023015931 นายปJติชาติ ผ�านสถิน
62023015932 นางสาวชญานิษฐ� ม�วงแสง
62023015933 นางสาวหทัยชนก อุดกันทา
62023015934 นายภานุพงศ� เคนสิงห�
62023015935 นางสาวนฤวรรณ พลอินทร�
62023015936 นางสาวมณีรัตน� ไกวดี
62023015937 นางสาววรรณประภา เหล�าเขตต�กิจ
62023015938 นางสาวธนัญญา วิเศษพันธ�
62023015939 นางสาวป1ญชิกา เห็นใจชน
62023015940 นางสาวทิชากร งามฉวี
62023015941 นายพงศ�อมร ฉัตรธีรไชย
62023015942 นายกฤตาเมธ มารจันทร�
62023015943 นางสาวกรรณิการ� ไวยชาตา
62023015944 นางสาวณัฐกฤตา เตชนันท�
62023015945 นายสุวิทย� บุดดาเลิศ
62023015946 นางสาวสาลินี กลิ่นเมธี
62023015947 นางสาวกาญจนาพร เงินมาก
62023015948 นางสาวป1ทมวรรณ กําหรัด
62023015949 นางสาวปรียานุช เกิดผล
62023015950 นางสาวธันวรัตน� จําปาเงิน
62023015951 นางสาวภัทรพร อ�วมม่ัน
62023015952 นางสาวสุปราณี วิงวาด
62023015953 นางสาวศิรินันท� สุนทรวิภาต
62023015954 นายวรกานต� บุรณศิริ
62023015955 นางสาวมินตรา สุขสุคนธ�
62023015956 นางสาวอําพรรณ ท�อนคํา
62023015957 นางสาวอรอนงค� มงคลคลี
62023015958 นางสาวศิริลักษณ� แจ�มดวง
62023015959 นายชัชพงศ� คําหล�อ
62023015960 นางสาวศรัณญา ไชยประคอง

หน6า 532 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023015961 นายสหรัฐ วรรธนอารีย�
62023015962 นางสาวนฤภรกมล หวาเกตุ
62023015963 นางสาวป1ญฑารีย� บิณบาตร
62023015964 นางสาววันวิสาข� ปJKนอํานาจ
62023015965 นายพงศกร เพ่ิมเติม
62023015966 นางสาววัทนวิภา เจริญสุข
62023015967 นางสาวอมรรัตน� ชิณฤทธ์ิ
62023015968 นางสาวสายสุดา ย้ิมอ�อน
62023015969 นางสาวสุดารัตน� สุรินทร�
62023015970 นางสาวณัฐชยา อินทร�น6อย
62023015971 นางสาวมนฐพัทษ� อบเชย
62023015972 นางพิมพ�ปวีณ� เกตุอรุณ
62023015973 นางสาวศิริพร เพ็งสุข
62023015974 นางสาวปาริฉัตร เหล�าสาร
62023015975 นางสาวณัชชา ชดช6อย
62023015976 นางสาวพรพิมล สุขมะโน
62023015977 นางสาวรัตนาวลี ยอดเสรณีย�
62023015978 นางสาวอภิรญา แปNนพันธุ�
62023015979 นางน้ําฝน อุทัยธรรม
62023015980 นางสาวตรีรัตน� คงสัตรา
62023015981 นางสาวนภาพร เสนมิน
62023015982 นางสาวอารียา เย็นระยับ
62023015983 นางสาวดารารัตน� มนตรี
62023015984 นายอธิบดี เพ็ชรวารี
62023015985 นางสาวจิรภรณ� แสนสุข
62023015986 นางสาวป1ทมา สว�างชัยวิวัฒน�
62023015987 นางสาวสิริวรรณ ม�วงไหมทอง
62023015988 นางสาวรัชนี จงภักดี
62023015989 นางสาวอภัสรา ไม6เต็ง
62023015990 นายวิวัฒน� แก6วมราช
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62023015991 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุภาพร เหล�าหล6า
62023015992 นางสาววิกานดา งามสม
62023015993 นางสาวพรพรรณ จําเริญใจ
62023015994 นางสาวชุตินันท� คําแพง
62023015995 นายณัฐพร มิอุบล
62023015996 นางสาวจารุวรรณ ที่บ6านบ�อ
62023015997 นายณัฐวุฒิ ถาวร
62023015998 นายนัทธพงศ� บุญเข็ม
62023015999 นางสาวปณิชา วิชิตกฤติธร
62023016000 นายไชยา กลมเกลียว
62023016001 นายเจษฎา ศรีสอาด
62023016002 นายศุภสันต� ฟองรัตน�
62023016003 นางสาวทิพย�ตะวัน ตันตRะ
62023016004 นายอภิวัฒน� รื่นกุหลาบ
62023016005 นายณัฐพล มีนุ6ย
62023016006 นางสาวณัฐณิชา พรมอ�อน
62023016007 นางสาวป1จจกวี รังสิโย
62023016008 นางสาวจันทิมา ทาวุธ
62023016009 นางสาวขวัญชนก เผ�าพันธ�โพธ์ิ
62023016010 นางสาวศิรินารถ ขําน6อย
62023016011 นายหยก สุขทอง
62023016012 นางสาวสุตา ม่ิงเมือง
62023016013 นางสาวกัญญาณัฐ ฝาระลึก
62023016014 นางสาวอารีรัตน� หนุนนาค
62023016015 นางสาวมณฑิรา วรรณประสพ
62023016016 นายทศพร กัณสิทธ์ิ
62023016017 นางสาวพลอยน้ําผึ้ง โพธ์ิแย6ม
62023016018 นายวัชรินทร� นารีย�
62023016019 นางสาวศิริวรรณ สืบสงัด
62023016020 นายสุวิทย� เพ็ชร�เจริญ
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62023016021 นางสาวพรพรรณ โรจนวงษ�
62023016022 นายพงษ�เทพ วงษ�ดิษฐ�
62023016023 นางสาวมานิตา งามขํา
62023016024 นางสาวพิรชา ธันวานนท�
62023016025 นางสาวอมรรัตน� จังมานะกุล
62023016026 นายบัญชา เฉลิมกิจ
62023016027 นางสาวกุลสตรี ดวงศิลา
62023016028 นางสาวเวียนนา อวยสวัสด์ิ
62023016029 นายมานะ โพธ์ิด6วง
62023016030 นางสาวเบญจมาศ จันทร�ครุฑ
62023016031 นายณัฐวุฒิ ไทยประยูร
62023016032 นางสาวจุดารัตน� ทองสีสังข�
62023016033 นางสาวทาริกา ทรัพย�สิน
62023016034 นายวาทิต เขม6นเขตการ
62023016035 นางสาวสุรีย�พร แสวงเจริญ
62023016036 นางสาวอรธิดา มงคล
62023016037 นางสาวประภาศิริ ปล6องสนาม
62023016038 นายสถิตคุณ พุ�มพวง
62023016039 นายประธาน อุ�นอุรา
62023016040 นางสาวรุ�งฤดี แสงเฉวต
62023016041 นางสาวมนัสวี ช�อดอกรัก
62023016042 นายฉัตรชัย คําแปNน
62023016043 นางสาวทิติยา สืบขําเพชร
62023016044 นายยอดพิชญ� แดนวงศ�
62023016045 นางสาววนิดา รุญเจริญ
62023016046 นายเจษฎา ดวงจันทร�
62023016047 นางสาวสร6อยสุวรรณ ปNอมปราการ
62023016048 นางสาวไอลดา นาสมใจ
62023016049 นางสาวป1ทมา เครือกุนนา
62023016050 นางสาวกฤติยาภรณ� แก6วโสนด
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62023016051 นางสาวนุชนาฏ หลักดี
62023016052 นายอภิสิทธ์ิ สุภีแดน
62023016053 นายสมพล วรนารถวิชัย
62023016054 นางสาวนพมาศ สุทธิธรรม
62023016055 นางศิริพรรณ ตวันนา
62023016056 นางสาวพรพิมล พรมจําปา
62023016057 นางสาวศศิธร จันทร�ตาโลก
62023016058 นายธนากร นินทะวัฒน�
62023016059 นายนฤเบศ บุญตาระวะ
62023016060 นางสาวพิมพ�ผกา ช�วยภักดี
62023016061 นางสาวอรณี พ่ึงธรรม
62023016062 นายสุรศักด์ิ เวทย�กิตติพฤกษ�
62023016063 นางสาวคลารัช เจริญผล
62023016064 นางสาวศินีนาฏ เณรกรุด
62023016065 นางสาวนันทิดา ช�ออัญชัญ
62023016066 นางสาวหทัยภัทร พิมพ�หนู
62023016067 นายชัยยุทธ� คุ6มวงษ�
62023016068 นางสาวกนกวรรณ แจ6งประดิษฐ�
62023016069 นางสาวรัชญา โซ�เงิน
62023016070 นางสาวรัตนา ไหลพ่ึงทอง
62023016071 นายพงษ�นรินทร� เกิดท6วม
62023016072 นางสาวอุษา ชื่นอยู�
62023016073 นางสาวรัตนาภรณ� แดงทองดี
62023016074 นางสาวธัญลักษณ� แก6วผนึก
62023016075 นางสาวนภาพร ยอดชมภู
62023016076 นางสาวภัศรา คุ6มพุฒ
62023016077 นางสาวชนิดาภา เจริญการณ�
62023016078 นายธณศร มาลัยรัตน�
62023016079 นายพัลลภัช ขําวารี
62023016080 นางสาวจีระนันท� สรรพเจริญสิน
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62023016081 นางสาวชนันญา สุขศิริ
62023016082 นางสาวสกาวรัตน� จุลวานิช
62023016083 นางสาวพิรุฬห�ลักษณ� ใหม�เอี่ยม
62023016084 นางสาววัชราภรณ� คําภา
62023016085 นางสาวปรียาพร สีจันทร�
62023016086 นางสาวกิติยา รูปสว�าง
62023016087 นายยุทธการ ป1ทมโรจน�
62023016088 นายณัฐภัทร จันทรสูตร
62023016089 นางสาวจันทิมา นิลจินดา
62023016090 นางสาวปาริฉัตร พ�วงทอง
62023016091 นางสาวภัทร�นรินทร� เรืองพงษ�
62023016092 นางสาวกรรวี สุ�มประเสริฐ
62023016093 นางสาวจุฬาลักษณ� อนันตะปุระ
62023016094 นางสาวขลินร�ทิพส� วิริยสมบัติ
62023016095 นางสาวนันทิวา บํารุงวงษ�
62023016096 นายนัธทวัฒน� โล�ห�สวัสด์ิ
62023016097 นางสาวเมธาพร แช�มช6อย
62023016098 นางปรียาภรณ� ศรีสุทธิ
62023016099 นางสาวเพียงอมร ยวนแห�ว
62023016100 นางสาวปณยา พูลสวัสด์ิ
62023016101 นางสาวอาริสา นฤคนธ�
62023016102 นางสาวดรุณี สองเมือง
62023016103 นางสาวจันทรา บุญจันทร�
62023016104 นายธนภณ เอี่ยมสอาด
62023016105 นางสาววิทวัล คงไทย
62023016106 นางสาวปริยา แก6วหล�อ
62023016107 นายปJยะพงษ� ผลภาษี
62023016108 นางสาวสุพัตรา ปNอมเปMKยม
62023016109 นางสาวพรรณรายณ� เชียงแสงทอง
62023016110 นายอภิสิทธ์ิ ศรีสลับ
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62023016111 นายนราวิชญ� นรังสิทธ์ิ
62023016112 นางสาวปJยนันท� น้ําทิพย�
62023016113 นางสาวอัฑฐาพร แก6วจันทร�
62023016114 นางสาวศิริพร ชิณวงศ�
62023016115 นายณัฐกิตต์ิ คนดี
62023016116 นางสาวมยุรี ถนอมวงษ�
62023016117 นางสาวสุจิตตรา หม่ันทรัพย�
62023016118 นางสาวกาญจนาพร ม�วงทอง
62023016119 นางสาวชัญญา ศรีห�วง
62023016120 นางสาวปราริญา ทองมา
62023016121 นายกิจโฆษิต ทองจรัส
62023016122 นางสาววิไลวรรณ มาแก6ว
62023016123 นางสาวกรกนก แจ�มอนงค�
62023016124 นายอัมรินทร� เกตุสมพงษ�
62023016125 นายชัยอนุชิต สบายวรรณ
62023016126 นายอมร คงพิริยะไพจิตร
62023016127 นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธ์ิ
62023016128 นางสาวดวงดาว กองคํา
62023016129 นางสาวปฐมาวดี สิงหฬ
62023016130 นางสาวณัฐรดา เมาลีทอง
62023016131 นางสาวเพ็ญนภา อยู�สบาย
62023016132 นายเกียรติศักด์ิ คงเอี่ยม
62023016133 นายกิจจา จอมคีรี
62023016134 นางสาวเนตรนภา โพธิชัย
62023016135 นางสาวรุ6งฟNา สายคําบ�อ
62023016136 ว�าที่ร6อยตรีเพ่ิมพร เกตุจุฬา
62023016137 นางสาวศศธร ญาณจรูญ
62023016138 นางสาวสุทธิดา บัวเชย
62023016139 นายกิตติภพ วุฒิเทียร
62023016140 นางสาวเกศรา วงศ�ชัยยะ
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62023016141 นางสาวณัฐชา รุ�งโรจน�
62023016142 นางสาวประภัสสร พูลพุฒ
62023016143 นางสาวฉัตรชนก พ่ึงรถ
62023016144 นางสาววิมลรัตน� สะอาดดี
62023016145 นางสุภาพร โคตรบึงแก
62023016146 นายภาณุพงศ� บํารุงศักด์ิ
62023016147 นายศุภกร ขาวสุข
62023016148 นางสาวจิราพร เชอหม่ือ
62023016149 นายวัชรินทร� วัชรากูล
62023016150 นางสาวเนตรอนงค� ผลเกตุ
62023016151 นางสาวหนึ่งหทัยรัตน� วงศ�ทองเจริญ
62023016152 ว�าที่ร6อยตรีหญิงพรรณทิพา จันทร�ประกอบ
62023016153 นางสาวนภัสวรรณ คําแถลง
62023016154 นางสาวจินตนา จันพันธ� 
62023016155 นางสาวมยุรี สิงหะ
62023016156 นางสาวอัญจนา เตจRะ
62023016157 นางสาวอรทัย โทนใหญ�
62023016158 นางสาวผกามาศ ชวดนุช
62023016159 นางสาวณัฐชุดา วิจิตรป1ญญา
62023016160 นางสาวนพรัตน� ผิวเณร
62023016161 นางสาวมนัสนันท� นิ่มอ�อน
62023016162 นายภาณุพงศ� จงรัตน�กลาง
62023016163 นางสาวกมลวรรณ ปานคร6าม
62023016164 ส.ต.ท.หญิงวราลักษณ� ชัยโชติ
62023016165 นางสาวสุภาพร ไชยสนาม
62023016166 นางสาวจิรัชยา วุฒิกานนท�
62023016167 นายสิรภพ แดงพัด
62023016168 นางสาวทีปกา อิ่มไพบูลย�
62023016169 นางสาวพิม พรหมเจริญ
62023016170 นางสาวญาดา กุหลาบ
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62023016171 นายคมสัน ศรีพิพัฒน�
62023016172 นางสาวจิตรา จันทาวุฒิ
62023016173 นางสาวณัฐริดา เวียงดินดํา
62023016174 นางสาวมินรดา ศรทรง
62023016175 นางสาวภิญญาดา ดอนนนท�
62023016176 นางสาววทันยา ก6อนทอง
62023016177 นางสาวปาณิศา ไพรสยม
62023016178 นางสาวคําพราว แสนไชย
62023016179 นางสาวณัฏฐา คงสุข
62023016180 นายธีรภัทร� บุญมาก
62023016181 นายอรรถพล กรุงกลาง
62023016182 นางสาวชนิสรา กระแสร�ฉัตร�
62023016183 นายอนิรุต รัสมี
62023016184 นางสาวรําภู ปู;ย�า
62023016185 นายพัฒนา แสงจันทร�
62023016186 นางสาวจุฑามาศ เขตต�นนท�
62023016187 นางสาวชลชญา จินตนาวิลาศ
62023016188 นางจิตรลดา ฟ1กเมือง
62023016189 นางสาวธิดารัตน� ดีวัน
62023016190 นางสาวป1ทมวรรณ พวงย่ีโถ
62023016191 นายกฤษดา ตาลอ�อน
62023016192 นายอรรถพล ชนะบุญ
62023016193 นางสาวป1ญญาภัทร� มุ�งไธสง
62023016194 นางสาววริศรา อรรถจินดา
62023016195 นางสาวพัชราพรรณ ไตรภพ
62023016196 นางสาวธนพรพรรณ ลีศรี
62023016197 ว�าที่ ร.ต.นพพร พรรณวิจารณ�
62023016198 นางสาวโชติกา ขาวสร6อย
62023016199 นางสาวจุรีภรณ� กันทะสาร
62023016200 นายธนกรณ� ตุ�นคํา
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62023016201 นางสาวอรไท จีนอนงค�
62023016202 นางสาวนภัสวี ตานีเทพ
62023016203 นางสาวบุษบา วิราพงษ�
62023016204 นายกิตติพงษ� เปลี่ยนสมัย
62023016205 นางสาวอัจฉราภรณ� อ6นไหว
62023016206 นางสาวกัญญ�วรา พัฒนสิงห�
62023016207 นางสาวอัจฉรา ค6าเจริญ
62023016208 นางสาวติณห�ธิตา สายทอง
62023016209 นายรัตน�เทพ เสริมชีพ
62023016210 นางสาวพัชราภา กัสยากร
62023016211 นายกรวีร� แซ�เจ่ีย
62023016212 นายฉัตรมงคล เกาะแก6ว
62023016213 นางสาวจีรนันท� รูปสม
62023016214 นางสาวนวรัตน� เกิดวิธี
62023016215 นางสาวอังคณา จันทะมูล
62023016216 นางสาวรัชดาภรณ� หอมพันธุ�
62023016217 นางสาววราภรณ� สงเคราะห�
62023016218 นายนันทวัฒน� ศิริวรรณ
62023016219 นายพงษ�พัฒน� ก6อนจันทร�เทศ
62023016220 นายภาคภูมิ ทิมซ6อน
62023016221 นางสาวเปรมิกา เนียมเกตุ
62023016222 นางสาวชนกนันท� ดวงชมภู
62023016223 นางสาวนพมาศ พิมพะวงษ�
62023016224 นางสาววาสนา สาคร
62023016225 นายธีรนัย นิ่มสะอาด
62023016226 นางสาวอารีรัตน� สุทธิศักด์ิ
62023016227 นางสาวปนัดดา จันทร�ษา
62023016228 ว�าที่ร6อยตรีหญิงกุลธิดา ทิพย�สมบูรณ�
62023016229 นางสาวธัญลักษณ� จันทร�บุบผา
62023016230 นายชนวีร� ชิณราช
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62023016231 นางสาวซัลฟารี รอเซะนิง
62023016232 นางสาวสุภาพร อากาศสุภา
62023016233 นางสาวณัฏฐ�อรปJยา สรจิตวิรีกุล
62023016234 นางสาวกมลชนก สวัสดี
62023016235 นางสาวศศินันท� อิ่มประเสริฐ
62023016236 นางสาวขนิษฐา สังข�แดง
62023016237 นางสาวศศิโสภา อุ6ยศรีคูณ
62023016238 นางสาวธารทิพย� ก6อนทอง
62023016239 นางสาวพิมพ�วลี แก6วพันมา
62023016240 นายนันทภพ ฉายชูวงษ�
62023016241 นางสาวสาริณี มีแสง
62023016242 นางสาวอมรรัตน� สมัครสิกิจ
62023016243 นางสาวอารีรัตน� พุ�มเกตุ
62023016244 นางสาวแก6วตา ยาวะโนภาส
62023016245 นางสาวสิริวิมล นาคพิทักษ�
62023016246 นายกมลศักด์ิ วิมลลักษณ�
62023016247 นายพงษ�เทพ เทียนถาวร
62023016248 นางสาวกิตติมา ชาดหรคุณ
62023016249 นางสาวมาศสุภา เพชรดําดี
62023016250 นายกฤตวิทย� รารามนัส
62023016251 นายทรงยศ สาครินทร�
62023016252 นางสาวหนึ่งฤทัย สุรสีหนาท
62023016253 นางสาวศิริพรรณ สิงห�ห�วง
62023016254 นางสาวบุษบาวรรณ ธนเลิศเมธี
62023016255 นางสาวปาณิสรา บุญเกิด
62023016256 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุดาภรณ� พงษ�ตุ6ย
62023016257 นางสาวจินดารัตน� รักอู�
62023016258 นางสาวกัณสิวณัฐ แสงทับทิม
62023016259 นางสาวพุฒิตา คุ6มคูณ
62023016260 นายธวัชชัย พูลรักษ�
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62023016261 นายพิเชษฐ จันทร�ไกร
62023016262 นายณัติกรณ� แก�นนาคํา
62023016263 นางสาวอรวรรณ เทพารักษ�
62023016264 นางสาวอรนิชา โพธ์ิรัง
62023016265 นางสาวขวัญฤทัย จัดชู
62023016266 นายพลวัฒน� อ�วมคํา
62023016267 นางสาวกิตติยา นาเวช
62023016268 นางสาวทิพวรรณ โยสะมา
62023016269 นางสาวณหทัย เทศพลัด
62023016270 นางสาวกมลวรรณ ศรีสุนทร
62023016271 นางสาวอรจิรา ต.สุวรรณ
62023016272 นายสยมภู ภู�ระหงษ�
62023016273 นายตุลา บรรจงใจ
62023016274 นางสาวสุพรรษา กอนาค
62023016275 นางสาวปรียาพร รื่นนิมิตร
62023016276 นางสาวนุชจรี ดิษขํา
62023016277 นางสาวจรรยพร สินเส็ง
62023016278 นางสาวชุติภา บุตรสินธุ�
62023016279 นายวีรยุทธ อินป1นบุตร
62023016280 นางสาวเบญจมาศ สันทัด
62023016281 นายคณิน มะโน
62023016282 นางนิตยา ไพรมณี
62023016283 นายนพรัตน� ใจคง
62023016284 นางสาวชนิสรา รามสูต
62023016285 นางสาวจุฑามาศ ทองป1Pน
62023016286 นางสาวฐิติมา ไกลกลิ่น
62023016287 นางสาวพรรษสรณ� ประสมเพชรหิรัญ
62023016288 นางสาวรัตนา ไกรโรจน�
62023016289 นายธีรวัฒน� เกิดโภคา
62023016290 นางสาวจันสุดา อุบลวงค�
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62023016291 นายกําธร มังสิงห�จันทร�
62023016292 นางสาววิมลวรรณ กล�อมใจ
62023016293 นางสาวรุ�งนภา ดวงจันทร�
62023016294 นายสถาพร อ�อนหัวโทน
62023016295 นายเมธาวินทร� สุวรรณ
62023016296 นางสาวสุพรรณี สีเหลือง
62023016297 นางผกาวัน ดิสป1ญญา
62023016298 นายวิทยา เครือมาศ
62023016299 นางสาวปวริศา เกษวิริยะการ
62023016300 นางสาวสมฤดี คําจันทึก
62023016301 นางสาวเนาวรัตน� ผ�องแผ6ว
62023016302 นางสาวกรณ�พัชรสร สุขสุเมฆ
62023016303 นายพงศธร เข็มทอง
62023016304 นายภานุพงษ� แพ�งกุล
62023016305 นางสาวพิมพ�ชนก เพ็ชรศรี
62023016306 นายคมกฤษณ� โทนทอง
62023016307 นายพรหมเทพ นครเขตต�
62023016308 นางสาวกรอุษา สังขะพงษ�
62023016309 นางสาวอัญชลี น6อมระวี
62023016310 นางสาวจิราพัชร ประสานทองคํา
62023016311 นางสาวอังคณา เจียกสอาด
62023016312 นางสาวอาจรีย� แจ6งอยู�
62023016313 นางสาววารุณี สุระมณี
62023016314 นางสาวกชกร กลิ่นหอม
62023016315 นายณัฐวุฒิ มูลขุนทด
62023016316 นางสาวสมร พงค�สุรินทร�
62023016317 นางสาวรัตนาภรณ� สดเอี่ยม
62023016318 นางสาวณัฐพร แพ�งกลิ่น
62023016319 นายอรรถพล โสภาคะยัง
62023016320 นางสาวบุษยา ภูฆัง
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62023016321 นางสาวชลดา วันดี
62023016322 นายณรรฐวัฒน� สายเพ็ชร�
62023016323 นางสาวทัศน�วรรณ เครือวงษ�จันทร�
62023016324 นายโชติก มณีนาค
62023016325 นายธัชชัย มัณทัศน�
62023016326 นางสาวเบญจวรรณ ศรีใส
62023016327 นางสาวสุนันทา กําเหนิดเนื้อ
62023016328 นางสาวสุธาทิพย� ศรีวิลัย
62023016329 นายศิริศักด์ิ เพ็งจันทร�
62023016330 นางสาวชุติมา สุภีศรี
62023016331 นางสาวธนิศรา กาฬภักดี
62023016332 นางสาวรัตนากร พรมแตง
62023016333 นางสาวกัญญารัตน� เชียงแขก
62023016334 นายภาณุ หอมสุวรรณ
62023016335 นางสาวกมลรัตน� วุฒิเดช
62023016336 นางสาวศศิณา ไผ�งาม
62023016337 นางสาวจุฑามาศ เข็มทอง
62023016338 ว�าที่ร6อยตรีหญิงณัฏฐ�ชญา ชํานาญพจน�
62023016339 นางสาวอนุศรา คําวิเศษ
62023016340 นางสาวสุภัทรา ใหญ�ย่ิง
62023016341 นายศรุต สิงห�รอ
62023016342 นางสาวสุนิสา เสริมศรีพงษ�
62023016343 นายจักรกฤษณ� แสงตะวัน
62023016344 นางสาววันวิสา ธรรมนิยา
62023016345 นางสาวกัญญาวีร� รวมพวก
62023016346 นางสาวธิติกานต� เทียวสูงเนิน
62023016347 นางสาวธนาภรณ� ภูศรีฐาน
62023016348 นายวสุ ย้ิมยืนยง
62023016349 นางสาวสุนารี โยจาร
62023016350 นางสาววณิชยา อุณารักษ�
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62023016351 นางสาวสุวิมล ศรีภูมิ
