
เลขประจําตัวสอบ

62033000001 นางสาวกนกอร ศิริธนากุลธร
62033000002 นายอภิวัฒน� ณัฐพูลวัฒน�
62033000003 นางสาวฐานิดา สุริยะวงศ�
62033000004 นางสาวธัญญา พรทวีกันทา
62033000005 นายกันต�ศักด์ิ เชาวนปรีชา
62033000006 นายปุญญพัฒน� โครพ
62033000007 นางสาวรุ+งทิวา เขียวคํา
62033000008 นายณัฐวุฒิ วิจิตรการักษ�
62033000009 นายศิรวุฒิ นิมิตรผล
62033000010 นายนพดล โชคสุชาติ
62033000011 นางสาวสุทธิตา ภาระเวช
62033000012 นายอภิชัย อังกุรรัชต�
62033000013 นายรณชิต หงษาวดี
62033000014 นางสาวปรียาดา ยังอยู+
62033000015 นายภานุพงศ� เอี่ยมปรีชา
62033000016 นางสาวเอ็นดู สุขเกิด
62033000017 นางสาวโกลัญญา พานเพชร
62033000018 นายปรัชญา ศรีอินทร�สุทธ์ิ
62033000019 นางสาวปาลิตา ปานแดง
62033000020 นายกมลภพ ตัณฑลีละชาติ
62033000021 นางสาวหนึ่งฤทัย เทศนาม
62033000022 นางสาวมัตติยา มีคง
62033000023 นางสาววลัยรัตน� พินทุนันท�
62033000024 นางสาวอาทิมา คําหอม
62033000025 นางสาวอัญชัญ ศิริจําปา
62033000026 นางสาวขวัญทิพย� จําปาทอง
62033000027 นางสาวสุภัสสร ศรีแสง
62033000028 นางสาววราภัสร� พงษ�ประพันธ�
62033000029 นางสาวบุษกร บุญลือ
62033000030 นางสาวภัทราภรณ� แย=มประดิษฐ�
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62033000031 นายธนิก ป?@นดี
62033000032 นางสาวสุชารีย� เหลืองอร+าม
62033000033 นางสาวกนกวรรณ จานทอง
62033000034 นางสาวพิชญา ขจรมงคลนันท�
62033000035 นางสาวอรพรรณ หงษ�ทอง
62033000036 นายดนัยธร รัตนกูล
62033000037 นางสาวภาศิณี พันธ�พืช
62033000038 นางสาวไพรินทร� มนตรี
62033000039 นางสาวฐาปนี โอบอ=อม
62033000040 นางสาวชยาภา แจ+มเจBก
62033000041 นางสาวรัตนาวลี เครือวัล
62033000042 นางสาวสลิลทิพย� รงค�ทอง
62033000043 นางสาวชาลิสา หอวิวัฒน�วงศ�
62033000044 นางสาวจิตรานุช ร+วมทอง
62033000045 นายวุฒิภัทร แผนสท=าน
62033000046 นางสาวศศิธร นวลละออง
62033000047 นางสาวอรทัย ไชยคํา
62033000048 นางสาวสลิลทิพย� ศรีสวัสด์ิ
62033000049 นายสหรัฐ เจนกิจณรงค�
62033000050 นายพัสกร กระต+ายเผือก
62033000051 นายสุชาติ ผาติป?ญญาอมร
62033000052 นางสาวนพรัตน� โคกเทียน
62033000053 นางสาวมนธิรา มณีรัตน�
62033000054 นางสาวศศินิภา หุ+นงาม
62033000055 นางสาวรวิวรรณ พุทธเจริญ
62033000056 นายวรกิจ จงรักษ�
62033000057 นางสาวพรรณทิพา สอนบุญ
62033000058 นายธรรมรัตน� นันทนะวานิช
62033000059 นางสาวสุพัตรา ประกอบชัย
62033000060 นายศุภากร ศรีทอง
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62033000061 นางสาวสิริรัตน� ทับเณร
62033000062 นางสาวภูริตา เกิดปรางค�
62033000063 นางสาวอังคณา ยุ+นเพ็ญ
62033000064 นางสาวกมลรัตน� ดอกใบ
62033000065 นางสาวศิริณ เก็งสุวรรณ
62033000066 นางสาวอุมาพร ขาวผ+องใส
62033000067 นางสาวรุจิเรข กรเจริญ
62033000068 นางสาวหทัยภัทร แก=วบุญ
62033000069 นางสาวปานวาด ทับทัง
62033000070 นางสาวภัทราพร บุญตาม
62033000071 นางสาวปารวี อุดมศักด์ิ
62033000072 นางสาวสุรัตน� ปราโมทย�
62033000073 นายณัฐชนน แก=วกัลยา
62033000074 นางสาวรสริน มากิตติธร
62033000075 นางสาวขนิษฐา รวดเร็ว
62033000076 นางสาววราพรรณ พิกุลทอง
62033000077 นายสุทธา ชํานาญเนตร
62033000078 นางสาวกัญจณา แสงอาทิตย�
62033000079 นางสาวพิมพ�พัฒน� มะทาล=อ
62033000080 นายสรวิศ อรรคเศรษฐัง
62033000081 นางสาวพันธ�ทิพย� หอวิจิตร
62033000082 นางสาวจารุวรรณ กลิ่นจันทร�
62033000083 นางสาวปฏิณญา คุ=มปาน
62033000084 นางสาวกมลวรรณ รัตนชูศรี
62033000085 นางสาวธนพร พัดบุญ
62033000086 นายศุภกิจ เที่ยงธรรม
62033000087 นางสาวจิราพร ชูใจ
62033000088 นางสาวพิไลพร แก=วสกุล
62033000089 นายกนกสิน สุภาพจน�
62033000090 นางสาวหยกวิจิตร พลวุฒิ
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62033000091 นายพัฒนพงษ� วงศ�สนั่น
62033000092 ว+าที่ร=อยตรีหญิงนราขวัญ นาคนาคา
62033000093 นางสาวกาญจนา หนูแก=ว
62033000094 นางสาวพิมพ�ผกา วีระเสถียร
62033000095 นายวิทธวัช เกตุทอง
62033000096 นางสาวอัยรินทร� เปาริก
62033000097 นายณัฐพงศ� หนูดี
62033000098 นางสาวจีรพรรณ กองอ+อน
62033000099 นางสาวปภัชญา ปานพิมพ�
62033000100 นางสาวปนัดดา เทพวัง
62033000101 นางสาวศิวรรณ กลิ่นสุบรรณ
62033000102 นางสาวนภา แก=วประเสริฐสม
62033000103 นายโกษม ไตรรัตโน
62033000104 นางสาวรัตนาภรณ� มีวาสนา
62033000105 นางสาวไอลดา ผายไธสง
62033000106 นางสาวชาลประภา เดชฉกรรจ�
62033000107 นางสาวพิชญ�สิณี อิงป?ญจลาภ
62033000108 นางปนัดดา จันทร�เพชร
62033000109 นายวงศธร เพียรประสบสุข
62033000110 นายมงคล ขาวขํา
62033000111 นายชาญชัย เพ่ิมศรี
62033000112 นายอดิชาต แก=วนารายณ�
62033000113 นางสาวมาธาวรรณ มานะกิจสมบูรณ�
62033000114 นางสาวราศินี พระแก=ว
62033000115 นางสาวสิริณญา ทองไถ=ผา
62033000116 นางสาวลีลาวดี แดงอร+าม
62033000117 นางสาวเกวลิน จันทบูรณ�
62033000118 นางสาวมะลิวรรณ เตียงชัยภูมิ
62033000119 นางสาวอลิสรา พ่ึงแย=ม
62033000120 นายสุภชัย ชุบเลี้ยง
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62033000121 นางสาวพัทธนันท� แจ=งประเสริฐ
62033000122 นายวุฒินันท� นนทนํา
62033000123 นางสาวกชพร ถ่ินกําเหนิด
62033000124 นางสาวดารารัตน� เกิดเกษม
62033000125 นายอลงกรณ� โพธิ
62033000126 นางสาวมนัญญา ฤกษ�ดี
62033000127 นางสาวฌนันญา รารามนัส
62033000128 นางสาววิชุดา คงกะพัน
62033000129 นางสาวชาลินี รอดสงฆ�
62033000130 นางสาววรรณดี รักษ�ธรรม
62033000131 นางสาวจุฬาลักษณ� ยะสน
62033000132 นายอธิป ลิ้มม่ัง
62033000133 นางสาวชณินาถ เจริญสุข
62033000134 นางสาวอารีรัตน� ทองเจ=า
62033000135 นางสาวอาภัสรา คูณทวี
62033000136 นายอภินันท� น=อยแสง
62033000137 นางสาวสุวรรณา โมกขะรัตน�
62033000138 นางสาวสุธาสินี ฉวีรัตน�
62033000139 นางสาวรัตนาภรณ� หลักคํา
62033000140 นางสาวธัญญาลักษณ� ไกรพันธ�
62033000141 นายณัฐพัชร� ฉัตรอุดมพันธ�
62033000142 นางสาวจุฑามาศ ธนากรวัฒนชัย
62033000143 นางสาวพรพรหม เลียะเครือ
62033000144 นางสาวกนกภรณ� ไร+กันทา
62033000145 นายปพนวิช ตาละลักษมณ�
62033000146 นางสาวสมฤทัย สุวัฒนรัตน�
62033000147 นายนิติพงษ� แสงประไพ
62033000148 นางสาวพัชรนันท� จงศรีอดิสรณ�
62033000149 นางสาวจันทร�จิรา โกมาลย�
62033000150 นางสาวสุธาทิพย� เชื้อบุญมี
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62033000151 นายกฤษฎา เนตรวิจิตร
62033000152 นางสาววรารัตน� จันทร�เขียว
62033000153 นางสาวอภิสรา เลิศรัตนกิจ
62033000154 นายสิทธิชัย ไทรชมภู
62033000155 นางสาวนภัสสร รุ+งมณี
62033000156 นางสาวสุภาวัลย� ธงชัย
62033000157 นางสาวกัญญารัตน� กลมกละ
62033000158 นางสาวสิริขวัญ แซ+เหลี่ยว
62033000159 นางสาวปรียาพร ละออเอี่ยม
62033000160 นายทองดี ศรีเจริญ
62033000161 นางสาวฉัตรชนก ตะปานนท�
62033000162 นางสาวพรรษชล จิตรประทักษ�
62033000163 นางสาวพัชราภา ประทับกอง
62033000164 นายนิพนธ� เนียมนาค
62033000165 นางสาววนิดา ประทุมถม
62033000166 นายละม+อม บุตรเล็ก
62033000167 นางสาวธิดาภรณ� บูรณะพันธ�
62033000168 นายอรัณย� เอกอุดมธีรไนย
62033000169 นางสาวจุฑารัตน� สรพรม
62033000170 นางสาวณัฐวรรณ ศุภลักษณ�
62033000171 นางสาวมธุกร หอมหวล
62033000172 นายปMยะชาติ อ+วมแดง
62033000173 นายอัครวิชญ� จันทร�พูล
62033000174 นางสาวอนุสรา เสรีศักด์ิสกุลชัย
62033000175 นางสาวรัตน�ดาพร ศรีมันตะ
62033000176 นางสาวสุชานันท� จักรฉิม
62033000177 นางสาวดารารัตน� น=อมนําทรัพย�
62033000178 นายศุภวิชญ� มาลัยทอง
62033000179 นางสาวธรรมิกา สุคันธ�
62033000180 นางสาวนันทิพร ระย=าแก=ว
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62033000181 นางสาวปาริฉัตร มะมม
62033000182 นางสาวเมย�ธาวี ศิลาเวียง
62033000183 นางสาวพัชราภรณ� แสงอรุณ
62033000184 นางสาวชนิภาการ ตําหนิงาม
62033000185 นางสาวชนัญชิดา ทองอินทร�
62033000186 นายธนพล ถาวรวงษ�
62033000187 นางสาวมัสยา คําบุญยอ
62033000188 นางสาวนนทสรวง ขาวสําอางค�
62033000189 นายสายพูเลBาะ มะรือสะ
62033000190 นายธนกฤต คงกระพันธ�
62033000191 นางสาวสรวีย� เลาหเธียรประธาน
62033000192 นางสาวนิสาชล พันธุ�พราหมณ�
62033000193 นางสาวสุวนันธ� ทองคํา
62033000194 นายฐากร เนตรขํา
62033000195 นางสาวดวงกมล ช+วยชูหนู
62033000196 นางสาวปารมี อาจารียวุฒิ
62033000197 นางสาวนิดาภา คํากลั่น
62033000198 นางสาวศาสตรี สามกองงาม
62033000199 นางสาวศศิธร ศรีทา
62033000200 นางสาวภัศรา เพ็งมะณี
62033000201 นายกัมปนาท คมขํา
62033000202 นายภูวิช ฉํ่าวาที
62033000203 นางสาววริษา ศรีหวัง
62033000204 นางสาวกัลยาณี ผิวดี
62033000205 นางสาวศิรินันท� บุญเสริม
62033000206 นายวีระยุธ พลายด=วง
62033000207 นายพริษฐ� วิพุฑฒิกุลวาทย�
62033000208 นายจิรศักด์ิ จันทรัตทัต
62033000209 นางสาวอรวรรณ สุขดี
62033000210 นายเอกอนันต� เกตุรัตน�
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62033000211 นางสาววรรณิดา ขุนสนิท
62033000212 นางสาวนงลักษณ� ผิวผุย
62033000213 นางสาวสุภาวดี อยู+ที่
62033000214 นางสาวสิตานันท� เชื้อแถว
62033000215 นายวัชรพงษ� ทองลอย
62033000216 นางสาวชุลีพร คงวัตร
62033000217 นางสาวชนกนันท� ชัยสงคราม
62033000218 นายนภัส ดาวเจริญ
62033000219 นางสาวกันยา ทองนิล
62033000220 นางสาวจุฑามาศ จุมพรม
62033000221 นางสาวบัวพันธ� ประทุมมา
62033000222 นางสาวสิเรียม วิเชียรศรี
62033000223 นางสาวกิตติวุฒิ หัสชู
62033000224 นายไพโรจน� พวงน=อย
62033000225 นายภัทรวิชญ� ศิริรัตน�
62033000226 นางสาวพิมผกา พินรุ+ง
62033000227 นายชินพัฒน� คุ=มญาติ
62033000228 นางสาวณัฐปภัสร� ดวงจิตต�
62033000229 นางสาวเสาวลักษณ� แว+วสอน
62033000230 นายยสินทร บุญจันทรานุรักษ�
62033000231 นางสาวสิริพร คงคํา
62033000232 นายปMยะบุตร พลรักดี
62033000233 นางสาวพรนิภา เทพบุตร
62033000234 นางสาวพัณณิตา วงษ�จู
62033000235 นายอนันตชัย ห=วยหงษ�ทอง
62033000236 นางสาวณัฐธภา ชมสุข
62033000237 นางสาวนุสบา เกาะม+วงหมู+
62033000238 นางสาวตรีรัตน� กุยเพ็ชร
62033000239 นางสาวอิศราพร แดงงาม
62033000240 นางสาวดวงใจ อาจคงหาญ
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62033000241 นายสุรศักด์ิ ธรรมมา
62033000242 นางสาวศิริรัตน� แซ+ต้ัง
62033000243 นางสาวจันทนี เซ่ียงค้ิว
62033000244 นางสาวจิราภา บุญน=อย
62033000245 นายพีรพล จันทร�เจริญ
62033000246 นางสาวพัชรมณฑ� พงษ�ลิ้ม
62033000247 นางสาวพิชชาภา เกิดผล
62033000248 นายสัมฤทธ์ิ ทองดอนใหม+
62033000249 นางสาวสาวิตรี ทองเกิด
62033000250 นายณัฐพล สุขทอง
62033000251 นางสาวนัทฐา เนียมสุวรรณ
62033000252 นางสาวนงลักษณ� สามพ+วงบุญ
62033000253 นางสาวสินิทตา บุรีธาร
62033000254 นางสาวโยษิตา แซ+เฮ=ง
62033000255 นายกําธร ทรัพย�ศรี
62033000256 นางสาวปุณฑริกา ชมภูม่ิง
62033000257 นางสาวทีปกา ภุมรารสสุคนธ�
62033000258 นางสาวปุณฑริกา ชาญกิติโชติ
62033000259 นายชาญวิทย� เชยชิต
62033000260 นางสาวประภาพรรณ มาระสิน
62033000261 นางสาวพัชริดา รุ+งเรืองสิทธิโชค
62033000262 นางสาวสุนทรี แก+นไร+
62033000263 นางสาวยุพิน สารบูรณ�
62033000264 นางสาวโศจิรัตน� จีนเย็น
62033000265 นางสาวธนิยาณัฐ บุญกล่ํา
62033000266 นายจักรพันธุ� พลอยพยัฆค�
62033000267 นายสกล ปูOนุช
62033000268 นางสาวกุสุมา คุ=มเมือง
62033000269 นายกนกพล สังขเวก
62033000270 นายพีระพงษ� สุขเกษม
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62033000271 นางสาวนุสรา เอี่ยมสําอางค�
62033000272 นางสาวภัทรวดี หนูอินทร�
62033000273 นางสาวณิขนันท� อ+วมใจบุญ
62033000274 นายพัชรพล เวชชูศักด์ิชัย
62033000275 นางสาววิลาสินี ศิลศร
62033000276 นางสาวนิตยา เรืองสว+าง
62033000277 นางสาวรัชนี หนาแน+น
62033000278 นางสาวกรวรรณ โพธ์ิเผือก
62033000279 นางสาวอําไพ อนุตโร
62033000280 นางสาวจินดา ศรีเอี่ยมกูล
62033000281 นางสาวบัณฑิตา สุธารัตนพงศ�
62033000282 นางสาวอัญชลี เรืองสว+าง
62033000283 นางสาวรัตนาภรณ� ผลไม=
62033000284 นางสาวธัญสินี หอมกลิ่น
62033000285 นางสาวปณาลี เวียงกนกพันธุ�
62033000286 นางสาวณัฐธิดา พุทธอินทร�ศร
62033000287 นางสาวภัทรพร เสาวรส
62033000288 ว+าที่ร=อยตรีหญิงนฤมล กาบแก=ว
62033000289 นายอดิศักด์ิ โอทอง
62033000290 นางสาวพิกุล นิลรอด
62033000291 นางสาวอภิชญา มังคลา
62033000292 นางสาวพีระพันธุ� พันธุ�แสน
62033000293 นางสาววราภรณ� สุวรรณชาตรี
62033000294 นางสาวสุภาวิตา บุดดาเวียง
62033000295 นางสาวจิราณี ชัยสมิต
62033000296 นางสาวพนิดา อุสาหะ
62033000297 นายพงศธร หอมบุบผา
62033000298 นายณฐนันทน� ตันติกําธน
62033000299 นางสาววรรณภา โรจน�บุญถึง
62033000300 นางสาวภัทราพร ศรีจํารัส
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62033000301 นายฉัตรชัย ศุภกาญจน�กุล
62033000302 นางสาวณฤดี สมิตานนท�
62033000303 นายอิทธิพล เศรษฐกร
62033000304 นางสาวนิศาชล ชาวนาดอน
62033000305 นายพิทักษ� พวงมะลิ
62033000306 นางสาวกนกพิชญ� อรชร
62033000307 นางสาวภัทริดา กลีบเมฆ
62033000308 นางพุทธษฎี สว+างใจ
62033000309 นางสาวอรอนงค� วรรณคํา
62033000310 นางสาวอรวรรณ ลี้กิจเจริญผล
62033000311 นางสาวซูนิตา มะยูโซะ
62033000312 นางสาวธัญญลักษณ� รอดเกิด
62033000313 นายปรัชญา หงษ�ทอง
62033000314 นางสาวปณตพร สุทธิวงศ�
62033000315 นางสาวกมลชนก โกเมฆ
62033000316 นางสาวลลิลญา ปุรินทะ
62033000317 นางสาวปุญพิชา โพธ์ินิล
62033000318 นางสาวรังสิมา ผินแสง
62033000319 นายธนวัฒน� เค=าภูไทย
62033000320 นายสิทธิชัย วิมูลชาติ
62033000321 นางสาวศิริพรรณ ศิริเรือง
62033000322 นางสาวสุวรจ เนวชื่น
62033000323 นางสาวบุษกร ทั่วรอบ
62033000324 นางสาวฐิติมา สนธินุช
62033000325 นางนัยนา สังข�แก=ว
62033000326 นางสาวธิติมา วีสม
62033000327 นายศรศักด์ิ ลดาลลิตสกุล
62033000328 นางสาวกนกพร ขุนเปPย
62033000329 นางสาวมนัสนัน คงอุดมเกียรติ
62033000330 นางสาวสุภัคชญานี สุวรรณ
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62033000331 นางสาวอัยยา ห=วยหงษ�ทอง
62033000332 นายวสันต� จงดี
62033000333 นางสาวเสาวนีย� พิมพ�ต+อ
62033000334 นายรชตะ พรหมมา
62033000335 นางสาวชนากานต� ตันอรัญQู
62033000336 นางนงนุช ชิตตันสกุล
62033000337 นางสาวกานตญา คุณพันธ�
62033000338 นางสาวกวินทิพย� ธีระม่ันคง
62033000339 นางสาวชญาณี มะลินิล
62033000340 นางสาวปาริชาติ บุณยรัตพันธุ�
62033000341 นางสาวนิรมล วรรณศรี
62033000342 นางสาวกานต�พิชชา พรมจรรย�
62033000343 นางสาวหทัยรัตน� รินทรักษ�
62033000344 นางสาวจุลลดา ศรีวัฒนตระกูล
62033000345 สิบเอกอภิสิทธ์ิ จอมเผือก
62033000346 นางสาวกนกวรรณ กองย่ิง
62033000347 นางสาวจันทรรัตน� คําแดง
62033000348 นายอรรถพล เทพนิมิตร
62033000349 นายสิปปกร โคตรพัฒน�
62033000350 จ+าสิบตรีชิตณรงค� เองเจริญชัย
62033000351 นางสาวกมลวรรณ ซุ+นเจBา
62033000352 นางสาววรรณวิสา พิกุลทอง
62033000353 นางสาวชื่นกัญญา สงวนไพบูลย�
62033000354 นางสาวจิราพร ม+วงไหมทอง
62033000355 นายณัฐนนท� เจนเจริญ
62033000356 นางสาววีรวัลย� วงศ�ศรี
62033000357 นางสาวอรุโณทัย ฉิมพาลี
62033000358 นายธนบดี บุญศรีนุกุล
62033000359 นางสาวนันทิชา ลักษณนิติการ
62033000360 นางสาวชาพิมญชุ� เอมโกษา
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62033000361 นางสาวนัฏกร สมศรี
62033000362 นางสาวสุรางคนา ธรสาธิตกุล
62033000363 นางสาวเบญจพร สุรทานต�นนท�
62033000364 นางสาวภัทร�พิชชา ป?ญญา
62033000365 นางสาวณัฐกานต� ทูลพุทธา
62033000366 นายศักณรินทร� พลอยประเสริฐ
62033000367 นางสาววันทกานต� สอนทอง
62033000368 นางสาวพรญาณี สุดชารี
62033000369 นางสาวสิริภิญโญ หอมกลิ่น
62033000370 นางสาวโศจิรัตน� วงษ�สาตร�สาย
62033000371 นางสาวสุนิสา ศิริธรรม
62033000372 นางสาวกมลรัตน� นามเดช
62033000373 นางสาวพัชราวรี แจ+มศรี
62033000374 นางสาวรัตนาพร ต=นทอง
62033000375 นางสาวพรพิมล แดงดี
62033000376 นายศุภกิจ ม+วงพารา
62033000377 นางสาวกมลชนก ศรีอุทารวงศ�
62033000378 นางสาวสุวรรณี พัฒน�จันทร�หอม
62033000379 นางสาวจรวยพร สอนรินทร�
62033000380 นางสาวเพชรรัตน� จันทร�ลาด
62033000381 นางสาวพัชชา น้ําดอกไม=
62033000382 นางสาวสุวนันท� หงษ�เวียงจันทร�
62033000383 นางสาวศุภนันท� จูประดิษฐ
62033000384 นางสาวประนอม วงษ�วรรณ�
62033000385 นางสาวกฤติกา อัคนียาน
62033000386 นายเจษฎา โตเต็ม
62033000387 นายพงศธร เซ่ียงหลิว
62033000388 นางวินุชชา บุญน+วม
62033000389 นางสาวมนสิชา น=อยกาญจนะ
62033000390 นายธนธร ไพรมณีวงศ�
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62033000391 นางสาวฐิตินันท� ปRานศรี
62033000392 นางสาวจิราพร มังคะละ
62033000393 นายศุภกฤต คํารังษี
62033000394 นางสาวสกุลยา แพรสิน
62033000395 นายวัฒนา สีสังข�
62033000396 นางสาวกนกภัทร จานมีชัย
62033000397 นายธีรศักด์ิ บุญเทพ
62033000398 นางสาวรจนา วงศ�เณร
62033000399 นางสาวปMยาภรณ� กลิ่นหอม
62033000400 นางสาวรชนิกร เจ่ียเจริญ
62033000401 นางสาวสุดาพร เนตรลือชา
62033000402 นางสาวปธาทิพย� เรืองวงษ�
62033000403 นางนิธิฬา ทองไกรแสน
62033000404 นายเจษฎา หิรัญวิทยากุล
62033000405 นางสาววิมลณัฐ สุขมา
62033000406 นางสาวมนัสยา โพธ์ิประสาท
62033000407 นางสาวนัฐการณ� สุทธิแสน
62033000408 นายดนุพล ไผ+วงศ�
62033000409 นางสาวณัฐการ ชุ+มประเสริฐ
62033000410 นางสาวเตือนจิต แนวเถ่ือน
62033000411 นางสาวนราธิป จันทร�เจิม
62033000412 ว+าที่ร=อยตรีธีรภัทร หยวกจุ=ย
62033000413 นางสาวกุลวดี เพิกจินดา
62033000414 นายกมนทัต บริหารพงศ�
62033000415 นายไพศาล สมชัย
62033000416 นางสาวชาฎา ง+วนสน
62033000417 นางสาวเนรัญชรา นกแก=ว
62033000418 นางสาวสมัชญา นามติง
62033000419 นายสุทัศน� ม่ันหลง
62033000420 นางสาวศศิมาภรณ� โมกขาว
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62033000421 นายอาคม แขกเพ็ง
62033000422 นายกิตติวัฒน� เจริญรัตน�
62033000423 นางสาวพัทธนันต� งอกงามดี
62033000424 นางสาวศิริพร โลดทนงค�
62033000425 นางสาวศศิธร ชื่นสุวรรณ
62033000426 นางสาวธรรมพร กมลเกรียงไกร
62033000427 นายนันทปรีชา สระทองโฉม
62033000428 นางสาวกุลธิดา ศรีละคร
62033000429 นางสาวสิริพร จิระจิตตานนท�
62033000430 นางสาวปทุมมาศ วงศ�สุพิชชา
62033000431 นางสาววริศรา ประเสริฐสิน
62033000432 นางสาวขจี ศรีโมรา
62033000433 นางสาวพจนา ชุนถนอม
62033000434 นางสาวอุมาพร ไชยสุวรรณ�
62033000435 นายนฤมิตร มีด=วง
62033000436 นางสาวกาญจนา ชัยเจริญ
62033000437 นางสาววรัชยา จึงรัศมีพานิช
62033000438 นายบรรลือศักด์ิ สงกา
62033000439 นายนทีกานต� พานิชเจริญ
62033000440 นายไพฑูรย� ทองอร+าม
62033000441 นายทศพร พวงร=อย
62033000442 นางสาวณัฐวรรณ ปMSนทอง
62033000443 นางสาวดวงกมล แปRนขํา
62033000444 นางสาวนภัสวรรณ� ภักดี
62033000445 นายกฤติน กิจแสงทอง
62033000446 นายกฤตภาส เหราบัตย�
62033000447 นางสาวเสาวลักษณ� สระศรีสม
62033000448 นางสาววิมลวรรณ ขําเพชร
62033000449 นางสาวนิชนันท� ภัคจิตติกรณ�
62033000450 นางสาวขวัญชนก บัวงาม
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62033000451 นายปภาวิน สุดสะอาด
62033000452 นางสาวป?ทมา เสนาธรรม
62033000453 นายธนชัย นิ่มแย=ม
62033000454 นายเทพฤทธ์ิ ภู+สากล
62033000455 นายบัณฑิต จันทรศรี
62033000456 นางสาวกวินณา เหลาโชติ
62033000457 นางสาวเหมือนฝ?น แสงหิรัญ
62033000458 นายธีรศักด์ิ ทองคํา
62033000459 นางสาวอรทัย ภูอังสะ
62033000460 นางสาววธุสิริ ลิ้มสกุล
62033000461 นางสาวพิชญรดา เทพโกษา
62033000462 นางสาวเกศรา บัวขาว
62033000463 นายวรพจน� เผ+าจ้ือ
62033000464 นางสาวเกศรินทร� กลัดกุ+ม
62033000465 นางสาวธัญวรรณ สัตพงศ�พันธุ�
62033000466 นายนรวุฒิ แก=วมณี
62033000467 นายฐิตินันท� ธีระรัตนวรางค�
62033000468 นางสาวศิรินทิพย� รวยรื่น
62033000469 นางสาวนิรนัท ฟ?กสกุล
62033000470 นางสาวเอื้อมพร สุขไสย
62033000471 นางสาวอรพรรณ สว+างศรี
62033000472 นายพจน� คล=ายสินธุ�
62033000473 นางสาวศศนันท� หลายรุ+งเรือง
62033000474 นางสาวญาสุมินทร� ขําเจริญ
62033000475 นางสาวกาญจนา แตงเจริญ
62033000476 นายพงษ�พัฒน� พวงเพ็ชร
62033000477 นางสาวสุพิชชา เจียระนัย
62033000478 นายปฏิพัทธ์ิ โพธ์ิศรี
62033000479 นางสาวปุณณาภา โตตามวงศ�
62033000480 นายประยูร แก=วสอาด
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62033000481 นางสาวรัศมี นาหล=า
62033000482 นายภาณุพงศ� ชุมแสง
62033000483 นางสาวสิริณี สายสนิท
62033000484 นายอติชาต พิมพา
62033000485 นางสาวภัทรฉัตร ม+วงนา
62033000486 นางสาวกาญจนา จินตนกูล
62033000487 นางสาวรุ+งทิวา พีระสงคราม
62033000488 นางสาวแพรทิพย� ธาตุอินจันทร�
62033000489 นางสาวพรเพ็ญ แสงสว+าง
62033000490 นางสาวศรัณรัตน� ต้ังศิริเสถียร
62033000491 นางสาวบุญประทีป ช=างบุญมี
62033000492 นางสาวนุสรา ปล=องทอง
62033000493 นางสาวศศิประภา นุตตะโร
62033000494 นางสาวกรรณิการ� รําพึงจิตต�
62033000495 นายวิษณุ เชิญทอง
62033000496 นางสาวโสภา ต+องาม
62033000497 นายภูมินทร� ย้ิมม่ิง
62033000498 นางสาวนัทฐา สว+างอภัย
62033000499 นางสาวนลินรัตน� น=อยแท=
62033000500 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีฮก
62033000501 นายพิชณ ตรงเที่ยง
62033000502 นางสาวชญมน ลาภโพธ์ิทอง
62033000503 นายศรราม สดใส
62033000504 นางสาวภัทธรินทร� ป?@นสุขสวัสด์ิ
62033000505 นางสาวประภัสสร ชูราศรี
62033000506 นางสาวนวพรรณ ตรรก�ชูวงศ�
62033000507 นางสาวศศิมา แซ+ลี้
62033000508 นางสาวอุษา ไกรทอง
62033000509 นางสาววลัยลักษณ� เกษมเรืองสกุล
62033000510 นางสาวนิศากร หนูเชื้อเวียง
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62033000511 นายอนุวัตร ใสสะอาด
62033000512 นางสาวพรทิพย� ทองอยู+คง
62033000513 ว+าที่ร=อยตรีหญิงเบญจพร บุญเรือง
62033000514 นางสาวพัชพิรุณ เรือนอินทร�
62033000515 นางสาวศิริวรรณ นวมสุวรรณ
62033000516 นายสญชัย วสุนธรารัตน�
62033000517 นางสาวสมฤทัย ชาติทอง
62033000518 นางสาวนภัสสร เดชสําราญ
62033000519 นางสาวกัญชลี สุวรรณประทีป
62033000520 นางสาววรินทร�ธรา ชัยจิรฉัตร�
62033000521 นายศราวุฒิ พลอยชุม
62033000522 นางสาวปทิตตา เย่ียมสวัสด์ิ
62033000523 นางสาวฐิติมา สุขจันทร�
62033000524 นางสาวดวงใจ พวงอินทร�
62033000525 นายฐิติกร แซ+จาง
62033000526 นางสาวสรัสวดี สุทธิ
62033000527 นางสาวศรัญญา ทะนาวา
62033000528 นางสาวศศิธร ชุมสอน
62033000529 นายเชาวลิต พรหมสังข�
62033000530 นายธีรชาติ มหาอุต
62033000531 นางสาวณัฐณิชา จันทร�ทอง
62033000532 นายวัชรพงษ� เตวิยะ
62033000533 นางสาวยุรดา เริงสมัย
62033000534 นางสาววิภาวี สุขสอาด
62033000535 นางสาววริญญา สุดเสน+หา
62033000536 นางสาวกันต�กนิษฐ� อึ้งจรรยากุล
62033000537 นางสาวจิรานันท� ลิ้มวนานนท�
62033000538 นางสาวพัชชา ใสสุข
62033000539 นางสาวชุติมา ผลเอนก
62033000540 นายสรไกร สิทธิเกษร
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62033000541 นางสาวพัชราภรณ� บุญมาก
62033000542 นางสาวธนิตา ต=นหมาก
62033000543 นางสาวอมรรัตน� เทียนนาวา
62033000544 นายสมมัคร กองน้ํา
62033000545 นางสาวณิชกุล กุลปรางค�ทอง
62033000546 นางสาวศิวาพร ทองขาว
62033000547 นางสาวผกากุล เต+าจันทร�
62033000548 นางสาวเกศสุดา สุขพลอย
62033000549 นางสาวสุดา พันชสูตร
62033000550 นายชูเกียรติ ทองไหม
62033000551 นางสาวโชติมา รุ+งช+วง
62033000552 นางสาวกานดา คําดี
62033000553 นางสาวณัฐชยา เมืองดี
62033000554 นายชารินทร� เกษร
62033000555 นายณัฐกุล อบมาลี
62033000556 นางสาวศิริพร เพ็ชรน=อย
62033000557 นางสาวจิตราพร บุตรแสงดี
62033000558 นายพิชิตชัย อรุณสินประเสริฐ
62033000559 นายณัฐพล มากศรี
62033000560 นางสาวไอลดา จานแก=ว
62033000561 นางสาวพลอยไพลิน บริบุญวงษ�
62033000562 นายเอกพจน� รักอักษร
62033000563 นางสาวอุษา ชุ+มชื่น
62033000564 นางสาวชมพูนุท เชยกลิ่นเทศ
62033000565 นางสาวนิลธศร แก=วประเสริฐ
62033000566 นางสาวภัทรวรรณ ทิพวัน
62033000567 นางสาวชนนิกาญจน� ธนวัฒน�กุลภัทร�
62033000568 นางสาวธัญญาภรณ� ชาวนา
62033000569 นางสาวกาญจนา มาสสร
62033000570 นางสาวอริยพร หงีเจริญ
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62033000571 นางสาวอัสมีฮาน สามะจิ
62033000572 นางสาวบุณยานุช จอมจิต
62033000573 นางอารีวรรณ� กมลลิ้มสกุล
62033000574 นางสาวดวงหทัย สังข�ทอง
62033000575 นายพรภวิษย� พจนประทุม
62033000576 นางสาวกนกพร อินทราพงษ�
62033000577 นายกฤษณ� พงษ�วานิชอนันต�
62033000578 นางสาวมณสิชา สายสุ+ม
62033000579 นางสาววีร�สุดา มากิตติธร
62033000580 นายวาณิชย� รูปMยะเวช
62033000581 นายพชยดนย� ขวัญดี
62033000582 นางสาวสุกัญญา เฉลิมวงศ�
62033000583 นางสาวนภา กลึงสัตย�
62033000584 นางสาวตรีรัตน� จ+าราช
62033000585 นางสาวรักษิณา วชิรภูษิต
62033000586 นางสาวจารุวรรณ รุจิรวณิช
62033000587 นางสาวจุฑารัตน� ขวัญแก=ว
62033000588 นายชัยพร พ+วงสมจิตร
62033000589 นางสาวปรียาภัทร� เศรษฐ�กุลนนท�
62033000590 นางสาวศรีเกษม วงค�แสนสุข
62033000591 นางสาวสุกานดา อุ+นปรี
62033000592 นายกิตติธัช วินโยธิน
62033000593 นางสาวศิริลักษณ� ชนะกิจ
62033000594 นายเมธา ขุนใหม+
62033000595 นางสาวเรือนแก=ว สวัสด์ิรักษา
62033000596 นายปนรรฏ อังศุโชติ
62033000597 นางสาวทักษิณา สุนเวียง
62033000598 นางสาวชนากานต� บัวทอง
62033000599 นางสาวจิดาภา นะวะระ
62033000600 นายสิทธิพงษ� คุ=มเจริญ
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62033000601 นางสาวธัญญรัตน� พงษธาภร
62033000602 นายสหภัส สว+างวงศ�
62033000603 นางสาวเนตรนภา บุญล=อ
62033000604 นางสาวอรวรรณ อินทร�มณี
62033000605 นางสาวรุจิรา เผ+าพงศ�
62033000606 นางสาวเสาวรส อยู+เหมาะ
62033000607 นายพ.พัฒนะ เจริญเร็ว
62033000608 นางสาวธนาภรณ� บุญประเสริฐ
62033000609 นางสาวฐานิสร สองเมืองสุข
62033000610 นางสาววาสนา วัฒนากร
62033000611 นายจักรพล โตสกุลวณิช
62033000612 นายทวีทรัพย� เต็กอวยพร
62033000613 นางสาวศิวนาถ สุกิจปาณีนิจ
62033000614 นายพิพัฒน� ถิรป?ญญาคุณ
62033000615 นางสาวอุไรวรรณ ปานอุทัย
62033000616 นายคณิน จินดากุล
62033000617 นางสาวศิรดา ทองเอี่ยม
62033000618 นางสาวนาถยา สุนา
62033000619 นายวรวุฒิ ดามะพร
62033000620 นางสาวจันทร�จิรา เวศิริ
62033000621 นางสาวสุมาลี ชุ+มนาค
62033000622 นางสาววรพรรณ จีระสินสมบัติ
62033000623 นางสาวนันทิยา ภูตะลา
62033000624 ส.ต.ท.พัฒนพล วันชูเชิด
62033000625 นางสาวเกษินี ปาณียะ
62033000626 นางสาวเสาวลักษณ� แสงเต็ม
62033000627 นางสาวนฤนารถ จาบกัน
62033000628 นายวัฒนา รุ+งเจริญธรรม
62033000629 นางสาวทัศวรรณ เชื้อโตหลวง
62033000630 นายนิวัฒน� นุชเนตร
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62033000631 นางสาวแพรตะวัน ชื่นกลิ่นธูปศิริ
62033000632 นางสาวจารุวรรณ คงประดิษฐ�
62033000633 นายอภิรักษ� เล็กเนตรทิพย�
62033000634 นายณัฐนันท� ปMSนอํานาจ
62033000635 นายสมเจษ คําแสง
62033000636 นางสาวณัฐชยา เปPยแก=ว
62033000637 นางสาวสุภิชญา เมฆหมอก
62033000638 นายอภินันท� บุญทิม
62033000639 นางสาวพนิดา มะโน
62033000640 นางฐานุมาศ สินสมบุญ
62033000641 นายอําพล รุ+งอมรพงศ�
62033000642 นางสาวมัตถกา เงินพจน�
62033000643 นางสาวจริยา ขาวสม
62033000644 นางสาวอลิสสาร� เที่ยงธรรม
62033000645 นางสาวพรวนัช รามสูต
62033000646 นางสาวอัญชลี จําเริญรักษา
62033000647 นายพัทธรินทร� คําเจริญ
62033000648 นายธุวรัชต� อาศิรเมธี
62033000649 นางสาวฉันชนก ไวยเนตร
62033000650 นางสาววันทะนี บุญเม+ง
62033000651 นางสาวนภัสวรรณ ไทยประยูร
62033000652 นางสาวลดารัตน� ประเสริฐลาภ
62033000653 นายอานุภาพ มิตรมนุษย�
62033000654 นางสาวรัตติยา อําไพรัตน�
62033000655 นางสาวอลิษา ทีคํา
62033000656 นางสาวพรพิชชา สําราญทรัพย�
62033000657 นางสาวเสาวณี ระวิสิทธ์ิ
62033000658 นางสาววรพิชชา ลาภหลาย
62033000659 นางสาวสายสุรีย� ชาติไธสง
62033000660 นางสุนิษา อําไพฤทธ์ิ
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62033000661 นายปรัญชัย คงเลิศ
62033000662 นางสาวสุดากาญจน� ศรีบุญเพ็ง
62033000663 นางสาวจุฑามาส เมฆขยาย
62033000664 นางสาวนันท�นิดา พุมมาจันทร�
62033000665 นางสาวภัควรินทร� ธีรโอฬารวิทย�
62033000666 นางสาวนวรัตน� นิลห=อย
62033000667 นางสาวปรารถนา น้ําใจตรง
62033000668 นางสาวสริตา อัมระนันท�
62033000669 นางสาวณัฐกาญจน� เนียมฉาย
62033000670 นางสาวภัคจิรา บํารุงสินทรัพย�
62033000671 นางสาวอารีรัตน� ทองพันชั่ง
62033000672 นางสาวรังสิตา ขําเปPย
62033000673 นางสาวมารยาท หงษ�ทอง
62033000674 นางสาวทัสมา ตันธนวิชญะ
62033000675 นางสาวจารุวรรณ อินทา
62033000676 นายกิตติพันธ� หนูบ=านเกาะ
62033000677 นางสาวสุจิตรา บุญเกลี้ยง
62033000678 นางสาววิมลรัตน� สาระกูล
62033000679 นางสาวจตุรพร เจริญจาด
62033000680 นางสาวธนพร อรจุล
62033000681 นางสาวระพีพรรณ บุญเกตุ
62033000682 นางสาวพัชราพรรณ คูหามุข
62033000683 นางสาวขอขวัญ ศรีคํา
62033000684 นางสาววัลภา ม=าเทศ
62033000685 นางสาวพัชราพร ทองอยู+
62033000686 นายจักรพันธุ� รุ+งแผน
62033000687 นางสาวอัญชิสา เชาวนปรีชา
62033000688 นายอนันต� แรงครุธ
62033000689 นางสาวภัคจิรา คงสนิท
62033000690 นางสาวอุบลรัตน� เรืองสมบัติ
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62033000691 นางสาวจิรนันท� แก=วสะอาด
62033000692 นางสาวอังคณา เกตุแก=ว
62033000693 นางสาวพรอนงค� ทัศนัย
62033000694 นางนวรัตน� จิตราภิรมย�
62033000695 นางสาวกมลวรรณ บุญประดิษฐ
62033000696 นายณัฐพงษ� ใหญ+ยง
62033000697 นางสาวทัศนียพร เหมทานนท�
62033000698 นางสาวเสาวลักษณ� แฉ+งโพธ์ิหวี
62033000699 นายวัชรากรณ� ตรงฉาก
62033000700 นางสาววันเพ็ญ นักกีฬา
62033000701 นางสาวสินีนาฎ กลิ่นบุบผา
62033000702 นางสาวสกุลทิพย� วราโภค
62033000703 พันจ+าอากาศเอกอรรถพล พลพิพัฒน�กิจ
62033000704 นางสาวรุจิราภรณ� น้ําทิพย�
62033000705 นางสาวแคตยา กรมศิลปW
62033000706 นายปฐมพร หลิมป?ญญา
62033000707 นางสาวสรัญญา กิจรักธรรม
62033000708 นางสาวสุพรรณิกา หาผล
62033000709 นางสาววชิราภรณ� ศรีสงค�
62033000710 นางสาวสมพร นาคมังสัง
62033000711 นายฉัตรชัย หงษา
62033000712 นางสาววรารัตน� คูทอง
62033000713 นายศรัณย� หุ+นเก+า
62033000714 นางสาวสุนิวรรณ สังขวิริยะ
62033000715 นางสาวขวัญตา หม่ืนหาญ
62033000716 นางสาวนวพร ขุนนิล
62033000717 นางสาวพรนภัส พินิจมนตรี
62033000718 นางสาววิชุดา อิ่มสมบัติ
62033000719 นางนวพรรณ พูนสวัสด์ิ
62033000720 นางสาวนภวรรณ แสงใน
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62033000721 นางสาวธัญญารัตน� ทวีมา
62033000722 นางสาวรัศม�ณันยา เหล็กเพชร
62033000723 นางสาวปาลิตา แก=วน=อย
62033000724 นางสาวอรนภา สงวนศักด์ิ
62033000725 นางสาวยุวธิดา ยะภูมิน
62033000726 นางสาวนิศรา หงษา
62033000727 ว+าที่ ร. ต.ศุภณัฐ สีดอกบวบ
62033000728 นายเธียรธัช อินทร�พลอย
62033000729 นางสาวอมรรัตน� บุณยะมาน
62033000730 นางสาวสุดาพร พานแพน
62033000731 นางสาวชฎารัตน� แสงตาล
62033000732 นางสาวกาญจนา แพงปRอง
62033000733 นายนิรุช พรานเจริญ
62033000734 นางสาวสุธิดา หนุนวงษ�
62033000735 นางสาวเบญญาภา อยู+ญาติมาก
62033000736 นางสาวสุปราณี เนียมเตียง
62033000737 นางสาวมลนภา กัลยา
62033000738 นางสาวนวิยา พ่ึงเกศสุนทร
62033000739 นางสาวพัณณิดา โชสูงเนิน
62033000740 นางสาวอรวรรณ นวมพยัพ
62033000741 นายภูมินทร� แก=วใสทับ
62033000742 นายณรงวิทย� กีรติธรรมโสภณ
62033000743 นางสาวปMยะรัตน� ปานามาทัง
62033000744 นางสาววิภาวดี จันทร�แช+ม
62033000745 นางสาวณัฐกมล นาคบุตร
62033000746 นายดนัย สืบเสาะ
62033000747 นางสาววันธิวา ใจฉํ่า
62033000748 นายนวพล ใจเพ็ชร
62033000749 นางสาวธัญวรรณ อุตคํา
62033000750 นางสาวพชร�ภรณ� อยู+ประเสริฐ
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62033000751 นางสาวขนิษฐา อุดมจินดาสวัสด์ิ
62033000752 นางสาววันวิสา มัทปะนัง
62033000753 นางสาวดรุณี รักดํา
62033000754 นางสาวธารารัตน� อินทร�ประยูร
62033000755 นายบุญญฤทธ์ิ ชูนาค
62033000756 นายชวลิต ทองกัลยา
62033000757 นายสุรศักด์ิ เกตุประดิษฐ�
62033000758 นายมนัส วงค�สิงห�
62033000759 นายธีรวัฒน� แย=มอาษา
62033000760 นางสาวกมลยา ตBะเปP@ย
62033000761 นายกวินท� นิลประสิทธ์ิ
62033000762 นางสาวปฐมรัตน แสงหิรัญ
62033000763 นายภาณุพงศ� แก=วบรรจง
62033000764 นางสาวสุพัตรา ทิมชูกุล
62033000765 นางสาวนิตยา บุญมาก
62033000766 นางสาวธนภรณ�พัทธ� ธีรโชติภูธนกฤต
62033000767 นางสาวอรุโณทัย ศรีสุวรรณ
62033000768 นางสาวเกตน�นิภา สายเทียน
62033000769 นางสาวพิชญาภรณ� เภาเกิด
62033000770 นางสาวจีระนันท� อิ่นแก=ว
62033000771 นายธเนศ แต+งงาม
62033000772 นางสาวพรพรรณ แจ=งคล=อย
62033000773 นางสาวพรณัช นุ+นน=อย
62033000774 นางสาวสุภาพร แซ+ซ้ิม
62033000775 นางสาวศุภาวรรณ บุญลือพันธุ�
62033000776 นายวสันต� ตรุโนภาส
62033000777 นางปฐมณ บุศย�ประยูร
62033000778 นางสาวชลธาร บุหงาวิลาสินี
62033000779 นางสาวรัติยา ดอนคําพา
62033000780 นายคณณัฐ ภุมมา
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62033000781 นางชฎารัตน� แม=นเดช
62033000782 นางสาวสุธาสิณี แก=วสองสี
62033000783 นายรณกร บุญรติวงศ�
62033000784 นายสุพัฒน� จินดานิล
62033000785 นางสาวปวีณา หนูน=อย
62033000786 นางพลอยปภัส ทองจันทร�
62033000787 นางสาวจุฑามาศ ม+วงเขียว
62033000788 นางสาววิสสุตา อมรพงค�
62033000789 นางสาวรุ=งธิภาภร บุญประกอบ
62033000790 นางสาวลัดดาวัลย� ขันทอง
62033000791 นางสาวเกตุนภา เค็มบิง
62033000792 นางสาวอรอนงค� นาคเกลี้ยง
62033000793 นางสาวอําพร วังวงค�
62033000794 นางสาวฐิติวรรณ บุญมีสุข
62033000795 นางสาวนิลาวรรณ แย=มเต+า
62033000796 นายอภิชาติ แดงหยง
62033000797 นางสาวธีรารัตน� ศรีเสม
62033000798 นางสาวนิตยา เอี่ยมแข
62033000799 นายกนกพล โทบุรี
62033000800 นางสาวอําพร อิ่มทรัพย�
62033000801 นายวิฑูรย� นิ่งราวี
62033000802 นายเฉลิมพล หงษ�ทอง
62033000803 นายชิษณุ กลีบเมฆ
62033000804 นายณัฐพงศ� ละม=ายศรี
62033000805 นางสาววิลาสิณี เจ้ียมดี
62033000806 นางสาวพรพรรณ พุทธวัช
62033000807 นางสาวยุวธิดา ธนะภูมิชัย
62033000808 นางสาวกาญจนา เพ็ชร�พิรุณ
62033000809 นางสาวดลยา ครองระวะ
62033000810 นางสาวลลิตพรรณ นิลสุข
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62033000811 นางสาวศรินภัสร� บุญประเสริฐ
62033000812 นางสาวปรียานุช หัตถาภรณ�สกุล
62033000813 นางสาวณัฐมล บุตรจันทร�
62033000814 นางสาวพิมพา ดอกบัว
62033000815 นางสาวอรนันท� อุปริรัตน�
62033000816 นางสาวรัตนาภรณ� คล=ายอุดม
62033000817 นางสาวรภัสศา ดอกเนียม
62033000818 นางสาวนฤมล ใจภักดี
62033000819 นางสาวภัทรวีร� ชิตดุษดี
62033000820 นางสาวป?ญสิริ กิจสุดแสง
62033000821 นางสาวจารุวรรณ มิลินททัต
62033000822 นางสุจิตรา สิทธิแสง
62033000823 นางสาววีรยา สงค�พูล
62033000824 นายภานุพันธ� ขวัญเมือง
62033000825 นางสาวทัตชญา เฮ=าสกุล
62033000826 นางสาวพรพรรณ เสตะพันธ�
62033000827 นางสาวอรวี นวนลออง
62033000828 นายเศรษฐา ช+างทุ+งใหญ+
62033000829 นายประสิทธ์ิ รุจิระมงคลกุล
62033000830 นายสันติ จันทวงษ�
62033000831 นางสาวจิราวรรณ แซ+เจ้ียง
62033000832 นางสาวเรไร หอมไม+หาย
62033000833 นางสาวย่ิงวรุณ ลิ้มจิตสมบูรณ�
62033000834 นายสหภาพ สุขงาม
62033000835 นางสาววรีวรรณ มีชํานาญ
62033000836 นายปMยะณัฐ เอมอินทร�
62033000837 นางสาวอักษราภัค อยู+โชติพัฒนา
62033000838 นางสาวสุธาวัลย� ครุฑไชยันต�
62033000839 นายโสภณัฐ อ+อนแช+ม
62033000840 นางสาวศิริลักษณ� สายสกล
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62033000841 นางสาวจิราพร ตรุโนภาส
62033000842 สิบตํารวจโทปMยวัฒน� ศุภสุวรรณ
62033000843 นางสาวธัญวรัตน� อนันต�โท
62033000844 นางสาวกรกช แตงจ่ัน
62033000845 นางสาวอภิสรา นาคนุ
62033000846 นางสาวอรุณวรรณ อินพรม
62033000847 นางสาวศรัญญา มังคลาด
62033000848 นายธีรพล ชุติวัฒนกุล
62033000849 นางสาวณัฐธิดา พัฒนะพิชัย
62033000850 นางสาวภาสวรรณ ฤทธ์ิถิ
62033000851 นางสาวกุลวดี ล=วนสุวรรณ
62033000852 สิบเอกณัฐวุฒิ จันทร�คณา
62033000853 นางสุทัตตา พรามณี
62033000854 นางสาวประภาศรี พวงกิจจา
62033000855 นางสาวน้ําเพชร แร+เพชร
62033000856 นางสาวศิดาพร เกตุสุวรรณ
62033000857 นายณรงฤทธ์ิ ศรีประภาวงษ�
62033000858 นายภัทรภูมิ เสฏฐ�คณา
62033000859 นางสาวฤทัยวรรณ แก=วเรือง
62033000860 นางสาวอัญชญา คนสูงดี
62033000861 นางสาวพรรณวดี แก=วมณี
62033000862 นางสาวสิริรัตน� ทองหล+อ
62033000863 นางสาวสลิลรัตน� กิมพิทักษ�
62033000864 นางสาวศิตาพร ผ+องใส
62033000865 นางสาวรังษินี สินสอน
62033000866 นางสาวศศิมา ฟุRงนภากาศ
62033000867 นางสาววารีรัตน� อุทัยพันธ�
62033000868 นางกาญจนา สุขใจ
62033000869 นางสาวศิวัชญา สัมพันธ�ประเสริฐ
62033000870 นายเอกชัย เต็มนอง
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62033000871 นางสาวเบญจวรรณ ไชยะ
62033000872 นายกิตติภัค ชูราศรี
62033000873 นางสาวชวาลา จันทร�ตรง
62033000874 นางสาวไพลิน วงค�ไทย
62033000875 นางสาวจินตหรา บุญยง
62033000876 นางสาววิภาวี ธรรมศิริพงษ�
62033000877 นางสาวพัฑฒิดา ชูวงษ�วาน
62033000878 นางสาวสลิลจิต เล=าพานิชวัฒนา
62033000879 นายพิทักษ� ศรีโนนยาง
62033000880 นายศิรพงศ� โชคธนหิรัณย�
62033000881 นางสาวณัฐจรี รูปทอง
62033000882 นางสาวดารัณ เปลี่ยนราศรี
62033000883 นางสาวจุรีพร อินแหยม
62033000884 นางสาวประภัสสร ยาไธสง
62033000885 นางสาวณัฐธิกาล กองเมือง
62033000886 นางสาวปนิดา หอมชื่น
62033000887 นางสาวธันยธรณ� อินทนิล
62033000888 นายวัชรินทร� หงษ�ทอง
62033000889 นางสาวณัฐวดี ประเสริฐพรรัตน�
62033000890 นายพนิตกานต� ปMSนทอง
62033000891 นางสาวเปมิกา เพชรออย
62033000892 นางสาคร ศรีอ+อนรอด
62033000893 นายพรชัย ชูน=อย
62033000894 นายวิทยา แก=วสวัสด์ิ
62033000895 นายวรวิทย� แก=วสม
62033000896 นายวรากร เกิดทอง
62033000897 นางสาวรัตนาวดี เชื้อแขก
62033000898 นางสาวอุทุมพร ศิริวรรณชนะ
62033000899 นายเกียรติศักด์ิ อิ่มจิตร
62033000900 นายวิภูษณะ จักรทอง

หน=า 30 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033000901 นายลิขิต ศรีไพบูลย�ทรัพย�
62033000902 นางสาวเนตรดาว บุญเชิดฉาย
62033000903 ว+าที่ร.ต.หญิงอรอุมา สวนแก=ว
62033000904 นางสาวเสาวลักษณ� มีนาม
62033000905 นางสาวอมรรัตน� ลาภเจริญวงศ�
62033000906 นางสาวลําพูน ศรีจันทร�อ+อน
62033000907 นางสาวอัญชลี สุขเกษม
62033000908 นางสาวอินทิรา กู=วัฒนะ
62033000909 นางสาวแก=วกาญจน� เสาสาย
62033000910 นางสาวอิทธิญา สุขศรี
62033000911 นางสาววันวิสา กิตตินภาดล
62033000912 นางสาววรรณกร พรมบาล
62033000913 นางสาวอุทุมพร อุทยานรัตน�
62033000914 นางสาวอัจฉรา สิทธิบูรณาญา
62033000915 นางสาวสุพิชญา จันหอม
62033000916 นายจิรพัชร� กลิ่นหอม
62033000917 นางสาววิชชุดา สัญญะเข่ือน
62033000918 นางสาวแพรวตา ไม+เศร=า
62033000919 นางสาวนฤมล แซ+ตัน
62033000920 นางสาวปานหทัย ชูสุวรรณ
62033000921 นางสาวพิชญา สามแก=ว
62033000922 นางสาวอชิรญา งดงาม
62033000923 นางสาวอุษา วงษ�บุตรดา
62033000924 นายสิงหราช ประดิษฐาน
62033000925 นางสาวณิชกานต� เย็นสุขใจชน
62033000926 นางสาวโชติกา บุญมาวงษา
62033000927 นายปริญญา สายะวารานนท�
62033000928 นางสาวกมลมาลย� จันทร�ประเสริฐ
62033000929 นายธนพัฒน� อยู+เจริญ
62033000930 นายสมชาย เจริญเปลี่ยน
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62033000931 นายทวีศักด์ิ ศรีพารัตน�
62033000932 นายสุวรรณ สุทธิกานนท�
62033000933 นางสาวอรกมารถ ทัดนุ+ม
62033000934 นางสาวภาวิณี เรณูรัตน�
62033000935 นางสาวจุฑามาศ อ+อนตีบ
62033000936 นางสาวกรัณฑรัตน� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62033000937 นายสุทธิวัจน� สินปรุ
62033000938 นางสาวกัลยาณี ต้ินซุ+ย
62033000939 นางสาวรุ+งรัชนี จบไพร
62033000940 นายกฤตมุข พุ+มดีย่ิง
62033000941 นางสาวนุชสบา เจียมอุย
62033000942 นางสาวนิรนันท� จอมเพชร
62033000943 นางสาวอมรรัตน� แสงเดือน
62033000944 นางสาวสุดารัตน� อมรนพรัตนกุล
62033000945 นายฉัตรธีรพล มณีแต=ม
62033000946 นางสาวดวงพร สมใจ
62033000947 นางสาววาทินี พงษ�เพชร
62033000948 นายคธากร กระบี่น=อย
62033000949 นางสาวรสริน วงศ�ยะรา
62033000950 นายนัทธพงศ� สุหัตถาพร
62033000951 นางสาวธนิษฐา สว+างศรี
62033000952 นางสาววิภาพร แก=วอ+อน
62033000953 นางสาวเมธาวี ศรีเรือน
62033000954 นายกฤษกร กอแก=ว
62033000955 นางสาวลักขณา คงสีดี
62033000956 นางสาวนันฑริกา ย้ิมศรวล
62033000957 นายกฤษฏิภูมิ โพธิดารา
62033000958 นางสาววรรณธินี รอดนารี
62033000959 นางสาวศศิธร สุขอุดม
62033000960 นางสาวฐิติพร ทองแท=

หน=า 32 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033000961 นางสาวภัทรจาริน ต้ังวิบูลย�พาณิชย�
62033000962 นางสาวนิตยา เหมือนมณี
62033000963 นางสาวภัทราพรรณ ปุณยะเนติ
62033000964 นายพิศาล อินทโช
62033000965 นางสาวปริญาภรณ� อุ+นจิตต�
62033000966 นางสาวจีรรัตน� เมืองน=อย
62033000967 นายชานนท� สีสด
62033000968 นางสาวโชติกา ชัยเพชร
62033000969 นายธงชัย สง+าธนอนันต�
62033000970 นายพิชชากร สามตรีกัน
62033000971 นางสาวเนื้อเก=า บัวแย=ม
62033000972 นางสาวทัศวรรณ บัวน=อย
62033000973 นายธนวรรธน� บ+อเกิด
62033000974 นางสาวชนนิกานต� เอกจีน
62033000975 นายวสันต� จงสกุลธรรม
62033000976 นายภาณุพัชร โพธ์ิจ่ันเพ็ชร
62033000977 นางสาวญาสุมินทร� อมรกิตติโรจน�
62033000978 นายกิตติธัช เอี่ยมศรี
62033000979 นายนัฐวุฒิ สิรกุลยวรรณ
62033000980 นายรังษิวุษ ย+านมัทรี
62033000981 นางสาวปริษา สวยล้ํา
62033000982 นางสาวนาตยา ชูธรรม
62033000983 นางสาววโรชา คงอยู+
62033000984 นางสาวจริยา รอดจากภัย
62033000985 นายชาคริต สิงห�สนธ์ิ
62033000986 นางสาวมาศสุภา ฉลอม
62033000987 นางสาวบุษรินทร� จิตต�อ+อนน=อม
62033000988 นายกฤษประพันธ� กฤษณชาญดี
62033000989 นายอภิสิทธ์ิ สนองค�
62033000990 นางสาวนฤมล ไตรพรม
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62033000991 นางสาวโสภิดา รอดไป
62033000992 นายกษกรณ� ใจแข็ง
62033000993 นางสาวพิมพ�นารา เกิดทิน
62033000994 นางสาววริษา ชูพงษ�
62033000995 นางสาวจิรัชญา บุญเพ็ญ
62033000996 นางสาวชุลีกร สอนริน
62033000997 นางสาวชุติมา เหมือนแก
62033000998 นางสาวฐานะมาศ เนตรอนันต�
62033000999 นางสาวภัสณิชา สิงหกุล
62033001000 นางสาวพัชรี ยงเขตกิจ
62033001001 นางสาวนุชรี แก=วเขียว
62033001002 นางสาวเมธาวี ปMSนเกตุ
62033001003 นายกิตติศักด์ิ สระทองอั๋น
62033001004 นางสาววันวิสาข� ภยางกูร
62033001005 นายพันธ�ศักด์ิ พานิชย�
62033001006 นางสาวสุธิมา ธรรมวุฒิ
62033001007 นางสาวจุฑามาศ จันทจาลักษณ�
62033001008 นายธฤต ต้ังวิลัย
62033001009 นางสาวอรกัญญา ถึงสุข
62033001010 นางสาวกําไลทิพย� มากทอง
62033001011 นางสาววาริพินทุ� กองแก=ว
62033001012 นางสาวนภสร ขันคํา
62033001013 นางสาวนภัสสร แก=วกล=า
62033001014 นางสาวจารุวรรณ พรมอุดม
62033001015 นางสาวเนตรนภา ชูชื่น
62033001016 นายพงษ�ศักด์ิ เทวา
62033001017 นางสาวปภัสสร แจ+มนารี
62033001018 นางสาวณัฏฐ�พัชร� แย=มวงค�
62033001019 นางสาวรสพร รุ+งฉาย
62033001020 นางสาววัลลิภา วิโมกสันติ
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62033001021 นางสาวลดาวัลย� เขียวขํา
62033001022 นางอุบลวรรณ ศักด์ิทวีแก=ว
62033001023 นางสาวสุนทรี วรกฤตินัย
62033001024 นายพรชัย อ+อนน=อม
62033001025 นางสาวสายรุ=ง ชูรัตน�
62033001026 นางสาวสุวภัทร ร+มสายหยุด
62033001027 นายเสกสรร วัจนรัตนากูล
62033001028 นายอภิลักษณ� ไผ+ล=อม
62033001029 นางสาวเบ็ญจวรรณ เอี้ยวฮะ
62033001030 นางสาวณัฐยา วิเศษเนตร
62033001031 นางสาววันวิสา อุ+นบริบูรณ�
62033001032 นายปMยะพงศ� แสงประเสริฐ
62033001033 นายพงษ�ศักด์ิ แช+มฉลี
62033001034 นางสาวกาญจนา เหียงมณี
62033001035 นางสาวศศิธร สวัสดี
62033001036 นายวชิรวิทย� ชัยสิทธ์ิดํารง
62033001037 นายไชยวุฒิ รักษา
62033001038 นางสาวพัณณ�ชิตา ทัศนาพงศ�สิริ
62033001039 นางสาววิภาพร คําพระ
62033001040 นางสาวอาภาภรณ� พันธุลา
62033001041 นายอนุวัฒน� วงศาวิวัฒน�
62033001042 นางสาวพนิตพร หินอ+อน
62033001043 นางรัติกาล คชพันธ�
62033001044 นางสาวนภาพร เกตุปลี
62033001045 นางสาววัชรี นามชูเกียรติ
62033001046 นางสาวภรณ�ทิพย� บุตรเกตุ
62033001047 นางสาวเสริมสุข ตระกูลโอสถ
62033001048 นางสาวอรุณวรรณ พุ+มไสว
62033001049 นางสาวขนิษฐา ไปเหนือ
62033001050 นางสาวนฤมล มณเฑียรทอง
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62033001051 นายวงศกร กระแสสินธุ�
62033001052 นายคชภพ สตารัตน�
62033001053 นางสาวศศิวิมล หอมทิพย�
62033001054 นายเกียรติชัย ห=อธิวงค�
62033001055 นางสาววนิดา ศิลาล=อม
62033001056 นางสาวศิรินทิพย� ศรีสวัสด์ิ
62033001057 นางสาวอินทุอร พุ+มพุก
62033001058 นางสาวนิภาพร พ่ึงดี
62033001059 นายธนวัชร อยู+สุข
62033001060 นางสาววริศรา มะเอียง
62033001061 นางสาวอมรรัตน� วัชราทิพย�ชลกุล
62033001062 นางสาวสุพรรษา สุระพล
62033001063 นายนิติพัฒน� ใจบุตร
62033001064 นางสาวฐิติมา บุญถือ
62033001065 นางสาวนิตา ยอดแก=ว
62033001066 นายวัศพล ชิ้นเกตุ
62033001067 นางสาวนิชดา ฤกษ�ศิริพงษ�
62033001068 นายวีรพงศ� ดําริห�
62033001069 นางสาวนงนุช พานิชย�
62033001070 นายพิพัฒน� อินทร�เจริญ
62033001071 นางสาวจันทิมา ทองสุข
62033001072 นางสาวจันทร�จิรา แก=วมณีชัย
62033001073 นางสาวลลิตา ใจบุญ
62033001074 นางสาวสมฤดี ไชยนต�
62033001075 นายชิษณุพงศ� คชสารทอง
62033001076 นางสาวณัฐฐา จันทมาลี
62033001077 นางสาวแก=วตา ชาตรี
62033001078 นางสาวนพวรรณ จงเจริญ
62033001079 นางสาวกนกวรรณ พวงประทุม
62033001080 นายรณกฤต จ=อยร+อย

หน=า 36 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033001081 นางสาววิภาดา รสมัย
62033001082 นายธนา กลิ่นหอม
62033001083 นางสาวนุจรี ประพรง
62033001084 นายธนูเทพ ฤทธ์ิไธสง
62033001085 นางสาวชุติพร เกษมพันธุ�
62033001086 นายสมบัติ ใจดี
62033001087 นายสมนึก ศรีละครดี
62033001088 นางสาวปวีณา รักเขตกิจ
62033001089 นายโอภาส แก=วหล=า
62033001090 นายอภิวัฒน� ทองเฟYSอง
62033001091 นางสาวนิศาชล พูลสวัสด์ิ
62033001092 นางสาวพนิตา แสงอรุณ
62033001093 นายปMยวัฒน� สีแตงสุก
62033001094 นางสาวปMยวรรณ เสนาะพิน
62033001095 นายพัทธดนย� สุดแท=
62033001096 นางสาวภัศรา นาคเจริญ
62033001097 นายวศิน เพชรคง
62033001098 นายกัมพล พุทธิ
62033001099 นางสาวอภิรดี ช=อนทอง
62033001100 นางสาวนิศาพร ทองศิวะรักษ�
62033001101 นายวัชระพล ครองธรรม
62033001102 นางสาวปภัสสร สายสกล
62033001103 นางสาววันวิสาข� ปรีเปรมโอษฐ
62033001104 นางสาวลูกศร ป?@นบุญมี
62033001105 นายเอกณรงค� เดชะ
62033001106 นางสาวสิริพักตร� นุ+มเฉย
62033001107 นางสาวณัฐวรา ทองจํารูญ
62033001108 นางสาวกนกรัตน� บัวงาม
62033001109 นางสาวก่ิงกาญจน� เอ็งพัวศรี
62033001110 นางสาวศันสนีย� พ+วงปาน
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62033001111 นางสาวสุภาวดี ประทุมเทือง
62033001112 นางสาววันวิสาข� ทองอร+าม
62033001113 นางสาวชญานันท� ผลอินทร�
62033001114 นางสาวจันจิรา วงษ�ศรีทา
62033001115 นางสาวนิราวดี พรวิชัย
62033001116 นายอภิณัฐ แท+นนิล
62033001117 นางสาวอังสุมาลี แอบทิพย�
62033001118 นางสาววิจิตรี อัศวศรีอนันต�
62033001119 นางสาวเรวดี สามสาลี
62033001120 นางสาวพัชรีภรณ� คงอัครเดชา
62033001121 นางสาวเครือมาศ บุญมี
62033001122 นางสาววริญญา ดาวดึงษ�
62033001123 นางสาววันเพ็ญ ย่ิงยุติ
62033001124 นางสาวภิญญาพัชญ� ชูชาติ
62033001125 นางสาวธนาภรณ� เอี่ยมศิริ
62033001126 นางสาวทาวีณา บุญธรรม
62033001127 นางสาวสุวพร เปลี่ยนพุ+ม
62033001128 ว+าที่ร.ต.หญิงขนิษฐา สดวิไล
62033001129 นางสาวยุวภา หินนท�
62033001130 นางสาวมาลินี กาเร็ง
62033001131 นางสาวสุดารัตน� พุทธสุวรรณ
62033001132 นางสาวอริษา สุขเจริญ
62033001133 นางสาวสุภาพร แปRนแหลม
62033001134 นายโสภณ เกิดละมูล
62033001135 นางสาวสาธิตา ศรีพงษ�
62033001136 นางสาวจิราพัชร สุขขีวงษ�
62033001137 นายนพดล กองสงวน
62033001138 นางสาวกัญญาภัทร ดอนมะไพร
62033001139 นางสาวป?ทมา มูสิกะชะนะ
62033001140 นายพิชเญศ ศรีแจ=ง
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62033001141 นายปMยะศักด์ิ อยู+สถิตย�
62033001142 นายเมศฎา กําเนิดแขก
62033001143 นายจักรพันธ� สูงสันเขต
62033001144 นางสาวศิริพร แก=วมีชัยเจริญย่ิง
62033001145 นางสาววราภรณ� กระกรกุล
62033001146 นางสาวสริตา พะยุง
62033001147 นางสาวทัศดาว แก=วมณี
62033001148 นางสาวสุจิตรา นวลละออง
62033001149 นายสุวภัทร จันแดง
62033001150 นางสาวปMSนณิชา ดิษดี
62033001151 นางสาวอัจฉราพร กลัดเกษา
62033001152 นางสาวธันยพร มานวม
62033001153 นายปกรณ� โชติช+วง
62033001154 นางมลรัตน� อังวะ
62033001155 นายชัยวัฒน� วิเศษสิงห�
62033001156 นางสาวนันทพร คลังจันทร�
62033001157 นางสาววาสนา พุทธรักษา
62033001158 นางสาวธัญลักษณ� ปRานสะอาด
62033001159 นางสาววรรณิชา เพ็ชรเกิด
62033001160 นางสาวขนิษฐา แปลงยศ
62033001161 นายธเนศ เสือคุ+ย
62033001162 นางสาวจรูญรักษ� ไพรวัลย�
62033001163 นายกิตติลักษณ� เต็มชื่น
62033001164 นางสาวสุนิสา หม่ืนชล
62033001165 นางสาวสุกฤตา คงความสุข
62033001166 นางสาวสุนิสา คําฝอย
62033001167 นางสาวศิริพร ต=นมาลี
62033001168 นางสาวชลธิชา ส=มแปRน
62033001169 นางสาวสุบงกช ทิมพิทักษ�
62033001170 นางสาวประภาพร สุวรรณคง
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62033001171 นางสาววรดา ดีเดิม
62033001172 นายรวินท� โชติอุทัย
62033001173 นางสาวศิริพร บางตะแว+น
62033001174 นายกฤตภัทร มนัสป?ญญากุล
62033001175 นายธนพัฒน� เพ็ชรรัตน�
62033001176 นายภัทรวรรธน� ทรัพย�อินทร�
62033001177 นางสาวนันทพร คล=ายสุบรรณ
62033001178 นางสาวจารุนันท� เจียสุวรรณารักษ�
62033001179 นางสาวศศิธร แสงบัวท=าว
62033001180 นางสาวกุลลภัส สกลเศรษฐ
62033001181 นางสาวศุภิสรา วงษ�วีระขันธ�
62033001182 นายมีไชย ไฝชอบ
62033001183 นายกันตพงศ� สุระวิโรจน�
62033001184 นายพศิน สกลพรวศิน
62033001185 นางสาววาสนา พลสาย
62033001186 นางสาวฐราภัทร สนธิสัมพันธ�
62033001187 นายวรรษพล แก=วผลึก
62033001188 นางสาวแกมกมล กล=าการนา
62033001189 นางสาวอินทิรา คํามงคล
62033001190 นายวสวัตต์ิ หริ่งระรี่
62033001191 นางสาวชนัญชิดา แดงละม=าย
62033001192 นางสาวจิราพร พ่ึงประชา
62033001193 นางสาวเสาวรส สังข�สุวรรณ
62033001194 นางสาวประภารัตน� โคกแก=ว
62033001195 นางสาวอัญชลี เปลวเฟYSอง
62033001196 นางสาวเจนจิรา ประเสริฐแก=ว
62033001197 นางสาวชาลิสา ดีพาย
62033001198 นายอรรถพล พรมลี
62033001199 นางสาวรัชตวรรณ เย็นกาย
62033001200 นายธีร�สรัล พานิช
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62033001201 นายสุวาที เด+นยุกต�
62033001202 นางสาวศศิชา กรรณเทพ
62033001203 นายธนาวุฒิ แสนคํา
62033001204 นางสาวสริยา พันธวงษ�
62033001205 นางสาวศิราพร เทพสลี
62033001206 นางสาวฐิติกาญจน� เคนลา
62033001207 นางสาววรรณวิมล ม+วงม่ังมี
62033001208 นางสาวนพรัตน� สารีวงษ�
62033001209 นางสาวกรวรรณ ดังแสง
62033001210 นายเกรียงไกร ย+องใย
62033001211 นางสาวฐิตินันท� เพ่ือมเสม
62033001212 นางสาวนิสา เหลืองประเสริฐ
62033001213 นางสาวกมลวรรณ บุรีกัน
62033001214 นางสาวสุชา ภู+พันธ�เจริญสุข
62033001215 นางสาวพลอยปภัส สิทธิปรีดาโรจน�
62033001216 นางสาวศิรินมาศ คงรุ+ง
62033001217 นางสาวอนุสรา อินทรีย�
62033001218 นายกิตตินันท� หนูอินทร�
62033001219 นางสาวจิราพร ภารกุล
62033001220 นางสาวปรียานันท� เม+งสวัสด์ิ
62033001221 นางธัญญลักษณ� คงประเสริฐ
62033001222 นางสาวชุติมา ป?ญรังษี
62033001223 นางสาวจรินทร�ญา แซ+เอี๊ยว
62033001224 นางสาวบุญญารัตน� ทับทิม
62033001225 นายจักรรินทร� สงวนทรัพย�
62033001226 นางสาวนิตยา เทียนนาค
62033001227 นางสาวกสิมา สมบุญ
62033001228 นางสาวกุณฑลรัตน� ทองเจิม
62033001229 นางสาวศรีสุดา นาคแท=
62033001230 นางสาวพิมผกา ตองแก=ว
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62033001231 นางสาวนิป?ทม� บุญแย=ม
62033001232 นายปMยวัฒน� ฐิตป?ณโย
62033001233 นางสุพิศ เรืองศรี
62033001234 นางสาวนราภร สะสมทรัพย�
62033001235 นายจําเนียร ดอกแก=ว
62033001236 นางธิดา เทพนาค
62033001237 นางสาวชณิตตา จินตศิริกูล
62033001238 นายจตุรงค� สิงห�โต
62033001239 นางสาวสุภัค สังขนันท�
62033001240 นายโฆษิต พูลขวัญ
62033001241 นางสาวรุ+งทิวา ชูแก=ว
62033001242 นางสาวเบญจรัตน� เอี่ยมละออ
62033001243 นายวิทยา กําเนิดเพชร
62033001244 นางสาวมาริสา ฤทธ์ิรักษ�
62033001245 นายรักบดินทร� ย่ีหลั่นสุวรรณ
62033001246 นางสาวณัฐชา กุลวัฒน�
62033001247 นางสาวกนกมณี เล=าเจริญ
62033001248 นางสาวกัญญาวัฒน� วรรณไทย
62033001249 นางสาวกนกพรรณ หาญกล=า
62033001250 นายวรวุฒิ ศรีตองอ+อน
62033001251 นางสาวสุวรัช ศิริพิน
62033001252 ว+าที่ ร.ต.ดํารงค�ศักด์ิ เจริญชีพ
62033001253 นายอดิศร ปานธรรม
62033001254 นางสาวพรพิมล หน+อแก=ว
62033001255 นางสาวอุบลลักษณ� รักษาราช
62033001256 นายวรพจน� ศรีเงิน
62033001257 นายจารุพัฒน� พรหมสวัสด์ิ
62033001258 นางสาววนิดา อ+อนจริง
62033001259 นางสาวณัฏฐณิชา ยอดเกิด
62033001260 นางสาวจริยา เย็นใจมา
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62033001261 นางสาวรินท�ลภัส เพ็ญธนัชญ�โชติ
62033001262 นางสาวปภาวรินท� แก=วกอง
62033001263 นายบัณฑิต เพชรย=อย
62033001264 นางสาวจุรีรัตน� สุสุวรรณ
62033001265 นางสาวสุนันทา ปานนิล
62033001266 นางสาวณัฐนันท� หิรัญพจน�
62033001267 นางสาวพิญาภรณ� รามจุล
62033001268 นางสาวสุภานันท� พิมล
62033001269 นางสาวลักษวี พุกหอม
62033001270 นายวัฒนพล เจริญภักดี
62033001271 นางสาวสุดารัตน� อาจคิดการ
62033001272 นายวัยวุฒิ เสาวิไล
62033001273 นางสาวอังคณา สุขนาดี
62033001274 นางสาวอัฐฉริยะภัทร สุขเกษม
62033001275 นางสาวไซหนBะ บือราเฮง
62033001276 นายนราธิป เปOาเลี้ยง
62033001277 นางสาวประภัสสร โอสถ
62033001278 นางสาวณัฐริกา ต้ังประเสริฐ
62033001279 นางสาวธิราวัลย� แก=วกล=า
62033001280 นางสาวอุบล เกียรติเสรีกุล
62033001281 นางสาวณัฐวดี เนาวรัตน�
62033001282 นางรภัสสรณ� เจริญสิน
62033001283 นางสาวรัชดาภรณ� สีหมอก
62033001284 นางสาวอภิญญา คุ=มศิริ
62033001285 นางสาวอนัญพร ยางทอง
62033001286 นางสาวชนันพัทธ� ง้ิวทอง
62033001287 นายธนพรรธน� ธนวัฒน�ป?ญญา
62033001288 นายสุวัจน�พงษ� ชะนะ
62033001289 นางสาวพรชนก อุ+นเมือง
62033001290 นายนนทวัฒน� จิตร�จริตพงษ�
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62033001291 นางสาวฐานิดา บัวผัน
62033001292 นางสาวพิชญ�ภัสสร กลางปางรัตน�
62033001293 นางสาววรรณา แจ+มจํารัส
62033001294 นายพิเชษฐ� บุญแท=
62033001295 นายภูริวิชญ� ชูศิริ
62033001296 นางสาวกาญจนา สาระถี
62033001297 นางสาวเบญจมาภรณ� ขจรสุขศิริ
62033001298 นางสาวนันทวัน เกียรติทนงศักด์ิ
62033001299 นายพิสุทธ์ิ แก=วศรี
62033001300 นายชุติพงศ� สหกิจ
62033001301 นางสาวชิดชนก ชาติไทย
62033001302 นางสาวยุวดี จารึก
62033001303 นางสาวรจนา สะเทียนรัมย�
62033001304 นางสาวพชรพรรณ ชาญประโคน
62033001305 นายชนสิทธ์ิ บุญช+วย
62033001306 นายวรพจน� โชติชัยวงศ�
62033001307 นายอานุภาพ วัฒนาเมธี
62033001308 ว+าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ ศาลาทอง
62033001309 นางสาวสุนันทา สุกดิบ
62033001310 นางสาวจิณห�คนิภา จวนเจริญ
62033001311 นางสาวยมนา ยุวนวรรธนะ
62033001312 นางสาวศิริลักษณ� กนะกาศัย
62033001313 นายหัชวัจน� กลิ่นบานชื่น
62033001314 นางสาวสุวรรณา ขําเพชร
62033001315 นางสาวเบญจวรรณ บุญรักษา
62033001316 นางสาวรัตนาภรณ� ทองอื้อ
62033001317 นางสาวสิริวรรณ คําสวาย
62033001318 นายไพรวรรณ แสงทอง
62033001319 นางสาวฐิติยา แสงนิล
62033001320 นางสาวประภาพิมพ� เทียนกัณฑ�เทศน�

หน=า 44 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033001321 นางสาวโศรยา เครื่องทิพย�
62033001322 นางสาวศิริพร นิลเชษฐ
62033001323 นางสาวทิราภรณ� พูลมี
62033001324 นางสาวน้ําอ=อย วันดี
62033001325 นางสาวลิปMการ� อาสนสุวรรณ
62033001326 นางสาวรินทร�ฤทัย ใจเก+ง
62033001327 ว+าที่ ร.ต.ชัชชัย หอมฟุRง
62033001328 นางสาวช+อผกา พิมพ�ทอง
62033001329 นางสาวเกษแก=ว ปลื้มพวก
62033001330 นางสาวปาริชาติ ครุฑ
62033001331 นางสาวกัญจน�นิกข� แก=วประเสริฐ
62033001332 นายตนุภัทร ล+าบ=านหลวง
62033001333 นายพีรวุฒิ จันทร�เจริญ
62033001334 นายวรภพ บัวเกิด
62033001335 นางสาวฐาปนี เจริญชื่น
62033001336 นายณัฐดนัย อุบลราช
62033001337 นายเอกนรินทร� สิทธิกรธนานันท�
62033001338 นางสาวนรินทร�ทิพย� อําไพ
62033001339 นายวงศธร โพธ์ิไพจิตร
62033001340 นางสาวพิมพ�ชนก คงเกตุ
62033001341 นายจีรวัชร สุทธิแสน
62033001342 นางสาวบุณยวีย�ภรณ� อาจไธสง
62033001343 นางสาวชลธิชา กิจทวี
62033001344 นายกรกช บัวหลวง
62033001345 นางสาวกมลทิพย� เกิดเกาะกลาง
62033001346 นางสาวศิรดา วงษ�ประเวศน�
62033001347 นางสาวพรประภา ถ่ินบางบน
62033001348 นางสาวนวพร ชมภูผล
62033001349 นางสาวภรภัทร ชูเถ่ือน
62033001350 นางสาวนรมน หมวดทอง
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62033001351 นางสาวปนัสยา เรียงรวบ
62033001352 นายประยูร คํามูล
62033001353 นางสาววันกุมภา เชาวลิตรธํารง
62033001354 นายพัลลภ บุญกล่ํา
62033001355 นางสาววิภาวี มณีจันทร�
62033001356 นายศุภโชค มนัสป?ญญากุล
62033001357 นางสาวชุติมา ค้ิวทวีวิวัฒน�
62033001358 นางสาวณัฏฐ�วดี คุณแสง
62033001359 นางสาวหนึ่งฤทัย เส็งประชา
62033001360 นายอภิสิทธ์ิ ชะม=ายกลาง
62033001361 นายประพจน� บุญญาเจริญกุล
62033001362 นางสาวคุณนภัส สูงกิจบูลย�
62033001363 นางสาววราภรณ� อมรสิริชัยกุล
62033001364 นางสาวอุดมรัตน� แตงเที่ยง
62033001365 นางสาวรุ+งนภา ทรัพย�สิน
62033001366 นายธนพล พยาบาล
62033001367 นายอนุวัฒน� นุชสระ
62033001368 นางสาวชลิดา สดสี
62033001369 นายวรันต�พงษ� ไสยกิจ
62033001370 นางสาวอรวรรณ เพียงนั้น
62033001371 นางสาวพลอยไพลิน ใจมา
62033001372 นางสาวพีรดา บานเย็น
62033001373 นางสาวเปรื่องจินดา ศรีเจริญ
62033001374 นางสาวสกุลรัตน� อัตโสภณวัฒนา
62033001375 นางสาวอมรัตน� ทองทวี
62033001376 นางสาวมลิวัลย� ทับเทศ
62033001377 นายศุภภัทร� รัตนปริคณน�
62033001378 นายพิศิษฐ� นิธิสรรพศิริ
62033001379 นางสาวณัชณีย� มอญตา
62033001380 นางสาวกฤษณา เฟYSองกรณ�
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62033001381 นางสาวกัญญพัชร ต=านต+อยุทธ
62033001382 นางสาววนิดา เลขะสุวรรณ�
62033001383 นางสาวรัตนาภรณ� เหลืองอ+อน
62033001384 นางเณริศา พิทักษ�สาลี
62033001385 นางสาวศิราภรณ� ชนะกุล
62033001386 นางสาวศิรารัตน� พูลเปPSยม
62033001387 นางสาวเกวลี ทับเงิน
62033001388 นายธีระวัฒน� ชุ+มหม่ืนไวย�
62033001389 นางสาวจินดารัตน� สะเกาหอม
62033001390 นางสาวจิดาภา ก=องเมธีกุลรัตน�
62033001391 นางสาวสุภาพร เพียงจันทร�
62033001392 นางสาวอุษา พุดทรัพย�
62033001393 นายพงควัฒน� คชศรีสวัสด์ิ
62033001394 นางสกาวเดือน แสงสังข�
62033001395 นายชาคริต วาราชนนท�
62033001396 นายอติรุจ มิก้ี
62033001397 นางสาวสายกูล ผ+องใส
62033001398 นางสาวสุพัตรา หนูเจริญ
62033001399 นางสาววิมล สุขบรรเทิง
62033001400 นางสาวนภาพร เอี่ยมแตง
62033001401 นางสาวอารีรัตน� สุธาพจน�
62033001402 นางสาวประภาพร ลักษโณภาส
62033001403 นางสาวเขมิกา ศรัทธาผล
62033001404 นางสาวปนัดดา พันธ�นาค
62033001405 นายธนโชติ คู+บุญประเสริฐ
62033001406 นางสาวภรณ�ทิพย� บุญสม
62033001407 นางสาวชลธิดา พ่ึงธงไทย
62033001408 นางสาวรัชญานันท� บุญสม
62033001409 นางสาววริศรา วิเศษวงศ�ษา
62033001410 นายนิรุตน� แก=วทอง
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62033001411 นางสาวนุชนาฏ เหมือนท+าไม=
62033001412 นายพิษณุ สุวรรณ�นัง
62033001413 นางสาวนิรมล กาญจนอภิรักษ�
62033001414 นางสาวทิพย�สุดา วัชรกิจไพศาล
62033001415 นางสาวนัฐยา นุชจ[าย
62033001416 นางสาววรรธิภา อินทะชัย
62033001417 นางสาวจิดาภา ทองโล+ง
62033001418 นายพันธกานต� พวงบุบผา
62033001419 นางสาวนลพรรณ กรีวารี
62033001420 นางสาวกนกวรรณ ฟ?กสุวรรณ�
62033001421 นางสาวนาขวัญ วิเศษสิงห�
62033001422 นางสาวสารภี สําเนียงดี
62033001423 นางสาววทิชา อุบลรัตน�
62033001424 นางสาวนิภาพร ณะเสือ
62033001425 นางสาวพัชร�นันท� เอี่ยมสอาด
62033001426 นางสาววนิดา ชนาชน
62033001427 นายเอกนรินทร� วงษ�กัณหา
62033001428 นางสาวอินทุอร เทพกําเหนิด
62033001429 นางสาวอัจฉราพร ตอนสุข
62033001430 นายวีระ แหวนทองคํา
62033001431 นางสาวกนกพร สุริมี
62033001432 นางสาวสุฎภักด์ิฐิตา มาตมา
62033001433 นางสาวกุลภรณ� ประพฤกษ�ศัย
62033001434 นายภาณุ พลอยดี
62033001435 นางสาวสุภลัคน� มาสศรี
62033001436 นางสาวสุกัญญา นาคโขนง
62033001437 นางสาวนวรัตน� วิมลธาดา
62033001438 นางสาวณฤชล พันธ�อุด
62033001439 นางสาวจรรยารัตน� อังสุวรรณ
62033001440 นางสาวอภิชญา พอสม
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62033001441 นางสาวอริสา สายสุนีย�
62033001442 นางสาวธัญญา ศรีอํานวย
62033001443 นางสาวโสภิตา หนูอินทร�
62033001444 นางสาวพัชรา ทองอนันต�
62033001445 นายรัช ลิ้มประเสริฐ
62033001446 นายกฤษณะ คมกฤษ
62033001447 นางสาวดารารัตน� วรรณประเสริฐ
62033001448 นางสาวมัทนา หาญทนงค�
62033001449 นางสาวพัทธนันท� เปPSยมปาน
62033001450 นางสาวชลกร คณะนา
62033001451 นางสาวนิชธาวัลย� แก=วสํารวย
62033001452 นางสาวอภิษฐา แก=วประเสริฐศรี
62033001453 นายทรงชัย กิตติอภินันท�
62033001454 นางสาวณิธินันท� ประทุมแสง
62033001455 นางสาวพิมพ�ใจ ดีรอด
62033001456 นางสาวรุจิรา บุษสระเกษ
62033001457 นางสาวทิพาพรรณ มีชํานาญ
62033001458 นางสาวสมฤดี ถ่ินโพธ์ิวงษ�
62033001459 นางสาวศิริวรรณ เรืองสิน
62033001460 นางสาวกุสุมา ช+วยเดชะ
62033001461 นางสาวสวรรยา เส็งหะพันธุ�
62033001462 นายมนูญ โมใหญ+
62033001463 นางสาววิภวานี อ+องแก=ว
62033001464 นางสาวอรสินี พ+วงพวง
62033001465 นางสาวสินาภรณ� บํารุงเพ็ชร
62033001466 นายวรวุฒิ ชุนถนอม
62033001467 นายอโนชา ชูชีพ
62033001468 นางสาวนฤมล สุขประเสริฐ
62033001469 นางสาวอรญา แสงสว+าง
62033001470 นางสาวกัญญพัชร สุขฤกษ�
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62033001471 นางสาวภาพตะวัน กล+อมบรรจง
62033001472 นางสาวนารีนารถ สุตัณฑวิบูลย�
62033001473 นางสาวณัฎฐ�ชิญามณฑ� การดําริห�
62033001474 นางสาวกิตติยาภรณ� ประเสริฐสุข
62033001475 นายเพ่ิมพล สร=อยสาคร
62033001476 นายคมกริช สารพงษ�
62033001477 นายทนงศักด์ิ รอดงาม
62033001478 นายวรรณรัตน� อิ่มเกษม
62033001479 นายกิตติภพ จิรสัจจานุกูล
62033001480 นางสาวธมลวรรณ แท+นทอง
62033001481 นายอดิศักด์ิ แก=วคํา
62033001482 นางสาวณฐพร พาลีบุตร
62033001483 นางสาวเบญจมาศ โภชน�หม่ืน
62033001484 นางสาวจิรนันท� เหลืองวัฒนวิไล
62033001485 นางสาวชีวาพร ทิพย�แสง
62033001486 นางสาวผุสดี มากสมบูรณ�
62033001487 นางสาวธญาพร นิลออ
62033001488 นางสาวจิรประภา วิชิตแย=ม
62033001489 นายจิรวัฒน� อ+วมเกิด
62033001490 นางสาวมัลลิกา ชุติวิริยะนากุล
62033001491 นางสาวรุ+งฤดี เกลียดสู
62033001492 นางสาวศรีสุดา สอนเทศ
62033001493 นางสาวพรพิมล วัจนะเสนาะ
62033001494 นางสาวอารยา คําโพธ์ิ
62033001495 นางสาวครองขวัญ แข็งแรง
62033001496 นายศรายุทธ ชูสม
62033001497 นางสาวป?ทมา สังข�ขํา
62033001498 นายชาญณรงค� ศรีงาม
62033001499 นายณรินทร� อนุกูลเวช
62033001500 นางวัชรียา หนูศาสตร�
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62033001501 นายภูรินท� แสงอากาศ
62033001502 นางสาวทิตยาภรณ� เกิดวัน
62033001503 นางสาวนาฏลดา ผ=าแดง
62033001504 นางสาวกรรณิการ� หาดเพชร�
62033001505 นางสาวณัฐวลัญช� แจ+มยวง
62033001506 นางสาวเสาวนีย� ทองพิมล
62033001507 นางสาวธัญญามาศ จันทร�แจ+ม
62033001508 นางสาวฉวีวรรณ มะพุก
62033001509 นางสาวปรางทิวา กําไลแก=ว
62033001510 นางสาวกัญญารัตน� วงค�ยศ
62033001511 นางสาวนริศา ตันเสถียร
62033001512 นางสาวณัชญ�สิรัลญา ฤทธิเรืองเดช
62033001513 นางสาวขนิษฐา ทานกระโทก
62033001514 นางสาวกฤษณา จูสวย
62033001515 นางสาววาสิตา ชุ+มกมล
62033001516 นายประพจน� แก=วสมบัติ
62033001517 นางสาวภัณทิชา อํานวยวิทยากุล
62033001518 นางสาวพรพิมล รุ+งประชา
62033001519 นายกิตติพงษ� ม่ันคง
62033001520 นายฐาณ�ปกรณ� หอมรื่น
62033001521 นางสาวนิลยา มิก้ี
62033001522 นางสาวสุชานรี อดุลยธรรม
62033001523 นางสาวกิตต์ิสินี พัชรวีระรัชต�
62033001524 นางสาวอัครยา เผ+าพงศ�
62033001525 นางสาวปวันรัตน� จันทร�ชู
62033001526 นางสาวรักษ�ศิริ ชูเชิด
62033001527 นายเนตรวิรุฬ ยูงรัมย�
62033001528 นางสาวปรียาวรรณ ภานุวาส
62033001529 นางสาวลัดดา แสงทอง
62033001530 นางสาวอัญชลี พ+วงศรีรักษา
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62033001531 นางสาวณัชชา หงษ�ภักดี
62033001532 นางสาวสุวิตา เหล+างาม
62033001533 นางสาวณัฎฐธิดา สิทธิลิขิต
62033001534 นางสาวบุญสิตา ไวยศรีแสง
62033001535 นางสาวจุฑาภรณ� คงทองศรี
62033001536 นายทวีโชค แก=วพัด
62033001537 นางสาวธัญญามาศ โกศลนิรัติวงษ�
62033001538 นางสาวเกตุวดี ดีคล=าย
62033001539 นางสาวกรวิภา กูดเพตรา
62033001540 นางสาวอัญชลิตา อึ๊งพานิช
62033001541 นางสาวรสรินทร� ประภากรวิริยะ
62033001542 นางสาวชนาพร พลายบัว
62033001543 นางสาวสุนารี แปRนทอง
62033001544 นางสาวสาธิตา อู+เงิน
62033001545 นางสาวอภัสรา พุทธา
62033001546 นายพีรพัฒน� รัตนรัตน�
62033001547 นางสาวรัชนก ตราครุฑ
62033001548 นายวีรภัทร� ภู+ระหงษ�
62033001549 นางสาวพัชรินทร� ภู+ที่พึ่ง
62033001550 นางสาวศิรประภา แสงสมเรือง
62033001551 ว+าที่ร.ต.ณัฐพงษ� ทองดี
62033001552 นางสาวยุวนันท� กองสิงห�
62033001553 นายกอบชัย แตกช+อ
62033001554 นางสาวสวรินทร� นรินทร�
62033001555 นางสาวธนวรรณ แพงเพ็ง
62033001556 นายณัฐพงศ� หนักไหล+
62033001557 นายพีรเศรษฐ� เขตประเสริฐกุล
62033001558 นายเกรียงไกร อาจหาญ
62033001559 นางสาววรรณนิภา พรมลาย
62033001560 นางสาวขวัญฤทัย เมทา
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62033001561 นางสาวสุรัญญา อรุณชัยศิริ
62033001562 นายศิวะ ปลัดภูมี
62033001563 นางสาวอรณิช จังพานิช
62033001564 นายพิพัฒน�พล ฝ?@นเต็ม
62033001565 นายศิริ จิตตเรืองโรจน�
62033001566 นายศิขริน คงมะลวน
62033001567 นางสาวมงคลรัตน� รัตนพิพักตร�
62033001568 นางสาวนัทติยา แก=วสองสี
62033001569 นางสาวอริสา ไตรยราช
62033001570 นางสาวสาลินี สาลิวงษ�
62033001571 นางสาวพันทิพา ประเสริฐศิริสร
62033001572 นายทศพล รัตนศิลปW
62033001573 นางสาวชนิกา ธนัชพรสกุล
62033001574 นางสาวน้ําผึ้ง โสดดี
62033001575 นางสาวพรพรรณ คละทอง
62033001576 นางสาวประภัสสร กะรัมย�
62033001577 ว+าที่ ร.ต.หญิงแพรวพรรณ แสวงดี
62033001578 นายทนงศักด์ิ สุนทรวัตร�
62033001579 นางสาวกวิสรา จันทร�ชู
62033001580 นางสาวฑิตยา บุตรดี
62033001581 นางสาวมณชิฌา วิทยา
62033001582 นางสาวเพชรรัตน� พุ+มเข็ม
62033001583 นายธีรพร สมณาวิริยะ
62033001584 นางสาวชลธิชา รอตสัมฤทธ์ิ
62033001585 นางสาวเกษศิรินทร� สระเสียงดี
62033001586 นายชัยวัฒน� ดอกไม=ไหว
62033001587 นางสาววิลาสินี แย=มดอนไพร
62033001588 นางสาวสุพรรษา บุญเกิด
62033001589 นายคมสันต� เสริมธนานันท�
62033001590 นางสาวฐาปนันดร� หว+างพัฒน�
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62033001591 นางสาวธันยชนก สิงหพันธุ�
62033001592 นางสาวฐาปนี มะกาว
62033001593 นางสาวสโรชา ชมใจ
62033001594 นางสาววิสนีย� ยางเย่ียม
62033001595 นางสาวจันทร สุขไพรสัณฑ�
62033001596 นางสาวกชกร ปูOหงษ�
62033001597 นางสาวสุภาวดี มาเปลี่ยน
62033001598 นางสาวปนัณฐา วงศ�สวัสด์ิ
62033001599 นางสาวปฐมาภรณ� ทองแช+ม
62033001600 นางสาวผาณิตา ชาติทอง
62033001601 นางสาวโชติชนิต วิลัยเกษม
62033001602 นางสาวกัณฐิกา หินแก=ว
62033001603 นางสาววารุณี ทบวงษ�
62033001604 นางสาวบาริน นิลใบ
62033001605 นางสาวสุพัตรา เขียวครื้น
62033001606 นายไพโรจน� รัตนาประเสริฐ
62033001607 นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร
62033001608 นายสิทธิกร เมฆฉาย
62033001609 นายวัชรพงษ� กงเกรียงไกร
62033001610 นางสาวอาทิตยา สร=อยสวัสด์ิ
62033001611 นางสาววริศรา ยอดนางรอง
62033001612 นางสาวกฤติยา อักษรชู
62033001613 นางสาวรัญชนา อารยรุ+งโรจน�
62033001614 นางสาวหัชชา สาโรจน�
62033001615 นายพีระชัย มีประเสริฐ
62033001616 นางสาวเพชรรัตน� พิริยพฤนต�
62033001617 นางสาวสุธาสิณี เอี้ยวถาวร
62033001618 นายวีรภัทร ประทุมศรีสาคร
62033001619 นางสาวกมลชนก แมวขาว
62033001620 นายคงศักด์ิ พูลสวัสด์ิ
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62033001621 นายยุทธนา เชื้อจีน
62033001622 นายศุภกิตต์ิ สิทธิเกษร
62033001623 นางสาวไพริน อินธิบุตร
62033001624 นางสาวญาณิศา โสภากุล
62033001625 นางสาวลักขณา เณรเกิด
62033001626 นางสาววิยะดา โมทะนา
62033001627 นางสาวนิตยาพร สินประโคน
62033001628 นางสาวเกษรทิพย� ทองสุข
62033001629 นายไพรวัลย� เทศนาบูรณ�
62033001630 นายอภิสิทธ์ิ ตะลุ+มพุก
62033001631 นางสาววรสนันท� กองทอง
62033001632 นางสาวนันทนัช เจริญศักด์ิ
62033001633 นางสาวกนกวรรณ แลพิทักษ�
62033001634 นายมารุต สุขขี
62033001635 นางสาวพัชราภรณ� ม่ิงขวัญ
62033001636 นายอภิรักษ� เอี่ยมจินดา
62033001637 นางสาวนิศามณี แก=วหลักดี
62033001638 นางสาวจุไรวรรณ สุขสมัย
62033001639 นางสาวอภิชยา อรุณรัตน�
62033001640 นางสาวนาตยา ภาคอินทรีย�
62033001641 นายภัทรดนัย รัตนกูล
62033001642 นางสาวพิริยา ไชยศรี
62033001643 นายธนภัทร ร+มโพธ์ิเย็น
62033001644 นางสาวบุญสม บัวน=อย
62033001645 นางสาวณัฐชมา พงษ�แสวง
62033001646 นางสาวรวีวรรณ ภิรมย�สุข
62033001647 นางสาวจีรวรรณ เจริญวงษ�
62033001648 นางสาวจริยา โสดชื่น
62033001649 นายปกรณ� อรุณศรีประดิษฐ�
62033001650 นางเปมิกา อิศรางกูรฯ
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62033001651 นางสาววริศรา โชคสมบูรณ�
62033001652 นางสาวรุ+งอรุณ คําสาย
62033001653 นางสาวพัฒิยา หงษ�ทอง
62033001654 นางสาวกมลกัลย� โชคธันยนันท�
62033001655 นางสาวจันจิรา ช+วยแก=ว
62033001656 นางสาววาสินีย� ดอกกุหลาบ
62033001657 ว+าที่ร=อยตรีวรากร เครือเช=า
62033001658 นายโฆษิต จันทบูรณ�
62033001659 นางสาวกัญญณัช สีสงสาร
62033001660 นางสาวศิรประภา มณฑา
62033001661 นางจิราวรรณ สายทอง
62033001662 นางสาวอรทัย ชาญณรงค�
62033001663 นางสาวขนิษฐา เพชรดี
62033001664 นายณัฐกิตต์ิ ลาวทอง
62033001665 นางสาวธารารัตน� โพธ์ิสาจันทร�
62033001666 นางสาวนวรัตน� คุ=มพุ+ม
62033001667 นางสาวกุลนัดดา ม่ันฤกษ�
62033001668 นางสาวอลิสซา วิบูลสุตกิจ
62033001669 นางสาวนุชนาฏ จารุรัตนวิบูลย�
62033001670 นางสาววทันยา วิชาแหลม
62033001671 นางสาวพัชรี แต=ยินดี
62033001672 ว+าที่ ร.ต.ปกรณ� จงฉิม
62033001673 นางสาวสิรินภา บุญญะอติชาติ
62033001674 นางสาวสุธามาศ หม่ันกิจ
62033001675 นางสาวประภาพร วัลมาลี
62033001676 นางสาวศิริพลอย สุขาภิรมย�
62033001677 นางสาวนันทิยา นาคสวัสด์ิ
62033001678 นางสาวจิรารัตน� หงษ�เวียงจันทร�
62033001679 นางสาวนฤมล ทดสูงเนิน
62033001680 นางสาวเบญจวรรณ พ่ึงธรรมจิตต�
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62033001681 นายกชกรณ� ศรีวิมล
62033001682 นายสุภากร หงษ�โต
62033001683 นางสาวกฤติมา ลิ่มกําป?Sนทอง
62033001684 นายเฉลิมพล ชินชื่น
62033001685 นายนเรศ ประมงค�
62033001686 นางสาวหทัยชนก ดอนเจดีย�
62033001687 นายพิทยุตม� สถิตย�บ=านแปRง
62033001688 นายอดิศร รักภักดี
62033001689 นางสาวศิริรัตน� พลแสน
62033001690 นางสาวรัตติกา ถินนอก
62033001691 นายณัฐวุฒิ สิงห�เรือง
62033001692 นางสาวสราลี อินทรเสมา
62033001693 นายพีรณัฐ เม+งพัด
62033001694 นางสาวณัชชา ทองบาง
62033001695 นางสาวสุธีกานต� แก=วปMนะ
62033001696 นายเอกพจน� วิริยะพงศ�
62033001697 นายพิพิธชัย ยูงทอง
62033001698 นางสาวปพิชญา พงศ�ทอง
62033001699 นายพงศกร พันธุ�ภักดี
62033001700 นางสาวนิธิพร ก+านพรมมา
62033001701 นางสาวจิราภรณ� ศรีสุข
62033001702 นายอังกูร พ+วงสวัสด์ิ
62033001703 นางสาวจิตติรัตน� กิจแก=ว
62033001704 นางสาวปวริศา จันทร�วงค�
62033001705 นางสาวปริศณา เกตุมณี
62033001706 นางสาวนิรมล โชคธนานนท�
62033001707 นายภาคิน สุนทรวงศกร
62033001708 นายฐิติพันธุ� พันมี
62033001709 นางสาวทิพวัลย� บุตรดี
62033001710 นางสาวชลลดา พูลสุขโข
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62033001711 นายพงศ�ชนก หลงละเลิง
62033001712 นางสาวปวันรัตน� อรุณศิริวัฒนา
62033001713 นางสาวสุภัชชา สร=อยทอง
62033001714 นางสาวชุติมา คําโพธ์ิ
62033001715 นายยศพร ท+าใหญ+
62033001716 นายอักษร โพธิราชา
62033001717 นายรัฐพล อวยสําราญ
62033001718 นายพีระพล โสพิศวัฒนวงศ�
62033001719 นางสาวคณิสร มุสิกวัตร
62033001720 นางสาวพรพิมล อมรวาทิน
62033001721 นางสาวนภาพรรณ ใจดี
62033001722 นางสาวศศิธร แซ+ต้ัน
62033001723 นางสาวนวภรณ� คนทัศน�
62033001724 นางสาววชิราภรณ� ผดุงจิตร�
62033001725 นางสาววิภาภรณ� โคตะ
62033001726 นางสาวกรุณรัตน� จันทวาส
62033001727 นายศักย�ศรณ� นิตย�แสวง
62033001728 นางสาวสุริยาพร หอมเขียน
62033001729 นายธีรภัทร เอี่ยมสุนทร
62033001730 นางสาวอัญชิสา จันทร�สมวงศ�
62033001731 นายนพดล บัวเบา
62033001732 นางสาวชนัญชิดา เล็กท+าไม=
62033001733 นางสาวชัชสุดา สว+างอารมณ�
62033001734 นางสาวเบญจมาศ สงวนไว=
62033001735 นางสาววันวิสา งามขํา
62033001736 นางสาววทันยา เจริญสุขโข
62033001737 นางสาวศิริขวัญ แสนบุญศรี
62033001738 นายชรัน โซวเซ็ง
62033001739 นายศุภชาติ คุ=มเงิน
62033001740 นางสาวธาราทิพย� ธรรมชาติ
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62033001741 นางสาวศศิธร เต้ียเนตร
62033001742 นางสาวชนิดา อุณาโลม
62033001743 นางสาวนิภาพร ก=องสุรกาญจน�
62033001744 นางสาวบุษรินทร� จูอินทร�
62033001745 นายวีระ ทองงาม
62033001746 นางสาวพิมพ�วนันท� สอนผิว
62033001747 นางสาวมนัสนันท� รุ+งเรืองศรี
62033001748 นางสาวเพชรน้ําหนึ่ง ฟRางามวงศ�
62033001749 นางสาวกีรติการย� ครองระวะ
62033001750 นายอาทิวัฒน� ภมรสูตร
62033001751 นางสาวณิชกานต� ตันติโรจน�
62033001752 นางสาวปMยะภรณ� ช+างวาดเขียน
62033001753 นางสาวอัญชลี พลพยุห�
62033001754 นางสาวยุวลักษณ� ขันแก=ว
62033001755 นายรัชกฤช งามวิลัย
62033001756 นางสาวกมลทิพย� ดิษฐวงศ�
62033001757 นางสาวอารีรัตน� วังกุ+ม
62033001758 นางสาววรรณิศา ยืนวงค�
62033001759 นางสาวศญาภา ปRอมสิงห�
62033001760 นายอริยะ ฟูวงศ�สิทธ์ิ
62033001761 นางสาวคณารัตน� เฮงจํารัส
62033001762 นางสาวสุพรรษา คงกลิ่น
62033001763 นายกฤษณะ สืบเสาะ
62033001764 นางสาวพิมพ�วรีย� เชื้อทหาร
62033001765 นางสาวมธุสร ทรัพย�ศิลปW
62033001766 นางสาวรัตนาภรณ� โพธ์ิคํา
62033001767 นางสาวปุณยนุช จันทรนาค
62033001768 นางสาวศุภะนารี จันทร�เทศ
62033001769 นางสาวศิริทิพย� ย้ิมพราย
62033001770 นางสาวธารญา เถียรวัฒน�
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62033001771 นางสาวจิตรลดา วงษ�ชื่น
62033001772 นายทศพร พันธุรัตน�
62033001773 นายอนุกูล ปุยเงิน
62033001774 นางสาวสุณิษา พรหมสุข
62033001775 นายภัทรพงศ� เกตุจันทร�
62033001776 นางสาวธนพร โตบารมีกุล
62033001777 นายณัฐพล สุขอนันต�
62033001778 นางสาวพนิดา พิราชัย
62033001779 นางสาวศิริพร ต=อมคํา
62033001780 นางสาวชนม�นิภา แสงหิรัญ
62033001781 นายวัชรากร ทรัพย�สมบูรณ�
62033001782 นางสาวเสาวนีย� แววอาราม
62033001783 นางสาววันเพ็ญ ศรีใจผ+อง
62033001784 นายสิทธิศักด์ิ มนเทวิน
62033001785 นางสาวนุชวรา ประชาฉาย
62033001786 นางสาวณัฐริกา ครคง
62033001787 นางสาวเกษรา พันดี
62033001788 นางสาววันดี ชิตชิกูล
62033001789 นางสาวพรรณิดา สิทธิสร
62033001790 นางสาวอรทิพา เปล+งเจริญศิริชัย
62033001791 นายสุริยัน พรหมมา
62033001792 นางสาวสุนันทา สําเริงไธสง
62033001793 นางสาวทิวาภรณ� ทําทาน
62033001794 นายสายันต� ศรีกลัดหนู
62033001795 นางสาวพัชรพร ขาวสุวรรณ
62033001796 นางสาวนันทชา สาแลBะ
62033001797 นางสาวฑิฆัมพร วันเพ็ญ
62033001798 นายพรชัย แสงศรี
62033001799 นางนงลักษณ� ฐิตยานุวัฒน�
62033001800 นางสาวนุชนารถ ฤาเดช
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62033001801 นางสาวภราดา รักษ�ศรีทอง
62033001802 นางสาวขนิษฐา จินดาโชติ
62033001803 นางสาวดวงชีวัน น=อยวิหค
62033001804 นางสาวนริลรัล วงศ�ภีรวิศ
62033001805 นางสาวดิษยวิมล สงฆ�ปรีดา
62033001806 นายณัฐวุฒิ ทองใหม+
62033001807 นายศักรินทร� แก=วสองดวง
62033001808 นายธวัชชัย วันดี
62033001809 นางสาวภรัชฌา รุ+งหิรัญศักด์ิ
62033001810 นางสาวไพลดา หงษ�สกุล
62033001811 นางสาววิณัฐตรา กาวี
62033001812 นางสาวสมิตานัน กุลพานิช
62033001813 นางสาวพรฤดี มหาสมเหลา
62033001814 นายณัฐธิวุฒิ พุดเดช
62033001815 นางสาวภัสชญา ดิลกภากรณ�
62033001816 นางสาวลลิดา ธุระพันธุ�
62033001817 นางสาวศิริพร เลาหะเพียรพันธ�
62033001818 นางสาวธิติมา ประเสริฐแช+ม
62033001819 นางสาวธนิฎฐา เอี่ยมใจดี
62033001820 นายสันติ เนียมประยูร
62033001821 นางสาวมาริสา เดชเรือง
62033001822 นางสาววลัยศรี เต็มธนัน
62033001823 นางสาวสิรีธร สีเมฆ
62033001824 นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัย
62033001825 นางสาวชวาลา ย่ิงทวีศักด์ิ
62033001826 นายณฐมน ครองราช
62033001827 นายชัยรัชต�พงษ� เจริญพักตร�
62033001828 นางสาวกชกร หงษ�ทอง
62033001829 นางสาวคุณัญญา นาสวนขจร
62033001830 นางสาวพิชญา เท+าเทียม
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62033001831 นางสาวสุชาวดี แขกดํา
62033001832 นายภรัณยู อยู+ทรัพย�
62033001833 นางสาวพรทิพย� อ+วมประทุม
62033001834 นางสาวจิราวรรณ กลับวิหค
62033001835 นางสาวกนกกาญจน� ด+านกิตติ
62033001836 นายอภิชัย อุปพงศ�
62033001837 นางสาวขนิษฐาภรณ� ดอกรักษ�
62033001838 นางสาวอัญชัน กลิ่นพิกุล
62033001839 นายฐาปกรณ� แสงเจริญกุล
62033001840 นายธนะพัฒน� อ+างแก=ว
62033001841 นายอดิศร� เรืองรุ+ง
62033001842 นางสาวศุภรัตน� สีดาถม
62033001843 นายศุภลักษณ� จันทร�ทอง
62033001844 นายมุนินทร� มุนินทรวงศ�
62033001845 นางสาวนันทิกา ศักด์ิใหญ+
62033001846 นายวสันชัย อินนาค
62033001847 นางสาวอภิสรา อยู+เกียม
62033001848 นางสาวเพ็ญวิภา เพ็งสวน
62033001849 นายไกรสรณ� จันทร�ดีสาร
62033001850 นางสาววราภรณ� เมืองถาวร
62033001851 นางสาววรรณวิสา เทียนถวาย
62033001852 นางสาวสุทธาลินี กลางคํา
62033001853 นายศศิพงษ� จันทรัตน�
62033001854 นายกฤตภาส เพ็ชรดี
62033001855 นางสาวฐานิต ต=นสาลี
62033001856 ว+าที่ ร.ต.ปฐมพงศ� แก=วรัตน�
62033001857 นางสาวอารีย� ก่ิงมณี
62033001858 นางสาวเบญจรัตน� แก=วรัตน�
62033001859 นางสาวณัฐศิริ ปานอ+อน
62033001860 นางสาวเบญจมาศ ทองคง
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62033001861 นายรัตนพงษ� ประจักษ�จิต
62033001862 นางสาวศศิมา เรืองสิริธัญญกุล
62033001863 นางสาวอุบลรัตน� เพียรพิทักษ�
62033001864 นายธันวา ศิริวรวงศ�เจริญ
62033001865 นายอรัญQู ปMดตังถาโน
62033001866 นายสิทธิชัย พริกแก=ว
62033001867 นางฐิตาภรณ� รักราวี
62033001868 นายศราวุธ กะระพันธุนิษฐ�
62033001869 นายอนุสรณ� ใจบุญ
62033001870 นางสาวอรอนงค� แย=มพ+วง
62033001871 นายอัฐพร แผ=วภัย
62033001872 นางสาวชาริดา เลิศเจริญธรรม
62033001873 นางสาวกรภัค คงกระพันธ�
62033001874 นางสาวภูริตา กฤษสําโรง
62033001875 นายคุณกร สีลาเนียม
62033001876 นางสาวศศิประภา คําสุวรรณ
62033001877 นางสาวชลิตา นุชอิ่ม
62033001878 นายวุฒิไกร เกตุอินทร�
62033001879 นายวรพัชร แสงสุรจันทรกุล
62033001880 นายมนัสวีร� วงค�จนากุล
62033001881 นางสาวกันต�นัสสรณ� ผาสุกชีวิน
62033001882 นายจิรภัทร ชัยสุริยา
62033001883 นางสาวสุดา ตังกานนท�
62033001884 นางสาวปMยพร ศิวายพราหมณ�
62033001885 นายนวมินทร� ไพรัตน�
62033001886 นางสาวพรพิมล ศรีสุขใส
62033001887 นางสาวศรีประภา ม่ันคง
62033001888 นางสาวณัฏฑ�ฐณิชา ต้ังประเสริฐ
62033001889 นางสาวสลิลทิพย� เจริญเขต
62033001890 นางสาวนพภัสสร ศรีผาสุข

หน=า 63 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033001891 นายพงศธร โยธาจันทร�
62033001892 นางสาวขนิษฐา สามงามนิ่ม
62033001893 นางสาวณัฐรดี ปRานศรี
62033001894 นางสาวรัชฌา สร=อยสวัสด์ิ
62033001895 นางสาวภัทราธร เชาว�จิรพันธุ�
62033001896 นางสาวอารีย� ต=นเนียม
62033001897 นางสาวจินดาวรรณ สว+างจิตต�
62033001898 นางสาววิลาวรรณ ดุษฎีวนิช
62033001899 นางสาวดวงกมล บัวบาน
62033001900 นางสาววชิรา โชติรัตน�
62033001901 นางสาวชไมพร วุ+นการณ�
62033001902 นายวัลลภ ศรีสวัสด์ิ
62033001903 นายธนบัตร สามพ+วงบุญ
62033001904 นางสาวดาราวรรณ ศรีพันธุ�
62033001905 นางสาวกัญญารัตน� เมืองสมัย
62033001906 นางสาววิสาข� จันทร�สมวงค�
62033001907 นายชัชตรการ เอี่ยมสะอาด
62033001908 นางสาวภัทรวรรณ โกมลสิงห�
62033001909 นายอนุสิทธ์ิ อยู+ถนอม
62033001910 นายอรรถพล ขําจิตร
62033001911 นายศราวุธ แท+นทรัพย�
62033001912 นายไกรพล อาจสามารถ
62033001913 นางสาวศศิมาภรณ� ก=านจันทร�
62033001914 นายฉัตรชัย แก=วเทพ
62033001915 นางสาวพชรพรรณ ชัมพาลี
62033001916 นางสาวสุวนันท� แก=วเพชร
62033001917 นายทัพไทย มูลสวัสด์ิ
62033001918 นางสาวสุธีรา แก=วจําปาสี
62033001919 นางสาววัลลภา ชูฝOายครอง
62033001920 นางสาวผกามาศ ย่ิงยนต�
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62033001921 นางสาวฤทัยมาศ พงษ�หาญพาณิชย�
62033001922 นางสาวอัฐภิญญา พบสุภาพ
62033001923 นายพิสิฐ นัดสูงวงศ�
62033001924 นางสาวมยุรี ภักติวงษ�
62033001925 ว+าที่ ร.ต.ธนภูมิ ดีสุ+น
62033001926 นางสาวอารีรัตน� ศรีคําภา
62033001927 นางสาวประสิตา มอนไข+
62033001928 นางสาวนันท�นภัส ฤทธิพร
62033001929 นายกษมพันธ� ยุทธนา
62033001930 นางสาวเสาวลักษณ� แจ+มคล=าย
62033001931 นางสาวสุชารัตน� ทองดอนเอ
62033001932 นายปรายพันธุ� หาญณรงค�
62033001933 นางสาวชนัญชิดา ชิดปราง
62033001934 นางสาวเมธาวี แสงยนต�
62033001935 นางสาวพรหมพร เขียวขํา
62033001936 นางสาวณัฐชา โตBะเจริญ
62033001937 นางสาวนุชนาฏ ผิวอ+อน
62033001938 นางสาวฐาปนี กร+างปรีชา
62033001939 นางสาวกมลทิพย� ยอดแก=ว
62033001940 นางสาวปาณิสรา สินทวี
62033001941 นางสาวสมัชญา เจตนะเสน
62033001942 นางสาวสุภนิช ศุภจิตเจษฎากร
62033001943 นายวุฒินันท� ศรีพุ+ม
62033001944 นายวีรภัทร รวมทรัพย�
62033001945 นางศิริรัตน� บ+อแก=ว
62033001946 นางสาวจันทร�จิรา เต+าหลํา
62033001947 นางสาวนิสา ใจบุญ
62033001948 นางสาววราพรรณ บุญถึก
62033001949 นางสาวปรวรรณ กิตติสุบรรณ
62033001950 นางสาวจริยา เสือคง
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62033001951 นายธันยา อินทรพัฒน�
62033001952 นายเก+งกิจ วีรกุล
62033001953 นางสาวภัทรวณาวรรณ แพใหญ+
62033001954 นางสาวพรรษพร ศุภพล
62033001955 นางสาวชนนิกานต� สมพงษ�
62033001956 นางสาวภัทรวดี น้ําใจดี
62033001957 นายอภินันท� อรรคทิมากูล
62033001958 นางสาวธารทิพย� อดทน
62033001959 นายธวัช นาคบริพัฒน�
62033001960 นายรัตนะ ลิ้มเทียมรัตน�
62033001961 นางสาวณัฐนันท� ห=วยหงษ�ทอง
62033001962 นางสาวสุพัสวดี ใจซ่ือ
62033001963 นายอําพล คําขัติ
62033001964 นางสาวสุภาพร นางแย=ม
62033001965 นางสาวจิราวรรณ พลอยงาม
62033001966 นางสาวตรีสุคนธ� เสร็จกิจ
62033001967 นางสาวกัลญาณี รามัญอุดม
62033001968 นางสาวกนกวรรณ โยธินวัฒนบํารุง
62033001969 นางสาวศิริวรรณ เบญจโกศลปรีชา
62033001970 นางสาวอภิญญา ดวงแข
62033001971 นายภาคภูมิ นาวีกิจ
62033001972 นางสาวจุฑามาศ จักร�แก=ว
62033001973 นางสาวพิม เลิศทนุพงศ�
62033001974 นางสาววิภาษณีย� ศรีอุทารวงศ�
62033001975 นางสาวทิภาวรรณ ชาติไพฑูรย�
62033001976 นางสาวอ=อมสุริยา สิงคาน
62033001977 นางสาวจริยา กลิ่นขจร
62033001978 นางสาวพรสุดา อุ+นยวง
62033001979 นางสาวอิงอร งามน=อย
62033001980 นางสาวดวงกมล วงษ�ขาว
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62033001981 นางสาวนาถฤดี โชติกวนิช
62033001982 นายสิทธินันท� บุตรพุ+ม
62033001983 นางสาวฐิติรัตน� ผ+านจังหาร
62033001984 นางสาวณัฐกานต� เอี่ยมอัมพรพงศ�
62033001985 นางสาวทาริกา ทองแพง
62033001986 นางสาวพิมพิมล สุขัง
62033001987 นางสาวอุมาพร เขียวทอง
62033001988 นางสาวชนัดดา หาญทนง
62033001989 นางสาวผ+องพรรณ เพชรดีมีสกุล
62033001990 นางสาวณิชากมล ดอนเจดีย�
62033001991 นางสาววราพร แก=วแสง
62033001992 นายพิสุทธ์ิวัชร� กัลปMยะภัณฑ�
62033001993 นางสาวนันทนา พ+อตาแสง
62033001994 นางสาววิราภรณ� บุตรพา
62033001995 นางสาววราลักษณ� เกิดทอง
62033001996 นางสาวสุภัททา จําเนียร
62033001997 นายอัมรู แมกาจิ
62033001998 นางสาวชุตินันท� อิ้นมณี
62033001999 นายวรุตม� สร=างนอก
62033002000 นางสาวชลิตา ชมเชื้อ
62033002001 นายอนิก ถมยาแก=ว
62033002002 นายจิรวัฒน� ระเบียบ
62033002003 นายเอนก โพธ์ิทอง
62033002004 นางสาวธารารัตน� รอดบุญมา
62033002005 นางสาวอัจฉราภรณ� ภูษี
62033002006 นางสาวอัญธิกา อ+อนน=อม
62033002007 นายกฤษฎาภา บุตรราช
62033002008 นายถิรวิทย� เมทา
62033002009 นางสาวอรณิชา ทองโต
62033002010 นางสาวลลิตา นาชะนาง
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62033002011 นางสาวพัดสริน เทียมจันทร�
62033002012 นางสาวนิจจารีย� รักคิณีย�
62033002013 นายเฉลิมพล เสลาหอม
62033002014 นางสาวพัชรกร เอกคณาสิงห�
62033002015 นางสาวกมลชนก หมีแรต
62033002016 นางสาวธารารัตน� แดงไสว
62033002017 นายวีรพงษ� กําแพงทอง
62033002018 นางสาวลลิตา ศรีประสิทธ์ิ
62033002019 นายธนัทภัทร นิ่มนวล
62033002020 นายนันทิวรรธน� เพ็งสอน
62033002021 นายสาธิต แก=วใหญ+
62033002022 นางสาวสุดารัตน� บูชาเดช
62033002023 นายกฤษฎา ชูธัญญศักด์ิ
62033002024 นางสาวกนกวรรณ แผงดี
62033002025 นางสาวชลิตา กลีบลําดวน
62033002026 นางสาวธวัลหทัย อินทวงษ�
62033002027 นายธนวุฒิ ต้ังเจริญกิจสกุล
62033002028 นางสาวพิรนันทร� อวยพร
62033002029 นายวรพล รัตนนิช
62033002030 นางสาวรัชภร ศิลปะขจร
62033002031 นางสาววิลาวัณย� เดชใจทัด
62033002032 นายณัฐวัฒน� ดีไทย
62033002033 นางสาววรางคนาง แก+นทิพย�
62033002034 นางสาวนารีรัตน� อภิป?ญญาญาณ
62033002035 นายภาณุวัฒน� ศรีสุข
62033002036 นางสาววรารัตน� บุญเดชา
62033002037 นางสาวสุภาวดี คงทับทิม
62033002038 นางสาวมลุลี เลี้ยงบุญญพันธ�
62033002039 นางสาวกันยาวีร� สิทธิวีระกูล
62033002040 นายณัฐพงษ� ฉิมพันธ�
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62033002041 นางสาวทิพวรรณ สายบัวแดง
62033002042 นางสาวสุภาพร ญาดี
62033002043 นางสาวพนิดา อ=นพรม
62033002044 นายวชิรวิชญ� พงษ�ประพันธุ�
62033002045 นางสาววิลาวัลย� น=อยประทุม
62033002046 นางสาวสุนทรี โตชรา
62033002047 นายรุ+งคุณ ไกรพิมาย
62033002048 นายธนายุทธ� สุขวงกฎ
62033002049 นางสาวรัชฎาพร ถ่ินเขาน=อย
62033002050 นางสาวชนิกา เซงเอ็ก
62033002051 นายเชษฐ� สิงห�โต
62033002052 นางสาวณัชชา เพ่ิมทรัพย�
62033002053 นางสาวโชติกา เจนศิริภาภรณ�
62033002054 นายอดิศร วันลิภา
62033002055 ว+าที่ร=อยตรีหญิงฐานิตา ชัชไพบูลย�
62033002056 นายพิสิษฐ� บุญถนอม
62033002057 นายธนวัฒน� ยงยุทธ
62033002058 นางสาวนพาพร ปMSนเกล=า
62033002059 นายธนา รัดพัด
62033002060 นางสาวกนกกร จินดารัตน�
62033002061 นางสาววรลักษณ� ลีลาดี
62033002062 นางสาวสุธิดา แซ+อึ๊ง
62033002063 นางพนิดา ภู+ทอง
62033002064 นางสาวอินทิรา กลิ่นอบเชย
62033002065 นางสาวปรีดาภรณ� แสนใจยา
62033002066 นางสาวปสุตา รังสีวรรธนะ
62033002067 นางสาวกนกวรรณ กังวล
62033002068 นายสาโรจน� จุ=ยเจริญ
62033002069 นางสาวศรีสกุล วิสาสะ
62033002070 นางสาวชิดชนก เพชรประดับ
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62033002071 นางสาวนภัสนันท� ศักดิเศรษฐ�
62033002072 นายวรวุฒิ สีสังวรณ�
62033002073 นางสาวเนตรอนัญญา ชูเนตร
62033002074 นางสาวกัญชสรห� สุขลาภ
62033002075 นางสาวนาตยา รักดี
62033002076 นางสาวนพอนันต� จันทร�แจ+ม
62033002077 นางสาวอัญชลี ศรีอ+วม
62033002078 นางสาวสิณาพร สระทองเพชร
62033002079 นางสาวพัชรา อาจสังข�
62033002080 นางสาวสุพจน�จนา สกุลทอง
62033002081 ว+าที่ร=อยตรีหญิงอรษา อยู+เย็น
62033002082 นางสริตา สุขกุมาร
62033002083 นางสาวประกายกานต� บุญเอียด
62033002084 นางสาวพาขวัญ ผิวงาม
62033002085 นางสาวริญดา เทียมแสงอรุณ
62033002086 นางสาวจิราภรณ� ชอบงาม
62033002087 นางสาวสุนิสา กมลเชื้อ
62033002088 นายธีรดา เรืองปราชญ�
62033002089 นางสาวสุนิสา เปรมปรีด์ิ
62033002090 นางสาวศรัญญา เกตุกร
62033002091 นายพงษ�ดนัย พวงสมบัติ
62033002092 นางสาวจุฑามาศ ศรนารายณ�
62033002093 นางสาวอมรารัตน� พูลสวัสด์ิ
62033002094 นางสาวนันทนี เอมโอษฐ
62033002095 นายสศฤษ บุญชู
62033002096 นางสาวภรณ�ทิพย� บุญลือ
62033002097 นายสิทธิพล เหลืองรุ+งทรัพย�
62033002098 นางสาวอมิตรา พลัดเกตุ
62033002099 นางสาวสุภาวิณี ธรรมเจริญ
62033002100 นางสาววิลาวัลย� โกเสนตอ
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62033002101 นางสาวกีรติ บุญช+วย
62033002102 นางสาวณัฐณิชา นาวงษ�
62033002103 นางสาวจันทิมา ตองแก=ว
62033002104 นางสาวจุฬา ชมสุข
62033002105 นางสาวธราภรณ� เณรจาที
62033002106 นายศักดิธัช ฟุRงลัดดา
62033002107 นางสาวนันทิพร ศิริโฉม
62033002108 นายธนัชทัศน� มาลัยทองแก=วสุภา
62033002109 นายสุธีกานต� ปลั่งเอี่ยม
62033002110 นางสาวจริยา หวังเสล+
62033002111 นางสาวสุนิสา เตือนอุดมศีล
62033002112 นางสาวอุมารินทร� หอมเดช
62033002113 นางสาวมัณฑณา ฤทธ์ิสุข
62033002114 นางสาวปภัสสรา หมอนวดดี
62033002115 นางสาวนิตยา นนท�สุราช
62033002116 นางสาวมินตรา รุ+งเรือง
62033002117 นางสาวภัศราภรณ� สีดอกบวบ
62033002118 นายกิตติธัช ทิตวรรธนะ
62033002119 นางสาวจินต�จุฑา ฟ?งเพราะ
62033002120 นางสาวทัศน�ลักษณ� สิริณุสกุลชัย
62033002121 นางสาวเดือนฉาย ป?ญญาวุฒิวรกุล
62033002122 นายธีรพล บรรเทิงสุข
62033002123 นายพูนทวี ปMยะไตรภูมิ
62033002124 นางสาวจิตสุภา ฉายแสงประทีป
62033002125 นางสาวโสพิศตา พรหมคีรี
62033002126 นายพีระ รอดดารา
62033002127 นางสาวปวริศา แสงแก=ว
62033002128 นางสาวไอรดา ดาปาน
62033002129 นางสาวอุมาวดี หวานฉํ่า
62033002130 นางสาวกุลชนก วอนเพียร
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62033002131 นางสาวชนิกานต� สองสี
62033002132 นางสาวทิพย�สุดา ศรีบุรินทร�
62033002133 นางสาวนริศรา สังเวียน
62033002134 นางสาวกฤษณาภรณ� นูมหันต�
62033002135 นางสาวสุรทิพย� ทัศวรณ�
62033002136 นางอภิญญา คงคา
62033002137 นางสาวจุฑาพิมพ� งามดี
62033002138 นายชนวีร� ธนาจันทร�ศรี
62033002139 นางสาวญาณิศา อิ่มแก=ว
62033002140 นางสาวธนัชพร แพทย�จรัส
62033002141 นายนนทชัย บุญสวัสด์ิ
62033002142 นายจารุวัฒน� เหลืองทอง
62033002143 นางสาวศศิธร เณรบางแก=ว
62033002144 นางสาวสุธินันท� นาคมังสังข�
62033002145 นางสาวแพรวพรรณ ตุลสุข
62033002146 นางสาววราพร ฉิมพุก
62033002147 นางสาวจิราพร ปลื้มจิตร
62033002148 นางสาวอังคณา ประมงค�
62033002149 นางสาวบุณฑริกา อาจอาคม
62033002150 นางสาวกนกนุช สิรวณิชย�
62033002151 นางสาวอุบล พันธุ�อ=น
62033002152 นายณัฐสิทธ์ิ พระไทรโยค
62033002153 นางสาวณัฐมน นุ+มเนียม
62033002154 นางภาสณี เก่ียวพันธ�
62033002155 นายกัมปนาท เพ็ชรหาญ
62033002156 นางสาวกนกวรรณ แซ+ต๊ัน
62033002157 นางสาววรุณกาญจน� โกมาก
62033002158 นางสาววัชราภรณ� หวังพงษ�
62033002159 นางสาวกนกวรรณ ชีวโรจน�ณรงค�
62033002160 นางสาวป?ณฑิตาดา ปรียะธีรา
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62033002161 นายเอกชัย ย=อยหยด
62033002162 นางสาวปวลี จินดาทิพย�
62033002163 นางสาวสุธินี สีกลิ่นดี
62033002164 นางสาวสุภัทรา แซ+ตัน
62033002165 นางสาวยุพาพรรณ วรรธนะบูรณ�
62033002166 นางสาวพันธ�ประภา จันชู
62033002167 นางสาวทิพวรรณ� ทองรื่น
62033002168 นางผ+องพรรณ พุฒนาค
62033002169 นางสาวธัญญรัตน� เกตุแก=ว
62033002170 นายณรงค� กองทอง
62033002171 นายอธิวัชร อมรชัยยาพิทักษ�
62033002172 นายอรรถกร แจ=งสว+าง
62033002173 นางสาวพัชยา จันทร�เพ็ง
62033002174 นางสาวจารุพรรณ พุทธา
62033002175 นางสาววิชุดา สุเมธรัตน�
62033002176 นางสาวภรัณยา คชสาร
62033002177 นายวสันต� คําเหลา
62033002178 นายสุภธัช โตเอี่ยม
62033002179 นางสาวสุปราณี บัววัฒน�
62033002180 นางสาวเกวลิน นิลเพ็ชร
62033002181 นายก=อง กาญจนสุธา
62033002182 นางสาววรานิษฐ� อริยอัมพรวุฒิ
62033002183 นางสาวจีรนันท� นิติเศรษฐ�
62033002184 นายสกลกร ขุนศรี
62033002185 นางสาวทศพร สุวรรณพงษ�
62033002186 นายกิตติพงษ� สุขเกษม
62033002187 นายณัฐพงศ� คณาวงษ�
62033002188 นางสาวสายฝน สายทอง
62033002189 นางสาวปวีณา ตองสวัสด์ิ
62033002190 นายกฤษณะ กําจาย
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62033002191 นางสาวภัทร�สุดา ทองมีศรี
62033002192 นางสาวสุภาพร พันธ�พุฒ
62033002193 นายอธิพัฒน� ศรีทองอินทร�
62033002194 นางสาววิมลวรรณ รวดเร็ว
62033002195 นางสาวพรศิริ เพชรพวงผู=
62033002196 นายขจรศักด์ิ เกตุเทียนชัย
62033002197 นางสาวณัฏยา สวัสดี
62033002198 นางสาวจิราภา สร=อยสงค�
62033002199 นางสาวณัชชา บุสวงศ�
62033002200 นางสาวพัชราภรณ� ชูราษฎร�
62033002201 นางสาวคนึงนิตย� วิเศษสิงห�
62033002202 นางสาวกิตติภรณ� ขุนณรงค�
62033002203 นางสาวรนิชา ม่ันคง
62033002204 นายศาศวัต จงดี
62033002205 นางสาวปภาวดี ม+วงน=อย
62033002206 นางสาวสุชาดา บุญส+ง
62033002207 นางสาวฐิติรัตน� พุกปราง
62033002208 นางสาวศศิวิมล วิชาธรรม
62033002209 นางสาวปริศนา ชาวนาฟาง
62033002210 นางสาวปMยาทิพย� นิยมศักด์ิ
62033002211 นางสาวอรพรรณ ศุภผล
62033002212 นางสาวเสาวลักษณ� ตุ=มกระทึก
62033002213 นางสาวภาณุมาศ สุขจันทร�
62033002214 นายนพดล ไตรชมพูนรินท�
62033002215 นางสาวรุ+งอรุณ เกตุแก=ว
62033002216 นางสาวบุษบา อ+อนนวน
62033002217 นางสาวธิดารัตน� แสงใส
62033002218 นายเดชาธร ฐานสุรพล
62033002219 นายสมเจตน� เจียวท+าไม=
62033002220 นางสาวอนัตตา คนแรงดี
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62033002221 นางสาวบุญญาภรณ� ระวังแค=ม
62033002222 นางสาวธัญญา วีระประสิทธ์ิ
62033002223 นางสาววิภาวรรณ ศรีสวัสด์ิ
62033002224 นางสาวทิพารัตน� สุระมาตย�
62033002225 นางสาวปุณยนุช ศรีสงค�
62033002226 นางสาวศิริพร จันทร�แปRน
62033002227 นางสาวอรวรรณ ตัสโต
62033002228 นางสาวจุฑาทิพย� เล=ารัตนานุรักษ�
62033002229 นางสาวรุ+งรวี ทรัพย�เกรียงไกร
62033002230 นางสาวปรารถนา ศรีโสภา
62033002231 นางสาวขวัญฤทัย ศรีสุข
62033002232 นายจตุพงษ� พุ+มจินดา
62033002233 นางสาวกรรณิกา แก=วพรายตา
62033002234 นายศักดินนท� เกศเก้ือวิริยะนนท�
62033002235 นายฐาปกร เล็บครุฑ
62033002236 นายวรพล บัวเผื่อน
62033002237 นางสาววรินดา สุขเหม
62033002238 นางสาวชัชญนันท� วงศ�พัชราตระกูล
62033002239 นางสาวศิริลักษณ� มุกดา
62033002240 ว+าที่ร=อยตรีหญิงบุญณัฐกาญจน� จันทร�เจริญ
62033002241 นางสาวอรุณกมล โตชู
62033002242 นางสาวจิรนันท� ภูฆัง
62033002243 นางสาวเมธาวดี เถ่ือนขวัญ 

62033002244 นางสาวอภัทรสรา พันธ�สุข
62033002245 นายพรชัย ว+องจริงไว
62033002246 นางสาวกาญจนภิษก� ทะทอง
62033002247 นางสาวจิตรานนท� ภูเตศวร
62033002248 นางสาววันทนา บุตรจีน
62033002249 นายปMยะบุตร สุทธาพานิช
62033002250 นางสาววรรณวรา ศรีเริ่มสกุล
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62033002251 นางสาวอัญมณี กาญจนะโหติ
62033002252 นายชัยณรงค� ใจม่ัน
62033002253 นางสาวขนิษฐา พุทธรักษี
62033002254 นางสาวเกศรินทร� จิตตวิสุทธิกุล
62033002255 นางสาวป?ญญาภรณ� อินทร�พรม
62033002256 นางสาวปุณณภัส วังวงศ�ทอง
62033002257 นางสาวลักษณาวดี ใจวรรณ
62033002258 นายโสภณ สงเคราะห�
62033002259 นางสาวกรวีร� ทุนบุญ
62033002260 นางสาวมยุรี วุสันเทียะ
62033002261 นางสาวสุดารัตน� ยืนยัง
62033002262 นางสาวปณิตตา หวานหู
62033002263 นางสาวสิริมา สืบกระพันธ�
62033002264 นางสาวพรพิมล เชี่ยวชาญอัจฉริยะ
62033002265 นางสาวธันย�ชนก มณีคํา
62033002266 นายสิทธิพร สุภาพ
62033002267 นางสาวปนัดดา คําเที่ยง
62033002268 นายมงคลรัตน� ศักด์ิบุญญารัตน�
62033002269 นางสาวกานต�มณี ทองหลํา
62033002270 นางสาวศรารัตน� คุ=มครอง
62033002271 นางสาวอัญชลีพร ชนะอินทร�
62033002272 นางณัฐกฤตา ชาญณรงค�
62033002273 นางสาวสมฤทัย สายทอง
62033002274 นายปริวัตร� บุญญาเกิด
62033002275 นายทศพร โคกแก=ว
62033002276 นางสาวรวิภา ขวัญตา
62033002277 นางสาวอนงค�ลักษณ� ดวงแจ+มใส
62033002278 นางสุนทรี บูรณะจารุ
62033002279 นางสาวดาราณี แต+แดงเพชร
62033002280 นางสาวเมธาพร อุดมผล
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62033002281 นางสาวชนาภา สะอาดชูชม
62033002282 นางสาวมนฤดี เอี่ยมวงษ�
62033002283 นายนพณัฐ สีสง+า
62033002284 นางสาวณภัทรชา กวินกุลกานต�
62033002285 นายสิทธิศักด์ิ มงคล
62033002286 นางสาวปทุมพร มีโพธ์ิ
62033002287 นายชินปราชญ� ลับบัวงาม
62033002288 นางสาวจุฑามาศ รอดคลองตัน
62033002289 นางสาวกอบศิริ ป?วน=อย
62033002290 นางสาวกานต์ิชนิต ใจชื้น
62033002291 นายมนตรี คุ+ยทับ
62033002292 นางสาวพาณิภัค ทับทิมทอง
62033002293 นางสาวจุฑามาศ อ+อนดีกุล
62033002294 นายกิตติศักด์ิ กํ่ามอญ
62033002295 นางสาวสุภัทรศร สุธาพจน�
62033002296 นางสาวสุพัตรา ศรีภุมมา
62033002297 นางสาวเนตรนรินทร� เอี่ยมสอาด
62033002298 นายณัฐพงศ� แก=วดอนรี
62033002299 นางสาวณัฏฐนันท� แดงกํ่า
62033002300 นางสาวสิริลักษณ� พุทธสุวรรณ
62033002301 นางสาวไอลดา คล้ําจีน
62033002302 นางสาวสุธิดา แม=นเดช
62033002303 นางสาวอาริญา ใคร+ครวญ
62033002304 นางสาวปาริชาติ สุวรรณประเสริฐ
62033002305 นางสาวณัฐรัตน� วงษ�สุวรรณ
62033002306 นางสาวมณฑกานต� ผุดเพชรแก=ว
62033002307 นางสาวกัญญาวีร� สายชลดุจจินดา
62033002308 นายกฤษณุ ใจอัมพร
62033002309 นายกฤษณะ พรมฟRา
62033002310 นางสาววันวิสาข� พวงสั้น
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62033002311 นางมัณฑนา นามพลกรัง
62033002312 นางสาวสมฤดี ทองมอญ
62033002313 นายณัฐพล ข=ามสมุทร
62033002314 นางสาวพรรณิภา ป?ญญาแก=ว
62033002315 นางสาวณัฐพร อยู+เต็มสุข
62033002316 นายอภิชาติ แซ+อื้อ
62033002317 นางสาวณัฐภรณ� เส็งเจริญ
62033002318 นางสาวสุดารัตน� เนียมสุวรรณ
62033002319 นางสาวอารียา ย่ังยืน
62033002320 นางสาวปMยะดา ทองศรี
62033002321 นายชนม�วัฒน� พัดทอง
62033002322 นายสุรวัฒน� งามสม
62033002323 นายสมศักด์ิ พวงไม=
62033002324 นางสาวศิรินารถ ฟ?กบางยุง
62033002325 นายภาวิทย� เจริญสุข
62033002326 นายพงศกร ย่ิงนอก
62033002327 นางสาวจีราภา ชํานิไกล
62033002328 นางสาวสุภาภรณ� วงศ�โชติรวี
62033002329 นายอัษฎายุว� เฉิดฉันท�พิพัฒน�
62033002330 นางสาวสกุณา ครุฑดํา
62033002331 นางสาวกุสุมา มีสุข
62033002332 นางสาวรุจิรา สีแสง
62033002333 นางสาวปMยมาภรณ� ตรีรัตนไพศาล
62033002334 นางสาวเสาวณีย� หอทอง
62033002335 นางสาวนาถตินันท� ศรีอุ+นศรี
62033002336 นางสาวบุษยา พุ+มนาคแก=ว
62033002337 นางสาวชลธิชา นาเวช
62033002338 นายทศพร เต้ียเนตร
62033002339 นางสาวสุณีพร กู=พันธะวงษ�
62033002340 นางสาวมรกต เหล็กดี
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62033002341 นายชัยวัฒน� บุญมาก
62033002342 นางสาวนลินภัสร� คงรุ+ง
62033002343 นายปรีชา ขุนไพชิต
62033002344 นางสาวเกศรินทร� จันทา
62033002345 นางสาวเสาวณีย� แซ+ลิ้ม
62033002346 นางสาวอุไรพร เตจา
62033002347 นางสาวภัคจีรา ภูริวัฒนา
62033002348 นางสาวณัฏฐพัชร ชนะสิทธิชัย
62033002349 นางสาวญาฐิกาน ศิริวงค�ศิลปW
62033002350 นายอนุชา เชื้อวงศ�
62033002351 นายอานนท� เลิกลา
62033002352 นางสาวปานวดี สุขรุ+งเรืองชัย
62033002353 นายกิตติคุณ พลับสวาท
62033002354 นายวัชรพงษ� ท=าวรส
62033002355 นางสาวสุนิสา พรรษา
62033002356 นางสาวนิตยา สู=ภัยพาล
62033002357 นางสาวจิรารัตน� ราวน=อย
62033002358 นายดนัยฤทธ์ิ ประจวบสุข
62033002359 นางสาวนันทนา ทองกลั่น
62033002360 นางสาวนิศาชล วงษ�ทน
62033002361 นายกฤษณะ ผินโพธ์ิ
62033002362 นางสาวกฤติยาณี บัวทอง
62033002363 นางสาวมุจรินทร� จันทร�เนย
62033002364 นายวัชรนันท� ชิณวงศ�พรหม
62033002365 นางสาววายุภา ภูต=อม
62033002366 นายศุภวัฒก� เลื่อนสุคันธ�
62033002367 นางสาวสุภาวดี บุญแปง
62033002368 นางสาวมัลลิกา จิราทิวัฒนากุล
62033002369 นายภัทร โศภณวิจิตรศิลปW
62033002370 นางสาวนฤมล แผนสมบูรณ�
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62033002371 นางสาวสุดารัตน� กําจรกิตติคุณ
62033002372 นางสาวสุพัตรา แก=วบัวดี
62033002373 นางสาวชนาพร น+วมอ+วม
62033002374 นางสาวภัทรชา แหวนอ+อน
62033002375 นายชารินทร� เนียมศรี
62033002376 นายธเนศวร อิ่มทน
62033002377 นางสาวจันทนา ร+มลําดวน
62033002378 นางสาวหัสญา หาญกล=า
62033002379 นางสาวธนาวดี บุญทรัพย�
62033002380 นายศุภกิจ มนัสป?ญญากุล
62033002381 นางสาวอรชิสา อ+อนเที่ยง
62033002382 นายสุกฤษฎ์ิ มีกอง
62033002383 นางสาวศศิวิมล เข็มประดับ
62033002384 นางสาวศรสวรรค� นามประเสริฐ
62033002385 นางสาวณัฐนรี ทับทัง
62033002386 นายฐิติศักด์ิ พลไชยมาตย�
62033002387 นางสาวณัชภรณ� โพธิสังวาล
62033002388 นางสาวชนัดดา แก=วกัณฑ�
62033002389 นางสาวศจี ไชยอ=วน
62033002390 นางสาวนันทนา สร=อยสูงเนิน
62033002391 นางสาวอารีรัตน� ศรีบัวสด
62033002392 นางสาวอุมาภรณ� พูลสวัสด์ิ
62033002393 นางสาวโชติกา ทับทิม
62033002394 นางสาวกรชศา คชพงษ�
62033002395 นายธงชัย พิพัฒน�ไพศาล
62033002396 นายปรเมศร� ไทรหอมหวล
62033002397 นายณัฐพล ศรีสอาด
62033002398 ว+าที่ ร.ต.หญิงสุคนนภา ตันติธนาพร
62033002399 นางสาวภัทราพร สิทธิวงค�
62033002400 นางสาวศรารัตน� เลิศบุปผาสุวรรณ
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62033002401 นายอนันต� วงศ�สวรรค�
62033002402 นางสาวไอยติญา เกตุมณี
62033002403 นางสาวทิพย�สุมนต� แก=วเจริญ
62033002404 นายกฤช รัตนบุรี
62033002405 นายสุขุม ทิพเบ็ญจะ
62033002406 นายสุวิจักขณ� เนตรสุข
62033002407 นายธงชัย ปุณประวัติ
62033002408 นางสาวกาญจน�หทัย งามวัน
62033002409 นางสาวณัฐธีรยา ธรรมมา
62033002410 นายธนิสพล แก+นไทย
62033002411 นางสาวธัญลักษณ� โคตรนารา
62033002412 นางสาวกานติมา อ+อนธนู
62033002413 นายณฐพล มีผล
62033002414 นางสาวอุบลรัตน� จันทร�ประเสริฐ
62033002415 นางสาวสุชาฎา สุเสนา
62033002416 นางสาวจุฑาวรรณ หินอ+อน
62033002417 นางสาวสุภาพร พิมพ�จันทร�
62033002418 นางสาวอริสา เหมือนสวน
62033002419 นางสาวอุมาพร ธรรมจง
62033002420 นางสาวฤทัยวรรณ คําดี
62033002421 นายสุรศักด์ิ ไขศรี
62033002422 นางสาวรุจิษยา สว+างประเสริฐ
62033002423 นางสาวศิริพร พูลสําราญ
62033002424 นางสาวมุกดาวรรณ ชูเนียม
62033002425 นายศราวุฒิ ด=วงเก้ือ
62033002426 นายภัทรพล ตันตระกูล
62033002427 นายธนิสสร รื่นสุคนธ�
62033002428 นางสาวนิภาพร คงเสือ
62033002429 นางสาววศินี สีนิล
62033002430 นางสาวพรลดา ดํารงค�ธวัชชัย
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62033002431 นางสาวธฤตาณัฏฐ� พวงไพโรจน�
62033002432 นางสาวอาสยา อุ+นจิตต�
62033002433 นางสาวนพวรรณ ลําดวล
62033002434 นางสาวพิชชากร ม่ิงขวัญ
62033002435 นางสาวพนิดา ปลั่งกลาง
62033002436 นางสาวธนภรณ� เย็นสถิตย�
62033002437 นางสาวภวิกา ไตรตรงสัตย�
62033002438 นางสาวปวีณา ธงชัย
62033002439 นางสาววิจิตรา มาลารักษา
62033002440 นางสาวจุฑามาศ พูนวศินมงคล
62033002441 นางสาวจุฑามาศ ฉัตรกรด
62033002442 นางสาวชนากร พจนารถ
62033002443 ว+าที่ร.ต.ทนงศักด์ิ หอมขจร
62033002444 นายพีระพันธ� บุตรจันทร�
62033002445 นายณัฐพงศ� ผิวผาด
62033002446 นางสาวอัญพร วันทอง
62033002447 นางสาวสุภาวิตา หมึงประเสริฐ
62033002448 นายวายุ สว+างจิตต�
62033002449 นายธีรศักด์ิ วิเศษอนุพงศ�
62033002450 นายสุรพงศ� คนึงคิด
62033002451 นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุ=ย
62033002452 นายฉัตรชัย แก+นธรรม
62033002453 นายณัฐพล เนียมไผ+
62033002454 นางสาวนภธิดี น=อยเซีย
62033002455 นางสาวพรทิพย� เพียรทอง
62033002456 นางสาวสุวนันท� พิบูลย�
62033002457 นางสาวรัตนะ สุริหะ
62033002458 นางสาวณัฐกานต� ปMSนเพชร
62033002459 นายคุณาพร เนตตกุล
62033002460 นายภควัต อ+อนดีกุล
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62033002461 นายจิรัฐติ กาญจนภิญโญ
62033002462 นางสาวศิวพร อุปถัมภ�
62033002463 นายวิศรุต ฮามะ
62033002464 นายวรุฒ วันคํา
62033002465 นางวันวิสา พ+วงพินิจ
62033002466 นางสาวดวงนภา หนูนันท�
62033002467 นางสาวปารีณา หอมสกุล
62033002468 นางสาวนวลวงศ� สุมโนจิตราภรณ�
62033002469 นางสาวนิศารัตน� พูลวัน
62033002470 นางสาววิไลพร กะลําพัก
62033002471 นายอภิรักษ� แกมเกตุ
62033002472 นางสาวปานเลขา ปานรอด
62033002473 นางสาวภัทรานิษฐ� จุลภักด์ิ
62033002474 นางสาวนุชรีย� วัฒนสุนันท�
62033002475 นางสาวชนิกานต� ปMSนม+วง
62033002476 นายณัฐพล อุดชาชน
62033002477 นายกิตติภัทร� วรรณาโส
62033002478 นายณัฐกุล พนารัตนะโสภณ
62033002479 นายจรินทร� นาคน=อย
62033002480 นางสาวนุสบา พรหมวัน
62033002481 นางสาวอรจิรา ฉิมมา
62033002482 นางสาวพัสญา ศรีโกมล
62033002483 นางสาวเพ็ญนภา ทิมทอง
62033002484 นายภัทร ภัททิยากูล
62033002485 นางสาววรรทณี เทศพุ+ม
62033002486 นางสาวอัจฉรีวรรณ กลิ่นประเสริฐ
62033002487 นางสาวจุฑามาศ แลวลิด
62033002488 นายนครินทร� ขันทเขตต�
62033002489 นายนฤพงศ� ขนอนคราม
62033002490 นางสาวนภาพร ชื่นจิตร
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62033002491 นางวิลาวัลณ� ธรรมวิชิต
62033002492 นางสาวศศิธร ปลาอ+อน
62033002493 นายพรพรหม กอบเพ็ชรหยก
62033002494 นายสิทธิชัย ศรียางนอก
62033002495 นายวิทวัส รักสุทธี
62033002496 นายบวรรัตน� สุริยะไพบูลย�วัฒนา
62033002497 นางสาวเปรมิกา สมสุข
62033002498 นางสาวสุนิสา สุขรักษ�
62033002499 นางสาวปวรรัตน� อิ่มแก=ว
62033002500 นางสาวศกลรัตน� จารุเมฆิน
62033002501 นางสาวชนิสรา ปทุมารักษ�
62033002502 นางสาวป?ทมา เซ่ียงหลิว
62033002503 นางสาวกัญญานิษฐ� ภัทรเย็นใจ
62033002504 นางสาวสิริพัชร จิรจีรังชัย
62033002505 นายศุภวิทย� อิ่มนุกูลกิจ
62033002506 นายเอก อมรฤทธิกุล
62033002507 นางสาวจุฬาลักษณ� ทุ+มขํา
62033002508 นายเจษฎากร ศรีล้ํา
62033002509 นางสาวสุภาพร ศรีทอง
62033002510 นางสาวศศิธร งามเปราะ
62033002511 นายพงศธร ดอนเจดีย�
62033002512 นายศิรวิชญ� เพชรลาย
62033002513 นางสาวสิรินาถ นอสิทธ์ิ
62033002514 นายเอกพันธ� ปานเผือก
62033002515 นางสาวอาทิตยา แนมไส
62033002516 นางสาววราภรณ� ทองสุข
62033002517 นางสาวศิริวรรณ ทรศัพย�
62033002518 นายชวภณ แสงประสิทธ์ิ
62033002519 นางสาววรางคณา กลิ่นประยูร
62033002520 นายชาตชนก อินทรบุตร
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62033002521 นางสาวอัจฉรา พินิจพงษ�
62033002522 นางสาวหัทยา ไกรวงค�
62033002523 นางสาวบุศรา สวยล้ํา
62033002524 นางสาวพิมพาพร อินแถลง
62033002525 นายสุพจน� เกียวสัมพันธ�
62033002526 นายอรรถพล ตุ=มแก=ว
62033002527 นางสาวจิฑาภรณ� ภูมิภักดี
62033002528 นางสาวสิริพร สางห=วยไผ+
62033002529 นางสาวกรรณิกา ชัยมาลา
62033002530 นางสาวกุลภัสสรณ� ตนภู
62033002531 นางสาววิชาภรณ� แสงเงิน
62033002532 นายนพคุณ ห+วงทอง
62033002533 นางสาวญาดา จันทมะณี
62033002534 นางสาวนฤมล นุ+มเจริญ
62033002535 นางประภาพร แก=วกงพาน
62033002536 นางสาวสุวรัศม์ิ อุ+นน=อย
62033002537 นางสาวบุณยนุช บานเย็น
62033002538 นางสาวสุธิตา สีหนู
62033002539 นายนรสิทธ์ิ เสียงใหญ+
62033002540 นางสาวจีรนันท� ทองใหม+
62033002541 นางสาวสโรชา จิระศิริโชติ
62033002542 นางสาวปุณิกา โพธ์ินิยม
62033002543 นางสาวชนาภัทร หิรัญปาน
62033002544 นางสาวขวัญชนก ฉางทรัพย�
62033002545 นางสาวจริยา รักษา
62033002546 นางสาวจารุวรรณ ธรรมวัตร�
62033002547 นายอวยชัย บัวเกศ
62033002548 นางสาวอันธิกา หอมทอง
62033002549 นางสาวณัชชา แชจอหอ
62033002550 นางสาวธันวาพร อัครพงษ�ไพบูลย�
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62033002551 นางสาวอุษณิษา กะสิรักษ�
62033002552 นายวิวัฒน� จันทร�เต็มดวง
62033002553 นางสาวปภาวี เนียมทับ
62033002554 นางสาวเจริญรัตน� มากมี
62033002555 นางสาวพรพิมล บานไม+รู=โรย
62033002556 นางสาวอัญมณี ธันทมาตร
62033002557 นางสาวนิรมล เคลือบสําราญ
62033002558 นางสาวศญานุต โวหารลึก
62033002559 นายอัครชัย เอี่ยมอาษา
62033002560 นางสาวกัญรัสม์ิ ผุดผาดกุลเศรษฐ�
62033002561 นางสาวรินทร�ลิตา จิรวิเชียรฉัตร
62033002562 นางสาวปวิตรา กาญจนถวัลย�
62033002563 นางสาวสุรภา อ+อนจันทร�
62033002564 นางสาวนุชนารถ นนพิภักด์ิ
62033002565 นางสาวรุ+งนภา เหมทานนท�
62033002566 นางสาวสิรีธร โพธ์ิศรี
62033002567 นางสาววรกาญจน� นวมนาคะ
62033002568 นายกฤษณพงษ� แสงแก=ว
62033002569 นายเจษฎาวัจน� ดําแก=ว
62033002570 นางสาวกนกวรรณ พลศร
62033002571 นายชนกพล ศิริพิรุณ
62033002572 นางสาวสุภาวดี บ+อนิล
62033002573 นางสาวสุดารัตน� ปริญญาภรณ�
62033002574 นางสาวภัทรวดี หงษ�ทอง
62033002575 นายปฐวี ธรรมจง
62033002576 นางสาวธัญชนก จันทร�หลวง
62033002577 นางสาวอิษณาพร ไชยสุริยงค�
62033002578 นางสาวพรพิมล เกิดฤทธ์ิ
62033002579 นางสาวปนิตา อิ่มทรัพย�
62033002580 นางสาวโสรยา หงษ�ยนต�
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62033002581 นางสาวรัชธิดา นิลมานนท�
62033002582 นายสืบพงษ� เนียมภู
62033002583 นางสาวสุภาพร ละออเอี่ยม
62033002584 นายธนัท สุทธิพงศ�เกียรต์ิ
62033002585 นางสาวกวินนาถ สุขเอียด
62033002586 นางสาวน้ําผึ้ง ไกลอินทรี
62033002587 นายอดิศร ชาวบ=านใหม+
62033002588 นางสาวสุจิตรา อ+อนสัมพันธุ�
62033002589 นางสาวขนิษฐา พรหมเทพ
62033002590 นางสาววิลาณี มากภู+
62033002591 นางสาวมนัสวี ศรีรักษ�
62033002592 นางสาวกมลทิพย� แก=วชิงดวง
62033002593 นางสาวอรทัย กองขุนชาติ
62033002594 นางสาวศศิธร จันทร�กล+อม
62033002595 นายธรรมนูญ มะโนรมณ�
62033002596 นางสาวนูรอัยนา ยูโซBะ
62033002597 นางสาวนพรัตน� ชาญชัยผล
62033002598 นายอรรถพล จังอินทร�
62033002599 นายธนภัทร เสาร�ทอง
62033002600 นายกันตณัช จ=อยร+อย
62033002601 นางสาวกรรณิการ� บุญอ+อน
62033002602 นางสาวสุจิตรา เมฆอินทร�
62033002603 นางสาวเกศรินทร� ทองลอย
62033002604 นางสาวเยาวลักษณ� เมธสาร
62033002605 นายภัคประวีร� นันท�ธนะวานิช
62033002606 นางสาวกัลยา ถึงเสียบญวน
62033002607 นางสาวภาวินี สระสินทร
62033002608 นางสาวนิลาวรรณ คชาชื่น
62033002609 นางสาววาสนา จันทร�ไพจิตร
62033002610 นายคมทวน สอสอาด
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62033002611 นางสาวขวัญกมล พ่ึงตน
62033002612 นางสาวปพิชญาพร เกตุสง+า
62033002613 นางสาวอมรรัตน� คําแปง
62033002614 นางสาวอารีรัตน� เนียมหอม
62033002615 นายศุภกิจ ทองศรีเมือง
62033002616 นางสาววิจิตรา ยางทอง
62033002617 นายนฤชัย แฝงอิน
62033002618 นางสาวศิริญาภรณ� ชูสาย
62033002619 นายสรรทัด รูปสม
62033002620 นางสาววริษฐา บุญนําศิริจิต
62033002621 นางสาวณัชชา จันทร�เสมา
62033002622 นางสาวสายธาร เทพมนต�
62033002623 นางสาวจิตสุชาต� โชติชม
62033002624 นางสาวจุฑามาศ ทองคํา
62033002625 นางสาวศุภานันท� เม้ียนศรี
62033002626 นายเอกบุรุษ สังข�อยู+ดี
62033002627 นายพลวัฒน� จันทร�แจ+ม
62033002628 นางสาวนิลเนตร ดีสุ+น
62033002629 นางสาวกนกวรรณ กินโนนกอก
62033002630 นายภัทรพล นันดี
62033002631 นางสาวกัญญามาศ นาคชํานาญ
62033002632 นายพิษณุ ถ่ินอุบล
62033002633 นายนัฐธี บัวเจริญ
62033002634 นางสาวนฤภร ไม=สังข�
62033002635 นายสุนทร ปฐมชัยรุ+งเรือง
62033002636 นางสาวนภารัตน� นิลโพธ์ิ
62033002637 นายสุรศักด์ิ สีดารอด
62033002638 นางสาวหทัยพร ไตรรัตนประพันธ�
62033002639 นางสาวอาจรินี กุญชรกิตติคุณ
62033002640 นางสาวสายฝน แดงสุวรรณ
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62033002641 นางสาวมัทนา โบอ+องเจริญชล
62033002642 นายวรพงศ� ศรีวิโน
62033002643 นางสาวอรณิชา ทองสัมฤทธ์ิ
62033002644 นายภาณุพิชญ� ปMยนุสรณ�
62033002645 นายณัฐวุฒิ พุ+มพฤกษ�
62033002646 นางสาวณิชนันท� หอมอุดม
62033002647 นางสาวกฤษฎาภา แก=วศรีงาม
62033002648 นายดิชพล พูลเปPSยม
62033002649 นางศิริทรัพย� สมใจ
62033002650 นางสาววิภาวดี ลิ่มเต็ก
62033002651 นางสาววลัญช�รัตน� อ+วมอ=อ
62033002652 นางสาวพนัสดา เติมอารมย�
62033002653 นายจิรศักด์ิชัย อุทัยทอง
62033002654 นางสาวกนกวรรณ วงศ�เครือศร
62033002655 นางสาวคุณาทัย วรรณเหวก
62033002656 นางสาวสว+างจิตต� เอี่ยมสําอางค�
62033002657 นางสาวธิติภรณ� วงษ�หอมเนียม
62033002658 นายธีรศักด์ิ วานิชพงษ�พันธุ�
62033002659 นางสาวจุฑามาศ พ+อค=า
62033002660 นางสาวการะเกตุ โบอ+องเจริญลาภ
62033002661 นางสาวเบญจวรรณ อินทร�ป?ญญา
62033002662 นางสาวอุษณา ฤทธ์ิขจร
62033002663 นางสาวมลิวรรณ ธาตุนรินทร�
62033002664 นางสาวมลระวี สดากร
62033002665 นางสาวกวีรัตน� แสงสินไชย
62033002666 นางสาวนิภาภัทร� รักชาติ
62033002667 นางสาวปMยะวรรณ พจนปริญญา
62033002668 นางสาวเกวลิน โพคัยสวรรค�
62033002669 นางสาวจันทร�เพ็ญ ตุ=มทอง
62033002670 นางสาวกุลวดี บุญชะม=อย
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62033002671 นางสาวชลิตา รุ+งเรือง
62033002672 นายจีระยุทธ บัวเพชร
62033002673 นางสาวปภาพิศา สีผึ้ง
62033002674 นางสาวญาณิศา เธียรสุขสันต�
62033002675 นายวิโรจน� บุญกล=า
62033002676 นางสาวธนัชชา ตามประทีป
62033002677 นางสาวญาราภรณ� ชาญชํานิ
62033002678 นางสาวกัญญาวีร� วงษ�น=อยศรี
62033002679 นายทศพล เสมรับ
62033002680 นายไวทยา สุขสมัย
62033002681 นางสาวณัฐชากรณ� บุญแสง
62033002682 นางสาวธัญวลัย คุณฮวย
62033002683 นางสาวจารวี รื่นจิตต�
62033002684 นางสาวสุกัญญา กฤติยา
62033002685 นางสาวภาวิณี แสนสง+า
62033002686 นางสาวกิตติมา บริบูรณ�
62033002687 นางสาวปภาวรินท� เหง่ียมจุล
62033002688 นางสาวสมศรี มหาผล
62033002689 นางสาวภัทรวดี จงชนะวิชัยชาญ
62033002690 นางสาวจุรีภรณ� คชเสนีย�
62033002691 นางสาวจิตรวดี เพ็งภิญโญ
62033002692 นายจักรกฤษณ� ตรีแดงน=อย
62033002693 นางสาวรัตนพร ชาติมนตรี
62033002694 นางสาวนิดา สุกสี
62033002695 นางสาวฐิติพร ขวัญชัย
62033002696 นางสาวนาถชนก พันธุ�ศักด์ิ
62033002697 นางสาวธัญญารัตน� สาลี
62033002698 นางสาวอรอนงค� พรหมพา
62033002699 นางสาวศมนวรรณ ปMSนกุมภีร�
62033002700 นางสาวสุจารี ปฐมานุรักษ�
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62033002701 นางสาวอัญมณี ประหยัดทรัพย�
62033002702 นายสุวัธจชัย เพ+งพินิจ
62033002703 นางสาวนุชนาฎ หนูเรือง
62033002704 นางสาวจุรีภรณ� หม่ืนศรี
62033002705 นายภูวดล เนตรสว+าง
62033002706 นางสาวปMยธิดา รัศมี
62033002707 นางสาวกัญญาวีร� ฉลองพล
62033002708 นางสาวกิตติยา กิจเกตุ
62033002709 นางสาวศิริประภา นิยมวงษ�
62033002710 นายรชต ปลอดปล=อง
62033002711 นางสาวอุษณีษ� สันติอารีย�
62033002712 นายนัฐภูมิ วิริยาภรณ�โสภณ
62033002713 นางสาวภัทราภรณ� ภู+ศรีเหม
62033002714 นางสาวธนัสนี จ่ีสูงเนิน
62033002715 นายชนินทร� ดวงประทีป
62033002716 นางสาวกนกวรรณ มัคสิงห�
62033002717 นางสาวกนกวรรณ� ไตรทิพย�
62033002718 นายอลงกต แก=วห=าประการ
62033002719 นางสาวเสาวณีย� โพธ์ิทอง
62033002720 นางสาวปุณณภา วันเพ็ญ
62033002721 นายปริวรรต พรหมรักษา
62033002722 นางสาวมัทรี สมบูรณ�บัติ
62033002723 นางสาวนุชจรี สินทอง
62033002724 นางสาวนภัสวรรณ โอนอิง
62033002725 นางสาววรนันท� ว+องวรพรกุล
62033002726 นางสาวอัญชลี พิพัฒ
62033002727 นางสาวสุทิมา อุ+นราด
62033002728 นางสาวเมชาวี ย้ิมยวน
62033002729 นายขวัญชัย ทองดอนจิว
62033002730 นายปกรณ� ใจเก+งกาจ
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62033002731 นายอรรถพล โพธ์ิจันทร�
62033002732 นางสาวปาริสา จินดาเพ็ง
62033002733 นางสาวพรพรรณ คล=ายจินดา
62033002734 นางสาววราลี พันสุรินทร�
62033002735 นางสาวธนิดา ฮวดพิทักษ�
62033002736 นางสาวสุชาดา เสวตสูตร
62033002737 นางสาวปMยะนุช พูนพนัง
62033002738 นางสาวม่ิงขวัญ นาคหัสดี
62033002739 นางสาวภณุดา ยังย้ิม
62033002740 นางสาวเสาวณีย� ธานีรัตน�
62033002741 นางสาวประกายมาศ กําแพงแก=ว
62033002742 นางสาวคชาภรณ� ไกรวงศ�
62033002743 นางสาวปรางทิพย� พ+วงปาน
62033002744 นางสาวกวินทรา ศรีถนัด
62033002745 นางสาวจุฬาลักษณ� บุญนํา
62033002746 นายอิทธิ อยู+ม่ัน
62033002747 นายธนพล ต้ังกิจสถาพร
62033002748 นางสาวสมัญญา อบเชย
62033002749 นายณัฏฐชัย งามดี
62033002750 นางสาวกาญจนา นุชประดิษฐ�
62033002751 นางสาวเบญจรงค� แซ+หลิ่ม
62033002752 นางสาวนิษฐ�ธรีย� เพ็ชรเก้ือ
62033002753 นางสาวลัลน�ลภัฏ ชื่นอารมณ�
62033002754 นางสาวจีรนันดา ทับยาง
62033002755 นายคมสันต� ทองเชื้อ
62033002756 นายณกานต� จันทร�ม่ันใจ
62033002757 นางสาวศิวัชญา อนันสลุง
62033002758 นางสาวอภิญญา วิณโรจน�
62033002759 นางสาวสิริพร ประทุมารักษ�
62033002760 นางสาวธีรภรณ� เรือนนุช
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62033002761 นางสาวกรองแก=ว นาคกลั่น
62033002762 นางสาววราภรณ� สามฉิมโฉม
62033002763 นางสาวเกศิณี สีมา
62033002764 นายสุรัชพล สุขจงเจริญ
62033002765 นางสาวพิษยานันท� ภัทรนุวงศ�
62033002766 นายพีระพล จงจินากูล
62033002767 นายณัฏฐ� ฟุRงเหียน
62033002768 นายยศพร ทัดเสือ
62033002769 นายวสันต� อรุณรุวิวัฒน�
62033002770 นางสาวนาถยา พรมแก=ว
62033002771 นางสาวชุติมณฑร� นันทพันธ�
62033002772 นางสาวกมลรัตน� คําสิงห�
62033002773 นายสรัญQู ปMSนแหวน
62033002774 นางสาวจุฑากาญจน� ม่ันเสน
62033002775 นายปรีดี ทองบ=านทุ+ม
62033002776 นายประสพโชค อันจิต
62033002777 นายภูมิภัทร เพชรน=อย
62033002778 นางสาวชุติกานต� ป]กทรัพย�
62033002779 นางสาวณัฐริกา แจ+มจันทร�
62033002780 นางสาวกนกพรรณ อาจหอม
62033002781 นายณพจน� จงรุ+งโรจน�
62033002782 นายวัชรชัย ทัดรัด
62033002783 นายมารุต จุนเจือ
62033002784 นางสาวซาอีดะห� ลาเตBะ
62033002785 นายณัฐวัส กลิ่นน้ําหอม
62033002786 นายเกียรติศักด์ิ ทับทิม
62033002787 นายอรรถชัย กลิ่นคําหอม
62033002788 นางสาวเนตรนภา ทองชมภูนุช
62033002789 นางสาวสุจิตตรา เก+งตรง
62033002790 นางสาวศกุนย�พัชญ� พรรณ�รายน�
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62033002791 นายกิตติพศ ซงเขียวชุมพล
62033002792 นายเกียรติศักด์ิ นวลย+อง
62033002793 นางดวงกมล ก+องแก=วรัศมี
62033002794 นางสาวอัญชิตา แหวนเงิน
62033002795 นายวรวุฒิ ฟ?กแตง
62033002796 นางสาวเพียงพิศ พรหมฉํ่า
62033002797 นายทัชชกร มณีกิจ
62033002798 นายนัฐสิทธ์ิ บุญถนอม
62033002799 นางสาวดวงกมล เข็มทอง
62033002800 นางสาวกุสุมา แขวงนคร
62033002801 นางสาววิไลวรรณ จูเมฆา
62033002802 นายฐิติวัชร� ชาญสิทธ์ิจิรากุล
62033002803 นายภราดร ปลอดอ+อน
62033002804 นายณัฐพร คํามะนาง
62033002805 นายชวลิต ซ้ิมสมบูรณ�
62033002806 นางสาวจุรีรัตน� ศรีอรุณ
62033002807 นางสาวฐิติพร คล=ายคลัง
62033002808 นางสาวสรญา ชูธรรม
62033002809 นางดลยา หนูไทร
62033002810 นายบุญฤทธ์ิ พุฒซ=อน
62033002811 นางสาวนรินธร สมาน
62033002812 นายณัฐ ดิษสกุล
62033002813 นายธรรมนูญ ก=านเหลือง
62033002814 นายกิติพงศ� กาฬภักดี
62033002815 นายณัฐพล บุญพยุง
62033002816 นางสาวอุษาวดี มีเดช
62033002817 นางสาวบุญธิดา ศิริรัตน�
62033002818 นางสาวพิมพร พ+อบาล
62033002819 นางสาวสุดารัตน� มหามิตร
62033002820 นายเจตรินทร� สมทรัพย�
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62033002821 นางสาวณัฐิชา ปานทองมาก
62033002822 นางสาวณัทธมนกาญจน� ไทรสังขกุลพร
62033002823 นายทศพร อําพนันต�
62033002824 นายวรายุทธ ศิริอัฐ
62033002825 นายอิทธิพัทธ� เจริญศรีธนกุล
62033002826 นางสาวปMยนุช วงศ�กําภู
62033002827 นายอนุวัฒน� จันทร�ขาว
62033002828 นางสาววริศรา รอดน=อย
62033002829 นางสาวนันท�นภัส จอมทอง
62033002830 นางสาวอัญชิสา สืบชัย
62033002831 นางสาวจิรัฏฐ� จินดาอินทร�
62033002832 นางสาวอรุณรัตน� สิทธิชัย
62033002833 นางสาวชัชฎา แก=วมี
62033002834 นางสาวณัฐรินีย� ชื่นใจ
62033002835 นายทรงพล พุ+มสิน
62033002836 นางสาวบุษกร สามบุญลือ
62033002837 นางสาวณัฐรุจา วงศ�จันทร�เจริญ
62033002838 นายอาทิตย� เรืองเนตร
62033002839 นางสาวจิรภิญญา ศิลปศาสตร�พิริยะ
62033002840 นายกิตติ สุวรรณประทีป
62033002841 นางสาวสิริกาญจน� นกแก=ว
62033002842 นางสาวปนัดดา แตงเงิน
62033002843 นางสาวเอมอร แคล=วโรคา
62033002844 นางสาวสุธัญญา โพธ์ิงาม
62033002845 นางสาวศศิธร ชื่นใจ
62033002846 นายธนวัฒน� สายสินธุ�
62033002847 นางสาวผกาวรรณ ทองนา
62033002848 นางสาวสุธิดา เอี่ยมนาคะ
62033002849 นางสาวกมลชนก อยู+เอี่ยม
62033002850 นางสาวอาภัสรา พจน�ปฏิญญา
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62033002851 นายเรืองศักด์ิ อุ+นรั้ว
62033002852 นางสาวอมลรุจี สุขนิรัตน�
62033002853 นางสาวสุทธิดา จันทร�วาววาม
62033002854 นายสมประสงค� ทองก=อน
62033002855 นางสาวธัญชนิต แก=วประไพ
62033002856 นางสาวพิมพ�ชนก สิทธิสาร
62033002857 นายกฤษณภัทร แก=วจีน
62033002858 นางสาวปMยะวรรณ บูรณะแพทย�
62033002859 นายไชยพจน� เบญจวรรณ�
62033002860 นางสาวณัฏฐ�ชุดา เหลืองเรือง
62033002861 นางสาวธนัชพร แสวงสุข
62033002862 นางสาวธนาภา วงษ�ป?ญญา
62033002863 นางสาวนันทวรรณ ทับทิมงาม
62033002864 นางสาวนุจรี มีพุ+ม
62033002865 นางสาวสุมิตรา เอี่ยมล=าย
62033002866 นายป?ญญา อินสว+าง
62033002867 นางสาวบัณฑิตา อ+อนแก=ว
62033002868 นางสาวเสาวลักษณ� สกุลทอง
62033002869 นางสาวศิริรัตน� คํารักษา
62033002870 นางสาวเบญจวรรณ สมเหมาะ
62033002871 นางสาวสุจาภรณ� ธารณะกลาง
62033002872 นางเบญญาทิพย� อยู+ดี
62033002873 นางสาวศรีสุดา ศรศิลปW
62033002874 นางสาวนภวรรณ ผลทวีทรัพย�
62033002875 นางสาวสุนิศา อุดหนุนเผ+าพงษ�
62033002876 นางสาวณรีรัตน� เพ็งวัน
62033002877 นางสาววาสนา มโหฬาร
62033002878 นายวีระพัน ดวงทิพย�
62033002879 นายวสุพล วงศ�ทวีทรัพย�
62033002880 นางสาวสิริวิมล สมยันพล
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62033002881 นางสาวสมรักษ� สอนดี
62033002882 นางสาวจิตติมา เต็มคอน
62033002883 นางสาวอริยา ม+วงคล=าย
62033002884 นายสมควร บัวสองสี
62033002885 นางสาวสุพิชญา ประเคน
62033002886 นางสาวจารุณี จันชูกลิ่น
62033002887 นางสาวจุฬาลักษณ� บัวหลวง
62033002888 นางสาววิจิตรา ประสิทธ์ิเพ่ิมพร
62033002889 นายกฤชนนท� ตุลยานนท�
62033002890 นางนิตยา มัชฌิมสถิตย�
62033002891 นางสาวอวิกา หอมหวล
62033002892 นางสาวรัชนีกรณ� คงหมุน
62033002893 นางสาวสุพัตรา แดงสกล
62033002894 นายพีระศักด์ิ แดงจันทึก
62033002895 นางสาวพิจิตรา บุญเกิด
62033002896 นางสาวป?ญลาลี ฤาชัยสา
62033002897 นางสาวอุไร สุทธิวงศ�ษา
62033002898 นายพีรวัฒน� นาควัชระ
62033002899 นายอรรถสิทธ์ิ ประมงค�
62033002900 นางสาวจารุวรรณ ปูวิเมฆ
62033002901 นางสาวนัดนฤมล ปMSนสุวรรณ�
62033002902 นางสาวอรียา หวังถนอม
62033002903 นายกานต� พันธ�เพ่ิม
62033002904 นายศุภวิชญ� ตันติรังสี
62033002905 นางสาวโชติวรรณ สุกิตไพบูลย�
62033002906 นายพงษ�ศิริ เกษตรังกูร
62033002907 นายสิรวิชญ� ธารไพฑูรย�
62033002908 นางสาวกนกวรรณ รวดเร็ว
62033002909 นางสาวกัญจน�ชญา ธงศิลา
62033002910 นางพัชราภร คงอาศัย
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62033002911 นางสาวฐิติมา ชูใหม+
62033002912 นางสาวชาลิสา เอียดช+วย
62033002913 นางสาวนิรชา จับจิต
62033002914 นายสุภัทรชัย อาคม
62033002915 นางสาวชไมพร นาคินทร�สิริชัย
62033002916 นางสาวกันฑิมา ยางสวย
62033002917 นางสาวจันทรา แย=มสําราญ
62033002918 นางสาวประภัสวรรณ สุขเธาว�
62033002919 นางสาวมณีรุ=ง ติยะโคตร
62033002920 นายธนกฤต กาสี
62033002921 นายจตุรงค� จันทร�สมบูรณ�
62033002922 นางสาวณัฐธิดา ทิพย�สุขุม
62033002923 นางสาวศมาภรณ� นาคอ+อน
62033002924 นางสาวธนาพร พลายละหาร
62033002925 นางสาวเมวิดา พุทธพงศ�
62033002926 นางสาวณัฐชยา ศรีขจรวุฒิศักด์ิ
62033002927 นางสาววชิรา อ+องลออ
62033002928 นางสาวแววมณี หลวงราช
62033002929 นางสาวณัฏธิยา บูรณะพงษ�
62033002930 นางสาวณัฏฐา รอดเคราะห�
62033002931 นางสาววิชญา กาญจนกงกุล
62033002932 นางสาวสสิตา ลิ่มม่ัน
62033002933 นางสาวรุ+งทิพย� บุญสุวรรณ�
62033002934 นางสาวสรารัตน� นิลอร+าม
62033002935 นางสาวกนกพร บัวเผื่อน
62033002936 นางสาววรรษมน เชาว�ศิลปW
62033002937 นางสาวพัชริดา คงคาใส
62033002938 นายอัครพล เดชประเสริฐ
62033002939 นางสาวพัชรพร ฉํ่ามาก
62033002940 นางสาวปภัสสา พุ+มปรีชา
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62033002941 นายณัฐวิทย� แดงสกล
62033002942 นางสาวนุชจรินทร� ม่ิงสรรพางค�
62033002943 นายกฤษฎา ใสใหม
62033002944 นางสาวศวิตา สุขคะละ
62033002945 นางสาวสุนิศา สุทธิเนตร
62033002946 นายตติย แตงอ+อน
62033002947 นายรัตนพงค� บัวจันทร�
62033002948 นางสาวกมลชนก ทองไชย
62033002949 นางสาวเกวลี หนองกุ+ม
62033002950 นางสาววันณิสา พูลเดช
62033002951 นางสาวณัฐภา ภาคสวรรค�
62033002952 นายสุทธิชัย คุณเส็ง
62033002953 นางสาวธัญรดี ต้ังวงศ�ทอง
62033002954 นางสาวปรีชญา คงแก=ว
62033002955 นายชวนภ ศิริพิรุณ
62033002956 นางสาววิวัลย� บุญชูมณี
62033002957 นางสาวสาลินี นวลศรีทอง
62033002958 นางสาวกาญจน�ธนัศ มีศรี
62033002959 นางสาวนฤพร เครือหงษ�
62033002960 นายปรวุฒิ มงคลศิลปW
62033002961 นายวุฒิชัย เพชรชนมภูมิ
62033002962 นางสาวธัญชนก พาหะมะ
62033002963 นางสาวชมบงกช ฟ?กเถ่ือน
62033002964 นางสาววราภรณ� อึ้งวัฒนะไพศาล
62033002965 นางสาวสุมณฑา สุขจิต
62033002966 นางสาวตวงพร เพชรปานกัน
62033002967 นางสาวตรีรัฐ สีแปR
62033002968 นางสาวศุภพิชญ� หมายดี
62033002969 นางสาวณิชกมล แก=วแท=
62033002970 นางสาวไอรดา แก=วสมบัติ
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62033002971 นางสาวปณิตา บํารุงกิจ
62033002972 นางสาวนภมณฑ� ตันติโรจน�รัตน�
62033002973 นางสาวณัฐวรรณ� อ+อนใจ
62033002974 นางสาวสุพรรณณิกา กุลพงษ�
62033002975 นายสุธิ เหล็กดี
62033002976 นายกีรติ กล่ําเลิศ
62033002977 นางสาวสุนิษา สันทัด
62033002978 นางสาวชญานิน เอี้ยวพานิช
62033002979 นางสาวสโรชา เพชรรัตน�
62033002980 นางสาวนนทริกา เหี้ยมหาญ
62033002981 นายพีรภาส พุมเรียง
62033002982 นางสาวจีรวรรณ สุธาพจน�
62033002983 นายพลากร อ+อนวิมล
62033002984 นางสาวพรทิพา รอดพ+วง
62033002985 นางสาวสุทธิสิญา สุทธิธรรม
62033002986 นางสาวเบญจวรรณ เอี่ยมม+วง
62033002987 นางสาวณัฐมน บุญบํารุง
62033002988 นายคฑาเดช เหล+าสินธุ�
62033002989 นางสาวส+งศรี ปานนุ+ม
62033002990 นางสาวปวิตรา ต้ังกิจจาวิสุทธ์ิ
62033002991 นายศิวรุท นาคลอย
62033002992 นางสาวศิริทิพย� กุศลใบบุญ
62033002993 นายจักรพงศ� ซุยยะกิจ
62033002994 นายฐิติวัฒน� โชคมากทรัพย�
62033002995 นางสาวจตุพร กงแจ
62033002996 นางสาวปวีณา ฟ?กช=าง
62033002997 นายนิติคุณ จันทวงค�
62033002998 นางสาวจุฑาทิพย� ย้ิมย+อง
62033002999 นางศรัญญา ชูนาค
62033003000 นางสาวสุพรรษา คําปรีชา
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62033003001 นางสาวชญาณ�นันท� ดอนเจดีย�
62033003002 นายเตชิต สุนทรภู+อารักษ�
62033003003 นางสาวมัทนา ไทยสงฆ�
62033003004 นายประวิทย� ศรีเผด็จ
62033003005 นางสาวประภาศรี ใจเย็น
62033003006 นายดุสิต หนูวงศ�
62033003007 นางสาวศุภลักษณ� พัฒนสม
62033003008 นางสาวสิริมา ลาโงน
62033003009 นางสาวบงกช แดงศิริ
62033003010 นายเอกชัย คุ=มศรี
62033003011 นางสาวสุกัญญา กลิ่นช+วยนา
62033003012 นางสาวณชนก หอมทั่ว
62033003013 นางสาวสุมาศตรา ฮกเจริญ
62033003014 นางสาวปMยะวดี ชุมพล
62033003015 นายอําไพ แก+นทอง
62033003016 นางสาวอารีรัตน� สุขเกษม
62033003017 นางสาวบุณยานุช ใจอาด
62033003018 นางสาวเจียรนัย แท+นแก=ว
62033003019 นางสาวชลธิชา ร+มเย็น
62033003020 นางสาวณัฐกานต� พละมาตย�
62033003021 นางสาวกฤษณา วงศ�วังจันทร�
62033003022 นางสาวชลธิชา สายสกล
62033003023 นายณรงค�ชัย สายมาอินทร�
62033003024 นางสาวมะลิวรรณ ขยัน
62033003025 นางสาวมุกดา ครุฑวัฒนา
62033003026 นายวัชรสัณห� วงศ�มหาดเล็ก
62033003027 นางสาวกนกกร เรียบร=อย
62033003028 นายนยนาวุธ แก=วสนิท
62033003029 นายดุษิต สุขเสริม
62033003030 นายศกล กายเพชร
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62033003031 นายเธียรสิทธ์ิ เดชคง
62033003032 นางสาวนาฏยา เรืองพุ+ม
62033003033 นางสาวอรวรรณ หม่ันจิตร
62033003034 นางสาวสุภัตรา พุฒิตรีภูมิ
62033003035 นายปฎิพัทธ� จันทร�คํา
62033003036 นางสาวศิริกานต� ชมหมู+
62033003037 นางสาวอรุณทิพย� ทองคงอ+อน
62033003038 นางสาวดวงเพ็ญ สมบูรณ�
62033003039 นางสาวถนอมพรรณ วักแน+ง
62033003040 นางนิตยา เงินทองดี
62033003041 นายพงศ�ภรณ� เพ็งสว+าง
62033003042 นางสาวสิริญา ย้ิมฟุRงเฟYSอง
62033003043 นางสาวอัยลดา พุ+มศรี
62033003044 นายวิศรุตต์ิ วุฒิธรรมอนันต�
62033003045 นางสาวชนนิกานต� ปRองกงลาด
62033003046 นางสาวธันย�ชนก แตงรื่น
62033003047 นางสาวพิมพ�ชนก สุดพวง
62033003048 นางสาวปนัดดา ชาวพิหารแดง
62033003049 นางสาวอรวรรณ วงษ�มณี
62033003050 นางสาวสุธิดา เหลืองแดง
62033003051 นางสาวปMยนุช น=อยฤทธิไกร
62033003052 นางสาวจิณห�นิภา ปาวะภินันท�
62033003053 นางสาวธนิษฐา นาเกลือ
62033003054 นางสาวกนิษฐา ภารกุล
62033003055 นางสาวใบบุญ โตทอง
62033003056 นางสาวธัญญ�นภัส วรรธนะกุลโรจน�
62033003057 นางสาวสวรส สุวรรณศร
62033003058 ว+าที่ ร.ต.ไพศาล คเชนทร
62033003059 นางสาวสนธยา บัวผัน
62033003060 นางสาวมธุรส สิริพวงผกา
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62033003061 นางสาวจิดาภา ส+งน=อย
62033003062 นางสาวจันทร โตแก=ว
62033003063 นางสาวสุดารัตน� เพชรจู
62033003064 นายสมเจตน� อารีราษฎร�
62033003065 นายธนกร ล=อเทียน
62033003066 นายนพพล นิวรวรรณ
62033003067 นายณัฐพล แก=วละเอียด
62033003068 นางสาวพัชราภรณ� บุญวงษ�
62033003069 นายวชิรวิทย� สว+างเมฆ
62033003070 นางสาวสุธิตตา ตันทเศรษฐ
62033003071 นายเจนณรงค� ศรีสุริยาภรณ�
62033003072 นางสาวทิพา จิตตรง
62033003073 นายจุติ จิระวัฒนผลิน
62033003074 นางสาวสุชัญญา ต้ังฐิติพงศ�
62033003075 นางสาววัชรี เมณกูล
62033003076 นายจิรเดช เกิดเทวา
62033003077 นางสาวอัญชิสา แก=วประหลาด
62033003078 นางสาวชนกานต� ดีคล=าย
62033003079 นายจตุพล ภูธรแสวงกิจ
62033003080 นางสาวธนันณัฏฐ เลิศไพรศาล
62033003081 นางสาวครองขวัญ มุลทา
62033003082 นางวารุณี ศรีประสงค�
62033003083 นางสาวจิรนันท� นาม่ัง
62033003084 นางสาวกรวิภา ลือแก=วมา
62033003085 นางสาวนันทิยา สมบูรณ�ศรี
62033003086 นางสาวศมนันท� บุญสิน
62033003087 นางสาวเกศกนก อยู+สําราญ
62033003088 นางสาวศิรภัสสร แดงสุนทรชัย
62033003089 นายวิทยา ใยลีอ+าง
62033003090 นางสาวเสาวลักษณ� ธนาภิวัฒน�
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62033003091 นายชูเกียรติ เพริดพริ้ง
62033003092 นางสาวบุษราคัม ใช+ฮะ
62033003093 นายสมเจตน� แสงสระศิทร
62033003094 นางสาวทิพวรรณ ศรีต+างวงศ�
62033003095 นายทรงฤทธ์ิ ปMมแปง
62033003096 นางสาวณัฐรินีย� สกุลภัทรพาณิช
62033003097 นายนันทวัฒน� สมถยานิกกุล
62033003098 นางสาวลัดดาวัลย� จอมประเสริฐ
62033003099 นางสาวพัชรินทร� โพธิวงค�
62033003100 นางสาวพรรณิภา พ+อค=า
62033003101 นางสาวสุวภาพร เขียวสอาด
62033003102 นางสาวอรุณี จุเติบ
62033003103 นางสาวธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช
62033003104 นางสาวเสาวลักษณ� แก=วยอด
62033003105 นายอภิมุข ก=อนทอง
62033003106 นางสาวภาวิณี กองสว+าง
62033003107 นางวิภารัตน� เกตุสิงห�
62033003108 นางสาวจุฬารัตน� แสงอรุณ
62033003109 นายสุรศักด์ิ สุจจิตร�จูล
62033003110 นายอัศราวุฒิ ชาวนา
62033003111 นางสาวสิริลักษณ� ธรรมพร
62033003112 นางสาวสุดารัตน� เล=าทองเผ+า
62033003113 นายวรพล ปานช=าง
62033003114 นางสาวมณีวรรณ แก=มดุ
62033003115 นางสาวจุฑามาศ สันฐิติรัตน�
62033003116 นางสาวยุพิน เกษการณ�
62033003117 นางสาวอักษราภัค โชคเหมาะ
62033003118 นางสาวสุวัจนี สภาพทรัพย�
62033003119 นางสาวอมรรัตน� แสนโคตร
62033003120 นางสาวชญานุช เฮงจินดา
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62033003121 นางสาวธีรดา น=อยถนอม
62033003122 นางสาวจิราวรรณ พันธ�จันทร�
62033003123 นางสาวณัฐพร เพ่ิมโสภา
62033003124 นางสาวอิสรีย� สูนแดง
62033003125 นางสาวธนัลภร ศรีเพ็ญ
62033003126 นางสาวกิริยา รามจุล
62033003127 นางสาวกัญญา ศรีทอง
62033003128 นายสิรวิชญ� จันเทวา
62033003129 นางสาวทรงศิริ กันยา
62033003130 นายวัชพล ปOงแก=ว
62033003131 นางสาวพุทธรักษา แก=วกอง
62033003132 นางสาวณัฐวดี อุทัยธรรม
62033003133 นายชนาธิป อัตถกิจมงคล
62033003134 นางสาวรัตน�วดี นิรภัย
62033003135 นางสาวปรารถนา ชูดวง
62033003136 นางสาวญาณิศา เภอเกลี้ยง
62033003137 นายชญานนท� รอดเทไภย
62033003138 นายสิทธิศักด์ิ ก้ีเจริญ
62033003139 นางเพ็ญฤดี มณีทองคํา
62033003140 นางสาวพรรณพร แก=วเย็น
62033003141 นางสาวกันต�ฤทัย สนสนิท
62033003142 นางสาวคุณัญญา จิตเจริญทวีโชค
62033003143 นางสาวอรอนงค� อินตะพันธ�
62033003144 นายวัชรพล กิจเจริญ
62033003145 นางสาวเมทินี ควรทํา
62033003146 นางสาวปทุมพร กรเพชร�
62033003147 นางสาวสุดารัตน� ม่ิงเรือน
62033003148 นางสาวอารีญา ชื่นกลิ่นธูป
62033003149 นายพงศภัค เต็มปรีชา
62033003150 นายธวัชชัย สังขคีรี
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62033003151 นายธิติสรร ทับทิม
62033003152 นางสาวนันทิกา รัตนพิทย�
62033003153 นางสาวศศิธร ล=านน=อย
62033003154 นางสาวธรวรัตน� แย=มกล่ํา
62033003155 นายเจนญ�จิรัฎฐ� นาคสิงห�ทอง
62033003156 นางสาวสุดารัตน� เหล+าทอง
62033003157 นายขจรศักด์ิ กาญจนบุรางกูร
62033003158 นางสาวรังสิยา ตุ=มทรัพย�
62033003159 นายไชยพศ แก=วจีน
62033003160 นางสาวดุสิตา เชื้อรุ+ง
62033003161 นายธนิน ต๋ันใจ
62033003162 นางสาวสกาวรัตน� โชติพิเชฐ
62033003163 นางสาวนัดดา ฉาโชติ
62033003164 นายศิลา ชูหลิม
62033003165 นายณัฐสนัย ตํานานจิตร
62033003166 นางสาวศศธร จิตตาศิรินุวัตร
62033003167 นายฐานพัฒน� แคะจู
62033003168 นางสาวไปรยา คูหา
62033003169 นางสาวสลิล นิลวรรณา
62033003170 นางสาวจุฑามาศ คงนิ่ม
62033003171 ว+าที่ร=อยตรีอนุพันธ� บุตรโยจันโท
62033003172 ว+าที่ ร.ต.หญิงเทียนทอง แนวเถ่ือน
62033003173 นางสาวสุภินัน นิศาบัณฑิต
62033003174 นายวงศกร เต็มนาที
62033003175 นางสาวสุทธิดา ฤทธิป?ญญา
62033003176 นางสาวชนันดา คํานวนสิงห�
62033003177 นายณัฐวุฒิ สุขสวัสด์ิ
62033003178 ว+าที่ร.ต.หญิงปราณี ศรีรัตน�
62033003179 นายพิฑูรย� คล=ายหิรัญ
62033003180 นางสาวพรชนก พูลสุข
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62033003181 นางสาวมาลินี ภู+ระหงษ�
62033003182 นางสาวสานิตรา บางสวนหลวง
62033003183 นายกณิกนันต� ดอนเจดีย�
62033003184 นางสาวนิศมา สังข�เขียว
62033003185 นายนิกร ปงใจดี
62033003186 นางสาวอรญา ธนะตระกูลพานิช
62033003187 นางสาวนันทิกานต� สิทธิกุล
62033003188 นางสาวสิริรัตน� สุวรรณ�
62033003189 นายสิริทัศน� บุญเปรม
62033003190 นางสาวจุฬาลักษณ� โพธ์ิม่ัน
62033003191 นางสาวพรหมภัสสร� พันธุ�เพ็ง
62033003192 นางสาวสมพร แจ+มรัตนกุล
62033003193 นางสาวนภัสนันท� แคล=วสูงเนิน
62033003194 นางสาวกนกวรรณ เสมบุญหล+อ
62033003195 นางสาวพัสวี เทพเรือง
62033003196 นางสาวธีรกานต� เหลืองไพโรจน�
62033003197 นายธนะรักษ� อยู+ดี
62033003198 นางสาวศิริขวัญ คําห+อ
62033003199 นางสาวลักขณา อินทราพงษ�
62033003200 นางสาวชุติมา ฤทธ์ิคํารพ
62033003201 นางสาวนฤมล จันทร�แจ+มหล=า
62033003202 นางสาวจันทิมา บุญพระ
62033003203 นายธนธร ชื่นยินดี
62033003204 นายภัทรดนัย นันตากาศ
62033003205 นายวศิน วงษ�โคคุ=ม
62033003206 นายศราวุธ แควเวียง
62033003207 นางสาวสุดา แก=วกระจ+าง
62033003208 นางสาวเมธาวี แก+นนาค
62033003209 นางสาวนงลักษณ� สุขสดเขียว
62033003210 นายวงศกร ขันม่ัน
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62033003211 นางสาววณิชชา จิตต�ตรง
62033003212 นางสุพัตรา เดชา
62033003213 นางสาวรินรส มีวาสนา
62033003214 นางสาวอุษณีย� พลจันทร�
62033003215 นางสาวศิริวรรณ ภัทราพันธ�มณี
62033003216 นางสาวศุภร ขมประเสริฐ
62033003217 นายวรากร เลื่องลือวุฒิ
62033003218 นายฉัตรพล พวงทรัพย�
62033003219 นางสาวกรกนก ศรีวิจิตร
62033003220 นางสาวสิรี สุวรรณ�ศิลปW
62033003221 นางสาวศิริภรณ� คงกะเรียน
62033003222 นางสาวพัทธ�ธิดา บุญกอ
62033003223 นางสาวกาญจนา คงน=อย
62033003224 นายชยธรณ อ+อนพุก
62033003225 นางสาวอัจฉรา ชูคากร
62033003226 นางสาวปMยะนุช รอดประเสริฐ
62033003227 นางสาวณัฐวดี ภูผา
62033003228 นางสาวจารุลักษณ� อึ้งทอง
62033003229 นางสาวสุกฤตาณัท รุ+งธนธนา
62033003230 นายคุณากร อุบล
62033003231 นายอสิวัฒน� อุสัยนี
62033003232 นางสาวชโลธร ผิวชะอุ+ม
62033003233 นางสาวจินตนา ไชยคงทอง
62033003234 นางสาวภคมน ผิวอ+อน
62033003235 นายมงคล ชนินทร�โชดึก
62033003236 นางสาวจันทิมา พวงประดิษฐ�
62033003237 นางสาววฤนดา คงประเสริฐ
62033003238 นายพงศ�สิริ สิริจําเริญผล
62033003239 นางสาวโชติภา สิงห�เล็ก
62033003240 นายสุทิน นูสินธุ�
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62033003241 นายชัยวัฒน� ตันแขมรัตน�
62033003242 นางมณกร สินธุ�เจริญ
62033003243 นางสาวบุญมณี วัฒนกิจไพศาล
62033003244 นางสาวณฤดี สายกระสินธุ�
62033003245 นางสาวอัจฉราพร ป?นถา
62033003246 นายภาณุพงศ� กิจเรืองโรจน�
62033003247 นางสาวสุพิชชา บัวบาน
62033003248 นางสาวปMยนุช รักเจริญกิจ
62033003249 นางสาวพาขวัญ ปมกลาง
62033003250 นายภูมิ พงศ�สุพัฒน�
62033003251 นางสาวรุ+งนภา กลิ่นเจริญ
62033003252 นางสาวธนวรรณ ตุ=มสุภาพ
62033003253 นายณภัทร ณ ถลาง
62033003254 นางสาวนัฐธา กาลเพชร
62033003255 นางสาวสุกัญญา คุ=มพันธ�แย=ม
62033003256 นางสาววรรทนา รอดรัศมี
62033003257 นางสาวอัจฉรา ขาวขํา
62033003258 นางสาวณัฐวดี เนตรกาศักด์ิ
62033003259 นายศิริชัย รัตนสัมฤทธ์ิ
62033003260 นางสาวชมพูนุช จันทิมา
62033003261 นางสุจิตรา ศิริเลิศ
62033003262 นางสาววิไลพร สุขจันทร�
62033003263 นางสาวชุติมา ขวัญเรือน
62033003264 นายศิวเดช จันทร�เพ็ญ
62033003265 นางสาวศุภมาศ ทําสุข
62033003266 นางสาวชุติมา เรืองฤทธ์ิ
62033003267 นางสาวสุธิตา เจิมจุล
62033003268 นางสาวสกุลเกศ เทศเดช
62033003269 นางสาวเพ็ญวชิรา คณฑา
62033003270 นางสาวพัชราภรณ� เหลือสุข
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62033003271 นางสาวทิพย�วรินทร อิ่มสมบัติ
62033003272 นางนิรมล ทองคง
62033003273 นายพชรพล ทิพย�พินิจ
62033003274 นางสาวเครือวัลย� อรนันต�
62033003275 นางสาวจันทร�สิริ แก=วสวาท
62033003276 นายปMยกิต สหพรอุดมการ
62033003277 นางสาวนงค�ลักษณ� ทนนานนท�
62033003278 นายสิทธิชัย เชาว�โน
62033003279 นายวรวิทย� กลิ่นสุข
62033003280 นายธีรสิทธ์ิ โคมสุวรรณ
62033003281 นางสาวธันยพร ศรีใส
62033003282 นางสาวปวีรภา โพธิอาศัย
62033003283 นายสุรเชษฐ� ทองย=อย
62033003284 นางสาวเพชรชนก จันแก=ว
62033003285 นางสาวรัตนาภรณ� คงวงค�
62033003286 นางสาวฐิติมา แย=มรัศมี
62033003287 นางสาววาสนา มากสี
62033003288 นางกนกพร สมศรี
62033003289 นางสาวิตรี ชื่นชมภู
62033003290 นายขวัญชนะชัย เฉลาชาญชัยยุทธ
62033003291 นางสาวสุกัญญา จินตะสะวิน
62033003292 นายอัครเดชา ค้ิวทวีวิวัฒน�
62033003293 นางสาวนวรัตน� ตุ=มเปาะ
62033003294 นางสาววราภรณ� ไชยอาสา
62033003295 นางสาวสิริกัญญา ดูชาติรัมย�
62033003296 นางสาวแพรววดี ทองหล+อ
62033003297 นางสาววิมนต�ทิพย� กลัดกลีบ
62033003298 นางรัตติยา ฉิมสุวรรณ
62033003299 นายไพรัช เลิศเจริญธรรม
62033003300 นายธนธรรมพรรธน� สังข�ทอง
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62033003301 นางสาวรัตนวลัย สบายย่ิง
62033003302 ว+าที่ ร.ต.ณัฐธวัช ภู+เกตุ
62033003303 สิบเอกดํารงศักด์ิ จันทร�ปรุง
62033003304 นายพิพัฒน� แก=วสระแสน
62033003305 นายวรรณกร ปรีเปรม
62033003306 นายปองพล หรงจิตร
62033003307 นายอรรถนนท� จันทร�อ+อน
62033003308 นางสาวณปภา ประยูรวงษ�
62033003309 นางสาวนันทนา ใจหาญ
62033003310 นางสาวชลธิชา จําปาคํา
62033003311 นางสาวแคทลียา พัฒนารุ+งโรจน�
62033003312 นางสาวสุชาดา ลี้อารีย�วงศ�
62033003313 ว+าที่ ร.ต.พิเชษฐ�พงศ� ปลัดรักษา
62033003314 นางสาวสาริณี แสงสกุล
62033003315 นางสาวกมลชนก รอดผึ้ง
62033003316 นายวุฒิชัย เลขนอก
62033003317 นายนันทพล ต้ังธนะวัฒน�
62033003318 นางสาวธัญพร ประจําแถว
62033003319 นางสาวลลิตา มงคลเสริม
62033003320 นายบัญชา จือเหลียง
62033003321 นางสาวชลิตา เกษเจริญ
62033003322 นางสาวญาณิศา สุรพันธ�
62033003323 นายธนกร เพ็ญพิบูลรัตนา
62033003324 นางสาวปภาวรินทร� คูณศรัทธา
62033003325 นายพีรณัฐ ขัตติยะปฐมชัย
62033003326 นายกุญช�พิสิฎฐ� สาระรส
62033003327 นายเอกวัฒน� เม=าสง+า
62033003328 นางสาวธนัฐฐา เอมโอช
62033003329 นางสาวสาวิตรี ฝอยก่ิง
62033003330 นางสาวณัฐชนน บุญประคม
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62033003331 นางสาวพัชรินทร� เมียวนวม
62033003332 นายณัฐพล ทรรพวสุ
62033003333 นางจุฑารัตน� แก+นธรรม
62033003334 นายพงศกร ไขศรี
62033003335 นางสาวฐิตาภา ซ้ิมเจริญ
62033003336 นางสาวธิดามาศ สร=อยสงิม
62033003337 นางสาวนภาพรรณ บัญชรมาศพรรณ
62033003338 นางสาวอรจิรา ฤทธ์ิบํารุง
62033003339 นางสาวกุศรินทร� วงษ�มานิตย�
62033003340 นางสาวพิมพ�ชนก แย=มเปลี่ยน
62033003341 นางสาวอรญา แก=วตา
62033003342 นางสาวลดาวัลย� วิทิตพันธ�
62033003343 นางสาวนุชจรีย� อุ+นจิต
62033003344 นางสาวชุติมา น=อยนาท
62033003345 นายเอกราช สวัสดี
62033003346 นายประสงค� ประเสริฐพงษ�
62033003347 นางสาววรรณิกา รักษา
62033003348 นางสาวเบญจมาศ ช+วงอรุณ
62033003349 นางสาวเสาวลักษณ� สงัด
62033003350 นางสาวกนิษฐา วงษ�ชื่น
62033003351 นางสาวกฤตยาภรณ� อุดมสิน
62033003352 นายทวีโชค จิตรจํานงค�
62033003353 นางสาวจิราภรณ� พลธิราช
62033003354 นางสาวขนิษฐา อินทร�เสวียด
62033003355 นางสาวมะลิดา ตลิเชษฐ�
62033003356 นางสาวนริศรา แสงดิษฐ�
62033003357 นางสาวก่ิงแก=ว พลสันต�
62033003358 นายชัยภัทร นิ่มสกุล
62033003359 นายศิรสิทธ์ิ ศรีสุขโข
62033003360 นายธนาวุฒิ เพชรวงษ�
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62033003361 นางสาวดารากูล สุขศรี
62033003362 นางสาวมาริสา สมประสงค�
62033003363 นางสาวรดาณัฏฐ� พรพุทธประเสริฐ
62033003364 นางสาวหทัยชนก ทรัพย�สิน
62033003365 นายตามภูมิ บุญเฉลิมรัตน�
62033003366 นางสาววีระวรรณ พงศ�สุภา
62033003367 นางสาวกาญจนาวดี โคตรเสนา
62033003368 นางสาววิรชา ดวงเพ็ชร
62033003369 นางแก=วกาญจน� คําชื่น
62033003370 นางสาวเพียงใจ พิกาพวง
62033003371 นางสาวสุดารัตน� รักฐิติธรรม
62033003372 นางสาวจุฑามาศ พุ+มเกษม
62033003373 นายสัญญา เจริญเนตร
62033003374 นางสาวกมลวรรณ กัณหา
62033003375 นางสาวธิดารัตน� กาญจนบัวทอง
62033003376 นางสาวสมถวิล แปRนลาภ
62033003377 นายอัครพล ลอยวารี
62033003378 นางสาวสุพัตรา มณีวงษ�
62033003379 นางสาวเจษณี วรรณวิมลกุล
62033003380 นางสาวรักษณาลี จอมอาสา
62033003381 นางสาวอินธุอร ปุOมเปRา
62033003382 นางสาวนงลักษณ� เร=าเลิศฤทธ์ิ
62033003383 นางสาวสุพัตรา รอดภัย
62033003384 นางสาวฐิติมา สืบภู+
62033003385 นางสาววีรญา พุ+มนิล
62033003386 นางสาวชไมพร ถานทะนิโย
62033003387 นางสาวอลิษา พุกคุ+ย
62033003388 นางสาวโสรยา เรณูแย=ม
62033003389 นางสาวปMยะฉัตร กลางหมู+
62033003390 นางสาวนารีรัตน� เพ็ชรปานกัน
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62033003391 นางสาวนุชนาท สุรัตนกุล
62033003392 นายปวิช แกล=วกล=า
62033003393 นางสาวพรรนุษา โจนอ+างน้ํา
62033003394 นายภาณุพล คชพงษ�
62033003395 นางสาวกีรติกา เอี่ยมสะอาด
62033003396 นางสาวพรรณทิพา พ+วงทอง
62033003397 นางสาวรัฐกานต� พ่ึงประชา
62033003398 นายสิรภพ มงคลทรง
62033003399 นางสาวมณฑิรัตน� ศรีนรจันทร�
62033003400 นางสาววริศรา พระปฐมนาวี
62033003401 นายธนกร แสนอุ+น
62033003402 นายสหรัฐ มีถาวร
62033003403 นายธนวัฒน� โพธ์ิงาม
62033003404 นางสาวณัฐชา ม่ิงขวัญสุข
62033003405 นายจักรกฤษณ� ไหมสินงาม
62033003406 นางสาวเสาวลักษณ� ปลอดโปร+ง
62033003407 นายภูษิต ดีสุวรรณ
62033003408 นางสาวพรพิมล วงศ�จินดาบล
62033003409 นางสาวอจิรวดี หมู+ม+วง
62033003410 นางสาวปริยาภัทร เทพประดิษฐ�
62033003411 นางสาวสกุลรัตน� นาคอนุเคราะห�
62033003412 นางสาวจตุพร วุฒิจรูญพันธ�
62033003413 นางสาวกชชญ ชาติอามนนท�
62033003414 นายภานุมาศ โกศักด์ิศรี
62033003415 นางสาวดาริกา สังข�ทอง
62033003416 นางสาวศิริรักษ� ทองสกุล
62033003417 นายจักรพันธ� แก=วจันทร�
62033003418 นายกีรติ กุมุทจุไร
62033003419 นางสาวชนากานต� พูลสวัสด์ิ
62033003420 นายชัยอนันต� กรรณถาวร
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62033003421 นางสาวณัฏฐนันธ� ปRอมเชียงพิณ
62033003422 นางสาวอาภาพรรณ บุญพันธ�
62033003423 นายวิศรุทธ์ิ เอี่ยมสอาด
62033003424 นายวรเชษฐ� บุตรประเสริฐ
62033003425 นางสาวศศิวิมล ศศิโรจน�
62033003426 นางสาวนพรัตน� วันเพ็ญ
62033003427 นางสาวอัครมณี เข็มทอง
62033003428 นางสาวเยาวลักษณ� เพ็งพิน
62033003429 นางสาววรากรณ� พ+วงพูล
62033003430 นายชรินกร อ่ําศรี
62033003431 นางกิตติญา เฟYSองชื่น
62033003432 นางสาวประพัฒน�นภา วราสินธ�
62033003433 นางสาวป?ณฑ�ชนิต เพชรสีเงิน
62033003434 นางสาวสุมณฑา จันทร�อยู+จริง
62033003435 นางสาวภัทรมณฑ� เรืองศรี
62033003436 นางสาวสิริทิพย� มานะ
62033003437 นางสาวจินตนา กาลวัย
62033003438 นางสาวกมลทิพย� ชื่นใจ
62033003439 นางสาวรุ+งทิวา ราชวงศ�
62033003440 นางสาวจีรนันท� กล+อมหาดยาย
62033003441 นางสาวฉัตรลัดดา กาพย�แก=ว
62033003442 นายศราวุทธ นิ่มนวล
62033003443 นายเอกพันธ� สุ+มเมา
62033003444 นางสาวชลันดา สวนแก=ว
62033003445 นางสาวกมลวรรณ เทพสิทธ์ิ
62033003446 นางสาววลัยกร หงษ�ทอง
62033003447 นางสาวปานจรีย� จินดา
62033003448 นายนัทติพงษ� น=อยกําเหนิด
62033003449 นายสันติกร ศรีเดช
62033003450 นางสาวสุวิมล นันทพาณิชกุล
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62033003451 นางสาวอริษา พรมมิโย
62033003452 นางสาววิไรรัตน� ศรีเลิศ
62033003453 นางสาวนัชชา ร=อยแพง
62033003454 นายศุภณัฏฐ� จันทายืน
62033003455 นายธีรวัฒน� วีระวงษ�
62033003456 นางกาญจนา ชีรัมย�
62033003457 นายสิริมงคล เจริญลาภ
62033003458 นายกลางชล วงษ�สุวรรณ
62033003459 นางสาวจิราวรรณ บุญนํา
62033003460 นางสาววรรณพร สําราญมาก
62033003461 นายธิตินันท� ประเปรียว
62033003462 นางสาวจินดา คําทราย
62033003463 นายนรินทร� ฤกษ�โหรา
62033003464 นายชิษณุพงศ� โพธิวัชราภรณ�
62033003465 นางสาววีรนุช นุชอิ่ม
62033003466 นางสาวยุคลรัตน� ราชวัตร
62033003467 นางสาวจรรยา พรหมมา
62033003468 นางสาวกมลรส ผลประโยชน�
62033003469 นางสาวประภาพรรณ ตุ=มทองคํา
62033003470 นางสาวอนุธิดา นกงาม
62033003471 นางสาวพัฑฒิดา คําภิบูรณ�
62033003472 นางสาวกฤษณา นาสูงเนิน
62033003473 นางสาวมณีรัตน� สาดคล=า
62033003474 นางสาววรัญยา เหมณี
62033003475 นางสาวเสาวณีย� เข็มงาม
62033003476 นางสาวสุดารัตน� คงทัพ
62033003477 นางสาวสิริพร ศศิโรจน�
62033003478 นางสาวทิพยา เพชรบุรี
62033003479 นางสาวขนิษฐา โพธ์ิงาม
62033003480 นายพิชิต จงมีธรรม
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62033003481 นางสาวณัฐสิมา สุขแจ+ม
62033003482 นางสาวอาจารี เอราวัล
62033003483 นางสาวดวงกมล บึงแก=ว
62033003484 นางสาวพศิกา กลั่นวารี
62033003485 นายวีรวัฒน� ชมพุฒ
62033003486 นายรัชชานนท� ทิมเมฆ
62033003487 นางสาวกอรวี ทองพรรณ
62033003488 นางสาวภัคจิรา สุขเกตุ
62033003489 นายสังข�วาล แย=มบาล
62033003490 นางสาวแก+นจันทร� เฟYSองฟู
62033003491 นายวสุพล กิตติอุดมเดช
62033003492 นางสาววนัชพร รังสิมาอรุณ
62033003493 นายธีรเดช สอาดโอษฐ�
62033003494 นางสาวสุรีย�พร พูลเกิด
62033003495 นางสาวสิริวรรณ นักสิทธานนท�
62033003496 นางสาวเนตรดาว ทรัพย�ร+มเย็น
62033003497 นายจิรานุวัฒน� มีนุช
62033003498 นางสาวอัญชลีพร ชัยมา
62033003499 นายชูศักด์ิ เปลี่ยวโต
62033003500 นายธีรพงษ� ถาวรวงษ�
62033003501 นางสาวสุธาทิพย� บุตรถาวรศักด์ิ
62033003502 นางสาวชนิดาภา พานิชเจริญ
62033003503 นางสาวอินทิรา นิ่มนวล
62033003504 นางสาวน้ําฝน ช+อเหมือน
62033003505 นางพรพิศ บุญอ+วม
62033003506 นางสาววรัญญา แก=วราเวียง
62033003507 นางสาวณัฏฐวาณิช นิ่มคงวัฒนเจริญ
62033003508 นายฐิตินันท� ชื่นชวน
62033003509 นางสาวจารุวรรณ ทองใบ
62033003510 นางสาวสุพิดา เกิดอู+ม
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62033003511 นางสาวเฉลิมรัตน� อินทร�ทิพย�
62033003512 นางสาวณัฐกาญจน� ไหลล=น
62033003513 นางสาวพรพิมล พ่ึงสนธ์ิ
62033003514 นายวรศักด์ิ ทั่งใหญ+
62033003515 นางสาวอรพรรณ ผิวอ+อนดี
62033003516 นางสาววัชรี ทรัพย�อุไรรัตน�
62033003517 นายภูรินท� วิมลพันธุ�
62033003518 นางสาวศลันญ�ภัทร สนโต
62033003519 นางสาวภิดาว สาโยะ
62033003520 นางสาวนิภาพร พวงแก=ว
62033003521 นายจักรพล เพ็ชรกล=า
62033003522 นางสาวณัฐวรรณ คงสินธ�
62033003523 นายธนวัตร กวนคําอุ=ย
62033003524 นางสาวณัฐสิมา ชัวนินี
62033003525 นางสาวยุพวัลย� ลําภา
62033003526 นางสาวจารุวรรณ บรรลือศักด์ิ
62033003527 นางสาวศุภนิดา เอี่ยมนุ+ม
62033003528 นางสาวสุภาพร นามวิเศษ
62033003529 นางสาวพิมพ�ชนก คงดี
62033003530 นางสาวพรจณพรรณ ไกรศิริ
62033003531 นางสาวรชนีกร ภูษี
62033003532 นางสาวกมลชนก ลักษณาทรัพย�
62033003533 นายกิตตินัย ทัพใหญ+
62033003534 นางสาวนัชชา ทับทิมพวง
62033003535 นางสาวสุพรรษา จันทร�หอม
62033003536 นางสาวฐิติกานต� คํามี
62033003537 นางสาวนงลักษณ� สืบนาค
62033003538 นางสาวธนกาญจน� จันทร�ลาศ
62033003539 นายสรศักด์ิ สังขพันธ�
62033003540 นายพัฒนดล แสงคู+วงษ�
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62033003541 นางไอลดา มูลหล=า
62033003542 นายธนชัย มีโฉมงาม
62033003543 นางอุไรพร คันทะสินธุ�
62033003544 นางสาวณัฐฐิมณฐ� ธนศิระกุล
62033003545 นางสาวพรนรินทร� บ+อทรัพย�
62033003546 นางสาวสุพรรณิกา โชคบัณฑิต
62033003547 นายสุทธิพงษ� สิริพร
62033003548 นางสาวชลธิดา งามขํา
62033003549 นางสาวมธุรส เกิดประทุม
62033003550 นางสาววิภาภรณ� จันทร�ส+องแสง
62033003551 นางสาวพิจิตรา ทองภูเบตร�
62033003552 นางสาวปณิตา ศรีสวัสด์ิ
62033003553 นายธนกร อิฏฐผล
62033003554 นางสาวฉัตรฤดี ฉิมละมัย
62033003555 นางสาวนาตยา กองอ+อน
62033003556 นางสาววรรณา พ+วงเกิด
62033003557 นางสาวปMยะธิดา นาเหนือ
62033003558 นางสาวสุพรรณี หินเม็ด
62033003559 นางสาวกมลฉัตร อําลอย
62033003560 นายจักรกฤษณ� จีนเลี้ยง
62033003561 นายสันติ นําน=อง
62033003562 นายธีรภัทร มาลา
62033003563 นางสาวภควรรณ ชิขุนทด
62033003564 นางสาวสิริพร อิ่มสําราญ
62033003565 นางสาวเพชรลดา เต็กจินดา
62033003566 นางสาวพัชรพร เปรมปรีด์ิ
62033003567 นางสาวน้ําอ=อย อุ+นโรจน�
62033003568 นายพงศ�ศิริ สว+างแจ=ง
62033003569 หม+อมหลวงฐิติรัตน� จักรพันธุ�
62033003570 นางสาวสวรส เณรจ๋ิว
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62033003571 นายภัณฑารักษ� อร+ามเรือง
62033003572 นางสาวธัญชนก ชูศรีวาส
62033003573 นางสาวนิติมา ลักขณานุรักษ�
62033003574 นางสาวณัฎฐณิชา รัตนยศ
62033003575 นางสาวกันยาวีร� แสงสีแก=ว
62033003576 นางสาววราภรณ� นันท�เจือ
62033003577 นางสาวศศิณา เซ่ียงลี้
62033003578 นางเมธยา ชุ+มชัง
62033003579 นายนวชนม� รอดโค
62033003580 นายวัชรพงศ� บุตรแสงดี
62033003581 นางสาวศศิพร เหลืองทอง
62033003582 นางสาวพรสุดา ธรรมพิพัฒนกุล
62033003583 นายภาณุ ญาติพันธ�
62033003584 นางสาววรนุช ทรัพย�ประดิษฐ
62033003585 นางสาวดลยา ย้ิมแต=
62033003586 นางสาวเพชรนาฎ เสียงสูง
62033003587 นางสาวสุมิตรา ภูทอง
62033003588 นางสาวบุษบาวรรณ ชาวบางน้ําวน
62033003589 นางสาววิรัญชนา คําเงิน
62033003590 นางสาวนันทนัช กะลําพัก
62033003591 นายเทพพิทักษ� รังษีบุตร
62033003592 นายสัญญา ศรีต+างวงค�
62033003593 นางสาวอังคณา อารีย�
62033003594 นายสิทธิพงศ� แก=วโสภาค
62033003595 นางสาวณัฐสุดา บัวแก=ว
62033003596 นางสาวพัชรินทร� แสนสุข
62033003597 นางสาวนภัสวรรณ เกิดเล
62033003598 นางสาวกมลพร ชื่นสมบัติ
62033003599 นายกานต� จิตสุขุมมงคล
62033003600 นายวิทวัส อุปมาโท
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62033003601 นางสาวกฤติยา น=อยเพ็ง
62033003602 นางสาวอัญวีณ� ไชยศักด์ิเมธี
62033003603 นางสาวชลธิชา ทองธานี
62033003604 นางสาวณิฏฌนาจฐ� วาทีรักษ�
62033003605 นางสาวรัชภร นาคขํา
62033003606 นายเติมศักด์ิ จุ=ยเย็น
62033003607 นางสาวพัชรี ชื่นชม
62033003608 นางสาวธมน ราระศรี
62033003609 นางสาวบุรัสกร ไชยโพธ์ิกลาง
62033003610 นางสาวจารุมน หนูบังเกิด
62033003611 นายมนูญ เรือนแก=ว
62033003612 นางสาวฐิติมา นาคเรืองศรี
62033003613 นางสาวนันทวัน ปMยนุสรณ�
62033003614 นางสาวฐิติมา ม่ังมี
62033003615 นายภานุวัฒน� สวัสด์ิวอ
62033003616 นายจักรภพ ปลีพุ+ม
62033003617 นางสาวพิมขวัญ จันทสิทธ์ิ
62033003618 นางสาวกชพรรณ ขุนพิทักษ�
62033003619 นายบัญชา รักคง
62033003620 นางสาวดารารัตน� ศรีถม
62033003621 นางสาวอรณี สังวาลนุช
62033003622 นางสาวภัทรา อินทร�เกตุ
62033003623 นางณิษาภัสส� ทิพย�มณฑาทอง
62033003624 นางสาวสุธัญญา เหมือนดี
62033003625 นางสาวเลอลักษณ� ไล=ฉิม
62033003626 นายธีรพงษ� ศรีอําพัน
62033003627 นายพงศ�เทพ เชื้อสมุทร
62033003628 ว+าที่ ร.ต.หญิงสุภิญญา มาระสี
62033003629 นางสาวดวงพร รัตนากรพันธุ�
62033003630 นางสาวกรรณิการ� ศิริศิลปW
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62033003631 นายฐาปกรณ� คงช+วย
62033003632 นางสาวศิโรบล นาคเล็ก
62033003633 นายทินกร สร=างอําไพ
62033003634 นางสาวหทัยภัทร อาจป?กษา
62033003635 นางสาวสุณิตฐา วราโห
62033003636 นางสาวรัตน�อริสสา เสือคล=าย
62033003637 ว+าที่ ร.ต. หญิงสุพรรณา ส+องสว+าง
62033003638 นางสาวพัชริดา สุพร
62033003639 นายสายศิริ ศิริมงคล
62033003640 นางสาวจันทร�ทิมา วงจีน
62033003641 นางสาวคัทลียา ดีคล=าย
62033003642 นางสาวกฤตวรรณ ปรีชานพคุณ
62033003643 นางสาวอิศราภรณ� อรุณศิริวัฒนา
62033003644 นางสาวเยาวลักษณ� ชาญเวช
62033003645 ร.ต.ท.ภัทรพงศ� มูลพลโน
62033003646 นายธีรพัฒน� เพชรทองหยก
62033003647 นางสาวนฤมล จานนอก
62033003648 นางสาวสุพาภร เสาว�ราช
62033003649 นางสาวทักษพร มากสิน
62033003650 นางสาวสุนิสา พ+วงสุข
62033003651 นางสาววิมลนารถ อิ่มใจ
62033003652 นางสาวพัชราภรณ� ช+ออังชัญ
62033003653 นายณัฐพล คงกระพันธ�
62033003654 นายพงศ�ภรณ� ภัทรพิทักษ�
62033003655 นางสาวพัชริดา ศิรินทโร
62033003656 นางสาวภัทรวดี รอดเขียว
62033003657 นางสาวอุมาพร มีจินดา
62033003658 นางกนกวรรณ รอดศรีนาค
62033003659 นายอนุวัฒน� ประพันธุ�
62033003660 นางสาวเบญจวรรณ เลิศอุดมธรรม
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62033003661 นางสาวภารดี สมจิต
62033003662 นางสาวอัญญนา ดิษาภิรมย�
62033003663 นางสาวเดือนเพ็ญ เพชรดํา
62033003664 นายชัยพงศ� ราชัย
62033003665 นางสาวพรวิพา ทอนแสง
62033003666 นางสาวกาญจนา ชมภู+ทอง
62033003667 นางสาวธัญลักษณ� ดวงจําปา
62033003668 นางสาวทิพานัน จันทร�แก=ว
62033003669 นางสาวอนุสรา ม่ันคง
62033003670 นางสาวฐาปนี ชานุ
62033003671 นางสาวกุสุมา แววเนตร
62033003672 นางสาวจิรัชญา ช+อมณี
62033003673 นางสาวลลิตา นวลจันทร�
62033003674 นายกิตติศักด์ิ ตู=สมบัติ
62033003675 นายพีรธัช พิศจํารูญ
62033003676 นางสาวธันยาภรณ� เพชรประดิษฐ�
62033003677 นางสาววิภาวัส พวงแย=ม
62033003678 นางสาวปMยะบุตร ยีโกเฮง
62033003679 นางสาวเจริดจ=า ธีระตระกูล
62033003680 นางสาวประภาภรณ� สุขเสน
62033003681 นายกนต�ธร ประยูรหงษ�
62033003682 นางสาวชนัดดา ศรีวัฒนานนท�
62033003683 นางสาวชญานี แสงอรุณ
62033003684 นางสาวอุไรรัตน� ป?@นพงษ�
62033003685 นางสาวภัศรา ตรีอินทร�ทอง
62033003686 นางสาววรรธิดา ตาทิน
62033003687 นางสาวป?ทมามาศ พิมพ�วงค�สัตย�
62033003688 นางสาวกมลมาศ เมืองงาม
62033003689 นายจารุวัฒน� ก+อเกียรติโกมล
62033003690 นางสาวณัฏฐนันท� พืชพันธุ�
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62033003691 นางสาวศุภนิอร ทรัพย�พงศธร
62033003692 นายเจษฎา คล=ายทอง
62033003693 นางสาวณัฐวรรณ จงดี
62033003694 นายอนันทโชค ศรียา
62033003695 นางสาวนิลวรรณ จันทร�เทพ
62033003696 นางสาวแคทลียา จันทร�ประเสริฐ
62033003697 นางสาวทักษพร สาระคง
62033003698 นายทองสุข วรนิเทศคุณ
62033003699 นางสาวปริยาภัทร บุดดี
62033003700 นางสาวกสิณา ขอเจริญ
62033003701 นางสาววิชุดา ยีรามัน
62033003702 นายอุทัย พรรณภัทรกุล
62033003703 นางสาวสมฤทัย นาคผจญ
62033003704 นางสาวธัญนันทน� เสืองามเอี่ยม
62033003705 นางสาวกณิษฐา แท+งเพ็ชร�
62033003706 นายกีรติ สันติวงศ�งาม
62033003707 นางสาวปMญชาน� ขันธโภค
62033003708 นายประภัทร� จันทร�แสงแดง
62033003709 นางสาวณัฐวดี ราษฎร�สรรเสริญ
62033003710 นางสาวศุทธินี อินทรสด
62033003711 นางสาวนฤมล สุพรรณดิษฐ�
62033003712 นางสาวปวีรัฏฐ� ตรีเนตรตระการ
62033003713 นางสาวแสงทอง แก=วจิตคงทอง
62033003714 นางสาวชนาพร จันทร�ชูกลิ่น
62033003715 นางสาวภรัณภัสส�ศา ดาวนันท�
62033003716 นางสาวเยาวลักษณ� พัฒชนะ
62033003717 นางสาวแอนนา จันทร�ทอง
62033003718 นางสาววีณา ใช=จําเริญ
62033003719 นายพิเชฐ ดาวสุข
62033003720 นางสาวมานิตา จิตงามขํา
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62033003721 นางสาววรรณนภา เสือคุ=ม
62033003722 นางสาวพัชราภรณ� บุราคร
62033003723 นางสาวสวรรยา อ+วมอั๋น
62033003724 นางสาวศิริวรรณ ชมชื่น
62033003725 นายสุรศักด์ิ เสริมสกุล
62033003726 นายณัฐพล พิมพ�สุวรรณ
62033003727 นางสาวสโรชา วงศ�อาทิตย�
62033003728 นายสุทธิกร นกนะ
62033003729 นายกฤตรัตน� สามารถ
62033003730 นางสาวอภิสรา ถนนแก=ว
62033003731 นางสาวรุ+งฤดี ทองแสง
62033003732 นางสาวนาราภัทร ยุติธรรม
62033003733 นางสาวกนกกร ทรัพย�สิน
62033003734 นายกัลยาลักษณ� กัลยาณสิทธ์ิ
62033003735 นางสาวจุฬาลักษณ� เจริญสุข
62033003736 นายสุชาติ สกุลรักษาทรัพย�
62033003737 นางสาวสุพรรษา รักษา
62033003738 นายทวีศักด์ิ เอี่ยมสําอางค�
62033003739 นายเชาวลิต กลับกลาย
62033003740 นายธนากร สายเบาะ
62033003741 นางสาวนิพา แก=วโกสุม
62033003742 นางสาวภัทราภรณ� เก้ือกูล
62033003743 นางสาวสิริพร หัดเถ่ือน
62033003744 นางสาวณัฐกฤตา สุกทน
62033003745 นายเปรม สวนมา
62033003746 นางสาวจุลีมาศก� กล=าหาญ
62033003747 นายสรวิศ วิชชุตเวส
62033003748 นางสาวเพชรดา คํามี
62033003749 นางสาวณัฏฐะณิชา ว+องวงศ�อารี
62033003750 นางสาวชนัญชิดา นิลชู
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62033003751 นางสาวกมลศรี คําชื่น
62033003752 นายอนุพล เอี่ยวประเสริฐ
62033003753 นางสาวธิดานาฎ สินรา
62033003754 นายนนทพัทธ� กิมพิทักษ�
62033003755 นางสาวดวงเดือน พลอยมุกดา
62033003756 นางสาวฐิติยา มะม+วงชุม
62033003757 นางจันธิมา ชินจอหอ
62033003758 นายศิวกร นนทะสุต
62033003759 นางสาวอุทัยวรรณ แสงอุทัย
62033003760 นางสาววราภรณ� เถ่ือนสุวรรณ
62033003761 นางสาวอวิกา เดอซิลวา
62033003762 นางสาวชนิตาภัค สุขถาวร
62033003763 นางสาวพรนภา บุญพวง
62033003764 นางสาวปุริมา พัชรวีระรัชต�
62033003765 นางสาวอรทัย เริ่มเสริมสุข
62033003766 นางสาวอุบล ศรีวงษ�
62033003767 นางสาวยุวดี โพแก=ว
62033003768 นางสาวอาริศษา หนูหิรัญ
62033003769 นางสาวสุภัตรา บุญมาก
62033003770 นางสาวนิชาภา สุวรรณภักดี
62033003771 นางสาวกัญญพัชร� ศิริเอก
62033003772 นางสาวชุลีพร คงวัง
62033003773 นายสมยศ โตมา
62033003774 นางสาวจรรยพร แก=วแสนป?น
62033003775 นางสาวชิดกมล ภิญโญ
62033003776 นางสาวรัตนากร เมืองนก
62033003777 นางสาวสุพิชชา จันดา
62033003778 นางชาคริยา วิเชฏฐกูล
62033003779 นางสาวสิริยากร การะเกต
62033003780 นางสาววิรากร วราพันธ�

หน=า 126 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033003781 นายชัชพงศ� มามีสุข
62033003782 นางสาวรัตติกา เพ็งปาน
62033003783 นางสาวกนกกร จันทร�อนันต�
62033003784 นางสาวณัฐวรรณ สมัตถพันธุ�
62033003785 นางสาวอภิสรา นักสิทธานนท�
62033003786 นางสาววิไลรัตน� เหมือนนรุท
62033003787 นางสาวกิตติมา สุขใส
62033003788 นายนพดล สุขศรี
62033003789 นายจิตรสุพัฒน� ปรีดา
62033003790 นางสาววรินทร เจริญสุข
62033003791 นายประวริศ งามสุด
62033003792 นางสาวธนาภรณ� วงศ�ประภาศรี
62033003793 นางสาวเหมสุดา เตียวขุ=ย
62033003794 นางสาวนันทิดา ทองดีเลิศ
62033003795 นางสาวจริยาภรณ� คําปอ
62033003796 นางสาวจินตนา นาทรา
62033003797 นายจักรกฤษ วิชาพร
62033003798 นางพรพรรณ เต็งย่ี
62033003799 นางสาวภัทรวรรณ นกแก=ว
62033003800 นางสาวเขมิกา วัฒนงาม
62033003801 นางสาวชลธิชา อารมณ�ดี
62033003802 นางสาวศิริรัตน� กลิ่นประศรี
62033003803 นางสาวสมฤดี พวงจันทร�
62033003804 นายนฤเบศร� ฉิมกล+อม
62033003805 นายฐิติพงศ� ศรีพรม
62033003806 นางสาวสิริวนันท� สิทธิกัน
62033003807 นายรพีพงศ� บุญญาดานิธินันท�
62033003808 นางสาวชยุตรา คชสิทธ์ิ
62033003809 นางสาวชุติมา ทาเฟY@อง
62033003810 นางสาวนฤภร พูลสมบัติ
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62033003811 นางนันทนิต บรรเลง
62033003812 นางสาววีรฉัตร ย้ิมกริ่ม
62033003813 นางสาวกมลชนก รื่นพจน�
62033003814 นางสาวทิพากร ต=นจําปา
62033003815 นางสาวป?ญจรัตน� ฐิติรัชชพันธุ�
62033003816 นางสาวนิติยา สุขาวงค�
62033003817 นายสุริยา ตราชูนิต
62033003818 นางสาวอาริสษา กิจสวัสด์ิ
62033003819 นางสาวฉัตรบงกช เมฆนิติ
62033003820 นางสาวสุพิชชา เกษานนท�
62033003821 นางสาวดวงรักษ� โชติช+วง
62033003822 นางสาวกัญจนี อนุกูล
62033003823 ว+าที่ร=อยตรีกนกวรรณ ไม=น=อย
62033003824 นายกฤษฎา ทองงาม
62033003825 นางสาวพิมพ�ชนก พิรุณรัตน�
62033003826 นางสาวนุสราภรณ� อนันตโท
62033003827 นายจิระเมศร� วชิราพรภาวิทย�
62033003828 นายวริทธ์ิ กริ่มใจ
62033003829 นายสดายุ กุญแจทอง
62033003830 นางสาวโชติรส ลือดารา
62033003831 นางสาวกุสุมา พิลึก
62033003832 นางสาวประทุมวรรณ คําแก=ว
62033003833 นางสาวนันทิยา คําตาด
62033003834 นางสาวอรวรรณ คําชู
62033003835 นายวิทยา อินทนิล
62033003836 นางสาวเกวลิน ปานเปPย
62033003837 นางสาววัสสวารี ตุ+นบุตร
62033003838 นายเติมพงศ� ชินะปุตตกุล
62033003839 นางสาวฐิติพรรณ ทองบางใบ
62033003840 นางลัดดาวรรณ เพชรประดับ
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62033003841 นายธนสิทธ์ิ ใจรักดี
62033003842 นางสาวศศิประภา แก=วมณี
62033003843 นายณัฐพล ต=นเนียม
62033003844 นางสาวเสาวลักษณ� พลเดช
62033003845 นายณัฐพล หลิมสัมพันธ�
62033003846 นายเมธานันต� วงค�ทวีทรัพย�
62033003847 นางสาวสุภาวดี จินดานุช
62033003848 นางสาวชุดาภา เจิมจวง
62033003849 นางสาวจุฑามาศ นันทพาณิชกุล
62033003850 ว+าที่ร=อยตรีกิตติศักด์ิ ทองพร=อม
62033003851 นางสาวปPติกาญจน� ขันติทานต�
62033003852 นางสาวทวีพร แจ+มดวง
62033003853 นายพิษณุ กล่ํากล+อมจิตร�
62033003854 นางสาวภัณฑิลา ธีรวุฒิธร
62033003855 นางสาวสุทธิดา พันธสอน
62033003856 นางชุติกานต� ส+งแสง
62033003857 นายภูชิต วงษ�ธัญกรณ�
62033003858 นางสาวรัตติกาล จุลเจิม
62033003859 นางสาวอรทัย บุญรอด
62033003860 นางสาวน=องนิด เก=าลิ้ม
62033003861 นางสาวนภัสวรรณ ถาวรวันชัย
62033003862 นายเกริกชัย พลายบัว
62033003863 นางณัฏฐ�วรินญา วัฒนภาณี
62033003864 นายภาคภูมิ แสงพลอย
62033003865 นางสาวสมหมาย พูดขุนทด
62033003866 นางสาวกฤษณา บุตรศรีด=วง
62033003867 นางสาวตรีอักษร ภู+ห=อย
62033003868 นายภาณุพงศ� ทวิชศรี
62033003869 นายจักรพันธุ� ศรีสังข�งาม
62033003870 นางสาวขนิษฐา สังขทรัพย�
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62033003871 นางสาวธนัชชา เมฆนาคา
62033003872 ว+าที่ร=อยตรีหญิงอําไพ ถ่ินจีนวงษ�
62033003873 นางสาวอนุตตรีย� ดีใจ
62033003874 นางสาวณิชกานต� บัวแต+งตันสกุล
62033003875 นางสาวมัลลิกา มิตรเมฆ
62033003876 นางสาวปณิดา ปานพันธ�
62033003877 นางสาวอุนาพร เผือกศรี
62033003878 นางสาวเครือทิพย� ฟ?กช=าง
62033003879 นางสาวอติกานต� เอมโอด
62033003880 นายสดใส มังศรี
62033003881 นางสาววณารินทร� นวมศิริ
62033003882 นางสาวศุภกานต� ศรีบุบผา
62033003883 นางสาวสุทธิดา สว+างเนตร�
62033003884 นางสาวศุภกานต� ร+วมนาพะยา
62033003885 นางสาววิรดี เครือบุตรสินธุ�
62033003886 ว+าที่ร=อยตรีหญิงจิราวรรณ เกิดผล
62033003887 นายธนเทพ หม่ืนอาจย้ิม
62033003888 นายวีราวัฒน� สักขาพรม
62033003889 นายธนดล สระทองด=วง
62033003890 นายนันทวิทย� เสวตามร
62033003891 นางสาวอารียา แซ+ลิ้ม
62033003892 นางสาวอชิรญาณ� บุญบําเพ็ญ
62033003893 นางสาวณัฐวดี สุขเจริญ
62033003894 นางสาวกาญจนาพร ชูวงศ�
62033003895 นายรณชัย คงสกุล
62033003896 นางสาวกชกร ญาณทิพาพร
62033003897 นายสิรวิชญ� บุญแสง
62033003898 นางสาวกัญญารัตน� แสงคํา
62033003899 นางสาวสุชาวดี ด=วงปลี
62033003900 นายบันลือศักด์ิ ด=วงเกษียร
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62033003901 นางสาวจิตชญา ยอดคง
62033003902 นางสาวจิตติมา วิไล
62033003903 นางสาวสุทธิดา ละเลิศ
62033003904 นางสาวจินตนา รุ+งเรือง
62033003905 นางสาวรสสุคนธ� จรัสวิกรัยกุล
62033003906 นางสาวสุภารัตน� ท+าตะโก
62033003907 นางสาวสวรรยา สนธิ
62033003908 นางสาวโสรญา หยุยพันธุ�
62033003909 นางสาวสิริพร ตันพิกุล
62033003910 นางสาวสุพรรษา มอญเก้ิง
62033003911 นางสาวสร=อยทิพย� บุนนาค
62033003912 นางสาวกนกพร สุทธิบุตร
62033003913 นางสาวศิริลักษณ� เกิดพร=อมพันธ�
62033003914 นางสาวธัญยานี ปานซัง
62033003915 สิบเอกไวณวิณทร� อังกุลานนท�
62033003916 นายวิทวัส แจ=งชาติ
62033003917 นางสาวสุณิฌญา สนแก=ว
62033003918 นางสาวเมธินันท� ทองเพน
62033003919 นางสาวรติยา ม+วงงาม
62033003920 นางสาวจันจิรา อุ+นคณฑี
62033003921 นายอิศรา วงษ�อ+อน
62033003922 นายเจษฎา สิงหเสรี
62033003923 นางสาวเพชรรัตน� หงษ�โต
62033003924 นางสาวรุ+งรัตน� รัตนลัมภ�
62033003925 นางสาววิชุตา สมุทรประภูต
62033003926 นางสาวณัฐวรา บุญธรรม
62033003927 นางสาวศิริพร พรมนิวาส
62033003928 นางสาวชนิภรณ� เผือกเจริญ
62033003929 นางสาววรรณิตา เอกวิชญพงศ�
62033003930 นางสาวปณัฐดา คําคุย
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62033003931 นางสาวนันทพร ตุ=งสวัสด์ิ
62033003932 นายมารุต กองม+วง
62033003933 นางสาวอรณิชา อินทฤทธ์ิ
62033003934 นางสาวพลัมฤพร ธนพัชโรวิทย�
62033003935 นางสาวพัชราภรณ� เล=าอรุณ
62033003936 นางสาววรรณพร สุตานนท�
62033003937 นางสาวปวีนัท คอนนาสี
62033003938 นางสาวอมรา คงม่ัน
62033003939 นางสาวอินทิรา นายาว
62033003940 นายมนตรี ศรีสง+า
62033003941 นางสาวสุพชฌาย� หนูพรหมเจริญ
62033003942 นายกันต�กวี สีนวนจันทร�
62033003943 นางสาวกนกพร ฟูกลิ่น
62033003944 ว+าที่ร=อยตรีนิรุตต� เจียรงาม
62033003945 นางสาวภัทรวรรณ มะลิวัลย�
62033003946 นางสาวเกศศิรินทร� นวมขํา
62033003947 นางสาววรรณกานต� ธรรมสาลี
62033003948 นางสาวจุฑามาศ ริ้วเลิศศิริกุล
62033003949 นางสาวธัญญาลักษณ� กงจก
62033003950 นางสาวบุศรินทร� แต+งงาม
62033003951 นายศิลา ศรีวัฒนตระกูล
62033003952 นางสาวประภา ชินไธสง
62033003953 นางสาวทิฏฐากรณ� อาราเม
62033003954 นายพิชิต พลายเถ่ือน
62033003955 นางสาวกมลรัตน� ศิริกุลรุ+งโรจน�
62033003956 นางสาวเบญจพร ศรีราจันทร�
62033003957 นายฏิรฏินันท� ฉายแสงเดือน
62033003958 นางสาวอรยา ตู=นิ่ม
62033003959 นางสาวอมรรัตน� จันทร�ประเสริฐ
62033003960 นางสาวปรางทิพย� บัวเรือง
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62033003961 นางสาวพัชรา รวดเร็ว
62033003962 นายอนุสิทธ์ิ สะอาดแก=ว
62033003963 นางสาวรัตยาวิณี บัวเขียว
62033003964 นางสาวจารุวรรณ โคกแก=ว
62033003965 นายธนกร เต้ียเนตร
62033003966 นายพงศ�เดช แก=วสุจริต
62033003967 นางสาวสุทธิดา เสียงเพราะ
62033003968 นางสาวปวีณา ชุติวรเจริญชัย
62033003969 นางสาวจณิตตา ชัยมาลา
62033003970 นางสาวอรจิรา แดงดี
62033003971 นางสาววนิดา รุ+งเรือง
62033003972 นางสาวอมรรัตน� พูลสวัสด์ิ
62033003973 นางสาววรรณวิศา หิรัญวงศ�
62033003974 นายชัยวัฒน� ทูคํามี
62033003975 นางสาวเพชรชมพู พันธุ�พิพัฒน�
62033003976 นางสาวศุภักษร ผึ่งผาย
62033003977 นายจิรภัทร โชคสุชาติ
62033003978 นางสาวกมลวรรณ ขุนหม่ืน
62033003979 นายพงศ�ดนัย ผิวนวล
62033003980 นางสาวภัทรวดี พุทธิจุน
62033003981 นางสาวณัฐวดี รอดคลองตัน
62033003982 นางสาวอสมาภรณ� ศรีธรรมรงค�
62033003983 นางสาวศิริลักษณ� บูรณสิงห�
62033003984 นางสาวศรวณีย� แอยอด
62033003985 นางสาวภรัตน�ธิดา ศรีกิจเกษมวัฒน�
62033003986 นางสาวปาณิสรา สีคุณ
62033003987 นางสาวประไพ ถึงโภค
62033003988 นายนักสิทธ์ิ มากพุ+ม
62033003989 นางสาวสุวลี เจริญจิตร�
62033003990 นางสาวสุภาภรณ� อ+วมประทุม
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62033003991 นายสหรัฐ เซ่ียงฉิน
62033003992 นางสาวอัมพร รอดจินดา
62033003993 นางสาวชุติมา น้ําจันทร�
62033003994 นางสาวธันยพร อุตรนาค
62033003995 นางสาวอรวรรณ อุดมธรรมกูล
62033003996 นางสาวศันสนีย� หอมเย็น
62033003997 นายวิชิต วงศ�ปูOบัว
62033003998 นางสาววรรณภา เย็นรักษา
62033003999 นางสาวป?ทมา อินทร�ประเสริฐ
62033004000 นายทรงกฤต หารคําอุ=ย
62033004001 นางสาวอายดา เรียงแหลม
62033004002 นางสาววีณา สาลี
62033004003 นางสาวธนวรรณ อุ=ยนอง
62033004004 นายนครินทร� วรรณายก
62033004005 นางสาวชลธิชา ทองมาก
62033004006 นางสาวนัทชญา ไชยลังกา
62033004007 นางสวิตฏานันฑ� เอี่ยนเหล็ง
62033004008 นายอินทนนท� เรือนคํา
62033004009 นางสาววณิดา ยศสุ
62033004010 นางสาวสิรภัทร กมลคร
62033004011 นางสาวณัฐนิชา ลาภสุขกิจกุล
62033004012 นางเกตุแก=ว จันทร�เกษม
62033004013 นางสาวสุมณฑา รุ+งศิรประภา
62033004014 นางสาวกมลชนก ไพนุชิต
62033004015 นางสาวณัฐณิชา แสงศรีเรือง
62033004016 นายวัชระ ลิ้มศฤงคาร
62033004017 นางสาวนิภาวรรณ นิลคีรี
62033004018 นางสาวพรพิมล เฮงประเสริฐ
62033004019 นางสาวสุภัชฌา จินดาอินทร�
62033004020 นายทัตพล ต้ังคํา
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62033004021 นางสาวศรัณย�รัตน� สุวรรณพงษ�
62033004022 นางสาวพีรญา ใจหม่ืน
62033004023 นางสาวจินดารัตน� สุขสมัย
62033004024 นางสาวณัชชานิษฐ� สงวนสมบัติ
62033004025 นายสุทธิพงศ� นาคะพันธุ�
62033004026 นายภูมิภาส ขาวพุ+ม
62033004027 นายประวัณวิทย� เกตมณี
62033004028 นางสาวทรัพย�กมล เอี่ยมสะอาด
62033004029 นางสาวกฤติยา วสุรักษ�ไพบูลย�
62033004030 นางสาวสาวิตรี แสงพลอยแก=ว
62033004031 นายสรรเพชญ แซ+ต๊ัน
62033004032 นางสาวนิรมล เรืองศิลปW
62033004033 นางสาวชนิตา เพ่ิมสิน
62033004034 นายศตกร วิทยาลัย
62033004035 นางสาวธัญลักษณ� มากยอด
62033004036 นางสาวสุคนธ� เกิดศรี
62033004037 นางสาวพิชานันท� ม+วงแก=ว
62033004038 นางสาวสุจิตรา แสงเทียน
62033004039 นางสาวเบญจมาศ พยัคฆวงศ�
62033004040 นางสาวศิรินันท� อ+วมด=วง
62033004041 นางสาวพัชราภรณ� บ+อน=อย
62033004042 นางสาวดวงนภา แพรักษา
62033004043 นางสาวเกศรินทร� เกตุแก=ว
62033004044 นายอนุชา เพชรเม็ดเต+ง
62033004045 นางสาวศศิธร นวลดี
62033004046 นางสาววรกมล พงษ�เวียง
62033004047 นางสาวมัสยา พลงาม
62033004048 นายสหรัฐ โตสกุล
62033004049 นางสาววรรณวิศา กฤตเวทิน
62033004050 นางสาวศุภิดา รอดเชื้อ
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62033004051 นางสาวกันตาภัทร พชรกานต�กุล
62033004052 นางสาวยุภาวรรณ แม+นรัตน�
62033004053 นางสาวเมทินี มามาก
62033004054 นายสรวิศ ยอดแก=ว
62033004055 นางสาวโยษิตา สุขจันทร�
62033004056 นางสาวสุดารา สัมฤทธ์ิ
62033004057 นายอดิศักด์ิ เลิศสุรวัฒน�
62033004058 นางสาวกรกนก นิยมเสถียร
62033004059 นายนาวี อินทร�ทิม
62033004060 นายเนติพงศ� จิรภิวงศ�
62033004061 นางสาวโชติกา พุ+มกําพล
62033004062 นางสาวหัทยา น=อยระแหง
62033004063 นายธฤต ประสพบูชาธรรม
62033004064 นางสาววิรากานต� ภมรพงศ�พันธุ�
62033004065 นายภาณุวัฒน� คงอยู+
62033004066 นายภรต แซ+ต้ัง
62033004067 นายวรเดช แสงสาคร
62033004068 นางสาวชัญญาดา อมรภัทรกุล
62033004069 นางสาวขนิษฐา วันทอง
62033004070 นางสาวปMยะพร บัวไสว
62033004071 นางสาวกมลทิพย� มิเกล็ด
62033004072 นางสาวสุณิสา วิเศษผา
62033004073 นางสาวเสาวนีย� พลับศรี
62033004074 นายชลแดน มนุษยธรรม
62033004075 นางสาวศรัณย�พร พูลผล
62033004076 นายกันตินันท� วันทอง
62033004077 นายวีระชัย ลีเอาะ
62033004078 นางสาวนภัสสร มูลสวัสด์ิ
62033004079 นายธนวัฒน� คงเจริญ
62033004080 นางสาวเบญญาภา ม+วงเงิน
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62033004081 นายลัทธพล ย้ิมละมัย
62033004082 นางสาวจิรัชญา เขียวปRอง
62033004083 นายวัชรพล โพธ์ิทอง
62033004084 นางสาวสินีนาฎ มณฑา
62033004085 นางสาวกมลลักษณ� กอสุนทร
62033004086 นางสาวเปมิกา สุขสมทวีทรัพย�
62033004087 นางสาวศิริวิมล อวยชัย
62033004088 นายทํานุ อุดมวงษ�
62033004089 นางสาวศศิธร ผงผานอก
62033004090 นายพัสกร สีมา
62033004091 นางสาวกัญจิรา หมดทุกข�
62033004092 นางสาวสุธิดา วงษ�จBดซ่ี
62033004093 นางสาวฐิติมา มะโนม่ัน
62033004094 นายยุทธพล ตวันนา
62033004095 นางสาวสิริรัตน� วาสนาเพ่ิมพูน
62033004096 นางสาวอรญา ไร+นาดี
62033004097 นายธนวัต อู+ขลิบ
62033004098 นางสาวภณิดา สุทธิสาร
62033004099 นางสาวศิตา ประสมศรี
62033004100 นางสาวธัญญามาศ ทองดอนเหมือน
62033004101 นายสุรัตน�ชัย ง้ิวทอง
62033004102 นางสาวอริศา น=อยทิพย�
62033004103 นางสาวสุนิสา เทพทอง
62033004104 นายบุรินทร� แก=วภัย
62033004105 นางสาวสุพิชญาภัค ชูนิล
62033004106 นางสาวพรจิตร จําปาแก=ว
62033004107 นางสาววีราภรณ� เพ็งจันทร�
62033004108 นางสาวพลอยไพรินทร� ย่ิงล้ํา
62033004109 นางสาวกมลลักษณ� บุษบงก�
62033004110 นางสาววรรณพร ทรัพย�สงวน
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62033004111 นางสาวจิตต�สุทธี เจริญจิตต�
62033004112 นายณัฐวุฒิ คุณฮวย
62033004113 นางสาวปMยะดา สุวรัตน�
62033004114 ส.อ.ณัฐวุธ ร=อยชั่ง
62033004115 นางสาวศศิประภา รัตนพงษ�
62033004116 นางสาวกัญญาภัค กิตติวิริยะการ
62033004117 นางสาวกรรณิการ� ทองสัมฤทธ์ิ
62033004118 นายดํารงค� เรียนจันทร�
62033004119 นางสาวธนพรรณ นาคโขนง
62033004120 นางสาวภานิกา เจติรักษ�
62033004121 นางสาวรุ+งทิพย� โพธ์ิงาม
62033004122 นางสาวธัญญลักษณ� แย=มคร=าม
62033004123 นางสาวชนัญญา ต้ังถาวร
62033004124 นายสราวุธ รุ+งแจ=ง
62033004125 นางสาวพิชญา ฤทธ์ิเรืองรุ+ง
62033004126 นางสาวประภาพร ปMยคุณากร
62033004127 นางสาวลลิตา แสงสว+าง
62033004128 นางสาวนิดา สําเนียงหวาน
62033004129 นางสาวสุภาวิณี แซ+ต้ัง
62033004130 นางเจริญศรี อึ้งพานิช
62033004131 นางสาวณัชชา ภักดิภูมิเมธี
62033004132 นางสาวรจิตตา ขุนอาวุธ
62033004133 นางสาวกัญญารัตน� แพรกเซิน
62033004134 นางสาวดลฤดี ดวงประทุม
62033004135 นางสาวปราริชาติ ป?นสุวรรณ�
62033004136 นางสาวอริศยา วันสามง+าม
62033004137 นายบรรหาร เพชรดําดี
62033004138 นางสาวจรีรัตน� เสือทอง
62033004139 นางสาวอภิวัน ม้ันงาม
62033004140 นายจิรายุส เจริญดี
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62033004141 นางสาวรินรดี ดํานิล
62033004142 นางสาววรรณรัตน� ศรีเพ็ชร
62033004143 นางสาวภัทรธิดา วอนเพียร
62033004144 นางสาวจุฑามาศ เจียมศักด์ิ
62033004145 นายนิมิตร ทองมี
62033004146 นางสาวอิชยา ปMSนกุมภีร�
62033004147 นางสาวจุฑามาศ แพงเวียง
62033004148 นายอรรคพงศ� โบพานิช
62033004149 นางสาวพนิดา สิงห�คา
62033004150 นายนิกร เต็มพร=อม
62033004151 นางสาวกุลวดี ว+องวิไลรัตน�
62033004152 นางสาวพจนันทน� สระทองห=อย
62033004153 นางสาวรัตนา ชูวงษ�
62033004154 นางสาวอังสนา ประเสริฐจิตร�
62033004155 นายนฤเบศร� เกลี้ยงเจริญ
62033004156 นางสาวกฤษณา บรรลือทรัพย�
62033004157 นายเจษฎา ธรรมรัตน�ชัย
62033004158 นายภาณุพงศ� โศภาวชิรานันท�
62033004159 นายวิวัฒน� กิมใช+ย=ง
62033004160 นางสาวนิตยา รักดี
62033004161 นายอัฐพงษ� ธรรมชาติ
62033004162 นางสาวหทัยรัตน� มุ=งต+อบัว
62033004163 นางสาววิยะดา สุภาพันธ�
62033004164 นายวรการ ภู+เพชร
62033004165 นางสาววรรณภา จ[ายก[อง
62033004166 นางสาวสุนทรี สมถวิล
62033004167 นางสาววิภาดา ซ่ือเลื่อม
62033004168 นางสาวกฤตยา บุญรัตน�ประพันธ�
62033004169 นายกฤษณ�ขจร สุขประสิทธ์ิ
62033004170 นางสาวชรินรัตน� คงสามหมอ
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62033004171 นางสาววราภรณ� วิชาพร
62033004172 นางสาวภัศราภรณ� ทรัพย�เพชร
62033004173 นางสาววณิชชา อุระวัฒน�
62033004174 นางสาวสิรีธร ดวงตา
62033004175 นายประณต สุขชู
62033004176 นายสุวิชา เกิดดี
62033004177 นางสาวศิริพร รัฐเรืองมณีโรจน�
62033004178 นายยุทธพงษ� รอดรักษา
62033004179 นางสาวบุษบา ศรีโชค
62033004180 นายธัญวัช สุทธศรี
62033004181 นางสาวตวงพร ทมมืด
62033004182 นางสาวพาขวัญ ชอบใจชน
62033004183 นางสาวพิลดา บูBชัยฮะ
62033004184 นางสาวนพมาศ สุวรรณสินธุ�
62033004185 นางสาวสุภากร น=อมมนัส
62033004186 นางสาวอริศรา เขียวจํารัส
62033004187 นางสาววันชนก ยอดธรรม
62033004188 นางสาวจรินทร�ทิพย� อินตะพันธ�
62033004189 นางสาววริษฐา สันติสุขทวี
62033004190 นายอิทธิวัฒน� ประเสริฐโชคประชา
62033004191 นางสาวชนัญชิดา ฉายไธสง
62033004192 นางสาวกาญจณา พิมพา
62033004193 นางสาวฟารีนา หลําชู
62033004194 นางสาวน้ําทิพย� กลิ่นจันทร�
62033004195 นายวรวิช สังข�เอี่ยม
62033004196 นางสาวพีรภรณ� กลิ่นสน
62033004197 นางสาวณัฐฤชา พิมสาร
62033004198 นายจักรกฤษณ� อินทร�รอด
62033004199 นายฐิติภูมิ ศรีสุวรรณ
62033004200 นางสาวจุฑาณี ทองชู
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62033004201 นางสาวฐิดารัตน� เพ็งพารา
62033004202 นางสาวพัชราวดี ประยูรหงษ�
62033004203 นางสาวขวัญกมล วิเชียร
62033004204 นายศราวุธ หมูขาว
62033004205 นายธนาการ ลําคํา
62033004206 นางสาวลภัสวรินทร� ทองคํา
62033004207 นางสาวเบญจวรรณ ศรพรมาต
62033004208 นายศุภโชค สีทา
62033004209 นายพชร สุริยะ
62033004210 นายชัยรวี สิทธิชัย
62033004211 นายวิตธวินทร� อินทร�จักร�
62033004212 นางสาวธารีรัตน� ปานทอง
62033004213 นางสาวสุภา อรุณศรีประดิษฐ�
62033004214 นายธนวัฒน� มณีรัตนพงศ�
62033004215 นางสาวปMยาภรณ� มีทวี
62033004216 นางสาวชมพูนุท เดชปRอง
62033004217 นางสาวทาริกา อมรรัตน�พิจิต
62033004218 นายอลงกรณ� สง+าลี
62033004219 นายณัฐวุฒิ ชมศรี
62033004220 นางสาวฐิติมา อ=นเอี่ยม
62033004221 นางสาวกนกพร อินทร�อร+าม
62033004222 นางสาววรรณวิสา คํามี
62033004223 นางสาวกฤติยา หงษ�ทอง
62033004224 นางสาวจันทร�จิรา วงค�อ=าย
62033004225 นางสาวณิชากร วิเศษสมบัติ
62033004226 นางสาวนันทิยา เรือนใจหม้ัน
62033004227 นางสาววรรณิกา ใจเด็ด
62033004228 นางสาวสรนันท� ศรีเหรา
62033004229 นายวิฑูรย� สุริวงศ�
62033004230 นางสาวนวรัตน� ขอบสูงเนิน
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62033004231 นางสาวลัดดา น=อยจีน
62033004232 นางสาวเสาวคนธ� นาคแท=
62033004233 นางสาวชุลีกร อินทร�เนตร
62033004234 นางสาวสุพิชา เที่ยงธรรม
62033004235 นายยุรนันท� เถ่ือนพงษ�
62033004236 นายอริยศักด์ิ ทองด=วง
62033004237 นางสาวอํานวยพร บุญเชิด
62033004238 นางสาวนิภาพร แท+นมณี
62033004239 นางสาววรรณกร เจริญสุข
62033004240 นางสาวจิรรัช สวัสดี
62033004241 นางสาวทัศนีย� ช+างกลึงดี
62033004242 นางสาวภัคจิรา มณีวงศ�
62033004243 นายกัณฑ�อเนก ทับมุด
62033004244 นางเดือนสิริ ศรีเพ็ชรพันธุ�
62033004245 นายภัทรายุทธ ยอดยา
62033004246 นายเทพทัต นิ่มนวล
62033004247 นางสาวอัมพิกา มาน=อย
62033004248 นางสาวศิริวรรณ ยุศกระโทก
62033004249 นางสาวนุชจรีย� อ=นเกตุ
62033004250 นายกิตติราช หู=เต็ม
62033004251 นางสาวภัททิยา วิริยะยุทธการกุล
62033004252 นางสาวนทีทิพย� อิ้วอําพันธ�
62033004253 นางสาวนัทธมน นิลเพชร
62033004254 นายภาคภูมิ มะเก๋ิน
62033004255 นางสาวณัฐติภรณ� โพธ์ิทิพย�
62033004256 นางสาวมุกรินทร� วันชัย
62033004257 นายอมตเวช เวชประสิทธ์ิ
62033004258 นายโชคชัย บ+วงรักษ�
62033004259 นางสาวสุพัตรา สุคันธกุล
62033004260 นางสาวอรอนงค� สวนพานิช
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62033004261 นางสาววิลาสินี รัตนาคร
62033004262 นางสาวพรทิพย� บุญยะมูล
62033004263 นางสาวพรพิมล เกิดทอง
62033004264 นางสาวติรยา ปMติโชคบวร
62033004265 นายธนพัฒน� เณรบํารุง
62033004266 นางสาวเกสรา พูลขุมทรัพย�
62033004267 นายธนกร ท+าน้ําต้ืน
62033004268 นายอัครชัย แสนพยุง
62033004269 นางสาวกชกร พลายน=อย
62033004270 นางสาวสุกัญญา สีหามาตย�
62033004271 นายอภิสิทธ์ิ เสนาะเสียง
62033004272 นางสาวศศิธร เซียวพิบูลย�กิจ
62033004273 นางสาวบวรรัตน� นฤคุปต�ชาญชัย
62033004274 นายพงศกร เสาใบ
62033004275 นายณัฐชัย ชัยจินดา
62033004276 นายพงศ�พล ภู+ระย=า
62033004277 นายสถาพร ถาวรนุรักษ�
62033004278 นางสาวจินดารัตน� พงศ�พลิศร
62033004279 นางสาวอรสา สุขอินทร�
62033004280 นางสาวชโลทร สกุลเนียม
62033004281 นางสาวอังคนางค� บัวขํา
62033004282 นางสาวสุวรรณี วิชาพูล
62033004283 นางปMยนันท� ใหม+เอี่ยม
62033004284 นางสาวปรียานุช พิรุณพิพัฒน�
62033004285 นางสาวสกุณกาญ เข็มเมือง
62033004286 นางสาววนิดา แตงทอง
62033004287 นางสาวจุฑามาส แสงใจ
62033004288 นางสาวชนานันท� จิตรโสภา
62033004289 นางสาวอธิชา มายืนยง
62033004290 นายปรเมษฐ� กล=าผจญ
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62033004291 นางสาวสรวงรัตน� เดชะชาติ
62033004292 นายสุวัฒน� มีศิริ
62033004293 นายกิตติพงษ� พุทธรักษี
62033004294 นางสาววริศรา อินทร�แตง
62033004295 นางสาวนัทธมน อินทร�ไพ
62033004296 นางสาวธณัฏฐกรณ� ชิ้นสุวรรณ
62033004297 นางสาวศิริกรรณ คชกฤษ
62033004298 นางสาวกานต�ปรียา ไชยกิจ
62033004299 ว+าที่รตภาณุพงศ� บุญย่ิงยงค�
62033004300 นายยุทธนา เสมอจิตร
62033004301 นางสาวธัญญานุช หงส�รัตน�
62033004302 นางสาวพัทธมน ทองมา
62033004303 นางสาวฑิตยา แกมแก=ว
62033004304 นายนพพล ศรีจ=อยวงษ�
62033004305 นางสาวจุรีพร พิมพา
62033004306 นางสาวอนุสรา รุจจารี
62033004307 นางสาวธัญญารัตน� สารีวงษ�
62033004308 นางสาวฐิติพร ซงเขียวชุมพล
62033004309 นางสาวนุ+มฤทัย ดํารงพงศ�พันธุ�
62033004310 นายชยพล อังกุรรัชต�
62033004311 นายธีรพล อรชร
62033004312 นางสาววนัชพร คงธนาสมบูรณ�
62033004313 นางสาวกานดา อ่ําคล=อย
62033004314 นายอาคม โพธิบุตร
62033004315 นางสาวหทัยนันท� หร+ายมณี
62033004316 นายต้ัม พรศรี
62033004317 นายคมสัน ประจําเมือง
62033004318 นายชลกรณ� ขรเคียน
62033004319 นางสาวนันทพร นิลประดับ
62033004320 นายศุภกร จิรพงศธร
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62033004321 นางสาวชลธิดา กัมพลานนท�
62033004322 นางสาวชัชรินทร� พิศเพ็ง
62033004323 นายชัยโรจน� ถิรางกูร
62033004324 นายเจษฎา สว+างจิตร
62033004325 นางสาวแก=วนภา บุญโต
62033004326 นายศักดิธัช สุทธิคํา
62033004327 นายมงคล ญาณะเหล็ก
62033004328 นายสุริยา นิเลปMยัง
62033004329 นางสาวประภาพร สุพรรณรังษี
62033004330 นายธวัชชัย ม่ันคง
62033004331 นางสาวกาญจนา ชมภูนุช
62033004332 นางสาวสุธีรา อัชชนะลิมภากรณ�
62033004333 นางสาววรญา ยอดแก=ว
62033004334 นายภูดิศ ฉิมชั้น
62033004335 นางสาวณัฎฐาเนตร ศรีไพรสนธ์ิ
62033004336 นายณัฐชัย มีทรัพย�
62033004337 นางสาวเมญาดา สุจันทร�
62033004338 นายธัชพล จิรวัฒนดิลก
62033004339 นายณภัทร แก=วเผือก
62033004340 นายมารุต เสลาคุณ
62033004341 นายทวีศักด์ิ สุวภิญโญภาส
62033004342 นางสาวภูริดา อินทะสร=อย
62033004343 นางแพรวพรรณ มะลิวัลย�
62033004344 นางสาวอาภรณ� สีลิ้นจ่ี
62033004345 นายวรุต ดีอยู+
62033004346 นางสาวสมใจ พิมพ�สวัสด์ิ
62033004347 นางสาวพัณวิภา เกล=าเก้ียง
62033004348 นางสาวศศิวิมล เพ็งสวย
62033004349 นายพีรวัฒน� บัวบูชา
62033004350 นางสาวพนัชพงษ�พรรณ ทะเกิงกุล
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62033004351 นางสาวบุษกร นภาแก=ว
62033004352 นางสาวธนาภรณ� ธิราพืช
62033004353 นางสาวกัญญาภัส วงษ�จีน
62033004354 นางสาวอมรา อุทยาน
62033004355 นางสาวณัชฌา ใจหมายดี
62033004356 นางสาวธัญญลักษณ� เพ็ญตระกูล
62033004357 นางสาวแพรพร ใจม่ัน
62033004358 นายอุทัย แง็ดสันเทียะ
62033004359 นางสาวนัทธ�ฐภัค ม่ิงสัมพรางค�
62033004360 นางสาวสุภัตรา วงษ�ศิลปW
62033004361 นางสาวณัฏฐ�นลิน สลักคํา
62033004362 นายสรยุทธ นิ่มมะณี
62033004363 นางสาวศุภาพิชญ� ขุนเณร
62033004364 นางสาวจิราพร ศรีมูล
62033004365 นางสาวยุวดี การะเกตุ
62033004366 นางสาวพิรัณญา บุญกลิ่น
62033004367 นางสาวสุนิศา สายเทียน
62033004368 นางสาวณัฐนิช จงศิริ
62033004369 นางสาวพัทธ�ธิดา ประเทืองผล
62033004370 นางสาวฉัตรวี อิ๊ดเหล็ง
62033004371 นายอรรถพร ประสมศรี
62033004372 นายเอกราช ขวัญเพ็ชร�
62033004373 นางสาววรางคณา สงเคราะห�
62033004374 นางสาวกิตติยา ฉัตรภิญญาคุปต�
62033004375 นางสาวอริสา สืบศรี
62033004376 นายอภิวัฒน� โลกนุเคราะห�
62033004377 นางสาวปMยาภรณ� กุลทัพ
62033004378 นายศราพันธุ� อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา
62033004379 นางสาวดรุณรัตน� สังสัญไทย
62033004380 นางสาวกาญจนาวดี เกิดเนตร
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62033004381 นางสาววรรวิษา จําปาไทย
62033004382 นางสาวศิริวรรณ อยู+เย็น
62033004383 พ.อ.ต.หญิงพรกมล ใจศักด์ิ
62033004384 นางสาวนิตยา สุวรรณบํารุง
62033004385 นางสาวกรวรรณ กว=างขวาง
62033004386 นางสาวรติมา พรหมมาพันธุ�
62033004387 นางสาวธนวรรณ� รัตนเลขา
62033004388 นายสุวลังก� วงศ�สุรวัฒน�
62033004389 นางสาวสนิทรา พลเย่ียม
62033004390 นางสาวสุพรรษา รอดสุนิยม
62033004391 นางสาวนิภาวรรณ โคประโคน
62033004392 นางสาวมินตรา ง=วนพันธ�
62033004393 นายชวลิต ทองชมภูนุช
62033004394 นางสาวขวัญสุดา สุริยะธรรม
62033004395 นายสุธี จิตดี
62033004396 นางสาวพรทิพย� สมจิตร
62033004397 นางสาวก่ิงแก=ว เทียนเครือ
62033004398 นางสาวศิริวรรณ ชิวปรีชา
62033004399 นางสาวธันยพร จอกกระจาย
62033004400 นางสาวณเพชร สุระโคตร
62033004401 นางสาวพัชญ�สิตา เขมรัตน�วงศ�กร
62033004402 นางสาวกรรณิกา สุขหล=า
62033004403 นางสาวปาณิสรา เมฆพัฒน�
62033004404 นางสาวสกุลรัตน� ขําโอภาส
62033004405 นางสาวจุฑามาศ เขียวอินทร�
62033004406 นายธนัช ลือชัยวัฒนะโสภณ
62033004407 นางสาวมินตรา วงษ�เจริญ
62033004408 นางสาวชัชชนก แสงงาม
62033004409 นางสาวศุภกาญจน� แก=วพร=อมเลิศ
62033004410 นางสาวกาญจนา นิ่มนวล
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62033004411 นางสาวชญาดา ศิริบุรี
62033004412 นางสาวเบญจมาศ อินทร�บํารุง
62033004413 นายธนพันธุ� ชูหนู
62033004414 นายเมธาสิทธ์ิ อภิสกุลโรจน�
62033004415 นางสาวอรอุมา วัลมาลี
62033004416 นางสาววิลาวัลย� เรืองโรจน�
62033004417 นายอาทิตย� จ=อยทองมูล
62033004418 นางสาวฐิติยา นิ่มเต็ม
62033004419 นางสาวณัฐนรี ศรีบานเย็น
62033004420 นายวิทยา ช=างน=อย
62033004421 นางสาวรวีวรรณ จินต�ธนาวัฒน�
62033004422 นางสาวนุชจรี ปานชื่น
62033004423 นางสาวปนัดดา ประพัสสร
62033004424 นางสาวดวงกมล ณ นคร
62033004425 นางสาวจิตอาภา ดวงจินดา
62033004426 นางสาวณัฐณิชา นักรบ
62033004427 นายภราดร บุตรเพชร
62033004428 นางสาวหทัยทิพย� ทินชัย
62033004429 นางสาวนุตประวีณ� สมบูรณ�อยู+กมล
62033004430 นายทิมทอง เอี่ยมศรีนิรันดร�
62033004431 นายอรรณพ เปล+งวิทยา
62033004432 นายวัฒนา พานทอง
62033004433 นางสาวปานทิพย� เกษสมบูรณ�
62033004434 นางสาวศรีธนา ทองม+วง
62033004435 นางสาวหทัยภัทร ศิรินาวี
62033004436 นางสาวอาลานี ตาเฮ
62033004437 นางสาวฐิติชญา แตงโต
62033004438 นางสาวอุมาภรณ� ทัพชัย
62033004439 นางสาวศุภณัฏฐ�ฌา เผ+าจินดา
62033004440 นางสาวสิริรัตน� วงษ�เสมา
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62033004441 นางสาวมยุรฉัตร รัตนมณี
62033004442 นายชัยพร เที่ยงตรง
62033004443 นายพงศธร เกิดสาย
62033004444 นายสุวศิน จาตุรัญสมบูรณ�
62033004445 นางสาวยุพดี ทวีสุข
62033004446 นางสาวโสภิดา พุ+มสุวรรณ
62033004447 นายเจิดวุธ ลุยราช
62033004448 นายณัฐพงศ� ทรัพย�เย็น
62033004449 นางสาวกฤติยา รุ+งสมทรัพย�
62033004450 นางสาวสุภาพร บ+อนิล
62033004451 นางสาวกัลยา เจริญผล
62033004452 นายขวัญชัย ไทรน=อย
62033004453 นายวัชชัย เถ่ือนมูลแสน
62033004454 นางสาวนิตยา สารวิศิษฎ�
62033004455 นายประสพโชค ตันสาโรจน�
62033004456 นางสาวชนิศา ดวงจันทร�
62033004457 นางสาวโสรญา มรรคาเขต
62033004458 นางสาวปMย�วรา พุทธพฤกษ�
62033004459 นางสาววิภา กิจฉลอง
62033004460 นายชูศักด์ิ มาตรวิจิตร
62033004461 นางสาวอรจีรา เมืองขวา
62033004462 นางสาวปMยณัฐ แจ+มศรี
62033004463 นางสาวสุภณิดา ยืนยง
62033004464 นางสาวบุษกร กันวงค�
62033004465 นางสาวภัทรีญา อัญชนะ
62033004466 นางสาวศศิธร ปุOนเจริญ
62033004467 นางสาวนุจรีย� ด=วงเผือก
62033004468 นางสาวสิริอร เอี่ยมศรี
62033004469 นางสาวภัทรานิษฐ� สาตแฟง
62033004470 นายพนม เถระพันธ�บาซา
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62033004471 นางสาวสุภัชกรณ วิธูชุลี
62033004472 นายกฤตภัค ปทุมารักษ�
62033004473 นายณัฐวุฒิ หมู+จันทร�
62033004474 นายวรรัตน� มีครองธรรม
62033004475 นางสาวศศิกมล ห=วยเรไร
62033004476 นางสาวรติบดี เทียนทอง
62033004477 นางสาวขวัญชนก ดุษฎี
62033004478 นายพลกฤต ผลวัฒนะ
62033004479 นางสาวแพรพรรณ ทัศน�พิทักษ�
62033004480 นางสาวชนนิกานต� รักอาชีพ
62033004481 นางสาวสุกฤตา เผือกศรี
62033004482 นางสาวเสาวภา เอนกนวล
62033004483 นายนัฏฐพงศ� จรุงรักษ�
62033004484 นางสาวนัชชา ฑีฆายุวัฒนา
62033004485 นางสาวกรรณิกา เสืออบ
62033004486 นายณัฐชนน จิตต�ตรง
62033004487 นายทัตเทพ แสงประทีป
62033004488 นายอภิวิชญ� วุฒิธรรมกิตติ
62033004489 นางสาวเจนจิรา พิมพกรรณ
62033004490 นางสาวรจนา กันทะเนตร
62033004491 นางสาวกานดา สกุลสุข
62033004492 นางสาวป?ทมวรรณ เตชะดี
62033004493 นางสาวเสาวรส เหล+าวงษ�สิริวัฒน�
62033004494 นางสาวเบญจรัตน� ถิระวัฒน�
62033004495 นางสาวชนัญญ�นัตถ� สถิรวัฒนาภากุล
62033004496 นางสาวรัชฎาพร กอประเสริฐสุด
62033004497 นางสาวอรอุมา ปOากว=าง
62033004498 นางสาวปวีณา สุดยอด
62033004499 นางสาวทิพย�ภาวรรณ สร=อยจอม
62033004500 นางสาววราภรณ� ศรีพนมวัน
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62033004501 นายวุฒิชัย เมฆฉาย
62033004502 นางสาวรุ+งรัตน� มากะเต
62033004503 นายจิรวัฒน� ศตพรไกรวัฒน�
62033004504 นางสาวนฤทัย หอมตลบ
62033004505 นางสาวพิชญ�ภิญญา พันธุ�พรหมา
62033004506 นายกฤตภาส ชินพัฒนวานิช
62033004507 นางสาวดวงนภา ตะโกนวน
62033004508 นายเอกพงษ� นกเชี่ยว
62033004509 นายธณัช กมลคุณาทัย
62033004510 นายพัชราพร ทองนุ+ม
62033004511 นางสาวศิริพร สุยะวงค�
62033004512 นายทัตพล ผิวอ+อนดี
62033004513 นางสาวอริยพร จันทร�ประสม
62033004514 ว+าที่ร=อยตรีปMยะนุช รอดสั้น
62033004515 นายราชวัตร เกตุแก=ว
62033004516 นายสิทธิภัท หทัยธรรม
62033004517 นางสาวอรอุมา คีรีศรี
62033004518 นายสุวิทย� เข็มทอง
62033004519 นายเจษฎา เรืองตระกูล
62033004520 นางสาวอารีญา คําน=อย
62033004521 นางสาวอัญชิสา รัตนานนท�
62033004522 นางสาวพรนภา สมสกุล
62033004523 นางสาวแก=วตา อัสแสง
62033004524 นางสาวภรณ�พลอย สมบูรณ�
62033004525 นางสาวนิภาพร คําวงค�
62033004526 นายศิริชัย กล+อมจิตต�
62033004527 นางสาวนาตาชา แดงสม
62033004528 นางสาวฐิติพร ทองพรม
62033004529 นางสาวฐิติณัทชาภัค พานทอง
62033004530 นางสาววัชราภรณ� รวยรุ+ง
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62033004531 นางสาวอังศุมา น+วมไข+
62033004532 นางสาวจีวรัตน� รุ+งเรือง
62033004533 นางสาวภัทรา ดิฐษา
62033004534 ว+าที่ ร.ต.จักรพันธ� บุญยงค�
62033004535 นางสาวสาคร ใยบุญมี
62033004536 นางสาวณัฐภัสสร หัดศรี
62033004537 นายธนวัฒน� สีแสด
62033004538 นางสาววราภรณ� พับยม
62033004539 นางอารี รักจิตร�
62033004540 นางสาวกฤตยาณี ตาม่ี
62033004541 นางสาวบัวหอม สวัสด์ิบุญเลิศ
62033004542 นางสาวทัศนีย� ทับห=าง
62033004543 นายนนทพัทธ� ทองสิมา
62033004544 นางสาวฐิติพร พร=อมสกุล
62033004545 นายนิรันดร� ขันทองหล+อ
62033004546 นางสาวสุพิชชา เจดีย�คํา
62033004547 นางสาววรรณิดา ท=วมจุ=ย
62033004548 นางสาววารี อ+อนท=วม
62033004549 นางสาวแววตา เนาว�สุวรรณ�
62033004550 นายอดิพงษ� พิพัฒน�พิทยาสกุล
62033004551 นางสาววันเพ็ญ คล=ายโพธ์ิทอง
62033004552 นายเฉลิมเกียรติ ขันเงิน
62033004553 นางสาวณิชาภัทร เจียนจันทร�วงศ�
62033004554 นางสาวดวงพร บุญเจริญกิจกุล
62033004555 นายธนพล ตันเจริญศิริรัตน�
62033004556 นายคณิน มณีฉาย
62033004557 นางสาวฉัตรพร อ+อนท=วม
62033004558 นางสาวอติกานต� ย่ิงยวด
62033004559 นางสาวกานต�ชญาณัท โคตรภักดี
62033004560 นางสาวปวีณ�นุช สุทธิวนิช
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62033004561 นายเกษมสันต� บรรลังก�
62033004562 นายศุภศิษฏ� โภคทวีธนวัฒน�
62033004563 นางสาวกวินนา แซ+ลี้
62033004564 นางสาวชุติกาญจน� สุตภวา
62033004565 นางสาวพิลาวรรณ นฤภัย
62033004566 นางสาวสุดารัตน� ปานโต
62033004567 นายชลธี จูเมฆา
62033004568 นางสาวภรทิพย� ต=นแจง
62033004569 นางสาวพัชรีย� โสจันทร�
62033004570 นางสาวดวงพร กุลเกตุ
62033004571 นางสาวนภัสนันท� กลัดหลํา
62033004572 นางสาวกมลชนก รอดเจริญ
62033004573 นายกตัญQู ไชยนันทน�
62033004574 นางสาวอัมพร หวานใจ
62033004575 นางสาวพรไพริน สายทองคํา
62033004576 นางสาวรัตน�ดา กล+อมจิต
62033004577 นางสาวปารวีย� ก+อนกําเนิด
62033004578 นางสาวธนภรณ� ไชยพล
62033004579 นางสาวรัตนา นันตา
62033004580 นางสาวชลิตา เกษมสุขจรัสแสง
62033004581 นายณัฐวรรธน� สมบุญนาค
62033004582 นางสาวจุฬารัตน� โปร+งจันทึก
62033004583 นายพรพิพัฒน� มากมูล
62033004584 นางสาววราลี คงเหมาะ
62033004585 นายอนันตพงษ� วงษ�ศิริ
62033004586 นายพิพัฒน�พงศ� กาหลง
62033004587 ว+าที่ ร.ต.ธรรมนูญ หงษ�ทอง
62033004588 นางพิไลพร พิมพ�ใหญ+
62033004589 นางสาวสุปราณี เขจรสาย
62033004590 นางสาวสุพิชญา ทองทวี
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62033004591 นายณรงค�ชัย ด=วงช=าง
62033004592 นายวัชรินทร� เกิดโมลี
62033004593 ว+าที่ร=อยตรีประวีร� นิ่มธานี
62033004594 นายพัทธพล สุขศรี
62033004595 นางสาวสุกานดา ยศกําธร
62033004596 นางสาววัชราภรณ� ซําคง
62033004597 นางสาวธัญญลักษณ� เอี๊ยสกุล
62033004598 นายวุฒิพงษ� สุขแจ+ม
62033004599 นางสาวพลอยภัทรชา เย่ียมสวัสด์ิ
62033004600 นางสุนิสา ศิริเฟYSองเจริญ
62033004601 นายกฤษณะ คุณโท
62033004602 นางสาวนุจรี ทรัพย�เกิด
62033004603 นางสาวณัฐชยา ไกรจิตต�
62033004604 นางสาวสุปรียา กรวยทอง
62033004605 นางสาวสุภัทรา สุทธิธรรม
62033004606 นางสาวมาริษา บุญรักษ�
62033004607 นางสาวรัศมี บุตรขวัญ
62033004608 นางสาวชลดา โรจน�ศิริ
62033004609 นางสาวกรวิกา มีสกุล
62033004610 นางสาวนันทิพร กําพลศักด์ิ
62033004611 นางสาวจันทรัสม� ย้ิมแย=ม
62033004612 นายสมพงษ� เกษสีลา
62033004613 นางสาวรุ+งเรือง ชื่นกมล
62033004614 นายสุรเศรษฐ� โพธินวล
62033004615 นางสาววัจนารัตน� อุ+นรั้ว
62033004616 นางสาวจรรยพร แต=มมาลา
62033004617 นายกฤษกรณ� อรุณรุ+งโรจน�
62033004618 นางรจนา กองแก=ว
62033004619 นางจรรยา คลังนิพิตร
62033004620 นางสาวขวัญจิรา ลาวรรณา
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62033004621 นางสาวนฤมล ยอดนิล
62033004622 นางสาวสุพนิดา แสวงสุข
62033004623 นางสาวอนงค�นาถ วงษ�อุบล
62033004624 นายธนภัทร นาคะ
62033004625 นางสาวกนกวรรณ นิลห=อย
62033004626 นางสาวจุฑามาศ งามโคกกลาง
62033004627 นางสาวพันทิวา แต=มทอง
62033004628 นางสาวอุมาพร มณีนิล
62033004629 นางสาวพรรณา เถ่ือนศรี
62033004630 นางสาวสุทธาสินี บุญธรรม
62033004631 นายเกษม มหิมา
62033004632 นายณัฐวุฒิ ชื่นด=วง
62033004633 นางสาวพรพิรุณ รุ+งกิจวัฒนานุกูล
62033004634 นายสถาพร บุญทิพย�
62033004635 นายอดิศร อมรประทานพร
62033004636 นางสาวดารารัตน� วงษ�ทรัพย�คุ=ม
62033004637 นางสาวสุธาสินี เพชรคง
62033004638 นางสาวนารีรัตน� แก=วโลก
62033004639 นางสาวกาญจนาพร สารพัฒน�
62033004640 นางสาวพัชรินทร� บุญสูง
62033004641 นางสาวกรรณิกา ซุ+ยหิรัญ
62033004642 นายศรีราช โปรยเงิน
62033004643 นางสาวอลิษา โยธิกา
62033004644 นางสาววราภรณ� โอภาส
62033004645 นางสาวสิรินทรา มหาวัจน�
62033004646 นางสาวชลิตา จิตรม่ัน
62033004647 นางสาวพนิดา ใจกล=า
62033004648 นางสาววชิราภรณ� สืบภู+
62033004649 นางสาวนิสาชล จันทรปลิน
62033004650 นางสาวสิรภัทร เลาหปราณี
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62033004651 นางสาวปริสา ข=ามสุริยา
62033004652 นางสาวอติพร กลิ่นฉุน
62033004653 นางสาวปานเดือน สืบประดิษฐ�
62033004654 นางสาวอนุธิดา จิตต�นิยม
62033004655 นายเอกชัย ธัญลักษณ�พนา
62033004656 นางสาวอนุสรา กาญจนเพ็ชร
62033004657 นางสาวศิริลักษณ� แสนทวีสุข
62033004658 นางสาวฐิดารัตน� พ+วงศิริ
62033004659 นางสาวนิศาชล ชนะภักดี
62033004660 นางสาวภัทรวรรณ เพ่ิมสุข
62033004661 นางสาวเสาวนีย� ทรวดทรง
62033004662 นางสาวกัลยรัตน� พลอยเพชร
62033004663 นางสาวจิราภรณ� แตงอ+อน
62033004664 นางสาวปวีณา เท+าเทียม
62033004665 นางสาวเกศินี อยู+ในธรรม
62033004666 นางสาวพชรพรรค แพ+งภิรมย�
62033004667 นายวรศักด์ิ เขียวพุ+มพวง
62033004668 นางสาวเมยาวี โชติช+วง
62033004669 นายวิทวัส บุรี
62033004670 นางสาวณัฎฐา สุขชัยยะ
62033004671 นางสาวอารีรัตน� คลี่สุวรรณ
62033004672 นางสาวพิมพ�ผกา พลโยธา
62033004673 นางสาววารุณี ชิณวงษ�
62033004674 นางสาวนันทพร หนูคง
62033004675 นางสาวกมลวรรณ เวชประเสริฐ
62033004676 นายวีระพงศ� พักวงศ�ทอง
62033004677 นางสาวจุฑามาศ จันทรวิเชียร
62033004678 นายสัมพันธ� มากบัวแก=ว
62033004679 นางสาวมณทิชา สีเดช
62033004680 นางสาวศันสนีย� ยอดประทุม
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62033004681 นายทศวัชร� แซ+อึ้ง
62033004682 นางสาวญาณันธร อุ+นอิน
62033004683 นางสาวศิริลักษณ� คําดี
62033004684 นางสาวอภิชญา พงศ�พัชราพันธุ�
62033004685 นายชลทิศ เพชรสม
62033004686 นางสาวติญาพร ปMSนสว+าง
62033004687 นางสาวจันทิมา ปานน=อย
62033004688 นายชินวัต เกษมสุขไพศาล
62033004689 นางสาวณัชชา ธวัชหิรัญกุล
62033004690 นางสาวชลธิชา อริยทัศน�
62033004691 นางสาวรพินท�นิภา สุขสวัสด์ิ
62033004692 นางสาวณัฐชนก มานัส
62033004693 นางสาวบุญเพ็ญ เสาวิไล
62033004694 นายอดิศักด์ิ มีสัตย�
62033004695 นางสาวสุวรรณี ศาลา
62033004696 นางสาวศุทธินี สุวรรณวงศ�
62033004697 นางสาวพัชร�อริญ ริระเริงจรัสแสง
62033004698 นางสาวสุนันท� อยู+เจริญ
62033004699 นางสาวรุ+งรัศมี นพคุณอนันต�
62033004700 นางสาวพิมพิศา พูลสวัสด์ิ
62033004701 นางสาวสุดารัตน� ซินลี
62033004702 นางสาวชนินาถ ก=านเหลือง
62033004703 นางสาวคริษฐา มิลินทบุณย�
62033004704 นางสาวกมลชนก ฟองตระกูล
62033004705 นางสาวอทิตยา วงศ�เขียว
62033004706 นางสาวอุษา ทองเหม
62033004707 นางสาวปวีณา แซ+เตียว
62033004708 นางสาวนัทศิมา พรหมสวัสด์ิ
62033004709 นายวโรตม� วงศ�เทียมจันทร�
62033004710 นายวิทยา เมืองแพน
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62033004711 นายพิตตินัทธ� ลิ้มสวัสด์ิ
62033004712 นางสาวเบญจพร คงบําเพ็ญ
62033004713 นายณัฏฐพล บุดดีวรรณ
62033004714 นางสาวภูคณิศา รักษารุจสิน
62033004715 นางสาวฝนทอง เทียมทัด
62033004716 นางสาวเนตรยุรีย� จอมทอง
62033004717 นางสาวอนันตพร นิ่มวิศิษย�
62033004718 นางสาวนภาวรรณ กะลําพัก
62033004719 นางสาวมณฑิชา รัตนภิรมย�
62033004720 นางสาวกรรณิการ� เนเต็ก
62033004721 นางสาวนภัสรพี ปานอินทร�
62033004722 นายศิริชัย ครุฑวัฒนา
62033004723 นางสาวโยธกา เกตุอินทร�
62033004724 นางสาวณิชารีย� ต=องใจ
62033004725 นายณัฐพล ปทุมสูตร
62033004726 นายณัฐนที โพธ์ิมณี
62033004727 นางสาวภัทรสุดา สรวิตร
62033004728 นางสาวศิรินุช งามขํา
62033004729 นายราชศักด์ิ ทรัพย�เลิศ
62033004730 นางสาวอรวรรณ ภูศรีเทศ
62033004731 นางสาวปMยวรรณ ถนอมชาติ
62033004732 นางสาวณัฏฐนิน ชวนจิตต�
62033004733 นางสาวสุกัญญา เอียดชุม
62033004734 นายชัชนันท� ปฏิสันถาวร
62033004735 นายบุญญฤทธ์ิ ชัยมาลา
62033004736 นางสาววิลาสิณี จันทร�หลวง
62033004737 นายปฏิภาณ สร=อยแสง
62033004738 นางปทุมพร ฉัตรแก=ว
62033004739 นางสาวภคอร แซ+ต้ัง
62033004740 นายณรงค�ชัย ทองกํายาน
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62033004741 นายจาตุรนต� วุ+นสังทํา
62033004742 นางสาวอัจฉรา กลิ่นดอกไม=
62033004743 นางสาวสุกฤตา ดีไชย
62033004744 นายวิษณุ อํานวยศิลปW
62033004745 นายประทานพร แพรกแหน
62033004746 นางสาวจีรนันท� อังสุโชติ
62033004747 นางสาววิไลลักษณ� เสยชนิทฐ
62033004748 นายนพพร ศิลปWศร
62033004749 นางสาวทวีพร ต้ังสายัณห�
62033004750 นางสาวจุฑาพร เส็งเล็ก
62033004751 นายจักรพันธ� เกตุแก=ว
62033004752 นางสาววัชรี จันทร�เทศ
62033004753 นางกัลยา เจรจาปรีดี
62033004754 นางสาวกนกพร ทิพวรรณ�
62033004755 นางสาวอรพรรณ นิลทะวงษ�
62033004756 นายศรราม มะลิจันทร�
62033004757 นางสาวสาริณี มาชมสมบูรณ�
62033004758 สิบเอกสัมพันธ� วงศ�วิภาค
62033004759 นายรัตนศักด์ิ สืบเสาะ
62033004760 นางสาวสุดารัตน� สืบพันธ�
62033004761 นางสาวพรทิพย� แซ+อึ้ง
62033004762 จ+าสิบตรีดํารงศ�ศักด์ิ ฉลวยศรี
62033004763 นางสาวอัจฉรา พึงประสพ
62033004764 นายทินภัทร เอื้อประเสริฐ
62033004765 นายโอภาส กําเนิดแสง
62033004766 นางสาวปรมา เกษดี
62033004767 นายบูรณะพงษ� บุญประเสริฐ
62033004768 นางสาวนิตยา ฉวยกระโทก
62033004769 นายสุจินดา ทุมพวัน
62033004770 นางสาวสิริพัชชา เทศอ=น
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62033004771 นางอมลวรรณ อิ่มใจ
62033004772 นายกฤษณะ แสนอุดมพงศา
62033004773 นางภูริชญา จงพัฒนะสินสุข
62033004774 นายสุรศักด์ิ แดงสั้น
62033004775 นางสาวภัคนิษฐ�กา ยลวงศ�
62033004776 นายพงศกร ไวยรัตน�
62033004777 นางสาววิศรุตา ดอนเมือง
62033004778 นางสาวปาริชาติ สาครเจริญ
62033004779 นางสาวสุกัญญา ชุ+มม่ัน
62033004780 นางสาวภัทริน กันเกลา
62033004781 นางสาวณัฐธิดา หมวดเพ็ชร
62033004782 นายธีระยุทธ� นนทะสร
62033004783 นางสาวกานต�สิรี สมิทธิทรัพย�
62033004784 นางสาวภูริชญา เนตรรักษา
62033004785 นายเฉลิมพงษ� พิมพขันธ�
62033004786 นายสหชาติ คนยงค�
62033004787 นางสาวสุวรรณี อัดแสง
62033004788 นางสาวปาลินี เวียงวีระเกียรติ
62033004789 นางสาวอัญชลี มีเนตรทิพย�
62033004790 นางสาวนฤมล คงชาตรี
62033004791 นางสาวนิริศรา จารุทรรศน�กุล
62033004792 นางสาววิชิดา เมืองไพศาล
62033004793 นางสาววชิรา สุริยะพงศากุล
62033004794 นายศิรวิทย� ช=างแก=ว
62033004795 นางสาวนิศากร อินรอด
62033004796 นางสาวประวลี ตันสกุล
62033004797 นายชนินทร�ธร สาดแฟง
62033004798 นางสาวกัณฐมณี ศรีมณี
62033004799 นายนันทนัช เนียมนรา
62033004800 นางสาวสิริวิมล พนมวิจิตร
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62033004801 นางสาวรัชฎา เลกุล
62033004802 นางสาวสุวดี หงษ�ทอง
62033004803 นางสาวนันทมาศ อินทร�ฉาย
62033004804 นางสาวพิชญา ศักด์ิปรีชา
62033004805 นางสาวปทุมวัน ใจกระจ+าง
62033004806 นางสาวน้ําเพชร คงสบาย
62033004807 นางสาววัชรี ผาดี
62033004808 นายฑีฆาวุธ งามน=อย
62033004809 นางสาวปรียาภรณ� ปทุมสูตร
62033004810 นางสาวเนตรชนก ประภาชีวนนท�
62033004811 นางสาวเรวดี วัฒนะ
62033004812 นายมนฑารพ ประสงค�สิทธ์ิ
62033004813 นายณัฐวุธ สุวรรณบท
62033004814 นางสาวทัตพิชา คําภีระ
62033004815 นางสาวธนัยนันท� วิเศษสิงห�
62033004816 นางสาวน้ําฝน สมรัตน�
62033004817 นางสาวศุภกาญจน� ไชยบัณฑิต
62033004818 นางสาวณัฐิยา รัตนวิเชียรไชย
62033004819 นางสาววรรณวิสา จันทมาศ
62033004820 นายศักย�ศรณ� คุ=มจิตร�
62033004821 นางสาวชลิตา คุ=มตัว
62033004822 นางสาวหทัยชนก แสงนวน
62033004823 นายณัฐชา โพธ์ิแก=ว
62033004824 นางสาวพัชรินทร� เบ็ญจวรรณ
62033004825 นายอภิวรเทพ อุ+นมณีรัตน�
62033004826 นางสาวอัญวรรณ วงศ�วิริยะอนันต�
62033004827 นางสาวพิทยา รอดภัย
62033004828 นางสาวชิดชนก นวมพะเนียด
62033004829 นางสาวนันทวัน สิทธิธรรม
62033004830 นางสาวโปรดปราน เสรีพร
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62033004831 นายพงศ�พนัส ทับสุข
62033004832 นางจุฑาทิพย� มอญขันธ�
62033004833 นายเอกรัตน� ม่ันแนบ
62033004834 นายพิพัฒน�พงษ� อํานักมณี
62033004835 นายพงษ�ศักด์ิ แซ+ทึ่ง
62033004836 นายธีระ ผิวขํา
62033004837 นางสาวณัฐวดี ต้ังทองณรงค�
62033004838 นางสาวจุฑาวรรณ แสงงาม
62033004839 นางสาวกัญญาพัชร เกตุสิทธิสุวรรณ�
62033004840 นางสาวญาณี ประสานดี
62033004841 นายสุมิตร เจริญสุข
62033004842 นายธีรวัฒน� พลจันทร�
62033004843 นางสาวเสาวรส พ+วงพานทอง
62033004844 นางสาวภัทราพร รามัญวงค�
62033004845 นางสาวจารุวรรณ ศิริบุญมา
62033004846 นายสมยศ ปานสุวรรณ
62033004847 นางสาวนันท�นลิน ดีสมุทร
62033004848 นางสาวกชกร ศรีนุติโรจน�
62033004849 นางสาววีรภรณ� แสงรุ+งเพชร
62033004850 นางสาวแพรพลอย เสรีวัฒน�
62033004851 นางสาวชนาพร แก=วปาน
62033004852 นางสาวขวัญชนก ประมาณพาณิชย�
62033004853 นางจิดาภา เลวิน
62033004854 นางสาวเยาวลักษณ� สุขสบาย
62033004855 นางสาวกัญญาณัฐ กล=าหาญ
62033004856 นายชุติพงศ� วรรณประเสริฐ
62033004857 สิบตํารวจโทวีรวิชญ� ทิพย�ประภาวงษ�
62033004858 นายชาตาพิชญ� ผลความดี
62033004859 นางสาวศิริวรรณ แปRนแก=ว
62033004860 นายประภาศ ศรีโสภณ
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62033004861 นางสาวณัฐธัญญา มีวุฒิสม
62033004862 นางสาวจิตรา เลี้ยงอํานวย
62033004863 นางสาวปรียา พงษ�เสวก
62033004864 นางสาวอชิรญา เพ่ิมพูน
62033004865 นางสาวหทัยชนก เขียวหลํา
62033004866 นายสันติ ศักด์ิศิริโสภาค
62033004867 นางสาวปาณิสาภัสร� สังข�สวัสด์ิ
62033004868 นายณภัทร การีกลิ่น
62033004869 นางสาวกาญจนา แดงอร+าม
62033004870 นางสาวสาธิยา ประทุมเทือง
62033004871 นางสาวสุนิดา ขัดทองงาม
62033004872 นางสาวสุนีย� บํารุงพันธ�
62033004873 นางสาวณัฏฐนันท� พงษ�ศักด์ิ
62033004874 นายวันชัย อินทรชิด
62033004875 นางสาวฤกษ�ดี พราหมณ�แก=ว
62033004876 นางสาวอสมา บุญยงค�
62033004877 นางสาวจิรพรรณ แถมสวัสด์ิ
62033004878 นางสาวเทพมณี ภูศรี
62033004879 นางสาวเพชรลัดดา โสทิพย�
62033004880 นางสาววนาลี บุตรดี
62033004881 นางสาวกันยารัตน� ต่ิงดา
62033004882 นายกิติบดี พนาพรสกุล
62033004883 นายวีระพงษ� ศรีเอี่ยม
62033004884 นางสาวจุฑามาศ พ+วงจินดา
62033004885 นางสาวภัควรินทร� ทองอ+อน
62033004886 นางสาวเกศนี พันธ�เผือก
62033004887 นายเมธี วรากานต�กิจ
62033004888 นายยุรนันท� ประตูใหญ+
62033004889 นางสาวสุชาวรรณ เพชรรงค�
62033004890 นางปราณี แซ+เฮง
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62033004891 นางสาวเกวลิน ธาดาชลวัฒน�
62033004892 นางสาวสกุลทิพย� สุวณิชย�
62033004893 นางสาวยุวดี พูลพืชชน
62033004894 นางสาวกรองทอง ปูOหลํา
62033004895 นางสาวณัฐธยาน� แจ+มเหมือน
62033004896 นางสาววิไลพร รัตนธรรม
62033004897 นางสาวกันยากร ฮอไลเฮง
62033004898 นางสาวสุดารัตน� รัตนกิจไพบูลย�
62033004899 นางสาวมณทิชา รัตนพันธ�
62033004900 นายสุริยา มาเวหา
62033004901 นายพัฒน�พงษ� โนรี
62033004902 นายเสกสรร ทองอินทร�
62033004903 นางสาวอัจจนา บุญมาก
62033004904 นางสาวบุศราพร จงเจริญถาวรกุล
62033004905 นางสาวชัญญา ไชยวรรณ�
62033004906 นางสาวศิศุคนธ� บุณโยดม
62033004907 นางสาวสุกัญญา ขําวิลัย
62033004908 นายกฤชสุพัฒน� เลื่อนสุคันธ�
62033004909 นางสาวลัดดาวรรณ คุ=มแจ=ง
62033004910 นางสาวขวัญหทัย ขวัญเรือน
62033004911 นายธาดาพร ขําสุวรรณ
62033004912 นางสาวฉัตรทริการ� พุฒเอก
62033004913 นางสาวศศิธร ชูสุวรรณ
62033004914 นางสิริมา พุทธิสมสถิตย�
62033004915 นางสาวสุพรรษา รุ+งเรืองเศรษฐ�
62033004916 นางสาวคณาวรรณ ธรรมวิหาร
62033004917 นายณัฐวุฒิ รัตนมุง
62033004918 นางสาวอลิสา เกษมสุข
62033004919 นางสาวบุญทิวา สิงห�ชัย
62033004920 นายณัฐดนัย กุลไทย
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62033004921 นางสาวมนทิกาญจน� สําลีอ+อน
62033004922 นายธนายุทธ ทองมี
62033004923 นางสาวกรรณิการ� สมมารถ
62033004924 นางทีปกา รอบคอบ
62033004925 นางสาววริศรา ทองสม
62033004926 นางสาวอธิตยา ใช=โหมด
62033004927 นางสาวชนัฐดา ปานสวย
62033004928 นางสาวจันจิรา เรืองพิมาย
62033004929 นางสาวพิมพ�วิภา ไชยเสน
62033004930 นางพิชานุช ประจุศิลปW
62033004931 นายอนุสรณ� ยศวิปาน
62033004932 นางสาวกาญจนา ดวงแก=ว
62033004933 นางสาวจิตรา กรังพานิช
62033004934 นางสาวธิรสาร� โชคพานิชย�
62033004935 นางสาววนิดา วิกยานนท�
62033004936 นางสาวผุสดี ชูแก=ว
62033004937 นางสาวเสาวภา พุกคุ=ย
62033004938 นางสาวอมรรัตน� เฮาเลิศ
62033004939 นายดุลยพล ธงศิริ
62033004940 นางสาววันวิสาข� เหล+าเทพ
62033004941 นางสาวปุณยนุช หมวดเชียงคะ
62033004942 นายชัยธวัช จ๋ิวสกุล
62033004943 นายอริยสิทธ์ิ สาวสวรรค�
62033004944 นางศิรินทิพย� จิวะสมหวัง
62033004945 นางพรรณิศา ชมงาม
62033004946 นายชวินธร เผือกเชาว�ไว
62033004947 นางสาวณิรภา อธรรมพ+ายราบ
62033004948 นางสาวพนิดา อะละมาลา
62033004949 นายวัชรพงศ� โชติวิทยา
62033004950 นางจันทร�แรม หาดี
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62033004951 นางสาวจุฑารัตน� โฉลกเหมาะ
62033004952 นางสาวลักษณา บุญเอี่ยม
62033004953 นางสาวสร=อยฟRา เสือนาค
62033004954 นางสาวสุปราณี ชาญกระบี่
62033004955 นายภาคภูมิ พิงพิทยากุล
62033004956 นางสาวอชิรญาณ� อินหลี
62033004957 นายอมรเทพ ทอง ณ รังสี
62033004958 นางสาวจิราพรรณ บุญปลูก
62033004959 นางสาวพรพิมล ต=นทอง
62033004960 นางสาวสมัชญา พวงทาผา
62033004961 นางสาวสุรัญญา โสภา
62033004962 นางสาวนิรชรา ผิวอ+อน
62033004963 นางสาวเบญจมาภรณ� ทองปรีชา
62033004964 นางสาวพัชราภรณ� ศรีวิรัตนกุล
62033004965 นางสาวโสรญา ยงเย้ืองคง
62033004966 นางดวงใจ อุบล
62033004967 นางสาววรัญญา คงชุ+มชื่น
62033004968 นายศุภโชค นุษพรรณ�
62033004969 นางสาวจิรนันท� จันทภูมิ
62033004970 นางสาวกมลวรรณ ศรีทองคํา
62033004971 นางสาวมนต�ทิพย� จันกิมฮะ
62033004972 นางสาวญาณิศา อิสโร
62033004973 นางสาวฐิติพร ย้ิมใย
62033004974 นางสาวปาจรีย� ชูชื่น
62033004975 นางสาวจินดามณี สังขลักษณ�
62033004976 นางสาวมาลิสา สาลี
62033004977 นางสาวสุกัญญา เสวครบุรี
62033004978 นายป?ณณวิชญ� โพธ์ิเมือง
62033004979 นางสาวดวงกมล สุวรรณมาลี
62033004980 นางสาวศิริรัตน� สีเดือน
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62033004981 นายพงษ�พัฒน� มีข=าว
62033004982 นางสาวปวีณ�กร วิมลพันธุ�
62033004983 นางสาวปฤษณา พุทธชาติ
62033004984 นางสาวสุภาวิณี ใช=ช=าง
62033004985 นางสาวชุติมา รัตนพงศ�ธระ
62033004986 นายเฉลิมพันธุ� จันทร�เพ็ญ
62033004987 นางสาวรพีพร อ+อนคล=าย
62033004988 นางสาววริศรา วิมลทอง
62033004989 นายกิติพงษ� สระบัว
62033004990 นางสาวสุรัสวดี จันทร�สุนทร
62033004991 นางสาวรัตนมณี วัดจินดา
62033004992 นางสาวญาดา ทองคล้ํา
62033004993 นายธนกฤต อินทร�เกตุ
62033004994 นายธนนท� อยู+สงค�
62033004995 นางสาวบุษกร แก=วสุขโข
62033004996 นางสาวอนุสรา นิลใบ
62033004997 นายรัฐภูมิ มโนธรรมากุล
62033004998 นางสาววิภาวรรณ มาตแสง
62033004999 นางสาวยุวนิตย� สอนดี
62033005000 ว+าที่ร=อยตรีคมสัน ศรีหิรัญ
62033005001 นายมนติภัทร พลอยเรียง
62033005002 นางสาวชวรี นามจัด
62033005003 นางสาวอภิสมา สุขหอม
62033005004 นายสมทวี นาคา
62033005005 ว+าที่ร.ต.ภานุวัฒน� สุชีพ
62033005006 นายธานินทร� ต๊ันประเสริฐ
62033005007 นางสาวมัลลิกา สอนสกุล
62033005008 นางสาวปริยากร สุวรรณฉิม
62033005009 นายวัลลภ เลิศลบ
62033005010 นางสาวนริศรา กรุดนาค
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62033005011 นางสาวอัมภาวรรณ เอมมา
62033005012 นายวสันต� ผาสุขกุล
62033005013 นางสาวรวิสรา กัญจนกาญจน�
62033005014 นางสาวชญาณี จะวะนะ
62033005015 นายรัชกฤต ฉัตรวุฒิเดชา
62033005016 นางสาวนงลักษณ� พันธ�ศรี
62033005017 นายพิทักษ� จําปาโชติ
62033005018 นางสาวทิพย�ธรา แก=วแทน
62033005019 นางสาวอัญรัตน� วิจิตรภู
62033005020 นายอมรเทพ ทองดีย่ิง
62033005021 นางสาวศิริลักษณ� น้ําทับทิมทอง
62033005022 นายวัชรพงศ� มีจันทร�
62033005023 นางสาววัลลี พ+วงจีน
62033005024 นางสาวนายหญิง สงจันทร�
62033005025 นางเมทินี ทองทา
62033005026 นายปMยราษฎร� ทิมหอม
62033005027 นายเกียรติศักด์ิ เชื้อพราน
62033005028 นางสาวปริยฉัตร นิวาตโสภณ
62033005029 นายณัฐชัย คุ=มสะอาด
62033005030 นางสาวนิภาวรรณ ภูผา
62033005031 นางสาวอรสา ศรีพันธ�
62033005032 นางสาวนันทพร อินทรสกุล
62033005033 ว+าที่รตสุทธินันท� น=อยจํารัส
62033005034 นางสาวพรพิมล แจ+มจํารัส
62033005035 นายพชรพล พราหมณีนิล
62033005036 นายสิริวัฒน� เย็นจิตต�
62033005037 นางสาววรรณพา ภมรดล
62033005038 นายพศิน นิบุญกิจ
62033005039 นายธนบัติ แสงศรีจันทร�
62033005040 นางสาวปภัสรา ใจซ่ือ
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62033005041 นายนฤดล มนต�แคล=ว
62033005042 นายอมรเทพ ใจผ+อง
62033005043 นางสาวสุรีวัลย� สังข�แก=ว
62033005044 นายชัยพร ตุ=มประชา
62033005045 นางสาวอุไรวดี พุทธชนม�
62033005046 นางทิพย�ภาภรณ� ทองสมิง
62033005047 นางสาวจิรวรรณ สโมสร
62033005048 นางสาวเครือวัลย� ท+าผ+า
62033005049 นางสาวตวงรัตน� เต๊ียะตาช=าง
62033005050 นางสาวปMยดา ประมงค�
62033005051 นายคุณัชญ� ศรีประเสริฐทอง
62033005052 นางสาวศุภนันท� วระภร
62033005053 นางสาวภัทธิรา วิฑูรย�พันธุ�
62033005054 นางสาวทัศญาพร แจ=งท=วม
62033005055 นายอัยยรัช เย็นสุข
62033005056 นางสาววีรญา ย่ิงงาม
62033005057 นายนพดล ต๋ันจินดา
62033005058 นางสาวภานุชนารถ มิตรศรีสาย
62033005059 นางสาวมนัสชนก บวรสุทธิกุล
62033005060 นางสาวสิริวรรณ สว+างอารมย�
62033005061 นายทัศพงษ� อาชาวิลาวัณย�
62033005062 นางสาวสุภัตรา สีอ+อน
62033005063 นางสาวพิมผกา หิรัญ
62033005064 นางสาววิจิตรา ผลิเจริญผล
62033005065 นางสาวนิศารัตน� อุป?ญ
62033005066 นางสาวอัญมณี ฟ?งอารมณ�
62033005067 นางสาวรสิตา แสงมณี
62033005068 นางสาวอรพรรณ โฉมงามขํา
62033005069 นายพลากร ญานะ
62033005070 นายการุณ บุญโท
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62033005071 นางสาวสาวิตรี สิริสติป?ญญา
62033005072 นางสาวจินตหรา ทรัพย�จรัสแสง
62033005073 นางสาวสมฤทัย เพ็งน=อย
62033005074 นางสาวสุพัตรา ใช=บางยาง
62033005075 นางสาวศิริพร ปานทอง
62033005076 นายวรานนท� ป?จฉิม
62033005077 นางสาวชนิกา ทองกัลยา
62033005078 นายฤทธิชัย มามี
62033005079 นายคุณกฤต เทศถมทรัพย�
62033005080 นายฐิติพล พิมพ�สุวรรณ
62033005081 นางสาวพิมชกาญจน� ดํายศ
62033005082 นางสาวขวัญชนก อินทศักด์ิ
62033005083 นายอนุพันธ� สัตยากุล
62033005084 นางสาวผานิตา เฉลิมกิจพานิชย�
62033005085 นายเสฎฐวุฒิ ปานเกศรินทร�
62033005086 นางสาวบุษบา โตสิน
62033005087 นายจิรัฏฐ� สวัสด์ิเล็ก
62033005088 นางสาวลักษิกา เกตุการณ�
62033005089 นางสาวพิมพ�นิภา กาบกรณ�
62033005090 นางสาวศิริวรรณ บุญแก=วสุข
62033005091 นางสาวอรัชพร นิ่มนวล
62033005092 นางสาวรัตนาภรณ� ผิวงาม
62033005093 นายชัยวัฒน� บุญโพธ์ิ
62033005094 นางสาวเพ็ญนภา น+วมไข+
62033005095 นายจิรวัฒน� บุตรโสม
62033005096 นายนิติชยาวุฒิ ผู=มีทรัพย�
62033005097 นางสาวสุรีย�พร เกิดผล
62033005098 นางสาวกุลธิดา สุดสงวน
62033005099 นางสาววิชดา สมมิตร
62033005100 นางสาวเพ็ญนภา สุวรรณฉิม
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62033005101 นางสาวนุชนาฏ ทองลา
62033005102 นางสาวปรียานุช เรืองสว+าง
62033005103 นางสาวพรชนก จันทร�เพ็ญ
62033005104 นางสาวพัฒน�นรี เสริมวราพันธ�
62033005105 นางสาวธิติญา เขียวอ+อน
62033005106 นางสาวอารยา อุ+มหลํา
62033005107 นางสาวธนัฏฐา ชูพันธ�
62033005108 นางสาวสุพัตรา สิงห�เทียน
62033005109 นางสาวอนุสรา สังข�ทอง
62033005110 นายศิวกรณ� พันธุ�วิชาติกุล
62033005111 นางสาวภคนันท� ทองเกตุ
62033005112 นายทินภัทร กรรณเทพ
62033005113 นางสาวอมลรุจี ชัยประเสริฐ
62033005114 นายโสภณ มีพันธุ�
62033005115 นางสาวศศิประภา ยันตะพร
62033005116 นายเอกรินทร� นิลโสภา
62033005117 นางสาวนันทนา โสดา
62033005118 นางสาวสุมิตา พัชนี
62033005119 นายนพรัตน� แสงชา
62033005120 นางสาวน้ําผึ้ง มะเอียง
62033005121 นายวรรธนะ มูลทองเนียม
62033005122 นายเอกชัย ศรีเงิน
62033005123 นางสาวกานต�ชนก ทองธานี
62033005124 นางสาวสุรีรัตน� นกงาม
62033005125 นางสาวญาณิศา บุญเกิด
62033005126 นายป?ณณวิชญ� กุณาป?น
62033005127 นางสาวเพ็ญมณี ตัณฑะเตมีย�
62033005128 นางสาวน้ําผึ้ง ใจกล=า
62033005129 นางสาวสุธาวรรณ อุดม
62033005130 ว+าที่ร=อยตรีหญิงมณฑา พจนารถ
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62033005131 นางสาวณัฐชยา คานพรม
62033005132 นางสาวกนกวรรณ รื่นนุสาร
62033005133 นางสาววจี วงค�สุวรรณ
62033005134 นางสาวเปรมฤดี ทารการ
62033005135 นายสุทัศน� สุขศีลล้ําเลิศ
62033005136 นายธีรพงศ� นงนุช
62033005137 นางสาวเกสร พัดมุกข�
62033005138 นางสาวณัฎชยา พวงคาร
62033005139 นายนันทวุฒิ สังข�ภักดี
62033005140 นางสาวนันทิดา เชื้อตาอ+อน
62033005141 นายนวภัทร ศรีณรงค�
62033005142 นางสาวสมพิศ แช+มมี
62033005143 นางสาวจิรันธนิน ไหวศรี
62033005144 นายภูมิพัฒน� ตันกิตติวัฒน�
62033005145 นายภาคภูมิ พลอยแสง
62033005146 นายวรพจน� อินทรโชติ
62033005147 นายอาทิตย� เมฆฉาย
62033005148 นางสาวธนัชพร ยินดี
62033005149 นางสาวณัฐยาน� ศุภรัตนาวงศ�
62033005150 นางสาวสุพัตรา แสงมาลา
62033005151 นายภาคภูมิ ทองไพรวรรณ
62033005152 นายเวทิน รักษาดี
62033005153 นางสาวสุดารัตน� ผ+อนจัตุรัส
62033005154 นางสาวดุสิตตา มะแซ
62033005155 นางสาวทิพรัตน� จันทิมี
62033005156 นางสาวจุฑาทิพย� น=อยภาลี
62033005157 นางสาวขวัญจิรา ชาญศิริ
62033005158 นางสาวชนากานต� เทพพิทักษ�
62033005159 นายนพพล รามัญอุดม
62033005160 นายณัฐนันท� มงคลสุวรรณ
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62033005161 นายสาส�นชัย ฉมังวิภา
62033005162 นางสาวฐานิดา รัตนโสภา
62033005163 นางสาวลักขณา วงศ�ขยาย
62033005164 นางสาวสุรัสวดี มหาคีรีกาญจน�
62033005165 นางสาวรมณียา คงดี
62033005166 จ+าโทปกรณ� แดงมณี
62033005167 นางสาวกมลวรรณ สมพรมทิพย�
62033005168 นายสราวุฒิ สุขพกาแก=ว
62033005169 นางกมลวรัชย� ทองสง+า
62033005170 นายฉัตรชัย มีแก=ว
62033005171 นายธรรมนูญ เลขะสิทธ์ิ
62033005172 นางสาวลลิตา คําขาว
62033005173 นางสาวเยาวดี ดวงราช
62033005174 นางสาวจริยา หงษ�เวียงจันทร�
62033005175 นางสาวปMยวรรณ สุขสราญ
62033005176 นายนําโชค พูลทรัพย�
62033005177 นางสาวรวีวรรณ อากรกําเหนิด
62033005178 นางสาวนันท�นภัส แก=วภักดี
62033005179 นางสาวศิริลักษณ� ผึ้งบํารุง
62033005180 นางสาวสุนิสา เกียวสัมพันธ�
62033005181 นางสาวชนนิกานต� ถาถ=วย
62033005182 นายอภิสิทธ์ิ สุกน=อย
62033005183 จ+าสิบเอกอนันต� ฤทธ์ิจันอัด
62033005184 นางอลิชา ตาก่ิมนอก
62033005185 นางสาวทิพย�สุคนธ� สุโร
62033005186 นายอาภาพร ศิริศักด์ิ
62033005187 นางสาวชมพูนุช ชลพิทักษ�
62033005188 นายปกรณ� สนองคุณ
62033005189 นายอาทิตย� ผลวัฒนะ
62033005190 นางสาวอัมพิกา แก=วถาวร
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62033005191 นางสาวสุกัญญา เจริญทวีวิจิตร
62033005192 นางสาวดรุณี อุ+นภักด์ิ
62033005193 นายธนพงศ� ธรรมแท=
62033005194 นายสถาพร อริญชโย
62033005195 นางสาวธัญยธรณ� เอี่ยมศิลปW
62033005196 นางสาวเบญญาภา กลั่นบุศย�
62033005197 นางสาวจิตตราพร พวงศรี
62033005198 นายประเสริฐ บุญครบุรี
62033005199 นางสาวกุลนิษฐ� เที่ยงแท=
62033005200 นายพงษ�สวัสด์ิ อิ่มเอิบ
62033005201 นายอนันทศักด์ิ จุลนันท�
62033005202 นายภัทร�นฤณ ทําทอง
62033005203 นางสาวศิรณี พระวิชัย
62033005204 นางสาวกันต�ฤทัย รักไทย
62033005205 นางจันทิมา บัวแก=ว
62033005206 นางสาวมลธิยา เข็มมุข
62033005207 นางสาวศิริญา บุญทรัพย�
62033005208 นายชาตรี ชํานาญศิลปW
62033005209 นายสมประสงค� พรชัย
62033005210 นายธิติสรณ� พงค�ธเนศวร
62033005211 นางสาววรันดา ประสิทธ์ิสมบัติ
62033005212 นางสาวจุฑารัตน� ทับน=อย
62033005213 นายภาณุพันธ� อรุณวรณ�
62033005214 นางสาวชไมพร บังอร
62033005215 นางสาวปMยธิดา ภู+ศิริ
62033005216 นางสาวทักษพร ทองเสือ
62033005217 นายพงศกร เพ็งน=อย
62033005218 นางสาวอมรา เลิศวิจิตรสกุล
62033005219 นางสาวณัฐณิชา กระตุดนาค
62033005220 นางสาวปุณยนุช เรืองฤทธ์ิ
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62033005221 นายเอกวัฒน� ทิมจร
62033005222 นางสาวสิริรัตน� พลายกําเหนิด
62033005223 นางสาวปทุมวัลย� นาชัยโชติ
62033005224 นางสาวอนัญญา เชื้อวงศ�
62033005225 นายสุขพัฒน� แดงสั้น
62033005226 นางสาวชลิตา อิ่มเอิบ
62033005227 สิบตํารวจโทเอกชัย ไทยสงวน
62033005228 นายวัชรพงษ� เลียบคง
62033005229 นางสาวนภัสสร ไทรสังขณรงค�
62033005230 นางสาวคนิษฐา พวงสมบัติ
62033005231 นายคณิศร ลิ่มลัญจกร
62033005232 นางสาวสุพรรณี สินอุดมวัตต�
62033005233 นายธนศักด์ิ เครือเหรียญไทย
62033005234 นางสาวรัตติกูล ศรีอุบล
62033005235 นางสาวจิณณะณัฎฐ� เสถียรยานนท�
62033005236 นางสาวปุณยาพร เจริญสุข
62033005237 นายสุรสิทธ์ิ แสงวิรุฬห�
62033005238 นางสาวมณฑิรา พานทอง
62033005239 นางสาวสุจิตรา หมูทอง
62033005240 นางสาวอนุสรา มีจ่ันเพชร
62033005241 นางสาวณัฏฐธิดา ชุณหฤชากร
62033005242 นางสาวนุชเรจ ชิตประสงค�
62033005243 นายกรวิชญ� หัสรินทร�
62033005244 นางสาวชนกกานต� ลานทอง
62033005245 นางสาววาสนา คุ=มบ+อ
62033005246 นางสาวสุกัญญา สุทธิสุข
62033005247 นางสาววรัทยา จันทร�สุข
62033005248 นายไพศาลสุข สุขเกษม
62033005249 นายธีรภัทร� กาฬภักดี
62033005250 นางสาวกรรณิกา ศิลาเรียม
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62033005251 นายวุฒิชาติ สุพิดา
62033005252 นายธีรภัทร คนมี
62033005253 นายนครินทร� เปรมปรี
62033005254 นายวงศธร จอมเลิศ
62033005255 นางสาวเขมิกา นพมิตร
62033005256 นางสาวณัฐฐาพร เจรจา
62033005257 นางสาวนพวรรณ เหมือนมณี
62033005258 นางสาวปMยธิดา พาหาวงษ�
62033005259 นางสาวลลิตา น=อยคํา
62033005260 นางสาวสุภารัตน� กลางคํา
62033005261 นายวรยศ อริญชยา
62033005262 นางสาวสิริภัทรา แวดาโอะ
62033005263 นางสาวรัชดาภรณ� กาฬภักดี
62033005264 นางสาวจารุวรรณ จันทรศร
62033005265 นางสาวอุบล หลวงละ
62033005266 นางสาวสุทิศา แจ=งขันธ�
62033005267 นางสาวชนัญชิดา ใจจริง
62033005268 นางสาวจุฑามาศ ไพรวัน
62033005269 นางสาวกรรณิการ� ด=วงพลับ
62033005270 นางสาวรัชฎาภรณ� แคล=วเครือ
62033005271 นางสาวกมลฉัตร มีแสง
62033005272 นางสาวภรณภค ลิขิตเจริญ
62033005273 นางสาวอโนทัย กลิ่นเมือง
62033005274 นางสาวปMยวรรณ นพคุณ
62033005275 นางสาวอารยา กุญแจนาค
62033005276 สิบตํารวจโทอมรเทพ อินนิมิตร
62033005277 นางสาวฐิติภัทร ว+องสิริศักด์ิ
62033005278 นางสาวเมธินี กลิ่นบัวแก=ว
62033005279 นางสาวจิราวรรณ แก+นสวาท
62033005280 นางสาวนาระดา วจนะสุขไพศาล
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62033005281 นางสาวอาทิตญา พิมพ�ทอง
62033005282 นายวราวุฒิ แย=มประยูร
62033005283 นางสาวดวงนภา เกษมสุขไพศาล
62033005284 นางสาวดรุณี พงษ�เสวก
62033005285 นางสาวสุภาวดี สุขคะละ
62033005286 นางสาวอุบล ศรีทัน
62033005287 นางสาวสุรัสวดี แซ+เอี๊ยะ
62033005288 นางสาวบุณยวีร� มงคลพุทธรังสี
62033005289 นายพิชัย ไก+ป^อก
62033005290 นางสาวนันทนัช พุ+มศิริ
62033005291 นางสาวขวัญใจ โพธ์ิเงินงาม
62033005292 นางสาววริษฐา เสริมสุข
62033005293 นางสาวพรรณิภา นาคแคล=ว
62033005294 นายอรรถกร อินทรอักษร
62033005295 นางสาวภัทริกา เชาว�เฉียบ
62033005296 นายทวีศักด์ิ ชํานาญกุล
62033005297 นายกานต� มหรรณพ
62033005298 นางสาวอณัฐญา กาญสอาด
62033005299 นายสหราช ณ บางช=าง
62033005300 นางสาวเชิงกวี แผ+นทอง
62033005301 นางสาวนัสธี ศรีบุญมา
62033005302 นายวิทวัส กล่ําเทพ
62033005303 นางสาวเรวดี อุดมศิริ
62033005304 นางสาวอาทิมา บุษบา
62033005305 นางสาวอังคณา พุกโพธ์ิ
62033005306 นางสาวสมฤทัย มาทน
62033005307 นายทศชา แจ=งจิตร
62033005308 นางสาวเกศรินทร� ธรรมนุส
62033005309 นายสิริชัย จุลรักษ�
62033005310 นางสาวณัฐฎา จงโชตินาการ
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62033005311 นางสาวชุติมา สระแก=ว
62033005312 นางสาวนิศาชล เกษมโศธน�
62033005313 นายสาธิต หอมหวล
62033005314 นายบริบูรณ� ห+อมา
62033005315 นายสุทธวีร� ขยันงาน
62033005316 นางสาวสิรภัทร วัฒนา
62033005317 นางสาวกิรญาภัสส� หอศิวาลัย
62033005318 จ+าสิบโทเฉลิมวุฒิ พลอยดี
62033005319 นางสาวโยธกา กลิ่นจุ=ย
62033005320 นายภิเษก พินิจดี
62033005321 นางนฐวรรณ จันทร�หอม
62033005322 นางสาวระพีพรรณ ยางสูง
62033005323 นางสาวสุจิตรา แสงขํา
62033005324 นางสาวณัฐฐินันท� แช+มช=อย
62033005325 นางสาวเบญญาภา ป?ญญาเรือนแก=ว
62033005326 นางสาวจุฑามาศ สังข�ทอง
62033005327 นางสาวจิตรา หลงเปลี่ยว
62033005328 นางสาวอาจวลี สินทอง
62033005329 นางสาวณัฐสินี นิมาภาศ
62033005330 นายไผท อนันจ๋ิว
62033005331 นางสาวศิริพร ภูฤตะไพบูลย�
62033005332 นางสาวพิมพ�วิภา หอมจันทร�
62033005333 นางสาวจุรีรัตน� ทองแท=
62033005334 นางสาวสิริยากร พินพิสิทธ์ิ
62033005335 นางสาววชิรา พลับวังกล่ํา
62033005336 นายฐิติเดช หลวงปลัด
62033005337 นางสาววิจิตรา พ่ึงทรัพย�
62033005338 นางสาวนลินี อินประสิทธ์ิ
62033005339 นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข
62033005340 นางสาวกาญจนาพร ยันตรีสิงห�
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62033005341 นางสาวจุฑารัตน� พรหมลัทธ์ิ
62033005342 นางสาววิลาวัณย� เสาร�เพชร
62033005343 นางสาวสุปรียา รักภูมิ
62033005344 นางสาวพีชญาดา คล=ายบรรจง
62033005345 นายกิตติพงศ� ถิตย�พิพิธ
62033005346 นางสาวอมรรัตน� เปPยงใจ
62033005347 นางสาวเอื้อมพร พยัคฆา
62033005348 นางสาวชญาณี คุปตะสิน
62033005349 นางสาวพัชรี จุเครือ
62033005350 นางสาวกนกอร บํารุงพฤกษ�
62033005351 นางสาวณัฐณิชา ชมอิ่ม
62033005352 นางสาวกนกกร ม+วงศิลา
62033005353 นายภัทรภณ บุตรหนู
62033005354 นางสาวภาสินี คนงาม
62033005355 นางสาวศศิธร เลิศสุทธิชวาล
62033005356 นายทวีศักด์ิ คงแคล=ว
62033005357 นางสาวปMยะมาส ถํ้าเพชร�
62033005358 นางสาวอรพรรณ ธรรมวัตร
62033005359 นางสาวณัตินี เปลี่ยนอารมย�
62033005360 นางสาวภัทราพร แก=วแจ=ง
62033005361 นางนวรัตน� กล=วยแดง
62033005362 นางสาวณัฐวรรณ เปล+งวิทยา
62033005363 นางสาวเกษมศรี สุภาพันธ�
62033005364 นายตะวัน บุญมี
62033005365 นางสาวกันทิมา บุญสายัง
62033005366 นายกฤตวัฒน� ชาวนา
62033005367 นางสาวธันย�ชนก แสงยุนนท�
62033005368 นางสาวทิพาพร วงษ�สุขะ
62033005369 นางสาวชญานิศ สุมโน
62033005370 นางสาวพรปวีณ� เรืองเชื้อเหมือน
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62033005371 นางสาววราพรรณ ปลั่งเอี่ยม
62033005372 นางสาวเอื้องนภา วีระสอน
62033005373 นางสาวฐิตาภา แก=วพลาย
62033005374 นางสาวรัตนาภรณ� หม่ืนแก=ว
62033005375 นางสาวจารุวรรณ ทองดีเลิศ
62033005376 นางสาวพรรณลักษณ� หอมเดช
62033005377 นางสาวสุชญา พงศ�พนมเวช
62033005378 นางสาวปฐมาวดี แซ+ลี้
62033005379 นางสาวรัตนาวลี ฮกง=วน
62033005380 นางสาวเฟYSองบุณย� ประดิษฐ�แท+น
62033005381 นางสาวภารีนุช ไทยปรีชา
62033005382 นายณัฐวุฒิ สมเชื้อ
62033005383 นางสาวพรชิตา มีพรบูชา
62033005384 นางสาวพัชรกาญจน� ศรีเดช
62033005385 นายวรวุฒิ ศรีเพชร�
62033005386 นางสาวพรรนิดา คงแก=ว
62033005387 นางสาวแพรวพรรณ จันแปงเงิน
62033005388 นางสาวชิตราวรรณ โสรินทร�
62033005389 นางสาวกุลนัฐ ศรีหนูปุRย
62033005390 นางสาวชนาภัทร อยู+บุญศรี
62033005391 นายอรรถพล ไชยกอง
62033005392 นางสาวณัฐริกา จอมเจริญ
62033005393 นางสาวธนพร ลิ่มทอง
62033005394 นายนวพรรษ ภาษีสวัสด์ิ
62033005395 นางสาวสุกัญญา ทองดี
62033005396 นางสาวเมธาวี บุญรอด
62033005397 นายธนากรณ� พันธ�โชติ
62033005398 นายวัชระ วาทีวสุรัตน�
62033005399 นายธนวิชญ� สายแปง
62033005400 นายสุพงศ�พัฐ คุ=มญาติ
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62033005401 นางสาวอารยา สอดสี
62033005402 นางสาววิภาวี พุทธา
62033005403 นายจิรายุ ตรีสุคนธ�
62033005404 นางสาวเสาวลักษณ� ชิ้นไพบูลย�
62033005405 นายระพีพันธ� นิ่มประเสริฐ
62033005406 นางสาวก่ิงกาญจน� กรีดกราย
62033005407 นายเกรียงไกร ขวัญเพ็ชร�
62033005408 นายปรีดี เบญจรงคพันธุ�
62033005409 นางนวลจันทร� มณีอินทร�
62033005410 นางสาวปMยวรรณ สิงหกมล
62033005411 นายจักรกฤษณ� ปานศรี
62033005412 นางสาวเบญจาพร เพชรมีดี
62033005413 นางสาวณัฐธา คําหวาน
62033005414 นายสถาพร ศศิวิมลสกุล
62033005415 นายกฤษณะ สร=อยคํา
62033005416 นางสาวอังคณา ภมรสูตร
62033005417 นางสาววีรวรรณ โกธย่ี
62033005418 นางสาวสุชาดา สกุลกรุณา
62033005419 นางสาวชนิตา แผ+นคํา
62033005420 นางสาวภัทรานิษฐ� จินดารุก
62033005421 นางสาวฝนทิพย� พรหมแก=ว
62033005422 นางสาวปMยวรรณ แก+นไร+
62033005423 นางสาวจินตหรา นามเขียว
62033005424 นางสาวณภาภัช อุ+นเครือ
62033005425 นายปริญญา ทิพภูมี
62033005426 นางสาวรัตนาวดี คุณชัยวัฒนกิจ
62033005427 นางสาววิไลพร แก+งเสี้ยน
62033005428 นางสาวจิรนันท� ถ่ินทิพย�
62033005429 นายกฤตยา แดงขวัญทอง
62033005430 นางสาวสันนิภา ประสงค�
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62033005431 นางสาวดลนภา ทวีนุช
62033005432 นางสาวเจนจิรา สุดจันทึก
62033005433 นายวิทย�สรัช รัตนเดช
62033005434 นางสาวบุษกร แซ+เอี้ยว
62033005435 นางสาวสุธิตา นาคพิทักษ�
62033005436 นางสาววิรัชณา ใจอ+อน
62033005437 นางสาวเขมจิรา ญาณสิทธ์ิ
62033005438 นางสาวทัศนีย� เทียมเกาะ
62033005439 นายจรัญ อ=นแจ+ม
62033005440 นางสาวพรรณวดี ปานอินทร�
62033005441 นางสาวจุฑาทิพย� จันทร�สาย
62033005442 นางสาวนันทิตา พงษ�กังสนานันท�
62033005443 นายนที ผิวทองอ+อน
62033005444 นายณัฐวุฒิ บุญยืน
62033005445 นางสาวชลดา ใจหนักดี
62033005446 นางสาวนิภาพร ทองบุญโฑ
62033005447 นางสาววาสนา ชาวตวันตก
62033005448 นายณัฐวุฒิ เพ+งยัง
62033005449 นางสาวณัฐชยา สระทองคํา
62033005450 นางสาวศิริธารา ตะเพียนทอง
62033005451 นางสาวอรณี พรหมน=อย
62033005452 นางสาวสุณิสา สุขนิรัญ
62033005453 นางสาวสาวิตรี บุญวิเศษ
62033005454 นายคุณากร เกรียท+าทราย
62033005455 นายภูวนาท บริรักษ�
62033005456 นายนาวิน คล=ายละม่ัง
62033005457 นางสาวเบญจพร แจ=งสูงเนิน
62033005458 นางสาวรวิวรรณ สระทองให=
62033005459 นางสาวปาริฉัตร ถ่ินไทยแท=
62033005460 นางสาวปรมน ป?ญญาไตรรัตน�
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62033005461 นายวิจักขณ พรหมเพชรนิล
62033005462 นายตะวัน ประประโคน
62033005463 นางสาวสิรีเดือน แสนตรามาส
62033005464 นายเจษฎา กลิ่นทอง
62033005465 นายภูริช สุนทรา
62033005466 นางสาวนันทวัน ศรีจันทร�
62033005467 นางสาวจิตตรา ม่ังสมบัติ
62033005468 นางสาวป?ทมา อ+วมเนตร
62033005469 นางสาวสาวิตรี ศรีทองเกิด
62033005470 นางสาวจุฑารัตน� อินทร�รอด
62033005471 นางสาวลลิล�ภัส พฤศชนะ
62033005472 นางสาวสุภาวดี พุดพริ้ง
62033005473 นางสาวสุกานดา มะลิลา
62033005474 นางสุจินดา อุไรพันธุ�
62033005475 นางสาวพิรุณณี ด=วงปลี
62033005476 นางสาวนาฏยา พุ+มเจริญ
62033005477 นางสาวณัฐนันท� ธรรมกิจ
62033005478 นางสาวกิตติยา เชื้อทอง
62033005479 นางสาววิจิตรา ต+วนเครือ
62033005480 นางสาววีณา เด+นดวงเดือน
62033005481 นางสาวปกฉัตร โรจนกุล
62033005482 นางสาวรสริน ไพบูลย�
62033005483 นางสาวชนัญญา มณฑามณี
62033005484 นายณัฐพงศ� กิตติวิวัฒน�กุล
62033005485 นางสาวชมพูนุท แก=วประไพ
62033005486 นางสาวรยา หลวงพิทักษ�
62033005487 นางสาวทาริกา ชมภูอินตา
62033005488 นางสาวปMยวรรณ อ+วมจันทร�
62033005489 นายธรรมสถิตย� ชัยม่ันคง
62033005490 นางสาวปณิตา อุ+นเกษม
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62033005491 นางสาวปMยะกุล การะแสง
62033005492 นางสาวจิดาภา สํารองพันธ�
62033005493 นางสาวสุภาภรณ� ภู+ใหญ+
62033005494 นางสาวมนทิรา สายธนู
62033005495 นางสาวชมพูนุช ยืนย่ัง
62033005496 นางสาวทิพาวรรณ ปรางศร
62033005497 นายสิทธิชัย แซ+เล=า
62033005498 นายธนพล วงนาญาติ
62033005499 ว+าที่ร=อยตรีวัชระ อารยชัยชาญ
62033005500 นางสาวจินตนา มานะ
62033005501 นางสาววรรณพร เพ่ิมสุข
62033005502 นางสาวหทัยวรรณ วงศ�ศราวิทย�
62033005503 นางสาวชรัณยา เชรษฐศิริ
62033005504 นางสาวสุจิตรา อานนท�
62033005505 นายณปภัช จันทร�เพ็ญ
62033005506 นายเกียรติศักด์ิ อารีย�กิจ
62033005507 นางสาวฉัตรสุคนธ� ต=นปฐมกุล
62033005508 นายธนสาร ยางสวย
62033005509 นางสาวเมธินี เพ็ชรดี
62033005510 นางสาวสุธาวัลย� สินธุมาศ
62033005511 นางสาวภัทราพร วิชาเงิน
62033005512 นางสาวสมฤทัย อินทร�ประเสริฐ
62033005513 นางสาวศิริรัตน� ภู+จีบ
62033005514 นายธนชัย ไทรสังขธิติชัย
62033005515 นายทศพล เกิดปฐม
62033005516 นางสาวรัชฎา แย=มศรวล
62033005517 นายศรัณย� บุญคง
62033005518 นางสาวโสภิต วงษ�เปPSยม
62033005519 นางสาวภัทรวรรณ จะหวะ
62033005520 นางสาววโรชา โพธ์ิฉาย
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62033005521 นางสาวมะลิ ตรงคมาลี
62033005522 นางสาวศิรภัสสร วัชรจินดา
62033005523 นายชาคริต เที่ยงตรง
62033005524 นางสาวอทิตา คุณเจริญ
62033005525 นางสาวกัลยารัตน� เต้ียเนตร
62033005526 นางสาวอารีรัตน� มากมี
62033005527 นางสุวรรณา รามเมือง
62033005528 นายเจริญ จันทร�แจ+ม
62033005529 นางสาวปMยะดา คัมภิรานนท�
62033005530 นางสาวฉันท�ชนิต แตงทอง
62033005531 นางสาวซารีน+า หลังเศษ
62033005532 นางสาวชฎาพร ฝูงประเสริฐ
62033005533 นางสาวณธญา เขียวนิล
62033005534 นางสาวธนิษฐา วออ+วม
62033005535 นางสาวธนาวดี ไชยลังการณ�
62033005536 นางสาวพัชรพร ไกรสิทธ์ิ
62033005537 นางชุลีพร แย=มเปลี่ยน
62033005538 นายคณพล จิตโสภิณ
62033005539 นางสาวอุทุมพร พิธีพันธ�ศิริ
62033005540 นางสาวธารีรัตน� ธนาจรัสโรจน�
62033005541 นายประดิภาส สุขเสาร�เกิด
62033005542 นางสาวเมธินี จําปาเทศ
62033005543 นางสาวนงนุช อ่ํากูล
62033005544 นางสาวอภิญญา เดชเดชะสุนันท�
62033005545 นางสาวนวสิริ กําไลแก=ว
62033005546 นางสาวพรปวีณ� มีกํ่า
62033005547 นางสาวกนกวรรณ พรหมพฤกษ�
62033005548 นางสาวณัฐฐาพร นาคศรี
62033005549 นางสาวกาญจนา ทองใบ
62033005550 ว+าที่ ร.ต.ธรรมรัตน� นิลประดับ
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62033005551 นายภูวนาถ พาสกุล
62033005552 นางสาวภัทราภรณ� พลอยงาม
62033005553 นางสาวนิภาพร หมวกทอง
62033005554 นางสาววนิดา ตอซอ
62033005555 นางสาวสุรัตน� ขําอรุณ
62033005556 นางสาวโสภา วันจ๋ิว
62033005557 นางสาวประภาพร เหล+าสิม
62033005558 นางสาวณัฐนิชา ชาติน้ําเพชร
62033005559 นางสาวศศิมา ดอมนิล
62033005560 นายณัฏฐวัธน� วงษ�ขุนไกล
62033005561 นางสาวรุ+งทิพย� แซ+ลี้
62033005562 นายพีรพัฒน� ติดต+อ
62033005563 นางสาวแต=ม ศัทธาพงษ�
62033005564 นายธนพนธ� เปPSยมคล=า
62033005565 สิบเอกชูศักด์ิ ปุยะติ
62033005566 นายรุ+งชัย ไกรทอง
62033005567 นางสาวอาริญา ทองแดง
62033005568 นางสาวจิราภรณ� ทิพวงษ�
62033005569 นางสาวศิริพร สว+างเกตุ
62033005570 นางสาวกมลพรรณ บุญพระ
62033005571 นายจักรกริศน� สีสดใส
62033005572 นางสาวชนิตา จันทร�สมบูรณ�
62033005573 นางสาวนิลาวัลย� จารุพันธ�
62033005574 นางสาววาทินี รุผักชี
62033005575 นางนาตยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
62033005576 นายวรพงศ� ไข+สิงห�ทอง
62033005577 นายธีรวุฒิ แสงส+องฟRา
62033005578 นางสาวพัชราวลี เรืองบุรพ
62033005579 นางสาวมณีรัตน� รอดพันธ�
62033005580 นางสาวจริยา บุญบัญญัติ
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62033005581 นายนที บุญธรรม
62033005582 นายอรรถพงษ� หร+ายมณี
62033005583 นายก่ิงศักด์ิ แดงเพ็ง
62033005584 นายจรุพงศ� นิลดํา
62033005585 นางสาวธนนัฏฐ� กะสิประเสริฐ
62033005586 นางสาวศุภรัตน� ทับวิชา
62033005587 นายทฤษนันต� สันติธรรมเมธี
62033005588 นางสาวอาริยา จิตต�การุณย�
62033005589 นางสาวพรนิภา ล=อมน=อย
62033005590 นางสาววิยดา สร=อยดอกไม=
62033005591 นางทิพย�ญาภรณ� ใจอาจ
62033005592 นายวุฒิไกร ทองสิมา
62033005593 นางสาวภัทรวรรณ ศิริเอก
62033005594 นายวิทย�ธวัช กุลเพชรจิตรา
62033005595 นางสาวสุดารัตน� ใจหม่ัน
62033005596 นางสาวอังศุมาลี เหมืองห=า
62033005597 นางสาวเอมอร หม่ืนนารถ
62033005598 ว+าที่ร=อยตรีปMยพัทธ� พวงนิลน=อย
62033005599 นายร+มฉัตร งามเหลือ
62033005600 นางสาวอัญทิญา นรรัตน�
62033005601 นางสาวศิริวรรณ จําปาอ+อน
62033005602 นางสาวโชคธิชา โชคฤทธิผานนท�
62033005603 นางสาวดวงกมล บุญรอด
62033005604 นายระพี สัมป?นนานนท�
62033005605 นางสาวณัฐกานต� มะลิทอง
62033005606 นางสาวพจนา สันทอง
62033005607 นางสาวกมลวรรณ พันธุ�พฤกษ�
62033005608 นางสาวมัณฑิรา มัณฑนานุชาติ
62033005609 นางสาวปารีรัตน� อ+องจุ=ย
62033005610 นางสาวรุ+งนภา จงประดับชัย
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62033005611 นายเบญจมิน เบญจปรีดา
62033005612 นางสาวธนัชชา บุญเทียม
62033005613 นางสาวอุไรรัตน� บัญชานุกูลกิจ
62033005614 นางสาววรรณนิศา เรืองศรี
62033005615 นายภาณุพัฒน� ชูเชิด
62033005616 นายจุมพล ก=อนแก=ว
62033005617 นายภาสกร วิเวกวรรณ�
62033005618 นางสาวมินตรา บุญแก=ว
62033005619 นางสาวศศิประภา หม่ืนนารายณ�
62033005620 นายธนดล ดีหะสิงห�
62033005621 นางสาวอรญา สุขมาก
62033005622 นางสาวอังศนา คงโสม
62033005623 นางสาวศตพร พันพุ+ม
62033005624 นางสาวณัฐชา สวัสด์ิมงคล
62033005625 นางสาวคุณัญญา รอดทัศนา
62033005626 นายพงษ�พัฒน� ไตรรัตนกุล
62033005627 นางสาวอรวรรณ ซ=ายงาม
62033005628 นางสาวอารีญา ศิลาสอาด
62033005629 นางสาวนริศรา คงหนองลาน
62033005630 นางสาวติเบญญา คําจันทร�
62033005631 นางสาวนารีรัตน� ย่ิงยวด
62033005632 นางสาวปวีณ�กร ปานรัตน�
62033005633 นางวิชุดา ศรีภิรมย�
62033005634 นางสาวรพีพร ขุนพิทักษ�
62033005635 นางสาวอาภาภรณ� แก=วดิลก
62033005636 นายวัชระศักด์ิ โสภิณ
62033005637 นายวัฒนา วรสารศิริ
62033005638 นางสาวอภิญญา สินเสริฐ
62033005639 นายวิศรุต อบเชย
62033005640 นายฉัตรชัย อินทบุตร
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62033005641 นางสาวนาตยา ผ+องเผือก
62033005642 นายสมปราชญ� ผุดสวัสด์ิ
62033005643 นางสาวชยามร กลัดทรัพย�
62033005644 นางสาวศุทธหทัย จิตรวิกรานต�
62033005645 นางสาวจันทิมา แปRนรส
62033005646 นางสาวณัฏฐ�ชญา รอดปฐม
62033005647 นายปฐวี ชาวเชียงขวาง
62033005648 นางสาวป?ญญาพร โสขุมา
62033005649 นายนภัสถ� ชื่นเชื่อม
62033005650 นางสาวนภัสวรรณ แก+นแก=ว
62033005651 นางสาวอมลวรรณ แก=วแกมทอง
62033005652 นายอภิวิชญ� มีศิลปW
62033005653 นางสาวธัญญลักษณ� หัสชัย
62033005654 นางสาวดรุณี ขันทองดี
62033005655 นางสาวณัฐสุดา เวชสุวรรณ
62033005656 นางสาวพิชญ�ชุดา อยู+ชมบุญ
62033005657 นางสาวนันทนัช เก=าลิ้ม
62033005658 นางสาววิไลพร ไวยพันธ�
62033005659 นางสาวสกลวรรณ เจริญเรืองเดช
62033005660 นางสาวชนันท�ภัทร� พันธ�ขุนทด
62033005661 นางสาววันเพ็ญ มธุโรรส
62033005662 นางสาวพรพรรณี กือเย็น
62033005663 นางสาวบุษยมาศ ชุณห�กุล
62033005664 นายปMยะรัฐ เจ่ียงย่ี
62033005665 นางสาวกานดา สุทธิ
62033005666 นางสาวขวัญนิมิต ใจอยู+
62033005667 นางสาวณัฐกาญจน� สุริยา
62033005668 นายพีรณัฐ สิงห�รื่นเริง
62033005669 นายปMยณัฐ วงษ�วิสิทธ์ิ
62033005670 นางสาวอานิสรา ราชวัตร�
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62033005671 นายประเสริฐ หรั่งน=อย
62033005672 นางสาวภัศรา บํารุงสุข
62033005673 นางสาวพรพรรณ อุทัยบุรมย�
62033005674 นายเนตรตะวัน เทียนบุตร
62033005675 นางสาวอัจฉรา แก+นศรี
62033005676 นางสาวสนฉัตร จีนธู
62033005677 นายโยธิน ฉํ่าชื่นวงศ�
62033005678 นางสาวนุชจิรา ศรีเจริญจิระ
62033005679 นางสาวนริศรา ศิลพร
62033005680 นางสาวปาริฉัตร พลเมืองเพชร
62033005681 นายจักรกฤษ หอมจันทร�
62033005682 นางสาววริษา สุวรรณประเสริฐ
62033005683 นายณัฐภัทร ชูชื่น
62033005684 นางสาวปMSนอนงค� บานแย=ม
62033005685 นางสาวปวริศา เกษม
62033005686 นางสาวจิราภรณ� วรรณา
62033005687 นางสาวกนกวรรณ สุคนธ�เขต
62033005688 นางสาวอมรรัตน� หน+อสุริวงษ�
62033005689 นายสุรยุทธ� เต้ียเนตร
62033005690 นายเป_นหนึ่ง พุกนิลฉาย
62033005691 นายพิสิฐ จรัสรักษ�
62033005692 นางสาวชญานิศ รุ+งเรือง
62033005693 นางสาวกฤติญา คชรัตน�
62033005694 นายภูชิสส� อัครไพบูลย�
62033005695 นายนรินทร คุณสาร
62033005696 นางสาวชนัญชิดา ทองเมือง
62033005697 นางสาวสโรชา บุญเกตุ
62033005698 นางสาวปานฤทัย นวลจันทร�
62033005699 นางสาวณิชนันทน� นวธนศิริรัตน�
62033005700 นางสาวสุชญา จิรภาวสุทธ์ิ
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62033005701 นายจักรพงค� ทูแก=ว
62033005702 นางสาววิจิตรา พรมแดง
62033005703 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีหอม
62033005704 นางสาวสุดารัตน� วงค�วันดี
62033005705 นางสาวนิรมล นาคทอง
62033005706 นางสาวธนาภรณ� ภูป?ญญา
62033005707 นายชวินกรณ� กาญจนเกษม
62033005708 นายสิทธิกร อาจคงหาญ
62033005709 นางสาวสุวรรณา ทองอินทร�
62033005710 นายนริศภูมิ วีระไวทยะ
62033005711 นายอัครเทพ กลิ่นจันทร�
62033005712 นางสาวจิรัชยา มาพระลับ
62033005713 นายวงศกร จันทร�หอม
62033005714 นางสาวกมลทิพย� ศรีอรุณ
62033005715 นางสาวนฤมล เตวิยะ
62033005716 นางสาวพิลาวัลย� เทศนาบูรณ�
62033005717 นางสาวธัญวรรณ� หุ=นเอี่ยม
62033005718 นางสาวทิพรัตน� ศาสตรเวช
62033005719 นางสาวสิรภัทร แช+มรัมย�
62033005720 นางสาวสรญา สารกูล
62033005721 นายอุดร เพ็งคล=าย
62033005722 นางสาวสุชานารี ไม=สัก
62033005723 นางสาวพรวลี จงดําเกิง
62033005724 นางสาวนลรรญา ชํานาญกิจ
62033005725 นางสาวชาลิสา ครบแคล=ว
62033005726 นางสาวภาวิณี สระบัว
62033005727 นายพงศกร สวนนุช
62033005728 นายพชร แก=วตาทิพย�
62033005729 นางสาวอรกัญญา บุญน=อม
62033005730 นางสาวฟRางาม เทพาขันธ�
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62033005731 นายกิจจา ชาญธัญกรรม
62033005732 นางฟRาจรัส เต็มเปPSยม
62033005733 นางสาวพิชญาดา เดชชุม
62033005734 นางสาวอลิสา แพไธสง
62033005735 นายหาญศักด์ิ สวยงาม
62033005736 นางสาวอําพรรณ คําประเสริฐ
62033005737 นายชนุตร� เจียมจิระพร
62033005738 นางสาวธัญวรรณ ม่ันมาก
62033005739 นางสาวผกามาศ ขันธแก=ว
62033005740 นายธีระพงษ� ดอกดิน
62033005741 นางสาวสุชาดา กาญจนพิรุณ
62033005742 นายสุริยะกมล เปPSยมสกุล
62033005743 นางสาวณิชนันทน� เรืองตระกูล
62033005744 นายสมเกียรติ พงษ�พินิจภิญโญ
62033005745 นางสาววันวิสาข� อบอุ+น
62033005746 นางสาวศศิวรรณ อรุณศิริวัฒนา
62033005747 นางสาวกชพร รัตนศิริ
62033005748 นายสุเทพ แซ+ล=อ
62033005749 นายอนันต� ขันทริโย
62033005750 นายภัทรพงษ� สุขเกษม
62033005751 นางสาวฑิฆัมพร เส+งเจริญ
62033005752 นางสาวธาชินี จันทร�แย=ม
62033005753 นางสาวนราธร จันทร�ทอง
62033005754 นางสาวกนิษฐา เหลืองงามขํา
62033005755 นางสาวหทัยรัตน� สุวรรณการ
62033005756 นางสาวนันทพร อายุยืน
62033005757 นางสาวนิศารัตน� บัวทิพย�
62033005758 นางสาวพนิดา นาสุริวงค�
62033005759 นางสาวป?ทมพร พันธ�ทิพย�
62033005760 นายณัฐวุฒิ บุญบรรดาล
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62033005761 นายชนกภัทร� ทั่งทอง
62033005762 นางสาวพัณณิตา แต=มทอง
62033005763 นางสาววิวัชฎา ชลธีพิทักษ�ชัย
62033005764 นางสาวปาริชาติ จันทร�เที่ยง
62033005765 นางสาวกาญจนาพร ศิริรัตน�
62033005766 นางสาวกนกวรรณ นาคหาญ
62033005767 นายศิริชัย สิริหิรัญกุล
62033005768 นางสาวศศิวิมล บุญวานิชย�
62033005769 นางสาวยศวดี อ+วมประเสริฐ
62033005770 นางสาวศราวดี สุธาพจน�
62033005771 นางสาวจุฑานุช จักร�แก=ว
62033005772 นางเพ็ญจันทร� ม่ังค่ัง
62033005773 นางสาวญาดา จันทร�ลัง
62033005774 นายอิทธิกร รดแปRนเจริญ
62033005775 นางสาวนวลอนงค� สุวรรณโชติ
62033005776 นางสาวโสรยา สมยาประเสริฐ
62033005777 นางสาวจุฑารัตน� ภัทรศีลสุนทร
62033005778 นางสาวพิมพา รักษาธิการ
62033005779 นางสาวเกณิกา คชสารทอง
62033005780 นายสุวิโรจน� ทับห=าง
62033005781 นางสาวสุธาสินี ปานใหญ+
62033005782 นางสาวสุนทรี ม่ันจินดา
62033005783 นางสาวนพรัตน� นอบน=อม
62033005784 นายกฤษฎา เขียวงาม
62033005785 นางสาวดวงพร สุขสมัย
62033005786 นางสาวณัฐพัชร สิทธิชัย
62033005787 นางสาวนฤชา ศรีสายหยุด
62033005788 นายธนาคาร มะโนม่ัน
62033005789 นางสาวพรยมล พรมเมศย�
62033005790 นางสาวสุภาภรณ� บัวบูชา
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62033005791 นางสาวจุฬารัตน� จันทร�สว+าง
62033005792 นางสาวมาลี สายสาคร
62033005793 นางสาวชไมพร เพชรสุระ
62033005794 นางสาววิลาวัณย� บุตรเกตุ
62033005795 นางสาวกรรณิการ� แสงทองล=วน
62033005796 นางสาวศุภาวรรณ วงค�เนียม
62033005797 นางสาวยุพา ฉิมทับทิม
62033005798 นางสาวกรุณา ทองประสม
62033005799 นางสาวธีรวรรณ ใจมุ+ง
62033005800 นายสฤษด์ิ ซ่ือตรง
62033005801 นางสาวดลยา พรหมเกษ
62033005802 นางสาวนภาพิไล บุญธรรม
62033005803 นางสาวศศิธร นกไพร
62033005804 นายชัยยันต� อยู+ไว
62033005805 นางสาวชุตินันท� ดีมงคล
62033005806 นางสาวเมธาวี แก=ววิเศษกุล
62033005807 นายศุภกิตต์ิ กันชัยตBะ
62033005808 นางสาวภัทราพร เนตรสว+าง
62033005809 นางสาววราภรณ� อรุณโรจน�
62033005810 นายฉัตรบัลลพ แก=วนรา
62033005811 นางสาวนฤมล แกมเกตุ
62033005812 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�เสน
62033005813 นางสาวธิฆัมพร ชูขาว
62033005814 นางสาวป?จจาวี ศิริสมบูรณ�
62033005815 นางสาวชุดารัตน� ปMSนภู+
62033005816 นายวชิรนันท� ชุมแวงวาปP
62033005817 นายชนะชัย โคกครุฑ
62033005818 นางสาวอารียา ค=ากระบือ
62033005819 นางสาวอาทิตยา เหลาโชติ
62033005820 นางสาววรัญญา แสงแปRน
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62033005821 นางสาวรุ+งฤดี สมนึก
62033005822 นางสาวนภาพร เอกาเกียรติ
62033005823 นายสุริยะชัย ลังกาวงค�
62033005824 นางสาวจิราพัชร ห=อยกรุด
62033005825 นางสาววนิดา นามพิทักษ�
62033005826 นางสาวหทัยภัทร เปรี้ยวน=อย
62033005827 นางสาวรัชนีกร กลมเกลี้ยง
62033005828 นางสาวกัลยวรรธน� คงสมจิตต�
62033005829 นางสาวดาหวัน น=อยเนียม
62033005830 นางสาวปรายฟRา สุดโลก
62033005831 นางสาวฐาปานี ทิมทอง
62033005832 นางสาวอัจฉรีย� ศาลารักษ�
62033005833 นายพีรพงษ� บุญกําเนิด
62033005834 นางสาวจิรภา จันหนู
62033005835 นางสาวกมลวรรณ อริยานนท�
62033005836 นางสาวสาวิณี อินทร�แจ=ง
62033005837 นางสาวสุณีย�รัตน� เกิดอู+ม
62033005838 นางสาวอัญญา ธัญญพืช
62033005839 นางสาวจิราภรณ� ขวาซุย
62033005840 นางสาวณัฐญา สังข�วิเวก
62033005841 นางสาวณัฐพร เสียงเลิศ
62033005842 นางสาวกรพินธุ� นาคะเสถียร
62033005843 นายสุริยา วาสุโพธ์ิ
62033005844 นายจตุพงศ� จงเจริญ
62033005845 นางสาวจิรภัทร� เยียวยา
62033005846 นางสาวอภิวันท� หล+อพิมพ�
62033005847 นางสาวธิษณา สุกสิ
62033005848 นางสาวณัฐกาญจน� บัวรัตน�
62033005849 นายกิตตินนท� ช+างเขียน
62033005850 นางสาวกวิสรา กุยุคํา
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62033005851 นายครรชิต เปรมปรีด์ิ
62033005852 นางสาวสุภาพร ขาวคง
62033005853 นางสาวประภัสสร สวนแก=ว
62033005854 นางสาวโสภาพร เสาวรส
62033005855 นายภรัณยู หนูนวล
62033005856 นางสาวกนกวรรณ จิตรปราณี
62033005857 นางสาวอนัญลักษณ� จันทุรส
62033005858 นางสาวกาญจนา นิลนวล
62033005859 นางสาวอารยา กลั่นลด
62033005860 นางสาวนิตยา อําไพกุล
62033005861 นางสาวกสิณา บุญสม
62033005862 นางสาวสรินรัตน� เนียมฤทธ์ิ
62033005863 นายทรงพล ธรรมขันทา
62033005864 นายกฤช รูปลออ
62033005865 นายคุณากร สีหนู
62033005866 นางสาวเกวลี ปMSนทอง
62033005867 นางสาวสมศรี สิงห�เล็ก
62033005868 นางสาวกรรทิมา อยู+เย็น
62033005869 นายดุลยภัทร คมขํา
62033005870 นางสาวหทัยชนก ตันธนะชัย
62033005871 นางสาวธนารีย� สาแก=ว
62033005872 นางสาวสุนันทา ศรีพลทัศน�
62033005873 นางสาวกาญจนา บุรีรักษ�
62033005874 นางสาวรวิพร บวชชี
62033005875 นายศุภกร ปMลานนต�
62033005876 นางสาวเบญจวรรณ ศรีเมือง
62033005877 นางสาวนภัสสร จิตรพันธ�
62033005878 นายภานุพงศ� ม่ันแน+
62033005879 นางสาวกนกพร บัวหลวง
62033005880 นายประสิทธ์ิ สามโพธ์ิศรี
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62033005881 นางสาวสุนิสา มังสา
62033005882 นายสราวุธ ฝRายเจริญ
62033005883 นางสาวพัชรินทร� ปPติวัฒนาชัย
62033005884 นางสาวมาลีรัตน� ขําเจริญ
62033005885 นายพรพิสิฐ ตันเจริญ
62033005886 นางสาวปรีดาภรณ� ยอดเรือน
62033005887 นายปฐมพร จริยา
62033005888 นางสาวนารีรัตน� ขาวผ+อง
62033005889 นางสาวอุไรวรรณ ต้ันธง
62033005890 นายวัทนพร เจริญผล
62033005891 นางสาวอชิรญา สังข�แก=ว
62033005892 นายธนายุทธ รื่นบันเทิง
62033005893 นางสาวภัคภร ก=านเหลือง
62033005894 นายณัฐดนัย ป?ญจางคกุล
62033005895 นายอภิชาติ ทองนิ่ม
62033005896 นางสาวอริสรา พ่ึงชะอุ+ม
62033005897 นางสาวชุติกาญจน� องอาจโอฬาร
62033005898 นางสาวทิพมล ศรีอุทัย
62033005899 นางสาววรรณภา เกตุประทุม
62033005900 นายอัฐพล คําพิมเลิศ
62033005901 นายวิเศษ แสงนิล
62033005902 นางสาวณัฏฐวัณย� กลอยวัฒนาสกุล
62033005903 นางสาวพรรณทิพา เนตรจุฬารัตน�
62033005904 นางสาวดวงหทัย เจียรนัยสุรรัตน�
62033005905 นางสาวกิติยาภรณ� บุญงาม
62033005906 นางสาวชุติมา มุณีชัย
62033005907 นางสาวสาวินี พุทธา
62033005908 นางสาวมณีจันทร� อุ=ยฟ?ก
62033005909 นางประทิน บุญมาพิทักษ�กุล
62033005910 นายพลวัฒน� ช+วยเอี่ยม
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62033005911 นางสาวแสงเดือน ชาวเพชร
62033005912 นางสาวศิริประภา ภูมมา
62033005913 นางสาวประติภา ผลวัชนะ
62033005914 นางสาวจันทิมา คําแก=ว
62033005915 นายธนวุฒิ แก=วพิศดาน
62033005916 นางสาวธัญญลักษณ� ชูทิพย�
62033005917 นายอานันท� พลเดช
62033005918 นางสาวรุ+งอรุณ กล่ําศรี
62033005919 นางสาวนิชธาวัลย� เพชระ
62033005920 นางสาวปพิชญา กฤษติยกาญกุล
62033005921 นายวัฒนา เนื้อนวล
62033005922 นางสาวสุพรรษา ปรีดามีสุข
62033005923 นางสาวพิชาณันช� เตชะประสิทธิวานิช
62033005924 นางสาวสุดารัตน� แจ+มใส
62033005925 นายธีรวัฒน� อาศนเวช
62033005926 นางสาวกมลวรรณ แหวนอ+อน
62033005927 นางสาวนิโลบล หม่ันมา
62033005928 นางสาวภัทราพร ครุฑคง
62033005929 นายชินวัตร ขุนวิเศษ
62033005930 นางสาวกนกพร มาทวิรัตน�
62033005931 นางสาวอังคณา ศรีเหรา
62033005932 นางสาวจิราภรณ� เศียรอุ+น
62033005933 นางสาวทิพย�สุดา แก=วรัก
62033005934 นางสาวภัทรานิษฐ� อัครเดชพงศ�กวี
62033005935 นางสาวสิริทร พุทธา
62033005936 นางสาวพิชญาดา รุ+งโรจน�วัฒนกุล
62033005937 นางสาวอรณุมา อินทฤทธ์ิ
62033005938 นางสาวกนกอร ศรีประกอบศุกร�
62033005939 ว+าที่ ร.ต.อาสมBะ ดาหะตอ
62033005940 ส.ต.ท.ยุทธพงษ� จุ+มแปง
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62033005941 นางสาวฟRารุ+ง วิเชียรพาย
62033005942 นางสาวพัชชรี อ+อนเที่ยง
62033005943 นายธรรมธัช แก=วแทน
62033005944 นางสาวเสาวนีย� กระทุ+มแก=ว
62033005945 นางสาวนวรัตน� หอมรื่น
62033005946 นางสาววราภรณ� ย้ิมลม=าย
62033005947 นายกฤษฎารักษ� ปาริน
62033005948 นางสาวสุภาวี ฝุงเจริญ
62033005949 นางสาวอภิญญา ชาญณรงค�
62033005950 นางสาวอัจฉรา ยินดี
62033005951 นางสาวนิสาชล เปPSยมกลัด
62033005952 นายธนภัทร อังกินันทน�
62033005953 นายเอกภพ ศรีวรพจน�
62033005954 นายสิรวิชญ� นวลจันทร�
62033005955 นางสาวนัยนา สืบพันธ�
62033005956 นางสาวเทพรักษ� จอมแก=ว
62033005957 นางสาวนันทภัค บวรเลิศโรจน�
62033005958 นายคุณากร บัณฑิต
62033005959 นางสาวววิศรา จับจิตร
62033005960 นางสาวอิศราภรณ� แย=มกลิ่น
62033005961 นางสาวจิดาภา ห=วยหงษ�ทอง
62033005962 นางสาวดาราธาร แดงสงวนสุข
62033005963 นางสาวภาวิดา แก=วบุญเพ่ิม
62033005964 นางสาวณัฐธิดา กลอยสวาท
62033005965 นายกิตติภูมิ กล=าปราบโจร
62033005966 นางสาวจุฑารัตน� บัวทอง
62033005967 นางสาวก่ิงกาญจน� เมธสมบูรณ�
62033005968 นางสาวนงลักษณ� ระมงคล
62033005969 นางสาวพรรณประภา ปอกระเจา
62033005970 นายปกรณ� รุจินานนท�
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62033005971 นางสาววัชราภรณ� นาคน=อย
62033005972 นางสาวสุภาวดี กรส+งแก=ว
62033005973 นางสาวศศิธร ทองมี
62033005974 นายสันติสุข วงศ�อนุ
62033005975 นายนันทชัย สีลาโคตร
62033005976 นางสาวทิพย�วรรณ สีสันต�
62033005977 นางสาวนุสรา เรียบร=อย
62033005978 นางสาวนิลวรรณ น=อยแมว
62033005979 นางสาวนันธิญา ไกรเพชร
62033005980 นางสาวป?ณฑารีย� สีสะอาด
62033005981 นางสาวโสภาพรรณ ลิมปนะวงศานนท�
62033005982 นางสาวนพวรรณ ครุธวงษ�
62033005983 นางสาวยุพเรศ สิงหามาตร
62033005984 นางสาวอริสา มูลมาตย�
62033005985 นางสาวมาริสา เหล็กเพชร
62033005986 นางสาวศยามล เสวกสุทธ์ิ
62033005987 นางสาวจินตนา มาตรักษ�
62033005988 นางสาวศิริวรรณ ลาเทศ
62033005989 นางสาวเจนอักษร วรสาร
62033005990 นางสาวภาวิกา พงษ�สุวรรณ
62033005991 นางสาวเสาวลักษณ� คชาชื่น
62033005992 นางสาวนวพร นวไพบูลย�
62033005993 นางสาวณัฐกาญจน� เชยสงวน
62033005994 นายทศพร เนียมศรี
62033005995 นางสาววาสนา ศรีภุมมา
62033005996 นายชนินทร ภูศรี
62033005997 นางสาวธิดารัตน� คําแดง
62033005998 นางสาวนภณัฐ บุญฤทธ์ิ
62033005999 นายสาฟรี ดาละซู
62033006000 นางสาวภัทรพร นุราฤทธ์ิ
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62033006001 นายณัฐิวุฒิ ใจตรง
62033006002 นายจรูญ จันทร�แจ+ม
62033006003 นางสาวกวินธิดา สุขสว+าง
62033006004 นางสาวชุติมา ตุ=มนิลกาล
62033006005 นายจีรพงษ� อินคล้ํา
62033006006 นายสันติ กุนอก
62033006007 นางสาวกชกร แซ+อึ้ง
62033006008 นางสาวณัฐนันท�นภัส กราบทิพย�
62033006009 นางสาวปุณณวิช อินทรโสภา
62033006010 นายณัฐดนัย โชคธนหิรัณย�
62033006011 นางสาวสุวิมล เลิศสุทธิไกรศรี
62033006012 นางสาวนันณภัชสรณ� คงพันธุ�คุ=ม
62033006013 นางสาวอนัญญา สกุลเจน
62033006014 นางสาวสิริธิดา อําไพรัตน�
62033006015 นางสาวสุภาพร จิตรจวง
62033006016 นางสาวขนิษฐา กัลปMยะภัณฑ�
62033006017 นางสาวฐานิดา ไชยคําม่ิง
62033006018 นางรวีนุช สุภโรจนีย�
62033006019 นางสาวจิรารัตน� ภู+ทอง
62033006020 นางสาวศิริวรรณ ไชยเลิศ
62033006021 นางสาววิรัตน�ดา ยังสุวรรณ�
62033006022 นายยุทธการ รักพินิตย่ิง
62033006023 นายวัจน�กร สันติภาพพงศ�
62033006024 นายพีรพงศ� อนุพันธ�
62033006025 นายวรกมล เดชามรกุล
62033006026 นายวัชระ ใจสว+าง
62033006027 ว+าที่ศุภกานต� ศรีมาลา
62033006028 นางสาวสโรชา คําบาง
62033006029 นางสาวกาญจนา จันทยงค�
62033006030 นางสาวอรณิชา เหลืองทอง
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62033006031 นายอรรคเดช ไทยแขก
62033006032 นายชาญชัย เปลี่ยนรัมย�
62033006033 นางสาวอรรวินท� พันธ�ภักดี
62033006034 นางสาวชุติกาญจน� ปราบวงศา
62033006035 นางสาวกมลชนก นาคขํา
62033006036 นางสาวบัณฑิตา จันทร�ทาทอง
62033006037 นางสาวพรพิมล ตีจ้ือ
62033006038 นางสาวอรอุมา หลังจิ
62033006039 นางสาวธัญวรรณ บุญประเสริฐ
62033006040 นางสาวสุปราณี จงหม่ืนไวย�
62033006041 นายคณิต สมประสงค�
62033006042 นางสาวศุธาทิพย� สีดารักษ�
62033006043 นางสาวขนิษฐา พุ+มพันธ�
62033006044 นางสาวป?ณฑารีย� เที่ยงปราณี
62033006045 นางสาวฉันทนา บุญมานะ
62033006046 นางสาวสุรัตติกานต� สิทธิไพศาลกุล
62033006047 นางสาวชนัฏศุภิกา สงวนสัตย�
62033006048 นางสาวธิดารัตน� เค+นตุ+น
62033006049 นางสาวพชรมน เรืองผิว
62033006050 นางสาววรรณชนก จารุกิจอนันต�
62033006051 นางสาวจารุวรรณ คณา
62033006052 นางสาวประภาวรินทร� อาจเดช
62033006053 นางสาวอรนภา พรหมพูล
62033006054 นายสิรพงษ� กลิ่นหอม
62033006055 นายณัฏฐพล โธนบุตร
62033006056 นายวรปรัชญ� ศรีคัตธมาตย�
62033006057 นางตรีสุดา วงษ�สมกลืน
62033006058 นางสาวภคมน แจ+มจํารัส
62033006059 นางสาววิญาณี บุญประสพ
62033006060 นางสาวมนัสวี ขําดี
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62033006061 นางสาวศิริลักษณ� ธงยศ
62033006062 นายพัลลภ ศิริมงคล
62033006063 นายอนุวัฒน� พุ+มรุ+งเรือง
62033006064 นางสาวพรทิพย� หมวดเชียงคะ
62033006065 นายวัน สีนวล
62033006066 นายศุภฤกษ� ขําอิ่ม
62033006067 นายวิศรุต เรืองรองหิรัญญา
62033006068 นางสาวหทัยกาญจน� อัครธนวงศ�
62033006069 นางสาวกรรณิการ� แก=วเจริญ
62033006070 นายอภิรุม โกกนท
62033006071 นางสาวภัทรธนธรณ� แผนสมบูรณ�
62033006072 นายวินัย ถมป?ด
62033006073 นางสาวพิมพ�มณี สารสุข
62033006074 นางสาวกฤติยา ทองอําไพ
62033006075 นางสาวจิตรา แก=วจันทร�
62033006076 นายสาทิพย� แดงดี
62033006077 นางสาวอิสราพร บุญสันสี
62033006078 นางสาวลักขณากร คงสุวรรณ
62033006079 นางสาวธารารัตน� บูรณะ
62033006080 นายพงษ�ศิริ เผ็งเหลา
62033006081 นางสาวณิชารีย� หนูแก=ว
62033006082 นางสาวอรทัย ก้ิมเส=ง
62033006083 นางสาวมณีกาญ อารีโรจน�
62033006084 นายวิพุธ มูลทองเนียม
62033006085 นางสาวสุปราณี เปPยวิเศษ
62033006086 นางสาวชนาภา โตชรา
62033006087 นางสาวกาญจนา ทองถนอม
62033006088 นางสาวจรัสศรี ช+างจํา
62033006089 นางสาวณัฐนันณ� น้ําใจดี
62033006090 นายนภนต� พุทธิมัย
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62033006091 นายอมรเศรษฐ� กาบแก=ว
62033006092 นางสาวกมลรัตน� กาญจนะวสิต
62033006093 นางสาวศศิภา ช+อเหมือน
62033006094 นายประกาศิต เสือสังโฆ
62033006095 นายโฆสิต แจ=งจงดี
62033006096 นางสาวกฤษณา พับแผ+นทอง
62033006097 นายพัชรพล วงศ�จิตสุภา
62033006098 นายอภิชาต มโนรัตน�
62033006099 นางสาวพรชนก จรุมเครือ
62033006100 นางสาวศุภิสสรา วิสุทธิวินิกานนท�
62033006101 นายกมลภพ รูปดีเหมาะ
62033006102 นายณัฐพงศ� พิมรุน
62033006103 นางสาวนันทวัน คล+องเชิงสาร
62033006104 นางสาวจินดาภรณ� จิตตสุวรรณ
62033006105 นายลุกมาน หะยีดาโอBะ
62033006106 นายบรรจง ฐิติอมรพันธ�
62033006107 นายอภิวัฒน� ชิวปรีชา
62033006108 นางสาวจันทมาศ สิทธะเมธา
62033006109 นายวสันต� พวงเพชร
62033006110 นางสาวป?ทมา เทศทับทิม
62033006111 นางสาวก่ิงกาญจน� เขียวเปลื้อง
62033006112 นางสาววิมล เฉยฉาย
62033006113 นางสาวอุไรวรรณ เมฆขาว
62033006114 นางสาวณัฐฐิณี เกิดแป`
62033006115 นางสาวชัญญานุช ปMงใจ
62033006116 นางสาวโชติมา ศรีทาวงษ�
62033006117 นางสาวชนัญพัทธ� ชาญเชิงค=า
62033006118 นางสาวทิชากร บัวแก=ว
62033006119 นางสาวดลพร พราหมณ�เกษม
62033006120 นายเผ+าพงษ� ดอนสมพงษ�
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62033006121 นางสาวณัฐธิตา โพธ์ิเงิน
62033006122 นายวัลลภ วิชา
62033006123 นายวรภัทร หาญณรงค�
62033006124 นางสาวสกุณตา เอี่ยมสําอางค�
62033006125 นางสาวศรีโสภา ไฝเพชร
62033006126 นายรัชพล เจษฎาลักษณ�
62033006127 นายรณธิชัย พันธ�นุ=ย
62033006128 นางสาวกัญภร ศรีบุญเพ็ง
62033006129 นายณัฏฐพล วงษ�วิรัตน�
62033006130 นางสาวธิดารัตน� ใจชุ+ม
62033006131 นายเลิศ เดชกล=าหาญ
62033006132 นางสาววราลี เอี้ยสกุล
62033006133 นางสาวอังคณา ดีฉํ่า
62033006134 นางสาวมลทิชา พงษ�เพ็ง
62033006135 นางสาวนาถวลัย การดี
62033006136 นางสาวพัลลภา ชัยกุลเสรีวงศ�
62033006137 นางสาวธนิษฐา พิทักษ�เสาวภาพ
62033006138 นายเมฆวรรณ แม=นจันทร�
62033006139 นางสาวเจนอนงค� ลิ่มวิชิต
62033006140 นายกิตติภพ ผดุงม+วงทอง
62033006141 นางสาวอุไรพร ยะภูมินทร�
62033006142 นางสาวปานเรขา เกิดขาว
62033006143 นายอรรถพล วิจิตรเกษม
62033006144 นางสาวกุลธิดา ยาไชยบุญเรือง
62033006145 นางสาวธิดารัตน� วัชริช
62033006146 นางสาวหนึ่งหทัย เบญจาทิกุล
62033006147 นางสาวคณิสร แก=วคํา
62033006148 นางสาวปณัฐภัสร� อ+วมอ+อง
62033006149 นายพงศ�พัฒน� ไกรทอง
62033006150 นางสาวนิสาชล เซ่ียงผุง
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62033006151 นายนฤเทพ เพ็ชรรัตน�
62033006152 นางสาวกีรดา ภูฆัง
62033006153 นายนิพิฐพนธ� อินทรพล
62033006154 นางสาวธนารักษ� มูลทา
62033006155 นางสาวสุธาสินี ชัยกุลเสรีวงศ�
62033006156 นายศักด์ิสกุล แก=วสุวรรณ
62033006157 นางสาวแอนนา เฉลิมธนะกิจโกศล
62033006158 นางสาวชลธิชา มูลทองชุน
62033006159 นางสาวสกาวเดือน อดทน
62033006160 นางสาวจันทิมา ปานเหลือง
62033006161 นายกษิรา นิติธนนันต�
62033006162 นางสาวสิริกร จรดล
62033006163 นายชัยวัฒน� รัตนเย็นใจ
62033006164 นางสาวสิริรัตน� พุมมาเกิด
62033006165 นางสาวโสรยา สุขแสนสุข
62033006166 นางสาวชุติมา ชวดชัยภูมิ
62033006167 นางสาวธณัฐฐา ตาทอง
62033006168 นางสาวธัญญลักษณ� บริบูรณ�
62033006169 นางสาวภารดี กลีบจอหอ
62033006170 นางสาวเนาวรัตน� ศรีสังข�
62033006171 นางสาวพิชามญชุ� สังข�เครือ
62033006172 นายกิตติพงษ� เจิมจวง
62033006173 นางสาวอรอนงค� พ่ึงสามัคคี
62033006174 นายวัชรินทร� เอี้ยวพานิช
62033006175 นางสาววิจิตรา สาลีธรรม
62033006176 นายปุญญพัฒน� อุสารัมย�
62033006177 นางสาวธวัลหทัย ทองมาก
62033006178 นางสาวสุกัญญา บุญทา
62033006179 นางสาวอารีรัตน� มีถาวร
62033006180 นางสาวอนรรฆวี รอดจิตต�
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62033006181 นายธนาการ กลิ่นถือศิล
62033006182 นางสาวณฐวรรณ ทิฆัมพรบรรเจิด
62033006183 นางสาวจุลดา ขีดขิน
62033006184 นางสาวณัฐนิชา ทองคํา
62033006185 นายวรรณชัย ฉินส+งธีระพานิช
62033006186 นายเกรียงไกร กันศิริ
62033006187 นายอินทัช แสงกาญจน�กุล
62033006188 นางสาวพัชราภรณ� ทองอ+อน
62033006189 นายก=องเกียรต์ิ ร+มโพธ์ิทองเจริญ
62033006190 นายฉัตรเพชร ราชมณี
62033006191 นางสาวณัทสุข ไชยเพ็ชร
62033006192 นางสาววราภรณ� ชูแสง
62033006193 นายเปรมทัต ทองพุทธรักษ�
62033006194 ว+าที่ร=อยตรีหญิงณัฏฐกันย� ระย=าย=อย
62033006195 นายญาณวรุตม� รามพัด
62033006196 นางสาวสราลี ศรีเมฆ
62033006197 นายเอกพันธ� คชเสนีย�
62033006198 นางสาวจิราวรรณ โกสุม
62033006199 นางสาวสุชาวดี ปลั่งศรี
62033006200 นางสาวจิตราภรณ� คําหงษ�
62033006201 นายณัฐภัทร ยินดี
62033006202 นางสาวฉัตรวิภา ระย=าย=อย
62033006203 นางสาวศุภิสรา ผลอุตสา
62033006204 นางสาวอรนลิน สอนพรหม
62033006205 นางสาวจิราพร สําเนียงเย็น
62033006206 นางสาวภานุมาศ มีนาง
62033006207 จ.ส.ต.ศราวุธ ปรีสอาง
62033006208 นางสาวไพจิตรา มาลาหอม
62033006209 นายอภิชัย เปาทุ=ย
62033006210 นางสาวชนาพร เครือแตง
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62033006211 นางสาวทิพารมย� ประจวบวัน
62033006212 นางสาวอลิษา รุ+งเรือง
62033006213 นางสาวมณีนุช พยอมหอม
62033006214 นายณัฐวี บุญรัตน�
62033006215 นางสาวกานต�มณี เทียมทัด
62033006216 นางสาวพีรดา สุภาพจน�
62033006217 นางสาวธนาภรณ� วงษ�นายะ
62033006218 นายเฝาซี เลBาะเหลBะ
62033006219 นายภูมิศิริ สอนเครือ
62033006220 นางสาวลัดดาวัลย� หงษ�สะท=าน
62033006221 นางสาวจุฑามาศ แก=ววิเศษกุล
62033006222 นางสาวทัศวรรณ เขียวหอม
62033006223 นายณัฐนนท� อาจคงหาญ
62033006224 นายนันทิพัฒน� ย่ีสุ+น
62033006225 นายพงศกร สกุลวัฒนะ
62033006226 นางสาวพิมพ�รัตน� หมอนิล
62033006227 นายสุทธิพันธุ� เจ=ยเปลี่ยน
62033006228 นางสาวชนนิกานต� ปุญสิริ
62033006229 นางสาวอุมาพร ดอนม+วง
62033006230 นางสาวกมลวรรณ สําโรงลุน
62033006231 นางสาวสุกัญญา รักษาพล
62033006232 นายวาทิต ประสงค�เงิน
62033006233 นางสาวอําภา มาลี
62033006234 นายธนภูมิ กาลพงษ�นุกุล
62033006235 นางสาวอนัญญา แอบุตร
62033006236 นางชาทิพย� เริ่มดําริห�
62033006237 นางสาวปราณี เกิดบางแขม
62033006238 นางสาวเมธาวี เนียมรักษา
62033006239 นายกฤชทัต เลี่ยมนาค
62033006240 นางสาวกิตติมา อรุณฉาย
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62033006241 นายอัยยนันท� ศิรวุฒินานนท�
62033006242 นายวชิรพงศ� ชูเลิศ
62033006243 นางสาวนีรนุช สีระวังไพร
62033006244 นางเรวดี โข=ยนึ่ง
62033006245 นางสาวทักษพร พิกุลทอง
62033006246 นายสุทธิชัย แก=วพวง
62033006247 นายบรรดาศักด์ิ แก=วสา
62033006248 นางสาวจริตา เชียงกา
62033006249 นางสาวนิตยา เปรื่องปราชญ�
62033006250 นายทศพล สระทองยอด
62033006251 นางสาวอัจฉราวรรณ รอดพ=น
62033006252 นางสาวพรนัชชา พานิชอุดม
62033006253 นางสาวมนนิสา รุ+งป?จฉิม
62033006254 นางสาวนันทวัน ชวัติชัย
62033006255 นางสุมาลี สร=อยระย=า
62033006256 นางสาวนุชจิรา คุ=มครอง
62033006257 นางสาววิลาวรรณ จันทร�วงศ�
62033006258 นางสาวภัสสร ทองสุข
62033006259 นางสาวกรกมล วีระพันธุ�
62033006260 นายสันติสุข มีเหง=า
62033006261 นางสาวกนกวรรณ เล็บใบ
62033006262 นางสาวอังคณา เปรมศักด์ิ
62033006263 นางบังอร ทองมา
62033006264 นางสาวธนัญฬดา มุ+งเกิด
62033006265 นางสาวจิตรา สืบพลาย
62033006266 นางสาวพรรณอร ดีคํา
62033006267 นางสาวปวีณา ใจเงิน
62033006268 นางสาวกนกวรรณ กองแก=ว
62033006269 นางสาวพรทิพย� ศักด์ิสุนทร
62033006270 นางสาวภาดาภร ไชยพรหม
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62033006271 นางสาวโสรยา พยัคเวช
62033006272 นายสิทธิศักด์ิ เล็กเปPย
62033006273 นางสาวธนัญญาณ� ป?ญญา
62033006274 นายปุญวัฒน� แก=วประดิษฐ
62033006275 นางสาววรรณวิสา โยธานันต�
62033006276 นายคุณากร มังคลากุล
62033006277 นางสาวคุลิกา หรือโอภาศ
62033006278 นางสาวรุจิรา จงจีรานนท�
62033006279 นางสาวธัญญารัตน� พรรณสังข�
62033006280 นางสาวโสภาพรรณ สะลิชะ
62033006281 นายพิพัฒน� ยอดแขก
62033006282 นางสาวอุสารัตน� ศรีอBอด
62033006283 นางสาวจิตศุภา สีคํา
62033006284 นางสาวกมลรัตน� พัฒนรัก
62033006285 นายทศพล ชุมพาลี
62033006286 นายยุทธพงษ� สานต�ศิริ
62033006287 นางสาวอมรเลิศ พันธ�แจ+ม
62033006288 นายสุวัฒน� ไกรจิตต�
62033006289 นางสาวศุภธิดา เอี่ยมสกุล
62033006290 นายจตุรภัทร วงศ�แปRน
62033006291 นายอภิชาติ จีนเขตรกรณ�
62033006292 นายพิพัฒน� แสงพรมมา
62033006293 นางสาวกุลธิดา สังวร
62033006294 นายอรรถกร บุญประกอบ
62033006295 นางสาวปริญดา สองเมืองสุข
62033006296 นายอธิปไตย ดุสรักษ�
62033006297 นางสาวปณิตา สุขบท
62033006298 นางสาวสุพิชญา มหาวิริโย
62033006299 นางสาวพรรษา น=อยทิม
62033006300 นางสาวสิรินันท� นูมหันต�
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62033006301 นายราชสีห� ตาทอง
62033006302 นางสาวสุรีรัตน� ปราบใหญ+
62033006303 นางสาวกรกนก ปริโชติ
62033006304 นางสาวเบญจมาภรณ� เสือเดช
62033006305 ว+าที่ร=อยตรีหญิงขณิฐา จิระชีวี
62033006306 นางสาวจุฑามาศ อ=นวิเศษ
62033006307 นางสาวสุรัชดาภรณ� สระทองแก=ว
62033006308 นางสาววิชุดา เมฆกกตาล
62033006309 นายสุรพันธ� ประเสริฐสม
62033006310 นางสาวอมรามณี สุขธร
62033006311 นางสาวรุ+งทิพย� อยู+ดี
62033006312 นางสาวกมลวรรณ นาคชัยยะ
62033006313 นางสาวสุวิมล อักษร
62033006314 นางสาวรัตนา เบ=าหล+อ
62033006315 นางสาวมานิตา จันทร�สมัคร
62033006316 นายชัยวัฒน� สมณกิจ
62033006317 นายพฤฒิพงศ� ทรัพย�เจริญ
62033006318 นางสาวกนกพร เสร็จกิจ
62033006319 นางสาวณัฎฐ�นรี นิ่มนุช
62033006320 นายพิทยากร รัตนวรรณ
62033006321 นางสาวแสงระวี แย=มอุ+ม
62033006322 นางสาวรฐา บุญญะอภิชาติ
62033006323 นางสาวสุธาสิณี ขุนศรีจตุรงค�
62033006324 นางสาวสุนิษา กิตติพันธ�วรกุล
62033006325 นายวินัย ต+วนสูงเนิน
62033006326 นายติณภพ เหล+าชูชัยสกุล
62033006327 นางสาวชุติมา เอมโอษฐ�
62033006328 นางสาวสมใจ พวงทอง
62033006329 นางสาวสุณิสา เกตุสุก
62033006330 นางสาวอรอุมา ซ่ือสัตย�
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62033006331 นายประพัฒน� แก=วเจริญ
62033006332 นางสาวปาลิตา รุ+งมณี
62033006333 นางสาวรวมพร น+วมทอง
62033006334 นางสาวทิพวรรณ ใจสุข
62033006335 นางสาวณัฐธิดา อินปMก
62033006336 นางสาวชลาณัฏฐ� สุขผล
62033006337 นางสาววัลยา ซําซา
62033006338 นางสาวชโรธร ไข+อ+อน
62033006339 นายพัทธพันธ� กล่ําพันธุ�ดี
62033006340 นางสาวปMยพร อินพรามณ�
62033006341 นางสาวสุวิมล เพ็งเอี่ยม
62033006342 นางสาวฉวีวรรณ เชื้อบุญ
62033006343 นายธีระพัฒน� เวชกุล
62033006344 นางสาวนันทวัน หัสสะ
62033006345 นายมารุต พันธุ�สาคร
62033006346 นางสาวเหมือนฝ?น จําเริญ
62033006347 นางสาวรัตนาวดี มโนม่ัน
62033006348 นางสาวชุติมาน ทองเอีย
62033006349 นางสาวธันยพร หนูขาว
62033006350 นางสาวสิรีธร ศิริมงคล
62033006351 นายสุรพงษ� มีบุญญา
62033006352 นายวิชQุตร� ชูสังกิจ
62033006353 นางสาวเนตรนภา มีหิรัญ
62033006354 นางสาวศิรประภา นุ+นแก=ว
62033006355 นางนิตยา พันธุ�ย่ิงยก
62033006356 นายกษิดิศ ปMSนวิถี
62033006357 นางสาวสุทธาสินี เสียงล้ํา
62033006358 นางสาวรุจีราภรณ� เชียงเพ้ียน
62033006359 นางสาวธารารัตน� ฟากฟY@น
62033006360 นายธนาธร สุนทร
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62033006361 นายนริศ ประดิษฐพงษ�
62033006362 นายกีรติ เหลือวิชา
62033006363 นางสาวเปรมฤดี จรดล
62033006364 นางสาวนัจกร สังข�เงิน
62033006365 นายวรรณวริศ สันติสุขทวี
62033006366 นางสาวสุนทรีวรรณ วงษ�ศรีแก=ว
62033006367 นายธิติสรณ� นราแก=ว
62033006368 นางสาวเพ็ญนภา จะเรียมพันธ�
62033006369 นายทินกร คําภิมาบุตร
62033006370 นางสาวทิพวรรณ แก=วกงพาน
62033006371 นายณัฐพงษ� สุทาพจน�
62033006372 นางสาวลัดดาวัลย� เอกสาร
62033006373 นางสาวณพัชชนันท� นันทฤชัย
62033006374 นางสาวอนุสรา พัตหาญ
62033006375 นางสาวปราชญ�กมล แพทยาไทย
62033006376 นายกวิน เหรียญภูมิกิจ
62033006377 นางสาวดีน+า นิตยพิบูลย�
62033006378 นางสาวนันทินี ชูรอด
62033006379 นางสาวณัฐสิมา แกมรัมย�
62033006380 นางสาวฐิติพร เอื้ออวยพร
62033006381 นางสาวสุดารัตน� ม่ันคง
62033006382 นายอนุชา เภาด=วง
62033006383 นางสาวมาริษา สมศักด์ิ
62033006384 นางสาวปาริชาติ กลายสุวรรณ
62033006385 นางสาวฐิตาภา จอมเลิศ
62033006386 นางสาวสิริรัตน� วงศ�ขจรกรกิจ
62033006387 นางสาวดุจเดือน ย้ิมใย
62033006388 นางสาวสุกัญญา รัศมีจันทร�เพ็ญ
62033006389 นายธนกฤต ชื่นบาน
62033006390 นางสาวประภัสสร ทองย+อย
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62033006391 นายณัฐพล แซ+อึ้ง
62033006392 นางสาวธมนวรรณ สุราภา
62033006393 นายธีรชัย ปฐมพรสุริยะ
62033006394 นายศุภกร พยัคฆพงษ�
62033006395 นางสาวปภาวรินทร� วิสุวรรณ
62033006396 นางสาวพิชามญชุ� วิชัยวงษ�วัฒน�
62033006397 นางสาวชัญญานุช อักษร
62033006398 นางสาวภาณุมาศ นาคศรี
62033006399 นายคุณะชาติ มาแดง
62033006400 นางสาวสิริรัตนา สุวรรณภาญกูร
62033006401 นางสาวณัฐฐิญา คานมะโน
62033006402 นายศักดา ยาวุฒิ
62033006403 นางสาวศรีสุดา สุขแก=ว
62033006404 นางสาวกาญจนา คุณฮวย
62033006405 นางสาววรรณวิสา ทองเปลว
62033006406 นายสุภิสิทธ์ิ สมยา
62033006407 นายธนะพล คามวัลย�
62033006408 นางสาวธภาภัค วรุณวรภัทร
62033006409 นางสาวกนกพร แก=วศรีงาม
62033006410 นายเอกรินทร� สังข�เฟYSอง
62033006411 นางสาวมณฑิรา ชื่นมาธูรไพจิตร
62033006412 นางสาวกนิษฐา ลอยแก=ว
62033006413 นางสาวกมลวรรณ บุญอ=อย
62033006414 นางสาวรัชนีกร รากบัว
62033006415 นางสาวบุษกร เอื้อวัฒนกุลวิไล
62033006416 นายสุวินัย ศรีมาลา
62033006417 นางสาวเบญจมาศ มณีรัตนพงศ�
62033006418 นายจิระพันธ� สุวรรณปฐมกุล
62033006419 นางสาวณฐตะวัน กันกลับ
62033006420 นางสาวอมรรัตน� บุญแจ+ม
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62033006421 นายอรรถกร จิตประสงค�
62033006422 นางสาวมีนนารี ธงศิริ
62033006423 นายภูริณัฐ รามฤกษ�
62033006424 นางสาวนริสรา นงคราญ
62033006425 นายพงษ�ศักด์ิ ปวงสอน
62033006426 นางสาวหนึ่งฤทัย เนื่องแก=ว
62033006427 นายฉัตรวรงค� โพธ์ิศรีสวัสด์ิ
62033006428 นางสาวพุทธิดา พุกบัวขาว
62033006429 นางสาวปวีรภา บํารุงชน
62033006430 นางทัศนีย� ไพรนรินทร�
62033006431 นางสาวธุมวดี เปรมปรี
62033006432 นางสาวนัทธ�ชนัน อยู+เต็มสุข
62033006433 นางสาวหนึ่งสตรี ศรีแตงอ+อน
62033006434 นางสาวสิริกาญจนา แสงอาวุธ
62033006435 นางสาวธัญญาภรณ� ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา
62033006436 นางสาวนฤมล เดชมาก
62033006437 นางสาวจิรภิญญา อุดมผล
62033006438 นางสาวสุมินตรา กลิ่นทอง
62033006439 นางสาวสาวิตรี กุมารสิทธ์ิ
62033006440 นางสาวญาณิศา กลองรัง
62033006441 นางสาวบุษยมาศ พ+วงทองเหลือง
62033006442 นางสาวเมธาวี มาพิพัฒน�
62033006443 นางสาวแสงดาว จันทร�ช+วง
62033006444 นายพีระเดช พงษ�ศักด์ิ
62033006445 นายปารย�เปศล ลิ้มเฉลิม
62033006446 นางสาววรินทร� พุ+มนาค
62033006447 นางสาวธันยพร แก=วแดง
62033006448 นางวจีพร เหล+ากรุงเก+า
62033006449 นางสาวชนกปาณัสม� สุขเกษม
62033006450 นายณัฐวุฒิ คงสุข
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62033006451 นางสาวสุภัชชา สร=อยระย=า
62033006452 นางสาวสลาลี ชุ+มชื่น
62033006453 นางสาววรรณวิสาข� โพสืบสาย
62033006454 นางสาวนุสรา เนียมหอม
62033006455 นางสาวสหพร พุ+มฉายา
62033006456 นางสาวขวัญฤทัย สระแก=ว
62033006457 นางสาวเกวลี สระธรรม
62033006458 นางสาวมาริสา เงินทอง
62033006459 นางสาวรัตติกาล วิชชุตเวส
62033006460 นางสาวชมัยพร ถ่ินวงษ�ม+อม
62033006461 นางสาวณัฐริกา เกิดลอย
62033006462 นางสาวจันทรา เปPSยมสุข
62033006463 นางอัมรา สีสงคราม
62033006464 นายมงคลชัย หาญสมัย
62033006465 นายวุฒิไกร ไผ+โสภา
62033006466 นางสาวกมลชนก พรหมนุช
62033006467 นางสาวนันทภรณ� สงฆรักษ�
62033006468 นางสาวนัชชา ภุมกา
62033006469 นางสาวเสาวลักษณ� พ+วงเกิด
62033006470 นายนพพล จัตตุพรพงษ�
62033006471 นางสาวทัศน�ทยา เชื้อบุญยืน
62033006472 นายอลงกรณ� ประสมใจ
62033006473 นางสาวจารุวรรณ พีระประมวล
62033006474 นายภูศิษฐ� เบญจโรจน�ภิญโญ
62033006475 นางสาวปรตา มารินทา
62033006476 นายอิศรา สุขสาลี
62033006477 นางสาวศศิวิมล วิทา
62033006478 นางสาวเกตุรวี ชูกร
62033006479 นางสาวธารินทร� พ+วงทอง
62033006480 นายเจนวิทย� สักกะวงศ�
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62033006481 นางสาวกมลวรรณ คล=ายพันธ�
62033006482 นางสาวกุสุมา บุญมี
62033006483 นางสาวจุไรรัตน� กําไร
62033006484 นางสาวกชพร รุ+งฤทัยวัฒน�
62033006485 นางสาวณัฐพร สารสุ
62033006486 นางสาวสุดาพร พรายจรูญ
62033006487 นางสาวครองทรัพย� แสงทอง
62033006488 นางสาวศศิวิมล เจียนจันทร�วงศ�
62033006489 นายวรวัชร� ปทีปโชติวงศ�
62033006490 นางสาวศุภมาส ตรุโนภาส
62033006491 นางสาวภัทรสุดา วรรณฤมล
62033006492 นางสาวป?ทมราช ปMนชัย
62033006493 นางสาวพฤกษา วิมโลดม
62033006494 นางสาวกมลวรรณ� กตัญQู
62033006495 นางจันทนา เจริญย่ิงสุขจินดา
62033006496 นายสิทธิพงศ� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62033006497 นายนฤนาท มงกุฎมรกต
62033006498 นางสาวมัลลิฎา แก=ววิเชียร
62033006499 นางสาวรุ+งนภา คําตา
62033006500 นางสาวหัทยา ภิญโญรัตนโยธี
62033006501 นางสาวศิรประภา บุญสวัสด์ิ
62033006502 นางสาวอาลิสา วิเชียรบุตร
62033006503 นายรัตนชัย อาภรณ�แสงสว+าง
62033006504 นายธนาพล ทองอ+อน
62033006505 นางสาวปาริชาต อําพลสิงห�
62033006506 นางสาววรัญญา อินทร�นะนิสา
62033006507 นางสาวสิริลักษณ� เกิดทรัพย�
62033006508 นางสาวสุพรรษา เม+นนาเกร็ด
62033006509 นางสาวจุฑาทิพย� สิงห�โต
62033006510 นางสาวลัดดาวัลย� สุขพานิช
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62033006511 นางสาววัชชาพรรณ บทมูล
62033006512 นายเอกยุทธ อินทะจักร�
62033006513 นางสาวผกามาศ ช+อผกา
62033006514 นางสาวเลขยา สุทธิพล
62033006515 นายพิลาภกิจ ครรชิตะวาณิช
62033006516 นางสาวภรณี ภควณิช
62033006517 นายจักรกริช จักรสาร
62033006518 นางสาวจุฬาพรรณ จันทร�โท
62033006519 นายชัยรัชวัฒน� ลิ้มลิขิตอักษร
62033006520 ว+าที่ ร.ต.วิรพันธ� ศรีมณี
62033006521 นางสาวภัททิยา แผ+นบุตร
62033006522 นางสาวอรวิมล ของโพธ์ิ
62033006523 นายชนาธิป หม่ันเพียรสุข
62033006524 นางสาวอรุณี ปรางเทศ
62033006525 นางสาวฐิติกา ชัยเจริญ
62033006526 นางสาวภมร มานะทัต
62033006527 นางสาวณัฐชา เวชาคม
62033006528 นางสาวธนิสร แสงอนันต�
62033006529 นายสรรธาร พชสิทธ์ิ
62033006530 นางทักษญา กองแก=วเดชาภัทร
62033006531 นางสาวมัตชิฌา วิทยา
62033006532 นายณัฐวัฒน� ธรรมสังวาลย�
62033006533 นางวลีภัสสรณ� แก=วสถิตย�
62033006534 นางสาวสาวิตรี ปรัชญนาวิน
62033006535 นางสาวรัตนาภรณ� จิตต�ปลื้ม
62033006536 นายกฤษดา สายตา
62033006537 นางสาวสิริขวัญ ชื่นกลิ่น
62033006538 นางสาวอลิษา ศรีดาพันธ�
62033006539 นางสาวนันทนา จันทร�สุภา
62033006540 นางสาวศศิธร ตะกรุดทอง
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62033006541 นางสาวศรุตยา ประภาพันธ�
62033006542 นางสาวกฤษณาภรณ� บานเย็น
62033006543 นางสาวกรรณพร มากทุ+งคา
62033006544 นายโสฬส เจริญลาภทวี
62033006545 นางสาวณัฐธยาน� โบสถ�แก=ว
62033006546 นางสาวชลลดา นามสง+า
62033006547 นายเกียรติศักด์ิ ดาวเรือง
62033006548 นางสาวปMยนุช ตะโกนวน
62033006549 นายอนุโลม ย้ิมถนอม
62033006550 นางสาวมนัญญา วอนเทียน
62033006551 นายสันติภาพ จินดาเพ็ชร
62033006552 นายบรรเทิง จันทร�แฝก
62033006553 นางสาวเอรินทร� บุญศรี
62033006554 นางสาวปุณยาพร เม+นสุข
62033006555 นางสาวสุทธารินี ฤทัยวัฒนา
62033006556 นายฉัตริน นาคถาวร
62033006557 นางสาวณัฐสิมา กลิ่นหอม
62033006558 นางสาวศิริภรณ� อุทะจันทร�
62033006559 นางสาวจีรวรรณ ถ่ัวสวัสด์ิ
62033006560 นางสาวพัชรารัตน� อรชร
62033006561 นางสาวชนันธร ศรีกุญชร
62033006562 นายพีระวุฒิ ดีเอง
62033006563 นางสาวจินตนา อาญาเมือง
62033006564 นางสาวณิภาพร เกตุแก=ว
62033006565 นายศุภกร เสือเอี่ยม
62033006566 นายชนาธิป ชาลีคาร
62033006567 นายสุรศักด์ิ ผิวทอง
62033006568 นางศุทธภา เนียมสมิง
62033006569 นายธนวัฒน� อุบงชะนี
62033006570 นางสาวชัชฎา สมพงษ�เจริญ
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62033006571 นางนารีรัตน� ทิพวัฒน�
62033006572 นางสาวอังคณา เพ็ชรประดับ
62033006573 นางสาวปMยภา ปMSนแก=ว
62033006574 นางสาวมาริสา มาช+วย
62033006575 นางสาวธิดาภรณ� นาครักษา
62033006576 นางสาวจิรภัทร� บุตรพันธ�
62033006577 นางสาวจารุวรรณ ทองคงอ+วม
62033006578 นางสาวชลธิดา โฉมวิลัย
62033006579 นางสาวกนกวรรณ ผูกพันธ�
62033006580 นางสาวสมร จันทราศรี
62033006581 นางสาวการย�ชยาลักษณ� บุญยา
62033006582 นายอภิสิทธ์ิ รักษาเพ็ชร
62033006583 นางสาวสุภารัตน� เซ่ียงฉิน
62033006584 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ คงวิทยานนท�
62033006585 นายวิทยา สงแปRน
62033006586 นายพีรวัฒน� กออุดมโชค
62033006587 นางสาวพิชชาพร ศิริอังกานนท�
62033006588 นายพีรพงษ�พัฒน� ปMติจะ
62033006589 นางสาวสุภนิตย� ปานทอง
62033006590 นางสาวสิรินยา พูนทอง
62033006591 นายจักรณรงค� อยู+พะเนียด
62033006592 นางสาวกนกวรรณ ชุนตระกูล
62033006593 นางสาวปภาอร ร+มศรี
62033006594 นายศักดา ศรีบรรเทา
62033006595 นายอนุวัฒน� ชนะโชติ
62033006596 นางสาวศิริรัตน� สังข�ด=วง
62033006597 นางสาวเมทินี ปรีชาชน
62033006598 นางสาววรรณา ชิตชิกูล
62033006599 นางสาวจิตรานุช แก=วบัวดี
62033006600 นายยุทธนา พ่ึงน้ํา
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62033006601 นางสาวจารวี เพชรทองด=วง
62033006602 นางสาวชฎารัตน� สําอางตา
62033006603 นางสาวอมลวรรณ ผสมธาตุ
62033006604 นางอรวรรณ ท=วมลี้
62033006605 นางสาวนุชจรินทร� ศิวโมกษธรรม
62033006606 นางสาวนุชสรี พันธุ�สาคร
62033006607 นายคมศร มีแก=ว
62033006608 นางสาวสิริพร คงสีดี
62033006609 นายจีรยุส กลิ่นเรือง
62033006610 นางสาวอรรจพร ทองยืน
62033006611 นางสาวศันสนีย� แซ+หุ+น
62033006612 นางสาวจุฑาภัส อยู+กิจติชัย
62033006613 นางสาวพินทุสร อมรสันต�
62033006614 นางสาวพัทธ�ธีรา รังสิธนิตศักด์ิ
62033006615 นายชนะ ดอกกุหลาบ
62033006616 นางสาวจันดารัตน� เกิดมณี
62033006617 นางสาววรรณภา ทามี
62033006618 นายรณภพ มนตรี
62033006619 นางสาวกุลนัฐ เพิกจินดา
62033006620 นางสาวพชรมน คงอินทร�
62033006621 นางสาวณัฐศิกาญ กล่ํารุ+ง
62033006622 นางสาวศิรดา ไพบูลย�วงศ�
62033006623 นางสาวนิรัตถ�ทยา แสงคํา
62033006624 นางสาวจิตาพัชญ� โว=ยสิ้น
62033006625 นายภูริมาศ เอมสมบุญ
62033006626 นายวรัชฌา วงศ�ย้ิมย+อง
62033006627 นางระวีจรัส สังข�ภิรมย�
62033006628 นางสาวหทัยกาญจน� นัดสุนวงศ�
62033006629 นางสาวบุณยวีร� จีระเดชธนาวัฒน�
62033006630 นายชยพัทธ� เฉลิมทอง
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62033006631 นางสาวผกากรอง สุขนิรัญ
62033006632 นางสาวกมลวรรณ ลาภอุไรเลิศ
62033006633 นางสาวพรวลี ภูมิมิตร
62033006634 นางสาวกิตติมา ตันตระกูล
62033006635 นางสาวชวัลลักษณ� จงเจริญ
62033006636 นายสุรสักก� วิปุลากร
62033006637 นายพินิจ พุ+มพวง
62033006638 นางสาวธนาพร สุขเรื่อย
62033006639 นางสาวปณิชา รุ+งอรุณสุนทร
62033006640 นางสาวลัดดาวัลย� ชัยเพชร
62033006641 นายนรินทร� นิลรัต
62033006642 นางสาวฐิติรัตน คํามุงคุณ
62033006643 นายญาณภัทร ศิริพงศ�
62033006644 นางสาววรรณวิสา คล=ายพลั้ง
62033006645 นางสาวอาภาภรณ� มะลินจันทร�
62033006646 นางสาววิภาวี ประทุมนันท�
62033006647 นายอํานาจ ชนะอินทร�
62033006648 นางสาวอลิตา สุขทวี
62033006649 นางสาวมธุรดา ศรีฉํ่า
62033006650 นางสาวอมลวรรณ บุญถนอม
62033006651 นางสาวรัชนี ย้ิมแย=ม
62033006652 นางสาวภัทรมาส อ=นทอง
62033006653 นางสาวนริศรา สูพิภักด์ิ
62033006654 นางสาวกมลรัตน� นาคทอง
62033006655 นายเมธา แก=วแหวน
62033006656 นายอภิชัจ ไทยโอพาส
62033006657 นางนริศรา ประศาสน�วินิจฉัย
62033006658 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�ภูทิพย�
62033006659 นางสาวพรชนก ชาวนาผล
62033006660 นางสาวสมนา สมศักด์ิ
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62033006661 นายสิริวัฒน� แก=วแก+น
62033006662 นางสาวสโรชา ธัญญากุลวงศ�
62033006663 นางสาวจันทร�จิรา ประกอบทรัพย�
62033006664 นายอรรถเรศน� ปูระณะสุวรรณ�
62033006665 นางสาวสุรางคณา เกิดสมบูรณ�
62033006666 นายชาญวุฒิ ศรเดช
62033006667 นางสาววิลาสินี เจรจาปรีดี
62033006668 นางสาวเพ็ญวริน สินประเสริฐ
62033006669 นายณรงค� สุจินตะมะหันต�
62033006670 นายนครินทร� อินทร�พรหม
62033006671 นายปราโมทย� ชาวสวนเจริญ
62033006672 นางสาวบุษยา ขุนสงคราม
62033006673 นางสาวพรรณหวาน วัลณา
62033006674 นางสาวมณีรัตน แซ+ลิ้ม
62033006675 นางพิจิตรา ฉิมมังกรทอง
62033006676 นายชุมพล นันทะเพชร
62033006677 นางสาวชลิดา วงศ�อภิภัทร
62033006678 นางสาวญาณิน เทพเทียน
62033006679 นางสาววิมลรัตน� ย่ีรงค�
62033006680 นายอมรเทพ แสงสุข
62033006681 นางสาวภัสกัญจณัฎฐ� นะดม
62033006682 นางสาวฟRา โมกข�หลวง
62033006683 นางสาวอัญชลี สว+างแวว
62033006684 นายเกษมสันต� เที่ยงผดุง
62033006685 นายษมภูมิ สุขอนันต�
62033006686 นางสาวกรรณิการ� คงสุด
62033006687 นางสาวกนกวรรณ เล+ห�ประกัน
62033006688 นางสาวกิตติยา สุดเวช
62033006689 นางสาวธันย�ชนก อินทอง
62033006690 นางสาวนรัณยา วิชชุตเวส
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62033006691 นางสาวณฐมน จิระจิตตานนท�
62033006692 นางสาวจารุวรรณ ดีอ+อน
62033006693 นางสาวสุนิษา รุ+นอยู+
62033006694 นางสาวมัลลิกา ย่ิงภิญโญ
62033006695 นางสาวสุภาวดี วาระดี
62033006696 นางสาวอารีญาร� เปPยมาลัย
62033006697 นางสาววรรณิการ� หวานชิต
62033006698 นายเกษมศักด์ิ พจนานุภักด์ิ
62033006699 นางสาวเพชรชุดา เคหา
62033006700 นายสัญญา บัวคล=าย
62033006701 นายสรวัชร� ยามพิชัย
62033006702 นายโชคชัย ดวงเพ็ชร
62033006703 นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณสาร
62033006704 นายเฉลิมชาติ โห=มาต
62033006705 นายทศวรรษ วรรณมณฑา
62033006706 นางสาวสมฤทัย แจ=จัตุรัส
62033006707 นางสาวกมลฉัตร มาลัย
62033006708 นางสาวพรพิชชา โพธ์ิไพจิตร
62033006709 นางสาวธนิสรา เชื้อชาติ
62033006710 นางสาวเสาวลักษณ� บุญสิทธ์ิ
62033006711 นางสาวสุกัญญา ท=าวม่ัน
62033006712 นางสาวสาวิตรี วังศิริ
62033006713 นายอภิสิทธ์ิ วงศ�จริต
62033006714 นางสาววรรณชนก ปานโชติ
62033006715 นายก=องภพ อร+ามรักษ�
62033006716 นางสาววิสัชนา เนียมมณี
62033006717 นางสาวปวีณา เจริญกุล
62033006718 นายธนธรณ� แสงชื่น
62033006719 นางสาวอัมรา วงศ�ต้ัง
62033006720 นายพิชัยภัทร� ปานคง
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62033006721 นางสาวเอวิกา ป?กษาศิลปW
62033006722 นางสาวปMยพร บุตรฉุย
62033006723 นางสาวป?ทมา เกตุรัตน�
62033006724 นางสาวภัทรจิตรา ชุ+มเชื้อ
62033006725 นายณัฐพงษ� ก+อเกิด
62033006726 นางสาวณัฐณิชา นวมภักดี
62033006727 นางสาวกัญชลิการ� สุขาบูรณ�
62033006728 นางสาวรจนา รอดภัย
62033006729 นางสาวพรรณิภา ผาสุก
62033006730 นางสาวดาราตรี ทิวธง
62033006731 นางสาวพรพิมล ธูปสุวรรณ
62033006732 นางสาวณัฏฐณิชา มิตรดี
62033006733 นางสาวเมธาดา ยอดแก=ว
62033006734 นายอนุพงษ� หอมเย็น
62033006735 นางสาวโชติกา ทองแสงแก=ว
62033006736 ว+าที่ร=อยตรีภูไท แสงจันทร�
62033006737 นางสาวปวริศา นาคตาขุน
62033006738 นางสาวอภิญญา ธนิกกุล
62033006739 นายไม= อ+อนแก=ว
62033006740 นายนภดล มีแก=ว
62033006741 นายเผ+านที สายันประเสริฐ
62033006742 นางสาวเปมิกา ขุนประเสริฐ
62033006743 นางสาวณัทฐกาญจน� บางคงหลวง
62033006744 นางสาววิไลวรรณ วรรณสุข
62033006745 นางสาวพัตราภรณ� สีตก
62033006746 ว+าที่ร=อยตรีหญิงสุชัญญา พรมสุข
62033006747 นางสาวนิตยา ซ่ือตรง
62033006748 นางสาววรรณภัสสร ริ้วทองชุ+ม
62033006749 นางสาวเสาวนีย� วิจิตธนาการ
62033006750 นางสาวจิราพร ธาตุทอง
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62033006751 นางสาวปนัฏฐา คงทอง
62033006752 นางสาวกาญจนา แก=วล=อม
62033006753 นายสุเมธ ทมมืด
62033006754 นางสาววันวิสา วรอรุณ
62033006755 นายอนันตชัย กิจเจริญ
62033006756 นางสาววิไลวรรณ สารพงษ�
62033006757 นางสาวอาทิตยา มีสุวรรณ
62033006758 นายสิรภพ ภิรมย�ชุน
62033006759 นางสาววรัญยา ทีฆายุทธสกุล
62033006760 นางสาวลักขณา แก=วสระแสน
62033006761 นายธนกร มาระเนตร�
62033006762 นางภณิญา โชคศิริปรีดา
62033006763 นางสาวสุภาพร ชุติวัฒนกุล
62033006764 นายปMยวัฒน� วารีนิล
62033006765 นางสาวณัฐธิดา โยมด=วง
62033006766 นางสาวจารุวรรณ คําเพราะ
62033006767 นางสาวป?ทมาภรณ� เพชรมีดี
62033006768 นางสาวจรีพร สุธรรมวิรัตน�
62033006769 นางสาวจิลลา แสงสุรินทร�
62033006770 นางสาวพิมพกา พลหาญ
62033006771 นายป?ญญา ร+วมชาติ
62033006772 นางสาวพิชญ�สินี กันยา
62033006773 นางสาวจุไลวรรณ บุญเกิด
62033006774 นายเดชาธร บัวงาม
62033006775 นางสาวพเยาว� หมดทุกข�
62033006776 นางสาววัชรี ดีประชา
62033006777 นางสาวพิมหฤดา สิทธิศาสตร�
62033006778 นายยูฮัน หะยีมะสาและ
62033006779 นางสาววรัญญา โซวเซ็ง
62033006780 นางสาวปทุมวดี แสงอรุณ
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62033006781 นางสาวณัฐฐาพร จินดาสวัสด์ิ
62033006782 นางสาวชฎารัตน� ภิรมย�รื่น
62033006783 นายชยุต นวลประเนตร
62033006784 นางสาวจิราภา กระฉอดนอก
62033006785 นางสาวราชาวดี โปร+งแสง
62033006786 นางสาวสิริกาญจน� แก=วตา
62033006787 นางสาวเนตรนภา ชูพันธ�
62033006788 นายศรัณยู สุริยาวงษ�
62033006789 นางสาวอรุณรัตน� เซ่ียงโหล
62033006790 ว+าที่ร.ต.หญิงวราภรณ� มาลัยรัตน�
62033006791 นางสาวกนกวรรณ แก=วประเสริฐ
62033006792 นายณัชชนน ดวงแก=ว
62033006793 นายตรีณัฐ เฟYSองทอง
62033006794 นางสาววราภรณ� เขียวมา
62033006795 นางสาวนันทนิด สุดสกล
62033006796 นางสาวกฤติกา พันพลับ
62033006797 นางสาวพรทิพย� กสิกิจพงศ�พันธ�
62033006798 นายชัยวัฒน� อุทยาน
62033006799 นางสาวกานต�ธิดา บัวคลี่
62033006800 นางสาวจันทิมา จิตสวัสด์ิ
62033006801 นายจุฑาวิทย� สุนจิรัตน�
62033006802 นางสาวภัทรนันท� บัวทอง
62033006803 นายสมพงษ� ประภากรวิริยะ
62033006804 นางสาวชญาณ�นินท� อินทรคล=าย
62033006805 นางสาวสุมิตตา แปRนเขียว
62033006806 นางสาวชมพูนุท คําจันทร�
62033006807 นางวาสนา เจริญพันธ�
62033006808 นางสาวอนุตรา กาฬภักดี
62033006809 นางสาวณัชปภา หัตถาชยานนท�
62033006810 นางสาวฑิฆัมพร แสงหล+อ