62023016352 นางสาวพรทิวา ตาต�อม
62023016353 นางสาวธันยพร เจียงกุล
62023016354 นางสาวอัญชลี ห6องกระจก
62023016355 นางสาวณิชาภัทร เจ็กใจ
62023016356 นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสมุดคํา
62023016357 นายสุทธิศักด์ิ บุญเลิศ
62023016358 นางสาวณัฐวดี ใจแสน
62023016359 นางสาวสิริลักษณ� เนียมสวรรค�
62023016360 นางสาววิศัลยา ชื่นภักดี
62023016361 นางสาวอัจฉราพรรณ สระทองยุ6ง
62023016362 นางสาววิราภรณ� ลายกุล
62023016363 นายสมพงศ� นามวงษ�
62023016364 นางสาวจันทร�จิรา โยธานันท�
62023016365 นางสาวระพี พันเถ่ือน
62023016366 นางสาวจันทนา หงษ�ยนต�
62023016367 นางสาวศิวพร สระทองอุ�น
62023016368 นายกิตติศักด์ิ แสงสิงห�
62023016369 นายฤทธิไกร จันชะนะกิจ
62023016370 นายธีระพล จันทร�หอม
62023016371 นายภากร ชื่นอารมย�
62023016372 นางสาวสุวรรณี เลิกยาม
62023016373 นายณภัทร� ภูษณาภรณ�
62023016374 นางสาวสุกัญญา นันทกูล
62023016375 นางสาวเบญจภรณ� จําสนอง
62023016376 นายจําลอง ขวัญเมือง
62023016377 นางสาวแสงดาว กลิ่นเกล6า
62023016378 นางสาวเบญจวรรณ หม่ืนพวง
62023016379 นางสาวพนิดา คํามูล
62023016380 นายณพชร ฉิมเล็ก
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62023016381 นายชารินทร� สุภาทรง
62023016382 นายกันย� ศรีแก6ว
62023016383 นางสาวธมลวรรณ บัวหลวง
62023016384 นางกนกพร รัตนอุไร
62023016385 ว�าที่ร6อยตรีณัฐวุฒิ เงินเขียว
62023016386 นางสาวอุไร แก6วบวร
62023016387 นางสาวจิรวรรณ จันทร�วงศ�
62023016388 นางสาววลัยภรณ� อรุณพันธ�
62023016389 นายภานุวัฒน� กลยณีย�
62023016390 นางสาววิศรุตา พลอยบุตร
62023016391 นางสาวธนันพร จ�างมณี
62023016392 นางสาวแก6วกานดา แสงทอง
62023016393 นางสาวแขลัดดา คงม่ัน
62023016394 นางสาวขันทอง ผาสุขวงษ�
62023016395 นางสาวเพ็ญนภา วัฒนะภาราดา
62023016396 นางสาวเหมือนฝ1น ภิญโญ
62023016397 นายธงไชย คําจันทร�
62023016398 นางสาวจุฑารัตน� ศรีบัว
62023016399 นางสาวอัจจิมา เชียงดี
62023016400 นางสาวบุษบา กรุดเนียม
62023016401 นายสิกขาเลิศ เนียมหอม
62023016402 นายณัฐพงษ� วิเศษพงษ�
62023016403 นางสาวชนานันท� สรรพเจริญ
62023016404 นางสาวภาวิณี พาพันธุ�เรือง
62023016405 นายสิรภพ อรุณวิวรรธน�
62023016406 นางสาวชุติมา เงินกร
62023016407 นายนิติพล ม่ันศักด์ิ
62023016408 นางสาวจิราพร อ�วมนุสนธ์ิ
62023016409 นางสาวพชรพร ฤกษ�งาม
62023016410 นางสาวปรียานุช มีสมบุญ
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62023016411 นางสาวจิราภา ชัยคําหาญ
62023016412 นางสาวเจสสิก6า ช�วงชื่น
62023016413 นายวันชัย ธัญญเจริญ
62023016414 นายจิรายุ รักชาติ
62023016415 นางสาวณิชนันทน� เนียนสันเทียะ
62023016416 นางสาวแพรวพรรณ เข็มตรง
62023016417 นายนฤเดช วีระสุข
62023016418 นางสาวปวีณา สิทธิธรรม
62023016419 นางสาวนิลมณี โกวฤทธ์ิ
62023016420 นางสาวปานทิพย� มหามล
62023016421 นายพิชิต สีลารัตน�
62023016422 นางสาวจตุพร การภักดี
62023016423 นายชานนท� กุลกุศล
62023016424 นางสาวกชกร มาดี
62023016425 นางสาวชลลดา พูนดี
62023016426 นางสาวรุ�งรัตน� ไพรหนู
62023016427 นายนุชา ยอดดําเนิน
62023016428 นางสาวจิณห�นิภา ชังโห6
62023016429 สิบตํารวจโทกิตติคุณ ลิคูณ
62023016430 นางสาวจันจิรา เทพทัน
62023016431 นางสาวรุ�งอรุณ ม่ิงขวัญ
62023016432 นางสาวปราณี กระจ�างวงค�
62023016433 นางสาวเบญจวรรณ ทาถี
62023016434 นายสถาพร บุญคุ6ม
62023016435 นางสาวสุมนา วงศ�พุฒิ
62023016436 นางจันทร�เพ็ญ ศรีชู
62023016437 นางสาวขวัญฤทัย จงธรรม�
62023016438 นางสาวศิตราลักษ� แจ6งเมือง
62023016439 นางสาวทัศนีย� ทาสี
62023016440 นางสาวกิตติกาญจน� สร6อยวัน
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62023016441 นายธวัชชัย ชัยยะวงศ�
62023016442 นางสาวชุลีรัตน� แสงทอง
62023016443 นางสาวกรกนก เกษสาคร
62023016444 นางสาวขวัญเรือน อ่ําเจริญ
62023016445 นางสาววัชริตา อารินทร�
62023016446 นายแสวง สาริวงษ�
62023016447 นางสาวณัฐรดา บุญรอดสําราญ
62023016448 นางสาวสุดารัตน� จันทร�อุดม
62023016449 นางสาวชุติมา รังษีวงศ�
62023016450 นางสาวดอกอ6อ สบาย
62023016451 นายเทพนฤทธ์ิ พลโคกก�อง
62023016452 นายณัฐพัชร� พุ�มทิพย�
62023016453 นายวิทยา วารีดํา
62023016454 นางสาวพิมลพรรณ เคารพรัตน�
62023016455 นางสาววิมล สุขใส
62023016456 นายโยธิน วันดี
62023016457 นางสาวนาตยา ขําอุทัย
62023016458 นางสาวเมฆขลา ทับทิมบัว
62023016459 นายคมสุพิทย� มหาวิจิตร
62023016460 นางสาวสรียาวรรจฒ� บุตรศรีภูมิ
62023016461 นางสาวพิชชาพร ข6องหลิม
62023016462 นางสาวจงกล พักเสียงดี
62023016463 นายธาราโรจ หิรัญรุจิรา
62023016464 นายฐิติวัฒน� แฝงภูงา
62023016465 นางสาวจิราภรณ� ขําจิตร
62023016466 นางสาวพัชรี พุ�มพฤกษ�
62023016467 นายณัฐพนธ� บุญปกครอง
62023016468 นางสาวศิรินยา ศรีสุวรรณ
62023016469 นางสาวฐิติมา อินตRะป1ญญา
62023016470 นางสาวพิมพ�พร บัวงาม
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62023016471 นายยงยศ สรรพวัฒน�
62023016472 นางสาวณัฐธิดา ไพรหก
62023016473 นายพีระศักด์ิ วังศธรหว�าน
62023016474 นางสาวรัชดาพร วรณะภมร
62023016475 นางสาวหัสยา อุบลบาน
62023016476 นางสาวพรพิมล วงษ�ษา
62023016477 นางสาวนันทิดา อินใย
62023016478 นางสาววัลย�นภา กองอุดม
62023016479 นางสาวพิมพ�ลดา เลขนอก
62023016480 นางสาวธนาภรณ� หล�อทอง
62023016481 นางสาวอมรรัตน� สิทธิจันทร�
62023016482 นายภูริภัทร เรืองทอง
62023016483 นางสาวรุ�งนภา แตงกลิ่น
62023016484 นางสาวเกศยุพา ทองพร6อม
62023016485 นางสาวกรรัก ชุติธนภานนท�
62023016486 นางสาวภัทรานิษฐ� มีแสง
62023016487 นางสาวลลิตา แสงทับทิม
62023016488 นางสาวปนัดดา แสงสุวรรณ�
62023016489 นางสาวพรพรรณ สละตัน
62023016490 นายกฤษฎา ศรวิบูลย�ศักด์ิ
62023016491 นายชาคริต มะหา
62023016492 นางสาวชมัยพร วงษ�เดือน
62023016493 นายวรวิช ป1Pนจันทร�
62023016494 นางสาวปณิตา หงษ�ทอง
62023016495 นางสาวรัชนีภรณ� คุ6มไข�น้ํา
62023016496 นางสาวศศิประภา ศรีสายพยอม
62023016497 นางสาวกัญจนพร หนูขาว
62023016498 นางสาวสุมลรัตน� คล6ายทอง
62023016499 นางสาวพัชรี ตนตรง
62023016500 นางสาวรชนีกร ย้ิมเครือทอง
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62023016501 นางสาวนาเดีย จันทยสถาน
62023016502 นางสาววรลักษณ� ศรีวิโรจน�
62023016503 นางสาวสุภาพร ประสาทพรชัย
62023016504 นางสาวภัทนีย� คณฑา
62023016505 นางสาวมณฑกานต� พืชจันทร�
62023016506 นางสาวธิติมา แสงอ�วม
62023016507 นายภาณุวัฒน� เนียมน�วม
62023016508 นางสาวสุชาดา ใจดี
62023016509 นางสาวอุดมลักษ� พิศรูป
62023016510 นายธัญวิสิษฐ� ศรแก6ว
62023016511 นายนพรุจ ม่ันเพ็ชร
62023016512 นางสาวศรัญญา เทพินทร�กุล
62023016513 นางสาวบุณยนุช ประสงค�
62023016514 นางเสาวรส กังวาลกุลกิจ
62023016515 นางสาววรรณภา แจ�มดวง
62023016516 นางสาวกัญญ�กุลณัช เต็มรักษ�
62023016517 นางสาวทิฆัมพร สังข�ประไพ
62023016518 นางสาวอัจฉราพรรณ มากฤทธ์ิ
62023016519 นางสาวรพีพรรณ นัยจิตร
62023016520 นางสาวภฤศญา เทียนงาม
62023016521 นางสาวธิดาวรรณ จันสารี
62023016522 นายพลกฤษณ� พรพินิตนุรักษ�
62023016523 นางสาวสุกัญญา อินทเขตรการณ�
62023016524 นายคามิน เปงพันทิศ
62023016525 นางสาวชไมพร จันทบุญ
62023016526 นายอภิชาติ สีแสง
62023016527 นายธานี ภาคีชีพ
62023016528 นางสาวจีระนันท� กางทา
62023016529 ว�าที่ ร.ต.หญิงรสริน แสงสกุล
62023016530 นางสาวเจนจิรา พาทา
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62023016531 นายกุลวุฒิ สารากิจ
62023016532 นางสาวนริศรา สุทธิรัตน�
62023016533 นายวิชาญ จันทวงษ�
62023016534 นางสาวศศิวิมล แก6ววิกา
62023016535 นางสาวอุทุมพร เอ็งวงษ�ตระกูล
62023016536 นางสาววรรณรัตน� สาโรจน�
62023016537 นายพีรวัฒน� สระแก6ว
62023016538 นายเอกพจน� อินทร�ป1Pน
62023016539 นางสาวรุจิดา คงเหลือ
62023016540 นางสาวฐิติมา ทองมี
62023016541 นางสาวศิรินภา จันทร�ตรี
62023016542 นางสาวปรียานุช ป1กแก6ว
62023016543 นางสาวพรรวิภา อินทพงษ�
62023016544 นายพิพัฒน� ยาแสง
62023016545 นางสาวปภาวี พรหมสูงวงษ�
62023016546 นายณัฐพล ตรีคงคา
62023016547 นางสาวกาญจนา ตาดี
62023016548 นางสาวอรุณวรรณ ภูงาม
62023016549 นางสาวรัชชฎาพัชร� สงทอง
62023016550 นางสาวกาญจนาวดี ไพรสันต�
62023016551 นายศุภชัย เนื้อนิ่ม
62023016552 นางสาวจุฑามาศ เที่ยงน6อย
62023016553 นางสาวไอยลดา บริบูรณ�
62023016554 นางสาววิกานดา ตรีณาวงษ�
62023016555 นางสาวนัฐสินี วงษ�น6อย
62023016556 นางสาวธนวรรณ แก6วพงษ�
62023016557 นายภวันพงศ� พลีกิตติวัฒน�
62023016558 นายวงศ�ระวี จารุเพ็ง
62023016559 นายสําเนาว� เทวฤทธ์ิ
62023016560 นายวรัญZู ฤทธ์ิเจริญ
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62023016561 นางสาวสุมาลี นิลโชติ
62023016562 นางสาวิตรี ศรีประเสริฐ
62023016563 นายพรเทพ ปJKนทอง
62023016564 นางสาวธัญชนก บุญสวัสด์ิ
62023016565 นายอดิศักด์ิ ม�วงไม6
62023016566 นางสาวลดาวัลย� รัตนบุรี
62023016567 นายชลาคม ล6อเลิศสกุล
62023016568 นายพงษ�พัฒน� มะนาวหวาน
62023016569 นางสาวสุชาวดี วิลาศ
62023016570 นางสาวพิศมัย แพงสี
62023016571 นางมลฤดี แสนบุตร
62023016572 นางสาวปJยะนันท� สังข�แย6ม
62023016573 นายสัจจะ จําปาบุญ
62023016574 นางสาวรุ6งตะวัน ป1ญญาวงค�
62023016575 นางสาวอรณี ถิระบุตร
62023016576 นางสาววรรษมน จําเพียร
62023016577 นางสาวปาริฉัตร มัณยานนท�
62023016578 นางสาววาสนา บุญมี
62023016579 นางสาวปทุมวดี ป1ทมรัตน�
62023016580 นางสาวจินดา ขันทบัณฑิต
62023016581 นางสาวพัชราภรณ� กุลชาติโยธิน
62023016582 นางสาวอรปรียา ทับทิมบัว
62023016583 นางสาวสุนิสา ยานสารี
62023016584 นายมงคล ทองสมัย
62023016585 นางสาวอภิญญา อังกนะตระกูล
62023016586 นางสาวโสรญา พรเจริญ
62023016587 นางประยูร พาลี
62023016588 นางสาวบุษยา สนใจ
62023016589 นางปริษา สงวนวงษ�
62023016590 นางสาวพัชราภรณ� พุทธจันทร�
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62023016591 นายวินัย เพ็งสอน
62023016592 นางสาวยุวันดี กองแก6ว
62023016593 นางสาวสุภวรรณ ดีมงคล
62023016594 นางสาวสุธาสินี บุญทอง
62023016595 นายสุกฤษฎ์ิ กรมเกลี้ยง
62023016596 นางสาวกาญจนาพร ถานะตาล
62023016597 นางสาวพรรณวิชา ชัยลิ้นฟNา
62023016598 นายสุภัทร ตันแก6วสุนันท�
62023016599 นางสาวภาติกร หนูเลี่ยง
62023016600 นางสาวจันทิมา ฉุนหอม
62023016601 นางสาวกัณฐิกา ศาสตร�ประสิทธ์ิ
62023016602 นางสาวจิราภา แก6วมัคคา
62023016603 นางสาวณปภัช สวมทอง
62023016604 นางสาวอัญชลี มะลิลัย
62023016605 นายปJยะวัฒน� หอมสุวรรณ
62023016606 นางสาวกุลภัสสสรณ� เอี่ยมคํา
62023016607 นายวันชนะ เชื้อรามัญ
62023016608 นางสาวณัฐฐา มณีงาม
62023016609 นายฤทธิชัย บุญมี
62023016610 นางสาววิชุดา บุญเพลิง
62023016611 นางมานิดา สุขชื่น
62023016612 นางสาวเพชรรัตน� สายวัชรคุณ
62023016613 นายอธิวรรธน� อํานักมณี
62023016614 นางสาวไปรมา เชยจันทร�
62023016615 นางสาวสุภัสตรา บุญเกิด
62023016616 นางสาวสกลทิพย� ภูมิเขต
62023016617 นายธวัชชัย ม�วงผุด
62023016618 นางสาวเขมจิราณัฐ ชัชวาลย�
62023016619 นางสาวจินตนา ทักษิณ
62023016620 นางสาวทิฆัมพร หมวกชา
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62023016621 นายธนพล โมกขาว
62023016622 นางสาววริศรา แซ�ท6าว
62023016623 นางสาวขวัญฤดี งามประดับ
62023016624 นางสาวปาริชาติ อุ�นแก6ว
62023016625 นางสาวพนิดา เถาถวิล
62023016626 นายสหรัฐ อินทรจันทร�
62023016627 นางสาวญาดา คู�โค
62023016628 นางสาวกฤตพร มีเอี่ยม
62023016629 นายพิพัฒน� พจนา
62023016630 นางสาวนฤมล เตโชพันธ�
62023016631 นางสาวณิชกานต� จันทร�รูปงาม
62023016632 นางสาวปJยพร ปลีกล่ํา
62023016633 นายเฉลิมพล จินดามาตย�
62023016634 นางสาวชมพูนุช กัลณา
62023016635 นางวัลลี คล6ายสุบรรณ
62023016636 นางสาววิภานันต� พ่ึงอ�อน
62023016637 นายธนารัตน� เบ6าเชื้อ
62023016638 นางสาวมยุรฉัตร พวงโลก
62023016639 นางสาวนิภาภรณ� ถาวรกุล
62023016640 นายวิชัย ทองเหม
62023016641 นางสาวกรรณิการ� ชื่นชอบค6า
62023016642 นางสาวปาจรีย� นิลเจียม
62023016643 นางสาววารี ศรีพุ�ม
62023016644 นางสาวพรรณิภา สระทองแซว
62023016645 นายนุกูล เกตุกันฑ�
62023016646 นางสาวณัฐฏ�ณิชกานต� แสงเมือง
62023016647 นายสิทธิพร หิรัญรักษ�
62023016648 นางสาวกาญจนา บํารุงแคว6น
62023016649 นางสาวพนิชนาถ ภูฆัง
62023016650 นางสาวพัชรีภรณ� คําชมภู
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62023016651 นางสาวแพรพลอย เกิดปราชญ�
62023016652 นางสาวกัญญาณัฐ อุดมนา
62023016653 นางสาวศศิ วรกุลป1ญญาเลิศ
62023016654 นายนฤดม ฉัตรเงิน
62023016655 นางสาวสุชาดา พุ�มแก6ว
62023016656 นางสาวกิติยา กองแก6ว
62023016657 นางสาวณิวัฒนา ต้ังชนม�จํารัส
62023016658 นางสาวจตุพร ธาราเปMKยม
62023016659 นางสาวกาญจนา วงษ�ชมภู
62023016660 นายนวคุณ ล�องนาวา
62023016661 นายกิตติศัพท� บุษบา
62023016662 นางสาวกรรณิการ� แสงจันทร�
62023016663 นางสาวลลิตา ม�วงมา
62023016664 นางสาวนฤมล สมปาน
62023016665 นางสาวธนพร ค6าธัญญะ
62023016666 นายนิทัศน� พรพระรักษา
62023016667 นางสาวรสิกา อุดมจัตุกิจ
62023016668 นายอภินพ สุยะใหม�
62023016669 นางสาวละอองดาว สุ�มทา
62023016670 นางสาวชนิดา สุดชา
62023016671 นางสาวธนาภรณ� ประพัสร
62023016672 นางสาวอารียา ม่ังค่ัง
62023016673 นางสาวจารุวรรณ เจริญสุข
62023016674 นางสาวบุญฑริกา ชูกุล
62023016675 นางพนิดา ต6นทอง
62023016676 นางสาวนันทชพร ไหมทอง
62023016677 นางสาวพรพรรณ ธรรมมิกะกุล
62023016678 นายอัครัช ปราบมนตรี
62023016679 นายวสันต� คชประเสริฐ
62023016680 นางสาวยุวดี สวัสดี
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62023016681 นายณัฐพล แสงนิ่ม
62023016682 นางสาวนันทัชพร ธรรมพิทักษ�
62023016683 นางสาววรรณยุดา องอาจ
62023016684 นางสาวธิรดา พุ�มฉัตร
62023016685 นางสาวอรัชพร ต�อพันธ�
62023016686 นางสาวจุฑาภรณ� รอดสําเภา
62023016687 นางสาวสนธยา พหลยุทธ
62023016688 นางสาวเรราวดี ทิพย�ป1ญญา
62023016689 นางสาวพรทิพย� อ�อนทิม
62023016690 นายวีรชัย สุรทัตโชค
62023016691 นางสาววาสิณี บุญจง
62023016692 นางสาวอรสา นุ�มขม้ิน
62023016693 นางสาวเกวลิน โพธ์ิศิลา
62023016694 นางสาวกมลวรรณ มงคลยุทธ�
62023016695 นางสาวกิตติยา บุญงาม
62023016696 นางสาวเจนจิรา นักฆ6อง
62023016697 นายกรกมล ป1ญญายม
62023016698 นางสาวธนะรัชต� เพ็งสมบูรณ�
62023016699 นางสาวไข�มุกข� สุขมี
62023016700 นางสาวดรัณ ช6างงาเนียม
62023016701 นางสาวอรอุมา นิ่มนวล
62023016702 นายทิวา เพ็ชรถึก
62023016703 นายจิระภาคย� ไวยสิทธ์ิ
62023016704 นางปทิดา หิรัญวงษ�
62023016705 นางสาวยุวดี สุขสมพืช
62023016706 นางสาวน้ําผึ้ง เพ็ชรักษ�
62023016707 นางสาวเบญจวรรณ งามขํา
62023016708 นางศิรินภา ฟองชัย
62023016709 นายสิงหนาท มีสกุล
62023016710 นางสาวพัชราภรณ� แคล6วรอดภัย
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62023016711 นางสาวสุภาวดี รัตนวิเศษ
62023016712 นางอรัญ สุขเอี่ยม
62023016713 นางสาวอรอุมา ชินโน
62023016714 นางสาววิจิตรา แต�งงาม
62023016715 นางสาวปรางรวี รักดีศิริสัมพันธ�
62023016716 นางสาวแพรขวัญ อุไรวงค�
62023016717 นายประพฤทธ์ิ เชี่ยวกิจ
62023016718 นางสาวพิมพ�มาดา ยอดจันทร�
62023016719 นางสาวปวริศา จันทร�อลงกต
62023016720 นางสาวจิราพร ธนูพล
62023016721 นางสาวสุชาดา ประตูนิล
62023016722 นางสาวปJยเนตร ปานย้ิม
62023016723 นางสาวสุภาวดี โตบึงกอก
62023016724 นายชัยวัฒน� รองอ่ํา
62023016725 นางสาววรานิษฐ� มีลือสาร
62023016726 นายสิทธิกร ใยเทศ
62023016727 นางสาวกชกร ลือโสภา
62023016728 นางศิริลักษณ� ศิริคง
62023016729 นายอานัส เลขพันธ�
62023016730 นายนฤดล สิงห�โต
62023016731 นางสาวเจนจิรา ปานกลาง
62023016732 นางสาวกาญจนานัฐ วงษ�จีน
62023016733 นางสาวปรียาพัศ ศรีโรจน�
62023016734 นายภราดร เครือคําวัง
62023016735 นางสาวณัฐธิตา พรประสิทธิกุล
62023016736 นางสาวสายพิน ชุตินทร
62023016737 นางสาวมะลิวัลย� รุ�งเรืองศรี
62023016738 นางสาวสุชาดา ลายทิม
62023016739 นางสาวญาดา โมราบุตร
62023016740 นางสาวธฤษวรรณ บรรดาจันทร�
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62023016741 นายธนายุทธ ชมภูวิเศษ
62023016742 นายจิรวัฒน� วิชัยตRะ
62023016743 นางสาวรีรัตน� ใจบุญ
62023016744 นางสาวกฤติยาภรณ� กัณทวงค�
62023016745 นางสาววิสุมิตรา บัวทอง
62023016746 นางสาวฐิตาภรณ� พักธรรมนัก
62023016747 นายกิตติไพศาล สุวคนธ�
62023016748 นางสาวธิดารัตน� เต็มเกษม
62023016749 นางสาวณัฐปรีญา สระบัวทอง
62023016750 นายวชิรศักด์ิ ขุนรงณ�
62023016751 นายณปวร ชัยพฤกษ�
62023016752 นางสาวภัณทิภา วงสุวรรณ
62023016753 นางสาวอมรรัตน� เป]นสุข
62023016754 นายบุญญฤทธ์ิ ศรีทองอุ�น
62023016755 นางสาวทิพยรัตน� วิชาธร
62023016756 นางสาวสโรชา ศรีแสง
62023016757 นางสาวอาทิตยา คําตัน
62023016758 นายพีระพัสตร� มาชัยสิทธ์ิ
62023016759 นายอนันตชัย คงผล
62023016760 นางสาวชนากานต� ทําทอง
62023016761 นางสาวสุนิษา ค6าเจริญ
62023016762 นางสาวพัชรพร หันสังข�
62023016763 นายรัฐพล ก่ิงชา
62023016764 นายวีรภัทร� ไพบูลย�ผล
62023016765 นายศุภวิชญ� ทองมูล
62023016766 นางสาวกิตติยา วรรธนอารีย�
62023016767 นางสาวธนันท�ธร กิตต์ิรัฐธนากุล
62023016768 นางสาวสุลารัตน� นวมพันธ�
62023016769 นายป1ฐทวี ปทุมานนท�
62023016770 นางสาวจิตติมา ทรัพย�พานิช
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62023016771 นายสถิตย� พรมน6อย
62023016772 นางสาวนิตยา นิลไชย
62023016773 นายชินกร ดํามณี
62023016774 นางสาวศิริวิมล รุ�งเรือง
62023016775 นางสาวเบญจรัตน� ตองกลิ่น
62023016776 นางสาวจงสมาน กาญจนะ
62023016777 นางสาวกุลธิดา สอดศรี
62023016778 นายคมศร เขม6นกิจ
62023016779 นางสาวจีรนันต� พบบุบผา
62023016780 นายณัฐกร ต้ังประเสริฐ
62023016781 นางสาวสุนิสา เทวะณา
62023016782 นายสันติกร ภคภูหิรัญ
62023016783 นางสาวธิดาวรรณ เฉตวงษ�
62023016784 นายวิจักษณ� มูลปNอม
62023016785 นางสาวทิพย�สุดา ปJKนขยัน
62023016786 นายพีรชัย กานนท�
62023016787 นางสาวจิราภา ผิวนวล
62023016788 นายคณพศ ศรีรุวัฒน�
62023016789 นายธีระพงศ� ต�ายพัก
62023016790 นางสาวภรัณยา ดาวเรือง
62023016791 นายสุกิจ คนอยู�
62023016792 นางสาวปาณิศา แก6วภักดี
62023016793 นางสาวเกวลิน ปุยฝNาย
62023016794 นางสาวกิติยา ปาลวัฒน�
62023016795 นางสาววิไลพร ฟองลม
62023016796 นางสาวสุภัทรา บุญนาค
62023016797 นางสาววรรณกานต� ภาศักดี
62023016798 นายขจรศักด์ิ จ่ันหนู
62023016799 นางสาวสุจิตรา กองหาร
62023016800 นางสาวพนิดา สัมพันธมิตร
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62023016801 นายธีรพงษ� ฉอ6อนโฉม
62023016802 นางสาวธณัฐชนก ไตรสรณะพงษ�
62023016803 นางสาววรนุช ย่ิงยวด
62023016804 นางสาวนภาพร สุวรรณะ
62023016805 นางสาวปนัดดา เล็กพงษ�
62023016806 นางสาวกรกนก ดีวัน
62023016807 นายขวัญชัย หนูประชุม
62023016808 นางสาวกนกนภา ต6นทุน
62023016809 นางสาววราภรณ� ไวทรง
62023016810 นางสาวกุสุมา ศุภพงษ�
62023016811 นายภัทรวุฒิ ปJKนแก6ว
62023016812 นางสาววณัญญา นิลย่ีเรือ
62023016813 นางสาวอัญชลี ใจกว6าง
62023016814 นางสาวปJญาลักษณ� ปJยชัยกวี
62023016815 นายอธิวัฒน� กิริณี
62023016816 นางสาวอภิญญา สมมัง
62023016817 นายพงศ�ธร บัวกัน
62023016818 นางสาวเนาวรัตน� น6อยดา
62023016819 นางสาวรุจิภา คงเหลือ
62023016820 นายทวีศักด์ิ บุญที
62023016821 นางสาวพนิดา ผันแปล
62023016822 นางสาวแก6วใจ งามขํา
62023016823 นางสาวรัชฎา ริตพวง
62023016824 นางสาวจตุพร โพธ์ิช�วย
62023016825 นางสาวขนิษฐา แก6วมาคูณ
62023016826 นางสาวรุ�งนภา ทาราจาระวัตร
62023016827 นางสาวอรอนงค� สวัสดี
62023016828 นายนันทวัฒน� ใยดํา
62023016829 นายธนวัต บทเรศ
62023016830 นางสาวกัญญารัตน� อ�อนละม�อม
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62023016831 นายสุทิวัส กองแพ
62023016832 นางสาวชนัญญา ณรงค�ชัย
62023016833 นางสาวกุลณิภา จันทราช
62023016834 นางสาวทิชา วัฒนไทย
62023016835 นางสาวสุธาสิริ พิพัฒน�สันติกุล
62023016836 นางสาวนันทัชพร กุลจรัสเวช
62023016837 นางสาวลลิตา พิทะยะสุธาพร
62023016838 นางสาวพัชรา จันทร�อําพล
62023016839 นางสาวกนกพร ลาภเปMKยมดี
62023016840 นางมธุรดา บุญสินชัย
62023016841 นางสาวอณัญญา เปลื้องทุกข�
62023016842 นางสาวสุดารัตน� บัวถา
62023016843 นางสาวสุธาสินี ม�วงไหมทอง
62023016844 นางสาวศิราพร บุญสีโรจน�
62023016845 นางสาวพลอยไพลิน หม่ืนทวงค�
62023016846 นายโชคดี พรุเพชรแก6ว
62023016847 นายรักเกียรติ แสงส�อง
62023016848 นางสาวเบญจพร พาวินัย
62023016849 นางสาวธานิตา ประเทศา
62023016850 นางสาวจิราพร รัตนวิเชียร
62023016851 นายพิชิต สีดาว
62023016852 นายอานนท� สันกําเนิด
62023016853 นายอนุกูล ปานเกิด
62023016854 นางสาวณิรดา กระจ�างโรจน�
62023016855 นางสาวพัชรินทร� จันทร�โนทัย
62023016856 ว�าที่ ร.ต.หญิงเจนจิรา โพธิพฤกษ�
62023016857 นางสาวศิริญทิพย� มงคล
62023016858 นางสาวสุดา วงษ�โพธ์ิ
62023016859 นายพิชิตพงษ� พูลเจริญ
62023016860 นางสาวทรรศิกา อุไรประเสริฐ
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62023016861 นางสาวกนกวรรณ ศรีคําแหง
62023016862 นางสาวนุจรีย� คําขาว
62023016863 นางสาวฌัชฌา ครมะแสง
62023016864 นางสาวรุ�งนภา นาสะกาด
62023016865 นางสาวกัญญารัตน� นพประเสริฐ
62023016866 นางสาวสุกัลยา บุญเงิน
62023016867 นางสาวธนัญญา ศรีรักษา
62023016868 นางสาวภาวินี ขุมทอง
62023016869 นายมานะ เอี่ยมอรุณไทย
62023016870 นางสาวนุชจรีย� ธนีมาตร
62023016871 นางสาวธันยาภัทร� เกิดผล
62023016872 นางสาวปJยะธิดา นิตระ
62023016873 นายอิทธิพล ปรุงสุข
62023016874 นางสาวสุนิสา รัตนประยูร
62023016875 นางสาวอัญญารัตน� อาจผักป1ง
62023016876 นายนัฐวิทย� สายันต�
62023016877 นายสุเมธ ยุรมาศ
62023016878 นางสาวอนุสรา ประสงค�
62023016879 นางสาวนัฐทวิกาญจน� สอดศรี
62023016880 นางสาวญดา อินทผลัญ
62023016881 นางสาวณัฐยา สวนทอง
62023016882 นายณัฐ บุตรดา
62023016883 นางสาวเสาวลักษ� ไผ�พรม
62023016884 นางสาวสุพัตรา สัตย�ชาพงษ�
62023016885 นายณัฐนนท� โฉมวิไล
62023016886 นายไพศล สุดใจ
62023016887 นายศักด์ินรินทร� มินเจริญ
62023016888 นางสาวอสมา รัศมีธรรม
62023016889 นายณัฐชนน คําทรัตน�
62023016890 นางสาวพรพิมล มณีนวล
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62023016891 นายธีรศักด์ิ เสริฐประดิษฐ�
62023016892 นางสาวกรรณิกา จีนกระจัน
62023016893 นางโรส วัณณะสุต
62023016894 นางสาวรุ�งนิภา คําภิลานนท�
62023016895 นายอมเรศ เจริญภาพ
62023016896 นางสาวคณิตสา ทวีสุวรรณไกร
62023016897 นายคามิน พยัคฆ�ขาม
62023016898 นายวชิระ ถิราวัฒน�
62023016899 นางสาววนิดา สมบูรณ�
62023016900 นางสาวมะลิสา ผดุงชีพ
62023016901 นายเอกพล เที่ยงแท6
62023016902 นายฐิติวัชร� กุศลเลิศจรัส
62023016903 นางสาวศศิวรรณ รัตนะ
62023016904 นางสาวนภาพร ภาควิชัย
62023016905 นางสาวศิรดา ภูมิสมบัติ
62023016906 นางสาวป1ทมวรรณ สิทธิเดช
62023016907 นายอิสสระ ชั้นเฟUKองฟู
62023016908 นางสาววิภาดา โภคพงษ�
62023016909 นางกิติยา แสงฉัตร
62023016910 นางสาววริศรา อัครสีมาชัย
62023016911 นายณรงค�ฤทธ์ิ สีคําวัน
62023016912 นายภาคิน พีระพัฒนพงศ�
62023016913 นางสาวนัสรีน สมภักดี
62023016914 นายอนรรฆ มณีกุล
62023016915 นางสาวทิชา มิทิน
62023016916 นางสาวพัชรจราวรรณ สุขเทียบ
62023016917 นางอรทัย ประทุมไพสันต์ิ
62023016918 นางสาววรรณจิกา เพ็ชรผึ้ง
62023016919 นางสาววรวลัญช� ใจเด็ด
62023016920 นางสาวลัดดาวรรณ มณีรัตน�
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62023016921 นางสาวสมพร นิโรจน�
62023016922 นางสาวชุตินันท� อุทกศิริ
62023016923 นายพิศลย� พานจําปM
62023016924 นางสาวทิพสุดา จุมพล
62023016925 นางสาวปJยะภรณ� เชิงเทิน
62023016926 นางสาวสุดาทิพย� โฉมขวัญ
62023016927 นายอานันท� คลังสมบัติ
62023016928 นายวรวัฒน� แร�นาค
62023016929 นายเอกกร จันหวา
62023016930 นายพิษณุ จันทวิมล
62023016931 นางสาวสุดารัตน� เกิดบึงพร6าว
62023016932 นางสาวปรียาณัฐ ชะนะสุข
62023016933 นางสาววารุณี จงปลื้มกลาง
62023016934 นายธนทัต สังฆะกาโร
62023016935 นางสาวนริศรา ทองงาม
62023016936 นางสาวเปรมกมลนันทน� วัฒนสุนทร
62023016937 นางสาวอติพร โอคูโบ
62023016938 นางสาวจารุวรรณ มูลผิว
62023016939 นางสาวกาญจณาภรณ� วิงพัฒน�
62023016940 นางสาววรัญญา เป]งสุธรรม
62023016941 นางสาวยุพา ทองเครือมา
62023016942 นางสาวมนัญชยา พรึกสลุง
62023016943 นางสาวอุรัสยา คํามะวัน
62023016944 นางสาวสุกัญญา พูลมาศ
62023016945 นางสาวสุพรรณพิมพ� งามเลิศ
62023016946 นางสาวจันจิรา แจ6งศิลปF
62023016947 นางสาวสุกัญญา เรียมสันเทียะ
62023016948 นายรัตนชัย ทับทอง
62023016949 นางสาวณัฐพร กรีมิน
62023016950 นางสาวกนกวรรณ คําไทย
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62023016951 นายดลพล ยามะเทวัน
62023016952 นายกฤษณะ ภูผา
62023016953 นางอัญชิศา กรียศ
62023016954 นางสาวพิมพ�ชนก คํากลาง
62023016955 ว�าที่ร6อยตรีหญิงสิทธิณี การกระสัง
62023016956 นางสาวอรุณี จตุเทน
62023016957 นายอนุรักษ� ดวงพันนา
62023016958 นางสาวพัชรพร รักษาความดี
62023016959 นางสาวรวิพร ศรีโหมด
62023016960 นางสาวปวีณ�นุช เพชรประเสริฐ
62023016961 นายจุฑามาศ ว�าบ6านเลน
62023016962 นางสาววนัชพร ขันแก6ว
62023016963 นายเสกสรรค� ทองอ�อน
62023016964 นางสาวลัดดาวรรณ จันทร�พวง
62023016965 นายคทาธัช ย้ิมพานิชย�
62023016966 นางประภัสสรา สถิตย�ธรรม
62023016967 นางสาวรวีวรรณ รุ�งเรือง
62023016968 นางสาวจุฑามณี ป1ญญาสมบัติ
62023016969 นายนัสที มานะชีพ
62023016970 นางสาวสุนิสา มาตรวิจิตร
62023016971 นายศุพโชค ประเสริฐสุขสม
62023016972 นายศุภชัย ถาวร
62023016973 นายณัฐวุฒิ กลีบบัว
62023016974 นางสาวลําดวน เมฆชะอุ6ม
62023016975 นายอภิวัฒน� เหรียญทอง
62023016976 นางสาวพัทรนันท� คนทน
62023016977 นางสาวสิริยาพร จันทร�พริ้ง
62023016978 นางสาวมณฑิยา นุชนิตย�
62023016979 นางสาวนันท�นภัส ภู�มะณี
62023016980 นางสาวกมลชนก วรรณวงศ�
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62023016981 นายพงษ�ศักด์ิ บัวทอง
62023016982 นางสาววรรณธิดา บํารุงภักดี
62023016983 นางสาวกฤษดาวรรณ ณีสกุล
62023016984 นายอนุวรรตน� ต6นทอง
62023016985 นางสาวสุรีย�พร อารยะโกศล
62023016986 นางสาวกรรณิการ� อินทร�ลี
62023016987 นางสาวพรทิพย� ผาติเสนะ
62023016988 นายพีรวัฒน� ปานย้ิม
62023016989 นายพชพร แสงนาค
62023016990 นายอธิบดี ทรัพย�เจริญ
62023016991 นายวิชาญ สมพงษ�
62023016992 นางสาววรรณพร คีรีรมย�
62023016993 นางสาวประภาพรรณ เมฆขํา
62023016994 นางสาวพรสุดา แสนสุข
62023016995 นางสาวสุกัญญา ศรีไพโรจน�
62023016996 นางสาววาสนา มะธิปJไข
62023016997 นางสาวเนตรชนา อ6นถาวร
62023016998 นางสาวศิริลักษณ� จีนขจร
62023016999 นางสาวปุณิกา โชติสวัสด์ิ
62023017000 นายศุภชัย รุ�งเรือง
62023017001 นางสาวสาธิตา ดิษฐนาคา
62023017002 นางสาวสุรัตนา สายโน
62023017003 นายธีร�ธวัช อังศธรรมรัตน�
62023017004 นายวรายุทธ ทับเส็ง
62023017005 นางสาวเบญญพัฒน� ประจง
62023017006 นางสาวภัณฑิรา ผลไพบูลย�
62023017007 นางสาวพัชญา วาณิชวโรตม�
62023017008 นางสาววรัญญา คงสิบ
62023017009 นางสาวพัชรี พันธุ�ตัน
62023017010 นางสาวอังคณา โตสกุล
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62023017011 นางสาวปรียาภรณ� โอสถ
62023017012 นางสาวนุสรา ขันธมาศ
62023017013 นายธเนศ อาจวิชัย
62023017014 นางสาวพฤกษา นาคโทน
62023017015 นางสาวชุติกาญจน� เครื่องประดิษฐ�
62023017016 นางสาวเมวิการ� ไทยศรี
62023017017 นางสาวชนิดา กมลเลิศ
62023017018 นางสาวเกษดี เกตวัต
62023017019 นางสาวนิธิพร ศรีวิเชียร
62023017020 นางสาวกมลวรรณ อินทร�ลวง
62023017021 นางลักขณา ช6อนทอง
62023017022 นางสาวจตุพร แก6วพรม
62023017023 นางสาวน้ําฝน แก6วโพธ์ิ
62023017024 นายชาตรี พรหมบุญ
62023017025 นางสาวอัมพิกา ปทุมานนท�
62023017026 นางสาวเบ็ญจรัตน� พิทักษ�วงศ�
62023017027 นายศิรวิชญ� มะตะราช
62023017028 นางสาวเสาวภาคย� สิงหา
62023017029 นายธิเบศร� หนองคาย
62023017030 นางสาวฉันทิสา มาตา
62023017031 นางสาวนันทิชา เสืออินทร�
62023017032 นางสาวษญา เฉลยวิมาน
62023017033 นางสาวนุชนาฏ อ6นรักดี
62023017034 นางสาวนันท�นภัส ทาลายา
62023017035 นางสาวสุนิษา บุญนุช
62023017036 นางสาวกานต�ธิดา แก6วด6วง
62023017037 นางสาวนิภาพร จันทรประทักษ�
62023017038 นางสาวชนิตา โพธ์ิทอง
62023017039 นายกฤตเมธ สุวรรณธรรม
62023017040 นายเทพณรงค� ป1ญญามณี
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62023017041 นางสาวสิริกัญญา ประดับ
62023017042 นายบุญญทัต ดิสกุล
62023017043 นางสาวจริยา ผลโต
62023017044 นายณวภัทร ลิ้มทวีวัฒน�
62023017045 นางสาววรรณดี วงษ�สุวรรณ
62023017046 นางสาวอักษราภัค ยศเจริญ
62023017047 นางสาวอภิญญา นฤมิตรจิตสกุล
62023017048 นางสาวสายวรี พิมพ�เจริญ
62023017049 นายภาณุพันธุ� กรจินดา
62023017050 นายศุภณัชย� ลอยสนั่น
62023017051 นางสาวธัญญพร มาบวบ
62023017052 นางสาวศศิรดาภา สารพวงเงิน
62023017053 นางสาวจันทรา ฤกษ�ยานีย�
62023017054 นางสาวอุษณีย� ขํามี
62023017055 นางสาวพัชรภรณ� คุณวัชระกิจ
62023017056 นางสาวสุวรรณา นวลน6อม
62023017057 นายจักรราช กะระกล
62023017058 นายวายุ เกิดแจ�ม
62023017059 นางสาววิราพร พุ�มพวง
62023017060 นายธนัยนันท� แสงทอง
62023017061 นางสาวเสาวลักษณ� พ�วงอยู�
62023017062 นางสาวยุพา สายเพชร
62023017063 นางสาวลักษิกา ทาโถม
62023017064 นายรัชพงษ� วรไธสง
62023017065 นางสาวสุภัสสร ศรีพลลา
62023017066 นางสาวนิภาวรรณ ย�นมรรคา
62023017067 นางสาวนิตชนันต� ทับทอง
62023017068 นางณัชชากร ทองชั่ง
62023017069 นายผไท ตRะหล6า
62023017070 นางสาวชาริตา นัยพัฒน�
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62023017071 นายณัฐชัย สุขลาภ
62023017072 นายอําพล ธงชัย
62023017073 นางสาวณัฐวิภา ศรีเดช
62023017074 นางสาวนิลญา เจริญฉิม
62023017075 นางสาวธรรณชนก คุ6มถ่ินแก6ว
62023017076 นางสาวโสมย�ทิพา พงษ�โสภี
62023017077 นางสาวปวีณา ฉันทประเสริฐศรี
62023017078 นางสาววัชราภรณ� ภาณุพินทุ
62023017079 นางสาวจาริพา ดาวทอง
62023017080 นายชัยวัฒน� เกิดโพธ์ิชา
62023017081 นางสาวนาฏยา ก6านบัว
62023017082 นางสาวกานดา โสมะคุณานนท�
62023017083 นางสาวนาริน โคตรทอง
62023017084 นางสาวณัฐธิดา ลีลาวงศ�สันติ
62023017085 นางสาวไพลิน อยู�ฤทธ์ิ
62023017086 นางสาวจันทิมา สุดไทย
62023017087 นางสาวนลินี วันเพ็ญ
62023017088 นางสาวกมลทิพย� พวงมาลี
62023017089 นางสาวมนต�นภา ศรีหราช
62023017090 นายทรงฤทธ์ิ ทรงกิตติกุล
62023017091 นางสาวสุณิสา ชื่นเรือง
62023017092 นางสาวสุภาภรณ� รัมมะภาพ
62023017093 นางสาวกลิ่นสุคนธ� การเร�ง
62023017094 นายชนพพร อยู�แตง
62023017095 นางสาวอัญชิษฐา แก6วมา
62023017096 นางประพัฒสร พันธุ�ธนโสภณ
62023017097 นางสาวสุภาวลัย เพ็ชร�ศิริ
62023017098 นายกมลตรี ช�วยนุกูล
62023017099 นายณัฐพงษ� สุขประจํา
62023017100 นายปรีชา คงสุข
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62023017101 นางสาวนพวรรณ ดีฉาย
62023017102 นายสราวุธ นาวิก
62023017103 นางสาวศรัญญา พุ�มคํา
62023017104 นางสาวเยาวลักษณ� สุกไพ
62023017105 นางสาวนิภาพรรณ ชาวงษ�
62023017106 นางสาวพรพนา สังข�ขวาง
62023017107 นางสาวเขมวดี อุป1ญญ�
62023017108 นายศรายุทธ บุญวระ
62023017109 นายเกียรติภูมิ หงษ�บุญเสริม
62023017110 นางสาวนัฐฐยา ทองนํา
62023017111 นางสาววรัทยา ขจรเดช
62023017112 นางสาวชลิตา เทศวงษ�
62023017113 นางสาวภาณุมาศ สวัสด์ิสุข
62023017114 นางสาวกชพร บัววิเศษ
62023017115 นายอภิชาติ นาคนิยม
62023017116 นางสาวสิริพร จําปMเรือง
62023017117 นางสาวเสาวลักษณ� คํามา
62023017118 นางสาวกนกวรรณ นามวงศ�
62023017119 นางสาวสุภัชชา สุโยธีธนรัตน�
62023017120 นายสกุณ รักษ�สุวรรณา
62023017121 นางสาววัลลภา กลิ่นสกุล
62023017122 นางสาวขนิษฐา ชาญเดช
62023017123 นางสาวปวีณา คล6ายระย6า
62023017124 นางสาวสุภาวรรณ� นมรักษ�
62023017125 นางสาวณัฐวดี ส�งเสริม
62023017126 นายพีรภัทร นวลมี
62023017127 นางสาวมาลี พวงสมบัติ
62023017128 นายจักรกริช ศิริอารยะพันธ�
62023017129 นางสาวกรพินธุ� สุขเกตุ
62023017130 นางสาววิสิฏฐา อารีรักษ�

หน6า 571 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023017131 นายเชิดพงศ� เอี่ยมวิจารณ�
62023017132 นางราตรี ภูมรินทร�
62023017133 นางสาววรวรรณ ปJKนทอง
62023017134 นางสาวสาวิตรี บรเพ็ชร
62023017135 นางสาวเพ็ญนภา วงษ�เพ็ญ
62023017136 นางสาวอรุณี อุทัยพิบูลย�
62023017137 นายเชนชิราวุติ แก6วบุญป1น
62023017138 นางสาววลีพร กองขวัญ
62023017139 นางสาวเกวริน ไม6เกตุ
62023017140 นายพรพจน� โรจน�ทินกร
62023017141 นางสาวสุธาวัลย� ขันแก6ว
62023017142 นายลัญจกร มาดี
62023017143 นายสิทธิพงษ� อาจพงษา
62023017144 นางสาวณิชากร อินทกสิกร
62023017145 นางสาววรรณิภา พวงงาม
62023017146 นางสาวป1ญจลักษณ� บัวหลวง
62023017147 นางสาวกรองกาญจน� นวลจําปา
62023017148 นายสุเมธ โพธ์ิทองเจริญ
62023017149 นางสาวฐิติธร ปJKนสุวรรณ
62023017150 นางสาวศิริรัตน� คําปNอม
62023017151 นางสาวอัจฉราภรณ� บุญเลิศ
62023017152 นางสาววิลาสิณี คลังสมบัติ
62023017153 นายจักรพงษ� สรเสนา
62023017154 นางสาวสุนิษา พงษ�ศักด์ิชาติ
62023017155 นางสาวภัทรวดี สันทาลุนัย
62023017156 นางสาวฐิติพรรณ กรมยินดี
62023017157 นายศักด์ิสิทธ์ิ โตยัน
62023017158 นางสาวอัญณัฐภาณี เชาว�เพ็ชร�
62023017159 นางสาวเจนจิรา เกตุแก6ว
62023017160 นางสาวกมลวรรณ กะปุระ
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62023017161 นางสาวกัญญาภรณ� ศุภเสถียร
62023017162 นางสาวกมลชนก โพธ์ิพันธุ�
62023017163 นางสาวจันจิรา ผายสุข
62023017164 นายณัชพล กลิ่นวงศ�
62023017165 นางสาวมนัชยา คําจีน
62023017166 นางสาวชลลดา ศาสกุล
62023017167 นายพลเทพ กลางประพันธ�
62023017168 นายเอกรัตน� รามสูตร
62023017169 นายวนนท� จูด6วง
62023017170 นางสาวละอองดาว เขตกัน
62023017171 นายภูชิสส� พันธุ�วิภาค
62023017172 นางสาวกานต�พิชชา เหง่ียมงามศรี
62023017173 นางสาวนัชชา นาอินทร�
62023017174 นางสาวมินตรา เฉลิมมุข
62023017175 นางสาวลักษมี กลิ่นรัตน�
62023017176 นางสาวพจนา สุทธิศักด์ิ
62023017177 นางสาวนฤดี สาโรจน�
62023017178 นายวุฒิพงษ� องอาจ
62023017179 นางสาวชฎาพร จินะธํารงวัฒน�
62023017180 นางสาวกรกช แก6วพูล
62023017181 นางสาวจุฑามาศ พงศ�ศิริวาณิชย�
62023017182 นายอภิวัฒน� เมืองสําราญ
62023017183 นายรัตนกาล บุญฤทธ์ิ
62023017184 นางสาวปาริฉัตร เสือครุฑ
62023017185 นางสาววิภา บุญทะโกสุม
62023017186 นางสาวรัชดาภรณ� รักรุ�ง
62023017187 นางสาวชญาดา สุขวิชัย
62023017188 นางสาวพัทธนันท� ทับแคลน
62023017189 นางสาวณัฐฐา วรรณพงษ�
62023017190 นางสาวยลดา อู�คงคา
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62023017191 นางสาววิภาวี ภู�ฉลาด
62023017192 นายภัทธภูมิ แสนซุ6ง
62023017193 นางสาววัชราพรรณ ดําสะดี
62023017194 นายไชยรัตน� ผ�องบุรุษ
62023017195 นางสาวพิมพ�กมล เทียมปาน
62023017196 นางสาวอภิญญา เทียนป1Kน
62023017197 นางสาวนัสรินญ� มะมิง
62023017198 นางสาวสมฤดี จีนทิม
62023017199 สิบเอกหญิงกนกวรรณ สายดํา
62023017200 นางสาวปรียาพัศ เชื้อรอด
62023017201 นางสาวจินต�จุฑามาศ โพธ์ิสอาด
62023017202 นายสุชานันท� จําปาเงิน
62023017203 นางสาวธัญจิรา อยู�สนอง
62023017204 นางสาวบุษกร ปานศรี
62023017205 นายเกียรติเกรียงไกร ศรีชารู