หน=า 227 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033006811 นายจีระศักด์ิ บุญสิน
62033006812 นายภาคิน ชลวิทย�
62033006813 นางสาวอรอุมา บุญมา
62033006814 นางสาวอารีรัตน� จันทร�ใต=
62033006815 นายเอนก อเนกมงคลชัย
62033006816 นายขวัญชัย สะสม
62033006817 นายสุวิท วงค�คําชาว
62033006818 นางสาวอังคณา แย=มนิล
62033006819 นางสาวณัฐชนินทร� ศิริสังข�ไชย
62033006820 นางสาววรภัทร� พฤกษ�ชัฎ
62033006821 นางสาวชนาภา สุดแสนสง+า
62033006822 นางสาวธนาพร สวัสด์ิพานิช
62033006823 นางสาววนิดา ขุมทรัพย�
62033006824 นายยุทธนา กุลพรทานุทัต
62033006825 นางสาวพัชรี รองมาลี
62033006826 นางสาวชุติมา สมบูรณ�
62033006827 นางสาวเสาวลักษณ� ทองเกิด
62033006828 นางสาวสุกัญญา จันทรดี
62033006829 นางสาวสุภาวดี เต+าทอง
62033006830 นางสาวประกายแสง กําไลแก=ว
62033006831 นายอดุลย� เจียวห=วยขาน
62033006832 นางสาวฐิติกาญจน� เกิดสิน
62033006833 นางสาวปภัสสร โชคอํานวย
62033006834 นางสาวสุชานาถ บุญประสิทธ์ิ
62033006835 นางสาวบุษกล จิตร�เพ+ง
62033006836 นางสาวนฤมล แจ+มดี
62033006837 นางสาวกมลฉัตร ธีระกุล
62033006838 นายเกริกเกียรติ กลายสุวรรณ
62033006839 นางสาวสุพรรณี น=อยแก=ว
62033006840 นายกันตภณ ผ+องศรี
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62033006841 นางสาวมนัญญา คุณประเสริฐ
62033006842 นางสาวณัฐวรรณ จินตนาวลี
62033006843 นางสาวราตรี หกราโชติ
62033006844 นางสาววนิดา นราแก=ว
62033006845 นางสาวชลธิชา กันยะ
62033006846 นายสรกฤต กลิ่นมะลิ
62033006847 นางสาววนิดา เอี่ยมสุขา
62033006848 นางสาวปาริชาต ขําอินทร�
62033006849 นางสาวนัฐมล ยังสว+าง
62033006850 นางสาวณพัทธ� อินทร�ดวง
62033006851 นางสาวจินตนา วันคํา
62033006852 นางสาวจุฑามาศ การสินครบุรี
62033006853 นางสาวนิพัทธา สุนทร
62033006854 นางสาวชมพูนุท แสงจันทร�
62033006855 นางสาวรัตนา เหมือนศรีชัย
62033006856 นางสาวสมรรัตน� รุ+งมณี
62033006857 นางสาวกัลยาณี สมบุญ
62033006858 นางสาวนิตยา พูนเพ่ิม
62033006859 นางสาวรังสิมา บุญมา
62033006860 นางสาวมาริษา พานิชกุล
62033006861 นางสาวระวีวรรณ ศิริโอฬารสกุล
62033006862 นางสาวสุภัทรา อนุศรี
62033006863 นางสาวพรสุรีย� ถิรวิทวัสโสภณ
62033006864 นายอธิวรรตน� กัณฑเกตุ
62033006865 นางสาวอรลดา สวัสด์ิพานิช
62033006866 นายธนากร มะลิมาตย�
62033006867 นายทศพล จิตตะเสนีย�
62033006868 นายพยุงศักด์ิ แสนโคตร
62033006869 นางสาวป?ณฑารีย� สุวรรณลาภเจริญ
62033006870 นางสาวสรีวรรณ อ+อนบัว
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62033006871 นางสาวศุภัชญา งามดี
62033006872 นายธนา ศรีสวัสด์ิ
62033006873 นางสาวพรศิริ แซ+จิว
62033006874 นายภัทร�นฤณน� กะโห=แก=ว
62033006875 นางสาวศิริกฉัตร สุนทะมาศ
62033006876 นางสาวธนัญญา เปPยธัญญา
62033006877 นางสาวกชวรรณ ประดิษฐอุกฤษฎ�
62033006878 นางสาวมัชนก สืบเสาะ
62033006879 นางสาวนันทวรรณ ชัยประทุม
62033006880 นางสาวจันทร�ทิพย� เกิดปRาน
62033006881 นางสาวงามพร จุลจู
62033006882 นายขรรค�เพชร นาควรรณ
62033006883 นายจุลเกียรต์ิ สีกุหลาบ
62033006884 นางสาวชมแสน เสมาด+านกลาง
62033006885 นายทรงพล ลิ้มทรงธรรม
62033006886 นายธรรมวิชัย แสงประเสริฐ
62033006887 นางสาวคุณัชญ�ชญา สิรพัฒนนันท�
62033006888 นางสาวเวณิกา โพธ์ิพินิจ
62033006889 นางสาวดาราวดี สุดโต
62033006890 นางสาวญาณิศา อยู+เปPSยม
62033006891 นางสาวบุณณะ การะเกตุ
62033006892 นางสาวพรพรรณ เจนศิริรุ+งเรือง
62033006893 นางสาวมินตรา กลัดงาม
62033006894 นางสาวอุษณา อู+ดก
62033006895 นายพีม เพ็ญภักด์ิ
62033006896 นายปณชัย จาตุรัส
62033006897 นางสาวประภัสสร แก=วนวล
62033006898 นายบุญฤทธ์ิ บุญกิจ
62033006899 นางสาวอรอนงค� เจิมกระจีน
62033006900 นายอดิศร แก=วพานิช
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62033006901 นายภานุวัฒน� ศรีสมศักด์ิ
62033006902 นางสาวรจนา อ่ําสกุล
62033006903 นางสาวสุพินดา โกสุวินทร�
62033006904 นางสาวดารารัตน� แตงสุข
62033006905 นางสาวลลิตา แสนสนุก
62033006906 นางสาวภัทรภร ช=างเพรียวงาม
62033006907 นายประภากร ตัญญาชัย
62033006908 นายมกรานนท� ตรงบรรทัด
62033006909 นางสาวอรวรรณ ทองผาจุติ
62033006910 นางสาวชุลี จันทร�น=อย
62033006911 นางสาวชนิดา ทองคํา
62033006912 นางสาวณัฐนิตย� กันทรวิลาวัณย�
62033006913 นายณรงค�ฤทธ์ิ เอกมงคลชัยกุล
62033006914 นางจินตนา เล็กเจริญ
62033006915 นายธาสุวัฒน� รูปสม
62033006916 นางสาววิศนี นามไพโรจน�
62033006917 นายสิทธิพงษ� หอมกลิ่น
62033006918 นางสาวพณณกร ศรีภุมมา
62033006919 นางสาวอารยา เพ็งจันทร�
62033006920 นายบุณยวัทน� พูลสวัสด์ิ
62033006921 นายพงศ�พิพัฒน� เทพนวล
62033006922 นายธรรมพล โพธ์ิทอง
62033006923 นางสาวสารินี เหตุเหลBาะ
62033006924 นางสาวเพ็ญนภา จีนสายใจ
62033006925 นางอลิสา ลิ้มสกุล
62033006926 นางสาวเต็มศิริ เจริญพันธ�
62033006927 นางสาววิชญา ก้ัวห=วยขวาง
62033006928 นางสาวกาญจนา แปRนอยู+
62033006929 นางสาวเบญจภรณ� ม+วงไหมทอง
62033006930 นายธาดา แสนสวาท
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62033006931 นางสาวประกายเนตร สารศรี
62033006932 นายธีรวุฒิ ใสเก้ือ
62033006933 นางสาวศศิลักษณ� อิ่มเอม
62033006934 นายศรัณย� ญานดิษฐาเชษฐ�
62033006935 นางสาวณัฐวดี รองเดช
62033006936 นางสาวชญานี โกสุเต=า
62033006937 ส.ต.ท.จิรวัฒน� ร+มเย็นใจ
62033006938 นางสาวพิชญา ศรีวิเชียร
62033006939 นางสาวจินราภรณ� เกิดอู+ม
62033006940 นางสาวนิลาวัณย� อุยเหินนภา
62033006941 นางสาวกันต�กมล คล=ายสุวรรณ
62033006942 นางสาวนุชจรินทร� แสงทอง
62033006943 นายธนพัฒน� จ=ายเจ็ก
62033006944 นางสาวนิลวรรณ ดํานิล
62033006945 นายนฤเบศร� บุญญรัตน�
62033006946 นายจักรกฤษ คําช+วย
62033006947 นางสาวธัญญพร บุญเอี่ยม
62033006948 นางสาวศิราณี ชาตรี
62033006949 นางสาวแสงเดือน เที่ยงวงษ�
62033006950 นางสาววริษา กระเครือ
62033006951 นายวรกันต� นาคแท=
62033006952 นางสาวสุธิตา ม่ิงแม=น
62033006953 นางสาวพิรุณรัตน� ใจกล=า
62033006954 นางสาวมณฑิรา อยู+บ=านแพ=ว
62033006955 นางสาวอาภรณ� รุ+งทวีชัย
62033006956 นางสาวนันทนา นงนุช
62033006957 นายขวัญเมือง แจะหอม
62033006958 นางสาวณัฐธิดา รุ+งศรี
62033006959 นางสาววรัชยา อัครโรจนเมธี
62033006960 นางสาวสุภัสรา ศรีอุ+นศรี
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62033006961 นางสาวจิรวรรณ วันสามง+าม
62033006962 นายชัยสิทธ์ิ หลักคํา
62033006963 นางสาวภูติณณ� คุ=มเดช
62033006964 นางสาวดวงดาว มงคลสารโสภณ
62033006965 นางสาววริศรา ประดิษฐ�
62033006966 นางสาวศศิวิมล ศรีมณฑา
62033006967 นางสาวเกตนิกา วุดานุพันธ�
62033006968 นางสุภาวดี เฟYSองฟู
62033006969 นางสาวพิชชาภัสส� สุทธิเดชารัชต�
62033006970 นางสาวทรงอัปสร อินแถลง
62033006971 นางสาวดวงฤทัย ผาภูมิสมบูรณ�
62033006972 นางสาวพิมไปรยา พลายชุม
62033006973 นางสาวปติภา สืบศักด์ิ
62033006974 นางสาวณัฐนรี วงค�แหวน
62033006975 ว+าที่ร=อยตรีณัชพล บดิการ
62033006976 นางสาวปMยะลักษณ� ศรีภูธร
62033006977 นางสาวมัณฑนา แย=มพยัคฆ�
62033006978 นายเฉลิมพล ก่ีสุ=น
62033006979 นายรัตนชาติ ทองดี
62033006980 นายอานุภาพ ขําวิจิตราภรณ�
62033006981 นางสาวจุฑามาศ ครุฑคํา
62033006982 นางสาววิชญา โชวิกรานต�
62033006983 นางสาวอังค�วรา ดาวแดง
62033006984 นางสาวจุฑารัตน� แก=วทอง
62033006985 นางสาวนภัสวรรณ หนูทอง
62033006986 นายณัฐวุฒิ ทรัพย�แสง
62033006987 นายเทิดทูน คูประดิษฐานนท�
62033006988 นางสาวศิริรัตน� จุ=ยทอง
62033006989 นายกฤษณะ กิจบํารุง
62033006990 นางสาวศิโรรัตน� ประมวลการ
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62033006991 นางสาวธัญญา สุวรรณธรรมา
62033006992 นางสาวสรัญญา ภู+เกียรติกุลศิริ
62033006993 นางสาวชาริณี หอละเอียด
62033006994 นางสาวมาลิณี ต้ังกิจกุลโสภา
62033006995 นายป?ญญา บริสุทธ์ิ
62033006996 นางสาวนิภาดา วงษ�น=อย
62033006997 นายศักดา แก=วคัลณา
62033006998 นายวรรษพล ดาราวงศ�
62033006999 นางสาวลักขณา ทัพชัย
62033007000 นายวุฒิพร ดวงสุภา
62033007001 นางสาวอภิญญา รุ+งเรืองเศรษฐ�
62033007002 นายปรัชญ� เลิศอาวาส
62033007003 นางสาวธมนวรรณ สินสวัสด์ิ
62033007004 นางสาววนิดา ลอยใหม+
62033007005 นางสาวอนุศรา บรรเทา
62033007006 นางสาวโสภิดา นิลอ+อน
62033007007 นายต+อศักด์ิ ภูแสงสั่น
62033007008 นางสาวสุรีย�พร จันทร�ศรีอาพร
62033007009 นางสาวจิราภรณ� นวลวิลัย
62033007010 นายธเนศ อิ่มนุกูลกิจ
62033007011 นางสาวสุธิดา สอนทาษา
62033007012 นายนิรุทธ แซ+ผ+าง
62033007013 นางสาวบุษราภรณ� บุญชู
62033007014 นางสาวสุธาทิพย� นวนขนาย
62033007015 นางสาวนริศรา ลิ้มอ[อง
62033007016 นางสาวปภัสรา ประภัศรานนท�
62033007017 นายวีระธนา ศรีสุข
62033007018 นางสาวอินทิรา จ้ันพลแสน
62033007019 นางสาวจารุวรรณ รูปสูง
62033007020 นางสาวศศิธร ผาดโผน
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62033007021 นางสาวธัญญลักษณ� น=อยนารถ
62033007022 นางสาวเยาวรีย� ปMยะเขต
62033007023 นางสาวกัญธยาน� ใจโปร+ง
62033007024 นางสาวณิชาภัทร ผลเอนก
62033007025 นางสาวสิรีธร บุญมา
62033007026 นางสาวขวัญฤดี โพธ์ิทอง
62033007027 นางสาวธนาวดี กล่ํารุ+ง
62033007028 นายประภากร ทนะแสง
62033007029 นายภาณุวัฒน� ปานทอง
62033007030 นางสาวธัญลักษณ� สุวรรณพิมล
62033007031 นางสาวพิชชาวีร� สําราญทรัพย�
62033007032 นายธานี รัศมีรุ+งอุดมฤทธ์ิ
62033007033 นางสาวอัจฉรี รักนุ=ย
62033007034 นางสาววิจิตตรา แหวนทองคํา
62033007035 นายอภินันท� งามประเสริฐ
62033007036 นางสาวภัศราพรรณ ยวนใจ
62033007037 ว+าที่รตหญิงจีราภา ทองดอนโต
62033007038 นายวรรธนัย โพธ์ินาคเงิน
62033007039 นางสาวเหมือนฝ?น ฉิมพันธ�
62033007040 นางสาวฑิฆัมพร จันทร�จู
62033007041 นางกวินนาฎ มูสิกะ
62033007042 นางสาวรจเรศ สามัคคี
62033007043 นางสาวบุษราภรณ� แย=มกล่ํา
62033007044 นางสาวจิราภรณ� สุกันทอง
62033007045 นางสาวดาเนีย นาคสุก
62033007046 นางสาวมนัญชญา ปาวรีย�
62033007047 นายสุรสิทธ์ิ จันทร�เพ็ชร
62033007048 นางสาววราภรณ� บัวอุไร
62033007049 นางสาวศุภรา สังวรณ�
62033007050 นางสาวธัญญลักษณ� ชื่นฤทัย
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62033007051 นายอําพล อินทรนุช
62033007052 นางสาวศิริพร แก=วไชยสิน
62033007053 นางสาวปุณปวีร� พูนดี
62033007054 นายวิทยา ลีมางกูร
62033007055 นายภัคกฤต ดิษฐประชา
62033007056 นางสาวอโณทัย ทองมาก
62033007057 นายกิจจา บุญธรรม
62033007058 นางสาววีรณัฐ เขียวงาม
62033007059 นางสาวจีรญา คงแก=ว
62033007060 นางสาวดารารัตน� ใหญ+ย่ิง
62033007061 นายกิตติปMยะกุล รัตนาบัณฑิตยกุล
62033007062 นางสาวนิพาพร ธัญญรัตน�สกุล
62033007063 นางสาวโชติกา รักบุญ
62033007064 นางสาวปาริชาต ลับเลิศลบ
62033007065 นางกรณ�ฐิตา ศิลปWถิรกาญจน�
62033007066 นางสาวกฤตยา ใจจริง
62033007067 นางสาวจุฬา พิศนาท
62033007068 นางสาวกัญญาพัชร โตใหญ+
62033007069 นายสิทธิพงษ� จิตรเอื้อ
62033007070 นางสาวสุกานดา นาคโต
62033007071 นายณัฐพล รัตนทัศนีย�
62033007072 นายยศอนันต� จันทรมาศ
62033007073 นางสาวกุสุมา โพธิ
62033007074 นางสาวอภิญญา ฉัตรทิวาพร
62033007075 นางสาวภาวิณี แร+เขียว
62033007076 นายปฐวี เที่ยงโยธา
62033007077 นางสาวอัญชิสา เปรมสุข
62033007078 นางสาวอภิญญา เพชรตีบ
62033007079 นางสาวศุภรัตน� สมณะ
62033007080 นายกฤติพงค� บุญโต
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62033007081 นางกัลยาณี เอกองค�บริรักษ�
62033007082 นางสาวศิริพร มหิมา
62033007083 นายไพรัช คําหอม
62033007084 นางสาวจุรีพร แก=วหมุด
62033007085 นางสาวนิลาวัณย� อินทสร
62033007086 นายธนา โตผึ้ง
62033007087 นายเมธี นิลคล้ํา
62033007088 นางสาวอิสรีย� บริพิศ
62033007089 นายปMยภัทร หลําสาคร
62033007090 นางสาวกนกวรรณ แพรอัตถ�
62033007091 นายณัฐกิตต์ิ มัชวงศ�
62033007092 นางสาววิริญจ�รัชต� ดวงเพ็ชย�
62033007093 นายทิวา ชัวนินี
62033007094 นางสาวจิตตานันท� ศรีสวัสด์ิ
62033007095 นางสาวมาริสา ใจเย็น
62033007096 นายปณต โพธเดชขจร
62033007097 นางสาวสายฝน สุขศิริ
62033007098 นายกนก ป?ญโญ
62033007099 นางสาวลัดดาวัลย� มีชูพร
62033007100 ว+าที่ร=อยตรีหญิงชรินรัตน� ทะแกล=วทหาร
62033007101 นางสาวกมลวรรณ นิลนารถ
62033007102 นายธนพงษ� ศรีสังข�
62033007103 นางสาวทิวามาศ ช=างน้ํา
62033007104 นายณัฐพล วิทยารัตน�
62033007105 นางสาวจิราภรณ� พยัพพฤกษ�
62033007106 นางสาวเกวลิน รัตนภักดี
62033007107 นางสาวน้ําทิพย� สําลี
62033007108 นางสาวจิตติมาภรณ� พลายแก=ว
62033007109 นางสาวจุฑามณี ปอยี
62033007110 นางสาวกัณณิการ� น+วมประวัติ
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62033007111 นางสาวสุฑาลักษณ� มุนินทรวงศ�
62033007112 นางสาวอาริยา แซ+เฮ=า
62033007113 นายอิสระ ผานาค
62033007114 นายภาณุพงศ� วิชชุตเวส
62033007115 นางสาวอรวรรณ สีเหลือง
62033007116 นายวีรภัทร พุ+มงาม
62033007117 นางสาวสมพร วันสุข
62033007118 นางสาวดียานา หะมะ
62033007119 นางสาวณัฐฐา ธรรมเนียมดี
62033007120 นางสาววรัทยา นามคุณ
62033007121 นายประภัสส� ย้ิมแย=ม
62033007122 นายวัชรศักด์ิ โกมุทีวงษ�
62033007123 นางสาวชุติมา ปMSนพงษ�
62033007124 นายเอกพันธ� ทองเพน
62033007125 นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ
62033007126 นางสาวกัลยาณี สะสมทรัพย�
62033007127 นางสาวศศิวิมล รอดพ=น
62033007128 นางสาวอาทิญา อินนุพัฒน�
62033007129 นางสาวทิพวัลย� เที่ยงวงษ�
62033007130 นางสาวศุภรัตน� โชติปราโมทย�
62033007131 นางสาวอารยา ศรีดาพันธ�
62033007132 นางสาวนฤมล ชะนะอินทร�
62033007133 นางสาวป?ณรส ป?ญจะ
62033007134 นายณัฐภัท สุวรรณเกิด
62033007135 นางสาวพัชราภรณ� โฉมฉาย
62033007136 นางสาวปOานธันวา พัฒนกุลชัย
62033007137 นางสาวปMยะมาศ ฟ?กโต
62033007138 นายสถาพร บุญกล=าหาญ
62033007139 นายณรงค�ศักด์ิ มีกุศล
62033007140 นายนันท�ธพัท เตชศรีวิโรจน�
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62033007141 นางสาวรัตติยา อ+วมใจหนัก
62033007142 นางสาวชฎารัตน� พัฒน�ว้ัน
62033007143 นางสาวภรณ�รัตชา ปานบุตร
62033007144 นางสาวนิโลบล แก=วพ+วง
62033007145 นายพัชยะพงษ� อนงค�ทอง
62033007146 นางสาวพรพิมล เอกรักษา
62033007147 นางสาววชิราภรณ� ศรีสุข
62033007148 นางสาวศิลารัตน� ศิลาลาย
62033007149 นางสาวสุธาริณี อําไพ
62033007150 นางสาวภณิตา อ+วมเทศ
62033007151 นางสาวเจนจิรา สาโยธา
62033007152 นางสาวจิริญญา บานเย็น
62033007153 นางสาวอัจฉรา พรมมาตร�
62033007154 นางสาววิศัลยา ภักษาแสวง
62033007155 นางสาวธัญญาเรศ บรรดาศักด์ิ
62033007156 นายสหรัฐ สมนาม
62033007157 นางสาวภัสรา พยายม
62033007158 นางสาวณัฐธิดา ฤดีสุขสกุล
62033007159 นายอรรถพร ทองดอนเหมือน
62033007160 นายอิสรภาพ พวงรางสาด
62033007161 นางสาวชุติมา มาลีวัลย�
62033007162 นางสาวรัชดาภรณ� อัตวัฒนา
62033007163 นายอภิณัฐ ภูทัศน�
62033007164 นางสาววารุณี อินตBะกัน
62033007165 นางสาวสุชานรี สนามชัย
62033007166 นางสาวดารินทร� ศรีพนมวัลย�
62033007167 นางสาวจรินยา ขุมคํา
62033007168 นายจตุพงศ� โพธินันทวงศ�
62033007169 นายสิรภัทร เกตุแก=ว
62033007170 นางสาวระพีพรรณ ปMยเมธานนท�
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62033007171 นายอนุฉัตร ฉิมบุญอยู+
62033007172 นายวัชระ คงนิ่ม
62033007173 นางสาวเกศริน เอี่ยมกลัด
62033007174 นางสาวณัชชา ศรีสําราญ
62033007175 นางสาวฐานิต ร+วมชาติ
62033007176 นางสาวขวัญชนก อศูรย�
62033007177 นางสาวนวพร บุญเส็ง
62033007178 นางสาวชนันพร หงษาครประเสริฐ
62033007179 นางสาวศุภาวดี ผ+องแผ=ว
62033007180 นางสาวสุพิชญา ขุนชํานิ
62033007181 นางสาวอุษาพร เฮงย=ง
62033007182 นางสาวกชพร สี่เกษร
62033007183 นายชนมติ มะโนจิต
62033007184 นายปรีชา เจริญสุข
62033007185 ว+าที่ร.ต.หญิงพัชญ� ประทุมมา
62033007186 นายวุทธิพงษ� ทรัพย�สิน
62033007187 นางสาวอริสา พิมพ�จันทร�
62033007188 นางสาวแพรพลอย พิพิธพันธ�พิพิท
62033007189 นายวริศ นวมนิ่ม
62033007190 นางสายฝน เวชกระเวน
62033007191 นางสาวตรัสตรีญา ตรีธัญญา
62033007192 นางสาวสุพิชชา ศิริประไพ
62033007193 นางสาววลัยพร กล+อมเกลี้ยง
62033007194 นางสาวธนิฏา ชมอินทร�
62033007195 ว+าที่ ร.ต.หญิงอรพินทร� ขวัญแก=ว
62033007196 นางสาวนิสา ดิษย้ิม
62033007197 นายวิษณุกร ชมโลก
62033007198 นางสาวสุชัญญา ชูจิตร
62033007199 นางสาวพรรณนิภา จันทร�เทศ
62033007200 นายเจษฎา บัวไสว
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62033007201 นางสาวเบญจมาภรณ� บัวคํา
62033007202 นางสาวปภัสรา สักการะ
62033007203 นางสาววริษฐา โพธ์ิทอง
62033007204 นางสาวกมลจิรัสย� สุธาพจน�
62033007205 นางธนัญชกร นาคผ+อง
62033007206 นางสาวจารุวรรณ แสงโพธ์ิแก=ว
62033007207 นางออมสิน บูรณสมบัติ
62033007208 นางสาวเกศกนก สีขาว
62033007209 นายอธิการ อุดมโภชน�
62033007210 นางสาวเบญจพร เฮงฮะสุน
62033007211 นางสาวกมลพร แซ+ต้ัน
62033007212 นางสาวฐิตาภา อยู+บุญ
62033007213 นางสาวพนิดา ปRอมสิงห�
62033007214 นายธีรศักด์ิ สุขช+วย
62033007215 ว+าที่ร=อยตรีหญิงสุรีย� เจริญพงษ�
62033007216 นางสาวณัฐชา ตันตระสุขถาวร
62033007217 พันจ+าอากาศเอกสามารถ ขานดํา
62033007218 นางสาวเบญจมาพร ต้ังพรชัย
62033007219 นางสาวศศิกานต� สรสิทธ์ิ
62033007220 นางสาวพรรณธิพา จอมหงษ�
62033007221 นายดนุสรณ� สุขสดเขียว
62033007222 นางสาวหทัยชนก อาคมเวช
62033007223 นางสาวชญานิศ ซ=ายหั่น
62033007224 นางสาวฉัตรกมล เสือเดช
62033007225 นางสาวศรัญญา ทองคํา
62033007226 นางสาววิรัตน� จันทร�เทพา
62033007227 นางสาวจารุวรรณ ขํารัตน�
62033007228 นางสาวปรีชญานันต� แสงสว+าง
62033007229 นางสาวศศิธร พ่ึงพร
62033007230 นายวิริทธ์ิชพล ตะเพียนทอง
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62033007231 นางสาวนพรัตน� นิตยะโรจน�
62033007232 นางสาวนนทิยา ขุยขํา
62033007233 นางสาวประณิธาน พูนเพ+งวิทย�
62033007234 นางสาวศิวะพร ชัมพูทะนะ
62033007235 นายเลิศเสถียรชัย สุเมธีวรคุณ
62033007236 นางสาวบงกช นัยนา
62033007237 นางสาวกัลย�สุดา พันธ�จินดา
62033007238 นายพลเพชร สมานมิตร
62033007239 นางสาวชุติภัทร แก=วสระสุข
62033007240 นายนฤเบศร� มีพลาย
62033007241 นางสาวเมลานี วชิรพันธ�วิชาญ
62033007242 นางสาวยุวดี วิงวร
62033007243 นางสาวอารีลักษณ� เหลืองอรุณชัย
62033007244 นายสมบูรณ� แพงวงษ�
62033007245 นางสาวเขมจิรา วิเชียรรัตน�
62033007246 นางสาวโสรญา โลดทนงค�
62033007247 นางสาวภัคจิรา กาญจนะ
62033007248 นางสาวจุรีรัตน� เจนกวีทรัพย�
62033007249 นายพีรดนย� เหมาะศรี
62033007250 นางสาวอัจฉรา หาดี
62033007251 นางสาวนัชชา เฟYSองฟู
62033007252 นางสาววาสนา เพชรพุ+ม
62033007253 นางสาวจิรวดี ภูผา
62033007254 นายวีรพงษ� วงษ�น=อย
62033007255 นางสาวประทุมพร อ+อนนอก
62033007256 นางสาวเปมิกา ป?@นสุขสวัสด์ิ
62033007257 นายโสภณ เส=งทั่น
62033007258 นางสาววรรณนิภา พรทวีทรัพย�
62033007259 นางสาวช+อลดา สุวรรณศร
62033007260 นางสาวณัฐจารวี ศิริรัตนพงษ�
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62033007261 นางสาวกัญญาภรณ� นาคทั่ง
62033007262 นางสาวสุชารัตน� บุญอยู+
62033007263 นายธิระพงค� จิตนุพงค�
62033007264 นางสาวสุพรรณี จันทร�พวง
62033007265 นางสาวอลิญา วัฒนาวราธร
62033007266 นายรัชธพงศ�ระพี นิ่มนวล
62033007267 นางสาววนิดา ภูผา
62033007268 นางสาวกวินทิพย� สูงปานเขา
62033007269 นางสาวรัตนวรรณ พุทธนุรัตนะ
62033007270 นางสาวฐานิดา ทองธานี
62033007271 นางสาวเบญจมาศ พูลแก=ว
62033007272 นางสาวพนิดา ผายวงศ�ษา
62033007273 นางสาวพัชรา พัดทอง
62033007274 นายอัฐพงศ� วสุรัตนสกุล
62033007275 นางสาวสรุตา วงษ�สุดิน
62033007276 นางสาวสุรีวรรณ รู=ทํานอง
62033007277 นางสาวสุกัญญา นาคน=อย
62033007278 นางสาววิลาสินี มีเรือง
62033007279 นางสาวพฤกษา พัฒนมาศ
62033007280 นางสาวอรฉัตร� บุญสม
62033007281 นางสาวจารุชา ชนิษฐากุลธร
62033007282 นายฉัตรชัย อินปรา
62033007283 นางสาวอังคณา คชนาวงค�
62033007284 นางสาวรุ+งทิวา จินดารัตน�
62033007285 นายทนงศักด์ิ พิมพ�บุญ
62033007286 นายนเรศ สุภาภัทรานนท�
62033007287 นายทวีศักด์ิ คล=ายรักษา
62033007288 นางสาวพรรษมน สืบทุ
62033007289 นายฐิติวุฒิ จันทร�อ+อน
62033007290 นางสาวป?ณฑิตา ใจรู=รอบ
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62033007291 นางสาวศิรินัน วาดเขียน
62033007292 นายเทิดพงศ� เทียมก่ิงทอง
62033007293 นางสาวสุจินดา มณีจินดา
62033007294 นางสาววรางคณา สามงามตัน
62033007295 นางสาวรัตนาภรณ� นาวิชิต
62033007296 นางสาวบุษยพัชร� สุนเจริญ
62033007297 นางสาวกัลยนนต� แพร+อําภา
62033007298 นางสาวอัญชิสา มีศักด์ิ
62033007299 นางสาวพัชราพร กูละ
62033007300 นางสาวกมลชนก เลิศอนันต�ปรีชา
62033007301 นางสาวปพิชญา เทียมศรีทัศนากร
62033007302 นางสาวชลธิชา พ+วงอําไพ
62033007303 นางสาวนลินทิพย� สุภาภัทรานนท�
62033007304 นางสาวปวีณา วรวงษ�
62033007305 นางสาวธนิตตา เกิดศรีเล็ก
62033007306 นางสาววาสนา ทองเชื้อ
62033007307 นางสาวสุธาทิพย� เรือนคําปา
62033007308 นางอิศสรา อัศพจน�
62033007309 นายวัชรากร สัมฤทธ์ิ
62033007310 นางสาวธนวรรณ แจ+มศรี
62033007311 นางสาวอารยา บุญสุขเกิด
62033007312 นางสาวประภาพร เทียนไชย
62033007313 นางสาวภณิตา จินวงษ�โป^
62033007314 นางสาวสุนิสา อุยะตุง
62033007315 นางสาวเจนจิรา ต้ังใจ
62033007316 นางสาววันวิสาข� มูลทันกัน
62033007317 นางสาวพัชรี สุวรรณวณิชากร
62033007318 นางสาวจันจิรา ลิ้มรติกุลจิรา
62033007319 นายรัตพล เย็นสําราญ
62033007320 นางสาวณัชรี พิมเสน
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62033007321 นางสาวชนิสรา มาประสพ
62033007322 นางสาวรสสุคนธ� คํามาก
62033007323 นางสาวนันท�นภัส ท=วมสกนธ�
62033007324 นายอนุศักด์ิ ยงปรึกษา
62033007325 นางสาวกชมน บุศย�จันทร�
62033007326 นางสาวรุ+งอรุณ ริยาพันธ�
62033007327 นายหาญ ยุมังกูร
62033007328 นางสาวอุทุมพร ช+างแต+ง
62033007329 นางสาวเบญจมาภรณ� น้ําเงิน
62033007330 นางสาวป?ทมพร โตแดง
62033007331 นายศิริชัย มะลิลา
62033007332 นางสาวฤทัยรัตน� อนุสุนัย
62033007333 นางสาวสุนันทา อนุวงศ�นวรัตน�
62033007334 นายคุณานนท� วงศ�มงคลศิริ
62033007335 นางสาวเสาวลักษณ� เดชา
62033007336 นายเศรษฐพร กอบกู=ไพบูลย�กิจ
62033007337 นายอภิสิทธ์ิ ชัยศิริกุลวงศ�
62033007338 นายณธกร นิลรัตน�
62033007339 นางสาวจงรัก อยู+อิ่ม
62033007340 นางสาวตรีรักษ� ขวาภักดี
62033007341 นางรัตนา เทียนโชติ
62033007342 นางกมลวรรณ เอี่ยมเทศ
62033007343 นางสาวอุมาภรณ� เสง่ียมไพศาล
62033007344 นายศุภวิชญ� ภู+แก=ว
62033007345 นางสาวสุวิมล หืออิน
62033007346 นางสาวภัทราพร กุลพลเมือง
62033007347 นายเมธาวี ฮวดค+วน
62033007348 นางสาวมัทนา บุตรดา
62033007349 นางสาวจินตนา เลี่ยมทอง
62033007350 นางสาวอรพิมพ� ทรัพย�ประดิษฐ�
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62033007351 นางสาวแก=วมณี น=อยแดง
62033007352 นางสาวปMยธิดา แสงสวัสด์ิ
62033007353 นางจุฑารัตน� สมทอง
62033007354 นางสาวจิรนันท� เอี่ยมสําอางค�
62033007355 นางสาวอัจฉรียา สระทองเขียว
62033007356 นางศศิร�กร ล้ําเลิศ
62033007357 นางสาวนิศารัตน� คงชื่นจิต
62033007358 นายวรัญQู ชูมณี
62033007359 นางสาวนุชจรินทร� ไกรวงษ�
62033007360 นางสาวกาญจนา ถาวอน
62033007361 นายอรรณพ เอี่ยมสุขศรี
62033007362 นางสาวสมิตา คําสม
62033007363 นางสาวกิติยา เพชรปานกัน
62033007364 นางสาวรุ+งนภา อยู+ในวงศ�
62033007365 นางสาวมินทร�ตา อินทิทัน
62033007366 นางสาวอรุโณทัย เพ็ชรนอก
62033007367 นายภีมวิชญ� แสงทอง
62033007368 นางสาวภัททิยา ศรีตองอ+อน
62033007369 นายสมบัติ โสมบ=านกวย
62033007370 นางสาวแสงดาว บุญเติม
62033007371 นางสาววิภาวี พุกสังข�ทอง
62033007372 นางสาวอุมาภรณ� น=อยประเสริฐ
62033007373 นางสาวกาญจนา ขันติสัจจพงษ�
62033007374 นางสาวกรรณิการ� เกิดอุดม
62033007375 นายกฤษณพงศ� สุขสมบูรณ�
62033007376 นายศรายุทธ แก=วคง
62033007377 นางสาวสาวิตรี เชื้อชาติ
62033007378 นายอานันท� ช=างพลาย
62033007379 นางสาวพรพิมล ปMSนเกษร
62033007380 นายชนกานต� พ่ึงพราย
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62033007381 นางสาวณัฐวดี มาลัย
62033007382 นายลัทธพล ปลื้มน=อย
62033007383 นายชัยวัฒน� ตันพานิช
62033007384 นางสาวสุภิญญา ท=าวจัตุรัส
62033007385 นายฐิติวัชร� ถาวรวัฒนพัฒน�
62033007386 นายวิทวัส ชวนชม
62033007387 นางสาวศศิวิมล ทัตสอย
62033007388 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณ�
62033007389 นางสาวดลญา เกตุแก=ว
62033007390 นางสาวสุรีพร ศรีจันทร�
62033007391 นางสาวกมลชนก ดอกนาค
62033007392 นางสาวกชามาส นฤคนธ�
62033007393 นางสาวนภสร บัวน=อย
62033007394 นายสุธิกฤษฎ� สง+าศิลปW
62033007395 นายอธิวัชร ศรีใจม่ัน
62033007396 นายเอกวิญญ� รุจน�หิรัญโชติ
62033007397 นางสาวนัชชา จันทร�ย=อย
62033007398 นายเจษฎา เอี่ยมปุOน
62033007399 นางสาวชลมาศ อินทร�มา
62033007400 นายศักด์ิสิทธ์ิ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ�
62033007401 นางสาวชลาลัย ชานุ
62033007402 นายอภิทุน เนตรประจักษ�
62033007403 นางสาววารุณี เกตุแก=ว
62033007404 นางสาววิภาวรรณ นามูล
62033007405 นายณัฐพล ทองแท=
62033007406 นางสาวลลิตา จันทร�สง
62033007407 นางสาวฤทัยรัตน� ทูพันดุง
62033007408 นางสาวจิตรา วงศ�เนตร
62033007409 นายกิตติศักด์ิ ผู=มีทรัพย�
62033007410 นายโกเมนทร� ฝาดแสนศรี
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62033007411 นางสาวเรวดี คงนะ
62033007412 นางสาวมณีนุช ทิมทอง
62033007413 นางสาวทิพย�อัปสร ศักด์ินาวีพร
62033007414 นางสาวณัฐวดี ไชยโกฏิ
62033007415 นายณัฐวุฒิ ไทรทองคํา
62033007416 นางสาวชนาพร อินฟูลํา
62033007417 นางสาวภัทราพร ทรัพย�ศรี
62033007418 นางสาวกาญจนาภรณ� สุขเสดาะ
62033007419 นางสาวธนัญญา ศรีเมือง
62033007420 นางสาวธนัชพร พิมรี
62033007421 นายกุลวัต แพถนอม
62033007422 นางสาวยุพาพิน สร=อยสน
62033007423 นางสาวพิชชาพร เดชสองชั้น
62033007424 นางสาวลลิตา พัฒนวงศ�กําจร
62033007425 นางสาวจุฑาทิพย� แก=วประเสริฐ
62033007426 นางสาวรุ+งรพี สัมมาขันธ�
62033007427 นางสาวธนวรรณ อิ่มอาดูร
62033007428 นางสาวบรรณฑรวรรณ พ=นภัย
62033007429 นางสาวสุทัตตา ทับทิมแก=ว
62033007430 นางสาวชฎาพิศ ไทรสังขดํารงพร
62033007431 นายณัฐพนธ� ขวัญทอง
62033007432 นางสาวนิตยา ปะนามะทัง
62033007433 นางสาวจันทนี สมพรมทิพย�
62033007434 นางสาวพิมพ�ลภัส อิ่มทรัพย�
62033007435 นางสาวจุฑามาศ ไทยเดิม
62033007436 นางสาวณัฐพร ดนตรี
62033007437 นางสาวจุฑามาศ ทองอยู+
62033007438 นายศิลา กงไกรษร
62033007439 นางสาวพิรญาณ� ไตรศิลปWวิศรุต
62033007440 นายธเนศ นพรัตน� 
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62033007441 นายเจษฎา อยู+ดี
62033007442 นางนภสพรณ� เครือวัลย�
62033007443 นางสาวเภาสุรัตน� ศรีชัยนาท
62033007444 นางสาวเบญจวรรณ สี่เหรียญน=อย
62033007445 นางสาวจุฬาลักษณ� รุยอ+อน
62033007446 นายปณัฐ โพธ์ิทอง
62033007447 นายนนทพัทธ� ดอนไพรเพชร�
62033007448 นางสาวธิดารัตน� รักอก
62033007449 นางสาวพัชรา เจนกวีทรัพย�
62033007450 นางสาวศิริรัตน� อิ่มอาบ
62033007451 นางสาวจารุวรรณ พูลศรี
62033007452 นางสาวอัจจิมา เจนตาบรรหาร
62033007453 นางสาวมณฑา ลิ้มม+วงนิล
62033007454 นางสาวนงลักษณ� เบญจวรรณ
62033007455 นางสาวนิตตา บุญเชิด
62033007456 นางสาววิกานดา วงษ�คลัง
62033007457 นายฤทธิพงษ� ปานศรี
62033007458 นางสาวสุธาริณี บุญนันท�
62033007459 นายอภิวัฒน� ใหม+ปMยะ
62033007460 นางสาวพิมประภา ประยูรวงศ�
62033007461 ว+าที่ร=อยตรีเกียรติศักด์ิ ผิวแดง
62033007462 นางสาววิจิตรตรา ตังพิริยะพงศ�
62033007463 นายตรงจิตร แก=วเมืองทอง
62033007464 นางสาวพรสุดา แก=วผัด
62033007465 นางสาวพรชิตา โสภา
62033007466 นายเนติพงษ� สงวนทรัพย�
62033007467 นางสาวอารีย�วรรณ สุวรรณ
62033007468 นางสาวนิตยา เขียวแก=ว
62033007469 นางสาวสุภัค สําราญราษฎร�
62033007470 นางสาวเนตรดาว นางแย=ม
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62033007471 นายกรพัฒน� เลียบดี
62033007472 นางสาวสุพัฒชา สมสวย
62033007473 นางสาวจารุวรรณ หล+าไธสง
62033007474 นางสาวเสาวลักษณ� เถ่ือนคนรัก
62033007475 นายศักขยา รักราวี
62033007476 นางสาวรักษ�คณาวรรณ เขตสูงเนิน
62033007477 นางสาวนุชจรี นะวาระ
62033007478 นางสาวณัฐนันท� จิตรา
62033007479 นางสาวจารุวรรณ สุดยอด
62033007480 นางสาวน้ําหวาน ศรีบรรเทา
62033007481 นางสาวสุนันทา สมพงษ�
62033007482 นางสาววัชราภรณ� มณีแสง
62033007483 นายอดิศักด์ิ นิลสวัสด์ิ
62033007484 นางสาวยุวดี คล=องธรรม
62033007485 นางสาวณัฐญาดา จันทร�ชุ+ม
62033007486 นางสาวมานิตา เมฆแดง
62033007487 นายศุภกิตต์ิ ล=อมสินทรัพย�
62033007488 นางสาวยสุตมา เมืองจันทร�
62033007489 นายชุ+มชาญ ชุ+มชื่น
62033007490 นายสุชาติ เทพศิริ
62033007491 นางสาวกนกวรรณ ทิมแท=
62033007492 นางสาวปรียาภรณ� สมกําลัง
62033007493 นายกฤตเมธ องอาจโอฬาร
62033007494 นางสาวรอฮานี นาแว
62033007495 นางสาวเบญจธร นาคสุข
62033007496 นางสาวภาวิณี สุทธิสิทธ์ิ
62033007497 นางสาวจีรวรรณ สว+างเกตุ
62033007498 นายณัฐพงษ� ทองมาก
62033007499 นางสาวนิสา ขุนหีบ
62033007500 นางสาวศุภรัตน� สาคลาไคล
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62033007501 นางสาวเกสิณี จันทร�กรุง
62033007502 นายอนุกูล เนียมแก=ว
62033007503 นางสาวอัญชิสา จันทร�ศูนย�
62033007504 นายอนันต� พงษ�นาค
62033007505 นางสาวอรอุมา ส=มโอหวาน
62033007506 นางสาวอาริยา สิทธิสร
62033007507 นางสาวชลชนก นันทวชรกุล
62033007508 นางสาวณชามาศ สุกโรปถัมภ�
62033007509 นางสาวภัศรา ล้ําเจริญทรัพย�
62033007510 นางสาวพัทธ�ธีรา ฐนะป?ทม�วรนัน
62033007511 นางสาวมัณฑนา อารีโรจน�
62033007512 นางสาวอามีนะฮ� เอี่ยมทับ
62033007513 นางสาวจันทมาศ ทรงหอม
62033007514 นางสาวกุสุมา จีบเจือ
62033007515 นางสาวสุรีพร หนูบ=านเกาะ
62033007516 นางสาวชลิตา ฤทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิ
62033007517 นางสาววิลาสินี โฆสิตาภา
62033007518 นางสาวพัทธนันท� สังวร
62033007519 นางสาวฉันทิศา จันทรปุโรหิต
62033007520 นางสาวประภาวรินทร� อินทรศร
62033007521 นางสาววาสนา วงษ�แตงอ+อน
62033007522 นางสาวรจนา น=อยทา
62033007523 นายฐานิช สิงห�ถม
62033007524 นายวีรวัตร� ศรีเรือง
62033007525 นางสาวเมธิศา โพธ์ิเงิน
62033007526 นายเสฏฐวุฒิ เจียระนันท�
62033007527 นางสาววรรณภา บุญธรรม
62033007528 นางสาวนฤมล แย=มสรวล
62033007529 นางสาวก+อกุศล สัตย�ศรี
62033007530 นายสําราญ หนูขาว
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62033007531 นางสาวสพัชญ�ชน อมรจรรยารัตน�
62033007532 นางสาวธนัญชกร ศรีประภา
62033007533 นางชุติกาญจน� ปทุมวัน
62033007534 นายสัญลักษณ� จันทรสุข
62033007535 นางสาวปภัสราวดี ทองเมืองหลวง
62033007536 นางสาวธีราภรณ� สังข�แก=ว
62033007537 นางสาวปMยธิดา คงพากเพียร
62033007538 นางสาวรัญธิชา ประเมศรี
62033007539 นางสาวกนกนันท� กันคํา
62033007540 นายรัชพล ธรรมแย=ม
62033007541 นางสาวสุภาพร นินคํา
62033007542 นางสาวสิรินุช ยางงาม
62033007543 นางสาวขนิษฐา เนียมมณี
62033007544 นางสาวสรศมน น=อยบาง
62033007545 นายศราวุธ ป?ญญาเสน
62033007546 นางสาวอรชุมา ม่ังมี
62033007547 นางสาวประภาภรณ� ศรีบุระ
62033007548 นางสาวพัทธ�ธีรา สุขอิ่ม
62033007549 นางสาวหทัยภัทร ฤทธิรงค�
62033007550 นายนฤเบศวร� สุขเกษม
62033007551 นางพรพรรณ สุขสําราญ
62033007552 นางสาวศิริวรรณ อยู+สุข
62033007553 นายสรรเพชร ทองเกต
62033007554 นายณัฐพล โพธ์ิเอี่ยม
62033007555 นายศราวุฒิ เครือฟ?Sน
62033007556 ว+าที่ ร.ต.ชัยยา ชาญกิจกรรณ�
62033007557 นางสาวธิดาวัลย� จันทรชิต
62033007558 นางสาวป?ทมวรรณ ทองช+วย
62033007559 นางสาวอรทัย แสงน=อย
62033007560 นายวรกานต� ณะอุโมง
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62033007561 นางสาวเยาวลักษณ� ทิกาปูน
62033007562 นางสาวงามตา อินทร�พงศ�
62033007563 นางสาววัชรากร สอนฮะ
62033007564 นางสาววริษฐา ภาคทรวง
62033007565 นางสาวกรวรรณ วงกล+อม
62033007566 นางสาวพรทิพย� หมู+ศิริ
62033007567 นางสาวศิริรัตน� ครรชิตชัยวาร
62033007568 นางสาวศกลวรรณ ดวงทาแสง
62033007569 นายวีรภัทร เสนาธรรม
62033007570 นางสาววลัยพรรณ จ=อยชารัตน�
62033007571 นายประวีรวัฒน� จันทร�เพ็ชร�
62033007572 นายเศรษฐวุฒิ วิศิษฎ�ป?ญญา
62033007573 นางสาวฉันทนา พิมนิวาส
62033007574 นางสาวณัฐมน ทองเงิน
62033007575 นายอธิคุณ พูนขวัญ
62033007576 นายสนเทพ นิลผึ้ง
62033007577 นางสาววิภาวี สุวรรณโมรา
62033007578 นายวีรภัทร ไทยประเสริฐ
62033007579 นางสาวนิภาพรรณ เอกวิบูลย�
62033007580 นางสาวนิศาชล บัวเงิน
62033007581 นายไมตรี ทองใบ
62033007582 นางสาวปMยมน ทองดี
62033007583 นางสาวอัญมณี ผดุงมิตร
62033007584 นางสาวอริศรา เสวครบุรี
62033007585 นางสาวคณัสนันท� รุ+งโรจน�ธนกุล
62033007586 นางสาวรดา ฉินะสถิน
62033007587 นางสาวภรณ�ทิพย� นําเจริญลาภ
62033007588 นางสาวน้ําฝน วังอินทร�
62033007589 นางสาวณัฐธิดา เถลิงศักดาเดช
62033007590 นางสาวเจนจิรา แซ+คู
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62033007591 นางสาววนิดา ห=วยหงษ�ทอง
62033007592 นางสาววิภาวี เขมะจารี
62033007593 นางสาวนารี นันตสุคนธ�
62033007594 นางสาวภัทรพร ต้ังวงศ�
62033007595 นางสาวอรวรรณ กังน=อย
62033007596 นางสาวจุรีรัตน� อุเลา
62033007597 นางสาวภัทรมน ไชยเกษมสันต�
62033007598 นางสาวเจนจิรา หอมแก=ว
62033007599 นางสาวลลิตา แสวงศักด์ิ
62033007600 นางสาวพรเพ็ญ โชคสุชาติ
62033007601 นางสาวจริญญา ดิษฐป?ญญา
62033007602 นางสาวสโรชา ธนะฤกษ�
62033007603 นายวัชระพงษ� ชูชิต
62033007604 นางสาววรรณวิสาห� ศรีลานันท�
62033007605 นางสาวชยาภรณ� อยู+ร+วม
62033007606 นายยศกร เขียวสด
62033007607 นายพรพรหม กิจสมพร
62033007608 นางสาวนาตาลี จําปารัตน�
62033007609 นางสาวกษพร สั่งสอน
62033007610 นางสาวสุณิสา กอสนาน
62033007611 นางสาวอรชร พุ+มเกษม
62033007612 นางสาวสิรป?ณณ� สิริภัทท�
62033007613 นางสาวมณีวรรณ พงษ�โอภาศ
62033007614 นายธีระวุฒิ ภูแดนแก+ง
62033007615 นายเอกพันธ� สุขช+วง
62033007616 นายวีรวัฒน� ทองปลาด
62033007617 นางสาวหทัยวรรณ ไฝเพชร
62033007618 นายสมเจตน� จันนา
62033007619 นายชัยณรงค� บุญขํา
62033007620 นางสาววนิดา พุ+มสะอาด
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62033007621 นางสาวพิมพ�สิริ ชาติทอง
62033007622 นางสาวจันทร�จิรา แย=มแก=ว
62033007623 นางสาวมินตรา ฉิมโหมด
62033007624 นายธเนศร� หนังสือ
62033007625 นางสาวอมรรัตน� ลิขิตมาลา
62033007626 นางสาวปาลีรัตน� อินทร�ประทับ
62033007627 นายพลากร รอดดารา
62033007628 นายเกียรติศักด์ิ เอี่ยมสอาด
62033007629 นางสาววันนุรนีย� โตะนาฮุน
62033007630 นายสันติ แย=มลมูล
62033007631 นางสาวกาญจนา มอญเก้ิง
62033007632 นางสาวชฎากาญจน� พนาโยธากุล
62033007633 ว+าที่ร=อยตรีธีระทัศน� ทิพย�รักษ�
62033007634 นายวีรพัชร� คงถาวร
62033007635 นางสาวอังคณา สุวรรณโชติ
62033007636 นางสาวมัณฑนา เงินวิลัย
62033007637 นางสาวนงลักษณ� เล็กน=อย
62033007638 นางสาวอรกนก ปฐมชัยคุปต�
62033007639 นายอัตถวิชญ� ไชยสัจ
62033007640 นางสาวพริมา นงค�นวล
62033007641 นางสาวจุฐาทิพย� เรืองฤทธ์ิ
62033007642 นางสาวทักษพร ตะพัง
62033007643 นางสาวณัฐพร นาคเส็ง
62033007644 นางสาวอรพรรณ อักขระ
62033007645 นางสาวน้ําทิพย� กาลสี
62033007646 นายสุป?ญญา คงแปRน
62033007647 นางสาวธนาภรณ� เดชนะ
62033007648 นายจารุบุตร ศรีสนิท
62033007649 นางสาวเพลินตา ปาแจ=
62033007650 นางสาวจิรวรรณ นพมิตร
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62033007651 นางสาวสุนิสา พรมปOาชัด
62033007652 นางสาวสุธิดา คะเชนทร
62033007653 นางสาววรรณา สิทธิวงศ�ษะ
62033007654 นายกอร�ปวิทย� ต้ังธํารงพิพัฒน�
62033007655 นางสาวศุภนิดา บุดดี
62033007656 นางสาวจิราภรณ� ญาติพันธ�
62033007657 นายสารพันธุ� วงค�บุญมา
62033007658 นายสุริยันต� ปะตินัง
62033007659 ว+าที่ ร.ต.ทาริกา สุขภักดี
62033007660 นางสาวจามจุรี พันธ�นาค
62033007661 นายศุลเวช โพธาราเจริญ
62033007662 นายนิรันดร� บุญกลิ่น
62033007663 นางสาวสุชาดา ทองกล่ํา
62033007664 นางสาวชฎาพร เกอะประสิทธ์ิ
62033007665 นางสาววราภรณ� อบแย=ม
62033007666 นายอนุรักษ� ทวีลาภ
62033007667 นายบดินทร� มีแสง
62033007668 นางสาวนันจิรา อร+ามหนุน
62033007669 นางสาวณิชภัทร สิริศิวะเรืองกุล
62033007670 นางสาวณัฐธิดา สินทรัพย�
62033007671 นายจักรพล กาญจนา
62033007672 นายธนวัฒน� ชํานาญพูด
62033007673 นางสาวสุภาวดี แย=มพราม
62033007674 นางสาววรรณวิภา แซ+ลิ้ม
62033007675 นางสาวภัคจิรา จิตร�ใจ
62033007676 นางสาวพลอยไพลิน พานทอง
62033007677 นายกิตติศักด์ิ โชติชัยกร
62033007678 นายธีรยุทธ พรรณแดง
62033007679 นางสาวกมลรัตน� เบญจภุมริน
62033007680 นางสาวมนัสวี เชียะไชย
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62033007681 นายณัฐนนท� สุดยอด
62033007682 นางสาวธิติยา พุ+มเรียง
62033007683 นายศราวุฒิ สําเภาแก=ว
62033007684 นายทัตเทพ ป?@นทอง
62033007685 นางสาวจุฬาลักษณ� มาลัยไธสง
62033007686 นางสาวฐานิตา ผิวอ+อน
62033007687 นางสาววรัชชนก ถิรโภคิน
62033007688 นายอาทิตย� สุขี
62033007689 นายคฑาวุธ อรรถแสงศรี
62033007690 นางสาวปรัชญาภัทร ชุมทอง
62033007691 นายปฏิวัติ จินดารัตน�
62033007692 นายพิพัฒน� สงวนสัตย�
62033007693 นางสาวกานต�ธิดา ต=อนแก=ว
62033007694 นางสาวอภิญญา ติจะสอน
62033007695 นายจิตรทิวัส จิตงามขํา
62033007696 นางสาวณัฐจีรา อุบาลี
62033007697 นางสาวปวีร�ลดา ศรีเรืองเจริญ
62033007698 นายธนธรณ� เฟYSองขจร
62033007699 นางสาวณฐวรรณ อิงอ=น
62033007700 นางสาวชญาดา วิรุฬห�ชาตะพันธ�
62033007701 นายสุรเกียรติ ป?ญญารัตน�
62033007702 นางสาวชนินาถ ใจยง
62033007703 นางสาวสุภาพร บุญประเสริฐ
62033007704 นางสาวสุพัตตรา พงษ�หาญพาณิชย�
62033007705 นางสาวกรองกาญจน� ชัยเจริญ
62033007706 นายอภิชัย แนะแก=ว
62033007707 นางสาวลักษณา ห+อหุ=ม
62033007708 นางสาวอรุณี ช=างโคร+ง
62033007709 นางสาวโฉมขจี ทับยาง
62033007710 นางสาวดลณีรา เกตุแก=ว
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62033007711 นายกิตติศักด์ิ ศรีแจ+มดี
62033007712 นางสาวอรอนงค� ปลอดโปร+ง
62033007713 นางสาวลักขณา บุญนาค
62033007714 นางสาวฐิติมา สําเริง
62033007715 นายเบญจพร ชัยมาลา
62033007716 นายเรืองธเนศ ณ วังขนาย
62033007717 นายอนุกูล เม+งก+วง
62033007718 นางสาวศิริรัตน� อ+อนฉํ่า
62033007719 นายศุภสิทธ์ิ ศิริสุขมงคล
62033007720 นายอรรถพล เที่ยวแสวง
62033007721 นางสาววิมพ�วิภา เป_งนวน
62033007722 นายฉัตรธง คณารักสมบัติ
62033007723 นางสาวเมรินทร� วิฑิตพงษ�วนิช
62033007724 นางสาวดาริน พูลทรัพย�
62033007725 นางสาวไพรดา จันทร�สมบูรณ�
62033007726 นางสาวณัฐชยา ดํานงค�
62033007727 นางสาวปวันรัตน� สระทองหยอม
62033007728 นายการพิสิษฐ� รักสันตินานา
62033007729 นายธนกานต� วาดวง
62033007730 นางสาวณัฐริกา สุวงค�
62033007731 นางสาวสุกานดา พิศดาร
62033007732 นางสาวชลิตา เชิดชู
62033007733 นายเก+งคณิต อู+ตะเภา
62033007734 นายวัชระ มีสวัสด์ิ
62033007735 นางสาวชลธิชา ผิวทองคํา
62033007736 นางสาวกรกนก ยังโยมร
62033007737 นายนนทชัย เที่ยงสันเทียะ
62033007738 นางสาวเอื้องฟRา ชมภูพันธ�
62033007739 นางสาวศศิธร วงษ�เสมา
62033007740 นางสาววรรณรัตน� ทับทิมทอง
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62033007741 นางสาวชุติกาญจน� แก=วเนตร
62033007742 นายภัทรวิทย� เกิดดี
62033007743 นางสาวนริศา ชัยประเสริฐ
62033007744 นางสาวปาจรีย� ทองดอนเหมือน
62033007745 นางสาวกาญจนาพร ปุจฉาการ
62033007746 ว+าที่ร=อยตรีหญิงอรอุมา อุบลราช
62033007747 นางสาวลัดดาวัลย� ขวัญเมือง
62033007748 นายกฤษฎา ทวีสุข
62033007749 นางสาวนฤมล เหียงมณี
62033007750 นายเมธี จันปรีชญา
62033007751 นางสาวนวพร น=อยนารถ
62033007752 นายจักรวัฒน� สุดประเสริฐ
62033007753 นางสาวดวงพร ดวงเวียง
62033007754 นายพัฒน�พงษ� ศรีสุวรรณ
62033007755 นายธีรยุทธ ด=วงเอียด
62033007756 นางสาวอภิชญา ศิริพิทักษ�ชัย
62033007757 นางสาววาทินี ครุฑธา
62033007758 นางสาวศศิธร เสมา
62033007759 นายณัฐพร อยู+ย้ิม
62033007760 นางสาวเพชรลดา เฉลียวศิริวงศ�
62033007761 นางสาวรัชนี สังข�ดวง
62033007762 นายศรายุทธ ศรีจันทร�บุญ
62033007763 นางสาวพรวิมล อัตสิทธ์ิ
62033007764 นางสาวเบญญาภา นิลโนรี
62033007765 นางสาวอัจฉรา ขันตี
62033007766 นางสาวจรรยา โปร+งศิริ
62033007767 นางสาวสุภาวดี หนูพลเดช
62033007768 นางสาวประภัสสร เครือสุวรรณ
62033007769 นางสาวชนัญญา คงเจริญ
62033007770 นางสาวปวัญรัตน� ปRอมอารินทร�
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62033007771 นายสหรัฐ ม่ังมี
62033007772 นายวาสนา พลรพ
62033007773 นางสาววริศรา นาคกล่ํา
62033007774 นางสาวสุทธิดา ศรีสุวรรณ�
62033007775 นางสาวอรพรรณ จันทร�สอน
62033007776 นางสาวลลิตา ศิลปP
62033007777 นายสุวรรณ แตงกวาน=อย
62033007778 นายเอื้อไอย� แก=วไกรสร
62033007779 นางสาวกฤติยา ศักด์ิปฐมพานิชย�
62033007780 นางสาวเสาวลักษณ� นาดี
62033007781 นางสาวอมิตา ศุจิพิศุทธ์ิ
62033007782 นางสาวสุดาภัทร ทรงยศ
62033007783 นายอรรถพร ดํารงรถการ
62033007784 นางสาวกนกพร รุ+งเรือง
62033007785 นายจิรายุ สว+างทอง
62033007786 นางสาววริษฐา รงค�ฤทธิไกร
62033007787 นายธีระศักด์ิ วังจํานงค�
62033007788 นายพัฒนภูมิ ถ่ินวงษ�แดง
62033007789 นางสาวณิชาภา ชาวโพธ์ิสระ
62033007790 นางสาวสรัณญา ศรีบัว
62033007791 นางสาวเยาวลักษณ� คุณลักษณ�
62033007792 นางสาววรรณภา ล+อนอารีย�
62033007793 นายกานต� อยู+ชมบุญ
62033007794 นางสาวปรางค�ณิศา เงินบุตรโคตร
62033007795 นายจิรานุวัตต� ทิพย�ทิม
62033007796 นายอรรณพ ตันติวิท
62033007797 นางสาวพัสนี ถิระกุลพฤทธ์ิ
62033007798 นางสาวกัลญาพร แดงเพ็ชร
62033007799 นางสาวสายฝน อําพันทอง
62033007800 นายชยพล ศรียศ
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62033007801 นางสาวรินรดา ทับทิม
62033007802 นางสาวอารียา พิมพ�ดี
62033007803 นางขนิษฐา เพ+งพิศ
62033007804 นายพุฒิพรหม นิยมทรัพย�
62033007805 นายนิธิพัฒน� จันทะคาม
62033007806 นางสาวศศิวิภา ไทยประยูร
62033007807 นางสาวขนิษฐา อาภรณ�อักษรกิจ
62033007808 นางสาวลักษมณ ศรีสวัสด์ิ
62033007809 นางสาวฐิติรักน� สุ+มประสงค�
62033007810 นางสาวอินพวรรณ สิงห�หลง
62033007811 นางสาวกาญจนา สงสัย
62033007812 นางสาวทฤฒมน ชูเถ่ือน
62033007813 นางสาวพีรยา วงษ�ทอง
62033007814 นางสาววรรณวิภา ภูรัตนโรจน�
62033007815 นางสาวประทุมพร วงค�สามารถ
62033007816 นางสาวธนาภรณ� ธรรมกูล
62033007817 นางสาววันวิสาข� ชาวไร+อ=อย
62033007818 นายสามารถ มงคลรัตนาสิทธ์ิ
62033007819 นางสาวณัฐสุดา ยังยืนยง
62033007820 นายมนัสวี บ=งพรม
62033007821 นางสาวณัชชารินทร� สังข�พระกร
62033007822 นางสาวชิษณุชา แสงแก=ว
62033007823 นางสาวพิมพ�ชนา ดาราธวัช
62033007824 นายศราวุธ พลอยเกลื่อน
62033007825 นางสาวมาตยา เกิดม่ังมี
62033007826 นางสาวชุติมา นาราภิรมย�
62033007827 นางสาววารุณี นิลนาค
62033007828 นางสาวพัทธ�ธีรา นาคแสง
62033007829 นายรัตนกร โพธ์ิทอง
62033007830 นางสาววนัชพร โอบอ=อม
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62033007831 นางสาวกาญจนา กลั่นเกลี้ยง
62033007832 นางสาวศุภรัตน� เหลืองทองวัฒนา
62033007833 นางสาวนันทพร นิลพันธ�
62033007834 นางสาวสุพรรณี ครุฑโคกกรวด
62033007835 นางสาวพรรณพร พันธุมคุปต�
62033007836 นายศราวุฒิ ดอกสร=อย
62033007837 นางสาวชนิกานต� อบมาลี
62033007838 นางสาวพิมพ�ประไพ พูลสวัสด์ิ
62033007839 นายศิวเรศ ชุมภารี
62033007840 นางสาวพิไลพร แก=วเกิด
62033007841 นางสาวสุภา ธรรมศร
62033007842 นายธนกร สิริกุล
62033007843 นางสาววาสนา รูปสม
62033007844 นายเกริกฤทธ์ิ เกิดฤทธ์ิ
62033007845 นางสาวนันทวัน งามขํา
62033007846 นางสาวผกามาส ลักษมัน
62033007847 นายกิตติพันธ� คล=ายเชย
62033007848 นางสาวเยาวลักษณ� สินลาลับ
62033007849 นางสาวกมลวรรณ ลิ้มเกษตรสกุล
62033007850 นางสาวดวงสมร กลิ่นหอม
62033007851 นางสาวอรนุช นาคทองอินทร�
62033007852 นางสาวไอรดา พงษ�นุช
62033007853 นางสาวณัฐธิชาพร สันโส
62033007854 นางสาวสุณิสา สร=อยทอง
62033007855 นางสาววรัญญา ปฐมสุริยะพร
62033007856 นางสาวระวิวรรณ บุญธรรม
62033007857 นายบัณฑิต ศิริวงศ�
62033007858 นางสาววรัญณีย� วงษ�คลัง
62033007859 นางสาวสุดาลักษณ� โกสิลารัตน�
62033007860 นางสาวนฤมล ศรีสอาด
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62033007861 นายภูริ กล+อมดี
62033007862 นายรัตนพงษ� ครุฑศรีคราม
62033007863 นางสาวธัญวรัตม� ชินนา
62033007864 นายสุรสิทธ์ิ ใจสนธ์ิ
62033007865 นางสาวมัลลิกา ขันม่ัน
62033007866 นางสาวสิราวรรณ เชื้อทอง
62033007867 นางสาวนภัสร แสงทอง
62033007868 นางสาวทิตา เทพสําเริง
62033007869 นายธีรพัฒน� เกษมสิริกาญจน�
62033007870 นางสาวณัฐนิช ศรีนิถิ
62033007871 นายทวีชัย อัศวรังสิตแสง
62033007872 นายสุพัฒน� เอี่ยมพาหล
62033007873 นางสาวอุมาพร ยืนนาน
62033007874 นางสุพรรณณี นามหาสุข
62033007875 นางสาวศิรินทิพย� ศิริคุณ
62033007876 นายณัฐพล ฤกษ�จรัล
62033007877 นายนาวิน หนูรุ+ง
62033007878 นางสาวป?ณฑ�ชนิต แย=มศักด์ิ
62033007879 นางสาวป?ณณธร พรหมมณี
62033007880 นางสาวมาลินี พูลละเอียด
62033007881 นางสาวศศิธร เล=าประดิษฐ�
62033007882 นายภาธร ประพันธ�พจน�
62033007883 นางสาวเนาวรัตน� อุณหกมลพันธ�
62033007884 นางสาวบุษบากร โภคินโอภาสกุล
62033007885 นางสาวจิตตรา แก=วสกุลทอง
62033007886 นายพัฒนพงศ� สมบูรณ�
62033007887 ว+าที่ร=อยตรีหญิงพัชติยา เชียห=วน
62033007888 นางสาวณัฐณิชา วิมุกติพันธุ�
62033007889 นางสาวนันทิดา รื่นเกิด
62033007890 นางสาวรุจิรดา สีลายงค�
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62033007891 นางสาวชนิดาภา มุสิกวัตร
62033007892 นางสาวมุกดา แสงแจ+ม
62033007893 นางสาววาสนา ป?@นน+วม
62033007894 นางสาวชุติมณฑน� มาสวัสด์ิ
62033007895 นางสาวพัชราภรณ� มูลทองสงค�
62033007896 นางสาวณัฐฌา ต้ังถาวร
62033007897 นางสาววรวลัญช� ชิณโท
62033007898 นางสาวนวพร จันทร�นาลาว
62033007899 นางสาวฉัตรฑริกา สายสร=อย
62033007900 นางสาวจิตติมา แสงขาว
62033007901 นางสาวธิดารัตน� วันเพ็ญ
62033007902 นายกิตติพศ แก=วกียูร
62033007903 นางสาวภัสรา ศรีรุ+งเรืองชัย
62033007904 นายอภิเดช คงคาใส
62033007905 นางสาวรุ+งรดิศ พลจันทร�
62033007906 นางสาวกาญจนา พันธุ�เผือก
62033007907 นางสาวจารุวรรณ บุญคุ=ม
62033007908 นางสาวดวงทอง เจริญผล
62033007909 นางสาวรัตนา นามจัด
62033007910 นางสาวกมลวรรณ ปุนยาโพ
62033007911 นายสุเมธา พรหมสุรินทร�
62033007912 นางสาวทัศนีย� อ=อมน=อย
62033007913 นายศราวุธ ตันเปรมวงษ�
62033007914 นายธิติสรณ� ปานชื่น
62033007915 นางสาวปวีพร เสน+ติบัง
62033007916 นางสาวสุภัคชญา เกตุสุริโย
62033007917 นางสาวอภิสราพร คงบุญวิจิตร�
62033007918 นายนิธิ บ=านใหม+
62033007919 นางสาวปMยพร ไชยวิศาล
62033007920 นายเฉลิม พุกภูษา
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62033007921 นางสาวสุมาลี แผนสมบูรณ�
62033007922 นางสาวธนิษฐา สุขศรี
62033007923 นางสาวภัทรสุดา แปRนนาบอน
62033007924 นางสาวกนกวรรณ ทองนาค
62033007925 นางสาวศศิธร วงศ�พันธุ�
62033007926 นางสาวสุพรรณิการ� ยอดระยับ
62033007927 นายมานิตย� สุวรรณ�
62033007928 นายธวัชชัย ทวีนามทอง
62033007929 นายพิชิตชน ชวนนท�พร
62033007930 นายสิรณัฐ กรรณสุทธ์ิ
62033007931 นางสาวกษิรา วริศวรธนา
62033007932 นายอมรเทพ บุญประกอบ
62033007933 นางสาวแสงอรุณ พิณเนียม
62033007934 ว+าที่ร=อยตรีภูวดล ศรีกุมาร
62033007935 นายวศิน อิ่มกระจ+าง
62033007936 นางสาวอรชร ประภาไพฑูรย�
62033007937 นางสาวจุฑาทิพย� คํากลั่น
62033007938 นางสาวพนิตตา เรือศรีจันทร�
62033007939 นางสาวพนิดา อ+วมเจริญ
62033007940 นายอรรสดินทร� จันระภู
62033007941 นางสาวเพ็ญนิภา คงแก=ว
62033007942 นายยศวิน หลวงนุช
62033007943 นางเสาวณี จอมเผือก
62033007944 นางสาวมุขรินทร� กล=าฤทธ์ิ
62033007945 นางสาวนภสร สวีเตียม
62033007946 นางสาวเณศรา ทวีรัตนป?ญญา
62033007947 นายสุวินัย ม่ันนุช
62033007948 นายวิสุทธ์ิ แหวนทองคํา
62033007949 นางสาวปาริชาติ ธรรมรงค�
62033007950 นายธีระวุฒิ ทองดีนอก
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62033007951 นางสาววรรณา สังข�ทอง
62033007952 นางวิยะดา วัชโรทัย
62033007953 นางสาวกนกอร เจริญสุข
62033007954 นางสาวสุกัญญา ชื่นด=วง
62033007955 นางสาวเบญจรัตน� เฉยสวัสด์ิ
62033007956 นางสาวพัชรพร อ+วมบุญมี
62033007957 นางสาวผุสดี กาญจนชลาธร
62033007958 นายสุดทวี วานิชจรัสกิจ
62033007959 นางสาวจุไรรัตน� รื่นพานิช
62033007960 นายพงษ�สิทธ์ิ พวงสุข
62033007961 นางสาววิไลวรรณ ลิ้มทอง
62033007962 นายอัครพล ใจซ่ือ
62033007963 นางสาววาสนา วงศ�สุวรรณ
62033007964 นายชาติภากร มัลละพุทธิรินทร�
62033007965 นายกฤตมุข เกิดพุ+ม
62033007966 นายกิตติพงษ� น=อยมนตรี
62033007967 นายธีร�รัชช� ไตรภูริชสิน
62033007968 นางสาวเกศมณี สาลีแก=ว
62033007969 นางสาวลักษิกา ดอกกะเบา
62033007970 นางสาวศศิไศล ลาภใหญ+
62033007971 นางสาวอัมพิกา จิณะเสน
62033007972 นายอภิชาติ พุ+มกล่ํา
62033007973 นางสาววิลาสินี คุณาบุตร
62033007974 นางสาวอารดา เปรมเจริญ
62033007975 นางสาวอารียา ไชยภักดี
62033007976 นางสาวเบญจรัตน� ศรีเมือง
62033007977 นางสาววิลาสินี สองสี
62033007978 นางสาวสุภลักษณ� เรือนจันทร�
62033007979 นายปริญญ� อยู+สุข
62033007980 นางสาวธนัฏฐา พูลสมบัติ
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62033007981 นางสาววนิดา พิณประภัศร�
62033007982 นางสาวทิพวรรณ ขาวเรือง
62033007983 นายมานะ มาชิต
62033007984 นายรัตนพล แสนหาญ
62033007985 นางสาวอาภาภรณ� หงิมห+วง
62033007986 นางสาวนริศรา ป?ญญาสาโรจน�
62033007987 นางสาวนภัสสร วันเต็ม
62033007988 นายจาตุรงค� จงดี
62033007989 นางสาวจิรวรรณ จันทร�สุข
62033007990 นางสาวกนกวรรณ เจริญถาวรโภคา
62033007991 นางสาวอาภรพรรณ มะโนรมณ�
62033007992 นางสาวณัฏฐ�ภรณ� กิจก=องขจร
62033007993 นางสาวสโรชา สืบดา
62033007994 นางสาวณอานา เจริญรัตน�
62033007995 นายบุญมี ถนอมม่ัน
62033007996 นายปณิธาน ปMติพัทธ�พงศ�
62033007997 นางสาวแก=วกัลยาณ� อิทธิวรพันธ�
62033007998 นางสาวธัญญาลักษณ� เนเรียะ
62033007999 นางสาวแสงอโณทัย แก=วอิ่ม
62033008000 นางสาวกาญจนา เพ็งน=อย
62033008001 นางสุภาภร จันทรัตน�
62033008002 นายชยันโต รุ+งเรืองศรี
62033008003 นางสิริลักษณ� ครึกครื้นจิตร�
62033008004 นางสาวฤทัยกาญจน� ออมสิน
62033008005 นายสุทธิพงษ� สิงขรรักษ�
62033008006 นางสาวธนัทธร ชาติสิงหเดช
62033008007 นางสาวจารุวรรณ� ชื่นฤทัย
62033008008 นางสาวยลลดา ปMSนเกษร
62033008009 นายปรมินทร� พ่ึงเดช
62033008010 นายวัชรินทร� เชิงดี
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62033008011 นายณัฐวัฒน� พุกนวน
62033008012 นางสาวรุ+งรัตน� เทพวัง
62033008013 นางสาวปรารถนา มีคง
62033008014 นายโรธนา เพชรสน
62033008015 นางสาวเกวรินทร� ศิริพันธ�
62033008016 นางสาวกฤษณา จันทร�ทอง
62033008017 นางสาวหนึ่งฤทัย อู+สุวรรณ
62033008018 นางสาวภัครดา เริ่มภักด์ิ
62033008019 นางสาวนิชธาวัลย� พงษานุสรณ�
62033008020 นายอภิวัฒน� คนยืนยง
62033008021 นายพินิจ ดนตรีเสนาะ
62033008022 นายพิมพ�ณดา อภิโชติกัญญารัตน�
62033008023 นายสิรวิชญ� แก=วเกิด
62033008024 นายอนุวัตร แห=วหาญ
62033008025 นายสุรชัย แนบสนิท
62033008026 นางสาวพิชชาภา ทองดี
62033008027 นางสาวณัฐวรรณ ประเสริฐอินทร�
62033008028 นางสาวริสา มาศิริ
62033008029 นางสาวนันท�ธิกาญจน� ฤทธิเทวา
62033008030 นางสาวรตานา หละโหรน
62033008031 นายณรงค�ชัย ดวงแก=ว
62033008032 นางสาวอรณิชา ปลื้มไสยาสน�
62033008033 นางสาวนลินี หอมสุวรรณ
62033008034 นายกฤตภาส แสงประเสริฐ
62033008035 นางพนิดา พวงมาลา
62033008036 นางสาวจุฑามาศ ผลศรีธิ
62033008037 นางกรณิศา สุภารส
62033008038 นางสาวชนกนันท� นาทุ+งมล
62033008039 นางสาวปภาวดี ไชยวรรณ�
62033008040 นางสาวมณีรัตน� เอี่ยมสําอางค�
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62033008041 นายปฐมพร บัวลาด
62033008042 นางสาวเสาวณี อุบลราช
62033008043 นางสาวชนิภา เอี่ยมสกุลรัตน�
62033008044 นางรสสุคนธ� อุดธรรมใจ
62033008045 นางสาวสุรีย� อินทร�แจ=ง
62033008046 นางสาววิมนต� ป?ญญาศานติ
62033008047 นายณัฐเดช บํารุงเขตต�
62033008048 นางสาวกนกพร เพ็ชรศรี
62033008049 นางสาวธนารีย� อุปยโส
62033008050 นางสาววิภา หงษ�เวียงจันทร�
62033008051 นางสาวสุพัตรา เกษมสุขไพศาล
62033008052 นายก=องภพ มรกฏจินดา
62033008053 นางสาวกุลธิดา ทวีวงษ�
62033008054 นางสาวพรชนก สุกใส
62033008055 นายนครินทร� นพสงค�
62033008056 นางสาวสุปราณี สําเริงราษฎร�
62033008057 นางสาวสุพรรณิการ� กิตติลิขิตศักด์ิ
62033008058 นางสาวนุสรา แซ+เตียว
62033008059 นางสาวสิริพา นาคนาคา
62033008060 นายพิชัย ดําทะมิส
62033008061 นางสาวอารียา ใจแข็ง
62033008062 นางสาวชนพร ชาวเมือง
62033008063 นางสาววนิดา จันทร�สมบูรณ�
62033008064 นายเจษฎา ประทีป
62033008065 นางสาววิภาพร รุ+งเรือง
62033008066 นางสาวณัฎฐ�จรินทร� ทองอร+าม
62033008067 นางสาวชลนิดา พยาบาล
62033008068 นางสาวจีรานันท� ทรงเที่ยง
62033008069 นางสาวปรียาภรณ� พูลศักด์ิ
62033008070 นางสาวอลิตา โตทรัพย�
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62033008071 นางสาวกนกพร ช+างทอง
62033008072 นายณรงค� กล่ําทอง
62033008073 นางสาวพรพรรณ� ใจคน
62033008074 นางสาวศรีไพร ทือเกาะ
62033008075 นางสาวป?ทมา แสงสร=อย
62033008076 นางสาววณาพร สวัสด์ิพนาไพร
62033008077 นายกิตพล เส็งดอนไพร
62033008078 นางสาวสกุณา พงษ�ศิริ
62033008079 นายวรรณพร ตรีพร
62033008080 นางสาวบุญญรัตน� จํานงค�ถ=อย
62033008081 นางสาวสายรุ=ง รับภู
62033008082 นางสาวสุดารัตน� เนื้ออ+อน
62033008083 นางสาวจันทรา โรจนพงษ�
62033008084 นายชุติพงศ� มณีตัน
62033008085 นางสาวอาทิตยา ด=วงขํา
62033008086 นายนิตินัย สุกสี
62033008087 นางสาวพัชราพรรณ พิมพา
62033008088 นางสาวชโลธร ลิ้นทอง
62033008089 นางสาวอมรรัตน� สนะพันธุ
62033008090 นายอนุชา ทิมทับ
62033008091 นางสาวธัญญาภรณ� ก้ัวะห=วยขวาง
62033008092 นางสาวปาริชาติ บุญชูช+วย
62033008093 นางสาวมนฑกานต� เดชอิ่ม
62033008094 นายธนสันต� ทัตธมนันท�
62033008095 ว+าที่ร=อยตรีวรินทร วิลัยศรี
62033008096 นางสาวขวัญศิร�ญา ศรีตรีเวทน�
62033008097 นายอภิเดช พรโสภิณ
62033008098 นางสาวสุชาดา บัวงาม
62033008099 นางสาวมลธริณา ย้ิมแย=ม
62033008100 นางสาวกมลนัทธ� ไร+เจริญทรัพย�
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62033008101 นายอนิรุต พุกพบสุข
62033008102 นางสาวสาริณี แก=วเกิด
62033008103 นางสาวพิตรพิบูล พูม+วง
62033008104 นางสาวมนทิราลัย เวชโกศล
62033008105 นายเติมพล ทองสุทธ์ิ
62033008106 นายชานนท� ล+าบ=านหลวง
62033008107 นางสาวทับทิม พุทธา
62033008108 นางสาวธมลกัญ ลาเคน
62033008109 นางสาวสมฤทัย สะทองขน
62033008110 นางสาวกุสุมา ศรีตองอ+อน
62033008111 นายศิวกร ทองนุ+ม
62033008112 นางสาวประทีป เพ+งไพฑูรย�
62033008113 นางสาวอธิตญา แสงเจริญ
62033008114 นางสาวจิตติมา สุขรัตน�
62033008115 นายธีระภัทร มุทธากาญจน�
62033008116 นางสาวพนิดา ผ+อนจัตุรัส
62033008117 นางสาวแจ+มจันทร� เหล+าหลํา
62033008118 นางสาวขวัญชนก เพชรรัตน�
62033008119 นายไท โพธ์ิชัย
62033008120 นางสาววิรัลย�พัชร หอมยืน
62033008121 นางสาวชลธิชา เปลี่ยนสมัย
62033008122 นายภูวนิษฐ� สีมาวงศ�
62033008123 นางสาวปวีณา จรรยาลักษณ�
62033008124 นายอุรุพงษ� สุขสวัสด์ิ
62033008125 นายธณัฐ พวงนวม
62033008126 นางสาวสุพรรณี แก=วแจ=ง
62033008127 นายสุริยา ชิดเอื้อ
62033008128 ว+าที่ร=อยตรีธรรมรัฐ แก=วสว+าง
62033008129 นางสาวธัญญารัตน� นาคโชติ
62033008130 นายสุริยา ชูวงศ�วาลย�
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62033008131 นางสาวประภัสสร กล=าหาญ
62033008132 นางสาวสุประภา ล้ําเจริญทรัพย�
62033008133 นายพีระพงศ� ชํานาญกิจ
62033008134 นางสาวพิมพ�วิภา ธนะพิสิฐ
62033008135 นางสาวเบญจรงค� ธัญญเจริญ
62033008136 นางสาวชนิดา พุ+มชัง
62033008137 นางสาวศรัณยา ภู+จีบ
62033008138 นางสาวธวรินทร� ศรีอัมพร
62033008139 นายอมรเทพ คงสุวรรณ
62033008140 นางสาวอวัสดา พรรณกุลบดี
62033008141 นางณภาภัช อ+อนศรี
62033008142 นางสาวธันยรัชญ� ศรีสวัสด์ิ
62033008143 นางสาวพภัสสรณ� เซ่ียงเห็น
62033008144 นางสาวสุธิตา เด+นดวง
62033008145 นางสาวจิดาภา วรรณขํา
62033008146 นายกฤษณะ ศรีอนันต�
62033008147 นางสาวปาจารีย� นาคเอี่ยม
62033008148 นางสาวพรวลัญช� แก=วสอาด
62033008149 นายไตรรัตน� จันทร�มาศ
62033008150 นายกฤตนัย สุรินธิวงศ�
62033008151 นางสาวณัฐสิมา นาคบุตร
62033008152 นางสาวนงลักษณ� พินิจ
62033008153 นางสาวธนาภรณ� อุบลภาพ
62033008154 นางสาวสมิทธ์ิตรา ศรีนิ่ม
62033008155 นางสาวปกฉัตร ทองมี
62033008156 นางสาวณัฐณภัทร� ธิปาง
62033008157 นางสาวกฤติกา แซ+ลี้
62033008158 นางสาวเปรมิกา มีเปรม
62033008159 นางสาวสุพัตรา ชะฎาดํา
62033008160 นางมุจลินท� งามเหมือน
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62033008161 นางสาวสนธยา เห็นประเสริฐ
62033008162 นางสาวพิลาวรรณ ทัพชัย
62033008163 นายฐิรวัฒน� แก=วบุญเพ่ิม
62033008164 นางสาวธารวิมล แสวงงาม
62033008165 นางสาวศิรินกรณ� กาญจนคีรีรัตน�
62033008166 นายวีรวัฒน� ไชยอาษา
62033008167 นางสาววลัญช�รัตน� แววสง+า
62033008168 นางสาวอภิญญา ปราโมทย�
62033008169 นายวรวุฒิ แสงส+ง
62033008170 นายฐิติพันธ� อินทร�เสวก
62033008171 นางสาวศศิธร ทองคล้ํา
62033008172 นายวีรชิต ทรัพย�ส+งเสริม
62033008173 นางสาวทัชชกร สุขวัฒน�
62033008174 นางสาวรัตติกรณ� ขันแก=ว
62033008175 นางสาวอรอนงค� เขียวฉอ=อน
62033008176 นายทัตพงศ� พูลสิน
62033008177 นางสาวชนกานต� ต้ังพรนพคุณ
62033008178 นายปฐมพัฒน� แสงทอง
62033008179 นางสาววรรณา อ่ําศรี
62033008180 นางสาวพิมพ�ชนก มณีวุฒิวรสกุล
62033008181 นางสาวธวัลรัตน� สุวรรณธรรมา
62033008182 นางสาวภณิดา สินชัย
62033008183 นางสาวอรพรรณ คล=ายพงษ�
62033008184 นางสาวธนาภา ม่ันสุขผล
62033008185 นางสาวกมลวรรณ นิตอินทร�
62033008186 นางสาวสุพจนีย� ลิขิตอําไพพรรณ
62033008187 นางสาวสุธิดา แคใหญ+
62033008188 นายวสันต� ทองมา
62033008189 นางสาวพัชรพร สวรรณ�ล้ํา
62033008190 นางสาวพิมพ�ณัฐ วัฒนสุคนธ�
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62033008191 นางสาวศิริกัญญา พงษ�ลิ้ม
62033008192 นางสาววนิชชุดา เตชนวพันธ�
62033008193 นางสาวคณิดา จงแช+มช=อย
62033008194 นางสาวพัทธ�ธีรา บูชาวงศ�ภิวัฒน�
62033008195 นางสาวธิดารัตน� ริยาพันธ�
62033008196 นายพชรพล แพรสิน
62033008197 นางสาวจุรีรัตน� จิระรัตนอารีย�
62033008198 นายวรพงศ� หาดทวายกาญจน�
62033008199 นางสาวสุนันทา พุกสุข
62033008200 นายธีรพงษ� มณีวรสิทธ์ิ
62033008201 นางสาววนิดา จ=องสาระ
62033008202 นายภาณุพงศ� มาศกสิน
62033008203 นางสาวสกาววรรณ แสงตะวัน
62033008204 นางสาวณัฐนันท� สุขสงวน
62033008205 นางสาวสร=อยสุดา ซ่ือสัตย�
62033008206 นางสาวปMยมาศ ม+วงสวย
62033008207 นางสาวอินธุอร ศุภโสภณ
62033008208 นางสาวพิชญา เทียนภู+
62033008209 นายปาณัสม� พันธเสน
62033008210 นายอนิรุจ รีเรียบ
62033008211 นางสาวกนกพร สิทธิกรโสมนัส
62033008212 นางสาวรัชนู ประยูรเจริญชัย
62033008213 นางสาววีณ�ณัชชา ศุภโชติวัฒนะสิริ
62033008214 นางสาวรุสวรรณา ปล+องหอย
62033008215 นายณภัทร พุฒนาค
62033008216 นางสาวสรีรัตน� เทพสําเริง
62033008217 นางสาวอักษราภัค รุ+งลิขิตเจริญ
62033008218 นางสาวนภัทร คชพงษ�
62033008219 นายทับทิมทอง นิ่มสวาท
62033008220 นายสมพงษ� แก=วโกสุม
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62033008221 นางสาววรรษชล กลัดเกษา
62033008222 นายอนุภัทร เซ่ียงฝู
62033008223 นายธีระวัฒน� จันทอง
62033008224 นางสาวธัญชนก แก=วชมเชย
62033008225 นายบุญมี หลําเพิกสืบ
62033008226 นางสาวเนตรนภา แก=วสาสุข
62033008227 นางสาวภัทรวดี หนูชุม
62033008228 นางสาวอารีย� ป?@นจ่ัน
62033008229 นางสาวขจีพรรณ อังกูรอัจฉรา
62033008230 นางพิกุล นากสุก
62033008231 นายภานุวัตร แก=ววิชิต
62033008232 นายวีรภัทร อรรถมานะ
62033008233 นางสาวศรินทิพย� ยามพิชัย
62033008234 นายกีรติกา สุขศิริ
62033008235 นางสาวนนทกานต� เกิดปRาน
62033008236 นางสาวอมลวรรณ ดวงแก=ว
62033008237 นางสาวพณิพิมพ� คุ=มไกรสร
62033008238 นางสาวธิมาพร ดุษดีพันธ�
62033008239 นางสาวศุภกาญจน� พ้ืนนวล
62033008240 นายณัฐกิจ บุญครอง
62033008241 นางสาวณันธิญา จารนัย
62033008242 นางสาวศิรินภา อินสา
62033008243 นางสาววารุณี แท+นมณี
62033008244 นางสาวจินตนา ม+วงป?@น
62033008245 นางสาวณัฐพัชญ� ศุภมงคลชัยสิริ
62033008246 นางสาวกัณณิกา ขันติปกรณ�กุล
62033008247 นางสาวขวัญฤทัย โยธารักษ�
62033008248 นายขจรเดช กังเจริญวัฒนา
62033008249 นางสาวสุกัญญา นิยมญาติ
62033008250 นางสาวมาริสา แขวงอินทร�
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62033008251 นายชิณวัฒน� พันธุ�แสน
62033008252 นายอํานวย ทับโชติ
62033008253 นายอุดมรัตน� อิสภาโร
62033008254 นายกิตติพงษ� ศรีทอง
62033008255 นางสาวณัฐพร ทองประศรี
62033008256 นายอนันต� เย่ือใย
62033008257 นายณพัทธ�พล นริศวร�ภาคิน
62033008258 นางสาวกัลยรัตน� พุ+มฉายา
62033008259 นางสาวกรกนก สามบุญเที่ยง
62033008260 นางสาวชิดชนก อุทัย
62033008261 นายสุดใจ เหรียญนาค
62033008262 นางสาวชุติมา ทับวิชา
62033008263 นายพิทักษ� พูลสวัสด์ิ
62033008264 นายพัฒนพันธ� พ+วงพี
62033008265 นางสาวกิตติยา หงษ�เวียงจันทร�
62033008266 นายอังกฤษ สมนาม
62033008267 นายนเรนทร�ฤทธ์ิ ปานฉลอง
62033008268 นายบุลากร พงษ�ทอง
62033008269 นางสาวเกศราภรณ� หวังวิทยาวิวัฒน�
62033008270 นายนัทธพงศ� คุณวงค�
62033008271 นายภานุพัฒน� มะลิเลื้อย
62033008272 นางสาวปริยาภรณ� หลิบนุกูล
62033008273 นางสาวจิณัฐฌา บุญยะประทีป
62033008274 นางสาวยุวลักษณ� อินนา
62033008275 นางสาวนิรชา อุยนาคธรรม
62033008276 นางสาวญาณิศา อรุณรัตน�
62033008277 นางสาวรักษ�ขวัญ บัวบูชา
62033008278 นางสาวจิราวรรณ สงเกลี้ยง
62033008279 นางสาวนิรัชพร กรุณกรุด
62033008280 นางสาวลัดดาวัลย� ทับเนียม
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62033008281 นางสาวกนกวรรณ รวดเร็ว
62033008282 นายชาตรี พรหมจรรย�
62033008283 นางสาวธาดารัตน� นาคสังข�
62033008284 นายอัศวิน ทองแดง
62033008285 นางสาววีรนุช ตุ+นสวัสด์ิ
62033008286 นายพีรพล ยงอยู+
62033008287 นางสาวทิพาวัลย� ศรีต+างวงษ�
62033008288 นางสาวจิราพร เหลืองตระกูล
62033008289 นายอานนท� ดีหม่ืนไวย
62033008290 นางสาวนฤมล คําหอม
62033008291 นายฐิตเมธี สุวรรณธรรมา
62033008292 นางสาวพัณณ�ชยา ศิริศักด์ิวรกุล
62033008293 นายณัฐพล เสือเฒ+า
62033008294 นางสาวณัฐธิดา มากมูล
62033008295 นางสาวมธุรส โพธิสิทธ์ิ
62033008296 นางสาวสมจิตร เชื้อชาติ
62033008297 นางสาวทิพย�อักษร สืบวงศ�
62033008298 นางสาวสิริณัฏฐ� บุญแก=ว
62033008299 นายกานต� ภิญโญธนาคม
62033008300 นางสาวอบเชย บูรณะพิทักษ�
62033008301 นางสาวชญานิศา พิบูลแถว
62033008302 นายสิริภาส มีสุข
62033008303 นางสาวสุตาพร พวงไม=
62033008304 นางสาวนุสรียา ดาวเรือง
62033008305 นายดุลยวัต ผิวทองดี
62033008306 นางสาวจิราพร รัตนภักดี
62033008307 นางสาวอัญชนา แสงศรี
62033008308 นายจิรายุทธ ยอดย่ิง
62033008309 นางสาวพัชรี ทองไทย
62033008310 นางสาวก่ิงกาญจน� ฟ?กทอง
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62033008311 นางสาวกชพร เวชไวกิจ
62033008312 นางสาวทิพวรรณ สีเหลือง
62033008313 นางสาวชวนันท� นิยม
62033008314 นางสาวญาณี นาไชย
62033008315 นายพิชัยยุทธ์ิ หนูศรีแก=ว
62033008316 นางสาวสุพรรษา เห็นบริสุทธ์ิ
62033008317 นางสาวพนิดา เรืองบุญญา
62033008318 นางสาวปาริฉัตต� สวนพานิชย�
62033008319 นางสาวพิมพร พรมมา
62033008320 นายขจร ป?@นหยา
62033008321 นายอานนท� ทับทิม
62033008322 นางสาวสุชาดา กลิ่นบัวขาว
62033008323 นางสาวจินดา ทับอ่ํา
62033008324 นางสาววนากาญจน� รัตโนดม
62033008325 นางชนิตรา ทองเปPSยมญาติ
62033008326 นายสิทธิพล ธิติโชติรส
62033008327 นางสาวพิชชาภา พรมสวัสด์ิ
62033008328 นางสาวกชกร แก=วสุวรรณ
62033008329 นางสาวรติรัตน� ศรีเกษม
62033008330 นางสาวญาณิศา ขุนนาม
62033008331 นางสาวพิมพ�สินี ปานแก=ว
62033008332 นายลือชัย ใจอดทน
62033008333 นางสาวพรสวรรค� พ+วงสมจิตร
62033008334 นางสาววีนัส เต็มฟอม
62033008335 นางสาวพิชญา เรืองสินศักด์ิ
62033008336 นายอภิโชค รอดมณี
62033008337 นางสาวณัฐพร ปฐวีพนาสณท�
62033008338 นางสาววัชราภา แม+นปYน
62033008339 นางสาวบุษยมาศ ฉลองบุญ
62033008340 นางสาวศศิธร มงคล
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62033008341 นางสาวกุลกมล ธนะโพธา
62033008342 นางสาวกาญจนา วิชชุตเวส
62033008343 นางสาวสุภัสสรณ� สืบบุก
62033008344 นางสาวฉลองรัตน� แจ=งพะเนียด
62033008345 นางสาวรุจิรดา พุฒิตรีภูมิ
62033008346 นางสาวชญาภา ทรงศรีเจริญ
62033008347 นายสงกรานต� มะโนปา
62033008348 นายยงยุทธ ตาสาย
62033008349 นายสมชาย สุดใจดี
62033008350 นางสาวพิมพ�ใจ เทพอุฐ
62033008351 นายกฤติน อุดมรัตนโชติ
62033008352 นายชลทิต ทรัพย�แก=วยอด
62033008353 นายชลธี ทองแคล=ว
62033008354 นางสาวรสรินทร� ปPSแก=ว
62033008355 นางสาววิไลพร สุรินทะ
62033008356 นายคงศักด์ิ ไทยถานันดร�
62033008357 นางสาวธัญพิชชา ระรวยทรง
62033008358 นายกิติพงศ� ตรังคบุรีรัตน�
62033008359 นายศตโชติก� อัครสุวรรณกุล
62033008360 นางสาวอชิรญา ธนาเดชภากร
62033008361 นางสาวสาธิมา วงศ�พนิตกุล
62033008362 นางสาวมาลัย ชิขันติ
62033008363 นางสาวดวงแก=ว นาคประนม
62033008364 นางสาวศินาลักษณ� ฉางทอง
62033008365 นางสาวนารีรัตน� พู+กลั่น
62033008366 นายธีร� เรืองฉาย
62033008367 นายภัทตพล นวนแปง
62033008368 นางสาวจิรภา รูปสวยดี
62033008369 นางสาวนฤมล สระหงษ�ทอง
62033008370 นายวัชรพล สมบูรณ�
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62033008371 นายธนวรกฤต วิธูชุลี
62033008372 นางสาววรรณพร สืบสิงห�
62033008373 นายอรรคเดช บัวบาล
62033008374 นางสาวบวรลักษณ� สุขประเสริฐ
62033008375 นางสาวธนัชพร ทับทิมศรี
62033008376 นางสาววิรมณ เปPSยมลาภโชติกุล
62033008377 นายนัฐศาสตร� ฤกษ�วรรณ
62033008378 นายกิตติพันธ� ชมดี
62033008379 นางสาวธนัชชา ขยันงาน
62033008380 นายกรกต พิศาลรัตนคุณ
62033008381 นายอนุสรณ� ศรีภูธร
62033008382 นางสาวฐาปนี เจียดอนไพร
62033008383 นายวัชรวีร� ภักดี
62033008384 นางสาวรุจิรา จันทร�ชูกลิ่น
62033008385 นายสิทธา วิวัฒน�ภาสวร
62033008386 นายธีรยุทธ ตอซอ
62033008387 ว+าที่รัอยตรีหญิงศิริพร ขจรวโรภาส
62033008388 นายจักรพันธ� พานทอง
62033008389 นางสาวดารารัตน� สวนชํานิ
62033008390 นายวีรภัทร ชัยชนะ
62033008391 นางสาวกรวรรณ แปRงหอม
62033008392 นางสาวอนงนาฎ อารมณ�เมือง
62033008393 นายนพพล พรหมชาติ
62033008394 นายวันชนะ ชื่นใจ
62033008395 นางสาวจินตหรา มองขุนทด
62033008396 นายจิรายุทธ� พฤฒาลิขิต
62033008397 นายรณกฤต จงประเสริฐ
62033008398 นายปริชญา นิธิปฏิคม
62033008399 นางสาวจรรจิรา แข+งเพ็ญแข
62033008400 นายปฐมพร เนียมโดด
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62033008401 นางสาววรัญญา กรีธาธร
62033008402 นางสาวศิริรัตน� โปร+งทอง
62033008403 นายทิปไตย โชยะสิทธ์ิ
62033008404 นางสาวอัจฉราภรณ� นรภัทรคุณานนณ�
62033008405 นางสาวเพชรรุ+ง ขาวสะอาด
62033008406 นายภาสวิชญ� เบญจกิจนิธิ
62033008407 นางสาววนิดา ยงยืน
62033008408 นางสาวศันสนีย� ประกายวิชากุล
62033008409 นางสาวปรียาเรศ สิมสิน
62033008410 นางสาวปรัชญา วิจิตรจรรยาเลิศ
62033008411 นางสาวภาวิณี นะพะวาน
62033008412 นางสาวชฏาพร สวัสดี
62033008413 นายธวันชัย ศรีพิทักษ�ดํารง
62033008414 นางสาวสวรรยา แซ+เท+ง
62033008415 นางสาวสุภัทรา บุญหู=
62033008416 นางสาวปาลิดา ไพร+พล
62033008417 นายจิรัฏฐ� ยอดขําใบ
62033008418 นางสาวนวพร หลิมประเสริฐ
62033008419 นางสาวคัคนานต� หลั่งทรัพย�
62033008420 นางสาวนฤมล ศรีนวล
62033008421 นายวัชรพงศ� สมีน=อย
62033008422 นางสาวจารุวรรณ จิตภูธโรจน�
62033008423 นางสาวฐานิกา อิ่มใจ
62033008424 นางสาวจุฑารัตน� พ่ึงแผน
62033008425 นางสาวนวลนภา ขําทวี
62033008426 นางสาวอรพรรณ ทองเทียม
62033008427 นางสาวธนัฐตา แผนสมบูรณ�
62033008428 นางสาวสิริวิมล โนทะยะ
62033008429 นายอภิเชษฐ� จันทรพงษ�
62033008430 นางสาวอารยา ตรีทศ
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62033008431 นางสาวสิยากร คําพิมพ�
62033008432 นางสาวกมลศรี ภิรมย�โต
62033008433 นายเกรียงศักด์ิ ยังสุข
62033008434 นางสาวสโรชา เนียมซุ+น
62033008435 นายสุทธิรักษ� กุ+ยฮวยเต่ีย
62033008436 นางสาวสิริกัญญา อนุตธโต
62033008437 นางสาวสุพรรษา ไม=จันทร�
62033008438 นางสาวพิมลภัทร� ฐิติเกษมพันธุ�
62033008439 นางสาวชลธิชา กะโห=ทอง
62033008440 นางสาวอัญชลี สํารวมจิตร�
62033008441 นางสาวพัชราวรรณ เม+นแต=ม
62033008442 นางสาววรรณวิภา แซ+อึ๊ง
62033008443 นางสาวเมธินี บุญรอด
62033008444 นางสาวอัจฉรา พิมผาสุด
62033008445 นายจักรี รุ=งทอง
62033008446 นางสาวเกศสุดา ไตรสูงเนิน
62033008447 นางสาวชลดา คําประกอบ
62033008448 นางสาวกรรณิการ� เนตร�สว+าง
62033008449 นางสาวศศิพิมพ� ภู+ระหงษ�
62033008450 นางสาวพรสุดา พจน�ธนกรกุล
62033008451 นางสาวชนากานต� เทียนคํา
62033008452 นางสาวชมพูนุช อินวิน
62033008453 นายประสพชัย สังข�สายศิริกุล
62033008454 นางสาวเบญจกาญจน� กล=าหาญ
62033008455 นางสาวสุวรรณา บวบหอม
62033008456 นางสาววิลาวัณย� จันทรัตน�
62033008457 นายศรัญญ� บุญเดช
62033008458 นางสาวนวรัตน� อินทร�ดิษฐ�
62033008459 นายสัจพร จันทร�ชูศรี
62033008460 นางสาววัชราภรณ� ทองดอนน=อย
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62033008461 นางสาวเจนจิรา กาญจนการไกร
62033008462 นางสาวพกาวรรณ หงษ�น=อย
62033008463 นางสาวอุมาพร จงประสิทธ์ิ
62033008464 นางสาววรรณิศา เมฆป?@น
62033008465 นางจันทิมา จันทร�ลาด
62033008466 นายธนวินท� ทองอําไพ
62033008467 นางสาวณัฐริยา แก=วแสงงาม
62033008468 นายภาณุรัก จุ=ยสําราญ
62033008469 นางสาวศศิวิมล คงอยู+เย็น
62033008470 นางสาวภัทรธิดา ภัทรโกมลศิริ
62033008471 นายสืบพงศ� ใบแย=ม
62033008472 นางสาวพัชนีญา พระเดโช
62033008473 นางสาวภัทราภรณ� ทวีศักด์ิเจริญผล
62033008474 นางสาวศิริวรรณ โมกกงจักร
62033008475 นายเสกสรร วรรณสิงห�
62033008476 นางเสาวลักษณ� บุญจันทร�
62033008477 นางสาวนันทิพร ลิมปWวัฒนกุลธร
62033008478 นางสาวอรณิชา จันทร�สังข�
62033008479 นางสาวมะลิวรรณ โม=ศรี
62033008480 นายสิริพัฒน� เภาประเสริฐ
62033008481 นางสาวสัตตบงกช ฉัตรวรานนท�
62033008482 นางสาวณัฐชา หูเขียว
62033008483 นางสาวตีรณะ ธามฐานัส
62033008484 นางสาวปานหทัย ทําสะอาด
62033008485 นางสาวสุพัชชา สุคนธา
62033008486 นายสรธร เก=าเอี้ยน
62033008487 นางสาวนฤมล บุญหาญ
62033008488 นางสาวณัฐชนก ผ+องเกตุ
62033008489 นายสุภวิต พราหมณ�อนงค�
62033008490 นางสาวสุชาดา เจ้ียมดี
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62033008491 นางสาวกรรณ�ญวรรณ เสมฉาย
62033008492 นางสาวกันยาวีร� บุญเรือน
62033008493 นางสาวนันทิชา ลําดวน
62033008494 นางสาวธิดารัตน� พรหมงาม
62033008495 นางอุทุมพร บุญไชยยงค�
62033008496 นางนงลักษณ� แสนพรม
62033008497 นางสาวสุรีย�พร สุดลาภา
62033008498 นางสาวสุนิษา ศรีวิลาศ
62033008499 นางสาวป?ทมาพร กุลอภิรักษ�
62033008500 นายเรืองยศ เยาวภักด์ิ
62033008501 นางสาววนัชพร เสืองาม
62033008502 นายมาฆภัทร ขาววิเศษ
62033008503 นายไกรวุฒิ จิตตุรงค�อาภรณ�
62033008504 นางสาวอณุพร เพชรศรีโชติ
62033008505 นางสาวเมธาพร เอี่ยมสม
62033008506 นางสาวภัทรวดี กาเหย็ม
62033008507 นางสาวนันทิยา แซ+ลี้
62033008508 นางสาวณรินทร�ธร เอี่ยมสะอาด
62033008509 นางสาวสิริรัตน� แก=วนุ=ย
62033008510 นางสาวอนุธิดา เล็กท+าไม=
62033008511 นายปMยะ พลอยม+วง
62033008512 นางสาวฝ?นดี ทูลเศียร
62033008513 นางสาวดวงพร บุญส+ง
62033008514 นางสาวมุจลินทร� ภู+มาลัย
62033008515 นายภานุวัฒน� ชื่นชม
62033008516 นางสาวสุภาวดี เซ่ียงฉิน
62033008517 นายธนายุทธ ต+อซอน
62033008518 นางสาวจิราวรรณ แจ=งวงศ�
62033008519 นางสาวโสภิตา ดวงดาว
62033008520 นายญาณพล กําจรกิตติคุณ
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62033008521 นายณัฐพงศ� ช=างนะ
62033008522 นางสาวสาวิตรี ดวงสีใส
62033008523 นายสิทธิกรณ� ไชยมะณี
62033008524 นางสาวดวงฤดี รอดบุญนํา
62033008525 นางสาวกฤติพร จันทะมา
62033008526 นายนพรัตน� บุญปลูก
62033008527 นางสาวรุ+งนภา มีกํ่า
62033008528 นางสาวกนกพร ปฐมเพทาย
62033008529 นายชายันต� ชาวบ=านโพธ์ิ
62033008530 นางสาวณัฐธิดา จรัสดี
62033008531 นางสาวจรัสพร เปลี่ยนขํา
62033008532 นางสาวเพ็ญนภา แย=มรัศมี
62033008533 นางสาวเพ็ญศรี สุทธิสน
62033008534 นางสาวอังสุนา จันทร�ทะระ
62033008535 นางสาวจุฑามาศ ล=อมน=อย
62033008536 นางสาวธนิดา หอมฟุRง
62033008537 นางสาวณฐมน เณรจาที
62033008538 นางสาวเอมวรา จารุจินดา
62033008539 นางสาววันดี รอดไสว
62033008540 นางสาวภัทรา อาจเอื้อม
62033008541 นางสาวกมลวรรณ ทวีพงษ�
62033008542 นางสาววีลาพร สัมมาขันธ�
62033008543 นายสุรศักด์ิ ม่ันคง
62033008544 นายวีระชัย กองกุณะ
62033008545 นางสาวสุกัญญา ช+วยสุข
62033008546 นางสาวจุฑามาศ บุญแส
62033008547 นายณัฐวุฒิ หรือโอภาส
62033008548 นายสิทธการย� ต้ังสันทัศน�กุล
62033008549 นางสาววนาลี ทองดอนเอ
62033008550 นางสาวปาริชาติ รอดภัย
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62033008551 นายพิชิต รัดดี
62033008552 นางสาวอัจฉรา เพียภักด์ิ
62033008553 นายป?ญจพล ศุภมิตร
62033008554 นายสาโรจน� พุทธโอวาท
62033008555 นายกฤตเมธ สายหมี
62033008556 นางสาวคุณิตา อนุเคราะห�
62033008557 นางสาวสลักฤทัย ช+วยคํา
62033008558 นางสาววรรณพร ทองเกิด
62033008559 นางสาวไพลิน ดาวอุบล
62033008560 นางสาวนาราภัทร ช=างสี
62033008561 นายวีระพล พ่ึงพันธ�
62033008562 นางสาวณัชชา กล่ําโหมด
62033008563 นางสาวธารี จ+าทอง
62033008564 นางสาวธมนวรรณ อั๋นประเสริฐ
62033008565 นางสาวปาณิสรา พวงบุบผา
62033008566 นางสาวณัฐธยาน� แก=วกอง
62033008567 นางสาววรรณกาญจณ� ค้ิวศรีประเสริฐ
62033008568 นางสาวเกศแก=ว บุญลือแก=ว
62033008569 นายสุเพชร โถทอง
62033008570 นางสาวรัศมี น้ําแก=ว
62033008571 นายบูรณ�พิภพ เลิศสุชาตวนิช
62033008572 นายนวรัตน� ตันติธัญญพงษ�
62033008573 นายจารุวัตร หล+อเจริญ
62033008574 นางสาวมนัญญา โค=วสกุล
62033008575 นายรัฐกิตต์ิ รวีรัฐเกียรติ
62033008576 นางสาวศิริวรรณ กรกุมปYน
62033008577 นางสาวรัตติกาล ประเสริฐลาภ
62033008578 นางสาวกนกกร ศิริพิน
62033008579 นายพลวัต รอดคล=าย
62033008580 นางสาวขวัญฤดี โอสถ
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62033008581 นางสาวป?ทมาพร ปRานทอง
62033008582 นางสาววรรณภา ปานชง
62033008583 นายสุทัศน� นาคนุ+ม
62033008584 นางสาวจุฑามาศ พาหาญ
62033008585 นายณัฐภูมิ รักเจริญ
62033008586 นายวรเทพ พรหมวิจิตร
62033008587 ว+าที่ร.ต.วสันต� สหชัย
62033008588 นางสาวพชรพร กล่ํามอญ
62033008589 นางสาวศิริพร อาจคง
62033008590 นางสาวชมพูนุช ลอยเลี้ยง
62033008591 นายพัชรพฤกษ� ผาโพธ์ิ
62033008592 นางสาวพัชรมัย อ+อนจันทร�
62033008593 นายภูมิพัฒน� ตันติสุขารมย�
62033008594 นายเพชร วงศ�อัยรา
62033008595 นายทศพล ทองลา
62033008596 นายปฐมพงษ� สุขรัตนสกุล
62033008597 นางสาวฐานิต ทนงธนะชัย
62033008598 นางสาวพรรทิชา ทองดอนน=อย
62033008599 นางสาวอักษราภัค โพธิยา
62033008600 นางสาววาสนา คําโหย
62033008601 ว+าที่ร.ต.กิตติภูมิ เรืองฤทธ์ิ
62033008602 นางสาวกันจ�ณิฐิตรา หริรักษ�
62033008603 นางสาวศรัณยา เสง่ียมพันธ�
62033008604 นางสาวรวีวลี ฐิติสุวรานนท�
62033008605 นางสาวลักษมี ทองดี
62033008606 นายกฤษณะ บุญแก=ว
62033008607 นางสาวศศิวิมล ขําอาจ
62033008608 นางสาวพิกุล สําเภาแก=ว
62033008609 นายกฤตเมธ อุ+นโชคดี
62033008610 นางสาววรนุช แซ+จิว
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62033008611 นางสาวปาตีนิง กาโซ
62033008612 นางสาวฉันท�ฉัตร ว+องไว
62033008613 นายธีรพัฒน� แสงโพลง
62033008614 นางสาวลลิตา ย้ิมใหญ+
62033008615 นางสาวมานิดา เทพสุวรรณ
62033008616 นางสาวผกาวัลย� มีอยู+
62033008617 นางสาวธนัฏฐา เส็งสาย
62033008618 นางสาววรรณนิภา แก=วเสือ
62033008619 นางสาวภาวินี รุจิชานันทกุล
62033008620 นางสาวกานต�สุดา ก=วยไข+มุข
62033008621 นางสาวกัญญารัตน� อยู+แท=กูล
62033008622 นางสาวน้ําฝน เขียวเกตุ
62033008623 นายนพกฤษฏ์ิ บุญรอด
62033008624 นางสาวยุพิน ป?@นประดับ
62033008625 นางสาวประกายขวัญ นามสวัสด์ิ
62033008626 นายอรรถพร สกุณี
62033008627 นางสาวสุกัญญา ขันธ�สังข�
62033008628 นายธเรศ ณ สงขลา
62033008629 นางสาวเบญจพร ดิษยบุตร
62033008630 นางสาววิภาวี ครึกครื้น
62033008631 นางสาวมณฑิตา หนูย้ิมซ=าย
62033008632 นางสาวช+อผกา แก=วยอด
62033008633 นายธนวัฒน� นาคน=อย
62033008634 นางสุมินตา มณีวงษ�
62033008635 นางสาวกฤษติญา เรือนงาม
62033008636 นายโอภาส สระทองเพชร
62033008637 นางสาวสุธันญา เหลืองอารีพร
62033008638 นายภาณุเดช เนตรสว+าง
62033008639 นางสาววจีรัตน� โพธ์ิไพจิตร�
62033008640 นางสาวอรอนงค� ทองผา
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62033008641 นางสาวกันย�รดา เกิดท+าไม=
62033008642 นางสาวภารดา พัฒนสุวรรณา
62033008643 นางสาวนนทิยา ธนิยาฐากูล
62033008644 นางสาวณฐกานต� ณ บํารุง
62033008645 นางสาวสุรีย�พร ชาวเรือหัก
62033008646 นางสาวตริยาพร เจียมบุญ
62033008647 นางสาวสุชาฎา ศิริพัฒน�
62033008648 นางสาวผุสดี สันติวงศ�
62033008649 นายวิชานนท� เกตุนรินทร�
62033008650 นางสาวศุจินันท� ฝOายเดช
62033008651 นายอดิศร มียศ
62033008652 นายเอกสิทธ์ิ นาคสุข
62033008653 นายธนานนท� มหาพงษ�
62033008654 นางสาวสุพิชยา อ+อนเที่ยง
62033008655 นางสาวอัมพร เล็กไข+
62033008656 นางสาวพรพรรณ เทียนสุวรรณ
62033008657 นางสาวรุ+งรัตน� คําเวียง
62033008658 นายณัฐชวินท� ลิมกุล
62033008659 นางสาวศิริณา ทองดอนน=อย
62033008660 นางสาวมานิกา แย=มสุข
62033008661 นายณัฐนนท� ศรีสัตตบุษย�
62033008662 นางสาววีรวรรณ เพ็งปรีชา
62033008663 นางสาวอินทุกร หม่ันการ
62033008664 นางสาวปรีดา จันทร�ทอง
62033008665 นางสาวอนัญลักษณ� แสวงลาภ
62033008666 นางสาวณวรรณ�ศา แก=วมรกต
62033008667 นางสาวอัญชลี วันเพ็ง
62033008668 นางสาวสวิตตา หงษ�พิพิธ
62033008669 นางดวงใจ ศรีทองอินทร�
62033008670 นายนพรัตน� สุทธิวารี
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62033008671 นางสาวแพรพลอย บุญมา
62033008672 นางสาวธัญวรรณ รื่นเริง
62033008673 นางสาวศิริพร พันธ�ซ=อน
62033008674 นายกิตติพงศ� หะวิเกตุ
62033008675 นางสาวสุดารัตน� ว+องพานิช
62033008676 นางสาวสายลม ประทุมเมือง
62033008677 นายณัฐวุฒิ เหล+าธิรพาณิช
62033008678 นางสาวทักษพร ทองประดับ
62033008679 นายศิริโชติ สกุลลิ้ม
62033008680 นางสาวจุฑาทิพย� ป?ญจเมธี
62033008681 นางสาวสไบทอง คลับคล=าย
62033008682 นางสาวภัทรานิษฐ� สิริโสภณวัฒนกุล
62033008683 นายวีรยุทธ ฤกษ�เจริญ
62033008684 นางสาวป?ทมา ทองบุญส+ง
62033008685 นายพรเทพ ดอกตาลยงค�
62033008686 นางสาวสุกานดา พุ+มเทียน
62033008687 นางสาวปMยดา ปMกคํา
62033008688 นางสาวธนภรณ� ศรีภูธร
62033008689 นางสาวภัทรานิษฐ� บํารุงราชภักดี
62033008690 นายจิรายุ พุ+มฉายา
62033008691 นางวิลาวัลย� เสือดาว
62033008692 นางสาวกชกร ดอนเจดีย�
62033008693 นางสาวนิภัทรา เชื้อเล็ก
62033008694 นางสาวอมรรัตน� แก=วมณี
62033008695 นางสาวนภัสรวัลย� กะสีวัฒน�
62033008696 นางสาวปรียาสุข ศรีทองพนาบูลย�
62033008697 นายวรานนท� เตชะวิจิตรจารุ
62033008698 นายกฤษณะ เมืองคํา
62033008699 นางสาววรรณพร ชูตระกูล
62033008700 นางสาวป?ทมา จันทร�เพชร
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62033008701 นางสาวปMยนุช ง่ันบุญศรี
62033008702 นางสาวบัณฑิตา เทพพิทักษ�
62033008703 นางสาวอังคณา วงษ�จู
62033008704 นางสาววรรณา เด่ือมขันมณี
62033008705 นางสาวจารุวรรณ ภู+ขํา
62033008706 นางสาวสุยุพร เลิศล้ํา
62033008707 นางสาววิจิตรา นุภาสันต�
62033008708 นางสาวจุฑามาศ ป?@นจ่ัน
62033008709 นางสาวเจนจิรา ชอบธรรม
62033008710 นางสาววิจิตรา วงศ�อ=ายตาล
62033008711 นายธนบูลย� บุญพามี
62033008712 นางสาวปMยธิดา บุญแท=
62033008713 นางสาวพรทิพย� ศรีชูรัตน�
62033008714 นายลัทธพล คะมิ
62033008715 นางสาวกนกพร วรรณเลิศ
62033008716 นางสาวพัชราพรรณ ลาภูตะมะ
62033008717 นางสาวจินดาพร สุธาพจน�
62033008718 นายเจนณรงค� คําแผง
62033008719 นายบุณยกร อ+วมเจริญ
62033008720 นายชาคริต ทนเถ่ือน
62033008721 นางสาวดวงกมล เกียรติภัทรชัย
62033008722 นางสาวกุสุมา ชลอทรัพย�
62033008723 นางสาวพัชรา เดชไกรเลิศ
62033008724 นางสาวพชรอร เอมโอษฐ
62033008725 นางสาวเนตรชนก แหลมจะบก
62033008726 นางสาวกฤษติยา สวัสดี
62033008727 นางสาวกรรณิการ� แก+นจันทร�
62033008728 นางสาวธนัฎฐา ศรีสกุลไทย
62033008729 นายจีรศักด์ิ สุวรรณเกต
62033008730 นางสาวต=องตา วาระกิจ
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62033008731 นางสาวเตือนตา ลิ้นลา
62033008732 นายวันชนะ โสตถิพันธ�
62033008733 นางสาวณัฐยาวีร� ผลิเจริญผล
62033008734 นางสาวสุวนันท� เสวกชาติ
62033008735 นายศิวกร หงษาคํา
62033008736 นางสาวเมธปMยา พยาบาล
62033008737 ว+าที่ร=อยตรีธนวัฒน� จิระวัฒน�
62033008738 นายอนุวพล ด=วงต+าย
62033008739 นายเอกวัฒน� คนไว
62033008740 นายโกญจนาท จุลขันธ�
62033008741 นางสาวกุลธิดา ไพโรจน�อนันต�
62033008742 นางสาวชุลีพร อ+อนละมัย
62033008743 นางสาวธัญญา สุกิตไพบูลย�
62033008744 นายนนทพันธ� โคจรรุ+งโรจน�
62033008745 นางสาวจิราพร นาจันทร�
62033008746 นางสาวฉัตรพร พิชิตเดชา
62033008747 นางสาวกรรณิการ� ช=างโก
62033008748 นางสาวเสาวนีย� เหนียวแน+น
62033008749 นายเดชาภพ อาจละออ
62033008750 นางสาวศศิวิมล ประทักษ�กุลวงศา
62033008751 นางสาวอารยา ชมเกล็ดแก=ว
62033008752 นางสาวปภัสรา เอี่ยมอําภา
62033008753 นางสาวกรรณิกา เหล+าปาสี
62033008754 นางสาวกนกวรรณ ลุนนา
62033008755 นางสาวสุพัชรา แปงสาย
62033008756 นางสาวบุณยฉัตร เกตุแก=ว
62033008757 นางสาวอัจฉรา ศิลานิล
62033008758 นางสาวกนกพร โชคเหมาะ
62033008759 นางสาวพัชรพร เทพบุตร
62033008760 นางสาวชนัญชิดา ขัดเรือง
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62033008761 นางสาวศจี จิตร�บรรจง
62033008762 นางสาวทองกร รักสันตินานา
62033008763 นายฐณะวัฒน� เลิศพงศ�ชยุต
62033008764 นางสาวสุพรรษา ชํานาญ
62033008765 นางสาวชไมพร มีประยูร
62033008766 นางสาวยุพดี บุญเพ็ง
62033008767 นายวรพจน� กิมพิทักษ�
62033008768 นายสหภาพ นพรัตน�วุฒิ
62033008769 นางสาวบุศรินทร� หวานชะเอม
62033008770 นางสาวเมธาวี สมันกสิวิทย�
62033008771 นางสาวชลธิชา สรโยธิน
62033008772 นางสาวจิรประภา คูหาวิจิตรกุล
62033008773 นางสาวเพ็ญนภา นาคเทศ
62033008774 นางสาวศศิธร สดคมขํา
62033008775 นางสาวหงส�หยก อุ+นศรี
62033008776 นางสาวเมธีนันท� สุวรรณพันธ�
62033008777 นางสาวสุมิตรา แก=วสุวรรณ
62033008778 นางสาวศิราณี วงษ�พัฒน�
62033008779 นายปฏิพัทธ� เรืองวิไลทรัพย�
62033008780 นางสาวรังสิมันตุ� ผลประดิษฐานนท�
62033008781 นางระฟRา โกมลกิตติพงศ�
62033008782 นางสาวรัตนาพร ฝ?ดค=า
62033008783 นางสาวศรญา ธีระกุล
62033008784 นางสาวจินต�จุฑา ไชยมะโน
62033008785 นายศิวะ รัตนเมธางกูร
62033008786 นางสาวศิริรัตน� สะลาคํา
62033008787 นางสาวศิริรัตน� พลอยงาม
62033008788 นางสาวสิมาภรณ� อ+วมเครือ
62033008789 นางสาวทิพย�มณฑา เฮียะเซ+ง
62033008790 นางสาววรัญญา วรคุณพิเศษ
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62033008791 นางสาวศุภนาถ ลิมปWประเสริฐกุล
62033008792 นางสาวอาภารดี นาคา
62033008793 นายสุรัตน� โพธ์ิคํา
62033008794 นายศุภวิชญ� วงศ�สวัสด์ิ
62033008795 นางสาวฤทัยทิพย� ขาวล=วน
62033008796 นางสาวนฤมล พรมสุรินทร�
62033008797 นางสาวศิริพร เวียงมา
62033008798 นายเอกชัย โพธ์ิแสง
62033008799 นางสาวนันชนก เจริญวัฒนวิโรจน�
62033008800 นางสาวลลิตา คล=ายโชติคล+อง
62033008801 นายกิตติภณ บัวคล=าย
62033008802 นางสาวมนัสวี นฤดีศรีอุทัย
62033008803 นางสาวสุทธิดา สุทธารมย�
62033008804 นางสาวพเยาว� มาลาพงษ�
62033008805 นางสาวยลดา รุจิเรข
62033008806 นางสาวอัมภิกา อ=อมวงศ�
62033008807 นางสาวสินีนาฎ ฤทธ์ิศิริ
62033008808 นายธนพล พลภักดี
62033008809 นางสาวศิริวรรณ ช=างเผือก
62033008810 นางสาวธารารัตน� บุญพ+วง
62033008811 นางสาวมณีรัตน� ประทุมเกตุ
62033008812 นางสาวปวิตรา แสงสูง
62033008813 นายธีรพล เอื้ออวยพร
62033008814 นางสาวศิริลักษณ� แสนสุด
62033008815 นางสาวกุลณัฐ จารีย�
62033008816 นายศักดา นิลนารถ
62033008817 นายอวิรุทธ์ิ หลวงจู
62033008818 นายเผด็จพงษ� กนกชัชวาล
62033008819 นางสาวณัฐมล คมแก=ว
62033008820 นายชานนท� ช+ออบเชย
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62033008821 นางสาวภัทรชนันท� กล+างเงิน
62033008822 นายพรเทพ สุปรีด์ิเพียรพงศ�
62033008823 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ภิรมย�
62033008824 นายภัทราวุธ ศรีต+างวงษ�
62033008825 นางสาวมนัชชพร สัมมเสถียร
62033008826 นางสาวโชติกา จันทรานันท�
62033008827 นางสาวณัฐรัตน� นิลห=อย
62033008828 นางสาวสุกัญญา แก=วมีมาก
62033008829 นางสาวภัทริน จรดล
62033008830 นางสาวศิริพร เบี้ยวทุ+งน=อย
62033008831 นางสาวปMยนุช สําเภา
62033008832 นายแสงสุริยา มารยาท
62033008833 นางสาวระพีพัฒน� ทัศน�ศรี
62033008834 นางสาวจิตตรา เหมือนเพชร
62033008835 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณะ
62033008836 นายพิชัย สารทอง
62033008837 นายชัชชัย เชื่อมชิต
62033008838 นายภาคภูมิ ภูชาดึก
62033008839 นายวัชรพัฒน� สัจจาพิทักษ�
62033008840 นายวรรณประกร สิงห�ปลอด
62033008841 นางสาวยุพาวรรณ เจริญริบ
62033008842 นางสาววิลาวัณย� มุ+งงาม
62033008843 นางสาวเบญญาพร รัตนบูรณ�
62033008844 นางสาวจิรวรรณ ประภานาวิน
62033008845 นายธนากร เลื่องเลิศ
62033008846 นางสาวหัทยา อดิเรกลาภ
62033008847 นางสาวเบญจวรรณ บาเปPย
62033008848 นางสาวกวินณา ยันตรา
62033008849 นายกรภัทร� กิจสมชีพ
62033008850 นางสาวมัณฑนา สวัสด์ิกิจธํารง
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62033008851 นายณบวร ศรีสุข
62033008852 นางสาวปณิธาน ใคร+ครวญ
62033008853 นางสาวภาณุมาส เกาสังข�
62033008854 นางสาวเกศินี เกตุพันธ�
62033008855 นางสาวศศิมา พัชรอนันต�
62033008856 นางสาวจินดา เที่ยงตรง
62033008857 นางสาวผุสดี ดอนพรหม
62033008858 นางสาววรรัตน� อุดมศิลปW
62033008859 นางสาวชลธิชา ชมเอ
62033008860 นางสาวสุกาญจนาถ บัวเผื่อน
62033008861 นางสาววราภรณ� นุชเนตร
62033008862 นางสาวทรรศพร จิตนิยม
62033008863 นางสาวญาณภัทร� รักสาย
62033008864 นางสาวจันทร�แรม สุดตา
62033008865 นายสิริพงศ� คชวิเศษ
62033008866 นายชัชชนม� บุญนาวงษ�
62033008867 นายกิตติ เฟYSองฟู
62033008868 นางสาวรันนรินทร� คงเสน
62033008869 นายอภิสิทธ์ิ หวันเมืองป?ก
62033008870 นางสาวชลนี ดีสวัสด์ิ
62033008871 นายพงศกร ตําเมือง
62033008872 นางสาวขวัญชนก เพ+งผล
62033008873 นางสาววรัญญา อินหนู
62033008874 นายศิริศักด์ิ ท=วมพลอย
62033008875 นายจักรพงษ� หงษ�ทอง
62033008876 นางสายฝน ทรงกฤษณ�
62033008877 นางสาวสายพิณ สุจริต
62033008878 นางสาวกนกวรรณ เต็งใช+สุน
62033008879 นางภัคฐ�จิรา เชิงฉลาด
62033008880 นางสาวคณัสวรรณ มากมิตร�
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62033008881 สิบตํารวจโทพิเชษฐ� จิววราพร
62033008882 นางสาวกฤษกร สมานทรัพย�
62033008883 นางศัลยา ชาโชติ
62033008884 นางสาวสุพัฒตรา ดอกบัว
62033008885 นางสาวกฤตยา เรืองวราหะ
62033008886 นายธนภัทร รุ+งเรือง
62033008887 นางสาวทิพพิชา ศรีคํา
62033008888 นางสาวย่ิงลักษณ� หม่ืนศักด์ิสุระ
62033008889 นางสาวฐานมาศ รอดผล
62033008890 นายกษิดิศ อินทรมงคล
62033008891 นางสาวจารุวรรณ ชุมป?ญญา
62033008892 นางสาวสุพิชฌาย� เรืองทับ
62033008893 นายธนกร หนุนภักดี
62033008894 นางสาวปMยภรณ� ธิลา
62033008895 นายเฉลิมพล ชาวปลายนา
62033008896 นางสาวศิรประภา ชารีรัตน�
62033008897 นายสรชา สุจจิตรจูล
62033008898 นางสาวณัฏฐณิชา พินโน
62033008899 นางสาวพิชชาภรณ� สัมฤทธ์ิ
62033008900 นางสาวภัทรวรินทร� อ=นสี
62033008901 นางสาวรัตน�ติยา คนรํา
62033008902 นายชัชวาล สุจินต�ธรรมสาร
62033008903 นางสาวสุรีรัตน� โมกกงจักร�
62033008904 นายธาวิน อรชร
62033008905 นายณัฐนันท� แนบนุช
62033008906 นายชยุต รัชตรุ+งโรจน�กุล
62033008907 นางสาวศุภรานันท� โพธ์ิเตียน
62033008908 นางสาวสุนิษา ผุดแย=ม
62033008909 นางสาวเกษร ชมภูมี
62033008910 นายวัชรพงษ� เวสสุวรรณ
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62033008911 นางสาวพรพิมล โตงาม
62033008912 นางสาวธัญญ�ฐิตา จิวรรจนะโรดม
62033008913 นางสาวศิริวรรณ นิลรอด
62033008914 นางสาวภัทรรักษ� สงเศส
62033008915 นางสาวพรทิพย� สร=อยอยู+
62033008916 นางสาวชนานันท� ดาสา
62033008917 นายสิทธิพล บุญเกิด
62033008918 นางสาวกีรติ ตันติพลาวนิชย�
62033008919 นายนัทดนัย แสงทอง
62033008920 นางสาวพลอยไพลิน ทองสีน้ําเงิน
62033008921 นางสาวอรยา ศิริชาติ
62033008922 นางสาวพจนีย� ภพภูวฤณ
62033008923 นางธนพร ทะสดวก
62033008924 นายณทัทร� สมศรี
62033008925 นายภัทร บุญญกนก
62033008926 นางสาวพรประภา วายพา
62033008927 นางสาววาริทธินันท� ดําคงชู
62033008928 นางสาวศิรินันท� เทศเล็ก
62033008929 นางสาวสยุมพร มุ+งมงคลสวัสด์ิ
62033008930 นางสาวนพวรรณ จีนถนอม
62033008931 นางสาววาสิตา ศรีตระกูล
62033008932 นายศราวุฒิ ชาวห=วยหมาก
62033008933 นางสาวสุชา พรายแฝง
62033008934 นางสาวสกุนกานต� มณีโชติ
62033008935 นางสาวจุฑามาศ สามฉิมโฉม
62033008936 นางสาวหิรัญญา เสือก=อน
62033008937 นางสาวพิจิตรา ทองชูแสง
62033008938 นางสาวพัชรี มูลเทพ
62033008939 นางสาวธนัญญา ตันลือเกียรติ
62033008940 นางสาวกุสุมา สุขาบูรณ�
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62033008941 นางสาวประทุมมาศ ขําวิลัย
62033008942 นางสาวสุภัชชา คําโคม
62033008943 นางสาวกุลชาติ มะขามหอม
62033008944 นางสาววรรณรัตน� เย่ือใย
62033008945 นางสาวทิตยา สมบูรณ�
62033008946 นางสาวศริญญา ตาเขียว
62033008947 นางสาวศุภกาญจน� ไม=แก+นจันทร�
62033008948 นายชาญชัย มาดํา
62033008949 นางสาวโชติกา บุญช+วย
62033008950 นางสาวขวัญดาว อินสุรธาน
62033008951 นางสาวภัสรา ทองขาว
62033008952 นายศุภณัฐ อุ+ยประเสริฐ
62033008953 นางจารุวรรณ วัฒนธนันต�
62033008954 นางสาวสุมณฑา สืบเหล+ารบ
62033008955 นางสาวจันทรรัตน� พรมจันทร�
62033008956 นางสาวนิรมล บัวบุตร
62033008957 นายสุโชค ใหญ+ไล=บาง
62033008958 นางสาวศิริวัฒนา ฤทธ์ิสําอางค�
62033008959 นางสาววลัยพร ม่ิงประชา
62033008960 นางสาวพัชรี บุญมี
62033008961 นางสาวธีรกานต� ขันจ+าง
62033008962 นางสาวไพลิน บุญมา
62033008963 นางสาวปรารถนา เสริฐพรรณึก
62033008964 นางสาวชลิดา แซ+กํา
62033008965 นายอภิชาติ พวงสั้น
62033008966 นางสาวลลิตา นวัตร
62033008967 นางสาวกรณิการ� สังกะ
62033008968 นายภิษณุ เหลืองประเสริฐ
62033008969 นางสาวปาริชาติ สระทองห=อย
62033008970 นางสาวธันยาภรณ� พุ+มพวง
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62033008971 นายณัฐสันต� ศรีสงค�
62033008972 นางสาวนุสบา ศรีเดือน
62033008973 นางสาวรติมา บุญรอด
62033008974 นางสาวนันทยา มงคลมาตย�
62033008975 นายกฤษณ� กุลอึ้ง
62033008976 นางสาวนรกมล คําหอมกุล
62033008977 นายศุภฤกษ� ชื่นตา
62033008978 นางทวีพร คําอาจ
62033008979 นายเกริกฤทธ์ิ ทองดาดาด
62033008980 นางสาวรังสิยา ทองอาญา
62033008981 จ+าสิบตรีหญิงพักตร�วิภา ไชยสงคราม
62033008982 นางสาวพรพิมล หงอสกุล
62033008983 นายธวัชชัย แสงจันทร�
62033008984 นางสาวชลิตา ชลารัตน�
62033008985 นางสาวศศิกานต� พวงทอง
62033008986 นางสาวอนินนิตา ศรีอริยะกุล
62033008987 นางสาวสุวาจา กระจายศรี
62033008988 นายสันติ เข็มตรง
62033008989 นางสาวณัฏฐณิชา แย=มสังกูล
62033008990 นางสาวภัสธิญาณ� ดาวเจริญพร
62033008991 นางสาวอารียา เชิงรู=
62033008992 นางสาวมาริสา วัฒนาโกศัย
62033008993 นางสาวอัญชลี บุษกรรณ�
62033008994 นายถาวิต พันธ�พืช
62033008995 นางสาววัลยา โพธ์ิฉัตร
62033008996 นางสาวณัฐวดี ไทยปรีชา
62033008997 นางสาวกาญจนาพร รื่นพจน�
62033008998 นายพีรเดช หนูเจริญ
62033008999 นายวัชรพล กลั่นบุศย�
62033009000 นางสาวณัฐกานต� กุญชนะรงค�
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62033009001 นางสาวณัฐทิตา โพคา
62033009002 นายธนาวุฒิ ใจทน
62033009003 นายรุ+งอรุณ ศรีศักด์ินา
62033009004 นางสาวพัทธนันท� บุญดี
62033009005 นางสาวกฤษณากาญจน� กรปรีชา
62033009006 นางสาวกมลทิพย� บกเขาแดง
62033009007 นายณัฐสรณ� อยู+ด=วง
62033009008 นางสาวจารุกร โพธ์ิแก=ว
62033009009 นางสาวณัฏฐ�ชญา นวมพิพัฒน�
62033009010 นางสาวภัทราภรณ� ใจหาญ
62033009011 นางสาวเกตุแก=ว นุชนางศรี
62033009012 นางสาวปMยาภรณ� มะลิวัลย�
62033009013 นางสาวศิริกาญจน� หลากสุขถม
62033009014 นางสาวรัศมี กลีบบัว
62033009015 นายภัทรพล ศิลาโรจน�
62033009016 นายสมนึก บุญม่ัน
62033009017 นายจิรพัฒน� สาวสวรรค�
62033009018 นางสาวจิตสุภาพ� ศรีเมือง
62033009019 นางสาวพิมานมาศ ยอดพฤกษา
62033009020 นางสาวปMยาณี ศรีขํา
62033009021 นางสาวณิชกุล หอมสกุล
62033009022 นางสาวสุกัญญา สมัครรัฐกิจ
62033009023 นายอรรถพล เจริญผล
62033009024 นางเบญจพร ซอหิรัญ
62033009025 นางสาวกชศภรณ� ดาวอรุณเกียรติ
62033009026 นางสาวพวงเพชร แพรกวารี
62033009027 นางสาวพัชราวรรณ สงเคราะห�
62033009028 นางสาวมินตรา มงคล
62033009029 นายนเรศีล ศรีดา
62033009030 นางสาวมินตรา ธิบดี
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62033009031 นางสาววัชรียา จ๋ิวหนองโพธ์ิ
62033009032 นายอมรศักด์ิ สมบูรณ�
62033009033 นายธีรพงศ� ลิ้มสวัสด์ิ
62033009034 นายฤกษ�ดี แก=วเกิด
62033009035 นางสาวสุธีมนต� นพรัตน�
62033009036 นายสุรพิชญ� โพธิวิหค
62033009037 นางสาวจิตราพร ไพศาลเสถียรวงศ�
62033009038 นางสาวธันย�ชนก ประกิจ
62033009039 นางสาวจุไรภรณ� จันทร�พร=อม
62033009040 นางสาวสุนิสา อาจหาญ
62033009041 นายสุรเดช เหลืองวิลัย
62033009042 นางสาวผกามาศ แก=วชูกุล
62033009043 นายวันชัย ตุลาเดชารักษ�
62033009044 นายกิติศักด์ิ ดอกเตย
62033009045 นางสาวสุพิชชา กําเนิดกาญจน�
62033009046 นางสาวกนกวรรณ เสือรัก
62033009047 นางสาวกรรณิกา พรายแก=ว
62033009048 นางสาวรังสิมา จันหอม
62033009049 นางสาวปราณี ปานประเสริฐ
62033009050 นางสาวรัตมณี อุนาพีร�
62033009051 นายธนภัทร เจียนจันทร�วงศ�
62033009052 นางสาวนิตยา นาคโต
62033009053 นายอนันต� หงษ�โต
62033009054 นางสาวจริยา สุขวรรณโรจน�
62033009055 นางสาวเมตตา สรีทาคง
62033009056 นายชวลิต จงอนุรักษ�
62033009057 นางมัณฑนา ถากันหา
62033009058 นางสาวญาดา ทองตะโก
62033009059 นางนิตยา สมณกิจ
62033009060 นางสาววรรณนิสา สมบุญจันทร�
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62033009061 นางสาวสุธิดา ไมตรีมิตร
62033009062 นางสาวปริญญา ศรีสว+าง
62033009063 นางสาวอัครยา ดวงมณี
62033009064 นายพัชรพล จรรย�สุนทร
62033009065 นางสาวสินีนารถ ขจรบุญ
62033009066 นางสาวบงกช อินแหยม
62033009067 นางสาวจิดาภา สารเงิน
62033009068 นางสาวพิมพ�วิภา หัสโน
62033009069 นายทรงอนันต� ทิพย�สุภา
62033009070 นางสาววิไลวรรณ สิงห�ทอง
62033009071 นางสาวชวิศา มณีรัตน�
62033009072 นางสาวรติรัตน� วงชา
62033009073 นายไกรสร วิหาร
62033009074 นางสาวสุภาภรณ� เนียลเซ็น
62033009075 นายอรรถเวช สงวนพันธุ�
62033009076 นางสาวปMญชาน� ม่ันคง
62033009077 นางสาวกิตติมา อินทร�สุวรรณ
62033009078 นางสาวศิวพร เอมโกษา
62033009079 นางสาวรสสุคนธ� สายทวี
62033009080 นางสาวปาณิสรา โสสุข
62033009081 นายณัฐพงศ� นนท�ประสาท
62033009082 นางสาวกชกร กระต+าย
62033009083 นางสาวอุทัยทิพย� บุญรอด
62033009084 นายธุวานันท� สุขโชค
62033009085 นางสาวกัญญ�วรรณ ตุงคณาคร
62033009086 นางสาวจีราพัชร ดีหะสิงห�
62033009087 นายศุภกร พันธ�เพ็ชร
62033009088 นายเจษฎา วิทยาบํารุง
62033009089 นางสาวภาพิมน ว+องไว
62033009090 นางสาวกิรมา มะยา
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62033009091 นางสาววรรณา ทองมาก
62033009092 นางสาวสาวินี เพียรชํานาญ
62033009093 นางสาวนิอร ย้ิมแย=ม
62033009094 นางสาวสุธิดา กสิกรอุดมไพศาล
62033009095 นายเขมชาติ บุปผาวารินทร�
62033009096 นางสาวจารุวรรณ ชํานาญดู
62033009097 นายปราโมทธ� ศรีสม
62033009098 นางสาวรมย�ธีรา มงคล
62033009099 นางสาวกุลิสรา นาควรานนท�
62033009100 นางสาวศิราวรรณ แก=วจันทร�
62033009101 นายนนทพัทธ� เรืองตระกูล
62033009102 นางสาวสุภาพร อินทรดิษฐ
62033009103 นางสาวกนกพร ฉัตรพุ+มไสว
62033009104 นางสาวจารุภา จันเกษม
62033009105 นางสาวอาภาภรณ� ภมรประวัติ
62033009106 นางสาวสุรีรัตน� วรบุตร
62033009107 นางสาวสุภาวดี บุญลือพันธุ�
62033009108 นางสาวจารุณี โพธ์ิศรี
62033009109 นางสาวจิรัชญา คําโสม
62033009110 นางสาวสาอีดะห� มะสาเร
62033009111 นางสาวเกสร แซ+จึง
62033009112 นายมานิตย� มณีรัตน�
62033009113 นายยุทธนา พลายเปPSยม
62033009114 นายสรรพศรี สุวรรณศร
62033009115 นางสาวรัตนาภรณ� จิตรคํา
62033009116 นางสาวลัคณา สันเสนาะ
62033009117 นายธรรมโรจน� นราอาสน�
62033009118 นายปฏิญญา ทาพรหม
62033009119 นางสาวณัฐชา ชมบริสุทธ์ิ
62033009120 นายศุภชัย เอกจิต
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62033009121 นายสุรชัย พรหมรัตนเลิศ
62033009122 นางสาวบุณยานุช ไพบูลย�
62033009123 นายพัสกร บวรสุคนธชาติ
62033009124 นางสาวชนิตา เอี่ยมแทน
62033009125 นางสาวจุฑามาศ เรืองโรจน�
62033009126 นายคมสัน บัวโพธ์ิ
62033009127 นางสาวศรสวรรค� อู+สุวรรณ
62033009128 นายสราวุฒิ อิ่มเกษม
62033009129 นางสาวกนกวรรณ บุญเรือง
62033009130 นางสาวสุวรรณา เพชรน=อย
62033009131 นางสาวลัดดา อินทร�ทรง
62033009132 นายนาถวัฒน� ภูแช+มโชติ
62033009133 นางสาวกัญญารัตน� กายงาม
62033009134 นางสาวณัฐฐา ฉ่ิงทองคํา
62033009135 นายคุณากร ผามบน
62033009136 นายณัฐกรณ� อ+อนสาร
62033009137 นายธนวัต แพอ+อน
62033009138 นายภูบดี สืบวงษ�
62033009139 นางสาวมนัสชนก อาจจันทร�
62033009140 นางสาวจุฑามาศ แก=วสน
62033009141 นางสาวจินต�จุฑา ส+องาม
62033009142 นางสาวขวัญรวี วันเพ็ญ
62033009143 นางสาวสวรส จําปาทอง
62033009144 นางสาวเบญจรัตน� คําแดง
62033009145 นางสาวธณกร พวงมะนาว
62033009146 นางสาวชัชดา น+วมโต
62033009147 นายอธิสิทธ์ิ ก่ิงจันทร�
62033009148 นางสาววรรณา สุกร
62033009149 นายเอกพล ได=ฤกษ�งาม
62033009150 นางสาวกัลย�ยมล หมุยจินดา
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62033009151 นางสาวสรณัชญาณ� ไตรรัตนศิริกุล
62033009152 นางสาวกาญจนา ทรัพย�สมใจ
62033009153 นายธเนศ ดําสัย
62033009154 นางสาวณดา นาสวนนิวัฒน�
62033009155 นางสาวสมใจ เกียรติจรัสกุล
62033009156 นางสาววรัญญา ขอเสง่ียม
62033009157 นางสาวเพียงตะวัน พงศ�ศรีศุภกร
62033009158 นางสาวลัดดาวรรณ พ+วงมีชัย
62033009159 นางสาวชัญญ�ญาณิณ เมธสาร
62033009160 นายจารุพัฒน� เทียนคํา
62033009161 นางสาวไอลดา กลิ่นสมหวัง
62033009162 นางสาวปวีณา แก=วพิทักษ�
62033009163 นางสาวพิชญธิดา อินทร�จันทร�
62033009164 นางสาวพีรญา วสุธนะชัย
62033009165 นางสาวมนัสนันท� ฉัตรบดินทร�กุล
62033009166 นางสาวรัตนสุดา ศุภรัตน�บรรพต
62033009167 นายปวัน จิตรศิลปW
62033009168 นางสาวศุภกร จันทร�ชูกลิ่น
62033009169 นายสุพัฒธนพล สุขแดง
62033009170 นายก=องเกียรติ บุญสมบัติ
62033009171 นางสาวเมษนีย� พิริยาภัทร�
62033009172 นายนวณัฐ แจ+มจันทร�
62033009173 นายนพพร ชิวปรีชา
62033009174 นางสาวธัญญลักษณ� นิ่มนวล
62033009175 นางสาวพรพิมล ธนวัฒนากุล
62033009176 นางสาวจารุวรรณ นาคนงนุช
62033009177 นายภูริพัฒน� ขานไข
62033009178 นางสาวเกศกนก ตีจ้ือ
62033009179 นางธรภครส อนุเคราะห�
62033009180 นายกิจกมล อัญญะพรสุข
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62033009181 นางสาวสุกัญญา คล=ายสุพรรณ�
62033009182 นางสาวเยาวพา สีสังข�
62033009183 นายคมกฤษณ� มณีวงษ�
62033009184 นายณรงค�ศักด์ิ ชูแก=ว
62033009185 นางสาวสุภาภรณ� คําหริ่ง
62033009186 นางสาวพุทธชาติ สระทองเวียน
62033009187 นางสาวกาญจนปภา แต=ลัก
62033009188 นายศราวุฒิ ถาวรนุกูลพงศ�
62033009189 นางสาวฐานภา กิจวราทร
62033009190 นายสมพงษ� สุขผ+อง
62033009191 นางสาวโชติรส คนไหว
62033009192 นางสาวทิวาพร ดอกไม=เทศ
62033009193 นางสาวหยาดฝน ขําคม
62033009194 นางสาวเพชรหนึ่ง อ+อนละมูล
62033009195 นายไพสอน เส็นสBะ
62033009196 นางสาวพิฐชญาณ� จันทร�เจริญ
62033009197 นางสาวรุ+งอนงค� วิเวกจิตร�
62033009198 นางสาวกุลลดา มังคุด
62033009199 นายธรรมรัตน� สุดสกุล
62033009200 นายบัญชา เหล็กแท=
62033009201 นางสาวธัญยธรณ� มาชมสมบูรณ�
62033009202 นางสาวรัชนู รัตนะรัตน�
62033009203 นางสาวดวงจันทร� ม=าวงษ�
62033009204 นางสาวฤทัยรัตน� รัตนราษี
62033009205 นางสาวมณีนุช คงคํา
62033009206 นายอวิรุทธ� ศรอารา
62033009207 นางสาวประภาพร แซ+เล=า
62033009208 นางสาวมนันยา โตยนต�
62033009209 นางสาววิชชุดา นนท�ป?ญญา
62033009210 ส.ต.ท.นิสิต ปูOแตงอ+อน
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62033009211 นางสาวศิวะพร จงประสิทธ์ิ
62033009212 นายจักรี สุจริต
62033009213 นางสาวณัชชารักษ� สระทองแดง
62033009214 นางสาวศิริพร เมืองนก
62033009215 นายหัสพงศ� วงค�วีรกิตต์ิ
62033009216 นางสาวณฤนาฏ กองหนู
62033009217 นางสาวเนตรดาว สระแก=ว
62033009218 นายกิตติวัฒน� กุลชร
62033009219 นางสาวเพ่ิมศิริ ต้ังปณิชยกุล
62033009220 นางสาวธิดารัตน� นาคใจเสือ
62033009221 นายธราธิป อนันตรวรรณ
62033009222 นายจตุรวิทย� ย้ิมสอาด
62033009223 นายปริชญา เกตุสิงห�
62033009224 นางสาวนารินทร� พรดี
62033009225 นางสาวกัญญ�ชลิตา คชานันท�
62033009226 นางสาวป?ทมพร แสงหิรัญ
62033009227 นางสาวขวัญเกล=า จันทศร
62033009228 นางสาวสุโสภา ทองดอนน=อย
62033009229 นางสาวกาญจนา จ+าราช
62033009230 นางสาวธิติยา กุลธีระธร
62033009231 นางสาวสุภาวดี ศรีภา
62033009232 นางสาวเยาวรัตน� จูมอญ
62033009233 นางสาวลลิตา ฐิตะสาร
62033009234 ว+าที่ร=อยตรีหญิงวันทนีย� นวลละออง
62033009235 นางสาวสุวนันท� กําเหนิดสม
62033009236 นางสาวกมลวรรณ ประสมทรัพย�
62033009237 นางสาวอรณี จงรัก
62033009238 นางสาวนัดดา สุชาติ
62033009239 นางสาวทัศนีย� ต+ายเล็ก
62033009240 นายณัฐภัทร ขวัญทอง
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62033009241 นางสาวอินธุอร จําเนียรสุข
62033009242 นางสาวฐิติมา หม่ืนอักษร
62033009243 นางสาวจิราพร แก=วกูล
62033009244 นางสาวนิภาพรรณ วรรณจิตร
62033009245 นางสาวนิภา ปรีสุวรรณ
62033009246 นางสาวกชกร เต็งเจริญ
62033009247 นางสาวอังคณา เอกฉันท�
62033009248 นางสาววิภาวรรณ ขําเพ็ชร
62033009249 นางสาวพิศสมัย คล=ายอุบล
62033009250 นายณัฐพล หาญปราบ
62033009251 นายธงชัย เทศป?ญ
62033009252 นางสาวจิราภรณ� เข=มแข็ง
62033009253 นางสาวพรพิมล ฟุRงประชาธรรม
62033009254 นายพิเชษฐ� อําภารักษ�
62033009255 นางสาวไอลดา จีนประมูล
62033009256 นางสาวณัฐนิช สันติศักด์ิ
62033009257 นางวรัสนันท� หิมาลี
62033009258 นางสาววนาลี ชัยขรรค�
62033009259 นายณรงค� วงษ�จู
62033009260 นางสาวพัชชา จันทร�สุข
62033009261 นายวิทูน พวงสุด
62033009262 นางสาวสุภมาส อุตสาหะ
62033009263 นายพิษณุ บุญศรีพิทยานนท�
62033009264 นางสาวณัฐกฤตา เถาว�แดงจินดา
62033009265 นางสาวไพลิน อ+อนโพธ์ิแก=ว
62033009266 นางสาวกรกนก ชัยเพชร
62033009267 นางสาวสุดารัตน� รักบุญ
62033009268 นายภาณุวัฒน� ภิรมย�พูล
62033009269 นายจตุพร สีดอกบวบ
62033009270 นางสาวณัฐณิชา เพชรลาย
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62033009271 นางสาววรรณศิณี พูลพิพัฒน�
62033009272 นางสาวปารียา โตBะไธสง
62033009273 นางสาวอุทุมพร ก่ิงทอง
62033009274 นางสาวพิทยารัตน� โกสกุล
62033009275 นายสุวิทย� วงศ�สุวรรณ
62033009276 นางสาวอธิชา แสงจันทร�
62033009277 นางสาวนิโลบล เกษกล=า
62033009278 นายกฤติเดช สมใจสิงห�
62033009279 สิบเอกดนุสรณ� พรายแก=ว
62033009280 นางสาวพรธีรา ลําเจียกมงคล
62033009281 นายเจตพล สุระเสน
62033009282 นางสาวจินตนา กรแก=ว
62033009283 นางสาวพิรญา เต็มประสงค�
62033009284 นางสาวสิริลักษณ� นุ+มเฉย
62033009285 นายชนัญQู รัตนหานนท�
62033009286 นางสาวนริศา กลิ่นมาลี
62033009287 นางสาวซีเฟMน กัน
62033009288 นางสาวปMยาดา ทวะชาลี
62033009289 นางสาวสุวิมล สินธวาชีวะ
62033009290 นางสาวภูษณิศา เจริญไชย
62033009291 นายยศพันธ� สดคมขํา
62033009292 นางสาววิไลพร นิยมโภค
62033009293 นางสาวสมฤทัย ขาวอร+าม
62033009294 นางสาวทิพย�รัตน� ทับทิมใส
62033009295 นางสาวสุพรรณ�นีย� อินทร�เรือง
62033009296 นางสาวกนกวรรณ บุญทิพย�
62033009297 นางสาวทรรยวรรณ นาครัตน�สิริกร
62033009298 นางสาวกัลยกร พัฒนมาศ
62033009299 นายปMยพงษ� แก=วอุดร
62033009300 นางสาวกรรณิการ� เพ่ิมพูล
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62033009301 นางสาวจุฑามาส ขุนนาม
62033009302 นายพิษณุ นิ่มนุช
62033009303 นายชัยรัตน� ต๋ันสกุล
62033009304 นางสาวนริศรา ศิริสมบูรณ�
62033009305 นางสาวทัศนีย� แพรอัตร�
62033009306 นายศรนารายณ� แสงอร+าม
62033009307 นายณัฐวุฒิ ศรีสุข
62033009308 นางสาวณัฐณิชา เลาห�ประเสริฐ
62033009309 นางสาวศิรินภา ชํานิธุระกิจ
62033009310 ว+าที่ร=อยตรีหญิงบังอร แต+คง
62033009311 นางสาวกัญญาพัชร ศรีดาพันธ�
62033009312 นายวราดล สีดาพล
62033009313 นางสาวขนิษฐา จันทร�วิจิตร
62033009314 นางสาวธีรารัตน� เมฆป?Sน
62033009315 นายจตุพล บรรเทิงจิต
62033009316 นางสาวสุรัชดา ทองอาสา
62033009317 นางสาวแสงดาว ศยามานนท�
62033009318 นายธนชัย คล=ายสุวรรณ
62033009319 นางสาวปุณยนุช ดิษฐทองคํา
62033009320 นายวิรุจ โลมพันธ�
62033009321 นางสาวจุรีรัตน� ชัยสุริยา
62033009322 นายโชติภณ ตันเจริญ
62033009323 นางสาวกมลดา เรืองอร+าม
62033009324 นางสาวอนงค�นาถ ระไวกลาง
62033009325 นายวรวัฒน� ผึ้งไผ+
62033009326 นายธวัชชัย ดีป?ญญา
62033009327 นางจรรยา ขันคํา
62033009328 นางสาวสุมาลี กิจสา
62033009329 นางสาวณัชชา บัวทอง
62033009330 นายปฏิภาณ วัจนาภรณ�
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62033009331 นางสาวภัทรินทร� เทียนดํา
62033009332 นางสาวศุภรัตน� จีระโร
62033009333 นางสาวพัทธ�วริน จิรานนท�พัฒนะ
62033009334 นายธนวิน เงินศิริ
62033009335 นายพัฒนะ มาลีสุวรรณ
62033009336 นางสาวเบญจมาศ ปรีชาชาญ
62033009337 นางสาวจารุวรรณ ภู+ระหงษ�
62033009338 นางสาวขนิษฐา เหลืองแดง
62033009339 นางสาวนงนุช หนูพรม
62033009340 นางสาวศิริกัญญา กล่ําอินทร�
62033009341 นางสาวระวิวรรณ เกตุระหงษ�
62033009342 นางสาวสุดารัตน� จูมลี
62033009343 นางสาวชินานาถ มโนวราวุฒิ
62033009344 นายวสันต� นันท�เจือ
62033009345 นางสาวจรินทร� ลิ่มอิ่ม
62033009346 นางสาวประกายรัตน� คล=ายมาลา
62033009347 นางสาวสรณรินทร� อุดมขัน
62033009348 นายรณกร ตุ+มประสงค�
62033009349 นางสาวสุนิษา ภูสอน
62033009350 นางสาวศิริญญ�รดา ลี้เลอเกียรติ
62033009351 นายสุพิชัย กระเช=าเพชร
62033009352 นายอภิชิต จําเริญศรี
62033009353 นางสาวน้ําพลอย ขําเมือง
62033009354 นางสาวธิดารัตน� พราหมณ�มณี
62033009355 นายปฐมพงศ� เสียงเฉ่ือย
62033009356 นางสาวกัญญารัตน� หงษ�ทอง
62033009357 นางสาววิรัญชนา แพรกปาน
62033009358 นายสิริวัฒน� อินทราพงษ�
62033009359 นายพลวัฒน� สรวิตร
62033009360 นางธัญญารัตน� เจษฎาลักษณ�
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62033009361 นางสาวดวงกมล ประทุมแก=ว
62033009362 นางสาวสุธาสินี แย=มศรี
62033009363 นางสาวพัชรพร ประกอบผล
62033009364 นางสาวพีรยา ใจหวัง
62033009365 นางสาววิไลพร ทองเนียม
62033009366 นายไชยพงศ� ภูฆัง
62033009367 นายปฐม เอี่ยมศิลปชัย
62033009368 นางสาวปาริชาต กานติศาวิวัฒน�
62033009369 นางสาวพรพรรณ แช+มเล็ก
62033009370 นางสาวอาธิตยา จารุภาค
62033009371 นายสุรินทร� ลิสอน
62033009372 นางสาวปาริญา มากปลั่ง
62033009373 นางสาววรรษมน อ+วมสอาด
62033009374 นางสาวพรพัชรนันท� สมัครเขตรการ
62033009375 นางสาวป?ญญาพร คุ=มกัน
62033009376 นางสาวมาลิษา มณีจันทร�
62033009377 นางสาวทัศณีย� อ่ําจ=อย
62033009378 นางสาวปาริชาติ คงสังคะ
62033009379 นายบันลือศักด์ิ เหล+างาม
62033009380 นางสาวน้ําฝน ปลื้มจิตร�
62033009381 นางสาวสุวรรณา ศรีรักษา
62033009382 นางสาวชนิสรา คงทวี
62033009383 นางสาวตวงพรรณ เผือกหอม
62033009384 นางศศิกานต� พรหมขุนทอง
62033009385 นางสาวเกศินี เพ่ิมพูล
62033009386 นางสาวปนัดดา ดีสวัสด์ิ
62033009387 นายปMยณัฐ จันทร�ปRอง
62033009388 นางสาวพิณนภา เลขนอก
62033009389 นางสาวกุลธิดา ทองสรรค�
62033009390 นางสาววรพร ม+วงสด
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62033009391 นางสาววิริยา อินทรกรานต�
62033009392 นางสาวกฤษณา นัยสดับ
62033009393 นางสาวรัสรินทร� ยุกตะไชยบูลย�
62033009394 นายกิตติพิชญ� ศรีทอง
62033009395 นางสาวพรชนก ค+ายเพชร
62033009396 นางสาวเมธ�วดี ดาทอง
62033009397 นางสาวอาภารัตน� พูลปาน
62033009398 นายสุเมธ จิตต�สมุทร
62033009399 นายชวกร แดงนวล
62033009400 นางสาวสุพิชชา จุ+นแพ
62033009401 นางสาวพิชามญชุ� สว+างพราว
62033009402 นางสาวเสาวณีย� แสงสกุล
62033009403 นายพงศ�ธร สมพงษ�เจริญ
62033009404 นางสาวอรพรรณ สมหวังพรเจริญ
62033009405 นางสาวสุรัญญา ศรีเมือง
62033009406 นางสาวปMยวรรณ ตุ=ยกาศ
62033009407 นางสาวพรชนก ห=อยย่ีภู+
62033009408 นางสาววิไลรัตน� แก=วปานกัน
62033009409 นางสาววราภรณ� ทับทิมขาว
62033009410 นางสาวภิราวัน ผูกพันธ�
62033009411 นางสาววันวิสาข� นิ่มเนียม
62033009412 นางสาวคันทศร เก+งกล=า
62033009413 นางสาวนิภาวรรณ เอมโอด
62033009414 นางสาวศิริพร พ่ึงนุสนธ์ิ
62033009415 นางสาวอริษา ทองศรี
62033009416 นางสาววิไล องคไทร
62033009417 นายสิทธิกร อินเกตุ
62033009418 นางสาวสุพัตรา มงคลสุข
62033009419 นางสาวกรกนก พิมพ�ทอง
62033009420 นางสาวศศิรินทร� จารุพัชยานนท�
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62033009421 นางสาวนฤภร คุสินธุ�
62033009422 นางสาววิลัยวรรณ เย็นเปMง
62033009423 นางนุชจรี จุวิวัฒน�
62033009424 นางสาวสุนิสา ชุ+มชะอุ+ม
62033009425 นางสาวณัฐชญา ประสิทธ์ิ
62033009426 นางสาวอัจฉราวรรณ ทองศิล
62033009427 นางสาวยุภาพร สั่งไชย
62033009428 นางสาวกัญญาณัฐ บุษกร
62033009429 นายศุภณัฐ สุขดี
62033009430 นายปฏิพัทธ� มรรคทรัพย�
62033009431 นางสาววิรากานต� ปวินธาดา
62033009432 นางวรรณา ทองกลึง
62033009433 นางสาวพันนิภา ต+อโชติ
62033009434 นายพศวัต สองสี
62033009435 นางสาวณฐพร หยดย=อย
62033009436 นางสาวธัญญา หาสุด
62033009437 นายนิกร เที่ยงทํา
62033009438 นางสาวเจนจิรา ฟ?กเครือ
62033009439 นายเอกพงค� คงทิม
62033009440 นางสาวลักษิกา โพธ์ิสุวรรณ
62033009441 นางสาวสุภัฏฏรา ศรศรี
62033009442 นางสาวณัฐชา บุญกัลยา
62033009443 นางสาวจริญญา ชมชื่น
62033009444 นางสาวบุษกร สืบนาค
62033009445 นางสาวฉัตรชนก มีคติธรรม
62033009446 นางสาวอริยาณัฏฐ� จันทพิศมิตร
62033009447 นางสาวปMยวดี มีวรรณ
62033009448 นางสาวลักขณา กาญจนบํารุงสกุล
62033009449 นางสาวเนตรดาว เปPSยมภิรมย�
62033009450 นางสาวลลิดา สังข�ทอง
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62033009451 นายชิษณุพงศ� แสงมณีเดช
62033009452 นางสาวภัทรสุดา ทองแถว
62033009453 นางสาวมนวณี ชูภู+
62033009454 นางสาวภานุมาส ชนาชน
62033009455 นางสาววัศยามล เนินพล
62033009456 นางสาวสุนิสา พรมสุรินทร�
62033009457 นางสาวกมลรัตน� ผิวขาว
62033009458 นางสาวบังอร ทองช+วย
62033009459 ว+าที่ร=อยตรีหญิงภัทรวดี ต+ายคนอง
62033009460 นางสาวสุดาริณี บ+อนิล
62033009461 ว+าที่  ร.ต.หญิงวรัญQู รอดมณี
62033009462 นางสาวพิมภาพร ศรีวิชัย
62033009463 นางสาวอัญชลี ป?จฉิมะ
62033009464 นายอนันตชัย เข็มนาค
62033009465 นางสาวกนิษฐา แรงครุฑ
62033009466 นางสาวจิตตรีพร แจ+มจันทร�ศรี
62033009467 นายภูมิพัฒน� ย่ีตัน
62033009468 นางสาวศุภรัสม์ิ โครงกาพย�
62033009469 นายตระการ ลมูล
62033009470 นางสาวดวงกมล แปRนทอง
62033009471 นางสาวบุษบากร สระทองยอด
62033009472 นางสาวปฐมาภรณ� ทรัพย�อํานวย
62033009473 นางสาวจิดาภา วงศ�สวัสด์ิ
62033009474 นางสาววาสนา แสงทองดี
62033009475 นางสาวธารทิพย� หยดย=อย
62033009476 นางสาวสุภิญญา สิงห�เทห�
62033009477 ว+าที่ร=อยตรีหญิงจิรนันท� แสงทอง
62033009478 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณโชติ
62033009479 นางสาวพิจิตรา มาละ
62033009480 นายชัยณรงค� เผ+าพงศ�
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62033009481 นางสาวณิชกาญจน� ริ้วกุลประเสริฐ
62033009482 นางสาวปาริชาติ จันทร�สวัสด์ิ
62033009483 นายประภัตร เที่ยงดี
62033009484 นางสาวพิจิตรา ทองทวี
62033009485 นางสาวสุทธิลักษณ� มงคล
62033009486 นายจิรายุทธ ทองระย=า
62033009487 นายพงษ�พัฒน� บุรวงค�
62033009488 นายชวลิต ผึ้งปฐมภรณ�
62033009489 นายวสันต� สาลี
62033009490 นายวาทิน บัวแสง
62033009491 นางสาวณฐวร แพรอัตร�
62033009492 นางสาวประภากร ชุนสาย
62033009493 นางสาวพรรณราย เซ็นโตBะ
62033009494 นางสาวนวภรณ� ภู+นาค
62033009495 นางสาวพรพิมล สาวสุดชาติ
62033009496 นายธนากร เกตุแก=วเกศกุล
62033009497 นายพงศธร บัวทอง
62033009498 นายชัยณรงค� พงษ�แดง
62033009499 ว+าที่ ร.ต.ป?ญญากร คงสกุล
62033009500 นายธิปก ป?@นประสงค�
62033009501 นางสาวนพรัตน� ป?@นทอง
62033009502 นางสาววรรณรัก อนุสุวรรณ
62033009503 นางสาวกรองกาญจน� ศิริเรือง
62033009504 นายเอกพจน� มหิมา
62033009505 นางสาวภิญญดา รัตตะมาน
62033009506 นายณัฐพล ลิขิตวณิชกุล
62033009507 นางสาวธัญชญานุท รักธรรม
62033009508 นางสาวสุภาวดี บุญแก=ว
62033009509 ว+าที่ ร.ต.หญิงกอบกุล กัณหกุล
62033009510 นางสาวณัฏฐนันท� เกษรจันทร�
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62033009511 นางสาวสุภัค ศิริพันธ�
62033009512 นางสาวชนภร วงษ�เสือ
62033009513 นางสาวอัจฉรา เสสังข�งาม
62033009514 นายนพดลเดช คุ=มครอง
62033009515 นางสาวกนกวรรณ แก=วศรีงาม
62033009516 ว+าที่ร=อยตรีหญิงธนากาญจน� คําวิเศษ
62033009517 นางสาวชรินธร หงษา
62033009518 นายธนวัฒน� บุญพ+วง
62033009519 นายสามารถ ขันธาฤทธ์ิ
62033009520 นางสาวศุภิสรา จูโต
62033009521 นายจักรกฤษณ� เนตรินทร�
62033009522 นายธนวัฒน� พันธ�บัว
62033009523 นางสาวณัชชา พลจันทร�
62033009524 นางสาวพุธิตา ทารพันธ�
62033009525 นางสาวนฤมล ธรรมวิรักษ�
62033009526 นางสาวกาญจนา วงศ�มณีอาชา
62033009527 นายสมิทธ์ิ รัตนะชัยชฏะ
62033009528 นางสาวจันทร�สุดา ฤกษ�เจริญ
62033009529 นายปMยภัทร กุลภักตร�
62033009530 นางสาวหยกนภา เขียวงาม
62033009531 นายทีฆทัศน� ผลอินทร�
62033009532 นางสาวศิริพร ทะแยง
62033009533 นางสาวอมรรัตน� เทพบุตร
62033009534 นางสาวปMยะนุช เจียมจันทร�
62033009535 นายเจษฎา แสงปาน
62033009536 นายกิตติชัย สุคําภา
62033009537 นางสาวปวีณ�ธิดา พะณะงาม
62033009538 นายอภิชาติ รัตนโรจน�พานิช
62033009539 นางสาวชฎาภรณ� คํากลั่น
62033009540 นายนิพนธ� อุทุมพร
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62033009541 นายบุญฤทธ์ิ นาคใหญ+
62033009542 นางสาวมลฤดี เหลืองศิริ
62033009543 นางสาวสันต�หทัย นรงแสง
62033009544 นายศุภกิจ ตุลาเดชารักษ�
62033009545 นางสาวพรป?ญญา จิตหาญ
62033009546 นายพฤทธ� อรรถวรรธน
62033009547 นางสาวณัฐากร วงศ�สอสัตย�
62033009548 นายเฉียบวุฒิ กลิ่นโพธ์ิกลับ
62033009549 นางสาวคณิตตา ถึงสุข
62033009550 นายสุไลมาน แวเตBะ
62033009551 นางสาวมณีฉาย ศรีลาวงศ�
62033009552 นางสาวสิริกัญญา เงินแกม
62033009553 ส.ต.ท.ชลิตพล สวัสดี
62033009554 นางสาวธัญญาวรรณ ไชยานุวงศ�
62033009555 นางสาวกมลชนก คงประจักษ�
62033009556 นางสาวศิริการณ� เก๋ียงแก=ว
62033009557 นางสาวพิชญะ ประจักษ�วิมล
62033009558 นางสาวภัคธีมา ชมมี
62033009559 นางสาวสุลักขณา คําพลอย
62033009560 นางสาวสาวิตรี พุ+มเกษร
62033009561 นางสาวณัฐนิชา บัวบาน
62033009562 นางสาวศิริวรรณ พรหมบังเกิด
62033009563 นางสาวมณีรัตน� ปาณลักษณ�
62033009564 นายวทัญQู แก=วสุวรรณ
62033009565 นางสาวนงลักษณ� เสียงดัง
62033009566 นางสาววิภาพร พูลเพ่ิม
62033009567 นางสาววิมพ�วิภา ศรีสวัสด์ิ
62033009568 นางสาวธิดาลักษณ� หาเพิก
62033009569 นางสาวศรัญญา แก+นทับทิม
62033009570 นายณัฐพล เที่ยงเทศ
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62033009571 นายพงษ�สิทธ์ิ นาคประดิษฐ
62033009572 นางสาวบุศรา จัตุรภักตร�
62033009573 นางสาวณัศราภรณ� ศิริมุม
62033009574 นางสาววิมลรัตน� พลับงาม
62033009575 นางสาวกมลวรรณ หงษ�ทอง
62033009576 นายกิตติพัฒน� ประโคทะสิง
62033009577 นางสาวสุพรรษา เขียวนอก
62033009578 นางสาวอรวรรณ ภูมีอะโข
62033009579 นางสาวจันทร�เพ็ญ ชีวันโชติบัณฑิต
62033009580 นางสาวเพชรรัตน� วงษ�ย่ีสุ+น
62033009581 นางสาวกมลชนก เปรมกิจ
62033009582 นางสาวชนัญชิดา อาจธัญกรณ�
62033009583 นางสาวจิตติมา คุปตวัช
62033009584 นายกิตตินันท� ศรีกระจิบ
62033009585 นางสาวแสงระวี ปรองดอง
62033009586 นางสาวพจมาลย� จันทร�ตรี
62033009587 นางสาวพรพิมล สุขพลัม
62033009588 นางสาวมนัสชนก แสงศรี
62033009589 นางสาวชนกเนตร หยาดตะคุ
62033009590 นายปฏิภาณ บุญเลิศ
62033009591 นายไตรภพ ยางเดิม
62033009592 นางสาวน้ําเพชร สุทธิสิงห�
62033009593 นางสาวณัฐยา จําดวง
62033009594 นายสรศักด์ิ โสวัตร
62033009595 นายไพทูลร� คําจันทึก
62033009596 นางอาทิตยา สระทองหน
62033009597 นางสาวนิตยาวรรณ ผิวขาว
62033009598 นายธนากร ศรีแสงทรัพย�
62033009599 นางสาวแก=วขวัญ บัวคํา
62033009600 นางสาวณัฐยา สุขใบ
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62033009601 นางสาวณิชากร หอมขจร
62033009602 นางสาวอิสริยา มูลทอง
62033009603 นายจิรายุ สันตานนท�
62033009604 นางสาวณิชชา ชื่นอารมณ�
62033009605 นายอภิสิทธ์ิ อ+อนท=วม
62033009606 นางสาวจันทิมา ทองพาศน�
62033009607 นางสาวณัฐพร ช+วยโชติ
62033009608 นางสาวนภัสนันท� พาสนาวุฒิโชติ
62033009609 นางสาวเสาวลักษณ� สุริยา
62033009610 นายไพฑูรย� แย=มสกุล
62033009611 นางสาววิไล อนุอัม
62033009612 นางสาวภูริลดา ภูริเอกทัต
62033009613 นายกีรติ กะโห=ทอง
62033009614 นางสาวจารุวรรณ กล+อมเมฆ
62033009615 นางสาวญาณิกา หนูพราย
62033009616 นางสาวรัชดาวรรณ เอี่ยมจินดา
62033009617 นางสาวธนัชพร ดินเขต
62033009618 นางสาวเนติมา เปรี้ยวหวาน
62033009619 นางสาวนวิยา เดชาฏิรายุกุล
62033009620 นายธนาสิน หนูเย็น
62033009621 นางสาวอําไพ เฆ+ดี
62033009622 นางสาวรุจิรา หนูนันท�
62033009623 นายสุริยา จันทะคุณ
62033009624 นางสาวสุธีรา อวยเจริญ
62033009625 นางสาววรรณภา ช=อยบัวงาม
62033009626 นางสาวชนาธิป คุณาโรจน�รัตน�
62033009627 นางสาวนงลักษณ� อินทร�โพธ์ิ
62033009628 นางสาวปานจิต ใจเปPSยม
62033009629 นายภัทรพงษ�พันธ� เจริญสําราญ
62033009630 นางสาวบรรจบพร นานอก
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62033009631 นางสาวณิชากร ทองมี
62033009632 นายณัฐวุฒิ รอบจังหวัด
62033009633 นางสาวนิดา บุระมาน
62033009634 นางสาวดาร�เรน อนันตเดโชชัย
62033009635 นายวรานนท� อินทรมุณี
62033009636 นายสิทธิพรหม พ+วงทอง
62033009637 นายนิติพงศ� จันทรมณี
62033009638 นางสาวเบญจวรรณ เสาว�ทองหยุ+น
62033009639 นางสาวชนัญชิดา ขาวสะอาด
62033009640 นางสาวปวริศา แก=วแดง
62033009641 นางสาวเสาวลักษณ� สวนจันทร�
62033009642 นายบัญชร พรมรักษ�
62033009643 นางสาวสุชาดา ตันประทุมวงษ�
62033009644 นางสาวนารีรัตน� ณรงค�วงศ�วัฒนา
62033009645 นางสาวศกุนี คํายอด
62033009646 นางสาวฤทัยรัตน� บัวสี
62033009647 นายบัณฑิต จัดภัย
62033009648 นายภานุภาค นาคลําภา
62033009649 นายศักดา สีหะราช
62033009650 นางสาวสมฤทัย สระทองแก=ว
62033009651 นางสาวพัทธนันท� ทองจันทร�
62033009652 นางสาวพิชญา แก=ววิชิต
62033009653 นางสาวปMยภรณ� เดชา
62033009654 นางสาวจารุวรรณ ดวงจินดา
62033009655 นางสาวสุริศา สุขเกษม
62033009656 นางสาวสุณิสา ป?กษิณ
62033009657 นางสาวกัลยกร ชลธาร
62033009658 นางสาวพรพิมล นพรัตน�
62033009659 นางสาวขวัญชนก ศรีสุวรรณ
62033009660 นายธีศิษฏ� กิรติพงษ�วุฒิ
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62033009661 นางสาววราภรณ� ชัยยะ
62033009662 นายอุสาห� รอดหยู+
62033009663 นางสาวสินีนาฏ แดงนวล
62033009664 นายยุติธรรม มีกลิ่น
62033009665 นางสาวนริศรา พิมพ�สมบูรณ�
62033009666 นางสาวธนพร ถ่ินวงษ�เกอ
62033009667 นางสาวระพีพร ชุมเพ็ญ
62033009668 ว+าที่ ร.ต.ณัฐปกรณ� สาลีรัตน�
62033009669 นางสาวสุทิดา เชื้อสมุทร�
62033009670 นายณัฐภัทร จํานงค�ทรัพย�
62033009671 นางสาวนภาพร ดนัยธรรมวกุล
62033009672 นางสาวเยาวรัตน� เพ็ญแสง
62033009673 นายจตุพลชัย บุญเรืองยศศิริ
62033009674 นางสาวพรทิตา ด=วงสิน
62033009675 นายเอกกมล โพธิพล
62033009676 นายดํารงศักด์ิ มาลีพันธ�
62033009677 นางสาวสุภาวดี พุทธา
62033009678 นายพีระพัฒน� มีผล
62033009679 นางสาวณัฐริกา สุริย�แสง
62033009680 นายประพันธ� จําเล
62033009681 นางสาวอรปรียา สงวนศักด์ิ
62033009682 นายพีระ ว+องประเสริฐ
62033009683 นางสาวสโรชินี ตันติรถานนท�
62033009684 นายสิงหนาท อินทรดิษฐ
62033009685 นางสาวเมวิกา วิเศษสิงห�
62033009686 นางสาวอรวรรณ แสงสม
62033009687 นางสาวบุปผา ปานวณิชยกิจ
62033009688 นายชโลธร ทวีทรัพย�
62033009689 นางสาววิลาวรรณ กาฬภักดี
62033009690 นางสาวจิราวรรณ หนูประภา
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62033009691 นายผไท กระจ+างยุทธ
62033009692 นางสาวพัฒน�ณสรณ� เรืองจุ=ย
62033009693 นายพร=อมพงศ� สร=อยสําราญ
62033009694 นางสาววัลลิภา ศาลา
62033009695 นางสาวกชกร ปราดเปรียว
62033009696 นางสาวดุษฎารักษ� ซ่ือผาสุข
62033009697 นางสาวนลินนิภา อ+อนสันเทียะ
62033009698 นางสาวรัตติกาล ประทุมถม
62033009699 นางสาวจุฑาพัสตร� วงษ�เวียน
62033009700 นางสาวกรรณิกา เกิดสุข
62033009701 นางสาวกนกวรรณ หอมจันทร�
62033009702 นางสาวชบาไพร มานัส
62033009703 นางสาวกมลรัตน� สุขประเสริฐ
62033009704 นางสาวนฤมล เกตุมณี
62033009705 นายณัฐพล บุญเรือง
62033009706 นายศุภกิจ บ+อเกิด
62033009707 นายสิทธิพร แสนฉลาด
62033009708 นางสาวศศิชา จันทร�ผกาพันธ�
62033009709 นางสาวอุษา ทองแพง
62033009710 นางสาวอภิญญา บัวประดิษฐ�
62033009711 นางสาวสุกานดา คานภู+
62033009712 นางสาวจุฑารัตน� สุขแต=ม
62033009713 นายสุริยาวุธ สมาพันธ�
62033009714 นางสาวพัชรณัฏฐ� เสาร�หงษ�
62033009715 นางสาวธรรมวดี ธีราทรง
62033009716 นางสาวมณีรัตน� เปPยมาลัย
62033009717 นางสาวดวงดาว สว+างภพ
62033009718 นางสาวนลินทิพย� มโนม่ัน
62033009719 นางสาวพีร�ชนา เก้ือสกุล
62033009720 นางสาววัลทนา สว+างชื่น
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62033009721 นางสาวพิมพ�แข หวังกุ+ม
62033009722 นางสาวสุภนิดา จารุพันธ�
62033009723 นายวัชรินทร� จําปาเรือง
62033009724 จ.ส.อ.สมพล วงศ�กันทา
62033009725 นางสาวปรีชญา โชคอุตสาหะ
62033009726 นางสาววงค�ษา เกิดทอง
62033009727 นางสาววีนัส พุ+มฉายา
62033009728 นายเทียมศักด์ิ ผลเลิศ
62033009729 นางสาวธิดารัตน� กาฬภักดี
62033009730 นางสาวสมหญิง วงษ�จันลา
62033009731 นางสาวฬารินี ละราคี
62033009732 นายจิตติพันธ� มณีรัตน�
62033009733 นางสาวณัฐกานต� ศุภมโนธรรม
62033009734 นางสาวระวีวรรณ ศรีบุญเพ็ง
62033009735 นายธรรมรัตน� นาคสิงห�
62033009736 นายวรฐ ทรัพย�ประดิษฐ�
62033009737 นางสาวสมศิริ เอี่ยมกิจ
62033009738 นายชานน หนุนภักดี
62033009739 นายโกวิทย� พงษ�จันทร�
62033009740 นายกฤติพันธ� นามเสนาะ
62033009741 นางสาวจารุวรรณ พรหมมาศ
62033009742 นางสาวสิริมา ศรีวิรัตนกุล
62033009743 นางสาวสุทิสา ชูทรัพย�
62033009744 นางสาวศศิมณี นันตาวรรณ�
62033009745 นายธนชิต แพรเมือง
62033009746 นางสาวรวีวรรณ ใจเจือธรรม
62033009747 นางสาวมณีพร ทัสสโน
62033009748 นางสาวสิรินดา นัดสูงวงศ�
62033009749 นางสาวศรีสุดา จรูญพรพงศ�
62033009750 นางสาวสิริวิมล ชูศิลปWกุล
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62033009751 นายพงษ�นรินทร� โพธ์ิล=อม
62033009752 นางสาวธนวรรณ ทวีราษฎร�
62033009753 นายศราวุฒิ แจ+มจันจา
62033009754 นางสาวหฤทัย ยืนนาน
62033009755 นางสาวชุติมา ชาโรจน�
62033009756 นางสาวยศวดี ปMSนวิเศษ
62033009757 นายสันติ วงษ�สุนทร
62033009758 นางสาวอารีรัตน� พลจันทร�
62033009759 นางสาวสุทธิดา ดีสะอาด
62033009760 นายณัฐชนน กิตติศรัณย�เลิศ
62033009761 นางสาวธนิษฐา ต้ังทองณรงค�
62033009762 นางสาวณิชากร เกิดพุ+ม
62033009763 นางสาวสุภาวดี หงษ�ประดับ
62033009764 นางสาวศกุนตลา สามารถ
62033009765 นางสาวพิมพ�ใจ โตพัฒน�
62033009766 นางสาวอารียา หลังขาว
62033009767 นายศุภกฤต ธงศรี
62033009768 นางสาวฐิติมา ทัดสวน
62033009769 นายกรกฎ สลับลึก
62033009770 นางสาวพินุชนารถ กายาชัย
62033009771 นางสาวพิริยากร จิตต�พลีชีพ
62033009772 นางสาวปMยาวรรณ ศรีบุญเรือง
62033009773 นางสาวจาฏaพัจน� คําแน+น
62033009774 นางสาวธมล กลมเกลี้ยง
62033009775 นางสาวพิมพ�พลอย สืบเรือง
62033009776 นายพลวัต วัจนามัย
62033009777 นายอภิสิทธ์ิ สุดทอง
62033009778 นายสิทธิวัฒน� วัชรานันท�
62033009779 นางเดือนนภา หวังกีรติกุล
62033009780 นางสาวชนิดาภา ศรีนวล
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62033009781 นางสาวนงค�นุช สวัสดี
62033009782 นางสาววาสินี ลัดดากุล
62033009783 นางสาวเกศริน เล็กมีชัย
62033009784 นางสาวพรเพ็ญ คําก่ิง
62033009785 นางสาวธิติมา จิตรมณี
62033009786 ว+าที่ร=อยตรีหญิงภัทรกันย� ศรีทอง
62033009787 นางสาวกฤษณา คลังเจริญ
62033009788 นายเอกภพ เข่ือนคํา
62033009789 นางสาวณิชกานต� อ+วมเกิด
62033009790 นายกัญจภพ แสงเดือน
62033009791 นายเกรียงศักด์ิ วงค�หนายโกด
62033009792 นายพิเชษฐ บัวคุ=ม
62033009793 นางสาวพิชญะ สุวารักษ�
62033009794 นางสาวลลิตา คุ=มวงษ�
62033009795 นางสาวศุภลักษณ� จารุทิกร
62033009796 นายประภาส สุขสมพงษ�
62033009797 นางสาวมนัสนันท� สัมฤทธ์ิวงศ�
62033009798 นางสาวปุณณดา กมลจิตรธาดา
62033009799 นางสาวอนุสรา มณีจันทร�
62033009800 นางสาวโยษิตา วานิชสําราญ
62033009801 นางสาววรรณิสา เหมือนหงษ�
62033009802 นางสาวธัญลักษณ� สุริยภาพ
62033009803 นางสาวสุพิชญ�ชา เซ่ียงจBง
62033009804 นางสาวกมลชนก สถานสถิตย�
62033009805 นางสาวอนุตรา เอี่ยมย่ังยืน
62033009806 นายภาณุพงศ� แก=วน=อย
62033009807 นางสาวเกษศิรินทร� แกรอด
62033009808 นางสาวจุฑาภรณ� คล=ายฉํ่า
62033009809 นางสาวภริดา ศรีประยูร
62033009810 นางสาวดวงพร นามสอน
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62033009811 นายวรเมธ เพ่ิมพูนทวีชัย
62033009812 ว+าที่ ร.ต.หญิงจิตติมา คงวิจิตร
62033009813 นางสาวณัฐวดี ม่ันคง
62033009814 นางสาวนัฐกานต� จิตต�ปรุง
62033009815 นางสาวเปรมรัศมี บุญตวย
62033009816 นางสาวโยทะกา ศรีสุเพชรกุล
62033009817 นางสาวพรนิภา น=อยอยู+
62033009818 นายธงชัย จันมะณี
62033009819 นายศักด์ิชาย ย่ีสุ+นศรี
62033009820 ว+าที่ร=อยตรีหญิงนฤมล แก=วบัวดี
62033009821 นางสาวณัฐชา ศิริไพบูลย�
62033009822 นายธนพล ผิวชะอุ+ม
62033009823 นายจีรวัฒน� คงนาสร
62033009824 นางสาววิสารัตน� แสงโสฬส
62033009825 นายวรุตม�ธรรม เลิศกุลประหยัด
62033009826 นางสาวกัลยรัตน� กว=างนอก
62033009827 นายอนิวัตต์ิ เจษฎาลักษณ�
62033009828 นายสรธัญ คิดประเสริฐ
62033009829 นางสาวพัชนิดา โพธ์ิเหมือน
62033009830 นางสาวณัฐฌา พงศ�สิริประยูร
62033009831 นางสาวเนตยา ทองชมภูนุช
62033009832 นางสาวดวงพร ปMSนพงษ�
62033009833 นางสาวจรรยาภรณ� ทองศิริวรรณ
62033009834 นางสาวจรรยวรรณ อุ+นภักด์ิ
62033009835 นางสาวนิศานาถ เสนาปOา
62033009836 นางสาวณัฏฐวรรณ สุขเสริม
62033009837 นางสาวกันยารัตน� พูลเพียร
62033009838 นายวนัสนันท� นาคสมพันธุ�
62033009839 นางสาวมนทิรา เกษแก=ว
62033009840 พันจ+าอากาศเอกวรพัฒน� ไขว=พันธุ�
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62033009841 นางสาวลํายอง อุ+นอบ
62033009842 นางสาวพชรพร แก=วเพ็ชรกูล
62033009843 นางสาวจารุรินทร� ทนย้ิม
62033009844 นายณัฐพันธุ� ตาลบํารุง
62033009845 นางสาวรจนา คงม่ันกวีสุข
62033009846 นางสาวสุนันทา ขําหิน
62033009847 นายชัยรัช สวนตะโก
62033009848 นางสาวสุวรรณา สร=อยเจริญ
62033009849 นางสาวรัชณาพร มณีจันทร�
62033009850 นางสาวเปPSยมรัก ทองนุช
62033009851 นางสาวศศิธร สอนงาม
62033009852 นายปฐมพงศ� คงถาวร
62033009853 นายสหภูมิ เกตุแก=ว
62033009854 นางสาวสุภาภรณ� จักรายุทธ
62033009855 นางสาวเพชราภรณ� ฝ?@นเต็ม
62033009856 นางสาวอิศราภรณ� สัสดี
62033009857 นายเจษฎากร กํ่ามอญ
62033009858 นางสาวปรารถนา สิริภุมริน
62033009859 นายสุรสิทธ์ิ อภิสิทธ์ิแก=วเจริญ
62033009860 นางสาวเบ็ญจวรรณ คงชนะ
62033009861 นางสาวพัณณิตา กล+อมไสยาสน�
62033009862 นายสุวภัทร ธนศุภกร
62033009863 นางสาวอักษราภัค แซ+ก้ัง
62033009864 นางสาวปภิญญพัทธ� แก+นจันทร�
62033009865 ว+าที่ร.ต.ญ.นวลรัตน� บุญญานุกูลกิจ
62033009866 นายณัฏฐพล จิตสงบ
62033009867 นางสาวกฤษณา ชูช+วย
62033009868 นางสาวสุพัตรา นําช=าง
62033009869 นายณัฐพล สงวนศักด์ิ
62033009870 นางสาวแววดาว จันทร�กระจ+าง
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62033009871 จ+าอากาศโทหญิงรัญชนา แย=มเสนาะ
62033009872 นางสาวนิตยา เกษตรสมบูรณ�
62033009873 นางสาวศิริลักษณ� ช=างเผือก
62033009874 นางสาวสมฤดี วงษ�น=อย
62033009875 นางสาวลักษิณา ไสวเวียง
62033009876 นายภาคภูมิ เลี่ยมนาค
62033009877 นางสาวนันทวัน แสงเดือน
62033009878 นางสาวโชติภา ฝ?กแคเล็ก
62033009879 นายธัญกร ลาภนิมิตรชัย
62033009880 นางกันยกร วงษ�ไม+น=อย
62033009881 นางสาวณัฐกานต� สิงห�โตแก=ว
62033009882 นายวิทวัส วังแก=วหิรัญ
62033009883 นางสาวชนิดา กุลวัฒนาพันธ�
62033009884 นายปกครอง พิทักษ�
62033009885 นางประภาพร เกินสกุล
62033009886 นางสาววรางคณา พิมพาสาร
62033009887 นายพงศกร เรืองสมบูรณ�
62033009888 นางสาวสุพัตรา สุขรักษ�
62033009889 นางสาวพุฒิมาศ มะหะมาน
62033009890 นางสาวแอนนา นวมสุข
62033009891 นางสาวนันท�นภัส อธิอุดมเวโรจน�
62033009892 นางสาวจุฑารัตน� เพ็ชรประดับ
62033009893 นางพัชรินทร� คงวัฒนา
62033009894 นางสาววราภรณ� น=อยสกุล
62033009895 นายสัณหพร ต้ันซ=าย
62033009896 นางสาวธวัลหทัย ทองแก=ว
62033009897 นางสาวพัชรี หอมรื่น
62033009898 นางสาววิไลลักษณ� แสงจินดา
62033009899 นางสาววัลลภา จีนตุ=ม
62033009900 นางณัฎฐาริณี แก=ววารี
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62033009901 นางสาวรุ+งนภา คงสว+าง
62033009902 นายธนัช ฤทธ์ิการุวงศ�
62033009903 นางสาวรัตนาภรณ� จันทร�เรือง
62033009904 นางสาวฐิติมา ซ่ือตรง
62033009905 นางสาวอริสรา โสหุรัตน�
62033009906 นางสาวมูนา เลาะซําซู
62033009907 นายชาญณรงค� นงค�ทอง
62033009908 นางสาวสุชาดา ย่ิงเจริญ
62033009909 นายมนัส เนียมด=วง
62033009910 นางสาวจันทิมา พูลสวัสด์ิ
62033009911 นางสาวสุชัญญา มนต�แคล=ว
62033009912 นางสาวสมใจ ทองม+วง
62033009913 นางสาววิริตา ฆ=อนเที่ยงธรรม
62033009914 นางสาวจารุวรรณ เอื้อศรี
62033009915 นางสาวอรวรรณ ล้ําเลิศ
62033009916 นายวิจิตร จุ=ยเอี่ยม
62033009917 นายณัฐพล ยู+ไล=
62033009918 นายพชร เจริญทรัพย�
62033009919 นางสาวปวีณา ยกพล
62033009920 นางสาวจีรนันท� พลราชม
62033009921 นายศิริศักด์ิ แตงวงษ�
62033009922 นางสาวนภา สุขโขรัตน�
62033009923 นางสาวพัสวีร� อินนา
62033009924 นางน้ําทิพย� บุญชอบ
62033009925 นางสาวน้ําผึ้ง ธนิกกุล
62033009926 นางสาวพรธิพย� ฐิรัตนบุรินทร�
62033009927 นายวรนารถ อินทรบุตร
62033009928 นายภูมิ พิศาลรัตนคุณ
62033009929 นางสาวสุภาวดี ไชยมงคล
62033009930 นางสาวอภิญญา สิงห�เสริมวงษ�
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62033009931 นายศุภกฤษ ศิริวรรณ�
62033009932 นางสาวจารุภา อุบลบาน
62033009933 นางสาวลูกกวาง อุ+นศิริ
62033009934 นายพรรษกร วงศ�จันทร�เจริญ
62033009935 นางสาวพรรัตน� หอยสังข�ทอง
62033009936 นางสาวกฤติยาภรณ� เสมเถ่ือน
62033009937 นางสาวจิตต�โสภิณ สุธีบุตร
62033009938 นางสาวโฉมศรี ไพรพฤกษา
62033009939 นางสาวสาวิตตรี เชื้องาม
62033009940 นางสาวพัฒนสุดา พงษ�เผ+า
62033009941 นางสาวสราญตา พรมทองบุญ
62033009942 นายนพพร หอมไม+หาย
62033009943 นางสาวณิชาภัทร แสงเมือง
62033009944 นางสาวปMยวรรณ คิดรอด
62033009945 นายภัทรภณ คุ=มพะเนียด
62033009946 นางสาวกัญจนพร จุมพลศรี
62033009947 นายอลงกรณ� หินแก=ว
62033009948 นายตะวัน เสนาปOา
62033009949 นางสาวธนารัตน� บุญทิพย�
62033009950 นางสาวธนพร สีทําวงษ�
62033009951 นายวัชรพงษ� ห=วยหงษ�ทอง
62033009952 นางสาวเยาวดี สุวรรณมณี
62033009953 นางสาวชุติกาญจน� ศรีผาสุข
62033009954 นางสาวภควดี เกิดบัณฑิต
62033009955 นายวิชยุตม� แสงอินทร�
62033009956 นางสาวตรีศิริ พวงแก=ว
62033009957 นางสาวกมลชนก วุฒิกุล
62033009958 นางสาวจุฑามาศ หอมดี
62033009959 นางสาวชนกสุดา เวชยา
62033009960 นางสาวธนาภรณ� สีทองสุก
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62033009961 นางสาวกนกวรรณ แสงอนันต�
62033009962 นางสาววีรวรรณ ทรัพย�มาก
62033009963 นายคณิศ มันตะพงษ�
62033009964 นายถกลกร ทองดอนนาค
62033009965 นางสาวเนตรนภา ไม=แก=ว
62033009966 นางสาวสิริมา บุญแท=
62033009967 นางสาวสุพัตรา คงเจริญ
62033009968 นายสรศักด์ิ ทรัพย�ผุด
62033009969 นางสาววิลาสินี ธินิศิริ
62033009970 นางสาวนฤมล ธนวัชรกุล
62033009971 นายธนรัตน� คันธจันทน�
62033009972 นางสาวณัฐฐาพร อาจสัญจร
62033009973 นางสาวภิตติมน กําแพงทอง
62033009974 นางสาวเบญจพร เกษตรสิน
62033009975 นางสาวศศิธร จันทร�เจริญ
62033009976 นางสาวพินัทส�ฐา ศรีรัตน�ชัย
62033009977 นางสาวนฤมล ชิระมณี
62033009978 นางสาวจิราวรรณ มากปรุง
62033009979 นางสาวป?ญชมาลี อาณานุการ
62033009980 นางสาววันวิสาห� สังข�ฉิม
62033009981 ว+าที่ร=อยตรีเฉลิมศักด์ิ ทองหลาง
62033009982 นางสาววัชราภรณ� ปาลวิสุทธ์ิ
62033009983 นางสาวพัทชรินธร หอมเย็น
62033009984 นางสาวธัญญารัตน� ไหวพริบ
62033009985 นายปกปRอง พีระเดชมนตรี
62033009986 นายธนากร เลิศผดุงวิทย�
62033009987 นางสาวนัทวรรณ ทาไว
62033009988 นายธนะรัตน� ขุนทองจับ
62033009989 นางสาวสุพรรษา ศรีสวัสด์ิ
62033009990 นางสาวณัฐสินี ทวีโชติสกุล
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62033009991 นางสาวอุทุมพร ใจชุ+ม
62033009992 นายศิวเวชช� สุทธิวงษ�
62033009993 นางสาวสุดารัตน� แก=วเพ็ชรพลาย
62033009994 นางสาวชนิตา เมียวนวม
62033009995 นางสาวหนึ่งฤดี ส+งทรัพย�
62033009996 นายณัฐพงศ� ภู+นิเทศ
62033009997 นางสาวอารีรัตน� ปรางจันทร�
62033009998 นางสาวจันทิมา รักคง
62033009999 นายสิทธา เต็มบริบูรณ�
62033010000 นายวันประสูติ ประมวน
62033010001 นายสิทธา กีรติอารยธรรม
62033010002 นางสาววรรณฤดี สวนดอกไม=
62033010003 นายณัฐวีร� น=อยประเสริฐ
62033010004 นายสิทธิพงศ� สมณกิจ
62033010005 นางสาวปทิตตา บุญอินทร�
62033010006 นางสาวพิชานันท� พันธ�ยาง
62033010007 นายหรินทร�ทร รูปงาม
62033010008 นางสาวกรองกาญจน� สามสังข�
62033010009 นางสาวศิรินันท� มีศรีผ+อง
62033010010 นายวิษณุกรณ� ขันธวิชัย
62033010011 นางสาวพิมพ�รภัส พวงดอกไม=
62033010012 นางสาวปารยา ทองจีน
62033010013 นางสาวสุกัญญา วิริยะพงษ�
62033010014 นางสาวณิชานันท� ปุญญไกรนิตย�
62033010015 นายธนวัฒน� ช+อเหมือน
62033010016 นางสาวเสาวรส วงศ�มีศักด์ิ
62033010017 นางสาวกนกวรรณ โชติวุฑฒากร
62033010018 นายศรัณย� ศิรินิคม
62033010019 นางสาวปวีณา มีเทียน
62033010020 นางสาววิลัดดา เรือนทอง
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62033010021 นายกมล เดชบุญ
62033010022 นางสาวปาณิสรา บ+อคํา
62033010023 นางสาวสุภาวดี สอาดนัก
62033010024 นางสาวอัจฉรา ลิขิตวงศ�ตรีศรี
62033010025 นางสาวอังคณา โฉมชัย
62033010026 นางสาวจิรัชญา อยู+ญาติมาก
62033010027 นางสาวเบญจวรรณ รัตนวงษ�
62033010028 นางสาวจินตนา บุตรขวัญ
62033010029 นายรังสิมันต� ประพฤติกิจ
62033010030 นายราชัณย� นาขัน
62033010031 นางสาวปุณยนุช ดวงทิพย�
62033010032 นางสาวอริษา บังชะฎา
62033010033 นางสาวฐิตาภา แก+นอ่ํา
62033010034 นางสาวกนกวรรณ เกียรติอมรเวช
62033010035 นางสาวนิตยา เพ็ชรดี
62033010036 นางสาวกนกกร บูรเทพ
62033010037 นางสาวอารีรัตน� แสงผ+อง
62033010038 นายณัฐวุฒิ กลิ่นอ+อน
62033010039 นางสาวจุฑามาศ อัครเดชพงศา
62033010040 นางสาววิชชุตา ตรุษวัฒน�
62033010041 นางสาวธนพร กอธงทอง
62033010042 นางศิริวรรณ จอมคํา
62033010043 นางสาวเกศนีย� กัวพู+
62033010044 นางสาวอสมา ย่ีสุ+น
62033010045 ว+าที่ร=อยตรีวรวรรธก� พันธ�ภูโต
62033010046 นายชลวิทย� ชินจอหอ
62033010047 นายณัฐดนัย กิมพิทักษ�
62033010048 นางสาวชนิดา เตชะไตรภูมิ
62033010049 นายสราวุฒิ พญาเคลือ
62033010050 นางสาวกมลลักษณ� คําบาง
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62033010051 นายภูวพล พรรณบุตร
62033010052 นางสาววิไลพร แสงสว+าง
62033010053 นางสาวอภิญญา จรูญพรพงศ�
62033010054 นางสาวศิรินาถ ทองปาน
62033010055 สิบโทณัฐสิทธ์ิ อ+องมะลิ
62033010056 นายทสพล หม่ืนราษฎร�
62033010057 นายฐิติพงษ� สินสอน
62033010058 นางสาวพนัสดา ชุ+มประเสริฐ
62033010059 นายเรวัต พ่ึงพินิจ
62033010060 นางสาวประภาพรรณ เถ่ือนไพร
62033010061 นางรัชฎาพร คงเปลี่ยน
62033010062 นายพอพล เครือฟู
62033010063 นางสาวศิตาพร นุชอินทร�
62033010064 นางสาวโสรยา ทับแพ
62033010065 นายเดชา ดาราศรีศักด์ิ
62033010066 นางสาวจีรนันท� สวนชูโต
62033010067 นางสาวชลธิพร ผลพฤกษา
62033010068 นางสาวจุฑาวดี สกิดใจ
62033010069 นางสาวผกามาศ ป?ญญาทิโป
62033010070 นางสาวพัชรี ทองขาว
62033010071 นางสาวจุฑาทิพย� ทูลเศียร
62033010072 นายกันตินันท� มหาธยาคุณานนท�
62033010073 นายอภิวัฒน� แพทย�ประสิทธ์ิ
62033010074 นายณัฐพล สมสัตย�
62033010075 นายวุฒิชัย เบิกนา
62033010076 นางสาวนภาพร ปานประทีป
62033010077 นายวินัย บัวทอง
62033010078 สิบตํารวจโทนิวัฒน� น=อมนอบ
62033010079 นางสาวชุติมา ใจดี
62033010080 นางสาวป?ทมา ลลิตวจีวงศ�
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62033010081 นางสาวนัยนา ลือนาม
62033010082 นางสาวภาณุมาส ศรนุวัตร
62033010083 นายจิรสิน นิติคุณธรรม
62033010084 นางสาวพัฒน�นรี ตูวิเชียร
62033010085 นางสาวชลธิชา คุ=มทรัพย�
62033010086 นางสาวฐิติภา เพ็ชรจร
62033010087 นางสาวนารีรัตน� เข็มนาค
62033010088 นายวัชระ แก=วมณี
62033010089 นางสาวจันทน�กาญจน� พิมพ�กระจ+างพันธุ�
62033010090 นางสาวอรอนงค� อินสว+าง
62033010091 นางสาวชุติมา ดีประสิทธ์ิ
62033010092 นางสาวเบญจพร รอดจุ=ย
62033010093 ว+าที่ร=อยตรีพิสิทธ์ิ สีสด
62033010094 นางสาวศิริวรรณ พันแจ+ม
62033010095 ส.ต.ท.สิริโชค แสงมณี
62033010096 นางสาวเกศรินทร� เกตุจันทร�
62033010097 นางสาวจีรนันท� ชัยสิทธ์ิดํารง
62033010098 นายมงคล ธรรมโชติ
62033010099 นางสาวชนิดา แสงพลอยสุก
62033010100 นางสาวสุกาลดา จิตรเปรม
62033010101 นายธีรพัฒ สังข�ศิลปWชัย
62033010102 นางสาวนารีนาถ ฮวบอินทร�
62033010103 นางสาวจันทิมา สุขยิรัญ
62033010104 นายจิรพันธุ� วาดประเสริฐ
62033010105 นางสาวอริยา คงเหมาะ
62033010106 นางสาวพิธาน โสมกุล
62033010107 นางสาวพีรณัฐ สะสม
62033010108 นางสาววรรณา ลิมปนชัยพรกุล
62033010109 นางสาวณัฐพร ไพบูลย�พิมลพร
62033010110 นางสาวกานติมา สอนใจ
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62033010111 นายธนวัฒน� ชูมก
62033010112 นางสาวณิชารีย� เพชรศาสตร�
62033010113 นายธนินทร�ณัฐ อุ+นเรือน
62033010114 นายสุรนาท โสมนัส
62033010115 นางสาวศรัญญา ประภาสะวัต
62033010116 นางสาวธัญญาภรณ� ง+วนจร
62033010117 นางสาววรรณิภา ชิตชิกูล
62033010118 นางสาวธมลวรรณ แสงนาค
62033010119 นางสาวกาญจนา สายลาด
62033010120 นายสถาป?ตย� สุวรรณ�พลอย
62033010121 นางสาวณัฐนิดา อ+อนแช+ม
62033010122 นางสาวพิชญานิน บัวกาเหรียญ
62033010123 นางสาวญาดาพัณณ� รตนนท�
62033010124 นางสาวอลิษา พิริยะธรรม
62033010125 นายธนพันธ� แสงสว+าง
62033010126 นายสิทธิพล ล=อเจริญกิจ
62033010127 นางสาวเสาวลักษณ� ปูOจันทร�
62033010128 นางสาวกรอาภา โพธิรัตน�
62033010129 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุริยวงศ�
62033010130 นางสาวธนธรณ� เครือเช=า
62033010131 นางสาวสนธยา แสงทอง
62033010132 นางสาวรุ+งทิพย� พันการุ+ง
62033010133 นายพรชัย แสนคําภา
62033010134 นางสาวสุภาพร จันทบาน
62033010135 นางสาวกันยารัตน� บัวราษฎร�
62033010136 นางสาวสุรีรัตน� ขจรศักด์ิ
62033010137 นายภัชราพร ไหลสุพรรณวงศ�
62033010138 นางสาวกรกนก มุสิกวัต
62033010139 นางสาวเปมิกา อินทนิล
62033010140 นางสาวชนวรรณ จันทร�งาม
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62033010141 นางสาวทิพย�วรรณ ถาวรสุข
62033010142 นางสาวธัญยสิริ ชิวปรีชา
62033010143 นางสาวอารีรัตน� สุทธิบุตร
62033010144 นางสาวปวีณา รักชาติ
62033010145 นางสาวอภัสรา เอี่ยมสะอาด
62033010146 นางสาวชลทิชา เอกทรัพย�
62033010147 นางสาวอัมพาวรรณ ดิษฐาอภิชน
62033010148 นางสาววณัฐชญา น=อยทิพย�
62033010149 นายชุติพนธ� บัวเพชร
62033010150 นางปรียาพร ศรีต+างวงษ�
62033010151 นายศรศักด์ิ หงษ�เทียบ
62033010152 นางสาวกฤชรัตน� ศรีสมบูรณ�
62033010153 นางสาวกมลวรรณ หลวงวิเศษ
62033010154 นางสาวภัทรวรรณ ศรีอัมพรกระจ+าง
62033010155 นางสาววิมลมณี จุลทองไสย
62033010156 นางสาวจิราภรณ� ขําเจริญ
62033010157 นางสาวนาตยา จันทร�กระจ+าง
62033010158 นายชัยรัตน� ลิ้มคาง
62033010159 นายอัฐพนธ� ศรีสินหอม
62033010160 นางสาวสุรีรัตน� ศรีสุข
62033010161 นายวัชรเกียรติ เดชวงษา
62033010162 นางสาวอังคณา อินทรอํานวย
62033010163 นางสาวจิรัฐิวรรณ พวงป?ญญา
62033010164 นางสาววรวรรณ คําดวง
62033010165 นางสาวพิมพา บัวอุไร
62033010166 นางสาวทิฆัมพร นิลประดับ
62033010167 นางสาวนภาพร แพลอย
62033010168 นางสุธาสินี สัจจวิเศษ
62033010169 นางสาวนุชนารถ ดําเนินเกษม
62033010170 นางสาวมนัสนันท� แดงดี
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62033010171 นางสาวนาตยา บุญจําภู
62033010172 นางสาวสุพัดชา ชูช+วย
62033010173 นายธนิต อ่ําแห
62033010174 นางสาวสาวิตรี สาเนียม
62033010175 นางสาวเพชรปวีณ� อินริน
62033010176 นางสาววิภาวดี คําแดง
62033010177 นางสาวปาณิศา สุนทรไทย
62033010178 นายภาณุวัฒน� ส=มเอม
62033010179 นายจามร กิจเดช
62033010180 นางสาวธัญถ�พิศา โตเหมือน
62033010181 นายสกานต� บุญเนตร
62033010182 นางสาววรรณศิริ ศรีนวล
62033010183 นางสาวณัฐฐานนันท� เตชะพัฒนพานิช
62033010184 นางสาวภัทรวดี ช=างเพรียวงาม
62033010185 นางสาวสุนันธินี เหมือนตรุษ
62033010186 นางอุษา อุ+นศิริ
62033010187 นางสาวกีรติ ประภารัตน�
62033010188 นางสาวฐานิช หว+างพัฒน�
62033010189 นางสาวกังสดาล วงเอก
62033010190 นางสาวรัชรุจี จินดารัตนวรกุล
62033010191 นางปวริษา วรรณวงษ�
62033010192 นางสาวพิไลวรรณ นําประดิษฐ�
62033010193 นางสาวพิมพ�ลดา พุฒวิบูลย�วุฒิ
62033010194 นางสาวดลหทัย วิเชียรเลิศสกุล
62033010195 นางสาวหทัยทิพย� คงสุวรรณ�
62033010196 นางสาวณัฐริชา รักษาราษฎร�
62033010197 นางสาวหยกมณี พรมสวัสด์ิ
62033010198 นางสาวชนนิกานต� อํานาจผูก
62033010199 นางสาวชุติมณฑน� เอี่ยมศรีทรัพย�
62033010200 นางสาวภควรรณ ครองแก=ว
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62033010201 นางสาวกมลพรรณ บุญปลอด
62033010202 นายอนุชิต แสงกระจ+าง
62033010203 นางสาวสุธัญญา มองทรัพย�
62033010204 นายสิฏฐนนท� นุ+นน=อย
62033010205 นางสาวกชนิภา อภิโชคสิริ
62033010206 นายณัฎฐวรรษ บุบผา
62033010207 นายพรรษา มีชํานาญ
62033010208 นางสาวณภรณ�พรรณ ประสพเนตร
62033010209 นางสาวสาวินี สุนทระศานติก
62033010210 นายอรรถพล เทียนไทย
62033010211 นางสาวสิริกร นราแก=ว
62033010212 นายสุรศักด์ิ เพ็งจันทร�
62033010213 นางสาวนฤสรณ� หลวงทิพย�
62033010214 นายธนพงศ� อภิสิทธ์ิแก=วเจริญ
62033010215 นางสาวกุสุมา ศุภกรศักดา
62033010216 นางสาวอกนิษฐ� จริงจิตร
62033010217 นางสาวปวีณ�ณัฏฐ� จิรานันทะ
62033010218 นางสาวลัดดาวัลย� สวัสดี
62033010219 นายวิโรจน� พวงมาลัย
62033010220 นางสาวทัศนีย� เมืองช=าง
62033010221 นายเอกชาติ ศิริพิทยา
62033010222 นายวรุณ เครื่องทิพย�
62033010223 นางสาวกัญญาพัชร แสนพันธ�
62033010224 นายศรัณย� บุญมาก
62033010225 นางสาวภัทราวดี แสงประชุม
62033010226 นายวันมงคล มีนาม
62033010227 นางสาวสุธิดา ย่ิงภิญโญ
62033010228 นางสาวรุ+งระพี ฮวดนาง
62033010229 นางสาวชนัญฑิดา นุ+มลืมคิด
62033010230 นางสาวศิริพร ริมเถ่ือน
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62033010231 นางสาวชรินทร�ทิพย� โรจน�กาญกุล
62033010232 นางสาวสุภาวดี แก=วกาม
62033010233 นางสาวมณฑิรา อรรคทิมากูล
62033010234 นางสาวนันทพร อินหนู
62033010235 นายณัฐวุฒิ สุดชัย
62033010236 นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาพรรณวดี
62033010237 นางสาวฐาณิสรณ� เทพโยธิน
62033010238 นางณัฎฐ�นรีย� ใจเย็น
62033010239 นางสาวรุจิรดา ศรีอุทัย
62033010240 นางสาวจิราพัชร ราชดุษฎี
62033010241 นายพรพิพัฒน� แก=วบุญมา
62033010242 นายพงศธร เฟYSองฟู
62033010243 นางสาวสุภาวดี ใจฉลาด
62033010244 นางสาวนวรัตน� เพชรแอ
62033010245 นางสาวนุชรัตน� ทองสุข
62033010246 นายวิวรรธพงศ� อยู+บุญ
62033010247 นายภูวเดช เปPSยมศักด์ิ
62033010248 นางสาวอรจิรา กิตติวิวัฒน�กุล
62033010249 นางสาวพิมพ�เนตร มากทรัพย�
62033010250 นางสุภาลักล� แตงเจริญ
62033010251 นางสาวกุลธิดา ขันทอง
62033010252 นางสาวเมทินี อ+อนละมูล
62033010253 นายพิชญ�พิสุทธ์ิ ซ่ือตรง
62033010254 นายกิตติพงศ� อินทรพลอย
62033010255 นางสาวกาญจนา ม+วงฉะคร่ํา
62033010256 นางสาวฐิติรัตน� แสงจันทร�
62033010257 นางสาวประภัสสร วันทอง
62033010258 นางสาวตวงรัตน� โอทารัมย�
62033010259 นายยอดชาย สมรเนตร
62033010260 นางสาวจิรารัตน� ภมร
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62033010261 นางสาวกมลชนก หงอกสิมมา
62033010262 นายศรุต เหมียนย+อง
62033010263 นางสาวจันทร�เพ็ญ บุญเรือน
62033010264 นางสาวกัณหา นิลประเสริฐ
62033010265 นายชยันต� เพชรปานกัน
62033010266 นางสาวบังอร ชูวุฒิยานนท�
62033010267 นางสาวนภาพร บัวหลวงงาม
62033010268 นางสาวปริยฉัตร เงินจ่ัน
62033010269 นางสาวปภาวี วงศ�วิทยกําจร
62033010270 นางสาวสะแกวัลย� สิงหาด
62033010271 นายนฤพล ถือความสัตย�
62033010272 นางสาวเบญจรัตน� ประเสริฐพงษ�
62033010273 นางสาวกรรณิการ� มณเฑียรทอง
62033010274 นางสาวสุวรรณา ป]Sงอุดม
62033010275 นายสุรสิทธ์ิ เขียวทน
62033010276 นางสาวลิปรีหลา องอาจ
62033010277 นายอภิวิชญ� ขันติสุขเจริญยศ
62033010278 นางสาวพิชญา ผิวชะอุ+ม
62033010279 นางสาวอนุธิดา จันทร�ทองสุข
62033010280 นางสาวอัจฉราพร ลีพันดุง
62033010281 นางสาวนฤมล วิโรจนกุล
62033010282 นางสาววราภรณ� ทองดอนน=อย
62033010283 นางสาวปุษยา รัตนาคร
62033010284 นางสาวชนากานต� คล=ายสมบูรณ�
62033010285 นางสาวอรวรรณ พรมประสิทธ์ิ
62033010286 นายชัยณรงค� แสนสุด
62033010287 นางสาวสุริศา เกียรติพงสา
62033010288 นางสาวสุภาภรณ� นาคเกตุ
62033010289 นางสาวรัตติกาล ทองเมืองหลวง
62033010290 นางสาวกรรณอุบล บุญศรี
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62033010291 นายธนพล แซ+แต=
62033010292 นางสาวศิริกุล จิตติวัฒนานุกุล
62033010293 นางสาวนุจรีย� คุ=มเจริญ
62033010294 นายศิวะนันท� เดือนศิริรัตน�
62033010295 นางสาวอาทิตยา อุ=ยฟ?ก
62033010296 นางสาวเกวลี วุฒิอุดม
62033010297 นางสาวนวกมล เอมสมบุญ
62033010298 นางสาวรัชณี คุ=มกุดหว=า
62033010299 นายวิชัย วาทรัพย�
62033010300 นางสาวจันทร�ทิพย� ทองก=อน
62033010301 นายกิตติพัทธ� กุลธนวิวัฒน�
62033010302 นางพรปวีณ� ทิมทวีป
62033010303 นางสาวเกศรา คงเข็ม
62033010304 นายเขมทัต ตันบุญเจริญ
62033010305 นายชวลิต วุฒิศิลปW
62033010306 นางสาวอารยา คล้ําจีน
62033010307 นายอนุวัฒน� ปลอดโปร+ง
62033010308 นายวิวิน สังวรณ�
62033010309 นางสาววาสนา โพแตง
62033010310 นายสุเมธ สุขสมแดน
62033010311 นางสาวรุ=งลาวัลย� วงษ�กรณ�
62033010312 นางสาวอารีพร บุญชูย่ิง
62033010313 นางสาวณัฐนิช เกษแก=ว
62033010314 นายชญานิน ทองนํา
62033010315 นางสาวสุวิมล บุญสะอาด
62033010316 นางสาวนันท�นภัส พ+อค=า
62033010317 นางสาวเปรมวดี จีนธู
62033010318 นางสาวจณิตา วิเศษสิงห�
62033010319 นางสาวอัญธิภา เต็มอิ่ม
62033010320 นางสาวรุ+งทิพย� พลาพล