62023017206 นางสาวณัฏทิชา วันเพ็ง
62023017207 นางสาวไอญวริญณ� ฉัตรอภิวรรณ
62023017208 นางสาวธัญทิพย� มังคลาด
62023017209 นางสาวสุดารัตน� พรมเมือง
62023017210 นางสาวธาราทิพย� แสนบุญครอง
62023017211 นางสาวสุพรรษา อินธิดา
62023017212 นางสาวณัฐกานต� เครือแสง
62023017213 นางสาวกันธิชา ขันธวิธิ
62023017214 นางสาวบุษบง พุทธเสน
62023017215 นางสาวฐาศิชล พลายละหาร
62023017216 นางสาวน้ําพร ทรัพย�สิน
62023017217 นางสาวบุญญาลักษณ� วัลภัย
62023017218 ว�าที่ร6อยตรีวรรณวิมล ยาม�วง
62023017219 นางสาวนันทกานต� แปNนอ่ํา
62023017220 นางสาวทิพย�ไพรินทร� แสนวันนาม
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62023017221 นางสาวณัฐณาภรณ� พัฒนโพธ์ิ
62023017222 นางสาววรวรรณ งามวิจิตร
62023017223 นางสาวเสาวลักษณ� ใยขาว
62023017224 นางสาวณัฐธิชา เกษวงษ�
62023017225 นางสาวรัชชา จารุศุกร�
62023017226 นางสาวอรอนงค� ทองน6อย
62023017227 นางสาวสิริยา ผาสุขฤทธ์ิ
62023017228 นางสาวนภัสชญาฐ� ปJยะทัศน�ศรี
62023017229 นางสาวสุมิตตา เพชรวารี
62023017230 นางสาวสุตาภัทร พะหงษา
62023017231 นางสาวกาญจนา สุขสมโภชน�
62023017232 นางสาวสุวรรณี หอมทรัพย�
62023017233 นางสาวทิพวัลย� คําโต
62023017234 นายณัฐนัย ย6อยรุ�งเรือง
62023017235 นางสาวณัฐกาญจน� บุญทับ
62023017236 นางสาวศรีสุดา เฮ6งสวัสด์ิ
62023017237 นางสาวณัชชา สินธุสุวรรณ�
62023017238 นางสาวอรวรรณ เกิดอ่ํา
62023017239 นางสาวเกศรินดา เขยตุ6ย
62023017240 สิบตํารวจโททรงพล อ�อนสลุง
62023017241 นายทศพร แขวนสันเทียะ
62023017242 นายเอกพล ศรีฉํ่า
62023017243 นางสาวรักษ�สุดา โสภารัก
62023017244 นายภูมิพิวัฒน� บุณโยประการ
62023017245 นายพุฒิพัฒน� นิลเศษ
62023017246 นางสาวสุจิรา ปานกลัด
62023017247 นางสาวนิภาภรณ� สาสกุล
62023017248 นายวรพจน� ประยูรวงค�
62023017249 นางสาวชวพร กาทองทุ�ง
62023017250 นางสาวพจณ�ณิชา จินะการ
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62023017251 นางสาวเจนนภา ดิษฐทรัพย�
62023017252 นางสาวสุรางรัตน� ชื่นหิรัญ
62023017253 นางสาวธมนวรรณ มีลาภ
62023017254 นางสาวลักขณา จันทร�มาก
62023017255 นางสาวยุพดี เมืองทิพย�
62023017256 นางสาวจีระนันท� พันธุ�ไชย
62023017257 นางสาวกัญญ�วรากมล เอี้ยวเจริญลาภ
62023017258 นางสาวณัชชนก อินทโชติ
62023017259 นางสาวกมลนันท� ผากิม
62023017260 นางสาวขณิฐา จีระสันติ
62023017261 นางสาววราพร แก6วเจริญ
62023017262 นางกชมาศ วงษ�พานิช
62023017263 นางสาวเจนจิรา ศรีคงคา
62023017264 นางสาวปานวาด แก6วเนตร�
62023017265 นางสาวปรีญาณี คําอินทร�
62023017266 นางแพรวขวัญ ผานาค
62023017267 นางสาวอรอนงค� แพทย�หลักฟNา
62023017268 นางสาวกัญญณัท ชมชื่น
62023017269 นางสาวเจนจิรา ล่ําสัน
62023017270 นางสาวเครือวัลย� ศรีอนันต�
62023017271 นางสาววิภารักษ� เปรมประชา
62023017272 นางสาวฑิมพิกา ศรีวงษา
62023017273 นางสาวอังคณา แม6นญาติ
62023017274 นางสาววิลาวัณย� กันดี
62023017275 นางสาวกนกวรรณ จงรักษ�
62023017276 นางสาวชุติกาญจน� เทียมเก�า
62023017277 นางสาวมณีรัตน� จันละคร
62023017278 นางสาวชลิตา ทิมอ�วม
62023017279 นางสาวศศิวิภา วิชัยยุทธ
62023017280 นายมนัส จ่ันน6อย
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62023017281 นางสาวพิมพ�รัตน� งามเมือง
62023017282 นางสาวกฤษติกา อุ�นย่ิงเจริญ
62023017283 นางสาวพีระดา สุขประเสริฐ
62023017284 นางสาววนิดา โฉมยา
62023017285 นายชัยญา แพทย�ผล
62023017286 นางสาวนวลจิรา มณีวงษ� 
62023017287 นายเอก โพธ์ิทอง
62023017288 นางสาวชลธิชา โมงขุนทด
62023017289 นางสาวศุภิสรา ศรีทอง
62023017290 นางสาวนฤมล บุญนําแสง
62023017291 นางสาวณิชาภัทร ชุนเจริญ
62023017292 นางสาวอาภาวดี ถนอมบุญ
62023017293 นางสาวสุพรรณี โสประเสริฐ
62023017294 นางสาวสมใจ กลับเป]นสุข
62023017295 นางสาววรรัญญา แพ�งสภา
62023017296 นางสาวกุสุมา เหมรังษี
62023017297 นางสาวสุทธิดา ศรีโยธา
62023017298 นางสาวสุภาพร สังข�บุญชู
62023017299 นางสาวธัชนันท มาแสง
62023017300 นางสาวชฎาพร ก6อใจ
62023017301 นางสาวปรีดานุช แซ�เจ่ีย
62023017302 นางสาวชนิกานต� เชื้อบุญมี
62023017303 นางสาวกนกภรณ� พันธุ�ศักด์ิ
62023017304 นายอนุชา สืบวงศ�รอด
62023017305 นางสาวชนาภรณ� ลิ้นจ่ีขาว
62023017306 นางสาวอรุณทิพย� แสนเสนี
62023017307 นางสาวจันทร�จิรา บุญเหลื่อม
62023017308 นางสาวพจมาน สุขมี
62023017309 นางสาวณัฐวลัญช� ปJKนวรางกุล
62023017310 นายสันติ สงวนพรรค
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62023017311 นางสาววริยา สุวภิญโญภาส
62023017312 นางสาวช�อทิพ โฮมสูงเนิน
62023017313 นางสาวลักษมณ จันทร�กระจ�าง
62023017314 นางชิชนาฏ เกิดนิมิตร
62023017315 นางสาวเกสรา บุญสถิตย�
62023017316 นางสาวสุนิสา คําแสง
62023017317 นางสาวศุกร�ฤทัย สินณุชัย
62023017318 นายเจษฎา ชื่นวัฒนกุลชัย
62023017319 นางสาววัฒนา คําเรือง
62023017320 นายญาโณภาส มาประเสริฐ
62023017321 นางสาวเกวลิน สุขสําราญ
62023017322 นายพงศกร บํารุงเกียรติจร
62023017323 นางสาวภัทรวดี จงสุกใส
62023017324 นางสาวภัทราวดี สุพรมมา
62023017325 นางสาวพัชรินทร� ภู�เพชร
62023017326 นางสาวอมรา ดํามณี
62023017327 นางสาวนวพร นพรัตน�
62023017328 นางสาวอังสุมารินทร� แก6วประดิษฐ
62023017329 นางสาวสุพรรษา กันยะพันธ�
62023017330 นางสาวจิรันดา อินทวี
62023017331 นางศิรินันท� หล�าหนูเหม�า
62023017332 นางชรินทร�ทิพย� ทิพย�มา
62023017333 นางสาวอนุสรา ป;านแก6ว
62023017334 นายธรรมรัตน� ฉัตร�จันทร�
62023017335 นางสาวสุณิตา สาหร�าย
62023017336 นางสาวรัตนากร สอนเอี่ยม
62023017337 นางสาวนัฐฐิกา ชมชื่น
62023017338 นางสาวรัติยา มีเสมอ
62023017339 นายภูริวัฒน� พุกสอน
62023017340 นายชวิศ นุชนารถ
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62023017341 นางสาวอักษรศรี พุ�มทอง
62023017342 นางสาวสุนิษา แสงสร6อย
62023017343 นางภัททวรรณ พุกเศรษฐี
62023017344 นางวรรณพร เชื้อวงษ�
62023017345 นายวรพงษ� มีกลิ่นหอม
62023017346 นางสาวจุฑามาศ ทองไสศรี
62023017347 นางสาวนภัสวรรณ ดาวดึงษ�
62023017348 นางสาวอภิญญา เดชขจรไพศาล
62023017349 นางสาวศรีนภา รีทาวงษ�
62023017350 นายเจษฎา แสงศรีจันทร�
62023017351 นางสาวทัศนีย� บุญประทุม
62023017352 นางสาวศิริภัทร แก6วกลั่น
62023017353 นางสาวภควดี กลิ่นฟุNง
62023017354 นางสมลักษณ� สมพงษ�
62023017355 นางสาวณัฐกานต� ลุกิเลส
62023017356 นายมารุต ธรรมวัฒนากาญจน�
62023017357 นางสาวสุกัญญา ถาลีพืช
62023017358 นางสาวพิมพ�ใจ ศรีสว�าง
62023017359 นางสาวอรอุมา หวังผล
62023017360 นางสาวนันทิชา ราชเสนา
62023017361 นางสาวกมลทิพย� ทองเกลี้ยง
62023017362 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�ลอย
62023017363 นางสาวอัญธิการณ� ศรีสวัสด์ิ
62023017364 นางสาวเกษกนกพร หลั่งมา
62023017365 สิบโทจิรภัทร บัวเลียง
62023017366 นายลัญจกร จันคีลี
62023017367 นางสาววราพร แก6วตา
62023017368 นางสาวสิรินา ศรีวิเชียร
62023017369 นายธนะพงษ� ชิณวงษ�สุด
62023017370 นางสาวกานต�พิชชา ว�องพยาบาล

หน6า 579 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023017371 นางสาวพัชรพร บุญแช�ม
62023017372 นางสาวสรวงกนก เชาว�ดี
62023017373 นางสาวกัญญ�พัสวี ต6าวอินทร�
62023017374 นายธนากรณ� ดวงจันทร�หอม
62023017375 นางสาวโชติรส สุนทรสุข
62023017376 นางสาวศิริพรรณ บุญศรี
62023017377 นางบุษยรัตน� ไทยวงษ�
62023017378 นางสาวแก6วกาญจน� หลากสุขถม
62023017379 นายณัฐพงศ� แก6วบ�อไทย
62023017380 นางสาวจรรยพร หากวี
62023017381 นางสาววิภารัตน� ประสพไทย
62023017382 นายวศิน สัพพะสาน
62023017383 นางสาววชิราภรณ� สว�างวงษ�
62023017384 นางสาววรรณวิษา วรวาท
62023017385 นางสุพัตรา มันเลาะ
62023017386 นางสาวสมิตา เสน�หา
62023017387 นายณัทสิฐศักด์ิ ลีสุวรรณ�
62023017388 นางสาวพรพิมล ว�าบ6านพลับ
62023017389 นางสาวปวีณา จันทร�รัตนกุล
62023017390 นายวัชริศ มีลาภเลิศ
62023017391 นางสาวสุพัตรา เจียมตน
62023017392 นายวรรณรัตน� ไชยต6น
62023017393 นางสาวบุศรินทร� พันธ�เทศ
62023017394 นางสาวชาลี ห6องกุหลาบ
62023017395 นางสาวอิชยา รางแดง
62023017396 นายมนตรี ทองแสง
62023017397 นายจักรี เกษวิทย�
62023017398 นางสาวนารีภัทร� บุญเกิด
62023017399 นางสาวรัตติยา ปJนยอง
62023017400 นางสาวพิชชาพร ศรประพันธ�
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62023017401 นางสาวธนัชพร อินสว�าง
62023017402 นายสันติชัย สําเภา
62023017403 นางสาวชุติมา สุขดา
62023017404 นายจําเริญ จิตติธีรวงศ�
62023017405 นายพรชัย หนองไผ�
62023017406 นางสาวจุฑารัตน� อันทะวงษ�
62023017407 นางสาวสุทธามาศ กะลําพา
62023017408 นางสาวศิราวรรณ� เฉลียวฉลาด
62023017409 นางสาวณัชชา ผิวบัวเผื่อน
62023017410 นางสาวพิศมัย คุ6มภัยเพ่ือน
62023017411 นายธาวิต เมธาวรารักษ�
62023017412 นางนวรัตน� อยู�คง
62023017413 นางสาวแคทริยา จันทโรจน�
62023017414 นางสาวชุตินันท� อยู�สุข
62023017415 นางสาวสุภัสตรา น6าเจริญ
62023017416 นายไชยเดช เขตสกุลคีรี
62023017417 นางสาวสุพิชญา ไชยรักษ�
62023017418 นางสาวศรัณยาพร แสวงเจริญ
62023017419 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีเหรา
62023017420 นางสาวธนิษฐา สุป1นนี
62023017421 นางสาวสุวนันท� พูลสวัสด์ิ
62023017422 นางสาวอัญชลินทร� เกตุโชติ
62023017423 นางสาวอรทัย กังวาฬ
62023017424 นางสาวทิพสุวรรณ หาญสาริกิจ
62023017425 นางสาวนฤมล วงศ�อินทร�
62023017426 นางสาวศิราภรณ� ริประพันธ�
62023017427 นายกิจจา ยวงย้ิม
62023017428 นางสาวณัชชา ทองดอนเหมือน
62023017429 นางสาวจิราวรรณ ตันลา
62023017430 นางสาวจารุวรรณ เสมอเหมือน
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62023017431 นายสมภูมิ ศรีสมโภค
62023017432 นางสาวศิริพร สุวรรณฤทธ์ิ
62023017433 นางสาวศิริพร นาคเสวก
62023017434 นายวโรตม� งามแข
62023017435 นางสาวณัฐสุดา ป1ดลี
62023017436 นางสาวดนิตา ปNอมป1กษา
62023017437 นางสาวรัตนาภรณ� ต้ังจิตประสงค�
62023017438 นางสาวลลิตา แร�ทอง
62023017439 นายชัยชนะ บานเย็น
62023017440 นางสาวสุรีรัตน� จิตสว�าง
62023017441 นางสาวศิริพร โคลดประโคน
62023017442 นายณัฐกิต บุตรชัย
62023017443 นางกมลเวช อมรกุล
62023017444 นายพงษ�วริษฐ� ไพรมานะ
62023017445 นางสาวกนกวรรณ ราชานาค
62023017446 นางสาวชนิตา โคกเทียน
62023017447 นายปานศักด์ิ นามา
62023017448 นายชัยณัฏฐ� พูลสวัสด์ิ
62023017449 นางสุพัฒนี คุ6มเงิน
62023017450 ว�าที่รตหญิงพัชนิดา ปานใจ
62023017451 สิบเอกหญิงศิริเนตร กลิ่นจันทร�
62023017452 นางสาวจิราพัชร วิจารณ�ปรีชา
62023017453 นางสาวสไบทอง พยุงวงษ�
62023017454 นางสาวขวัญหทัย น6อยสะปุ^ง
62023017455 จ�าอากาศเอกพรรศักด์ิ สร6อยสั้น
62023017456 นางสาวเมธินี เอกนัย
62023017457 นางสาววิศรุตา พุ�มทรัพย�
62023017458 นางสาวนุชจรี สุ�นสกูล
62023017459 นายชยุตพงศ� กระแสสัตย�
62023017460 นางสาวกนิษฐ�นาถ นรภัทรพงศ�
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62023017461 นางสาวศศิธร รู6บุญ
62023017462 นางสาวพรชนก ปานเฟUอง
62023017463 นายอมรเทพ เซียวสุรัตน�
62023017464 ว�าที่ร6อยตรีหญิงอัญชลี เภอสิงห�
62023017465 นางสาวฐิตินันท� คําดี
62023017466 นางสาวอุไรพร จุ�นเงิน
62023017467 นางสาวปารดี สิงห�ก้ิง
62023017468 นางสาวขวัญหทัย สั่งสอน
62023017469 นายวรณัฐ วิชัยรัตน�
62023017470 นายโกศล ผดุงภักด์ิ
62023017471 นางสาวศุภัชญาฎาร� รอดเมือง
62023017472 นางสาวชลธิชา เดชดี
62023017473 นางสาวชุติมา ม่ิงใย
62023017474 นางสุนทรี โพธิพล
62023017475 นายเกียรติศักด์ิ ชิดเชี่ยว
62023017476 นางสาววรรณิสา สีเหลือง
62023017477 นางสาวกาญจนา ฉัตรดอน
62023017478 นางสาวดวงฤทัย ชาวเพชร
62023017479 นายสิทธิเชษฐ� นวลแขว�ง
62023017480 นายปวริศ ปJKนทิพย�
62023017481 นายวิชย�กร ปราชญ�เวทย�
62023017482 นายภกร ศรีทองทรัพย�
62023017483 นางสาวขวัญชนก ชูชีพ
62023017484 นายพิพัฒน� ณ เมธา
62023017485 นางสาวยุวดี ภูมิภักด์ิ
62023017486 ว�าที่ร6อยตรีหญิงวรนน โยธาดี
62023017487 นายรชตะ เจริญรักษ�
62023017488 นายจิรพนธ� บุญเหลือ
62023017489 นางสาวสุทาธิณี โสภา
62023017490 นางสาวทัศณี พฤกรัตน�
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62023017491 นางสาวทัศนีย� สีหม�น
62023017492 นายวีรพงษ� ทรายงาม
62023017493 ว�าที่ ร.ต.พัฒน�ภูมิ วรโชติเชาวรัตน�
62023017494 นายจักรี อายุวะศรี
62023017495 นางสาวเบญญาภา เติมสายทอง
62023017496 นางสาววิสุตา ขุ�มด6วง
62023017497 นางสาวนีรชา เคียนขุนทด
62023017498 นายอภิรัตน� วาสุกรี
62023017499 นางสาวณัฐนรี แจ�มใส
62023017500 นายสามารถ ดําสุวรรณ
62023017501 นางสาวอิศราภรณ� วงลคร
62023017502 นางสาวสุภาพร บุญปวง
62023017503 นางสาวนิรมล เอี่ยมสําอางค�
62023017504 นางสาวจิตรลดา ชัยเนตร
62023017505 นางสาวชมพูมดี กรองแก6ว
62023017506 นายภัทราวุธ หิรัญโรจน�
62023017507 นางกรรัชต� บุดดี
62023017508 นายพลวัฒน� บางกระ
62023017509 นางสาวเยาวมาลย� พิทักษ�ตระกูล
62023017510 นายวิชิต ทองสุก
62023017511 นางสาวชลชนก พุ�มกล่ํา
62023017512 นางสาวณัฑณิชา นินเอม
62023017513 นางสาวรชาดา เหลืองวิลัย
62023017514 นางสาวพรทิพย� โนนุช
62023017515 นางสาววัชรินทร� สุขศรีทอง
62023017516 นางสาวชนกนาถ ศุภบุญ
62023017517 นางสุวรรณี แสงใส
62023017518 นางสาวศิกานต� ลิบุญมี
62023017519 นางสาวลัดดา มีสุข
62023017520 นางสาวชนาธิป เปรมโปรย
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62023017521 นางสาวพัชราพร พรมมา
62023017522 นายธัญพล ฉายแสงมงคล
62023017523 นายภูษิต วัดทัพ
62023017524 นางสาวป1ทมา ศรีอินทร�
62023017525 นางสาวณัฐาศิริ วิบูลย�พันธุ�
62023017526 นางสาวสุภาวดี โคกสวน
62023017527 นางสาวอําภา เส6งสุย
62023017528 นายพชร อุดมสารี
62023017529 นายอดิพงษ� เครือแก6ว
62023017530 นางสาวธัญญารัตน� อรุณรักษ�
62023017531 นายชูศักด์ิ ทิมมณี
62023017532 นางสาวศรีแพร พุ�มม่ัน
62023017533 นายเกรียงศักด์ิ อ6อมทอง
62023017534 นางสาวนฤมล ภักตร�กระจ�าง
62023017535 นางสาวณัฐริกา โชติสวัสด์ิ
62023017536 นางสาวสุนิตรา พันตารัก
62023017537 นางสาวพัทธมน สระสีแสง
62023017538 นายศุภกฤษฏ์ิ นันหทัย
62023017539 นายธัชนนท� สุขพรรณ�
62023017540 นางสาวศุภลักษ� กาศสกุล
62023017541 นางสาวประณิตา รุ�งเหมือนฟNา
62023017542 นายนภดล เลิศลพ
62023017543 นางสาวรุ�งรวี กรรณแก6ว
62023017544 นางสาวศรัญย�พัฒน� ชีรัตน�
62023017545 นางสาวศิริวรรณ มงคลแสง
62023017546 นางสาวกนกพร สุวรรณโชติ
62023017547 นางสาวสุพัตรา แท�งทอง
62023017548 นางสาววริสรา ว�องวิกย�การ
62023017549 นางกันยา ตรีวุฒิ
62023017550 นางสาวสุนารี มอญเพ็ชร
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62023017551 นายพีโชบล กาพย�ศรี
62023017552 นางสาวจักนรี ศรีภุชงค�
62023017553 นายชัยมงคล ย้ิมนิล
62023017554 นางสาวปาณิศา แก6วคง
62023017555 นายอนุรัฐ นาคราช
62023017556 นายวรวิทย� เหลาคม
62023017557 นางสาวอรวรรณ แสงวรรณดี
62023017558 นางสาวสุธินี ม�วงสุวรรณ�
62023017559 นางสิริณฉัตร เฮงสิน
62023017560 นายยุทธชัย ชูแก6ว
62023017561 นางสาวนันท�นภัส แก6วโสภา
62023017562 นายศรัณย� กองกมล
62023017563 นางสาวมุกรินทร� ชุ�มจีน
62023017564 นายณัฐวัตร แสนใจ
62023017565 นายยุทธนา สาริยัง
62023017566 นายสุริวงศ� นทีศรีแดนดอย
62023017567 นางสาวภาริตา สุวรรณกลาง
62023017568 นางสาวนงเยาว� ไม6แก�น
62023017569 นายอภิชน วิชาเงิน
62023017570 นางสาวน้ําผึ้ง เสมาเพชร�
62023017571 นางสาวเพ็ญศิริ พ่ึงเพ็ง
62023017572 นางสาวประภาวรรณ ฟ1กเขียว
62023017573 นางสาวมัญชุสา สอนจันทร�
62023017574 นางสาวกชกร ดีสถาน
62023017575 นางสาวณัฎฐ�วรินทร� หนุนกลาง
62023017576 นางสาวอภิญญา หวังใจ
62023017577 นางสาวศรินญารัตน� หัทยามาตย�
62023017578 นายบุญฤทธ์ิ มีเครือ
62023017579 นายศุภชัย มาอากาศ
62023017580 นางสาวสุภานันท� แก6วดวงดี
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62023017581 นางสาวปวีณา สุคันธกุล
62023017582 นางสาวศิรินทิพย� อินทร�เทศ
62023017583 นายเสกสรร เหมือนวงษ�ธรรม
62023017584 นางสาวไพลดา พวงทอง
62023017585 นายภาณุวัฒน� ทองดี
62023017586 นางสาวมิชลิน พงษ�สมถ6อย
62023017587 นางสาวณัชชา ผลาผล
62023017588 นางสาวสุพาพร นะกองดี
62023017589 นางสาวกานต�ชุดา ย�าล�า
62023017590 นายวรวุฒิ เจริญศรี
62023017591 นางสาวพนิดา เอกนุช
62023017592 นางสาวจรรยา อ�อนศิริ
62023017593 นายนราธิป เทียนเพลิง
62023017594 นางสาวไอลดา รุ�งพลอย
62023017595 นายพงศ�ธร พิริยุตมสนธิ
62023017596 นางสาวธีร�วลี ศรีทอง
62023017597 นางสาวนันทพร นิลเนตร�
62023017598 นางสาวชมพูนุท อรุณโชติ
62023017599 ว�าที่ ร.ต.หญิงพัชกร ย้ิมละมัย
62023017600 นายอภินันท� อยู�สิน
62023017601 นางสาวชลธิดา อะมะตะ
62023017602 นางสาวศิริลักษณ� นาทองทิพย�
62023017603 นายสุรศักด์ิ ศรีธรรมกุล
62023017604 นางสาวพรพิมล กาศเจริญ
62023017605 นางสาวจันทร�ธิภา กล่ําอาจ
62023017606 นางสาวปาริฉัตร� เทพทอง
62023017607 นางพรทิพย� กลิ่นถือศิล
62023017608 นางสาวน้ําทิพย� สุขหา
62023017609 นายกิตติพงษ� ใจดี
62023017610 นางสาวเบญจวรรณ กิจดี
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62023017611 นางสาววนัชพร ขันธอารี
62023017612 นางสาวพิชชานันท� เรืองภู�
62023017613 นายวรัญชัย สุขใส
62023017614 นางสาวมนัสณันท� ม่ันเขตวิทย�
62023017615 นางสาวมาริษา นิลวรรณา
62023017616 นางสาวกาญจนา ต่ิงน6อย
62023017617 นางสาวภัทราพร เรืองรัตนอัมพร
62023017618 นางสาวนฤมล กอบธัญกิจ
62023017619 นายวันพิทักษ� สุวรรณชล
62023017620 นางสาวธนานันต� เต็งจารึกชัย
62023017621 นางสาวภัทรกาญจน� ทาสี
62023017622 นายจิรายุส ธีระวงศ�ภิญโญ
62023017623 นางสาวกชกร สวยประดิษฐรัตน� 
62023017624 นางสาวพัสตราภรณ� สวนสุข