หน=า 344 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033010321 นางสาวกมนลักษณ� นันทพันธ�
62033010322 นางสาวคะนึงนิจ พ่ึงเจาะ
62033010323 นางสาวรุ+งอรุณ อ+อนนาน
62033010324 นางสาวจินตนา ลอยแก=ว
62033010325 นางสาวนลินี บุญรอด
62033010326 นางอริสษา อดุลรัส
62033010327 นางสาวณัฐชยา วงษ�รักษา
62033010328 นางสาวธนาวรรณ จันทวี
62033010329 นางสาวมุกระวี รัตนวงศ�
62033010330 นางสาวกัลยา นกเล็ก
62033010331 นางสาวพรทิพา คูฮุด
62033010332 นางสาวบุณยวีร� เลิศธนลักษณ�
62033010333 นางสาวนพรัตน� วรแสน
62033010334 นางสาวอินทร�ธนัต ลิบลับ
62033010335 นายจารุกิตต์ิ สุวรรณทรัพย�
62033010336 นางสาวพรรณราย แสงอุทัย
62033010337 นางสาวมณีนุช ทิณบุตร
62033010338 นางสาวกนกวรรณ เทียมเมฆา
62033010339 นายวรพงษ� อ=วนล่ํา
62033010340 นางสาวป?ทมพร บานแย=ม
62033010341 นางจิราพร งามระลึก
62033010342 นางวิจิตรา อุดมวงษ�
62033010343 นางสาวอริยาภรณ� วุฒิศรีศิริพร
62033010344 นายนฤนาท ภู+วงษา
62033010345 นางสาวบุศยรินทร� เดชดิษฐวัฒน�
62033010346 นางสาวสิรีธร ยอดปราง
62033010347 นางสาวปภาดา ย้ิมย+อง
62033010348 นางสาวจุฑามณี บุญช=วน
62033010349 นางสาวณัฐภรณ� พุฒเมฆา
62033010350 นางสาววรรษมล ปลื้มกมล
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62033010351 นางสาวสิริรัตน� วัดวิเศษ
62033010352 นายสุวัฒน� กลีบเมฆ
62033010353 นายนนทชัย บัวชุม
62033010354 นายอรรถพล มีจํารัส
62033010355 นางสาวสาวิตรี ป?สสาโก
62033010356 นางสาวปMยนุช กํามา
62033010357 นายวัชรพล หอมสาลี
62033010358 นายกณิศ ดอกชะเอม
62033010359 นางสาวแพรพิลาส กุลพานิช
62033010360 นางสาวพรไพลิน ย้ิมรักษา
62033010361 นายเตวิช สุทธิประเสริฐ
62033010362 นางสาวกันต�กนิษฐ�ฐา พันธ�นก
62033010363 นางสาวนันทิดา พวงสุวรรณ
62033010364 นางสาวสัจวตี ทับเพ็ง
62033010365 นางสาวสุกัญญา สุดจิตร�
62033010366 นายนนทวัฒน� ต+ายแพร
62033010367 นางสาวแพรพิมพ� สุทธิบานเย็น
62033010368 นายปรมัตถ� แก=วเกต
62033010369 นางสาวลัดดา กลิ่นคง
62033010370 นางสาวศิริวรรณ แลสุด
62033010371 นางสาวปนัดดา ปMดงาม
62033010372 นางสาวปMยวาสว� เอี่ยมสุข
62033010373 นายภาณุพงศ� อินตBะยศ
62033010374 นายวรชัย ชุมถนอม
62033010375 นายปองภพ สุวรรณ�
62033010376 นางสาวฉันทิศา สุทธิวิรัช
62033010377 นายสถาพร แสงมณี
62033010378 นางสาวสิรารมย� พรไกรเนตร
62033010379 นางสาวณัฐญดา กาฬบุตร
62033010380 นางสาวพัชรี ปริพนธ�

หน=า 346 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033010381 นางสาวชมภูนุช เพชรัตน�
62033010382 นายนพดล ทองดอนนาค
62033010383 นางสาวปMยธิดา ทองสุข
62033010384 นายพัสกร ภู+มาลัย
62033010385 นางสาวสุฑาริดา พฤกษพานิช
62033010386 นายจิรเมธ บุษบงส�
62033010387 นายวัชรพงษ� หวานไกล
62033010388 นายจิรยุทธ สุภาสาย
62033010389 นางสาวกนกวรรณ วงศ�เดช
62033010390 นางสาวดวงแข มณีโชติ
62033010391 นางสาวปรัศนีย� หอมสวรรค�
62033010392 นางสาวจันทร�ธิรา สุขวิสุทธ์ิ
62033010393 นางสาวนภัสภรณ� พัฒนโศภนพงศ�
62033010394 นางสาวภาวิณี บุญสม
62033010395 นางสาวมันตา สมบุญ
62033010396 นางสาวณัฐฐา เอื้อชนะจิต
62033010397 นางสาวภาสวรรณ สุขสวัสด์ินุวงษ�
62033010398 นางสาวอาภาวรรณ ชัยริยไพศาล
62033010399 นางสาวขนิษฐา เลาหบุตร
62033010400 นางสาวอรณี ขันทอง
62033010401 นายจักรกฤษณ� สมศรี
62033010402 นางสาวสุวิมล ทิฆัมพรบรรเจิด
62033010403 นางสาวกนกกาญจน� พุ+มพวง
62033010404 นางสาวป?ฐยา สมพงษ�เจริญ
62033010405 นางสาวจิตตรา ห+อนาค
62033010406 นายปMSนพงศ� แซ+ลิ้ม
62033010407 นางสาววิศรุตา ธรรมาเจริญราช
62033010408 นายนันธชัย บัวหลวง
62033010409 นางสาวปฏิมาพร บัวคํา
62033010410 นายพรเทพ ชํานิศาสตร�
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62033010411 นายศราวุธ ย่ิงทวี
62033010412 นางสาวทวินันท� สงวนธรรม
62033010413 นางสาวชนกพร พากเพียร
62033010414 นางสาวสุกัญญา หอมหวล
62033010415 นางสาวภัทรวดี คล=ายคลึง
62033010416 นางสาวชลธิชา แปRนพิบูลลาภ
62033010417 นางสยุมพร สายสร=อย
62033010418 นางสาวศิริกานดา ห+างไกลพุ+ม
62033010419 นางสาวสัณห�สิรี ภุมรา
62033010420 นางสาวอารีวรรณ ภู+ระย=า
62033010421 นางสาวอัญชนา อิ้นฮวด
62033010422 นางสาวพัณณิตา เกษมวิริยนนท�
62033010423 นางสาวบุญฑริกา โพธ์ิชุ+ม
62033010424 นางสาวเสาวลักษณ� นาคเงิน
62033010425 นางสาวอรญา เจนด+านกลาง
62033010426 นางสาวภัททิรา ผานิล
62033010427 นางสาวปาลิดา เจษฎานราธร
62033010428 นายวิศรุตติ หุ+นงาม
62033010429 นายฐนิตบุญย� เชาวนปรีชา
62033010430 นางสาวกนกพร สระทองจีน
62033010431 นางสาวอังคณา ปฐมคุณธรรม
62033010432 นางสาวนิยดา แจ=งใจ
62033010433 นางสาวพิจิตรา คล=ายพันธ�
62033010434 นางสาวเกตุศรินทร� ซุ+นบวบ
62033010435 นางสาวปภาวดี พรมประสิทธ์ิ
62033010436 นางสาวศิณัฐตา อร+ามเรือง
62033010437 นายกิตติพิชญ� ทรัพย�เอี่ยม
62033010438 นางสาวชุติมา ทองมี
62033010439 นางสาวฌัชชา ปานมอญ
62033010440 นางสาวสกุลรัตน� เนียมสนิท
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62033010441 นายทะเล พันธ�ศิริ
62033010442 นางสาวป?ณฑ�ชนิต สันติวีระพันธ�
62033010443 นางสาวปรีชญาพร เข็มนาค
62033010444 นางสาวอรนิภา นาคเขียว
62033010445 นางสาวอมรรัตน� แผนกุล
62033010446 นางสาวศรีสุดา เสาวคนธ�
62033010447 นายชนันธร ดวงสิริโชติ
62033010448 นางสาวสุพรรณี ศรีวิทักษ�
62033010449 นางสาวกัลยารัตน� พลับวังกล่ํา
62033010450 นางสาวยอดขวัญ ผดุงมิตร
62033010451 นางสาวพรทวี อําภา
62033010452 นางสาวกาญจนา แสงหิรัญ
62033010453 นางสาวสุจินันท� หอมสุด
62033010454 นางสาวมาลินี ชุ+มชื่นจิตต�
62033010455 นายกฤษฎา ตันตระกูล
62033010456 นางสาวธัญวรัตม� จิตเมือง
62033010457 นางสาวกนกพร เปลี่ยนอารมย�
62033010458 นางสาวฐิติมา แก=วโกสุม
62033010459 นางสาวศิริพร ราษีแจ+ม
62033010460 นายณัฐดนัย ผุยหนองโพธ์ิ
62033010461 นางสาวเรวดี กองแดง
62033010462 นางสาววริศรา แซ+ต้ัน
62033010463 นางสาวศริญญา นิลเขียว
62033010464 นางสาวทิพนิภา พ่ึงพุ+ม
62033010465 นายพงศ�ศิริ โชติช+วง
62033010466 นางสาวยินดี เลิศศักด์ิ
62033010467 นางสาวจิราภา แผ+วบรรจง
62033010468 นางสาวชลกาญจน� ภู+อําไพ
62033010469 นายศิลปWชัย บุญเต็ม
62033010470 นายณัฐภูมิ ทศนุต
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62033010471 นางสาวพจนีย� บัวโรย
62033010472 นายนัฐพล ท=วมพงษ�
62033010473 นายศิรวิทย� ศรีสุข
62033010474 นางสาวกติกา ใชยวังเย็น
62033010475 นางรัชนีวรรณ ตํานานวาลย�
62033010476 นางสาวจันทิมา กลิ่นอุบล
62033010477 นางสาวจรรยา โอบอ=อม
62033010478 นางสาวจิณห�วรา เอกสิทธ์ิชัยพงศ�
62033010479 นางสาวจันทน�กะพ=อ แก=วกอง
62033010480 นางสาวเสาวลักษณ� นิลรัตน�ศิริกุล
62033010481 นางสาวอุษา มะโหฬาร
62033010482 นายนิรัญ จันทร�แก=ว
62033010483 นายวราทร เอมบํารุง
62033010484 นายณัฐพงษ� นักเวชน�
62033010485 นางสาววยุรีย� สุขย=อย
62033010486 นางสาวมลธิชา หลุยใจบุญ
62033010487 นางสาวสุชาดา ไชยะ
62033010488 นางสาววลี โมรา
62033010489 นางสาววราภรณ� มาตกิจ
62033010490 นางสาวเสาวนีย� นวลมะ
62033010491 นางสาวธัญมาศ ศรีเอี่ยม
62033010492 นางสาวสายชล ไทรสังขพรธิติ
62033010493 นางสาวพัชรินทร� วังวร
62033010494 นายวีระวัฒน� ก=อนจันเทศ
62033010495 นางสาวนิรชรา ตันสุขี
62033010496 นางสาวเบญจมาศ มีสุข
62033010497 นายชัยวัฒน� กาทอง
62033010498 นางสาวสุชาวดี ทุเครือ
62033010499 นางสาวกรรติญา ยศนวล
62033010500 นางสาวอภิชญา ยุบล
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62033010501 นางสาวมยุรี ประทุมเกตุ
62033010502 นางสาวศรัญญา ไชยกิจ
62033010503 นางสาวปMยาภรณ� กลัดเล็ก
62033010504 นางสาวจิตกรานต� ผิวอ+อนดี
62033010505 นางปาริชาติ ภูเจริญชัยกิจ
62033010506 นายณัฐพงศ� บัวทอง
62033010507 นางสาวบุณฑริก ภาคาผล
62033010508 นางสาวไพลิน มากมูล
62033010509 นางสาวขวัญฤดี เผ+าพันธุ�
62033010510 นายศราวุธ สังข�ประสิทธ์ิ
62033010511 นางสาวศิริรัตน� ม+วงฉํ่า
62033010512 นางสาวจีระรัตน� แซ+ฉี
62033010513 นายสิทธิศักด์ิ เย็นจิตร�
62033010514 นางสาวกุสุมาลย� ปRอมอารีย�
62033010515 นายอัสมิง สาเหะมามะ
62033010516 จ+าเอกนันทวัจน� เทียนฉาย
62033010517 นางสาววราภรณ� บุญเกลี้ยง
62033010518 นางสาวปMยพร เพชรงาม
62033010519 นางสาวฉัตรฑริกา พุ+มเจริญ
62033010520 นางสาวนิสรีน อาบู
62033010521 นางสาวมณีนุช เปรมชูเกียรติ
62033010522 นางสาวบุญรักษา อยู+ดี
62033010523 นางสาวสุนิสา สุดเส็งพันธ�
62033010524 นายกิตติกุล ดวงราษี
62033010525 นางสาวนฤมล มณีวงษ�
62033010526 นายประชา อ+องนก
62033010527 นางสาวธนันท�ธร เอกนก
62033010528 นางสาวพรศิริ เหลืองอ+อน
62033010529 นายสุวินัย จันทร�ผา
62033010530 นางสาวสุภาพร นามหา
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62033010531 นางสาวเปมิกา รักนุ=ย
62033010532 นางสาวทักษิณา ฉิมทอง
62033010533 นายนพภากร โชคอํานวย
62033010534 นางสาวภัทรนันท� อุ+นอ+อน
62033010535 นางสาวอังธนาสิริ คณาลัยวุฒิพงศ�
62033010536 นางสาวเกษราภรณ� จันทรแพร+
62033010537 นางสาวอัญชิสา ราชแผ+นดิน
62033010538 นายสันทัด ชุมเกตุ
62033010539 นางสาวศศิธร ลานอิ่น
62033010540 นายสิทธิโชค สินสํารวม
62033010541 นางสาวสาลินี อ่ําจ๋ิว
62033010542 นางสาวนพวรรณ ทองเหลือ
62033010543 นายศักดา อ+อนเบา
62033010544 นางสาวรัตนาพร ติธาดา
62033010545 นางสาวนันทพร สงวนจีน
62033010546 นางสาวนภัสสรณ� บันลือศรีสกุล
62033010547 นางสาวดวงกมล สุตศรี
62033010548 นางสาววรรณิศา ฐิตยานุวัฒน�
62033010549 นายอรุณชัย ชาวปOา
62033010550 นายปองพล พวงสร=อยสน
62033010551 นางสาวจินัฐตา คงปล=อง
62033010552 นางสาวนันทิกานต� วังชิต
62033010553 นางสาวปMSนแก=ว ศรีสุพพัตพงษ�
62033010554 นางสาวอรัญญา บังเกิด
62033010555 นางสาวกัลย�กมล โตตามวงศ�
62033010556 นางสาวศุภาวรรณ บุญรอด
62033010557 นายประเสริฐ งามเลิศ
62033010558 นางสาวภัทริยา เกิดบัวเพชร
62033010559 นางสาวสุรีย�พร ใจกล=า
62033010560 นายสืบสกุล ศรีสัมฤทธ์ิ
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62033010561 นางสาวเสาวณีย� โฉมทอง
62033010562 นางสาวศิรินทิพย� ดีแสน
62033010563 นายศรายุทธ คําสุวรรณ
62033010564 นางสาวลักขณา ชูกลิ่น
62033010565 นางสาวจันทรา รุ+งแย=ม
62033010566 นางสาวทิพวรรณ ประยงค�ทรัพย�
62033010567 นางสาวณัฐฌา เพ็งเพชร
62033010568 นางสาวพรพิมล เปรมย่ิง
62033010569 นางสาววรวรรณ จันทร�ปทิว
62033010570 นายณัฐวัฒน� โอบอ=อม
62033010571 นางสาวศิริขวัญ ทองอรุณ
62033010572 นายคมปMยะ อิษฎานนท�
62033010573 นางสาวสุธินันท� เรืองอุไร
62033010574 นางสาวอรณี ทับเนียม
62033010575 นางสาวณชณาภา ภูมิทองรุ+งเรือง
62033010576 นางสาวณภัสญาณ� ประเสริฐพงษ�
62033010577 นางสาวนัทธมน แดงแท=
62033010578 นางสาวฐายินี ปMSนคล=าย
62033010579 นางสาวกาญจนา อินหนองตาสาม
62033010580 นางสาวศศิธร พิมพา
62033010581 นางสาวกาญจนา เข็มกําเหนิด
62033010582 นางสาวฉัตรนภา จันทรแพ
62033010583 นางสาวพรพิมล ทองพาศน�
62033010584 นางสาวชุติมา เหตะโยธิน
62033010585 นางสาวธิดารัตน� คุณโตนด
62033010586 นางสาวกฤษวดี ภักดี
62033010587 นายสยมภู เกียรติวรางกูร
62033010588 นายเทวัฒน� ธีรทรานนท�
62033010589 นางสาวชลดา ฉุยฉาย
62033010590 นางสาววาริน ยะมะสมิตร�
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62033010591 นายกฤศ นาคะศิริ
62033010592 นางสาวกัญญาณัฐ ศักด์ิหิรัญรัตน�
62033010593 นายประสิทธ์ิ วงษา
62033010594 นายจิรายุ เณรตาก=อง
62033010595 นายสตพร กันกา
62033010596 นางสาวพิมพ�รวินท� แก=วเมืองทอง
62033010597 นายจีรธัช ศรีชะนะ
62033010598 นางสาวสมจิตร กิจชล
62033010599 นางสาวรติมา สัตบุรุษาวงศ�
62033010600 นางสาวรุ+งรัตน� สุวรรณสิงห�
62033010601 นางสาวสิริมาส นาคยอดทอง
62033010602 นางสาวอมรรัตน� เจริญจาด
62033010603 นายบุญชัย พยอมน=อย
62033010604 นางสาวศิริขวัญ ทองนุ+น
62033010605 นางสาวศรัณย�พร ไถ=บ=านกวย
62033010606 นางสาวธัญจิรา เกิดโภคา
62033010607 นางสาวจินดาพร บุญมา
62033010608 นายชัยณรงค� รักนาวี
62033010609 นางสาวแพรวพราว ค=ายาดี
62033010610 นางสาวนิตยา รอดเคราะห�
62033010611 นายพีระ สิงหะรา
62033010612 นางสาวศินีนาฎ อยู+เย็น
62033010613 นายสกฤษฏ� ภคาพัลย�
62033010614 นางสาวดรุณี แก=วศรี
62033010615 นางสาวกนกพร เกตุแก=ว
62033010616 นางสาวพิจิตรา วรรณทวี
62033010617 นางศุภมาส อัศววิทยานนท�
62033010618 นายกมล เชื่อมชิต
62033010619 นายสมัชชา จันคําปา
62033010620 นางสาวพรไพริน พลายแก=ว
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62033010621 นายสุทิน อ=นแจ+ม
62033010622 นางสาวนิตยา ปานย้ิม
62033010623 นางสาวเสาวนี คําบรรลือ
62033010624 นางสาวจริยา บัวขม
62033010625 นางสาวชลิตศา ห=วยหงษ�ทอง
62033010626 นายนรภัทร โสภาเคน
62033010627 นายทินกร เกิดขาว
62033010628 นางสาวปนัดดา ภมะราภา
62033010629 นายณัฐวรรธน� จิรนนทภักด์ิ
62033010630 นางสาวกมลทิพย� คงเพ่ิม
62033010631 นายปริญญา ศรีสังวาลย�
62033010632 นายกฤชวัฏ บุษบาวศินกุล
62033010633 นางสาววิรันดา ครองระวะ
62033010634 นางสาวภัทรสุดา พ่ึงเคหา
62033010635 นางสาวศิริลักขณา สุดนาวา
62033010636 นายครรชิต บุตรน้ําเพชร
62033010637 นางสาวเพ็ญนภา เสมอใจ
62033010638 นางสาวกิตติยา ทิมน=อย
62033010639 นางสาวพิตตินันท� บุญฤทธ์ิเดโชชัย
62033010640 นางสาวนฤมณ เทพนวน
62033010641 นายปูชนีย� วรรณเลิศ
62033010642 นางสาววารี สกุลณา
62033010643 นางสาวกฤษยาภรณ� บัวชูก=าน
62033010644 นางสาวจริณญา ลิ่มม่ัน
62033010645 นางสาวรุ+งอรุณ พ+วงไทย
62033010646 นางสาวนริศรา อ่ําระมาด
62033010647 นายจักริน ภู+โคกหวาย
62033010648 นายติณณภพ อังกินันทน�
62033010649 นายวธัญQู ทองนวล
62033010650 นางสาวกัตติกา รัตนสันตยากุล
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62033010651 นางสาวนภาลัย บริรักษ�
62033010652 นางสาวสุดารัตน� ดอนมูล
62033010653 นางสาวณัฐริกานต� สุขศรีสวัสด์ิ
62033010654 ว+าที่ร=อยตรีหญิงจริยา สิงหะ
62033010655 นางสาวชนัญชิดา หอมจันทร�
62033010656 นายธรรมลักษณ� เผือกผล
62033010657 นางสาวญาณดา เรืองลอยขํา
62033010658 นายโอภาส สารสิทธ์ิ
62033010659 นายไพรินทร� ดํารงธีรภาพ
62033010660 นางสาวชนิกานต� ม+วงเสม
62033010661 นางสาวพรชนก พงษ�พิทักษ�นุกูล
62033010662 นายสีหนาท คงทรัพย�
62033010663 นางสาวอทิตยา ยังอยู+
62033010664 นายเมธาสิทธ์ิ มากงลาด
62033010665 นางสาวสุธิกานต� ปRอมสกุล
62033010666 นางสาวเวียรัตน� เพ็ชรประดับ
62033010667 นายพลวัฒน� แย=มเกษร
62033010668 นางสาวหทัยรัตน� ฮวดหนองโพธ์ิ
62033010669 นางสาวอารียา เชียงไขแก=ว
62033010670 นางสาวรุ+งนภา ยานะ
62033010671 นางสาวพาศิณี มณีศรี
62033010672 นางกัญญาพร ทับเอี่ยม
62033010673 นางสาวอังติมา อังศุธรางกูร
62033010674 นางสาวมาริษา ตงม่ันคง
62033010675 นางสาวชนัญชิดา ตาลหวาน
62033010676 นางสาวพรพิมล เอกผาชัยสวัสด์ิ
62033010677 นางสาวณิชาภา อรรคอุดม
62033010678 นางสาวนัดทะดาพร ยะบุญมี
62033010679 นางสาวพัชริดา ศรีอําพร
62033010680 นางสาวกวินธิดา ทองโมถ+าย
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62033010681 นางสาวปุณิกา เฟYSองฟู
62033010682 นางสาวอาทิตย�สุวรรณ� เปRงไชยโม
62033010683 นายวีรศักด์ิ บุญมาก
62033010684 นางสาวสุฬิพร อินคุ=ม
62033010685 นายวีรชิต เลิศสิริวงศ�
62033010686 นายจิรพงษ� เซ่ียงจ=ง
62033010687 นางสาววิภารัตน� จงดี
62033010688 นายวรพจน� พูลศรี
62033010689 นายธีราภัทร� พิมพ�สวัสด์ิ
62033010690 นายนิติ สังสัญไทย
62033010691 นายปMยะ ศรีเมฆ
62033010692 นายณัฐพงษ� ไกรทรัพย�
62033010693 นางสาวดวงแก=ว พรมราช
62033010694 นางสาวอรปรียา อินทรพานิช
62033010695 นางสาวจันทรา ลิ่มกองลาภ
62033010696 นางสาวพัชรีย� นพวิจิตร�
62033010697 นายธเนศวร รอดมาลี
62033010698 นางสาวกนกพร ประสานทอง
62033010699 นางสาวลลิตา หีตหนู
62033010700 นางสาวอัจฉรา พิมพ�พิทักษ�
62033010701 นางสาวมนฤทัย ไทยพุ+ม
62033010702 นางสาวอริสรา ปMยจันทร�
62033010703 นางสาววิไลวรรณ มอบกระโทก
62033010704 นางสิตานัน อุปดิษฐ
62033010705 นายธนพล สัจสุวรรณ�
62033010706 นางสาวปริณดา เจริญผล
62033010707 นางสาวขนิษฐา กลิ่นสมหวัง
62033010708 นางสาวณัฐกานต� เพ็งวงษา
62033010709 นางสาวลัดดาวัลย� ภู+ประเสริฐภักดี
62033010710 นายฐิณกฤช เติมประยูร
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62033010711 นางสาวชุตินันท� อบเชย
62033010712 นายวีรวัฒน� นามมิตรมาก
62033010713 นางสาวชนกานต� สิทธิกูล
62033010714 นางสาวกิรณา ต้ังรวิณิช
62033010715 นายพลเกษม สะอาดนัก
62033010716 นางสาวพจณี อาศรัยจ=าว
62033010717 นางสาวพัศนีย� ชนะภัย
62033010718 นายณภัทร ขรวงศ�
62033010719 นางสาวภาวินี รัศมี
62033010720 นางสาวสว+างนภา ธะนะพันธ�
62033010721 นางนลิตา พลอยแหวน
62033010722 นางสาวภัทรานิษฐ� แย=มพรหม
62033010723 นางสาวพัทธ�ธีรา ก=อนทอง
62033010724 นายทวีพงษ� ปานดีย่ิง
62033010725 นางสาวมณีฟาง ลอยปลิว
62033010726 นางสาวธัญลักษณ� แย=มเกตุ
62033010727 นางสาวชนาภา มาสมบัติ
62033010728 นางสาวศิริพร ธีระสุขประสาน
62033010729 นายนราธิป เสนาะพิน
62033010730 นายวัชรพนธ� สนิทนาน
62033010731 นางสาวสุพรรณี มณีโชติ
62033010732 นางสาวพัชราภา เกิดสมบูรณ� 
62033010733 นางสาวรัชนีกร สิริอ+อน
62033010734 นางสาวสุริยาพร เล็บครุฑ
62033010735 นายจตุรพร แปRนแอ=น
62033010736 นายนพคุณ บัวมณี
62033010737 นางสาวสุภาภรณ� ดวงเดือน
62033010738 นางสาวพิชญนันท� ฉิมพลี
62033010739 นางสาวอรวรรณ จีรัง
62033010740 นายณัฐวุฒิ สว+างทอง
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62033010741 นายปMยะพงษ� บุญจันทร�
62033010742 นางสาวพรพิมล พร=อมพิมพ�
62033010743 นายพูนศักด์ิ นามทอง
62033010744 นางสาวธัญญรัตน� ไชยมงคล
62033010745 นางสาวณัฐสิมา ทองนวล
62033010746 นางสาวจันทิมา บุษบา
62033010747 นางสาวสิเรียม หลวงศรี
62033010748 นางสาวภัทร�ฐิตา เผ+าขุ=ย
62033010749 นายภรภัทร ชนะนนทกานต�
62033010750 นางสาววริษา จีนตลับ
62033010751 นางสาวพิชชาภา ศรีสุข
62033010752 นางสาวพิรญาณ� ทองมอญ
62033010753 นางสาวนงลักษณ� อ+อนละมัย
62033010754 นางสุภาวดี วรรณทอง
62033010755 นางสาวภัทรานิษฐ� ทองใบ
62033010756 นางสาวรัตนาภรณ� กลั่นวาที
62033010757 นายอรรถชัย ค้ิวกลาง
62033010758 นางสาวภครวรรณ� คุณวุฒิ
62033010759 นางสาวณัฐพร ทองขาว
62033010760 นายอภิชาติ แดงดี
62033010761 นางสาวพัชราวดี พัฒนสม
62033010762 นางสาวศศิธร สี่ขัน
62033010763 นางสาวจุฑามาศ ม+วงอ่ํา
62033010764 นางสาวภานุชนารถ พยัญตา
62033010765 นางสาวภัทรชุดา ย้ิมใหญ+
62033010766 นายเพชรสมุทร สุดสงวน
62033010767 นายศุภวิชญ� ศรีพิพัฒน�
62033010768 นางสาวณัฐพร โพธ์ิตาล
62033010769 นางสาวศิวิมล ป?ญญาดิลก
62033010770 นางสาวพรรณราย สืบเรือง
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62033010771 นายกฤติน บุญเต็ม
62033010772 นางสาววนิดา แป^ะวัฒนา
62033010773 นางสาวณัฐกานต� พรมถัน
62033010774 นางสาวภัทรพร อธิบดีธนาพัฒน�
62033010775 นางสาวชัญญา โฉมฉาย
62033010776 นางสาวพุทธิชาติ จันทรัตน�
62033010777 นายปกรณ� ทรัพย�ส+งเสริม
62033010778 นายพิชญ�ภัทร คชาชีวะ
62033010779 นางสาวจิตรกัญญา พ+อโอ
62033010780 นางสาวธนสร มิสุด
62033010781 นางสาวยุภาพร ลาบ=านเพ่ิม
62033010782 นางสาวเขมจิรา บริสุทธ์ิ
62033010783 นางสาวดลยา แตงทอง
62033010784 นางสาววาทินี ศิลาโรจน�
62033010785 นางสาวพรพรรณ พรหมพฤกษ�
62033010786 นางสาววิละสินี แกระหัน
62033010787 นางสาวชลลดา บุญเพ็ง
62033010788 นางสาวอรรัมภา อู+เจริญ
62033010789 นายกฤติเดช หัสเดชา
62033010790 นางสาวรัตติกาล บุญตาม
62033010791 นางสาววชิรารัตน� ย้ิมประเสริฐ
62033010792 นางสาวสิณัฎฐา ชัยศิริ
62033010793 นางธันย�ชนก หงส�วงค�
62033010794 นายอัครวุฒิ นนทลักษณ�
62033010795 นางสาวขวัญชนก ครุฑไทย
62033010796 นายสกลวรรธน� คะเชนรัมย�
62033010797 นางสาวสหัสษา พีงาม
62033010798 นางสาวสรัลพร ถุงแก=ว
62033010799 สตท.ชัยวัฒน� ตุ=มฉิม
62033010800 นางสาวธิดาพัฒน� ดอกจันทร�
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62033010801 นางสาวปารณีย� ครุฑน=อย
62033010802 นางสาวปาณิสรา สีคํา
62033010803 นายสิทธิโชค สังขชาติ
62033010804 นางสาวฑิตยา รุ+มรวย
62033010805 จ+าสิบตรีวิธิทัศน� พัดเย็น
62033010806 นายธนพนธ� ตันสุขี
62033010807 นางสาวอภิชญา พัฒนสมุทร
62033010808 นายดํารงค� หระทู
62033010809 นายจักรวาล คําช+วย
62033010810 นางสาวรภัสศา คชาพรรธน�
62033010811 นางสาวสุชัญญา เก+งการเรือ
62033010812 นางสาวกาญจนา อนันถาวร
62033010813 นางสาวฐิติพรรณ จําเล
62033010814 นางสาวกมลวรรณ ตรีชั้น
62033010815 นางสาวชยุตา เรี่ยจ่ี
62033010816 นางสาววนิดา วารุรัตน�
62033010817 นางสาวพัชราภรณ� ตาละลักษมณ�
62033010818 นางสาวอนัชชา คล=ายแดง
62033010819 นายนิติรัฐ พันธ�โท
62033010820 นางสาววาสนา ซุ+นบวบ
62033010821 นางสาวขวัญกมล เขียวบุญปลูก
62033010822 นางสาวธัญลักษณ� สุขศรีมล
62033010823 นางสาวฐิติพร สีชะโคตร
62033010824 นางสาวนิจจารีย� แก=วนุ=ย
62033010825 นางสาวเพ็ญศิริ ศรีสุวรรณ�
62033010826 นางสาวสุทธาสินี นันทวิชิต
62033010827 นางอรอนงค� เชียงทอง
62033010828 นางจินตนา พริ้งทอง
62033010829 นางสาวธมลวรรณ โยคาพจร
62033010830 นายนที ประดิษฐ�ทรัพย�
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62033010831 นายรัตนกรณ� เฮงตระกูล
62033010832 นายธีระวัฒน� ศรีชัยนาท
62033010833 นางสาวจิรนันท� พันโท
62033010834 นางสาวพิไลพร ไทรทองมี
62033010835 นางสาวณิชกานต� จันทรภาพ
62033010836 นางสาววิชญา จันทรวิเชียร
62033010837 นางสาวณิชากร บุญประเสริฐ
62033010838 นางสาวนิศารัตน� วาจะเสน
62033010839 นางสาวลลิตา โพธ์ิชื่น
62033010840 นางสาวสุภาพร มีอิ่ม
62033010841 นางสาวภัทร�ติญา พวงสําลี
62033010842 นางสาวภัทรพร นาคสุวรรณ�
62033010843 นางสาวสาวิตรี อินทุมาร
62033010844 นางสาวจิรารัตน� ทองนุสนธ์ิ
62033010845 นางสาวนพวรรณ สุดมณี
62033010846 นายอนิรุต อินตา
62033010847 นางสาวศศิธร ใครหิน
62033010848 นางสาวอักษราวรรณ ใจเย็น
62033010849 นายวุฒิชัย ชอบธรรม
62033010850 นางสาวมินตา รักอก
62033010851 นางสาวบุญโสม จามรีณ�
62033010852 นางสาวกมลวรรณ สังข�เงิน
62033010853 นางสาวแพทรียา พลอยไป
62033010854 นางสาวณิชาภัทร แสงโสด
62033010855 นายธนวัฒน� จาดประดิษฐ�
62033010856 นางธนาพร อัมมวรรธน�
62033010857 นายฐาปนพงศ� คําจิตร
62033010858 นางสาวนันทวรรณ จันทร�สุวรรณ�
62033010859 นางสาวศวัสมน น=องสินธุ�
62033010860 นางสาวภาริษา ทรารัมย�
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62033010861 นางสาวดุษณี หมีลําพอง
62033010862 นางสาวนรินธร นาคสุกร
62033010863 นางสาวจุฑามาศ ลีธีระ
62033010864 นายศิลปพร จันทร�เกิด
62033010865 นางสาววชิราภรณ� ไข+สนอง
62033010866 นางสาวอุษา ปานแดง
62033010867 นางสาวปMยะพร แน+นหนา
62033010868 นางสาวชลฤทัย พิญเดช
62033010869 นางสาววนิดา ประณิธานวิทยา
62033010870 นางสาวชนิฎา จิตรีโภชน�
62033010871 นายประพนธ� จิตชุ+ม
62033010872 นางสาวอรปรียา ไชยรักษ�
62033010873 นางสาวรัชดา เจริญสุข
62033010874 นางสาวเนตรวดี เหลืองนวน
62033010875 นางสาวอมรรัตน� โค=วถาวร
62033010876 นางสาวสริญญา สารีวงษ�
62033010877 นางสาวกรรณิการ� แก+นคํา
62033010878 นางสาวจุฑาภรณ� กระต+าย
62033010879 นางสาวปฐมาวรรณ สามโพธ์ิศรี
62033010880 นางสาววิภารัตน� นาทัน
62033010881 นางสาววัลภา โพธ์ิจันทร�
62033010882 นางสาวกนกทิพย� เกษมสุขไพศาล
62033010883 นางสาวอัญชลี เข็มเพ็ชร�
62033010884 นางสาวชัชชญา กลิ่นพยอม
62033010885 นางสาวจริณทิพย� คําพุฒ
62033010886 นางสาวธรรมมิกา มโนวราวุฒิ
62033010887 นางสาวจุฑารัตน� กังรวมบุตร
62033010888 นางสาวศิริกาญจน� พุ+มทอง
62033010889 นายอานนท� สัตตัง
62033010890 นางสาวสายชล หม่ืนสอน
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62033010891 นางสาวณัฐณิชา งอกงาม
62033010892 นางสาวถิราพร เอี่ยมงาม
62033010893 นายป?ญญพล เผือกสวัสด์ิ
62033010894 นางสาวกรณิการ� ตู=เจริญ
62033010895 นางสาวพาขวัญ อ+อนละมูล
62033010896 นางสาวอัมพิกา ป?ญญายาว
62033010897 นางสาวทิพวรรณ ทองแพง
62033010898 นางสาวธันยาวรรณ� ภูมิศิริเจริญ
62033010899 นางสาวณริศรา เวทยานนท�
62033010900 นางสาวสาวิตรี รอดคล้ํา
62033010901 นายภูวิศ พิพัฒน�ศรีโสภณ
62033010902 นายอิทธิพล คําปาน
62033010903 นางสาวกรกนก คชรัตน�
62033010904 นางสาวธมน ประกอบแสง
62033010905 นางสาวนงลักษณ� ม่ันคง
62033010906 นางสาวช+อทิพย� วัฒนผดุงศักด์ิ
62033010907 นายธนบดี เถลิงศักดาเดช
62033010908 นางสาวสาวิตรี สายท+าเสา
62033010909 นางสาวปาริชาติ สุขสว+าง
62033010910 นายธีระพงษ� กังวานพจนีย�
62033010911 นางสาวชนาพร เลิกเปลี่ยน
62033010912 นายจตุพงศ� จันทร�ดี
62033010913 นางสาวทอฝ?น สันติพนากุล
62033010914 นายอภิรักษ� ทองสาธิต
62033010915 นางสาวขณิษฐา ชาวม+วงขวัญ
62033010916 นางสาวเสาวลักษณ� ชัยรูป
62033010917 นางสาวณัฏฐ�วดี สารีวงษ�
62033010918 นางสร=อยลัดดา ฉันทนารมณ�
62033010919 นางสาวนนทิยา ทองมีศรี
62033010920 นางสาวศันสนีย� แสนสุข
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62033010921 นางสาวฉัตรฑริกา จันทร�สําเภา
62033010922 นางสาวสุทธิดา ปRอมหิน
62033010923 นางสาวสาลินี จ่ันหนู
62033010924 นางสาวกรรทิการ� ผิวผาด
62033010925 นางสาววรรณมาศ สมรูป
62033010926 นายเชิดศักด์ิ รุ+งเรืองเจริญลาภ
62033010927 นางสาววรรณยศ บุญวานิชย�
62033010928 นางสาวฐิตาภา แก=วศรีงาม
62033010929 นายจุลจักร เจริญกิจวัฒนากุล
62033010930 นางสาวพนิดา พุ+มร+มไทร
62033010931 นายเชาวนเลิศ สานตBะ
62033010932 นายสามารถ มีประเสริฐ
62033010933 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีสกุล
62033010934 นางสาวหวานเย็น บุญงาม
62033010935 นางสาวศุภิชยานันท� ผิวหอม
62033010936 นายกัมพล อยู+สวัสด์ิ
62033010937 นางสาวกฤษฎี ประภาตนันท�
62033010938 นางสาวนาฏปวีจ� ชินวงค�พรหม
62033010939 นางสาวจีระวรรณ ลางคุลเสน
62033010940 นางสาวฐานิดา เรี่ยมประเสริฐ
62033010941 นางสาววาสินี ค้ิวเที่ยง
62033010942 นางสาวรังสิมา ไตรเวทย�
62033010943 นายพีรพล คุ=มรุ+งเรือง
62033010944 นางสาวพลอยพรรณ ทับทอง
62033010945 นายปรัชญา มูลยะเทพ
62033010946 นายอานันท� สท=านวงษ�
62033010947 นางสาวฐิติมา เจียมจุ=ย
62033010948 นายวรานนท� วิชาธรณ�
62033010949 นางสาวนารินทร� ยอดขําใบ
62033010950 นางสาวพรเพ็ญ ลีลาวัฒนานันท�
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62033010951 นางสาวลัดดาวัลย� กสิกรรม
62033010952 นางลภัสรดา เต็งประเสริฐ
62033010953 นางสาวธันย�ชนก เพชรประดิษฐ�
62033010954 นายบวรภัค ชาวไร+อ=อย
62033010955 นางสาวบุษยา ฤทธิบุตร
62033010956 นางสาวนิตรชา สารีผล
62033010957 นางสาวสลิลา ธนโชติภักดี
62033010958 นางสาวอรัญชนก แปRนคุ=มญาติ
62033010959 นายทินวัฒน� โพธ์ิสุวรรณ�
62033010960 นางสาวชญานี ย่ิงมี
62033010961 นางสาวสุปภัส ชินวงษ�พรม
62033010962 นายธนาคาร หลีทองหล+อ
62033010963 นางสาวเนตรอนงค� สกุลมา
62033010964 นางสาวณัฏฐนันท� จันทร�ทรัพย�กา
62033010965 นางสาวสายธาร เกิดฤทธ์ิ
62033010966 นายณัฐวุฒิ ศุภกรวรากุล
62033010967 นางสาวมนัสนันท� พรหมมินทร�
62033010968 นางสาวเรณู กลิ่นคง
62033010969 นางสาวณัฐธิดา รื่นอารมย�
62033010970 นางสาวธมลวรรณ ประสพบูชาธรรม
62033010971 นางสาวแพรวเพชร ถึกจรูญ
62033010972 นางสาวนุชนารถ บัวเขียว
62033010973 นายธเนศ มาโต
62033010974 นางสาวอาภาวี เรืองรุ+ง
62033010975 นางสาวหริณโรจน� วัฒนพันธ�พิทักษ�
62033010976 นางสาวกรวรา เอกมงคลชัยกุล
62033010977 นางสาวชุติมา แสงสาคร
62033010978 นางสาวกนกพร อ่ําสกุล
62033010979 นางสาวจิราภัสร� รอดศรีสุข
62033010980 นางสาวภาวิดา รุณมณี
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62033010981 นางสาวนฤมล กรประสาท
62033010982 นายธีรศักด์ิ บุญลา
62033010983 นางสาวภัทราลี แสนอ=วน
62033010984 นางสาวอัญธิกา วัฒถากุล
62033010985 นางสาวมะลิวัลย� เติมธนะศักด์ิ
62033010986 นางสาวกมลวรรณ ศรีสว+าง
62033010987 นายสุรเชษฐ� สีดามาศ
62033010988 นางสาวฉัตรมณี ดีรอด
62033010989 นางสาวธีรนุช ทองสิทธ์ิ
62033010990 นายกรธวัช สิงห�เรือง
62033010991 นางสาวลลิตา พิมพิจารณ�
62033010992 นางสาวภัทรียา สว+างศิลปW
62033010993 นางสาวปุณญพร ขันธเสมา
62033010994 นางลดามาศ ศรีนวล
62033010995 นางสาวฐิติรัตน� คามรักษ�
62033010996 นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรมณี
62033010997 นายชัยพีร� มีศักด์ิ
62033010998 นางสาวป?ทมาพร เพ็งสว+าง
62033010999 นางสาวหนึ่งฤดี เอมวรรธนะ
62033011000 นางสาวกัญจนวัณ กาญจนกุญชร
62033011001 นางสาวสุภาลัย ฟากฟY@น
62033011002 นางสาววาสนา โตสกุล
62033011003 นางสาวทิพวัลย� เสนาะคํา
62033011004 นางสาวเมธาวี บุษราวรานนท�
62033011005 นางสาววันวิสา เย็นกาย
62033011006 นางสาวปนานนท� วงษ�วิจารณ�
62033011007 นางสาวภคมนวรรณ อนุดิษฐ
62033011008 นางสาวบุษกร ตันวิรัตน�
62033011009 ว+าที่ ร.ต. หญิงชรินทร�ทิพย� นวลจันทร�
62033011010 นายธีรวัช เย็นใจ
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62033011011 นางสาวสุมิตตา กาญจนสมภพ
62033011012 นายภูษณ พิณเนียม
62033011013 นางสาวเขมรินทร� เอี่ยมสะอาด
62033011014 นางพัชรินทร� แพใหญ+
62033011015 นายวราชัย ชัยวารี
62033011016 นางสาวเสาวนีย� ศรีมนตรี
62033011017 นางสาวพิชชากร ชุมปลา
62033011018 นายนพคุณ เวชประสิทธ์ิสุข
62033011019 นายจักรินทร� ทรัพย�ประเสริฐ
62033011020 นางสาวขวัญศิริ ชื่นเหม็ง
62033011021 นางสาวปMยะเนตร วัฒนสิน
62033011022 นางสาวพัชราพร ภัทรสิริรัชต�
62033011023 นางสาวทัดดาว อาจคงหาญ
62033011024 นายธนวุฒิ ศรีสวัสด์ิ
62033011025 นางสาวอารียา สมบุญศรี
62033011026 นายกานต�ภัช เขม=นเขตการ
62033011027 นางสาวปMยนุช มนตรี
62033011028 นางสาวพัทธ�ธีรา วรมานะกุล
62033011029 นางสาวศศิประภา พลศักด์ิ
62033011030 นางสาวมนฤทัย อินทวัฒน�
62033011031 นางสาวจุฑารัตน� เกิดลาภ
62033011032 นางสาวกาญจนา ดาวทอง
62033011033 นายพิชัยภูษิต ทองพ่ึงตน
62033011034 นางสาวขนิษฐา แย=มชื่น
62033011035 นางสาววันรวี อาบโกเศส
62033011036 นางสาวกนกวรรณ ใบยา
62033011037 นายทรงพล หลิมวานิช
62033011038 นางสาวศศิธร รุ+งรังสี
62033011039 นางสาวมารีนา สุขจําเริญ
62033011040 นายณัฏฐนันท� จันทดิษฐ�
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62033011041 นางสาวกมลชนก คนลัด
62033011042 นางสาวนฤมล ตรีเพชร
62033011043 นางสาวปาริชาต ยังอยู+
62033011044 นางสาวอลิษา ชูวงศ�
62033011045 นางสาวสุภาวดี อินทฤทธ์ิ
62033011046 นางสาวอภันตรี ประหยัดทรัพย�
62033011047 นางสาวสุนิษา ศรีทอง
62033011048 นางสาวศศิวิมล ทรัพย�สมบูรณ�
62033011049 นางสาวอริษา ศรีสดสุข
62033011050 นายปฐม รุ+งพราน
62033011051 นางสาวจิรวดี บางเพียรดี
62033011052 นางสาวนลินี บุญเหลือ
62033011053 นางสาวอารีรัตน� เขียวคราม
62033011054 นางสาวอรอนงค� บุญมา
62033011055 นางสาวสุพิชญา ชะเอมน=อย
62033011056 นายณัฐดล แสนสาระ
62033011057 นางสาวกมลพร น=อยศิริ
62033011058 นายสิทธิพงษ� หลิมเล็ก
62033011059 นางสาวพชรพรรณ เลิศสกุลอุดมดี
62033011060 นางสาวดนยา ธรรมาเจริญราช
62033011061 นายธัญพิสิษฐ� อายุยงค�
62033011062 นางสาวศศิธร นาเวช
62033011063 นายกิติศักด์ิ ทองมีทิพย�
62033011064 นางสาวพิมพ�ทิชา จตุรวิทยาภรณ�
62033011065 นายวีระพันธุ� บูชา
62033011066 นายพิทวัศ เย็นทรวง
62033011067 นายอุเทน ทองคํา
62033011068 นางสาวณัฐธิดา ชวนวิริยะฉันท�
62033011069 ว+าที่ร=อยตรีหญิงชุลีพร กาวิลเครือ
62033011070 นางสาวพรทิพย� ศรีจันต�อิ่ม
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62033011071 นางสาวช+อทิพธัญญา กลิ่นเกษร
62033011072 นายไอศูรย� ธนานุภาพพันธุ�
62033011073 นางสาววันทนา พิทักษ�ตุ=ม
62033011074 นายฐัตชัย ขวัญดี
62033011075 นายศุภเดช ทองดาราเศรษฐ�
62033011076 นางสาวอุษามาศ ผิวงาม
62033011077 นางสาวปMยวรรณ รอดอยู+
62033011078 นางสาวสุพรรษา หมู+ม+วง
62033011079 นางสาวกิรณา กันตะกนิษฐ�
62033011080 นายจักรรินทร� ปทุมสูติ
62033011081 นายสหรัฐ กังน=อย
62033011082 นายบุญฤทธ์ิ พรหมรักษ�
62033011083 นางสาวนิภาธร เทพทอง
62033011084 นางสาวทิติมา เพชรอยู+
62033011085 นางสาวธนพร พรมจรรย�
62033011086 นางสาวณัฐกานต� อํามาตย�หิน
62033011087 นางสาววิไลวรรณ คําวงค�
62033011088 นางสาวปาณิศา ซุ+ยยัง
62033011089 นางสาวพิกุล รักษ�ธรรม
62033011090 นางอภิญญา โพธ์ิเสือ
62033011091 นางสาวสุนันฐิณี นาคสงวน
62033011092 นางสาวธัญพร อยู+สอาด
62033011093 นางสาวรุ+งนภา ทองเกลื่อน
62033011094 นางหทัยรัตน� เอี่ยมแดง
62033011095 นางสาวพิราวรรณ ป?ญญาคม
62033011096 นายศุภชัย ด=วงเก้ือ
62033011097 นายฉัตรจักร ฉิมชูใจ
62033011098 นางสาวชมพูนุท ทิวัฑฒานนท�
62033011099 นางสาวภูริดา แสงอินทร�
62033011100 นางสาวกุญชวัลย� เปล+งทอง
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62033011101 นางสาวปรีดาพร ทองหีต
62033011102 นางสาวชุติภา อ=วนสมบูรณ�
62033011103 นางสาวสถิตาภรณ� วัฒนวงษ�
62033011104 นางสาวเทียนรุ+ง นิลนาคม+วง
62033011105 นางสาววณิดา เรืองสังข�
62033011106 นายกิตตินันท� ลักษณะวีระ
62033011107 นางสาวธิดารัตน� เที่ยงตรง
62033011108 นางสาวนนทนา ดวงกระโทก
62033011109 นางสาวสุนันท� ศาลานนท�
62033011110 นางสาวเพ็ญศรี สาดะระ
62033011111 นายกฤษดิษฐ ดิษฐสุวรรณ
62033011112 นายปMติภัทร ม+วงงาม
62033011113 นางสาวศลิษา นําเจริญ
62033011114 นางสาวอุไรวรรณ ชูละออง
62033011115 นายสมชาย เราจุติธรรม
62033011116 นายธีรทัศน� รังรักษ�
62033011117 นางสาวอรชุดา ชัยศรีประเสริฐ
62033011118 นางสาวจริญาพร คําปาน
62033011119 นางสาวกวิสรา ริยาพันธ�
62033011120 นางสาวจินตภา ปRานทอง
62033011121 นางสาวนุจรี ทองเพน
62033011122 นายวุฒิชัย อูบคํา
62033011123 นายธราพล ล+อใจ
62033011124 นางสาวชัญญา โภคา
62033011125 นายชนภักด์ิ ชาญเชิงค=า
62033011126 นายจิรยุทธ� เอี่ยมเจริญศักด์ิ
62033011127 นางสาวนรินทร�ทิพย� ตันวัฒนะ
62033011128 นายเกรียงไกร บุญแก=วฟRา
62033011129 นายสหรัฐ มณฑาทอง
62033011130 นางสาวพิชชาพร สาระคํา
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62033011131 นายวรโชติ แซ+อึ้ง
62033011132 นางสาวญาณัจฉรา วงษา
62033011133 นางสาวสุทินา แย=มประเสริฐ
62033011134 นางสาวสุจิตรา สามศรีโพธ์ิแก=ว
62033011135 นางสาวศิริมาศ จันทร�เฉย
62033011136 นายฟRาคราม เจริญสมบัติ
62033011137 นางสาวนชนก ศรีสว+าง
62033011138 นางสาววรรณญา คําไทรแก=ว
62033011139 นายณัฐพล ขันนพคุณ
62033011140 นางสาวกาญจนา สุกิจปาณีนิจ
62033011141 นางสาววรีพร จินดาวุฒิศักด์ิ
62033011142 นางสาวปณิตา ทัพพะรังสี
62033011143 นายนภูภัท ศรีสุภา
62033011144 นางสาวธัญชนก ปนิชิวารทัต
62033011145 นายทรงสิทธ์ิ ยางเย่ียม
62033011146 นางสาวพิมพ�ชนก สวัสด์ิมา
62033011147 นางสาวเฌอปาณ ถาวร
62033011148 นางสาวธิติพร สระทองเทียน
62033011149 นางสาวอมิตา เหมาเพ็ชร
62033011150 นายอุทัย เรืองนาม
62033011151 นางสาวโสภาพรรณ แอบทิพย�
62033011152 นายทศพลณ� เอี่ยมโนรีย�
62033011153 นางสาวสุขปการ ศรีราม
62033011154 นางสาวชนิตา เวียงอินทร�
62033011155 นางสาวพัชชรินทร� ประเสริฐศักด์ิ
62033011156 นางสาวอัยรดา ตันญาศิริ
62033011157 นางสาวภิญญามาศ บัวงาม
62033011158 นายชนะเทพ อินทวงษ�
62033011159 นายวรวัฒน� จันทรสารี
62033011160 นางสาวบุลพร ทองดี
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62033011161 นางสาวศศิกานต� มณีสุวรรณ
62033011162 นายนพดล มาลา
62033011163 นายจิณณวัตร เดชเรือง
62033011164 นางสาวเกษฎา นาคสุวรรณ
62033011165 นางสาวอนุสสรา ลางคุลเสน
62033011166 นางสาวอธิชา โลหะศิริ
62033011167 นางสาวเสาวรส ทาขัด
62033011168 นายศรีวิกรณ� สิงห�โตทอง
62033011169 นางสาวโสภิตา อิ่มเปPSยม
62033011170 นางสาวนาฏนภา กลันกล่ํา
62033011171 นายภุชงค� โพธ์ิไผ+
62033011172 นางสาวสุพัตรา จรัสดี
62033011173 นางสาวธันย�ณัชธรณ� ทันวงษา
62033011174 นางสาวภัคลมัย พวงทิพย�
62033011175 นายยุรนันท� เก้ือกูล
62033011176 นางสาววรางคณา เงินบริสุทธ์ิ
62033011177 นายพนุรักษ� สุภาพ
62033011178 นางสาวมิรันตี วงศ�สุรเศรษฐ�
62033011179 นางสาวสุพรรษา ภิญโย
62033011180 นางสาวณัฎฐินี สมานมิตร
62033011181 นายพงศ�ศิริ เมืองมนต�
62033011182 นางสาวพนัสดา เพ็งนู
62033011183 นายอัครพล วันเลิศงาม
62033011184 นางสาวนฤมล ไชยอ=วน
62033011185 นางสาวสุกานดา มีศิลปW
62033011186 นายมานพ ฟ?กเขียว
62033011187 นางสาวนริศรา กาหลง
62033011188 นางสาวธนภรณ� สงฆ�ปรีดา
62033011189 นางสาวศิริรัตน� คุ=มรอด
62033011190 นางสาวณานันท�ชนม� พรหมพันธุ�
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62033011191 นายศรัณย� เจ=าประเสริฐ
62033011192 นายพุฒิพงษ� ลีภัทรพงศ�พันธ�
62033011193 นางสาวจุฑารัตน� ส+งสมบุญ
62033011194 นางสาวชามาภัทร ทองสมุทร
62033011195 นางสาววาสนา ผลอินหอม
62033011196 นายจตุพร จิตรจํานอง
62033011197 นางสาวอวสรา กงศรี
62033011198 นางวีระยา ดาสาลี
62033011199 นางสาวปภัสรา ทรัพย�สิน
62033011200 นายณัฐพงษ� แก=วสระแสน
62033011201 นายภาณุศักด์ิ สิริสมุทรสาร
62033011202 นางสาวอังคณา พยุหกฤษ
62033011203 นางสาวสญารัญ กองตัน
62033011204 นางสาวมัญชุพร สุขใส
62033011205 นางวันทนา พุ+มฉัยยา
62033011206 นางสาวสุวารี แพงศรี
62033011207 นางสาวดารารัตน� รากน้ําเที่ยง
62033011208 นายธัญพิสิษฐ� ป?นวัง
62033011209 จ.ต.มานัส พ+วงมีชัย
62033011210 นางสาวพรรณิดา ศรีดอกคํา
62033011211 นางสาววิสุตา ชุมสวัสด์ิ
62033011212 นางสาวมุทิตา ใจมุ+ง
62033011213 นางสาววีรดา คล=ายฉํ่า
62033011214 นางสาวสุกัญญา เพ็งพาจร
62033011215 นางสาวกนกวรรณ อยู+ทอง
62033011216 นางสาวธัญมาศ ใจตรง
62033011217 นางสาวศศิประภา ดอกจันทร�
62033011218 นางสาวธนัชพร จ่ันทอง
62033011219 นายบรรพต นามพลกรัง
62033011220 นายอภิโชติ รอดประชา
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62033011221 นางสาวธิดารัตน� มานุ
62033011222 นางสาวอุไรพร บุษรา
62033011223 นางสาววรรณนรี เสาร�แก=ว
62033011224 นางสาวแพรวพรรณ ตุ+มพลอย
62033011225 นางสาวลําไพร จันทร�ชัย
62033011226 นางสาวจารุพิชญา ใจม่ัน
62033011227 นางสาวโสริญา มุราชัย
62033011228 นางสาวปรีชญา อินทนชิตจุ=ย
62033011229 นางสาวเกศิณี ศรีวิเชียร
62033011230 นางสาวชนาภา เกิดแก=ว
62033011231 นางสาวไอรดา เต็มเมือง
62033011232 นายวราวุฒิ ศรีภูมี
62033011233 นางสาวคณพิชญ� แซ+จ๊ัง
62033011234 นางสาวจิตจินดา มากูลตBะ
62033011235 นางสาวชุติมา สุขรักษ�พันธุ�
62033011236 นายทนงศักด์ิ แกมทอง
62033011237 นายชยุต รังสีวรรธนะ
62033011238 นางสาวกรกานต� วัฒนะ
62033011239 นางสาวหรรษา ลิ้มละมัย
62033011240 นางสาวนพวรรณ ฉายขจร
62033011241 นางสาวกนิษฐา ก๊ักทอง
62033011242 นายกรกวี ศรีอินทร�
62033011243 นางสาวสุนารี แก=วประเสริฐ
62033011244 นายหรัณย� เหลาโชติ
62033011245 นางสาวชื่นกมล จันทร�ผึ้งสุข
62033011246 นางสาวดวงกมล สกุลสมบัติ
62033011247 นางสาวจันทิมา ใหญ+เสมา
62033011248 นางสาวรริสา แสงแดง
62033011249 นายนิวัฒน� สว+างจิตร
62033011250 นางสาวนฤมล ก่ิงก=อน
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62033011251 นางสาวอัจฉราพร ทองวิเศษศักด์ิ
62033011252 นางสาวสุธารักษ� สุทธิบุตร
62033011253 นางสาวสรีราภรณ� กาญจนฉวี
62033011254 นางสาวขนิษฐา มณีคํา
62033011255 นายอนันตพร สังวโรสกุล
62033011256 นางสาวสุรียภรญ� ชินวงค�พรหม
62033011257 นางสาวนุชนาฎ ชัชวาลการพาณิชย�
62033011258 นางสาวชุลีพร โพธ์ิอนันต�
62033011259 นางสาวกันติชา สหนนท�ชัยกุล
62033011260 นายจิรศักด์ิ มูลทองชุน
62033011261 นางสาวเฌอฟRา จวรรณะ
62033011262 นางสาวพรศิริ เผือกขวัญนาค
62033011263 นางสาวศรีวรรณ ประโมทนังค�
62033011264 นางสาวธนิตา อมรทัศนสุข
62033011265 นางสาวนุชนารถ อุบลชาติ
62033011266 นายนรปกรณ� อาจน=อย
62033011267 นางสาวนพมาศ เมฆโพยม
62033011268 นางสาวนันทพร รักเจริญกิจ
62033011269 นายนวพล รณรงค�ฤทธ์ิ
62033011270 นางสาวจีรวรรณ โอฬารตรีรัตน�
62033011271 นางสาวปาริชาติ แสงแก=ว
62033011272 นายวุฒิชัย นามประเสริฐ
62033011273 นายจิรเดช พาลีบุตร
62033011274 นางสาวสุพรรษา ถีราวุฒิ
62033011275 นางสนธยา ทองเกิด
62033011276 นางสาวศิริวรรณ รักษา
62033011277 นางสาวแพรวพรรณ กาญสอาด
62033011278 นายศักด์ิณรินทร� การุณวงษ�
62033011279 นายวรพล ฆารโสภณ
62033011280 นายฐกฤต อบเชย

หน=า 376 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033011281 นางสาวรดาณัฐ เชียะไชย
62033011282 นางสาวกฤตชญา จันทร�เพ็ญ
62033011283 นางสาวรสสุคนธ� ศรีสงคราม
62033011284 นายธนาวุฒิ อุ+นจิตต�
62033011285 นางสาวธนกานต� อินทร�นิ่ม
62033011286 นางสาวสุธิชา เย็นสมุทร
62033011287 นางสาวสุวิมล กันเกษร
62033011288 นางสาวอัญชลี จันทร�ส+องแสง
62033011289 นางสาวธัญลักษณ� เหลืองทองคํา
62033011290 นางสาวปรัชญา อินทนิล
62033011291 นางสาววทันยา สําแดงเดช
62033011292 นางสาวมาริษา ผงคํา
62033011293 นางสาวนริศรา ทรัพย�ประเสริฐ
62033011294 นายศุภกร เรืองขจร
62033011295 นายศรัณย� นิลกลัด
62033011296 นางสาวธันย�ชนก เพ็งพูล
62033011297 นางสาวสุมลทิพย� เปPยบุตร
62033011298 นางสาวชารวี บุตรดี
62033011299 นางสาวชัญญานุช ธนภูเตนันท�
62033011300 นายกฤษฎา ขําเลิศ
62033011301 นายธนากร มัชฉาเมฆ
62033011302 นางสาวนิภาพร ศรนารายณ�
62033011303 นายเอกวิศวร� เลิศโภไคย
62033011304 นางสาววาสนา ธุระกิจ
62033011305 นางสาวภัทรวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา
62033011306 นายธนาวุฒิ บัวประคอง
62033011307 นางสาวณัฐธิกา แหวเมือง
62033011308 นายกิตติศักด์ิ บัวประดิษฐ�
62033011309 นางสาวแสงเดือน ปานฉํ่า
62033011310 นายธีฤทธ์ิ หอมแม=น
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62033011311 นายพิเชษฐ� มาพวง
62033011312 นางสาวสิริวรรณ เปรมปรีด์ิ
62033011313 นางสาวชนกพร หงษ�ศักด์ิศิลปW
62033011314 นางสาวกุสุมา ภิญโญ
62033011315 นางสาวจุฑาธิณี อ่ําขํา
62033011316 นางสาวณัฐณิชา สุเทวี
62033011317 นางสาวณัฐสิรี จิตตอําไพ
62033011318 นางสาวนาสิกา ไพรสงบ
62033011319 นายณัฐวุฒิ พลครุธ
62033011320 นางสาววราภรณ� นิมนากรณ�
62033011321 นายวุฒิชัย สินศักด์ิศรี
62033011322 นางสาวสุภาพร รันทร
62033011323 นางภพวงศ�วรรณรักษ� ยอดย่ิง
62033011324 นายพัทธนันท� ตาตBะ
62033011325 นางสาวศรัญญา ลิ้มประเสริฐย่ิง
62033011326 นายสมพล แสงรัตน�
62033011327 นายชัยวัฒน� สุกันทา
62033011328 นางสาวนพวรรณ นิลเลื่อม
62033011329 นายกิตติศักด์ิ เอี๋ยวสกุล
62033011330 นางสาวฑิฆัมพร น=อยจริง
62033011331 นายไตรภพ ขุนติ
62033011332 นางสาวลักขณา มณีแสง
62033011333 นางสาวปMยเรศ ศรีประยูร
62033011334 นางสาวนุชนารถ ชูเถ่ือน
62033011335 นางสาวนฤภร สมงาม
62033011336 นายกิตติชัช เพ็งพันธ�
62033011337 นายเริงชัย รัตนป?ญญา
62033011338 นางสาวกนกวรรณ จันทร�พรม
62033011339 นางสาวลัดดารัตน� เพชรผ+อง
62033011340 นางภควดี นกน+วม
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62033011341 นายวรพจน� จิตไธสง
62033011342 นางสาววรรณนภา กมลจินดา
62033011343 นางสาวณิชาบูล กลิ่นอุบล
62033011344 นายธีรวุฒิ คล=ายสุบรรณ�
62033011345 นางสาวกษิญา สังข�สีเงิน
62033011346 นางสาวกันตินันท� ครุฑจร
62033011347 นางสาวกนกวรรณ เหมะทักษิณ
62033011348 นางสาวปาธิตา ดิษเทศ
62033011349 นางสาวปMยพัชร� บัวเรือง
62033011350 นางพรรณทิพย� อาจคงหาญ
62033011351 นางสาวนิภาพร คงสําราญ
62033011352 นายยศกฤต เตียบฉายพันธุ�
62033011353 นายวิริยะยุทธ เชิญเชื้อ
62033011354 นายวสัน หิรัญรุจิรัตน�
62033011355 นางสาวรุ+งอรุณ เมืองนก
62033011356 นางสาวอัครพร หลงเจริญ
62033011357 นางสาววิลาสินี ไชยแก=ว
62033011358 นางสาววิชุดา คงประจักษ�
62033011359 นางสาวมาริษา ทองจันเทา
62033011360 นายอรชุน ประสาทงาม
62033011361 นางสาวนัทธิพร ดีโว
62033011362 นางสาวพิมพ�ชนก จันทร�น=อย
62033011363 นายชัยณรงค� สุจริยานุรักษ�
62033011364 นางสาวพรพิมล สระทองล=วน
62033011365 นางสาวนฤมล แก=วป?ดชา
62033011366 นางสาวประทุมภร คงแจ+ม
62033011367 นางสาวเนาวรัตน� อุบลดี
62033011368 นายโรจน�ทวี กุลทรัพย�ปรีดี
62033011369 นางสาวพิมพ�พันธุ� นุ+มพญา
62033011370 นายพิชัย สารพงษ�
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62033011371 นางนันทิวา ภู+นาค
62033011372 นางสาววรรณพร ปฐมเพทาย
62033011373 นางสาวจันทภา บุญธรรม
62033011374 นางสาววันวิสาข� บุญประคอง
62033011375 นายวสันต� มาตรศรี
62033011376 ว+าที่ร=อยตรีหญิงสุวรรณา ทองอยู+
62033011377 นางสาวพิกุล จันทร�นาลาว
62033011378 นายกฤษฎากร ฤทธิรงค�
62033011379 นางสาวปMยมณฑ� เกตุหอม
62033011380 นางสาวชฎารัตน� บัวงาม
62033011381 นายพรชัย ปMยะภูริวิชญ�กุล
62033011382 นางสาวศิริปภา บุตรดารา
62033011383 นางสาวศศกรณ� สุขอินทร�
62033011384 นางสาววราภรณ� ภู+ระหงษ�
62033011385 นางสาวนวรัตน� มาโนช
62033011386 นางสาวเพ็ญนภา ศรีพระยา
62033011387 นางสาวโชติกา ยังดี
62033011388 นางสาวทิพวรรณ พรหมทับทิม
62033011389 นางสาววจนวรรณ ศรีสุวรรณ
62033011390 นางสาวภัทรพร รัตนานนท�
62033011391 นางสาวกัลยารัตน� ชินจันทึก
62033011392 นายณพวัฒน� ไชยประพันธ�
62033011393 นางสาวรัตนาภรณ� แก=วสุคนธ�
62033011394 นางสาวพิสมัย คติชอบ
62033011395 นางสาวจุฑาทิพย� ภาถีร�
62033011396 นางสาวภาณุมาส บุญเกตุ
62033011397 นางสาวฌานิดา บวรพิพัฒนวงศ�
62033011398 นายสมภพ ขยันการ
62033011399 นางสาวนันทวรรณ ถาวร
62033011400 นางสาวณขวัญปาน สุวรรณะชัย
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62033011401 นางสาวสุภาพร ลิมปMฐาภรณ�
62033011402 นายโภคิน ศิริมงคลชัยกุล
62033011403 นางสาวภัททิรา วิเศษสิงห�
62033011404 นางสาวปราณี วิมลวงศ�สกุล
62033011405 นางสาวสุพัตตรา นาคเจือ
62033011406 นางสาวภัทรา ใจบุญ
62033011407 นางสาวนงลักษณ� ทองเต+าอินทร�
62033011408 นางสาวจารุพร ทองรักษ�
62033011409 นางสาวสุคนธภรณ� แสนโคตร
62033011410 นายประวิทย� สร=อยระย=า
62033011411 นายอิทธิพัทธ� ศิษยศาสตร�
62033011412 นายสุรพงษ� รินสินธุ�
62033011413 นางสาวปฏิมากร หาระบุตร
62033011414 นางสาวนัยรัตน� นิลภพ
62033011415 นางสาวพรพิมล มุกขุนทด
62033011416 นางสาวขนิษฐา อยู+บ=านแพ=ว
62033011417 นายนภัส ถนอมทรัพย�
62033011418 นางสาวกิตติกานต� มีเดช
62033011419 นางสาววิโรษณา อบเชย
62033011420 นางสาวเกสรา สีแสด
62033011421 นางสาวกานต�ชนก บุตรน้ําเพชร
62033011422 นางสาวพรพรรณ กลิ่นสุม
62033011423 นางสาวสุทธิดา ธีระชัย
62033011424 นายจะระนัย ศักดามี
62033011425 นางสาวศิริรัตน� สงค�เก้ือ
62033011426 นางสาวป?ทมาภรณ� สมมนต�
62033011427 นายเกรียงไกร บุญวัฒน�
62033011428 นางสาวพรรณราย อินทร�เปลี่ยน
62033011429 นายสมพงษ� วิสุวงษ�
62033011430 นางสาวสุกัญญา บุญทิน
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62033011431 นางสาวลัดดาวัลย� บัวเคลือบ
62033011432 นายโอภาชิต อังกาบละออง
62033011433 นางหทัยภัทร บานแย=ม
62033011434 นางสาวนาตยา เข็มพับ
62033011435 นางสาวปMยวดี นาคสกุล
62033011436 นางสุวิมล ธรรมจง
62033011437 นายสัมฤทธ์ิ เอี่ยมสําอางค�
62033011438 นางสาววริทธร คําเกียง
62033011439 นางสาวรุ+งไพลิน ว+องไว
62033011440 นายฉัตรปกรณ� ปานเนียม
62033011441 นางสาวนนทร� ปานไทย
62033011442 นางปฤษฎี ชีธรรมรัตน�
62033011443 นางสาวสิริกานต� จันทร�เจ=าฉาย
62033011444 นางสาวรินทร�ลภัส ไกรวชิรสิทธ์ิ
62033011445 นางสาวกรภัทร� เปรมสุข
62033011446 นางสาวสุขภิณโญ บุญเฮง
62033011447 นางสาวฐิตาพร แสงส+องฟRา
62033011448 นางสาวพิมพ�วิภา ทาทะวงค�
62033011449 นายจรัส จันทร�วัฒนเดชากุล
62033011450 นางสาวอรณี มาโรจน�
62033011451 นางสาวศศิวิมล คล=ายคลึง
62033011452 นางสาวศรัณย�ณัฐ รัชพันธ�
62033011453 นายเพ่ิมศักด์ิ วรรณย่ิง
62033011454 นางสาวสุพรรณี จันทะวงษ�
62033011455 นายสุทธิพงษ� เกตพันธ�
62033011456 นางสาววิภาวัลย� ย้ังประยุทธ�
62033011457 นายรชต ผ+องย่ิง
62033011458 นางสาวสุวนันท� เผือกนาง
62033011459 นางสาววิรชินี พรหมจันทร�
62033011460 นางสาววนิดา ครุฑดํา
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62033011461 นางสาวกุลทรัพย� ปรางจันทร�
62033011462 นางสาวพิมพ�ชนก ชูศรีเอี่ยม
62033011463 นายเกริกพล ธรรมวิจิตร
62033011464 นางสาวชนิสรา แก=ววิชิต
62033011465 นายพิชิต จุมป`า
62033011466 นายฐาปกรณ� สงขํา
62033011467 นางสาวชเนตตี รักษ�กองสุข
62033011468 นางสาวธนันญา จงบรรจบ
62033011469 นายจิรายุ ม่ิงแม=น
62033011470 นายธีรพันธุ� สาลีรัมย�
62033011471 นางสาวอังคณา จันทร�บุญ
62033011472 นางสาวสุจิตรา พรหมพิชัย
62033011473 นางสาวจริยา การะเกตุ
62033011474 นายทนงพล อินทนิน
62033011475 นางดุษฎี การช+างทํา
62033011476 นางสาวชนิตา ฤทธ์ิเลิศ
62033011477 นายเจษฎา สีดอกบวบ
62033011478 นางสาวชลณิชา สินเมือง
62033011479 นางสาวสุรีย�พร เตBะดอเลาะ
62033011480 นางสาวณัฏฐนันท� พิบูลย�นําชัย
62033011481 นายอิทธิภพ เนียมทอง
62033011482 นายวีระพล เอกสะพัง
62033011483 นางสาวจินตนา ภูครองตา
62033011484 นายธราดล ดํารงพาณิชย�
62033011485 นางสาวอ=อมฤทัย บุญรงค�
62033011486 นางสาวอภิญญา ทองดีเลิศ
62033011487 นางสาวอารีรัตน� ศรีเริ่มสกุล
62033011488 นายวิทยา สารคุณ
62033011489 นางสาวมาริษา ขลิบเทศ
62033011490 นางสาวอภิญญา จูเลิศ