62023017625 นางสาวศิวัชญา ชนะเคน
62023017626 นายวรวุฒิ มณีจักร
62023017627 นางสาวแพรพลอย พันธุ�คํา
62023017628 นางสาวพิมพ�ชญา วงศ�เจริญสาธิต
62023017629 นางสาวลลิตา เย็นใจ
62023017630 นายสมยศ เบ6าเจริญ
62023017631 นางสาวธนัชพร เทียมธรรม
62023017632 นางสาวสิริพร สานเสนาะ
62023017633 นางสาววัชราวลี กุมภกาญจน�
62023017634 นางสาวจิราภรณ� คาดสนิท
62023017635 นางสาวเนตรชนก ภูฆัง
62023017636 นางสาวสุชานันท� ตรีศรี
62023017637 นางสาวกนิฐถิกา จันทเลิศ
62023017638 นางสาวสุวนันท� เผือกผ�อง
62023017639 นางสาวอัจฉรี เถาว�คํา
62023017640 นางสาวพรรณธิพา มีสุคนธ�
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62023017641 นางสาวรุ�งฟNา อ�อนพันธ�
62023017642 นางสาวปภัสรินทร� บุญวิสิฐพงศ�
62023017643 นางสาวชนิตา แสนรัก
62023017644 นางสาวบุณสิตา พงศ�นรินทร�
62023017645 นายอัศนี ดีเจริญ
62023017646 นายปุณยวัฒน� อภิพัฒน�อังกูร
62023017647 นางสาวพิมพ�ยพร พันธุ�จันทร�
62023017648 นางสาวพรทิพย� ทองมี
62023017649 นายธนกร พงษ�ประยูร
62023017650 นายอานนท� แก6วเกิด
62023017651 นายจิรวัฒน� แก6วกระจ�าง
62023017652 นางสาวจุฑามาศ สาครดี
62023017653 นางสาวศรีสุดา จันทรา
62023017654 นายวสันต� ทั่งดี
62023017655 นางสาวอารียา ผ�องอ�อน
62023017656 นายวิเศรษฐ� หม่ืนสี
62023017657 นางสาวรุ6งนที วงศ�สิงห�ขัน
62023017658 นายณัฐดนัย แดงงาม
62023017659 นางสาวภคพร พรมมี
62023017660 นางสาวสาธิตา แก6วผาง
62023017661 นางสาวพัชรี มุมอ�อน
62023017662 นางสาววารีรัตน� ขาวศิริ
62023017663 นางสาวศิริลักษณ� แดงไผ�
62023017664 นางสาวพิมสิริ พรหมพงษ�
62023017665 นางสาวจินตนา สาระพงษ�
62023017666 นางสาววันวิสา ตันเฉลิมชัย
62023017667 นางสาวกัญญาวีร� ศรีสุโพธ์ิ
62023017668 นางสาวณัฎฐยา ผดุงจิตร�
62023017669 นางสาวพัชริน บัวทอง
62023017670 นางสาวจิรัฐติกาล สระเสียงดี
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62023017671 นางสาวฐิติกานต� แก6วทอง
62023017672 นางสาววลัยลักษณ� เพชรสัมฤทธ์ิ
62023017673 นางสาวศศิวิมล ผลจันทร�
62023017674 นางสาวอารียา คณทา
62023017675 นางสาวสโรชา แดงดํารงค�
62023017676 นายรัชพล มารมย�
62023017677 นางสาวนันทิชา ทองเจียว
62023017678 นางสาวขวัญฤทัย บูรณะ
62023017679 นางสาวนิรมล สระเสียงดี
62023017680 นางสาวอมรรัตน� ภักดีสุข
62023017681 นางสาวชลธิชา บุญชู
62023017682 นางสาวปุญชรัศม์ิ จิรโชตินิธิกรณ�
62023017683 นางสาวธัญญรัศม� ภูศรีวงศ�
62023017684 นางอลิศรา ขุนวิเศษ
62023017685 นายจิรัฏฐ�เมฆาทีปต� ยาวิชัย
62023017686 นางสาวพรพิมล สิงหะรัตน�
62023017687 นายพงษ�พัฒน� เพ่ิมศรี
62023017688 นางสาวนิภาพร เวชวิมล
62023017689 นายบัณฑิตย� หมอแจ�ม
62023017690 นายพีรพงษ� มะลิทอง
62023017691 นายเนติพงษ� สงวนนาม
62023017692 นายสมรักษ� อินทร�สิน
62023017693 นางสาวอุทัยวรรณ ม�วงศรี
62023017694 นางสาวอรวี พ่ึงผล
62023017695 นายวรณัฐ เฟUKองกาญจนกุล
62023017696 นายณรงค�ชัย สุดใจ
62023017697 นางสาวรุ�งนภา มณีธรรม
62023017698 นางสาวฐณนน ฮวดเจริญ
62023017699 นายภานุพงศ� บุญยืน
62023017700 นางสาวธีมาพร งามวิเศษ
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62023017701 นางสาววาสิตา ชอบรู6
62023017702 นายศราวุฒิ มณฑา
62023017703 นางสาวนริศรา นาครุ�งเรือง
62023017704 นางสาวธนัชพร พรมวะราภรณ�
62023017705 นายศรัณย�ชัย สําอางศรี
62023017706 นางสาวทิพวรรณ จันสา
62023017707 นายภูริวัจน� ศรีทอง
62023017708 นางสาวอุมาพร ปางสุข
62023017709 นายรังสิมันตุ� อุดมสมุทรหิรัญ
62023017710 นางสาวอภิชญาพร โยทัยหาญ
62023017711 นางสาววราวรรณ สํารวล
62023017712 นางสาวอาศิรพร สุนทรตรึก
62023017713 นางสาวกรรณิกา มีดี
62023017714 นายภานุพงศ� สุขประเสริฐ
62023017715 นายฤทธิพงษ� คําภาสี
62023017716 นางสาวรสริน สุทธิประภา
62023017717 นางสาววิศัลย�ศิริ โพนดงนอก
62023017718 นายเฉลิมวงศ� ศิริสุนทรกมล
62023017719 นางสาวศุภกานต� เฉลยอาจ
62023017720 นายสุเทพ บุญแต�ง
62023017721 นางสาวสุจินันท� สวัสขิง
62023017722 นางสาวอรอารียา ร�มโพธ์ิภักด์ิ
62023017723 นางสาวระพีพรรณ เพชรเก�า
62023017724 นายพชร แก6วประดิษฐ�
62023017725 นางสาวพิมพ�พิชชา นรเอี่ยม
62023017726 นางสาวอรจิรา ตรีสาร
62023017727 นายสมชาย รัตนวงศ�
62023017728 นางสาวอุไรพร มอญโพพาน
62023017729 นายพนาดร รูปสูง
62023017730 ว�าที่ร6อยตรีสถาพร บางวัน
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62023017731 นายธนภัทร� พงษ�สถิตย�
62023017732 นายณัฐพล ช6างทองคํา
62023017733 นางสาวเนตรนภา ศรีผล
62023017734 นายธีรเมธ เทพอินทร�ทร
62023017735 นางสาวกรรณาภรณ� เอกจิตร
62023017736 นางสาวตวงรัตน� กําป1Kน
62023017737 นางสาวรพีพรรณ ศรีอุทธา
62023017738 นายคมณวัฒน� สิริอัมพรธนกุล
62023017739 นางสาวพรหมพร ทองสุข
62023017740 นายพัทธพล สุขขี
62023017741 นางสาวจันทิมา คําพร
62023017742 นางสาวทาริกา มุมทอง
62023017743 นางสาวอภิญญา ตุพันธ�วงษ�
62023017744 นายสิทธิพงษ� คล6ายสุข
62023017745 นางสาวฐิติรัตน� พันธ�พรหม
62023017746 นายศิรวิชญ� ปานานนท�
62023017747 นายจักรี สุขมาก
62023017748 นายเกรียงไกร โพธ์ิสอน
62023017749 นางสาวฐปนีย� ไสยสุภีย�
62023017750 นางสาวนลินี สร6อยทอง
62023017751 นายจักรกฤษณ� นิลสนธิ
62023017752 นายจีรศักด์ิ จะตุเนตร
62023017753 นางสาวนวินดา ทองเกิด
62023017754 นางสาวอริสา รัมมะนพ
62023017755 นางสาวพิมพ�สุดา แก6วมณี
62023017756 นายอานนท� หาญภูมิ
62023017757 นางสาวชนิสร บัววิเชียร
62023017758 นางพิไลวรรณ อนันทะวัน
62023017759 นางสาวนภัสวรรณ รอดโกW
62023017760 นางศิรดา แพ�งมณี
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62023017761 นางสาวปรารถนา กลิ่นกาหลง
62023017762 นางสาวรัตนา รอดสวัสด์ิ
62023017763 นางสาวสุภารัตน� ประดิษฐ
62023017764 นายวิทวัส เมืองก6อน
62023017765 นางสาวพิมลพรรณ หลวงกลาง
62023017766 นายวัชเรนทร� จันทร�พงษ�ศรี
62023017767 นางสาวสุภาภรณ� กระจ�างจิตร�
62023017768 นายพรหมมินทร� สมคิด
62023017769 นางสาวอัมพรพรรณ พลายบุญ
62023017770 นางสาวหทัยรัตน� สระวงษ�
62023017771 นางสาววิชญา จิวประเสริฐ
62023017772 นางสาวพุทธรักษา ตามสายสุด
62023017773 นายธราพงศ� เชื้อเมืองพาน
62023017774 นางสาวปวีย�ธิดา โรจน�ตระกูล
62023017775 นางสาวอรวรรณ อยู�ซับซ6อน
62023017776 นางสาววัลธิชา รู6การ
62023017777 นางสาวปJยะนุช ป1ตคาม
62023017778 นางสาวณรินทร� ทองดี
62023017779 นางสาวอรพรรณ ภูทอง
62023017780 นางสาวศรีสุดา สมบูรณ�
62023017781 นายบัณฑิต อินเขียว
62023017782 นางอรสุชา โสมดี
62023017783 นายณัฐชัย อสุนีย� ณ อยุธยา
62023017784 นางสาวชนาภา ย่ิงสบาย
62023017785 นายวีระชัย หอมดอก
62023017786 นายสิทธินันท� อยู�คํา
62023017787 นางสาวประภาพร กลิ่นบํารุง
62023017788 นางสาวชญาณี เพ็ชรรักษ�
62023017789 นางสาวนภสร เที่ยงตรง
62023017790 นางวิภาภรณ� พรไตรรัตน�
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62023017791 นางสาวขนิษฐา อ6นชนะ
62023017792 ส.อ.ธัชกร อ�อนศรี
62023017793 นางจิราภรณ� อ่ําเทศ
62023017794 นางสาวพิมลรัตน� ทาเสน
62023017795 นางสาวกนกวรรณ ชูประวัติ
62023017796 นายวิทวัส นฤมิตร�
62023017797 นางสาวสมพิศ ทับทิมศรี
62023017798 นางสาววิไลวรรณ มนูญผล
62023017799 นางสาวณัฐชุนันท� สิริพรวุฒิ
62023017800 นางสาวศศินาฏ ศรีสิงห�
62023017801 นางสาวเขมจิรา สีปา
62023017802 นางสาวจันทิมา ป1นรัมย�
62023017803 นางสาวเพ็ญนภา สุขจันทร�
62023017804 นางสาวเพ็ญนภา คําทอง
62023017805 นางสาวจุฑารัตน� แดงเทศ
62023017806 นางสาวกัลยาณี พุทธา
62023017807 นางพัชรินทร� กลิ่นมะลิ
62023017808 นางสาวเยาวลักษณ� ยอดดี
62023017809 นางสาวเกวลิน ปJKนเทศ
62023017810 นางสาววาสนา ทิพย�ทอง
62023017811 นางสาวเสาวนีย� โฉมเชิด
62023017812 นางสาวจิราภรณ� อ�วมอิ่ม
62023017813 นางสาวเจนจิรา แจ�มแจ6ง
62023017814 นายสิทธิพันธ� วิชพัฒน�
62023017815 นางสาววรัทยา เฉลิมรูป
62023017816 นายอวิรุทธ์ิ สวัสดี
62023017817 นางสาวธนัฏฐา จันบางพลี
62023017818 นางสาวพิมพ� ฉัตรเงิน
62023017819 นางสาวสุธาสินี แสงภู�
62023017820 นางสาวเอมปวีร� เลิศดนัยพงศ�
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62023017821 นางสาววรรณนที สมพรพันธ�
62023017822 นางสาวอรจิรา สุระป1ญญา
62023017823 นางสาวพัชรพิรุฬห� พุทธสงกราณ�
62023017824 นางสาวจุฑารัตน� โพธ์ิศิลา
62023017825 นางสาวเพชรา วงษ�ปาน
62023017826 นายนครินทร� ทองสัมฤทธ์ิ
62023017827 นายภานุวัฒน� ใจสุวรรณ�
62023017828 นางสาวรัชฎา แซ�ลิ้ม
62023017829 นางสาวป1ทมวิมล บุญทวี
62023017830 นางสาวพิฐชญาณ� เลี่ยมสังข�
62023017831 นางสาววิยะดา พวงอุบล
62023017832 นายสุวิทย� สุรเจริญใจ
62023017833 นายพิเชฐ มีโพธ์ิสม
62023017834 นายมนตรี ไตรสุวรรณ�
62023017835 นางสาววัลภา กาฬภักดี
62023017836 นางสาวปภาวดี ยังสนอง
62023017837 นายเจษฎา อยู�ทิม
62023017838 นางสาวชัญญานุช แสงทวี
62023017839 นางสาวสุพิชญา งามย่ิง
62023017840 นางสาวศิรินันท� ผดุงญาติ
62023017841 นายณัฎ ผลเจริญ
62023017842 นางสาวปJยพร มณีแสน
62023017843 นายชลพฤกษ� จิตรบํารุง
62023017844 นางสาวดรุณี ลี้ชัยมงคล
62023017845 นางสาวรุ�งระวี เกิดหิรัญ
62023017846 นางสาวทัศนีย� มณีกิจ
62023017847 นางสาวกิตติยา คงไทย
62023017848 นายณัฐวุฒิ รักสุข
62023017849 นายพรภิรมย� สีถาวร
62023017850 นางสาวกมลทิพย� ประทุมมินทร�
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62023017851 นางสาวชัชชญา ฐิตินนทเดช
62023017852 นางสาวจันทร�จิรา ไม6คต
62023017853 นางสาวดวงหทัย ต้ังม่ันในธรรม
62023017854 นางสาวพรวิภา มีเคลือบ
62023017855 นางสาวนลินรัตน� น้ําใส
62023017856 นางสาวนัชชา เมฆดํารงค�ศรี
62023017857 นางสาวเบญจมาศ อินทร�มณี
62023017858 นางสาวกัญญารัตน� ปานมี
62023017859 นางสาววราภรณ� ศิริวรพลกุล
62023017860 นางสาวนิรมล ฟ1กนิล
62023017861 นายทศพล ทรัพย�กิจการ
62023017862 นางสาวสุภัสสรา แก6วดวงดี
62023017863 นางสาวปอแก6ว แปNนสุวรรณ�
62023017864 นางสาวศุภลักษณ� สําเภา
62023017865 นางสาวขวัญสุภา เบาะดา
62023017866 นางสาวสุมิตรา หลวงพันเทา
62023017867 นายธวัชชัย ม่ันชาวนา
62023017868 นางสาวนิอร แปNนอ6อย
62023017869 นายยศกลินทร� แก6วเกิด
62023017870 นางสาวศุภิสรา เอื้อกลาง
62023017871 นางสาวช�อผกา อะพิเนตร
62023017872 นายนวพันธ� เศรษฐไวศยพงศ�
62023017873 นางสาวจุฑามาศ ไชยชาญยุทธ�
62023017874 นางสาวปวีณา ทองมาก
62023017875 นายชิติพันธ� ไกรกิจราษฎร�
62023017876 นางสาวเบญจวรรณ ไวกยี
62023017877 นางสาวรุ�งนภา นะวะแก6ว
62023017878 นางสาววิรดา ต้ังคําเจริญ
62023017879 นางสาวสุธัญญา เกิดผล
62023017880 นางสาวรสสุคนธ� วงศ�ป1น
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62023017881 นางสาวภัทรพร ส�องแก6ว
62023017882 นางสาวฉวีวรรณ พวงมาลัย
62023017883 นางสาวจิรภรณ� ดุลยะลา
62023017884 นางสาวนริศา โอสถ
62023017885 นางสาวหนูกาล ไชยา
62023017886 นางสาวจิณากานต� อักษร
62023017887 นายวัชระ ชัยรัตน�
62023017888 ว�าที่ร6อยตรีหญิงดาราวัลย� กองพิธี
62023017889 นายฤทธิศักด์ิ ทิพย�มา
62023017890 นางสาวเนตรนภา โพธ์ินิล
62023017891 นางสาวชลธิชา ฉายอรุณ
62023017892 นางสาวปวีณา เพ็ชรประเสริฐ
62023017893 นางสาวพรสิตา ชลาลัย
62023017894 นางสาวสุมิตรา รามสูต
62023017895 นางสาวสุรีพร พลอยโสพล
62023017896 นางสาวชลธิชา ภาคาพร
62023017897 นางสาวธนพร จันทร�ประสาท
62023017898 นายคมสันต� กระไนย
62023017899 นายภานุวัฒน� ยอดอานนท�
62023017900 นางสาวธัญญ�นรี วรวิทย�ธานนท�
62023017901 นางสาวลักษณารีย� เจริญสุข
62023017902 นางสาวกันยารัตน� ชมชื่น
62023017903 นางสาวพัทธวรรณ สุดถวิล
62023017904 นายณัฐพล กรมสุต
62023017905 นายทรงพล จันทร�ประจักษ�
62023017906 นายกชธนาณัฐ เกษสุวิทย�
62023017907 นางสาวเขมจิรา วงษ�แสงจันทร�
62023017908 นางสาวสุนิสา สุขสงเคราะห�
62023017909 นางสาวพัชรินทร� อนุชิตชาญชัย
62023017910 นายเอกพันธ� พรมตาด
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62023017911 นางสาวอรุณรัตน� เขียววิลัย
62023017912 นางสาวปารดา เทียมวรรณ
62023017913 นายดิเรก เผือกอ�อน
62023017914 นางสาวชนิกา ตู6แก6ว
62023017915 นางสาวสิริวิมล ปJKนจันทร�
62023017916 นายอชิร นาคพุ�ม
62023017917 นางสาวกิตติกร ทรัพย�เฉลิม
62023017918 นางสาวป1ญญารัตน� พระสนชุ�ม
62023017919 นายเฉลิมศักด์ิ ทรัพย�สิงห�
62023017920 นายภัคพงษ� ทิมขุนทด
62023017921 นางสาวฉัตรดา สายคงดี
62023017922 นางสาวนิศาชล เรียบร6อย
62023017923 นางสาวจรัสศรี โพธ์ิวัน
62023017924 นางสาวประภากร คุ6มแจ6ง
62023017925 นายคมสัณห� อินทสาร
62023017926 นายธีรชัย ภาคบุญมีเจริญ
62023017927 นายปสิวะณัฐ สิงห�แพร
62023017928 นางสาวจรียา กิจโสภี
62023017929 นางสาวจันจิรา ศิริมงคล
62023017930 นางสาวสุภาภรณ� นาคประสาน
62023017931 นางสาวกาญจนา พิกุลขาว
62023017932 นายเอกภพ งามสมชาติ
62023017933 นางสาววิภาพร ประไพย�
62023017934 นางสาวรุจิรา เนตร�จารุ
62023017935 นายกฤศจิรัฎฐ ชมภูนุช
62023017936 นางสาวลัดดาวรรณ เขม6นเขตการณ�
62023017937 นายชินพันธ� เสนาป;า
62023017938 นายรณชัย สุขโกกี
62023017939 นางสาววัลลภี รักสลาม
62023017940 นางสาวแพรพิไล คุณเวียง
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62023017941 นางสาวศรัณย�รัชต� นิลพฤกษ�
62023017942 นางสาวรณิษฐา เชื้อแขก
62023017943 นางสาวพรรณทิพา พุ�มน้ําเย็น
62023017944 นางสาวจุรีรัตน� เดชพละ
62023017945 นายปธาวี เทียมเทพ
62023017946 นางสาวภริตา เม�นเผือก
62023017947 นางสาวพัชรินทร� ม�วงงาม
62023017948 นายสรัช ตันตราจิณ
62023017949 นางสาวพิมพิไร ถูกใจ
62023017950 นางสาวอารีรัตน� บุญตา
62023017951 นายสุพจน� สุภาพศิลปF
62023017952 นางสาวอโรชา ทองผาภูมิจริยา
62023017953 นางสาวสุพรรณี บึงพับ
62023017954 นางสาวชลิสา พูลแสง
62023017955 นางสาวปราณปริยา วิเลปนะ
62023017956 นางสาวจิราภรณ� รอดสถิตย�
62023017957 นางสาวอินธิรา วงษ�คล6อย
62023017958 นางสาวจณิสตา หงษ�คําเมือง
62023017959 นางสาวราตรี ธรรมยศ
62023017960 นางสาวนัชชา กรีสวัสด์ิ
62023017961 นางสาวนันทิยา ตุลาชัย
62023017962 นางสาวจริยา นารอด
62023017963 นางสาวจุฑารัตน� นานิล
62023017964 นายวิชิตศักด์ิ อยู�ดํา
62023017965 นางสาวนรากร ทุงฤทธ์ิ
62023017966 นายภูวนาถ มากะนัตย�
62023017967 นางสาวเมธาวี เจ6าเล�ห�ดี
62023017968 นางสาวสาวิตรี มังคลาด
62023017969 นางสาววิชญ�ชยาพา ผดุงพัฒน�
62023017970 นายณัฐนันท� นิ่มนวล
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62023017971 นางสาวปJยะวรรณ สุทธิวงษ�
62023017972 นางสาวรุ�งอรุณ พุ�มพวงดี
62023017973 นางสาวพรทิพย� กุลจิตติประภา
62023017974 นางสาวบุษยรังสี หาสุทธิใจ
62023017975 นางสาวนิภาพร เพ่ิมสุข
62023017976 นางสาวศิริขวัญ ศิริบุรี
62023017977 นางสาวบังอร เผ�าผล
62023017978 นางสาววณาวรรณ วิสิทธิศาสตร�
62023017979 นางสาวกนกพร นิลสุพัฒน�
62023017980 นางสาวเบญญาภา เมณฑ�กูล
62023017981 นางสาวสุภาสินี กีตา
62023017982 นางสาววราพร ศรีสอนการ
62023017983 นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงประทีป
62023017984 นางสาวจันทรรัตน� บุญวงษ�
62023017985 นางสาวกัญภามาศ วัชรินทร�
62023017986 นายวุฒิพงษ� ย่ีสาคร
62023017987 นางสาวปJยะวดี คําแปง
62023017988 นายสุทัศน� ชูกลิ่น
62023017989 นายรัฐนันท� เสวกงาม
62023017990 นางสาวนริศรา มลิมาตย�
62023017991 นางสาวสุภัค ศรีชัยภูมิ
62023017992 นางสาวอทิตยา หอมสุวรรณ
62023017993 นายวรวิทย� ง6วนจินดา
62023017994 นางสาวสุดใจ พุมมา
62023017995 นางสาวสุธาวัลย� ใจม่ัน
62023017996 นางสาวศุภลักษณ� แก6วสีสุข
62023017997 นางสาวชดามาศ กุมผัน
62023017998 นางสาวศรินนา ศิริโก�งธนู
62023017999 นางสาววิราวรรณ นุ�มสุข
62023018000 นางสาวรุ�งนภา อ6นอุระ
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62023018001 นางสาวกิตติมา ชมภูนุช
62023018002 นางสาวนิภาพร ตุระพันธ�
62023018003 นางสาวสุรีย�มาศ เป]นเครือ
62023018004 นางสาวรัชดาภรณ� กล6าหาญ
62023018005 นางสาวอนุสรา ชาวบ6านโพธ์ิ
62023018006 นางสาวศรัญญา กุลณาพิมพ�
62023018007 นางสาวอุมาพร ศรีเศษมาตย�
62023018008 นายบัณฑิต สวนขวัญ
62023018009 นางสาวศรีไพร เสือแพร
62023018010 นางสาวศุณัฐชา ชาญธะนู
62023018011 นายเพ่ิมพล ดําธรรม
62023018012 นางสาววีณา เปาอินทร�
62023018013 นางสาวขวัญสุดารัตน� ขวัญเมือง
62023018014 นายเทพทัต โฉมจันทร�
62023018015 นางสาวปองกานต� คล6องช6าง
62023018016 นางสาวเพ็ญพิริยะ นวลละออง
62023018017 นายณัฐนันท� วันมาลา
62023018018 นางสาวสุพัตรา ปุมพิมาย
62023018019 นางสาวหัสยา จุ6ยพันธุ�
62023018020 นางสาวณัฐฐา สุทธบุตร
62023018021 นางสาวกาญสิริ เผื่อนคําไฮ
62023018022 นางสาวชฎาพร หวังจิตร
62023018023 นายอธิคม โฉมงาม
62023018024 นายชนิกรณ� กําจร
62023018025 นางสาวพรประภา ธิราบุตร
62023018026 นางสาวฤทัย ประวิง
62023018027 นายพิสูตร บุญนัก
62023018028 นายคณิศร หงวนตัด
62023018029 นางสาวพิมลพร แสงจันทร�
62023018030 นายสุทธิพงษ� กรกฎ

หน6า 601 จาก 644          



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาตรี

62023018031 นางสาวภวิกา สุขสมบุญ
62023018032 นายอนุพงษ� คําฟู
62023018033 นายเอกชัย สินโน
62023018034 นางสาวสุภาวดี ว�องกิตติพงษ�
62023018035 นายภาณุวัฒน� ชาญฟ1Kน
62023018036 นางสาวเกศศิรินทร� โอนอ�อน
62023018037 ว�าที่ร6อยตรีอุเทน เขมาภิรักษ�
62023018038 นางสาวกาญจนา เข็มศรี
62023018039 นางสาวเมขลา เกิดทอง
62023018040 นางสาวพรพิพัฒน� พรหมบังเกิด
62023018041 นายไพรัช รุณเกษม
62023018042 นางสาวประติมี มีผล
62023018043 นางสาวเกตกัลยา มูลแก6ว
62023018044 นางสาวจันทร�เพ็ญ ดาวสุข
62023018045 นายสิทธิชัย บุญสนิท
62023018046 นางสาวสิริพร ชายศรี
62023018047 นางสาวพิชชวีร� อาจธัญญกรณ�
62023018048 นางสาวปาลิสราภรณ� ป1ญญา
62023018049 นายชาติชาย ปJจดี
62023018050 นางสาวณภัค เลี้ยงชั่งทอง
62023018051 นางสาวพัทรศยา ล6อเสียง
62023018052 นางสาวสุทธิรัตน� ภาคทรัพย�ศรี
62023018053 นางสาววาศิณี อาจภักดี
62023018054 นางสาวสุนีย� หนูน6อย
62023018055 นางสาวจิดาภา เมธีพงษ�
62023018056 นายสุทธิพงษ� กินยืน
62023018057 นายธัญพิสิษฐ� เมืองทอง
62023018058 นางสาวยุวรัญญา แย6มแบน
62023018059 นางสาวกัญญาณัฐ จังเจริญสุข
62023018060 นางสาวบุณฑริกา อิ่มใจ
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62023018061 นางสาวชนาพร วัยทรง
62023018062 นางสาวชุติกาญจน� แซ�ต้ัง
62023018063 นางสาววิชุดา บุตรนิล
62023018064 นางสาวรพีพรรณ สมบุญนาค
62023018065 นางสาวนรีพัตน� ภัทรมนพันธ�
62023018066 นายสมศักด์ิศรี เหมือนทรัพย�
62023018067 นางสาวพนิตนันท� อินมณี
62023018068 นายนพดล พวงจําปM
62023018069 นางสาวจิดาภา คํานึง
62023018070 นางสาวชุติพร จําปาบุญ
62023018071 นางสาวกัลยา การภักดี
62023018072 นางสาวหทัยชนก ลาวัน
62023018073 ว�าที่ ร.ต.สุเทพ เถินมงคล
62023018074 นางสาววัณณิตา แก6วภักดี
62023018075 นางสาวสุดารัตน� อุเทนสุต
62023018076 นางสาวสุธาทิพย� วงษ�สัมฤทธ์ิ
62023018077 นางกาญจนา เก่ียวเขตรการณ�
62023018078 นางสาวนพวรรณ กู6หลี
62023018079 นางสาววณิชากุล กล6วยเทศ
62023018080 นางสาวอรพรรณ ทีปะลา
62023018081 นางสาวรัชนีกร สังใย
62023018082 นายกิติศักด์ิ ขํากร่ํา
62023018083 นางสาวณัฐณิชา นอบไทย
62023018084 นายพีรณัฐ ถาวรศักด์ิ
62023018085 นางสาวประวาลป1ทม� รักษาศิล
62023018086 นางสาวขวัญชนก เภาสลัก
62023018087 นายเอกชัย บุญวัฒนะรักษ�
62023018088 นายเมธา โตสวัสด์ิ
62023018089 นายรณชัย น6อยโสภณ
62023018090 นางสาวปรียาพร เอกนุช
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62023018091 นายธนัท เรืองทอง
62023018092 นางสาวณัฎฐรถ คณะเจริญ
62023018093 นางสาวณัฐมล แปNนวงษ�
62023018094 นางสาวสุมิตรา ปานพรม
62023018095 นางกรกนก ยังรักษา
62023018096 นางสาวหทัยภัทร รัตนบัวพา
62023018097 นายเทอดพงษ� อนากาศ
62023018098 นางสาวนริณทรา เปรื่องการกิจ
62023018099 นางสาววันดี ข6องเก่ียวพันธุ�
62023018100 นายศรา แพเอี่ยมอัมพร
62023018101 นายนิรุตน� ทาจ๋ิว
62023018102 นางพัชราภรณ� ไชยวงศ�
62023018103 นางสาวปรางค�ปวีร� เพ็งเอม
62023018104 นางสาวณัฐธิดา สายสุข
62023018105 นายสุชน สุบิน
62023018106 นางภัทรีพร ปลิวอิสสระ
62023018107 นางสาวกัลยรักษ� บรรจงเปลี่ยน
62023018108 นายวัชรพล บุญป1Pนผล
62023018109 นายกิตติคุณ ไตรเดช
62023018110 นายกฤษฎา อ�อนนุ�ม
62023018111 นายสนิท พรมอินทร�
62023018112 นายศักดา รามศรี
62023018113 นายธนพงศ� สุขสมพืช
62023018114 นางสาวขวัญชนก กรานพิกุล
62023018115 นายชนินทร เพ็ญสวัสด์ิ
62023018116 นางสาวสุปราณี ม่ิงเชื้อ
62023018117 นางสาวชิดชนก ดอนเจดีย�
62023018118 นายอนุวัฒน� โปสรักขกะ
62023018119 นางสาวชนาภัทร เอี่ยมสะอาด
62023018120 นางสาวสุนิสา หน�ายอินทร�
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62023018121 นางสาวอภิญญา เถ่ือนยัง
62023018122 นายวัชรพงษ� ลาหา
62023018123 นางสาวรัชนีกร วรรณกางซ6าย
62023018124 นางสาวเปมิกา ละอองแก6ว
62023018125 นางสาวกรวรรณ ธนะวรรณ�
62023018126 นายกฤตพล ผลกลิ่น
62023018127 นางสาวพัชรินทร� เสาวรส
62023018128 นางสาววนัสนันท� เสือพุก
62023018129 นางสาวทิพวรรณ ทรัพย�บุญ
62023018130 นางสาวอัจฉรา กองจินดา
62023018131 นางสาวกนกพร ศรีจันทร�โฉม
62023018132 นางสาวตติยา ทะสุมา
62023018133 นายเสรี โตเมือง
62023018134 นางสาวพัชรินทร� ป1ญญา
62023018135 นายฉัตริน ชนะสินธุรัตน�
62023018136 นางสาวเกษศิรินทร� ฟ1กโต
62023018137 นางสาวเนาวรัตน� ปลื้มกมล
62023018138 นางสาวฐิติมา จันทร�แจ6ง
62023018139 นางสาววราภรณ� นามสมัย
62023018140 นายทิศนัยน� สามิภักด์ิ
62023018141 นางสาวเกียรติสุดา แสงง้ิว
62023018142 นางสาวจิดาภา เหลือศรีจันทร�
62023018143 นางสาวนิภาภรณ� เจตนา
62023018144 นางสาวอัญญภัท เพ็ชรนิล
62023018145 นางสาวศันศนีย� เงินเมย
62023018146 นางสาวนพมาศ ล6วนศรี
62023018147 นางสาวสิริกร เหลืองศิรโรจน�
62023018148 นางสาวอัญชลินทร� ทองมา
62023018149 นางสาวศิริพร สุขสงเคราะห�
62023018150 นายวรพล หลังโสRะ
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62023018151 นางสาวสุปราณี ทับฤทธ์ิ
62023018152 สิบเอกเสกสรร โพพินิจ
62023018153 นางสาวชมพูนุช พุทธานุ
62023018154 นายศุภกฤต ศิริรักษ�
62023018155 นางปวีณา หาญกุดตุ6ม
62023018156 นางสาวสุดารัตน� คํ้าจุน
62023018157 นางสาวขวัญสุดา พลอยทรัพย�
62023018158 นางสาวสุภาพร สดใส
62023018159 นางสินีนาฏ สุขเกษม
62023018160 นายสาธิต นาวายนต�
62023018161 นางสาวขวัญหทัย เหล�าทอง
62023018162 นางสาวพิมพ�ชนก ปJติภูมิวิเศษ
62023018163 นางสาวประดุจดาว ธิช�างทอง
62023018164 นางกาญจนา กองกาญจน�
62023018165 นายธีมาวิวัฒน� ศรีวิเชียร
62023018166 นายกานต� บัวจันทร�
62023018167 นางสาวอชิรญาณ� สายสุข
62023018168 นางสาวสุวัฒน�จนา งามสม
62023018169 นายธรรมรัตน� ป1จฉิม
62023018170 นางสาววรัญญา รื่นจําปM
62023018171 นางสาวศิรินทร จันทร�โส
62023018172 นางสาวศิริวรรณ ผดุงไพร
62023018173 นายอิทธิกร ดูใจ
62023018174 นางสาววราภรณ� เชื้อแถว
62023018175 นางสาววรนันท� ถาจันทึก
62023018176 นางสาวฐิติรัตน� ศรีวิเชียร
62023018177 นายณัฐกร ปรีชาจารย�
62023018178 นางสาวนัทธา ศิลปานันทกุล
62023018179 นายอภิชาติ ใบโพธ์ิ
62023018180 นายสถาพร พัดทอง
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62023018181 นางสาวนุจนาฎ พรมพุดค6า
62023018182 นายณรงค� ปริญญาวรวงศ�
62023018183 นางสาวดวงมณี พูลสวัสด์ิ
62023018184 นายชวนินทร� กฤตธกร
62023018185 นางสาวสุรัชนีย� สาททอง
62023018186 นางสาวจิราพร วรรณเผือก
62023018187 นางสาวเกษราพร พลอยเกิด
62023018188 นางสาวกุลสตรี นามสามล
62023018189 นายอิทธิพล สุนทรพฤกษ�
62023018190 นายสุริยันต� นามโฮง
62023018191 นางศศิภา สาระกุล
62023018192 นางสาวณัฐณิชา สุขพันธ�
62023018193 นางพรทิพย� ลอยบรรดิษฐ
62023018194 นางสาววิภาดา กิติป1ญญา
62023018195 นางสาวกนกวรรณ เรืองฉาย
62023018196 นางสาวอัจจิมา โกสุมา
62023018197 นางสาวจิรัฐติกาล นันทวงษ�
62023018198 นางสาวมุกดา เหลืองอร�าม
62023018199 นางสาวนันทิยา ก6อนทอง
62023018200 นายพลาธิป กิรติตานนท�
62023018201 นางสาวณัฐสุดา เพ็ญพวง
62023018202 นางสาวนินิน พ่ึงทอง
62023018203 นายมงคล จูสม
62023018204 นางสาวสุภาพร พงษ�อุดม
62023018205 นางสาวภัทรา ก6องกังวาล
62023018206 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย
62023018207 ว�าที่ ร.ต.อภิชาติ หลีพิบูลย�
62023018208 นางสาวจรัสพิมพ� เปMKยมศิริ
62023018209 นางสาวศิวาลักษณ� ดีทุ�ง
62023018210 นางสาวธิดาเทพ อินทร�ภู�
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62023018211 นางสาวเดือนเพ็ญ งามดี
62023018212 นางสาวณัชสมา เรืองศรี
62023018213 นางสาวนิภาพร ชัยประภา
62023018214 นางสาววัชรินทร� บุญคง
62023018215 นางสาวจณิสตา พัฒนจันทร�
62023018216 นางสาวโสภิดา ด6วงเกลี้ยง
62023018217 นางสาวพลอยนภัส ธรรมวุธิวัฒน�
62023018218 นายสุนทร ล้ําเลิศ
62023018219 นายณัฐกิตต์ิ ป;าพฤกษา
62023018220 นางสาวณัฐฏ�พัชร� จินดามาตย�
62023018221 นางสาวอรวรรณ เมฆสงค�
62023018222 ว�าที่รตหญิงอวิกา กันโรคา
62023018223 นางรําเพย ดําดี
62023018224 นางสาวภัคจิรา โสตถิวงศ�
62023018225 นางสาวเบญจรัตน� แก6วเขียว
62023018226 นางสาววันวิสาข� น6อยทา
62023018227 นายวิทยา อุดทาคํา
62023018228 นายศรัณย� ศรีทอง
62023018229 นางสาวทิพย�อัมพร วรวาส
62023018230 นางสาวนิภาพร เหง6าศิริ
62023018231 นายปรัชญา มหะหมัด
62023018232 นายกิตติทัต พุทธางกูร
62023018233 นางสาวณัฐสุดา มนตรี
62023018234 นางสาววรพร พรายเพ็ชรน6อย
62023018235 นางสาวสุดารัตน� จุมพรม
62023018236 นางสาวจุฑามาศ กล�อมบาง
62023018237 นางสาวเสาวลักษณ� ก6องแดนไพร
62023018238 นางสาวฉัตรนภา โพธ์ิบํารุง
62023018239 นางสาวโสรยา พันธ�น6อย
62023018240 นายจิราวิทย� จินะเป]งกาศ
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62023018241 นางสาวภิญญาพัชญ� เมฆฉาย
62023018242 นางสาวภิญช�ชญา พรมดํา
62023018243 นายรัฐพล สีดาดวง
62023018244 ว�าที่ ร.ต.ศรายุทธ รัศมีน6อย
62023018245 นางสาวธัญญารัตน� คงกพัน
62023018246 ว�าที่ ร.ต.หญิงพัชรา มงคลทิศ
62023018247 นางสาวปภัสรา สิงห�อุบล
62023018248 นางสาวอังคณา ปJKนสอาด
62023018249 นางสาวฐิตินันท� พาทา
62023018250 นางสาวดารินทร� สมศักด์ิ
62023018251 นางสาววรัญญา คําจันทา
62023018252 นายวิรชัย โคตรคร
62023018253 นางสาวณัฐวดี คํามาพล
62023018254 นางสาววรรณภา ดาหา
62023018255 นางสาวอรวรรณ อินจันทร�
62023018256 นางสาวมัญชุพร เกิดศรี
62023018257 นางสาวญาณี สีแนม
62023018258 นางสาวจุฑามาศ ตะมารวย
62023018259 นางสาวอลิศรา เพ็งสาทร
62023018260 นายชุติพงศ� ฮั่นวิวัฒน�
62023018261 นางสาวธารินี คงบัว
62023018262 นายธนรัชต� สุริยะแก�นทราย
62023018263 นางสาวพีรณัฐ ไหลพ่ึงทอง
62023018264 นายบุญสม ธาราวัตร�
62023018265 นายพิสุทธิศักด์ิ ลือศิริภาภร
62023018266 นายรัฐเดช แข็งแรง
62023018267 นายกิตติคุณ จันทะคุณ
62023018268 นางสาวนิภาพร นิลเนียม
62023018269 นางสาวสุนิสา สังวาลย�
62023018270 นางสาวศิริวรรณ รุกขชาติ
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62023018271 นางสาวกนิษฐา อุดมพืช
62023018272 นางสาวรุ�งนภา ภารรัศมี
62023018273 นายสุทธิชัย แก6วอ�อน
62023018274 นายกษิด์ิเดช เมฆกระจ�าง
62023018275 นางสาวธณาพร คล6ายแจ�ม
62023018276 นายภัทร� ภาสุรกาญจน�
62023018277 นางสาวบัณฑิตา บัวคํา
62023018278 นางสาวเมทินี พิมพ�ศิริ
62023018279 นายนิติศาสตร� ภูมี
62023018280 นางสาวผกากรอง จิตบรรเทิง
62023018281 นางสาวนันท�นภัส หากะวี
62023018282 นายปริญญา สายสุนีย�
62023018283 นางสาวญาดา ทานุวัฒน�
62023018284 ว�าที่ ร.ต.ธนะรัชต� นนท�ธีระโชติ
62023018285 นายฐิตาพล บัวเที่ยง
62023018286 นางสาวธนัฎฐา คู�สุวรรณ
62023018287 นางสาวนฤมล ดอกม�วง
62023018288 นางสาวศิริวรรณ อ�อนจ6าย
62023018289 นางสาวกนกกาญจน� โหม�งพุฒ
62023018290 นางสาวพรศิล เพ็ชรมณี
62023018291 นางสาวฌานิกา หลิมวานิช
62023018292 นางสาววิลาวัณย� บุญมาก
62023018293 นางสาววิมลพรรณ มีสุข
62023018294 นางสาวอุทัยทิพย� นาดี
62023018295 นางสาวมุธิตา เทวดา
62023018296 นายสุรศักด์ิ ฉิมพาลี
62023018297 นางสาวนันท�พิชญ�ชา ดาบสันเทียะ
62023018298 นายเดชา เกษรดอกบัว
62023018299 นายวันชัย ประมวล
62023018300 นางสาวธนัญญา คันศร
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62023018301 นางสาวพิมพ�ชญา อัครเมธาวรพงษ�
62023018302 นายณรงค�เดช พิมพรรณ
62023018303 นางสาวนุจรินทร� ปJยะสนธ์ิ
62023018304 นางสาวนิธินันท� ศักด์ิสิทธิดา
62023018305 นายสุชาติ ย่ิงดี
62023018306 นางสาวณิชกมล เทพวัชรการุณ
62023018307 นางสาวอนัญพร โกศรี
62023018308 นายสรายุทธ� ถมอินทร�
62023018309 นายพชรพล เทียวประสงค�
62023018310 นางสาวลักขณา แสงย6อย
62023018311 นางสาวจิตรลดา ไกรวัล
62023018312 นางสาวนิตยา ผดุงฤกษ�
62023018313 นายสุจริต เจนยุทธการ
62023018314 นางสาวปาริฉัตร แบนมี
62023018315 นางสาวรัชนีกร เยาวรัตน�
62023018316 นางสาวชุติมา สกุลแก6ว
62023018317 นางสาวชมชนก สกุลพราหมณ�
62023018318 นายอดิศร เพ็ญบํารุง
62023018319 นางพัชรินทร� กุลนาแปง
62023018320 นางสาวรัตนาพร พิทักษ�เขต
62023018321 นางสาวสุภาพร ชูก6าน
62023018322 นางสาววนิดา เกิดวิสูตร
62023018323 นางสาววรกมล ต�างใจ
62023018324 นางสาวรุจิรา พานิช
62023018325 นางสาววิริยา สุดโท
62023018326 นายพิชิต ไชยเพชร
62023018327 นายจักรชัย อัฐมาลา
62023018328 นางสาวศกรานต�มนต� อินทร�กูล
62023018329 นางสาววิมล รุ�งเรือง
62023018330 นางสาวทักษพร จูพลาย
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62023018331 นางสาววราภรณ� ศรีแจ�มดี
62023018332 นางสาวณัฎฐา ดวงแก6ว
62023018333 นางสาวแพรวนภา แสงอินทร�
62023018334 นายสินชัย ตันติวิชญ�โกศล
62023018335 นายจักรกฤษ คงศิริ
62023018336 นายมงคล บุญแช�มชู
62023018337 นางกัญญ�พิชญา กุลศรีไชย
62023018338 นางสาวพรประภา มากผาสุข
62023018339 นายพิเชษฐ สุขีชิต
62023018340 นางสาวกมลชนก รัมมะฉัตร
62023018341 นางสาวมนธิรา รัดเพ็ชร�
62023018342 นางสาวนฤมล พลเสน
62023018343 นางสาวกาญจนา หลําหนู
62023018344 นางสาวเรืองศิริ แจ�มจํารัส
62023018345 นางสาวจันทิมา งอกผล
62023018346 นางธิติมา ภูคําใบ
62023018347 นางสาวจิตสุภา แดงโย
62023018348 นางสาวพูนทรัพย� ทิแดง
62023018349 นางสาวนันทวัน บุญมี
62023018350 นางสาวนันทกานต� แสงใส
62023018351 นางสาวสุพิชญา ชมชาติ
62023018352 นางสาวนภาลัย อึ่งผิว
62023018353 นายพิทักษ� วิสะสิ
62023018354 นางสาววริฎฐิสา กันเกตุ
62023018355 นางสาวศศิธร ไทยงามศิลปF
62023018356 นายวัชรา โรจนกฤตยากรณ�
62023018357 นางสาวพรรณนารา ปรางศร
62023018358 นางสาวภัทรลภา สอดศรี
62023018359 นางสาวปริญญาธัทธ� ทองชาติ
62023018360 นางสาวกมลวรรณ โรจนบุรานนท�
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62023018361 จ�าสิบเอกวัชรศักด์ิ บุญเอนก
62023018362 นายธนัฐ ม�วงกล่ํา
62023018363 นางสาววิสสุตา ทองเครือ
62023018364 นายสมพล พิไสยสรเดช
62023018365 นางสาวสุภาพร ตรีมงคล
62023018366 นางสาวจารุวรรณ ถุนนอก
62023018367 นางสาวประทุมมาศ เพ็งพงศา
62023018368 นางสาวพิทยารัตน� รื่นราตรี
62023018369 นายวราพงษ� จันทร�นาค
62023018370 นายเก็จชณัฐ พ�วงหุ�น
62023018371 นางสาวนงนภัส ประเสริฐอินทร�
62023018372 นางสาวกุลสินี ศิริรัตน�
62023018373 นางสาวชุติกาญจน� จันทรสกา
62023018374 นายปJยพัทธ� บุตรจันทร�
62023018375 นางสาวนิรัตน�ดา อินทร�เงิน
62023018376 นางสาวชุติมา สุวรรณจันทร�
62023018377 นายชวภณ จินดาสุทธิกุล
62023018378 นางสาวศุภลักษณ� เดชปกครอง
62023018379 นายกมลวิช ฤทธิเดช
62023018380 นางสาวประภาภัทร ม�วงคํา
62023018381 นายสุรกิจ กลิ่นทอง
62023018382 นางสาวศิรินารถ พุกนวล
62023018383 นางสาวเนาวรัตน� สุขอารมณ�
62023018384 นางสาวนนทิตา อรุณทอง
62023018385 นายนที ยาวิราช
62023018386 นางสาวบุษกร สนธิพงษ�
62023018387 นางสาวภาณุมาศ เรือนหลวง
62023018388 นางสาวกาญจนา พิญยาหลวง
62023018389 นางสาวดาริน นิลสกุล
62023018390 นางสาวลัดดาวัลย� บรรพต
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62023018391 นางสาวจุไลพร แตงสุวรรณ
62023018392 นางสาวณปภัช ศรีเพ็ชร
62023018393 นายธาตรี ยอดย่ิง
62023018394 นางสาวพลอยนิยากร นาคินทร�
62023018395 นางสาวกมลทิพย� ศรีมุข
62023018396 นางสาวสุรีย�พร เจริญไพร
62023018397 นางสาวประวีณา ผิวอ�อน
62023018398 นางสาวมัฐกานต� ศรีอภิชาติ
62023018399 นางสาวนภัสรพี เหง่ียมงามศรี
62023018400 นางสาวชาลิสา บุตรสินธุ�
62023018401 นางสาวเบ็ญจวรรณ วงษ�อุเทน
62023018402 นางสาวนฤมล จําปM
62023018403 นางสาวพรพิรุณ ลาสุดี
62023018404 นายธีรวัฒน� โทนมี
62023018405 นายอัษฎางค� ไชยวรศิลปF
62023018406 นางสาวศิริรัตกรานต� อยู�แย6ม
62023018407 นางสาววรางคณา สิงห�ประพันธ�
62023018408 นางสาวนภาพร แก6วสุโพธ์ิ
62023018409 นายอานนท� อินทร
62023018410 นางสาวชัชฎา บําเพ็ญ
62023018411 นางสาวนุชจรีย� สมบัติเจริญ
62023018412 นางสาวเปรมมิกา หม่ืนเดช
62023018413 นางสาวอริสา แก6วจินดา
62023018414 นางสาวขวัญเรือน ปNอมมอญ
62023018415 นางสาวเกษสุรางค� เย็นสินธุ�
62023018416 นางสาวนฤมล เทียมพันโท
62023018417 นายอัฐพร วิเลปนพฤกษ�
62023018418 นางสาวสุภัชชา แก6วอุบล
62023018419 นางสาวศิริลักษณ� ภู�โต
62023018420 นางสาวอรุณกมล มัจฉิม
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62023018421 นายอดุลย� ศิริเวช
62023018422 นางสาวนาถยา แก6วเมฆ
62023018423 นางสาววิไลวรรณ ย้ิมเพชร
62023018424 นางสาววาสินี เพ็ญศรี
62023018425 นางสาวสุกัญญา มณีกลม
62023018426 นายเจษฎา ภู�วิจิตร�
62023018427 นายอมรเทพ ยาทิพย�
62023018428 นางสาวหงส�วิไล ใจฮึก
62023018429 นางสาววริศา ภาสพันธุ
62023018430 ว�าที่ร6อยตรีอาทิตย� พรมป1ญโญ
62023018431 นางสาวศิริกุหลาบ คงสิบ
62023018432 นางสาวธนิศา สุขอาจ
62023018433 ว�าที่ร6อยตรีหญิงฌัลลิกา ปานเมือง
62023018434 นายกฤษณะ คํ่าคูณ
62023018435 นางชิดชนก บุตรวงษ�
62023018436 นางสาวอภิรัตน� เพ่ิมดี
62023018437 นายชนวีร� ทองนาค
62023018438 นางสาวบุณฑริก จันทร�หอม
62023018439 นายกรวิชญ� ทรงรูป
62023018440 นายเฉลิมเกียรติ ขําปานาง
62023018441 นางสาวรัชนก เกษมสุข
62023018442 นางสาวนุจรี รอดสุวรรณ�
62023018443 นางสาวชลนิชา ม�วงมา
62023018444 นางสาววนัชพร พรมสําลี
62023018445 นางสาวกาญจนา ซอกงูเหลือม
62023018446 นางสาวอัญชลี งามเลิศ
62023018447 นางสาวจิราพร ผดุงแพทย�
62023018448 นายศาสตราวัฒน� ม่ันพรหม
62023018449 นางสาวลักษิกา สมจิตร
62023018450 นางสาวดวงแก6ว สุขสุแดน
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62023018451 นายป1ญญา แสงกล6า
62023018452 นางสาวนภาภรณ� พัฒนามงคลสกุล
62023018453 นางสาวจุฑามาศ พุ�มโพธ์ิ
62023018454 นางสาวประภาพร เลิศฤทธ์ิ
62023018455 นางสาวณัฐชา สัชฌุกร
62023018456 ว�าที่ ร.ต.สรวิศ เศรษฐบุบผา
62023018457 นางสาวขวัญอิศรา สอนสานคํา
62023018458 นางสาวภัทราวดี สิตตะวิบุล
62023018459 นางสาวทวีสิน กลิ่นจันทร�
62023018460 นางสาวเริงใจ ค้ึนคํา
62023018461 นางสาวพิมพิรุณ เรือนมูล
62023018462 นางสาววิไลวรรณ มาลัย
62023018463 นางสาวกัญญภัทร บุ�งสุด
62023018464 นายธนพล ศรีม�วง
62023018465 นายธวัชชัย เริงกะชีวิต
62023018466 ว�าที่ร6อยตรีอนุสรณ� พูลเพ่ิม
62023018467 นางสาวกชพร สหะชาติ
62023018468 นางสาวณัฐพร ยวงสะอาด
62023018469 นางสาวชญานิษฐ� เจริญสุข
62023018470 นายวิธาน ศรีขจรวุฒิศักด์ิ
62023018471 นางสาวสุธิกา ไกรโภชน�
62023018472 นางสาววิพัชรา เห็นเจริญ
62023018473 นางสาวนิภาพร เสาวรส
62023018474 นางสาวณัฐกรานต� โพธ์ิศรี
62023018475 นางสาวอังคณา ชัยยะ
62023018476 นางสาวอิงฟNา สิงห�น6อย
62023018477 นางสาวณัฐวดี คําอ�อนดี
62023018478 นางสาวเบญจมาศ เก�าแท6
62023018479 นางสาววรารัตน� คําสอาด
62023018480 นางสาวอุไรรัตน� พูนประสาร
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62023018481 นางสาวสุภัคษร รัตนบวรชัย
62023018482 นางสาวเขมจิรา แสงไสย
62023018483 นายศุภมิตร เกตุทอง
62023018484 นางสาววริสรา รักชาติ
62023018485 นางสาวณินิล เรืองฤทธ์ิ
62023018486 นางสาวสิริพร กันสุข
62023018487 นางสาวพรชนก อริยะพงค�
62023018488 นางสาวฉัตรสกาว ปNองกัน
62023018489 นายณัฐพงศ� ปJKนนาค
62023018490 นางสาวชลดา ปJKนศักด์ิ
62023018491 นางสาวสิริรัตน� ดําขํา
62023018492 นางสาวน6องรัก จัดไธสง
62023018493 นางสาววราภรณ� ศรีวัดทานัง
62023018494 นางสาวสิรีธร ปานอุทัย
62023018495 นางสาวชุตินันท� ชื่นอยู�
62023018496 นางสาวกนกพร เขียวขํา
62023018497 นางสาววีรวัลย� ดวงมนตรี
62023018498 นางสาวแสงดาว ใจกล่ํา
62023018499 นางสาววราภรณ� มีแก6ว
62023018500 นางสาวอภิชญา แสนวัง
62023018501 นางสาวนิศา เต�าเล็ก
62023018502 นางสาวณิชากร เบื้องกลาง
62023018503 นายคมกฤต งามสมโภชน�
62023018504 นางสาวจอมขวัญ จอมจันทร�
62023018505 นายศุภวัฒน� แย6มฉวาก
62023018506 นางสาวเกษมณี สุวรรณวาสิก
62023018507 นางสาวธิติมา มะสีพันธุ�
62023018508 นายรังสรรค� ละอองนวล
62023018509 นางสาววารี จางวรวิบูล
62023018510 นางสาวอมรรัตน� หาทรัพย�
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62023018511 นายธราเทพ สร6อยทอง
62023018512 นายกีรติ สุขขี
62023018513 นางสาววราภรณ� อ6วนล่ํา
62023018514 นางสาวชิดชนก กุศลเลิศ
62023018515 นางสาวสุวรรณา โพธ์ิชัย
62023018516 นางสาวบุษราคัม จรรยารักษ�
62023018517 นางสาวศิริรัตน� เอี่ยมอ�อน
62023018518 นายกิตติพันธ� เพ็ชรอินทร�
62023018519 นางสาวกรรณาภรณ� มุ�งสังเกตุ
62023018520 นางสาวจรีรัตน� แสงเมฆ
62023018521 นายคุณัชญ� ไตรเรืองศักด์ิ
62023018522 นางสาวยุวดี อินทร�ใย
62023018523 นายอดิศักด์ิ ตาทอง
62023018524 นายภัทรกานต� สุวรรณศรี
62023018525 นางสาวกรรณิการ� ป1Pนอยู�
62023018526 นางสาวกาญจนา สังขรัตน�
62023018527 นายจักรี พหลยุทธ
62023018528 นายพลวัสส� ดําเกิงพงศ�ไอศูรย�
62023018529 นางสาวชราวดี นิลทุ6ย
62023018530 นางนันทนา จงกล
62023018531 นางสุธาดา แก6วสุวรรณ
62023018532 นายจิรวุฒิ พระแป;
62023018533 นางสาวสายสมร พูลสวัสด์ิ
62023018534 นางสาวบุณยาพร แรงเลื้อย
62023018535 นางสาวมณฑาทิพย� ไชยสา
62023018536 นายวีรพงษ� สงมะเริง
62023018537 นางสาวกัลยาภร คเณศวรานันท�
62023018538 นางสาวศิริลักษณ� ทองทา
62023018539 นางสาวกนกวรรณ ทองมุข
62023018540 นางสาวทัศนีย� รุ�งภูเขียว
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62023018541 นางสาวพิมพ�ขวัญ ควรคิด
62023018542 นางสาวจุฬารัตน� ละมุด
62023018543 นายชลิต ผิวผ�อง
62023018544 นายศราวุฒิ เกลียวสุวรรณ�
62023018545 นางสาวน้ําเพชร ทองโต
62023018546 นางสาวณัฐวรรณ เชียงศรี
62023018547 นางสาวพิไลวรรณ ยาคํา
62023018548 นายจิรัฏฐ�ธนิก การฤกษ�
62023018549 นางสาวจุฬารักษ� ศรีศักดา
62023018550 นายวชรพงศ� คํากล�าว
62023018551 นายวิโรจน� พุกเศรษฐี
62023018552 นายกองพล วงศ�ศรีศุภกุล
62023018553 นางสาวณัฐรัตน� ทัพมาลัย
62023018554 นางสาวสนิชา สุขยานี
62023018555 นางนฤมล ยาสอน
62023018556 นางสาวศุภกัญญา อับปะมะโห
62023018557 นายชรินทร� พุ�มพวง
62023018558 นายอุดม ใจม่ัน
62023018559 นางสาววรรณิภา ทุมอาริยะ
62023018560 นางสาวธนิษฐา พัตตาสิงห�
62023018561 นางสาวธัญณัฐ สุขสุเมฆ
62023018562 นางสาวกุลสตรี ฤทธิสาร
62023018563 นายพชรพล สมานกสิกรณ�
62023018564 นายกรธน เตียวยู6เส็ง
62023018565 นางสาววสุสุกัญญา เจริญศรี
62023018566 นางสาวกุลธิดา สังวรณ�
62023018567 นายพยุงศักด์ิ พูลเอี่ยม
62023018568 นางสาวสุภารัตน� ปานคีรี
62023018569 นางสาวกลิ่นสุคนธ� ดิษฐ�กระจัน
62023018570 นางสาวนาราภัทร กองฟู
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62023018571 นางสาวอิศราพร จวบมี
62023018572 ว�าที่ร6อยตรีหญิงทิพย�วรรณ กาญจนวรฤทัย
62023018573 นางสาวพิชณ�สินี แสงสร6อย
62023018574 นายวัฒนา คงสมทอง
62023018575 นางสาววิภาศิริ วงษ�เมืองแก�น
62023018576 นางสาวศรีบังอร สุนนท�
62023018577 นางสาวเรวดี ประสารยา
62023018578 นางสาวหทัยกานต� ทองสวัสด์ิ
62023018579 นางสาวจิดาภา ธนูทอง
62023018580 นางสาวภัสราภรณ� ไกรงาม
62023018581 นายอุกฤษ ธงแสง
62023018582 นางสาวอาภัสรา ชิวหา
62023018583 ว�าที่ร6อยตรีสงกรานต� ใจปJนตา
62023018584 นางสาวสุพัตรา สีเขียว
62023018585 นายปรมินทร� วงศ�ประทุม
62023018586 นางสาวกนกรัชต� สัมมาตรี
62023018587 ว�าที่ ร.ต.เกียรติศักด์ิ สาคร
62023018588 นางสาวคณิสา สินอิ่ม
62023018589 นางสาวสลิลทิพย� เจริญสุข
62023018590 นางสาวสุดารัตน� ไตรยป1กษ�
62023018591 นางสาวกัญจน�ภัส ศิรกรโรจนนันท�
62023018592 นางสาวพิมพ�ชญา พิชัยกรศิลปF
62023018593 นางสาวอุไรภัสร� ทรงความเจริญ
62023018594 นางสาววาสนา กวาวสนั่น
62023018595 นางสาวณฐมน ศรีสว�าง
62023018596 นายกิตติพงษ� ฉิมนนท�
62023018597 นางจันทนา บุญสาน
62023018598 นางสาวฐิติพรรณ กRกศรี
62023018599 นางสาวกานต�ธิดา โกจินอก
62023018600 นางสาวนารีรัตน� ฉะอ6อน
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62023018601 นางสาวกันตา วิมลวิทยา
62023018602 นางสาวจรัสศรี ช6อนทอง
62023018603 นางสาวสุกัญญา จรุญแสง
62023018604 นายเจษฎา ธิโต
62023018605 นายศรายุทธ สาริยัง
62023018606 นางสาวลักษณา พ่ึงนาม
62023018607 นายเจนศิลปF วรพรรณ�
62023018608 นายอัครเดช น้ําทอง
62023018609 นางสาวนฤมล สุขกล่ํา
62023018610 นายทรงกฤษ แช�มทะเพรียว
62023018611 นางสาวบงกชมาศ หอมจุน
62023018612 นางสาวนวพร เจRกมาก
62023018613 นายนพรุจ มณฑา
62023018614 นางสาวอโนมา โลกาวี
62023018615 นางสาวสุธินี พลบุญ
62023018616 นางสาวจุฑามาศ เปMPยวนาลาว
62023018617 นางสาวศศิกานต� รื่นประดู�
62023018618 นางสาวอัญชลี แก6วโม�ง
62023018619 นายเชษฐา จิตสุเมธ
62023018620 นายวรภัทร คําแสง
62023018621 นางสาววนิดา มาคูณ
62023018622 นางสาวทิพวรรณ ใต6จันทร�
62023018623 นายภานุเดช ชารัญจ�า
62023018624 นายรัตนพล เผ�าพันธ�ภู
62023018625 นางสาวรวีตะวัน เผือกลาดพร6าว
62023018626 นางสาวนันธะพิน ฐิติโชติวิวัฒ
62023018627 นางสาวสุพรรณศา ทองพูล
62023018628 นางสาวไพลิน แซ�เด�น
62023018629 นางสาวพัชรินทร� จันทร�ประทักษ�
62023018630 นายธีรเทพ เอี่ยมดี
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62023018631 นายอนุสรณ� ฤทธ์ิบํารุง
62023018632 นางสาวกันยา สินธพ
62023018633 นางสาวกาญจนาพร สายกองคํา
62023018634 นางวารุณี เอกพร
62023018635 นางสาวณภัทร คชอัมพล
62023018636 นางสาวอังคณา ทองคํา
62023018637 นางสาวจิราพร นนพละ
62023018638 นางสาวณัฐธยาน� อินทร�พิทักษ�
62023018639 นางกรรณิการ� ทองใบ
62023018640 ว�าที่ร.ต.หญิงอรชา จุฬมุสิก
62023018641 นางสาวสมใจ เมฆช6าง
62023018642 นางสาวปJKนมณี กุดแยง
62023018643 นางสาวจริยา สารีรอด
62023018644 นายวัชระ พยัคฆะ
62023018645 นายเจษฎา ทองธานี
62023018646 นางสาวนภาวรรณ แช�มทอง
62023018647 นางสาวพิไลพร สุทธลูน
62023018648 นางสาวณัฐวรรณ เทพไทย
62023018649 นางภัทราพร หล�อประเสริฐ
62023018650 นายธีรเดช แก6วผึ่ง
62023018651 นางสาวศิริลักษณ� เล็กคุณา
62023018652 นางสาวสุนทราพร สําแดงฤทธ์ิ
62023018653 นางสาวธิติรัตน� ชุบศรี
62023018654 นางสาวชุติมา พลายมี
62023018655 นายณัฐศักด์ิ ชาญณรงค�
62023018656 นางสาวศศิวิมล เดชผดุง
62023018657 นายคงกฤช ภู�บําเพ็ญ
62023018658 นางสาวเบญจมาภรณ� แปลนนาค
62023018659 นายทัศชัย ใจอุ�น
62023018660 นายศุภกิจ รื่นสุคนธ�
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62023018661 นายฉัตรชัย เจริญพร
62023018662 นางสาวสุธาสินี ทับทิมสว�าง
62023018663 นางสาวแสงรวี อยู�โต
62023018664 นายวีรภัทร� ฟองตา
62023018665 นางสาวกนกพร ศรีสุข
62023018666 นางสาวกมลชนก อินสุ�ม
62023018667 นางสาวณิชารีย� เจริญสุข
62023018668 นางสาวสุธาวัลย� เศรษฐี
62023018669 นายชยันธร โชระเวก
62023018670 นายพีรพงศ� ศรีจันทร�ดี
62023018671 นางสาวอุษณี จันทร�กลั่น
62023018672 นางสาวสุมณี สุขดี
62023018673 นางสาวศศิวิมล แก6วจันทร�
62023018674 นางสาวจินตนา เจิมจวง
62023018675 นางศลธิญา แปNงนวล
62023018676 นางสาวพรพรรณ ม่ันอ�วม
62023018677 นายโอฬาร แก6วประดับ
62023018678 นางสาวปาริฉัตร สุวรรณดี
62023018679 นางสาวศรสวรรค� รวบรวม
62023018680 นางสาวทัศวรรณ เจริญฉิม
62023018681 นายปJติพงศ� ขจรบุญ
62023018682 นางสาวภัทรกร อู�เงิน
62023018683 นายพีระพัฒน� ช6างเจิม
62023018684 นายจํานันท� ทองป1ญญา
62023018685 นางสาววิภารัตน� เหลืองอรุณ
62023018686 นางสาวชลลดา ทองสําริต
62023018687 นายธัญพล โตRะซา
62023018688 นางสาวปณิสา วรรณแสงแก6ว
62023018689 นางสาวศิรินภา งามถ6อย
62023018690 นางสาวพิมพ�สุดา สระอุรัมย�
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62023018691 นายวุฒิศักด์ิ แย6มแสง
62023018692 นางสาวมิลลดา ศรีจันทร�อยู�
62023018693 นางสาวภัทรพร สว�างเรืองฤทธ์ิ
62023018694 นางสาวศศิธร จันทร�แดง
62023018695 นายนนท�นราช วัดอักษร
62023018696 นางสาวพัชรินทร� วังคีรี
62023018697 นางสาวกัญจนพร สุพสร
62023018698 นางสาวณัฐกานต� ศักด์ิภูเขียว
62023018699 นางสาวสุพัตรา สอนเถ่ือน
62023018700 นางสาวนัจรีย� สว�างแสง
62023018701 นางสาวธนาภา แสงมณี
62023018702 นางสาวสุธิดา ทองเหลือง
62023018703 นางสาวสุภาภรณ� แดงเทศ
62023018704 นางสาวปรียาวัลย� อภิชาตโรจนกุล
62023018705 นางสาวดารินทร� ปาทาน
62023018706 นายชลทิตย� มีประลาน
62023018707 นางกิตติยา แอนโทลิค
62023018708 นางสาวจันทร�จิรา ศรีคํา
62023018709 นางสาวดารณี พรเจริญ
62023018710 นางสาวกมลชนก รุณวงศ�
62023018711 นายวรัญZู โกมลวานิช
62023018712 นายอธิมาตร ไชยรัตนะ
62023018713 นางสาวปรียาภรณ� บัวทรายคํา
62023018714 นางสาวพัชรินทร� แปNนณรงค�ชัย
62023018715 นางสาวนิตยา อุ�นเมืองใจ
62023018716 นางสาวญานุช เจียมอยู�
62023018717 นางสาวศุทธวีร� เชื้อเวียง
62023018718 นายสุรเชษฎ� งามวงษ�
62023018719 นางสาวอัจฉราพรรณ ป1ญโญใหญ�
62023018720 นางสาวพรวิภาวรรณ� เทศแก6ว
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62023018721 นางสาวนวลจันทร� พรหมแก6ว
62023018722 นางสาวกิติยา รุ�งเรืองศรี
62023018723 นางสาวศุภพิชญ�ชา พุทธวงค�
62023018724 นางสาวอาทิตยา บําเพ็ญพันธ�
62023018725 นางสาวจีน�า งามสมชาติ
62023018726 นางสาวกุลธิดา ทองประดับ
62023018727 นางสาวสุนีย� เผือกผ�อง
62023018728 นางสาวนุชนารถ เอี่ยมแทน
62023018729 นางสาวชุติมา เกิดพร
62023018730 นางสาวสุดารัตน� ร�มลําดวน
62023018731 นายจิรภัทร สุบุญมา
62023018732 ว�าที่ร6อยตรีธีระพล สุวรรณคช
62023018733 นางสาวพิมพ�วิภา เทศเพ็ญ
62023018734 นางอัจฉรา อาบวารี
62023018735 นางสาวพรพิมล หนองหลวง
62023018736 นางสาวตัสนิม เขียวมณี
62023018737 นายรณรักษ� ยักษ�ใหญ�
62023018738 นางสาวสุธารัตน� อุตมา
62023018739 นายพรชัย สุพานิช
62023018740 นางสาวหัทยา สิงห�สุข
62023018741 นางสาวนพฉัตร ช�วยอุระชน
62023018742 นายตันติกร ตรีชิต
62023018743 นางสาวกุลจิรา เพ็ชรมณี
62023018744 นายณัฐนนท� ปลั่งสมบัติ
62023018745 นางสาวนารี ศรีกะหวัน
62023018746 นายประสานมิตร ทองสิน
62023018747 นางสาวอารีรัตน� บุญเกิด
62023018748 นายจตุรงค� คําปNอม
62023018749 นางสาวสุภาวัลย� สังข�วงค�
62023018750 นายชานนท� บุญสง
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62023018751 นางสาวกัลย�สุดา โพธ์ิจันทร�
62023018752 นางสาวคณากร ปJยะนุช
62023018753 นางสาวอกนิษฐ� ตะพงษ�
62023018754 นางสาวสุรีย�ฉาย สังสัมฤทธ์ิ
62023018755 นางสาวดุจฤดี สุวรรณเมฆ
62023018756 นางสาวสุพรรษา เข็มทอง
62023018757 นางสาวมินทร�ณุดา ทองยืน
62023018758 นายตรีลักษณ� กําเหนิดนพลักษณ�
62023018759 นางสาวญาณิศา ทองสุข
62023018760 นางสาวประภาพร กู6เกียรติกําธร
62023018761 นายทักษิณ อินทโกสุม
62023018762 นางสาววราภรณ� เข็มอนุสุข
62023018763 นางสาววิจิตรา ทองด�านตก
62023018764 นางสาวสุธาดา ภูษิต
62023018765 นายธีรเมษ วิเศษสินธุ�
62023018766 นายไชยกาญจน� อุตะมา
62023018767 นายเสรีภาพ ล6วนดี
62023018768 นายทรงธรรม สุขเกษม
62023018769 นางสาวณัฐริกา แก6วพวง
62023018770 นางสาวจิราพัชร ทุมทอง
62023018771 นางพิณทิพย� มะโนปJง
62023018772 นางสาวขนิษฐา จันทร�หอม
62023018773 นางสาววันเพ็ญ เปMKยมห6อย
62023018774 นายอรรถพร ปาระมี
62023018775 ว�าทีรตสมยศ ไวยอรรถ
62023018776 นางสาวนาถนพคุณ คุ6มครองญาติ
62023018777 ว�าที่ร6อยตรีวิระยา อ6นเรืองศรี
62023018778 นายธนกร เล็กสิงห�โต
62023018779 นางสาวธัญลักษณ� ชูสง�า
62023018780 นายภาคภูมิ นิยมทอง
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62023018781 นางสาววิชุดา แก6วกัณหา
62023018782 นางสาวสายสุดา ทองสุ
62023018783 นายสิทธิโชค นุศิวอ
62023018784 นางสาวปณิตา แพทย�เมืองจันทร�
62023018785 นางสาวจุฑารัตน� แสงสินธุ�ชัย
62023018786 นางสาวดวงหทัย คงทน
62023018787 นายศุภเลิศ ป1Pนพุ�มโพธ์ิ
62023018788 นางสาววรรณภร คุณธรรมดี
62023018789 นางสาวณัฐชานันท� โหรสกุล
62023018790 นางสาวเกตุวดี แก6วหะวงษ�
62023018791 นางสาวฉัตรนริน เดชคง
62023018792 นางสาวสุมาลี นาคเกษม
62023018793 นางสาวสกาวใจ แดนดี
62023018794 นางสาวนิสาชล ชนะโชติ
62023018795 นางสาวฐิติรัตน� เพ็งสม
62023018796 นางสาวรมิตา รอดยวง
62023018797 นางสาวพฤดี ไชยจังหรีด
62023018798 นางสาวสุทธิสา โพธ์ินิล
62023018799 นางสาวรีราวดี วรรณาเวศน�
62023018800 นางสาวธนัชชา ถาวรศิลปชัย
62023018801 นางสาวทัศนีย� พานรอต
62023018802 นายพงศ�ปณต ป1Pนจันทร�
62023018803 นายเวโรจน� เสถียรธนรภัส
62023018804 นางสาวกมลวรรณ อังกาบ
62023018805 นางสาวธัญญ�ศริน เลิศนราทวีสิน
62023018806 นางสาวรุจิรดา เฉลิม
62023018807 นายสถาพร สมบุญ
62023018808 นางสาวเมษิยา ม�วงกร
62023018809 นางก่ิงฤทัย บุญมา
62023018810 นางสาวนฤทัย ปานทอง
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62023018811 นางสาวปภัสสร สาระวรณ�
62023018812 นางสาวกนกพร ฉํ่าทอง
62023018813 นายธรานันทน� อริยพฤกษ�
62023018814 นางสาวบุศรินทร� บุญฤทธ์ิ
62023018815 นางสาวพัชราวรรณ บุพพพันธุ�
62023018816 นางสาวสิริพร บํารุงจิตร�
62023018817 นางสาวสุรนันท� แว�วทอง
62023018818 นายอดิศักด์ิ วรถา
62023018819 นางสาวจุฑามาศ เวชการ
62023018820 นายธนาธิป รื่นโพธ์ิวงศ�
62023018821 นางสาวอุทัยวรรณ ผดุงวงษ�
62023018822 นายรติ ชิตสกุล
62023018823 นางสาวมธุรศ ถิระสาโรจน�
62023018824 นางสาวจันทริกา พรเมตตาประสิทธ์ิ
62023018825 นายอิศรา ปานทับ
62023018826 นายวิษณุ วงศ�เครือ
62023018827 นางสาวเสาวลักษณ� ชะบา
62023018828 นางสาวฐานิดา คงสมบูรณ�
62023018829 นายนฤโดม อินชู
62023018830 นางสาวปองเกษม พลขันธ�
62023018831 นางสาวรัชฎาภรณ� สอนแก6ว
62023018832 นายสุธี วงษ�สว�าง
62023018833 นางสาววิราวรรณ� ผาสุข
62023018834 นางสาวฐิตาภา รุ�งเรืองกุลพงศ�
62023018835 นายทวีรัตน� พรหมพรรณ
62023018836 นายปริญญา ศักด์ิกมลทรัพย�
62023018837 นางสาวเขมจิรา ไขแสงทอง
62023018838 นางสาวอมรรัตน� ไวยคูนา
62023018839 นายดาวุธ ขันธวิธิ
62023018840 นางสาวมินตรา ทองสุกงาม
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62023018841 นางสาวอารยา สุดแสวง
62023018842 นางสาวชญาณ�พิมพ� บุญอรรถาเมทธ�
62023018843 นางสาวปาริชาติ รุ�งรัตนพงษ�พร
62023018844 นายชัยฤทธ์ิ พัสดร
62023018845 นางสาวญาพัฒน� เขจรไล
62023018846 นางกมลชนก ปลัดม6า
62023018847 นางสาวรัชนีพร อ่ําผ�อง
62023018848 นางสาวภัทรา สมโภชน�
62023018849 นางสาวปรียาภรณ� บุญประสพ
62023018850 นายรัฐนันท� โพธ์ิอุลัย
62023018851 นางสาวจุฑาทิพย� อินทรเกษตร
62023018852 นางสาวรุ�งระวี ศรีวิสรณ�
62023018853 นางสาวสายขวัญ พัดเงิน
62023018854 นางสาวมนัญยา นกเขาเทศ
62023018855 นายคุณาธิป ฝอยทอง
62023018856 นางสาววรุณี ทองจีน
62023018857 นายสรอรรถ ฉิมบุรุษ
62023018858 นางสาววลัยพร นาครินทร�
62023018859 นางสาวนุชนาฎ ภู�บําเพ็ญ
62023018860 นางสาวจิดาภา ป1ญจธารากุล
62023018861 นางสาวจิราวรรณ สุภาพรูป
62023018862 นางปJยนันท� บุญเทวี
62023018863 นายรัฐพงษ� สุขสุด
62023018864 นางสาวนุสรา จินดากุล
62023018865 นางสาวจันจิรา คงดี
62023018866 นางสาวชนิกานต� สร6อยฟNา
62023018867 นางสาวปนัดดา พรมหิรัญ
62023018868 นางสาวอรวรรณ อรุณเนตร
62023018869 นายอภิสิทธ์ิ สัจจะบุตร
62023018870 นางจุฬาลักษณ� แก6ววานิช
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62023018871 นางสาวณัฐชา ศิลานิล
62023018872 นางสาวประทุมพร ทองโอภาส
62023018873 นายศกานต� คชชะ
62023018874 นายจักรพงศ� ดีทโชค
62023018875 นางสาววรรณวิภา โคกครุฑ
62023018876 นางสาวณฐพร กิตติมาสกุล
62023018877 นางสาวสุภาภรณ� กังวาฬ
62023018878 นางจารุวรรณ แจ�มผล
62023018879 นางสาวอรพิน จันทร�แจ�มภพ
62023018880 นางณัฏฐมนกาญจน� หรุ�นพานิช
62023018881 นางสาวสุริสา เมาฬีทอง
62023018882 นางสาวป1ทมาสินี โอสถานนท�
62023018883 นางสาวมนัญชยา ภู�ระโหง
62023018884 นางสาวณฑิฉัตร ต6นทน
62023018885 นางสาวศิริลดา ดีละม6าย
62023018886 นายพงศธร สร6อยทอง
62023018887 นางสาวปุณิกา สุทธามาตย�
62023018888 นายวีรภัทร ศิริพงษ�
62023018889 นางสาวสิรินภา ถนอมสุข
62023018890 นางสาวอรอนงค� เมฆฉาย
62023018891 นายพันลภ ครุธทานุชาติ
62023018892 นายธนาศิลปF สุวรรณสังข�
62023018893 นางสาวสุรนันท� เนาวรัตน�
62023018894 นางสาวสุภาวิตา บัวรอด
62023018895 นายพชรดนัย พันธุ�บุญเลิศ
62023018896 นายศาสตรา พูลสุข
62023018897 นายนพดล ผ�องใจ
62023018898 นายวรพล เกตุตรง
62023018899 นางสาวนัชชา สามงามไฝ
62023018900 นายศศิพล รุจิราวงศ�วรรณ
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62023018901 นายอานนท� วิริยพัฒนานุกุล
62023018902 นางสาวสุจิตตรา เมล�พ�วง
62023018903 นางสาวอองทิพย� วัฒนสงค�
62023018904 นางสาวเพชรรัตน� ทรงลําเจียก
62023018905 นางสาวปุญชรัสม์ิ กาญจนะ
62023018906 นายกฤตนัย มอญเก�า
62023018907 นางนุชนภา ทางไธสง
62023018908 นางสาวรสสุคนธ� ศรีทอง
62023018909 นายพงศ�สรรค� พนมศิลปF
62023018910 นายฐิติณัฐ อรุณสันติโรจน�
62023018911 นางสาวณิชนันทน� แว�วสอน
62023018912 นายพัชรกานต� เพ็ชรเรือง
62023018913 นางสาวกมลวรรณ สร6อยนาค
62023018914 นางสาวประภัสสร พรมประทีป
62023018915 นายสราวุฒิ สุวรรณราช
62023018916 นางสาวอังศุมาลี นาเมืองรักษ�
62023018917 นางสาวพรรษนันท� จินดาอินทร�
62023018918 นายกิตติศักด์ิ จูปรางค�
62023018919 นางสาววราภรณ� กมลเลิศ
62023018920 นางสาวสุภารัตน� จันที
62023018921 นางสาวเกศแก6ว แก6วเพ็ชร�สงวน
62023018922 นางสาวละอองดาว ถนอมแนว
62023018923 นางสาววันทนา ทับแว�ว
62023018924 นายสมบัติ ยัญนะ
62023018925 นางสาวพลอยกนก เดชรัตน�
62023018926 นางสาวกนกกร ป1ญญาประชุม
62023018927 นางสาววิชญาภรณ� แหวนนาค
62023018928 นางสาวเกษมณี เอี่ยมหน�อ
62023018929 นางสาวจิราพันธ� รัตยา
62023018930 นายกฤชโชค สุวภิญโญภาส
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62023018931 นางสาวธัญลักษณ� แสงสง�าพงษ�
62023018932 นายศตวรรษ ส6มแก6ว
62023018933 นางสาววิไลพร กิจเจตนี
62023018934 นางสาวนรีกานต� อุดมทวีโภค
62023018935 นายสุรเดช คันทรง
62023018936 นายนิธินันท� โพธ์ิภิรมย�
62023018937 นายอโนชา ภูมิม�วง
62023018938 นายณัฐวุฒิ สุรีย�
62023018939 นางสาวพรพรรณ โตRะทอง
62023018940 นางสาวรุ6งลาวัลย� กิตติพงษ�
62023018941 นางสาวนัทธมน ศรีโชติ
62023018942 นางสาวนาถยา ทองคําสุข
62023018943 นางสาวรุ�งอรุณ บุญลพ
62023018944 นายธานินทร� มีดี
62023018945 นายประสิทธิชัย เรียบสําเร็จ
62023018946 นางสาวปาลมณฑน� นนทวี
62023018947 นายพิพัฒน� ชิตังเม
62023018948 นายณัฐพล เรืองฤทธ์ิ
62023018949 นางสาวเบญจวรรณ จันทกลม
62023018950 นางธัญลักษณ� ภูเขาใหญ�
62023018951 นางสาวอารีวัลย� เอี่ยมเอิบ
62023018952 นางสาวนิจจารีย� แก6วก6อนน6อย
62023018953 นางสาวสุปราณี เกตุงาม
62023018954 นางสาวคนธรส อ6อยศรีสกุล
62023018955 นางสาวเนตรนภา บุสโต
62023018956 นางสาววิราวรรณ หามนตรี
62023018957 นางสาวมณีรัตน� ศิริมณฑา
62023018958 นางสาวดวงดาว ใจรักดี
62023018959 นางสาวณัชชา แก6วดวงตา
62023018960 นางสาวเบญจมาศ การกล6า
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62023018961 นางสาวศิริรัตน� สํารวล
62023018962 นางสาวอรพิม แสนมาตย�
62023018963 นางสาวอมรรัตน� ช�วยชู
62023018964 นางสาวกชนิภา เคหาสุข
62023018965 นางสาววิมลวรรณ สุภีโส
62023018966 นายสันติธร เต6าทอง
62023018967 นายวีรยุทธ น6อยเจริญ
62023018968 นายสิทธิพันธ� เจริญทรัพย�
62023018969 นายเอกศิษฎ� ดีชื่น
62023018970 นายวิวรรธน� อุลิต
62023018971 นางสาวกาญจนา ปานกลาง
62023018972 นางสาวรัชฎาพร คําอุไร
62023018973 นางจุฑารัตน� ศรีเอี่ยม
62023018974 นางสาวรณิษฐา หลําแสงกุล
62023018975 นางสาวภิญญดา ภูวดิษยโชค
62023018976 นางสาวนวรัตน� เผือกเพ็ง
62023018977 นางสาวฌาริฐา นาใจ
62023018978 นายสหพล คํานาค
62023018979 นางสาวลลิตา สมทรง
62023018980 นางสาวมานิตา คันศร
62023018981 นางสาวภัทรียา เงินมาก
62023018982 นางสาวกรรณิการ� พิมบรรเลง
62023018983 นางสาวรัชดาพร จันทร�เกตุ
62023018984 นายสังวรี กาญจนโพชน�
62023018985 นางสาวสุดารัตน� เมฆกระจ�าง
62023018986 นางสาวอนงค�นารถ พงษ�ธัญการณ�
62023018987 นางอาจรีย� ศรีโรจน�
62023018988 นางสาวชไมพร ถือนิล
62023018989 นางสาวจุฑาวรรณ ภูมผาลา
62023018990 นายวีระพงศ� วาระเพียง
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62023018991 นางสาววัชราภา สิงหฬ
62023018992 นางจุฑามาส ใจจันทร�
62023018993 นายภาณุวิชญ� จิตร�ปราณี
62023018994 นางสาวมนัสนันท� ชูบรรจง
62023018995 นายชนะโชค แหสมุทร
62023018996 นางสาวสุภัสสรา ศาสตรศิริ
62023018997 นางสาวพรรณนิภา รัตนพิทักษ�
62023018998 นายวิสุทธ์ิศักด์ิ มณีธรรม
62023018999 นางสาวสุนิสา พุ�มพวง
62023019000 นายกฤตวัฒน� รุ�งเรือง
62023019001 นายพงศกร ถํ้ากลาง
62023019002 นางสาวปวริศา ใจหอม
62023019003 นางสาวสุภรัตน� เสมาทอง
62023019004 นางสาวรุ�งไพลิน เพ็งคล6าย
62023019005 นายศักด์ิชาย อารยธรรม
62023019006 นายนิรันทร� สิงหรัตน�
62023019007 นางสมพิตร ป1ญญาเสน
62023019008 นางสาวกัญญาภัทร เนินทราย
62023019009 นางสาวสุพัตรา ศรีสุข
62023019010 นายกฤษฎา ธะดวงสอน
62023019011 นางสาวกรรณิกา สีหะวงศ�
62023019012 นายเสริมพล ทวีโชคชัยสกุล
62023019013 นางสาวสุนิสา ทรงสาตร�
62023019014 นางอุดมลักษณ� ประทุมวัน
62023019015 นางสาวจริยา พิณเสนาะ
62023019016 นายคณาพจน� ย้ิมพะ
62023019017 นางสาวสุทธิดา สีคลัง
62023019018 นายพรพิพัฒน� อันเตวาสิก
62023019019 นางสาวมนฑกานต� สิงห�วิลัย
62023019020 นางสาวนิจกาล ผ�านพินิจ
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62023019021 นางสาวธัญญามณ สงใย
62023019022 นายนวภัทร ณ ลําปาง
62023019023 นางสาววริศรา วาวรรณวิบูลย�
62023019024 นางสาวชลลดา เกษวิริยะการณ�
62023019025 นางสาววศินี เส็งเอี่ยม
62023019026 นายป1ณณวิชญ� ม�วงดิษฐ
62023019027 นางสาววิภารัตน� ผลอุดม
62023019028 นายทวีศักด์ิ ขันทอง
62023019029 นางสาวสุคนธ�ทิพย� จันทร�หอม
62023019030 นางสาวเบญญาภา เอี่ยมสุข
62023019031 นางสาวณัฐจิตรา มีนิล
62023019032 นางสาวไพลิน จันเครื่อง
62023019033 นางสาวชนาภา คําหวาน
62023019034 นางสาวชุติมณฑน� มีนา
62023019035 นางสาวพีรดา พานทอง
62023019036 นายวีรชัย อยู�หอม
62023019037 นายธงชัย นุชหอมจันทร�
62023019038 นายไพบูลย� นพรัตน�
62023019039 นางสาวจันทิมา วัดปลั่ง
62023019040 นางสาวอินทุรัตน� ทองสุข
62023019041 นางสาวนงลักษณ� แสนเจริญ
62023019042 นายสินธุ จินดาโชติ
62023019043 นายธรรมนูญ กลั่นกลิ่น
62023019044 นางสาวสิริยากร สงแดง
62023019045 นางสาวรุ�งลัดดา บานไม�รู6โรย
62023019046 นางสาวกษมา การประเสริฐ
62023019047 นายจักรกฤษณ� การะเกตุ
62023019048 นางพัชราภา ขาวบริสุทธ์ิ
62023019049 นายฤทธิรงค� สิงคาร
62023019050 นายจตุพล รอดเจริญศักด์ิ
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62023019051 นางสาวรัชนี เขียวแก6ว
62023019052 นางสาวขนิษฐา ขําดิษฐ�
62023019053 นางสาวสุกัญญา ด6วงฉุน
62023019054 นางสาววิไลวรรณ ทองสุก
62023019055 นางสาวคนึงนิจ หมอป;า
62023019056 นางสาวเรจินา บุญพันธ�
62023019057 นางสาวอศิรวรรณ ผิวแดง
62023019058 นางสาวเกวนัส จันทรี
62023019059 นายธนภณ พรสวัสด์ิ
62023019060 นางสาววรรณภา ทวีสกิจ
62023019061 นายวิทยา อินทรบุตร
62023019062 นางสาววราภรณ� เลิศฤทธ์ิรัตนาพล
62023019063 นายจาตุรงค� วุฒิภักตร�
62023019064 นางสาวพีชานิดา ทาไชยวงศ�
62023019065 นางสาววันวิสาข� อุทธา
62023019066 นางสาวจารุวัลย� ศรีนิน
62023019067 นายฐิติพงค� ฤทธิทรง
62023019068 นางสาวจิดาภา พิชิตธนป1ญญา
62023019069 นางสุทธินี บุญกระเต้ือง
62023019070 นางสาวชิตาพัณณ� บํารุง
62023019071 นางสาวลัดดาวัลย� ฤกษ�ธิศรี
62023019072 นางสาวพิชญาภัค ตะเคียนทอง
62023019073 นางสาวณัฐนันท� สังข�อินทร�
62023019074 นางสาวชุติมา นุตตะรังค�
62023019075 นางสาวม่ิงขวัญ หวังสะแล�ะฮ�
62023019076 นางสาวศรัญญา มียา
62023019077 นางสาวพิศมัย ดีเลิศ
62023019078 นางสาวกุลวดี สังข�ทอง
62023019079 นางสาวรุ�งนภา แก�นแก6ว
62023019080 นายอลงกรณ� ย่ิงเจริญ
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62023019081 นางสาววรรณนิกา จิตมาตย�
62023019082 นายเอกชัย จิตต้ังบุญญา
62023019083 นางสาวขวัญใจ คงสมฤทธ์ิ
62023019084 นางสาวจริยา สืบมาขัน
62023019085 นายพัชรพงษ� สุผล
62023019086 นางสาวศรสวรรค� ผาสุข
62023019087 นายมูบารRอค ถาวร
62023019088 นายนันทชัย บุญนิฉันท�
62023019089 นายสุรพงษ� ธงชัย
62023019090 นางสาวจงกลณี ยาพา
62023019091 นายทวีศักด์ิ ผดุงเจริญ
62023019092 นางสาวเพ็ญศรี จําปางาม
62023019093 นางสาวรสริน จีบดํา
62023019094 นายณัฐวุฒิ ทิพย�สุข
62023019095 นายกิตติ ดีดา
62023019096 นายสถาปนิก กองเขน
62023019097 นางสาวจุรีพรรณ คําภิระแปง
62023019098 นายวิศวะ บริบูรณ�
62023019099 นางสาวธัญญาเรศ ศรีจันทร�
62023019100 นางสาวศศินา คงห6วยรอบ
62023019101 นายวสันต� สินถ�าน
62023019102 นางสาวมัทธิตา หงษ�ทอง
62023019103 นางสาวศิรดา คล6ายทอง
62023019104 นางสาวธัญญารัตน� สังวาลวิชัยโรจน�
62023019105 นายสังวร รักซ6อน
62023019106 นางสาวอชิรญาน� สิลาโส
62023019107 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมแข
62023019108 นางสาวกนกนันท� จูเที่ยง
62023019109 นางสาวพรรณรัตน� สูบุญ
62023019110 นางสาวพงษ�ผกา นันตาน6อย
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62023019111 นายเก้ือกูล บุญเทอม
62023019112 นางสาวอณิษฐา สีหะ
62023019113 นางสาวเข็มทอง ส�ามู
62023019114 นางสาวกฤษณา คณะเจริญ
62023019115 นายธรรมรงค� อริยมนตรี
62023019116 นางสาวนันทวรรณ สาแก6ว
62023019117 นางสาวบุษบง ชูกลิ่น
62023019118 นายสดายุ เทียนทอง
62023019119 นายปJยะ เย็นร�มไทร
62023019120 นายมารุต ดีอ�วม
62023019121 นางสาวอรอุมา โพธ์ิศรี
62023019122 นางสาวจิตราพร ศาตะโยธิน
62023019123 นางสาวปวริศา ป1ทเนตร
62023019124 นายสงกรานต� พิสปJงคํา
62023019125 นางสาวพัสรี ยะพลหา
62023019126 นายฐิติวัฒน� ไชยปรุง
62023019127 นางสาวเบญจวรรณ วิเชียรเทียบ
62023019128 นางสาวเบญจพร นนทไชย
62023019129 นางสาวธารารัตน� จันทร�ศิริ
62023019130 นางสาวพัชรินทร� กระแสโสม
62023019131 นายสิทธิศักด์ิ เครื่องสาย
62023019132 นายพีรพัฒน� เพ่ิมพูล
62023019133 ว�าที่ร6อยตรีอธิวัฒน� ยอดเกิด
62023019134 นางสาวกฤตอร เหล�าอินทร�
62023019135 นายสหรัฐ ม่ันอ�วม
62023019136 นางสาวอริสรา สํารวล
62023019137 นายพีระพล ทารัตน�
62023019138 นางสาวณัฐวรรณ ฉํ่ากระมล
62023019139 นางสาวปภาดา จันทร�ดวง
62023019140 นายชัยวัฒน� บรรณบดี
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62023019141 นายฉัตรชัย เกิดสาท
62023019142 นางสาวสุภาพร คําเปรม
62023019143 นางมัณฑนา เกิดผล
62023019144 นางสาวอารีลักษณ� จันทวงษ�
62023019145 นางสาวพิชยาพร เต็งเจริญ
62023019146 นายอัคเดช ไพบูลย�
62023019147 นางสาวศิริรัตน� โตพูล
62023019148 นายเกียรติศักด์ิ มะโนสาร
62023019149 นายจิตรกร สีสัย
62023019150 นางสาวพิจิตรา อภิญญาธีรางกูร
62023019151 นางศศิประภา พงศ�ศิริวาณิชย�
62023019152 นางสาวฐิติมา ทั่งเรือง
62023019153 นายนันทวิทย� ธงด�านทวน
62023019154 นางสาวสตรีญา คันธอุริศ
62023019155 นางรดาศา รอดเขียว
62023019156 นายธนาคม โวหาร
62023019157 นายนําโชค ม่ันคง
62023019158 นางสาวปJยมาพร จิตต�กุศล
62023019159 นางสาวเสมอใจ สุพรรณถาวรีย�
62023019160 นางสาวศศิประภา ทองสุข
62023019161 นางสาวศิริวรรณ แจ6งอุบล
62023019162 นางสาวนพเก6า อินพิพัฒน�
62023019163 นายสมภพ จินดารัตน�
62023019164 นางสาวพรทิพย� ศรีชัย
62023019165 นางสาวพิมพ�ชนก แพงชัยภูมิ
62023019166 นายสุธีร� เชื้อภักดี
62023019167 นางสาวลัดดารัตน� สีตา
62023019168 นางสาวณัฐฑริกา ป;านแก6ว
62023019169 นางสาวณัฐหทัย ชมภูราช
62023019170 นางสาวพชิรา พัฒนศิริ
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62023019171 นางสาวปJญชาน� นาคแก6ว
62023019172 นางชลิดา โตRะเฮ
62023019173 นางสาวลัดดา เกิดทรง
62023019174 นายธนัญชัย ดีวัน
62023019175 นายวิทยา อินทาโย
62023019176 นางสาวชุติมณฑน� เหล�าภักดี
62023019177 นางสาวรักษวดี นาสุริวงค�
62023019178 นายไพรัช อันยงค�
62023019179 นายณัฐโชค ศิริมหันต�
62023019180 นางสาวจิราพัชร เนียมอ�อน
62023019181 นางสาวมยุรี สุวรรณวารี
62023019182 นางสาววรางคณา บิณฑวิหค
62023019183 นายสุริยัญ ดีขุนทด
62023019184 นายกอบชัย รักบุญ
62023019185 นางสาวผกาวรรณ คงนาค
62023019186 นางสาวฐิตานันท� พูลสวัสด์ิ
62023019187 นางสาวศิริพร เจริญสิทธ์ิ
62023019188 นายกษิดิศ โค6ววารินทร�
62023019189 นางสาวอมรรัตน� โพธ์ิเอี้ยง
62023019190 นางสาวรุจิเรข นิภานันท�
62023019191 นางสาววริษฐา บ ชอนสารเดช
62023019192 นายธีรพล ภูขาว
62023019193 นางสาวสุนีย� พะระนะพันธ�
62023019194 นางสาวอุทัยวรรณ แก6วปNอง
62023019195 นายรัฐวุฒิ คุณุ
62023019196 นางสาววารุณี บัวผัน
62023019197 นายวชิระ รูปสูง
62023019198 นางสาววิภาดา จันทรา
62023019199 นางวิภาพร สุขคํามี
62023019200 นางสาวสิริยากร พิมพิลา
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62023019201 นางสาวสุพรรณี ขําเรือง
62023019202 นางสาวอารีรัตน� ข�อยแก6ว
62023019203 นางสาวชนาภา คงเพ็ชร
62023019204 นางสาวอภิสลา ลาภเอกอุดม
62023019205 นายธนวัฒน� ลีลา
62023019206 นางสาวชุตินันท� ป1นกาที
62023019207 นายธัญยพงศ� พรหมบุญ
62023019208 นางสาววันวิสา เจริญสุข
62023019209 นางสาวพรรษวรรณ ปJยะวัฒน�
62023019210 นางสาวทิพากร แสนรินทร�
62023019211 นางสาวสุรัสวดี ศิริสุข
62023019212 นายณัฐพงษ� วงศ�เครือ
62023019213 นางสาวพิชญา น6อยพันธุ�
62023019214 นางศรัญญา รักษมณี
62023019215 นางสาวสินีนาถ จิตต�เจริญ
62023019216 นางสาวยอดดอย แดงชาวนา
62023019217 นางสาวธนัญชนก บุญเป]ง
62023019218 นางสาวนฤมล บุญจันทร�
62023019219 นายณัฐพล ป1Kนหอม
62023019220 นางสาวกชกร เชิดชูโชคสุข
62023019221 นางสาวเบญจวรรณ คงหาสุข
62023019222 นางสาวนฤมล คํารศ
62023019223 นางสาวศุภธวดี จันทร�วงค�
62023019224 นางสาวจุฑาทิพ จินตวง
62023019225 นางสาวณัฐธิดา คําปNอม
62023019226 นายวิฑูรย� แสนทวีสุข
62023019227 นางสาววันดี คงสุวรรณ�
62023019228 นางสาวอรบุษปF รัตนะศรี
62023019229 นางสาวเสาวลักษณ� วันทอง
62023019230 นางสาวเสาวดี เบญจวงศ�
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62023019231 นายปJตินันท� ปรีชาวุฒิวงศ�
62023019232 นางสาวนัสฤทัย รอดภู
62023019233 นายธีรพงศ� ภูมิโมไนย
62023019234 นางสาวพิมพ�ชนก กล�อมจันทร�
62023019235 นางสาวณภัค ตรัยศิริกมล
62023019236 นางสาวจินตนา บัวนารถ
62023019237 นายประทีป พงษ�ผาติกุล
62023019238 นางสาวกาญจณี ขุนโพธ์ิ
62023019239 นางสาววราภรณ� บริบูรณ�
62023019240 นางสาวบุญธิดา บุญโต
62023019241 นางภาณุมาศ ดนตรี
62023019242 นางสาวนิภาพร นันตา
62023019243 นางสาวจิราภรณ� หลวงคํา
62023019244 นางสาวจีราพร ต้ังโต
62023019245 นายสุรเกียรติ ชุมพล
62023019246 นางสาววนิดา ปานพิมพ�
62023019247 นางสาวทิฆัมพร กันชะนะ
62023019248 นางสาวสุภาพร สุขสมบุญ
62023019249 นางสาวศรัญญา พรกุณา
62023019250 นางสาวศศิธร ชื่นฤทธ์ิ
62023019251 นางสุดารัตน� เอื้อสัจจผล
62023019252 นางสาวพจมาลย� ชาญเชี่ยว
62023019253 นางอรพรรณ อินแสนสืบ
62023019254 นางสาวจันจิรา สอนโต
62023019255 นางสาวสุนีย� คณทา
62023019256 นายอิทธิรัฐ สระทองขาว
62023019257 นางสาวอัจฉรา เอกสุข
62023019258 นายศุภชัย หอมนาน
62023019259 นางสาวแสงอรุณ เทพทรัพย�
62023019260 นางสาวสุธิดา ขลิบปาน
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62023019261 นางสาวผุสดี อินทร�หนุน
62023019262 นางสาวศศิธร จีนดอน
62023019263 นางสาวเกวรี ญาณกิตติ
62023019264 นายสุรเชษฎ� กระฉ�อน
62023019265 นางทิพวรรณ กันเจียก
62023019266 นางสาวชลารัตน� จันทร�เชื้อ
62023019267 นางสาววรรณวิสา คชวงษ�
62023019268 นายนิติกร คมขํา
62023019269 นายสุรวุฒิ ทองคํา
62023019270 นางสาวสุนิษา จันทร�พลับ
62023019271 นายภคกานต� แสงเพชร
62023019272 นางพิศมัย ชูกลิ่น
62023019273 นายองอาจ ด6วงวิเศษ
62023019274 นายณัฐวุฒิ วชิรานุกูล
62023019275 นายสรรพวิทย� สอาดศรี
62023019276 นางสาวนฤมล เกิดรัตนศักด์ิ
62023019277 นางสาวไอรดา นาคยา
62023019278 นายธวัชชัย อัจฉริยเมธากร
62023019279 นางนภัสนันท� ทาจีนะ
62023019280 นายบัญชา คาบสมุทร
62023019281 นายปุรินท� สังข�คง
62023019282 นายนเรศ แก6วบังเกิด
62023019283 นางสาวนุชาดา จงเกษกรณ�
62023019284 นายสุธินันท� สินธุชาติ
62023019285 นายกฤชณัท เนาวสัยศรี
62023019286 นางสาวอัมพร คมขําหนัก
62023019287 นางสาวสุชาดา คงสมบูรณ�
62023019288 นางสาวสุภญา ชยธรวิศาล
62023019289 นางสาวณัฐณิชา ธรรมวิชิต
62023019290 นายทรรปณ�ชนก จินดา
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62023019291 นางนิตยา บวบสด
62023019292 นางสาวศรัญญา เฉยดิษฐ�
62023019293 นางสาววราพร เยือกเย็น
62023019294 นายจิรายุ เคหะเจริญ
62023019295 นางสาวรุ�งทิวา ประภัสสร
62023019296 นางสาวเบญจพรรณ มีเอี่ยม
62023019297 นายพรชัย รอดจันทร�
62023019298 นางสาวอัจฉราภรณ� ภิรมย�บัณฑิต
62023019299 นางสาวธัญวรัตม� ขันทอง
62023019300 นางสาวสิรินทิพย� ทองคํา
62023019301 นางสาวหฤทัย ศรีทอง
62023019302 นางสาวนันตชา ไพรปรีชา
62023019303 นางสาวประภัสรา รัตนถาวร
62023019304 นางสาวมลชนก ไล6เลิศ
62023019305 นางสาวอรุณประไพ โคสุวรรณ�
62023019306 นายอรรถพล ศรีขุนด�าน
62023019307 นางสาวภานิชา ผลสุขขา
62023019308 นางสาวสิริภา ชัยสิทธ์ิ
62023019309 นางสาวอารีนันท� คําไพบูรณ�
62023019310 นายธีรนนท� อําพันธ�
62023019311 นางสาวพรระวี พ่ึงเดช
62023019312 นางสาวมัตติกา เกียรติกุล
62023019313 นางสาววรรณวิภา ฤทธิญาณ
62023019314 นางสาวหฤทัย สีปาน
62023019315 นายจีรวัฒน� เส็งขํา
62023019316 นายบุลากร เกษเกษม
62023019317 นางสาวอรวรรณ แอ�นเพชร
62023019318 นางสาวนริศรา ศรีแผ6ว
62023019319 นางสาวอรุณนลี รีตานนท�

จํานวน 19,319 ราย
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