หน=า 383 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033011491 นายณัฐพล มาแต=ม
62033011492 นางสาวอภิชญา จันทร�อ+อน
62033011493 นางสาวนิติญาภรณ� พาหา
62033011494 นางสาวจิตรลดา นาคเนียม
62033011495 นายอิทธิพล สวัสด์ิพิพัฒน�
62033011496 นางลัคนาพร อินมา
62033011497 นายบุญญฤทธ์ิ ดอกสร=อย
62033011498 นางสาวภีรพร แก=วจีน
62033011499 นางสาวสุพิชญา นกเทียน
62033011500 นายคมกฤช บุตรดี
62033011501 นางสาวภัสธารีย� คงดี
62033011502 นางสาวน้ําฝน เร+งมีศรีสุข
62033011503 นางสาววิมลชญาณ� พุทธบูชา
62033011504 นางสาวเสาวรส เกิดคลองตัน
62033011505 นายวรุจน� ลิ้มสกุล
62033011506 นายสิริเชษฐ� เลิศพัฒนกุลธร
62033011507 นายณัชธรพงศ สุวรรณประเสริฐ
62033011508 นางสาวลักขณา อินทร�จันทร�
62033011509 นางสาวณัฐวลัญช� ครึกครื้น
62033011510 นางสาวนันท�ณภัทรต� แม=นสมุทรใจ
62033011511 นางสาวนุชวรา พิทักษ�สิน
62033011512 นางสาวศิริลักษณ� สังข�เกษม
62033011513 นางสาวกมลวรรณ วงษ�พานิช
62033011514 นางสาวทิพาพร นนท�ช=าง
62033011515 นางสาวหทัยรัตน� นิลเพชร
62033011516 นางสาวภัชราพร พลายสายทอง
62033011517 นายนัฐพงศ� มหิมา
62033011518 นางสาวสัจจิมา เกิดละมูล
62033011519 นางสาวธีรารัตน� วงษ�สุนทร
62033011520 นางสาวเพชรไพลิน สังขนันท�
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62033011521 นางสาวกุลวดี เทียนสงค�
62033011522 นางสาวสุภิตา บุญแก=ววรรณ
62033011523 นางสาวกานดา สร=อยสวัสด์ิ
62033011524 นางสาวขวัญฤทัย อินทรพรม
62033011525 นางสาวธัญญมน เรืองศรี
62033011526 นายศุภโชค มณีโชติ
62033011527 นางสาววนิดา เอี่ยมสอาด
62033011528 นางสาวณัฏฐณิชา ประพฤติกิจ
62033011529 นายดลวัส โขมพัตร
62033011530 นายณัฐพล ปRานทอง
62033011531 นางสาวมัลลิกา แซ+ล=อ
62033011532 นางสาวพัชราพร ประสงค�สําเร็จ
62033011533 นางสาวนิชานาถ วิริยะกิจเกษตร
62033011534 นางสาวรัตนาวิไล หยกสุริยันต�
62033011535 นางสาวโชติกา เทียมทรัพย�
62033011536 นายซัยยิดฮูเซน ศักด์ิกิตติชา
62033011537 นางสาวปรียานุช อินทร�จําปา
62033011538 นางสาวกนกพร สุขรักษ�พันธุ�
62033011539 นายนิธิศ ทองแดง
62033011540 นางสาวสัณห�ฤทัย ม่ิงสรรพางค�
62033011541 นางสาวธัญธร กัลปพฤกษ�
62033011542 นางสาวพิมพ�นิภา สวนสมบุญ
62033011543 นางสาวสุรีย�พร พิชัยชน
62033011544 นางสาวชนิกานด� เหลืองไพโรจน�
62033011545 นางสาวธันย�ชนก ขาวเป_นใย
62033011546 นางสาวสุภาวิดา หละโหรน
62033011547 นางสาวสุภาวี เชื้อชาย
62033011548 จ+าเอกอัศวิน แท+นทรัพย�
62033011549 นางสาวนุชจรี สุธาพจน�
62033011550 นางสาวอุษา ณัฐพูลวัฒน�
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62033011551 นายธนพล พิมพัฒน�
62033011552 นางสาววรรนิศา พุทธา
62033011553 นางสาวธนพร สุริมี
62033011554 นางสาวกีรัตยา คณะทรง
62033011555 นายตุลพงษ� บุญคง
62033011556 นายวัฒนา ซาบุตร
62033011557 นางสาวอารียา เทพสถิตย�
62033011558 นางสาววลัยลักษณ� ไวยป?ญญา
62033011559 นางสาววนัสปรียา จาคีไพบูลย�
62033011560 นายกวีวัฒน� ดวงโสภา
62033011561 นางสาวพจนีย� คํามาก
62033011562 นางสาวกรรณิกา นักจะเข=
62033011563 นางสาวกิจจา ปานดวง
62033011564 นางสาวญาสุมิน อินปMSน
62033011565 นางสาวนภาพัฒน� แก=วจินดาพันธุ�
62033011566 นางสาวอัญญ�ธิกา สุวรรณศิลปW
62033011567 นางสาวอัจฉริยา เนียมสุวรรณ
62033011568 นางสาวฉัตรสุมน บุญมา
62033011569 นายกิตติวุฒิ มีมานาน
62033011570 นางสาวปุณยวีร� ธนะตระกูลพานิช
62033011571 นางสาวธนสณฑ� ขุนวิไชย
62033011572 นายวีระทัศน� กอชารี
62033011573 นางสาวกษรักษ� สุริยา
62033011574 นางสาวเบญญาภา เลียบทวี
62033011575 นางสาววริสราภัทร ชมชิด
62033011576 นางสาวสุพรรณี สิงหาราม
62033011577 นายดนัย ทรัพย�ทวี
62033011578 นายทศพล ศิริรัมย�
62033011579 นางสาวพัชรินทร� บุญนิยม
62033011580 นายกิตติศักด์ิ พูลสวัสด์ิ
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62033011581 นายวรรณชัย คงเมือง
62033011582 นางสาวธารวิมล เรืองกฤษ
62033011583 นายจักรเพชร จันทร�แก=ว
62033011584 นางสาววนิดา เพ็ชรเกิด
62033011585 นางสาวบัณฑิตา ฉุ=นประดับ
62033011586 นายอรุณ ชมภู+ทอง
62033011587 ว+าที่ร=อยตรีหญิงติยาพร สุทธิ
62033011588 นางสาวภัทราภรณ� โพธ์ิสง+า
62033011589 นางสาวศิริลักษณ� ทับทิม
62033011590 นางสาวพรพิมล พูลช+วย
62033011591 นางสาวรัศม์ิมาลิน สง+าโฉม
62033011592 นางสาวนิภาพร พัลวัล
62033011593 นางสาวผุสดี เหลืองพิชิต
62033011594 นางสาววาสนา ริ้วงาม
62033011595 นางสาวศรัณย�พร วัฒนเชื้อ
62033011596 นางสาวนริสรา สารพันธุ�
62033011597 นางสาวนาถฤดี แก=วสิงห�ทอง
62033011598 นายกิตติพงษ� ร+มพฤกษ�
62033011599 นางสาวผานิตา ดําชู
62033011600 นางสาวชัชชษา สุวรรณ
62033011601 นางสาวพรวิมล สุขปาน
62033011602 นางสาวกรกนก ธนตฤณชาติ
62033011603 นายสุขสันต� บุญชู
62033011604 นางสาวผกาวรรณ แจ+มจํารัส
62033011605 นางสาวป?ณณธร อินทรคุปต�
62033011606 นางสาวจันทรารัตน� จันทะดวง
62033011607 นางสาวสมญา คุ=มครอง
62033011608 นายสุรศักด์ิ สิทธิประสงค�
62033011609 นางสาวกนกวรรณ ชูก=าน
62033011610 นายธิติภูมิ ป?ญญาธีระ
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62033011611 นางสาวแกมเก็จ พันธุ�เจริญ
62033011612 นางสาวพิชานันต� ทูลฉลาด
62033011613 นายณัฐพงษ� ศรีสําราญ
62033011614 นางสาวรจนา คําปาน
62033011615 นายอภิรักษ� พลจันทร�
62033011616 นายวีรชัย อรรถพร
62033011617 นางสาวนฤมล เที่ยงธรรม
62033011618 นางสาวจารุมน ผลอินทร�
62033011619 นางสาวอริสา สามงามน=อย
62033011620 นางสาวศันสนีย� บัญญัติ
62033011621 นางสาวสโรชา ชูพร
62033011622 นายไชยลักษณ� ทองอินทร�
62033011623 นางสาวณัชจิราภรณ� เอี่ยมละออ
62033011624 นางสาววาทินี โชติวงษ�
62033011625 นางสาวกนิษฐา รักชาติ
62033011626 นางสาวดวงรัตน� พุฒเอก
62033011627 นางสาวเสาวลักษณ� เกษรามัญ
62033011628 นางสาวลูกน้ํา ภู+ประดับ
62033011629 นางสาวชลิตา หนูย้ิมซ=าย
62033011630 นายมานพ ด=วงพูล
62033011631 นางสาวเพชรรัตน� จิโนเป_ง
62033011632 นางสาวอาทิตยา ม+วงพานิล
62033011633 นางสาวไพลิน ธรรมลังกา
62033011634 นายธานรา ชูมนตรี
62033011635 นางสาวสุภัทรา กอประเสริฐสุด
62033011636 นางสาวจุฑามาศ ย้ิมแย=ม
62033011637 นางสาวอริษา พูลกําลัง
62033011638 นางสาวธนวดี ทองประสงค�
62033011639 นางสาวนฤมล ศิริภักด์ิ
62033011640 นางสาวนภาภรณ� บุญวิเซ็นต�
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62033011641 นางสาวสุภาภรณ� เณรเถ่ือน
62033011642 นางสาววณิดา หวานตลอด
62033011643 นายวาทิศ ต้ังรวิณิช
62033011644 นางสาววิรัลพัชร จุนทะวงศ�เที่ยง
62033011645 นางสาวกรรณิกา เย็นสรง
62033011646 นางสาวปMยวรรณ กลั่นปรุง
62033011647 นายอาคม บุญงาม
62033011648 นางสาวจมาภรณ� จิตบรม
62033011649 นางศศิวรา แสงแก=ว
62033011650 นางสาวกริชญานันท� จันทรา
62033011651 นางสาวณัฐนรี สีแตงอ+อน
62033011652 นายกฤษดา ศักดา
62033011653 นางสาวฉมาภรณ� เนตรวงศ�
62033011654 นางสาวกนกวรรณ วุฒิเกษมกิจ
62033011655 นางสาวจุฬาลักษณ� ลาภป?ญญา
62033011656 นางสาวอภิสุชา ต้ัวโล=
62033011657 นางสาวหทัยชนก พัชรอนันต�
62033011658 นางสาวศตพร ป?ญญามณี
62033011659 นางสาวกนกวรรณ สีญะพันณ�
62033011660 นางสาวยศวดี สืบยศ
62033011661 นางสาวเมทินี ยามัน
62033011662 นางสาวปวีณา รุจิภานนท�
62033011663 นายพีรพงค� ปรีดาภิรมย�
62033011664 นายพสธร สมจิตร
62033011665 นางสาวสุภารักษ� จัดพูล
62033011666 นางสาวสุกัญญา สุขศิริ
62033011667 นายอภิศักด์ิ สงวนธรรม
62033011668 นายสุธน เหี้ยมหาญ
62033011669 นางสาวศรัญญา แต+งตามพันธ�
62033011670 นายปริญญา เหลืองแดง

หน=า 389 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033011671 นายปริวรรต กลิ่นชะนะ
62033011672 นางพัณณ�ชิตา เดชกิต
62033011673 นายจามร ดอนไพรที
62033011674 นางสาวหยาดพิรุณ เพชรเอี่ยม
62033011675 นางสาวชิดชนก ใจคํา
62033011676 นางสาวรัตนากร ยังผล
62033011677 นางสาวอังศิญา ธีมะพันธ�
62033011678 นายวันเฉลิม จินดารัตน�
62033011679 นางสาวกฤษณี ปานทอง
62033011680 นางสาวดวงดาว จันทิพย�วงษ�
62033011681 นางสาวจุฬารัตน� สมนึก
62033011682 นางสาววิภาวี ศรีอริยะกุล
62033011683 นางสาวพรนิภา แสงวงศ�
62033011684 นางสาวพิชญ�นรี พุ+มฉัตร
62033011685 นางสาวสุนิสา สภาชัย
62033011686 นางสาวสาวิตรี ผดุงพัฒโนดม
62033011687 นางสาวเกศรินทร� จันจุ=ย
62033011688 นางสาวเจนจิรา ขันทอง
62033011689 นางสาวนันทิยา เสือเล็ก
62033011690 นายกิตติพล ทองเฟYSอง
62033011691 นางภัทรานิษฐ� นิธิสรรพศิริ
62033011692 นางสาวพนมพร กมลตรี
62033011693 นายภูเบศ มีคติธรรม
62033011694 นายวีรพงศ� ปMSนทอง
62033011695 นายสุระ แนบเนียน
62033011696 นางสาวเพ็ญนิพา อรุณรักษา
62033011697 นางสาวจิราพร กรีวาส
62033011698 นายอาริยวัฒน� อริยวงศ�
62033011699 นางสาวสโรชา เลิศประเสริฐ
62033011700 นางสาวกมลวรรณ ขําสุวรรณ
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62033011701 นางสาวกนกพรรณ เทียนถวาย
62033011702 นางสาววันวิสาห� คุ=มสวัสด์ิ
62033011703 นางสาวณัฐนิชา น=อยประชา
62033011704 นางสาวจรัสโฉม นาถํ้านาค
62033011705 นายอนุวัฒน� ทองเรือง
62033011706 นายอรรถสิทธ์ิ บุษสาย
62033011707 นางสาวชนนิกานต� ฉิมพลี
62033011708 นายขจรศักด์ิ แจ=งเปPSยม
62033011709 นางสาวกฤษณา ศรีเรือง
62033011710 นายประเสริฐ แรงครุฑ
62033011711 นายชัยชนะ สมพงษ�
62033011712 นายพศวีร� บัวรับพร
62033011713 นางสาวพัฒนาพร ทาสะโก
62033011714 นางสาวบุษกร กุลประเสริฐ
62033011715 นายภาณุพงศ� นาคพุฒ
62033011716 นางสาววรรณรัตน� อุฬารวิริยากุล
62033011717 นายวีรชัย รุ+งราษี
62033011718 นางสาวพิมพ�ธชา วริศสิทธิรักษ�
62033011719 นางสาวสุนิสา สุขจําเริญ
62033011720 นางสาวสุพรรณี แดงจีน
62033011721 นายวงศกร ถํ้าโคนทอง
62033011722 นางสาวสิรินรัตน� สงวนทรัพย�
62033011723 นายขจรยศ แสงโชติ
62033011724 นางสาวศุภาวรรณ ขันทองดี
62033011725 นางสาวปนัดดา เจ=าย+าน
62033011726 นายภากร แก=ววงษ�วาลย�
62033011727 นางสาวอัศวรีย� พร=อมมูล
62033011728 นางสาววราภรณ� หุ+นคล=าย
62033011729 นางสาวธยาดา เหรียญทอง
62033011730 นางสาวนันทภัทร เขียนอักษร
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62033011731 นายจิรภานนท� ภัทรพงศ�ธาริน
62033011732 นายปฏิภาณ ถึงหม่ืน
62033011733 นางสาวพรทิพย� ชํานาญ
62033011734 นายอภินันท� นะนันวี
62033011735 นางสาวสมัชญา ทองสุข
62033011736 นางสาวสาวิตรี นพคุณ
62033011737 นางสาวลัดดาวรรณ บัวขาว
62033011738 นางสาวอังคณา สุดดี
62033011739 นางสาวเบญจมาภรณ� ปลอดดี
62033011740 นางสาววิไลวรรณ สวนดอก
62033011741 นางสาวกชกร สระบัว
62033011742 นางสาววลินดา บุญยง
62033011743 นางสาวน้ําฝน อุ+นสงคราม
62033011744 นายณัฐวุฒิ ไทรบุญจันทร�
62033011745 นางสาวอภิญญามาศ ชมภู
62033011746 นายประเสริฐ นุ+มศิริ
62033011747 นายสมรักษ� กฤษฎาธาร
62033011748 นายชลทิศ ทรัพย�ไพบูลย�
62033011749 นางสาวเจนจิรา ขําสวัสด์ิ
62033011750 นายพิชญานนท� จิระภัทธังกูร
62033011751 นายกฤษฐาปณัฐ แก=วชัด
62033011752 นายสุเมธ บังเกิด
62033011753 นายสุขสันต� อินทร�สวัสด์ิ
62033011754 นางสาวสุภาวดี จิตติธํารง
62033011755 นายสมชาย ธรรมวิมลศิริ
62033011756 นางสาวสมฤทัย ธนาพรเรืองศรี
62033011757 นางสาวกาญจนาภรณ� ภูพันนา
62033011758 นายบดินทร� กรัษนัยรวิวงค�
62033011759 นางสาววัลวลี วงศ�รส
62033011760 นางสาวสุรางคณา รัตนบุษย�
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62033011761 นางสาวพรพิมล สุทธิจิตร
62033011762 นายธํามรงค� หอมกลิ่น
62033011763 นางสาวนครินทร� เจียมไพศาลศิริกุล
62033011764 นางสาวโชติกา วงษ�ชัยกุล
62033011765 นางสาวชนัญชิดา ทิพวัลย�
62033011766 นางสาวธิดาพร แอบเพชร
62033011767 นายปฏิภาณ ภูวสิทธินันท�
62033011768 นางสาวรังสิมา สง+าวงศ�
62033011769 นายโกมล เรือนงาม
62033011770 นายจักรพงศ� ปRองนานาค
62033011771 นางสาวชลธิชา สมจิตร
62033011772 นางสาวณิชนิตา แช+มเล็ก
62033011773 นายชลธรณ� กรแก=ว
62033011774 นางสาวติณณ� รัตนพชรพงศ�
62033011775 นายปฐมพร พันธุ�ฟ?ก
62033011776 นางสาวทิพย�กานต� เล+ห�กล
62033011777 นางสาวอรวรรณ กรียินดี
62033011778 นางสาวชนาภา ต+วนเครือ
62033011779 นางสาวลัดดาพร จันทรเพ็ญ
62033011780 นายอํานาจ สุขประเสริฐ
62033011781 นางสาวธัญลักษณ� เสนาะพิน
62033011782 นางรดีณิชา ฉายวงษ�
62033011783 นางสาวดาว พวงจันทร�
62033011784 นางสาวอัษฎกร พรรณสัณฐาน
62033011785 นางสาวอัสรา ว+องไว
62033011786 นางสาวพรพรรณ มากมูล
62033011787 นางสาวปฐมาวดี เปPSยมพอดี
62033011788 นางสาวสุพิชชา ตุ=มสวัสด์ิ
62033011789 นางสาวมนัญญา พินกฤษณ�
62033011790 นางสาวชนากานต� ธนิกกุล
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62033011791 นางสาวปวีณา เจียนกลาง
62033011792 นายปริญญา นาคหาญ
62033011793 นางสาวเกศินี พิมพาภรณ�
62033011794 นางสาวสุกัลยา แหวนทองคํา
62033011795 นางสาวณพิชชาภา ศรีชัย
62033011796 นางสาวปรารถนา นิ่มนวล
62033011797 นายภูมิพัฒน� รัตนมุง
62033011798 นางสาวธิดารัตน� วงศ�จิรรัตน�
62033011799 นางสาววนาภรณ� เขียวคํารพ
62033011800 นางสาวปาริฉัตร สุทธิวิวัฒน�
62033011801 นางสาวโยษิตา ศรีเจริญ
62033011802 นายชาคริสต� ชาครีย�รัตน�
62033011803 นางสาวเยาวลักษณ� ภู+เหมา
62033011804 นายธนัช อริยาเมธี
62033011805 นางสาวศิริรัตน� บุญศรี
62033011806 นางสาวอันตา ทองศักด์ิ
62033011807 นางสาวชลียา ปรางละออ
62033011808 นายชัยพร การชนไชย
62033011809 นางสาวสุธีกานต� ครึกครื้น
62033011810 นางสาวกาญจนา รุ+งแย=ม
62033011811 นางสาวญดาพร เปลี่ยนวงศ�เช=า
62033011812 นายทศพล เปล+งเจริญศิริชัย
62033011813 นางสาวนัฐพร อิ่มทรัพย�
62033011814 นางสาวอรพรรณ เพ็ชรเที่ยง
62033011815 นางสาวสวรรยา จินดาวงค�
62033011816 นายกฤษณะ จินดารักษ�
62033011817 นายพชร อินทร�วงศกร
62033011818 นายณัฐชา ง้ิวทอง
62033011819 นางสาวเจนจิรา แจ=งไพร
62033011820 นางสาวชนิดา ผลเอนก

หน=า 394 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033011821 นางสาววรรณภรณ� เพ็ชรจ่ัน
62033011822 นางสาวฐิติพร ทองโพธ์ิ
62033011823 นางสาวสุกัญญา ก่ิงจันทร�
62033011824 นายจิรายุ นิยมธรรม
62033011825 นายเทวินทร� อุปมา
62033011826 นางสาวปวีณา พนัสนอก
62033011827 นางสาวแวนาเดีย แวบราเฮง
62033011828 นายสุปรีดา มารักษ�
62033011829 นางสาวปทิตตา งามญาติ
62033011830 นางสาวจรรยาพร พ=นภัย
62033011831 นางสาวศิริวรรณ เคหะธูป
62033011832 นายอัษฎาวุธ กองสุวรรณ�
62033011833 นายอรรถพล รื่นเริง
62033011834 นางสาวสนิทพิมพ� โภคะสุวรรณ
62033011835 นายธีรพงศ� โพธ์ิศรีทอง
62033011836 นางสาวกาญจนา พวงทอง
62033011837 นางสาวชลิตา สัตย�สาร
62033011838 นางสาวยุพเรศ เรือนใจดี
62033011839 นางสาวนงคราญ เทศเพ่ิม
62033011840 นายบุริศร� โรจน�บวรวิทยา
62033011841 นางสาวรัตนาภรณ� โพธ์ิชุ+ม
62033011842 นายเอกนรินทร� น=อยสวาท
62033011843 นายปฎิพล ผุลละศิริ
62033011844 นายอรรณพ เที่ยงธรรม
62033011845 นางสาวอภิวันทน� แสงเครือ
62033011846 นางสาวรุ+งรวิน พุ+มสวัสด์ิ
62033011847 นายสุรัตน� พนาวงศ�
62033011848 นายวันมูฮัมหมัดลุตฟP โตะนาฮุน
62033011849 นางสาวณัฐกุล เอกสิทธ์ิ
62033011850 นางอัญชลี ทะนันชัย
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62033011851 นางสาวนภัสกร อ+อนคํา
62033011852 นางสาวจุฑามาศ สัตบุษ
62033011853 นางสาวสุธีกานต� อุทัยธรรม
62033011854 นางสาวธนาภรณ� ธนสมบัติ
62033011855 นางสาวภัคจิรา หนูน=อย
62033011856 นางสาวกัญญาณัฐ ชินทศักด์ิ
62033011857 นายอนุวัฒน� ปานอ+อน
62033011858 นางสาวกนิษฐา สีพิณ
62033011859 นางสาวกัญญารัตน� นพเกตุ
62033011860 นางสาวธีรารัตน� เกียรติบํารุง
62033011861 นางสาวจิราพร อิศาสตร�
62033011862 นางสาวรพีพร ชาวไร+อ=อย
62033011863 นางสาวปวีณา รุ+งเรือง
62033011864 นายสุรินทร� แสงพิทักษ�
62033011865 นายเรวัตร ดวงประทีป
62033011866 นางสาวณปภัช สระเสียงดี
62033011867 นายกฤตพรต บัวงาม
62033011868 นายสุเมธ โล+ดํารงรัตน�
62033011869 นางสาวธนัญญา ชลปรีชา
62033011870 นางสาวเบญจา แปRนมูล
62033011871 นายเลิศพันธุ อรรถวรรธน
62033011872 นางสาวปราณี ปลื้มกุศล
62033011873 นางสาวณัฐธิดา อู+ตะเภา
62033011874 นางสาวกรองทอง วงศ�สุวรรณ
62033011875 นายรัฐธรรมนูญ สวนจันทร�
62033011876 นายอนุชิต รื่นฤทธ์ิ
62033011877 นางสาวธนิชา สมบัติมหาโชค
62033011878 นางสาววรรณรัตน� รงค�วราโรจน�
62033011879 นางสาวจุฑามาศ บุญรัตนพันธ�
62033011880 นายสุธิศักด์ิ แสนบรรดิษฐ�
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62033011881 นางสาวดวงศิริ เสง่ียมรัมภ�
62033011882 นายวัชระ บัวโฉม
62033011883 นางสาวนวริน สุขประเสริฐ
62033011884 นางสาวอรอุมา หม่ืนเอ
62033011885 นางสาววินัสตรา เอี่ยมสะอาด
62033011886 นางสาวสุนิสา ปทุมสูตร
62033011887 นางสาวไพลิน แสงอรุณ
62033011888 นางสาวป?ตมา สังจุ=ย
62033011889 นางสาวชลกานต� ทองสวัสด์ิ
62033011890 นางภัทรภร ค้ิววงศ�งาม
62033011891 นางสาวจุฑามาศ ตรีศัพท�
62033011892 นางสาวเดือนเพ็ญ แดงเงิน
62033011893 นางสาวเปรมิกา เหมืองห=า
62033011894 นายกัปภาส ธรรมบัญชา
62033011895 นางสาวปรียานุช คําปวนสาย
62033011896 นางสาวอัญชิษฐา ทองดอนน=อย
62033011897 นางสาวชิรารัตน� พงษ�ไพบูลย�
62033011898 นางสาวชิดชนก ทับทิมทอง
62033011899 นางสาวปวีณา ทําคําทอง
62033011900 นางสาวจุฑามาศ ศรัทธาวาณิชย�
62033011901 นายสมเกียรติ หวังบริสุทธ์ิ
62033011902 นางสาวรักษ�ใจ อาจสาครมงคล
62033011903 นางสาวมาริสา บุญธรรม
62033011904 นางสาวพิชชากาญจน� พวงสําลี
62033011905 นางสาววิไลลักษณ� อินทรัตน�
62033011906 นางสาววรมน ชมภูน=อย
62033011907 นางสาวปวีณา อุ=มกลาง
62033011908 นายศักดิธัช อยู+ศิริ
62033011909 นางสาวสุนิสา แก=วชู
62033011910 นางสาวพัชราพร พงษ�เผ+า
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62033011911 นางสาวพลอยนภัส เร=าเลิศฤทธ์ิ
62033011912 นางสาวกัญญรัตต� งามพริ้ง
62033011913 นางสาวพรชนก คําม+วง
62033011914 นางสาวศศิฉาย วีทอง
62033011915 นางสาวสิรีธร ชมสุข
62033011916 นางสาวกรองมาศ นาคะปMSน
62033011917 นางสาวกรรณฑณา พูลศักด์ิ
62033011918 นายมงคล จีนเลี้ยง
62033011919 นางสาวศิริฉัตร จันทร�มณี
62033011920 นางสาวเกวลี โลBะหนองลิ้น
62033011921 นายวิศรุต ศิริวงค�
62033011922 นางสาวสุดารัตน� รักเรือน
62033011923 นายสมชาย พูพะเนียด
62033011924 นางสาวนิสา ปMSนทอง
62033011925 นายเก=ากลยุท บุญมาก
62033011926 นายภวิศ บุรินทร�รัตน�
62033011927 นายชาตรี ศิริวงศ�พรหม
62033011928 นางสาวบวรลักษณ� บุญเขต
62033011929 นายสาโรช แผ=วสมบุญ
62033011930 นางสาวนวพร จิตต้ังสกุล
62033011931 นางสาวปาลิตา อิ่นจ๋ี
62033011932 นางสาวกชกร บัณฑิตชวลิต
62033011933 นายทวีชัย บุญสอง
62033011934 นางสาวพีชญาภา ภัทรทิยากร
62033011935 นางสาวปาณิศา กองเกิดทอง
62033011936 นายอโน อินทร�โพธ์ิ
62033011937 นางสาวชยดา ศิริเพ็ง
62033011938 นางสาวทิชา เจริญผล
62033011939 นางสาวณฐาพร แจ=งคํา
62033011940 นายกฤษฎา สถาพร
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62033011941 นางสาวรตินันท� แสงอรุณ
62033011942 นางสาวอมรรัตน� พาด=วง
62033011943 นางสาวปุญญานี มะม+วงชุม
62033011944 นางสาวรุ+งอรุณ ทองงาม
62033011945 นายวีรชัย จิตรบุญ
62033011946 นายสันต�ชัย โอสถสถาน
62033011947 นายสามารถ ค้ึมสูง
62033011948 นายสมชาย ศิริสุข
62033011949 นางสาวธนภรณ� แจ=งขัน
62033011950 นางสาวหทัยกาญ สมบัติ
62033011951 นางสาวสุธาทิพย� ช=างเพชร
62033011952 นายเฉลิมชัย สัจจวีรวรรณ
62033011953 นายสุกรี จันทร�ชิต
62033011954 นางสาวอริญชญา อิ่มจิตร
62033011955 นายกฤษณพล ลือชัย
62033011956 นางนิศากร สุขวรรณดี
62033011957 นางสาวลิปMการ� อินทร�ชํานาญ
62033011958 นางสาวสุธิดา เปลี่ยนสุวรรณ
62033011959 นางสาวรสสุคนธ� โพพิพัฒน�
62033011960 นางสาวกรองทอง แต=มไชยสงค�
62033011961 นายชยานนท� นาคา
62033011962 นายนิติวัฒน� คูคู+สมุทร
62033011963 นางสาวภัทรจิตรา ภู+บุตร
62033011964 นางสาวบุญธิดา เมฆฉาย
62033011965 นายภาณุพงศ� ผิวพิมพ�ดี
62033011966 นายโสภณ มีบริบูรณ�
62033011967 นางสาวน้ําฝน ถ่ินดวงจันทร�
62033011968 นายศิวนารถ สุขเกษม
62033011969 นายกิตติพงศ� ปานพ+วง
62033011970 นางสาววัลลีย� ทองแก=ว
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62033011971 นางสาวญาณี แก=วฉาย
62033011972 นายธีรวุฒิ ศรีแจ=
62033011973 นางสาวสุดารัตน� พวงสุวรรณ�
62033011974 นายพสพล บุณยะบูรณ
62033011975 นายศรัณย� พวงลําเจียก
62033011976 นางสาวจุฑาธิป มันยานนท�
62033011977 นางสาวเจนจิรา พันธุ�โต
62033011978 นายธีรวีร� อยู+มาก
62033011979 นายปฏิภาณ วิเศษวงศ�ษา
62033011980 นายจิรติ มีชํานาญ
62033011981 นายสุรจิต พิไลกุล
62033011982 นายพีรพัฒน� ปราการรัตน�
62033011983 นางสาวจุฑามาศ นาคจีนวงษ�
62033011984 นางสาวพนิดา มะลิคง
62033011985 นางสาวสุวิญญาณ� สียางนอก
62033011986 นางสาวหทัยกาญจน� จักร�แก=ว
62033011987 นางสาวอัจฉราพรรณ กรกวีวงศ�
62033011988 นางสาวจิราภรณ� ชมสุวรรณ
62033011989 นางสาวทัศนาวรรณ ญาติสูงเนิน
62033011990 นางฐิภากรณ� เพาะปลูก
62033011991 นายพรเทพ บําเรอสุข
62033011992 นายสุจินต� แก=วมงคล
62033011993 นายกิติ อู+เพ็ชร
62033011994 นางสาวอัญชลี แวววับศรี
62033011995 นางสาวสุกัญญา ดุลยสิทธ์ิ
62033011996 นางสาวสมใจ เอกป?ดชา
62033011997 นายชัยวัฒน� คชรินทร�
62033011998 นางสาวอรนิชา เศรษฐชัยชาญ
62033011999 นางสาวจิราพร จุ=ยเจริญ
62033012000 นางสาวสิริวรรณ โคกแก=ว
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62033012001 นางสาวสราญรัตน� รุ+งจําเริญ
62033012002 นางสาวน้ํามนต� กาวี
62033012003 นายธนเดช แก=วเขียว
62033012004 นางสาวสุภาภรณ� บุญอยู+
62033012005 นางสาวเกตุชญา ไวยวรรณ
62033012006 นางสาวกานต�พิชชา นวนแก=ว
62033012007 นายสิทธิชัย เรืองขันธ�
62033012008 นายณัฐพงศ� เชิงทวี
62033012009 นายอชิรวิชญ� ถิรชัยธนวันต�
62033012010 นางสาวตรีนภา หว+านพืช
62033012011 นางสาววรรณนิภา สุขสมบัติ
62033012012 นายยุทธการ อัศวินะกุล
62033012013 นางสาวกุลิสรา ตันติธนาพร
62033012014 นางสาวจุฑามาศ แสนสุข
62033012015 นางสาวชนัดดา บุญมาเลิศ
62033012016 นางบัวหลวง ทวีนุช
62033012017 นางสาวอรพรรณ พุอ=อย
62033012018 นางปาริชาติ วงศ�ศิริ
62033012019 นางสาวดวงกมล จรรยาธรรม
62033012020 นางสาวพร=อมพรรณ ดอนแนไพร
62033012021 นางสาวสุธิดา ย้ิมทอง
62033012022 นายมาลัยแมน แสงสว+าง
62033012023 นายวิวัฒน� อ่ําสุวรรณ
62033012024 นางสาวศิริพร ภู+ไพโรจน�
62033012025 นางสาวรัชฎากรณ� ภู+ห=อย
62033012026 นางสาวธัชพรรณ ไกรจิตต�
62033012027 นางสาวกัญชพร นิวาสบุตร
62033012028 นายธนภัทร ทองสุข
62033012029 นายพนัส นุ+มเฉย
62033012030 นางสาวทิพยสุคนธ� เพชรเขาทอง
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62033012031 นางสาวศุภาพิชญ� ทอดศรี
62033012032 นางสาวมนธิรา หอมชื่น
62033012033 นางสาวสาวิณี ทองด=วง
62033012034 นางสาวภัทรานิษฐ� ศักด์ิแสง
62033012035 นางสาววริศรา วงศ�เนตรสว+าง
62033012036 นางสาวศศิธร คําพุธ
62033012037 นางสาวพลอยไพลิน นาคตระกูล
62033012038 นางสาวแพรววลี สุวรรณทิพย�
62033012039 นายพงศกร เกิดสีชัง
62033012040 นางสาวอโณทัย โพธ์ิทอง
62033012041 นางสาวชนาพร เกษรมาลา
62033012042 นางสาวปวีณา สร=อยทอง
62033012043 นางสาวจุฬารัตน� เส็งสาย
62033012044 นางสาวบุษกร นุตาลัย
62033012045 นางสาวจิราพร พุดชา
62033012046 นางสาวณัฐทิมา ปลอดโปร+ง
62033012047 นางสาวเบญญา บุญยัง
62033012048 นางสาวศิริทร ศรัทธาผล
62033012049 นางชญานิศ วิเชียรรัตน�
62033012050 นางสาวดวงกมล โพธ์ิทอง
62033012051 นางสาวอุทุมพร รอดพันธุ�
62033012052 นางสาววันวิสา ย่ีสุ+นศรี
62033012053 นายอมรเทพ สาคร
62033012054 นางสาวณัฐนันท� ม่ิงสรรพางค�
62033012055 นางสาวจรัสพร อุดมสุขทรัพย�
62033012056 นางสาวภัสสร อาราเม
62033012057 นางสาวบุลภรณ� กลางแก=วกิจ
62033012058 นางสาวศิริลักษณ� ม่ังค่ัง
62033012059 นางสาวนภา หลวงชัย
62033012060 นางสาวกาญจนา ทันใจชน
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62033012061 นางสาวนุสบา พูนสุข
62033012062 นางสาวธันยพร สุดมี
62033012063 นางสาวมนต�มนัส วัฒนากุล
62033012064 นางสาวสุภาลักษณ� ราชป?ญญา
62033012065 นางสาวฟาติมา ไทยเศรษฐ
62033012066 นางสาวสายไหม พัฒน�ทอง
62033012067 นางสาวธัญญาทิพย� จุมที
62033012068 นางสาวจันทร�เพ็ญ จินดานุช
62033012069 นางสาวนัทชา ปรีชาโชติ
62033012070 นายณรงค�ชัย พวงมะลิ
62033012071 นายวิรัตน� ขําเจริญ
62033012072 นางสาวสุพรรณิการ� โพธ์ิเย็น
62033012073 นางสาวเมธินี เตชะพันธุ�
62033012074 นางสาวจิรารัตน� รีส=มซ+า
62033012075 นางสาววชิราภรณ� สถิรพันธุ�
62033012076 นางสาวพงศ�ผกา บุญเสี่ยง
62033012077 นางสาวกชนิภา การประเสริฐ
62033012078 นางสาวสุณี คําเลิศ
62033012079 นางสาวแพรวนภา เพ็งดํา
62033012080 นายวิชาฤทธ์ิ ป?ญญา
62033012081 นางสาวภูริชญา แก=วดํา
62033012082 นางสาวธนภรณ� กันอินตBะ
62033012083 นางสาววิชชุดา อ่ําศรี
62033012084 นางสาวรุจิรางค� พนัสไพรพงศ�
62033012085 นางสาววิศนี พวงใบ
62033012086 นางสาวพริณยาพัคฐ รุจิรัตน�
62033012087 นางสาวสุปวีณ� แสงแพร
62033012088 นางสาวสุขณัชชา จันทร�ผดุง
62033012089 นางสาวชลดา คงวัตร
62033012090 นางชนิตฒนันน� จิรพงศ�ภรณ�
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62033012091 นางสาวจุรีพร คําชะไมตรี
62033012092 นางสาวณัฏฐ�ธยาน� เย็นอ+อน
62033012093 นางสาวเกษรินทร� สมพงษ�
62033012094 นางสาวธิดา โคจรานนท�
62033012095 นายธนภัทร การูจี
62033012096 นายสุรกานต� โพธ์ิแก=ว
62033012097 นางสาวโสรยา บุญชู
62033012098 นายสิทธิพล เกษร
62033012099 นางสาวกันต�ฤทัย วงศ�สุวรรณ
62033012100 นายมณฑล ย้ิมแฉล=ม
62033012101 นางสาวสุนิสา องอาจ
62033012102 นางสาวศศิญา แสงจันทร�
62033012103 นางสาวศศิพร ทับทิมทอง
62033012104 นางสาวณรัฐนันทน� อินทรีย�
62033012105 นางสาวกนกวรรณ ทวีมาก
62033012106 นางสาวยุพาพร สมพิทักษ�
62033012107 นางสาวสุนิสา ดวงแก=ว
62033012108 นางสาวชัชชา สามสาลี
62033012109 นายพิพัฒสโรจน� ไชยลา
62033012110 นางสาวศิรดา ศรีจันทา
62033012111 นางสาวสุรีย�พร มากมูล
62033012112 นางสาวอรัญญา เจิมจันทร�
62033012113 นางสาวศิรินันท� ม่ิงไชย
62033012114 นางสาวมนัสวี สังข�แก=ว
62033012115 นายวัชรพล เรืองกลิ่น
62033012116 นางสาวณัฐสินี พัชรวีระรัชต�
62033012117 นายวัชรพล เชิดศรี
62033012118 นางสาวภัทราภรณ� สรุปราษฎร�
62033012119 นางสาวสาทิยา จาวสุวรรณวงษ�
62033012120 นางสาวพิไลวรรณ เต็บโห=ง
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62033012121 นางสาวธนภรณ� แย=มชุ+ม
62033012122 นางสาวพรพิมล คงบรรจง
62033012123 นายอริญชัย น+วมมะโน
62033012124 นางสาวอมรรัตน� โพธ์ิทรง
62033012125 นางสาวประภาศรี คล=ายมงคล
62033012126 นางสาวณิยวรรณ เกษมสุข
62033012127 นางสาวภัทราภรณ� ช=างแก=ว
62033012128 นางสาวสุกัญญา รุ+งเรืองเศรษฐ�
62033012129 นางสาวณิชาภา แพอาดุลย�
62033012130 นางสาวตรีนุช เสียมศักด์ิ
62033012131 นายนิติวุฒิ สีตะวัน
62033012132 นางสาวชนิษฐา หว+างจิตร
62033012133 นายวุฒิชัย ขาวดี
62033012134 นายสิววิศ รุ+งรัตนเจริญชัย
62033012135 นายมนัส กล=าหาญ
62033012136 นางสาวสุดารัตน� พืชพิสุทธ์ิ
62033012137 นางสาวพุทธชาติ พุฒิกุล
62033012138 นางสาวจินตพร ประสมศรี
62033012139 นายภูมิณัฐ ศรีธรรมรัชต�
62033012140 นางสาวฐิติกานต� เกิดสุข
62033012141 นายพลยุทธ จันทร�แพง
62033012142 นางสาวปะรียา อุดมพันธ�
62033012143 นางสาวเปมิกา ผาสุก
62033012144 นายกิตติพงษ� คงทับ
62033012145 นายมนัส ม่ันกลัด
62033012146 นางสาวอิษฎา สุ+นหอม
62033012147 จ+าอากาศโทพรพิพัฒน� ศัตรูพินาศ
62033012148 นายกษมา ซําอBวง
62033012149 นางสาวฤกษ�ขวัญ สกุลวรกานต�
62033012150 นางสาวพัชรสิริ แก=วรักษา
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62033012151 นางสาวสุธาสินี ขําเทศใหญ+
62033012152 นายนพเกล=า ศรทอง
62033012153 นางสาวอรวรรณ คชเสนี
62033012154 นางสาวอาภัสรา โพธ์ิทอง
62033012155 นางสาวสิริรัตน� แสงหิรัญ
62033012156 นางสาวพิชญา เพ่ิมพูนทวีชัย
62033012157 นางสาวปารมี ฤกษ�ดี
62033012158 นายธีระศักด์ิ สาระถี
62033012159 นางสาวรัตรดา จันทวงศ�
62033012160 นางสาวสิริรัตน� เหลนปก
62033012161 นางสาวต+วนฟารีดา อดุลรัส
62033012162 นายดนุพล ประพันธ�ศิริ
62033012163 นายดนัยพร นามเรือน
62033012164 นางสร=อยสุดา จิช+อง
62033012165 นางสาวอริสา สร=อยแสง
62033012166 นายชลธิต พวงจันทร�
62033012167 นางสาวจันทภา ชูพงษ�
62033012168 นางสาวกมลวรรณ เวชวิฐาน
62033012169 นายปMยะพงษ� แซ+ลี้
62033012170 นางสาวสุชัญญา โตหริ่ม
62033012171 นางสาวสลักฝ?น นาคทับ
62033012172 นางสาวสุดารัตน� วันเพ็ญ
62033012173 นางสาวณิชนันทน� ไกรเทพ
62033012174 นายกานต� ก=านเหลือง
62033012175 นายหัสนัย พันธ�พิชัย
62033012176 นายเนติธร กรุณา
62033012177 นางสาวฐิติมา ศรัทธาวิเศษ
62033012178 จสออรรถพร ด=วงเฮี้ยม
62033012179 นายดิศรณ� เปรมปรีด์ิ
62033012180 นายปฎิคม คล้ําประเสริฐ

หน=า 406 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033012181 นายภานุ แก=วชมร
62033012182 นางสาวสุภา อุบลไทร
62033012183 นายฉันทวัฒน� เพชรรุณ
62033012184 นางสาวกมลพร นันทจินดา
62033012185 นางสาวสุธาทิพย� พระจะเกิด
62033012186 นางสาวสิตาภา แก=วเพ็ชรพลาย
62033012187 นางสาวชัญชนก ปรีชาชน
62033012188 นางสาวนิรชร คชวงษ�
62033012189 นางสาวนภัสสร จะยะสกุล
62033012190 นางสาวจินตนา กลิ่นถือศิล
62033012191 นายปราโมทย� ทองคํา
62033012192 นางสาวอารีย� พลอยดี
62033012193 นางสาวกัญนิชชา ชัยมงคล
62033012194 นางสาวธีราวรรณ ธนะคําดี
62033012195 นางสวิชญา เหลาโชติ
62033012196 นางนฤมล สิทธิธูรณ�
62033012197 นางสาวศิริกาน กรรณสูต
62033012198 นางสาวปรียานุช มีปMSน
62033012199 นางสาวป?ญจรส ชอบธรรม
62033012200 นางสาววาศิษฐี สุขเกษม
62033012201 นายสุทธิพงษ� หมาดหวา
62033012202 นางสาวสุชาดา มีนุช
62033012203 นางสาวลักขณา จรลักษณ�
62033012204 นายศิวานนท� คชายุทธ
62033012205 นายสถาพร อ+อนละออ
62033012206 นางสาวอัจฉรา บุญงาม
62033012207 นางสาวพลอยนับพัน พรหมสอาด
62033012208 นายภัทรพงศ� รัตนสุวรรณวุฒิ
62033012209 นางสาวธัญญา สุทานันท�
62033012210 นางสาวสุกัญญา คูประเสริฐ
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62033012211 นางสาวอโณทัย ตันติภัณฑรักษ�
62033012212 นางสาวพรรณทิภา ทองเทือก
62033012213 นางสาวจิราภรณ� ณ จันทร�ตา
62033012214 นางสาวกุลณัฐ ผลอินทร�
62033012215 นายวันเฉลิม สมหวัง
62033012216 นายประพัฒน� ชื่นพิชัย
62033012217 นางสาวสุธาพร กลั่นเนียม
62033012218 นายเสฎฐวุฒิ เรืองอร+าม
62033012219 นางสาวกันต�กนิษฐ� คชพงษ�
62033012220 นางสาวนวรัตน� พันธ�มาลี
62033012221 นางสาวธนพร สังข�ทิตนุ
62033012222 นางสาวบุษยา มีสมบัติ
62033012223 นายณัฐวุฒิ ฉิมตระกูล
62033012224 นายธีรศักด์ิ มาศเมฆ
62033012225 นายปกรณ� ขําดี
62033012226 นางสาวลักษิกา วัชราพันธ�
62033012227 นางสาวจุฑากานต� ศรีนวล
62033012228 นางสาวกัลยรัตน� เปลี่ยนโพธ์ิ
62033012229 นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
62033012230 นายธีรพร จรมา
62033012231 นางสาวทิพวรรณ เนาวพันธ�
62033012232 นางสาวมาลี หอมโปร+ง
62033012233 นางสาวจิตรลดา โพธ์ิชัย
62033012234 นางสาวอลิสา น=อยอ+อน
62033012235 นางสาววรัชยา โสประโคน
62033012236 นางสาวประทุมมาศ สมทรัพย�เจริญ
62033012237 นางสาวญาสุมินทร� หาจัตุรัส
62033012238 นางสาวพรทิวา แซ+เตียว
62033012239 นางสาวสุกานดา สละกลม
62033012240 นายเอกชัย เขียวสอาด
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62033012241 นางสาวพรรณิภา เกตโล
62033012242 นางสาวศรีสุดา ทองดอนอ+อน
62033012243 นายอาณัติ ฟ?กเถ่ือน
62033012244 นายพิชาภพ ธนาปกรณ�กิตต์ิ
62033012245 นางสาวกนกพร พลบเนียม
62033012246 นางสาวจินดา พราหมณ�พิทักษ�
62033012247 นางสาวมานิตา แผ=วใจสุข
62033012248 นางสาวภัทธราภรณ� อัญชลีอํานวยพร
62033012249 นางสาวอิสริญา แตงโช
62033012250 นายเอกรัชต� บัวชูจิตร
62033012251 นางสาวปรียนันท� ศรียอดโชติวัต
62033012252 นางสาวจุฬาลักษณ� แซ+ฉ่ัว
62033012253 นายคมสัน บุตรเวียงพันธ�
62033012254 นางสาวสมาพร คําหวาน
62033012255 นายศุภกรณ� โพธ์ิผลิ
62033012256 นางสาวนาฏอนงค� ยอดแฉล=ม
62033012257 นายนรวิชญ� โตBะเจริญ
62033012258 นางสาวจารุวรรณ เรืองมณี
62033012259 นายอนันตะวัน บุญเพ็ชร�
62033012260 นายนพพร ธนวัฒน�วิไล
62033012261 นางสาวปภาวรินท� นิลพันธุ�
62033012262 นางสาวสาวิลี คงสี
62033012263 นางสาวปMยารัตน� เผือกนาค
62033012264 นางสาววิภาพร แสงดี
62033012265 นางสาวธัญญพัฒน� โชติวรรธนะสิริ
62033012266 นางสาวพิมรัตนา เพียรเสมอ
62033012267 นางสาวดวงนภา เที่ยงตรง
62033012268 นางสาวเบญจวรรณ ไกรทองอยู+
62033012269 นางสาวปMยรัตน� สวัสด์ิ
62033012270 นางสาวธนิดา กงสินธ�
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62033012271 นายพลกฤษณ� พลฤทธ์ิ
62033012272 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณนัจศิริ
62033012273 นางสาวกิตติยาพร ธรรมแท=
62033012274 นายธนพล เพ็งตะโก
62033012275 นายสุนทร เส็นหลํา
62033012276 นายยอดขวัญ โรยแสง
62033012277 นางสาวเขมิกา ทวีศักด์ิ
62033012278 นางสาวสุชาดา นาคสุก
62033012279 นางสาวกาญจนา ปาลา
62033012280 นางสาววัชราภรณ� อิ่มมาก
62033012281 นางสาวณัฐวรรณ โตประดับ
62033012282 นายพชร ฉันทภัทรางกูร
62033012283 นางสาวขัตติยา ทองงามขํา
62033012284 นายกิตติ โชคดีมีวาสนา
62033012285 นายฤทธิชัย แสงทวีป
62033012286 นางสาวเจนจิรา ไทรนิ่มนวล
62033012287 นายอาวุธ แผนพยงค�
62033012288 นางสาววิภาดา สระทองหน
62033012289 นายอภิมงคล ชาวเข่ือนขัน
62033012290 นางสาวกาญจนา คงรุ+มรวย
62033012291 นางสาวดาริกา ทาทิพย�
62033012292 นายเดชมนตรี กิจเจตนี
62033012293 นายสุธีราช ศุภรัตนกิตติกุล
62033012294 นางสาวสาริกา วิถี
62033012295 นางสาวชื่นนภา ทรายละเอียด
62033012296 นางสาวชลลิชา อักโขพันธุ�
62033012297 นางสุพรรษา จันทร�สมบูรณ�
62033012298 นายประสิทธ์ิ รอดทา
62033012299 นางสาวปาวรี โยธาภักดี
62033012300 นายธนพล พลอยแสง
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62033012301 นางสาวชฎาทิพย� บุญธรรม
62033012302 นางสาวภัทตินิดา พิมพ�สะอาด
62033012303 นางสาวมนตรา ศรีพิมลปาณี
62033012304 นางสาววิไลลักษณ� ศรีสงคราม
62033012305 นางสาวนวพร เต=นพิทักษ�
62033012306 นายอนันต� ประทีปพิชัย
62033012307 นายสุภัทร บุญอนันต�
62033012308 นางสาวอนุสรา ยศเทียม
62033012309 นางสาวชนม�นิภา คําศรี
62033012310 นางสาวกมลชนก ทับทิมไทย
62033012311 นางสาวเพ็ญนิภา วาดประเวช
62033012312 นางสาวกุลวดี สามฉิมโฉม
62033012313 นางสาวกุลสตรี หม่ืนอาจ
62033012314 นางสาวพิชานันท� ชวนะลักขโณ
62033012315 นางสาวชนิตร�นันท� บุตรทรัพย�
62033012316 นางสาวศิริลักษณ� บุญปองหา
62033012317 นางสาวพรทิพย� จันทร�แดง
62033012318 นางสาวอ=อยใจ โอดคําดี
62033012319 นางสาวสิริอร จิดารักษ�
62033012320 นางสาวจุฑากาญจน� บุญใหญ+เอก
62033012321 นางสาวทิพย�วารี ซ+อนย้ิม
62033012322 นางสาวกมลทิพา แท+นทอง
62033012323 นางสาวเบญจมาศ ยอดดําเนิน
62033012324 นางสาวอรกานต� ตระกูลเงิน
62033012325 นางสาวสกาวรัตน� โพธิยก
62033012326 นางสาวนฤทัย แสงทับ
62033012327 นายสุรศักด์ิ กล+อมสุวรรณ
62033012328 นางสาวมนสุภา วันเจริญพันธุ�
62033012329 นางสาวจุฑารัตน� มันยานนท�
62033012330 นางสาววันวิสาข� โชคพรหมอนันต�
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62033012331 ว+าที่ร=อยตรีเทวัญ ทิมแท=
62033012332 นางสาวอัญชิสา ขาวคง
62033012333 นางสาวสุภาวรรณ พฤกษ�วรรณกุล
62033012334 นางสาวศิริวรรณ ลิ้มสมุทร
62033012335 นายพัฒนพงษ� อาจอาคม
62033012336 นายไพรวัลย� พัดเกร็ด
62033012337 นางสาวหฤทัย แสงอาวุธ
62033012338 นางสาววริศรา หวังพงษ�
62033012339 นายจักรกฤษ เกิดสมมารถ
62033012340 นางสาวอรยา สิงห�ภา
62033012341 นายนววิธ สังขกุล
62033012342 นางสาวอัญชนา ดีไสว
62033012343 นายอดิศักด์ิ เลิศนิพัฒน�
62033012344 นายศุภโชค โชคสาคร
62033012345 นางสาวฐิศิรัตน� อนันตภักด์ิ
62033012346 นางสาวนวรัตน� สิริรัตน�
62033012347 นางสาวศุภิสรา คีรีสุทธ์ิ
62033012348 นางสาวญาดา พิมพา
62033012349 นางสาวธนกาญจน� อินทร�ช+าง
62033012350 นายเฟาซาน ป?งแลมาเส็น
62033012351 นางสาวนีรชา หาญวงษ�
62033012352 นางสาวภัณฑิรา ทองสามสี
62033012353 นายณัฐรดา ชวนวารี
62033012354 นางสาวกิตติมา สุขสว+าง
62033012355 นายชลทิตย� เกตุย=อย
62033012356 นางสาวจุไรวรรณ ทรัพย�เงิน
62033012357 นายพฤฒ ทองกันยา
62033012358 นายวุฒิกร ไชยพันธ�
62033012359 นายฤทธิเดช คําไพเราะ
62033012360 นางสาววรรณภา พูลพิพัฒน�
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62033012361 นายภาณุวัฒน� ไม=อยู+
62033012362 นางสาวสุรชาดา สุดสาหร+าย
62033012363 นางสาวจุฑามาศ แซ+จ้ี
62033012364 นายพิชยา เกิดชัย
62033012365 นายธนกร เกษดี
62033012366 นางสาวพิไลพร เรืองศรี
62033012367 นายธนู เปรมภักดี
62033012368 นางสาวอําไพ เย็นกาย
62033012369 นางสาวกัญญารัตน� สุขประเสริฐ
62033012370 นายธํารงค�ศักด์ิ เอี่ยมนิ่ม
62033012371 นางสาวเพ็ญนภา ทนทาน
62033012372 นางสาวขจรพร เชาว�มาก
62033012373 นายณัทณเอก ประยูรมหิศร
62033012374 นางสาวเจนจิรา ลัดดาวรากรณ�
62033012375 นายวรานนท� พราหมพยูง
62033012376 นางสาวสุทัตตา หู=เต็ม
62033012377 นางสาวณัฐธยาน� กิจวิริยะกุล
62033012378 นางสาวเสาวลักษณ� ซุ+นบวบ
62033012379 นางสาวพิจิตรา รอดเขียว
62033012380 นายธนพงศ� เง+าพิทักษ�กุล
62033012381 นางสาวอัจฉราวัลย� ช+วงชู
62033012382 นางสาวทิพย�พิมล ธนตฤณชาติ
62033012383 นางสาวศศิธร ศิลากุล
62033012384 นางสาวจันทร�เพ็ญ คําก่ิง
62033012385 นางสาวช+อทิพย� หอมชื่น
62033012386 นางสาวมุชลิน อุปถัมภ�
62033012387 นายณัฐธีร� วงศ�ฉัตรชลีกุล
62033012388 นายอภิชาติ เขตต�อนันต�
62033012389 นางสาวกัลยารัตน� น+วมทอง
62033012390 นายระพี บุญมีพิพิธ
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62033012391 นางสาวพิศมัย เที่ยงใจ
62033012392 นางสาวอาภาภรณ� สุขพัฒน�
62033012393 นางสาวจิตรา อัสแสง
62033012394 นางสาวอัมรัตน� เชื้องาม
62033012395 นางสาวริญญภัสร� ไชยบุศราสิทธ์ิ
62033012396 นางสาวเจนจิรา มีจันทร�
62033012397 นางสาวดวงพร หลําคํา
62033012398 นายสุกฤษฎ์ิ เครือมาศ
62033012399 นางสาวนวลนารี ขําเจริญ
62033012400 นายปMยะวุฒิ นาคพันธ�
62033012401 นางสาวนูริดา สะแหละ
62033012402 นางสาวจันจิรา สวนแก=ว
62033012403 นางสาวสิรีธร สําเภาทอง
62033012404 นางสาวฉัตรมณี สุนสาย
62033012405 นายสมบูรณ� ไชยสุนทร
62033012406 นางสาวเนริสา เอี่ยมอ=น
62033012407 นางสาววัลลภา พรมเขียน
62033012408 นายพงศธร จันทศิริ
62033012409 นางสาวฐิตสิริ ปMSนทอง
62033012410 นางสาวพิชนิภา บุญศรี
62033012411 นางสาวอภิชญา ไหลประสิทธ์ิพร
62033012412 นางสาวณัชสิชา มิตรธรรมศิริ
62033012413 นางสาวโสภิตา ภู+ไพโรจน�
62033012414 นางสาวสุธาสินี นาคสุข
62033012415 นางสาวกิตติยา รัตนโชติพานิช
62033012416 นายชนินทร� ปูรณวัฒนกุล
62033012417 นางสาวศิริพร พิทักษ�ภูผา
62033012418 นางสาวเพชรดา พวงทอง
62033012419 นางสาวปภาวรินทร� บ+อทราย
62033012420 นางพรพิมล เชาว�ดี
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62033012421 นางสาววสุนธรา วราสินธ�
62033012422 นายนรินทร� กรรณเทพ
62033012423 นางสาวธนภรณ� จันทร�น=อย
62033012424 นายฉัตรชัย สมิงทับ
62033012425 นางสาวสุภัสสรา เพ่ิมสวัสด์ิชัย
62033012426 นางสาวจริยาพร คมสร
62033012427 นายกันตินันท� บุระรัตน�
62033012428 นางสาวชนากาน กุลอึ้ง
62033012429 นางสาวณัฐกาญจน� มังสุไร
62033012430 นางสาวชญาณี จานวงค�
62033012431 นางสาวนันทวรรณ ตลับเพชร
62033012432 นางสาวกาญจนา ขาวคง
62033012433 นางสาวศิริวรรณ สายทรัพย�บุญ
62033012434 นายสงกราน ก่ิงเพชร�
62033012435 นางสาวศุภารมย� กรภัทร
62033012436 นางสาวธนาภรณ� มาตวิจิตร�
62033012437 นางสาวปรางทิพย� ไพรวัน
62033012438 นางสาวเบญจวรรณ พุ+มสังข�
62033012439 นางสาวสุนิสา กูลวงค�
62033012440 นางสาวโสมนิสา มีเมือง
62033012441 นายภีรณัฐ ปานดํา
62033012442 นางสาวเจนจิรา ทองโชติ
62033012443 นางผกาวรรณ บุญเกิด
62033012444 นางสาวภัทรานิษฐ� ทองสามสี
62033012445 นางสาวสุภาภรณ� ถาวรเรืองฤทธ์ิ
62033012446 นางสาวพุทธิดา อุดมทรัพย�
62033012447 นายสุรสีห� มณีเทพ
62033012448 นางสาวกัญฐณา คําแก=ว
62033012449 นางสาวนิภาพร วังชิต
62033012450 นายวีระ ขวัญอ+อน
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62033012451 นางสาวฐิดารัตน� หัสชัย
62033012452 นางสาวนันทวัน โจจู
62033012453 นางดวงใจ ตะวัน
62033012454 นายชนาธิป ศรีสว+างสุข
62033012455 นายณัฐพงษ� กระจ+างฉาย
62033012456 นายมงคลเทพ กําจัดภัย
62033012457 นายนฤเบศ กันภัย
62033012458 นางสาวสิริเพ็ญ สุทธาวรรณ�
62033012459 นางสาวอรทัย ทองหยอย
62033012460 นายธนวัฒน� สุดสวาท
62033012461 นางสาววิไลรัตน� กลั่นสกุล
62033012462 นางสาวนันทิชา อรชร
62033012463 นางสาวพิชชาภา ทักษวิทยาพงศ�
62033012464 นายดนุ เพ็งมาก
62033012465 นายรชต อาจอ+อนศรี
62033012466 นางสาวแพรวนภา ชอบงาม
62033012467 นางสาวพัชรี ม่ังมี
62033012468 นางสาวยศยา ฉวีกัน
62033012469 นายกานต� กรรณสูต
62033012470 นางสาวจุฑามาศ คูฮุด
62033012471 นางสาวศศิมา แซ+ตัน
62033012472 นางสาวชลธิชา เครือชะเอม
62033012473 นายสุเมธ รอดหิรัญ
62033012474 นางสาวสาวิตรี โพธ์ิทองนาค
62033012475 นางสาวสุพรรณี นุเจ้ิน
62033012476 นางสาวสิริพร กลิ่นศรี
62033012477 นางสาววรรณวิมล แก=วเหลี่ยม
62033012478 นางสาวฐิติพร เจนกาญจนดิลก
62033012479 นางสาววิภา ต้ังจิตรักษาพร
62033012480 นางสาวพรทิพย� เม=าราษี
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62033012481 นางสาวนงนุช เทศเพ่ิม
62033012482 นางสาวสาริศา ชื่นสงวน
62033012483 นางสาวป?ทมนันท� อักษร
62033012484 นางสาวจินดารัตน� พลายทวี
62033012485 นางสาวเกวลี เกรียท+าทราย
62033012486 นางสาวพรวดี ผิวคราม
62033012487 นายเดชา สังขรุ+งเรือง
62033012488 นายศุภกฤต ยูงศิริกาญจน�
62033012489 นางสาวอุมาภรณ� แซ+เหง+า
62033012490 นางสาวภคมน อักคะชาติ
62033012491 นางสาวเปมิกา ปานสุวรรณ
62033012492 นางสาวอาทิตยา องค�พิสุทธ์ิ
62033012493 นายณัฐวุฒิ จูดเดช
62033012494 นางสาวสุกัญญา ลีประโคน
62033012495 นางสาวสุนิศา วิเศษสิงห�
62033012496 นางสาวศิริมา นาโคนามะ
62033012497 นางสาวนาฏยา หม่ันธุระ
62033012498 นางสาวสุวจี พฤษกูล
62033012499 นางสาวนีราวรรณ เดชเพชร
62033012500 นางสาวศศิธร พารา
62033012501 นางสาวกรกนก สันติอารีย�
62033012502 นางสาวนันทิตา เพชรนันท�
62033012503 นายพจนารถ ศูนย�กลาง
62033012504 นายสุนทร อุ+มเอิบ
62033012505 นางกริษฐากานต� โตมา
62033012506 นายฉันทกร เกิดกล่ํา
62033012507 นายกิติศักด์ิ มีแก=ว
62033012508 นายอนุวัฒน� แก=วอุดร
62033012509 นายเอกพงศ� ถึงนาค
62033012510 นางสาวรัตนมน นิลเถ่ือน
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62033012511 นางสาววิชชุอร แตงนวล
62033012512 นางสาวจุติภัส โพธ์ิศรี
62033012513 นางสาวพรทิพย� เซ+งหนู
62033012514 นางสาวธญมน น=อยบุรี
62033012515 นางสาวกมลลักษณ� บุญพ+วง
62033012516 นางสาวประภารัตน� บุญเกตุ
62033012517 นางณัฐกฤตา มาลารัตน�
62033012518 ส.อ.อชิร สุขุมวัฒนะ
62033012519 นางสาวนรินทร รุ+งอิทธิวงศ�
62033012520 ร=อยตรีธีรพงษ� สีหบุตร
62033012521 นายภูวรินทร� คําต้ือ
62033012522 นางสาวชนกานต� โสดยวง
62033012523 นางสาวโชติรส คะรัมย�
62033012524 นายณรงฤทธ์ิ นิติพันธ�
62033012525 นางสาวอรพิชาช� ทองมา
62033012526 นายเดโช เนี๊ยะอั๋น
62033012527 นางสาวพรชนก วงศ�พิพัฒน�
62033012528 นางสาววันวิสาข� ศรีศักด์ิ
62033012529 นายสุภัชชา เก=าลิ้ม
62033012530 นางสาวศิริพร จันทผา
62033012531 นายพงษ�ศิริ โชคถาวร
62033012532 นางสาวศุภลักษณ� ชุ+มชื่น
62033012533 นางสาวภัทรภร ปาลพันธุ�
62033012534 นางสาวนรากร ปลั่งกลาง
62033012535 นางสาวแสงมณี เงินพุ+ม
62033012536 นางสาวดาวรุ+ง โตเที่ยง
62033012537 นางสาวอนันดา รสชุ+ม
62033012538 นางสาวปราญชลี สภาพญาติ
62033012539 นางสาวจรรยพร ปานเรือง
62033012540 นายวราวุธ ทวีนุชโชคอุดม
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62033012541 นางสาวอรอนงค� เชื่องวงศ�
62033012542 นายพรเทพ งดงาม
62033012543 นางสาวกัลยรัตน� มารัศมี
62033012544 นางสาวอรณริณญ� ธนาณภาภัช
62033012545 นายธนโชติ โชติวิเชียร
62033012546 นางสาววธูสิริ ไขว=พันธุ�
62033012547 นายนราศักด์ิ ศรีสุข
62033012548 นางสาวเกศราภรณ� ถํ้าน=อย
62033012549 นางสาวผการัตน� ชาวสวน
62033012550 นางสาวจันทิมา คชศิลา
62033012551 นายวันชนะ จันทร�ฉาย
62033012552 นางสาวสุนิสา ชุนระบา
62033012553 นางสาวสุนิสา บุศภัค
62033012554 นางสาวเบญจวรรณ ลิมไพบูลย�วงค�
62033012555 นางสาวผกากาญจน� ศรีอ+อน
62033012556 นางสาวเฟYSองฟRา พรายสี
62033012557 นายแสงเพชร คําอ+อน
62033012558 นางสาวภัสร�ภรณ� เหลืองทอง
62033012559 นางสาวฟRาประธาน รอดเทศ
62033012560 นางสาวกนกวรรณ บุญนิต
62033012561 นางสาวธัญญาลักษณ� ทองนุ+ม
62033012562 นางสาวสิรีมาส ชมทรัพย�
62033012563 นางสาวกัญธิมา เอียดชูทอง
62033012564 นางสาวณภัชกมล ประดับทอง
62033012565 นางสาวสายฝน กรปรีชา
62033012566 นายณัฐพงศ� ตรรก�ชูวงศ�
62033012567 นางสาวกาญจณารี ตรงยง
62033012568 นางสาวนุชศรา โพธ์ิแก=ว
62033012569 นางสาวสุนิสา พหุพันธ�
62033012570 นางสาวปวีณา ไรมา
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62033012571 นายชุษณะ สาคร
62033012572 นายจุลจักร แซ+โค=ว
62033012573 นางสาวสุขุมาภรณ� จุฬาไรนนท�
62033012574 นางสาวฐิติวรรณ ทิพย�สังวาลย�
62033012575 นางสาวศิวนาถ จันทร�สุข
62033012576 นายสถาพร นะระโต
62033012577 นายสุรพัศณ�กวี ชุนสิทธ์ิ
62033012578 นางสาวณิชนันทน� ดวงจักร�
62033012579 นายอนุศักด์ิ พันยุโดด
62033012580 นายมนต�มนัส นิลสังข�
62033012581 นายกิตติศักด์ิ รักษาเชื้อ
62033012582 นายศศิวงศ� เกิดผลเสริฐ
62033012583 นายโอภาส แตงเจริญ
62033012584 นายสุรัตน� สุนทรมณีโชติ
62033012585 นางสาวปาหนัน ทรัพย�ธํารงค�
62033012586 นางสาวกิตติยา บํารุงพงษ�
62033012587 นางสาวณภัทร พูลเพียร
62033012588 นางสาวอมลรดา พูลศักด์ิ
62033012589 นายชลธี ทองใบ
62033012590 นางสาวพัชรินทร� ป?นแจ+ม
62033012591 นายชาญชัย ล้ําเลิศหล=า
62033012592 นายภัทรพล ภู+ทอง
62033012593 นางสาวฉัตรวลัย สินธุพาชี
62033012594 นางสาวชลธิชา สายสังข�
62033012595 นางสาวปทุมรัตน� ยังกิจการ
62033012596 นางสาวกุลนาถ เทียมทัศน�
62033012597 นางสาวสุพัตรา ศิริวัฒน�
62033012598 นายอภิเดช จอมคํา
62033012599 นางสาวเบญญาภา อยู+สุข
62033012600 นายอัฐพันธุ สวัสด์ิพิพัฒน�
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62033012601 นายปMยพงศ� สุพรัตน�
62033012602 นางสาวอัญชิสา ปลาบู+ทอง
62033012603 นายวรพจน� โพทา
62033012604 นายเมธา เชิงทวี
62033012605 นางสาวพิมพ�พิมลย� สูนตัน
62033012606 นางสาวยุวดี คีรีเมฆ
62033012607 นางสาวภัควลัญชญ� นิลน=อยศรี
62033012608 นางสาวกาญจนา ศรีบรรเทา
62033012609 นางสาวสายฝน ม่ังมี
62033012610 นายกฤติภูมิ สินรัตนภักดีกุล
62033012611 นางสาวสุพรรษา ศิลาคํา
62033012612 นางสาวพลอยชนก ไม=แก+นจันทร�
62033012613 นางสาววชิราภรณ� ทองฤทธ์ิ
62033012614 นางสาวอรชพร ทองดี
62033012615 นางสาวพรรณพร ลิมพะสุต
62033012616 นางสาวศิริรัตน� อินทรรอด
62033012617 นางสาวอลิสา อินทมาตย�
62033012618 นายกรกช ผิวผ+อง
62033012619 นางสาวณัฏฐา จันทร�พุฒ
62033012620 นางสาวทิพาวรรณ วิชัยสูตร
62033012621 นางสาวพนัชกร สงแอ
62033012622 นางสาวซากียBะ เจะปอ
62033012623 นางสาวกมลชนก ศรีสนิท
62033012624 นางสาวหนึ่งฤทัย หนูฤทธ์ิ
62033012625 นางสาวภัทรา แก=วกฤติยานุกูร
62033012626 นางสาวสุมัชชา แก=วสระแสน
62033012627 นายสิทธิโชค มณีวงษ�
62033012628 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสมงาม
62033012629 นายจักรกรี ช=างน้ํา
62033012630 นางสาวโยษิตา สามห=วย
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62033012631 นายวัชรพงศ� ใจหอม
62033012632 นายสุทธิชัย กระจ+างโพธ์ิ
62033012633 นายอัษฎางค� แสงจินดา
62033012634 นายกรกฤต เรืองสุวรรณ
62033012635 นางสาวจิรประภา สมบัติวงศ�ขจร
62033012636 นางสาวอินทิรา ลิ่มเซ=ง
62033012637 นางสาวปMยพร ธีรวงษ�ไพบูลย�
62033012638 นางสาวสุลิษา ว+องวาจานนท�
62033012639 นางสาวจงรัก พลับลัดโพธ์ิ
62033012640 นายชานนท� ตุBสังข�
62033012641 นายธนกร บุญเรือง
62033012642 นางสาวอรพรรณ เซ่ียงลี่
62033012643 นางสาววิรพัทธ� แสนตรง
62033012644 นายสิทธิกร สุคลธา
62033012645 นางสาวนารีรัตน� ภูวร
62033012646 นายโสภณ บุญเทศ
62033012647 นางสาวเสาวณีย� จันทมาศ
62033012648 นางสาวธันยนันท� ศรีธวัชพงศ�
62033012649 นายเจตนิพัทธ� วงศพัทธ�
62033012650 นางสาวอัมพร หอมรส
62033012651 นางสาวอมรรัตน� สังข�สน
62033012652 นางสาวพัชรินทร� จุเฉย
62033012653 นางสาวลลิตษา ชัยพร
62033012654 นางสาวนูรฮูดา เจBะอามะ
62033012655 นางสาวประดับพินท� ถิรเขมกุล
62033012656 นางสาวกมลวรรณ มูลพวก
62033012657 นางสาวขนิษฐา วังแก=วหิรัญ
62033012658 นางสาวพรกนก สุวรรณชาศรี
62033012659 นางสาวชนิดาภา บุญเกิด
62033012660 นางสาวอาทิตยา วงศ�ขัติยะ
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62033012661 นางสาวกัลยรัตน� จันทร�หอม
62033012662 นางสาวเพชรรัตน� สีเหมือน
62033012663 นางสาววณิชยา ทองไชยา
62033012664 นางสาวอภิญญา ค=ามาก
62033012665 นางสาวจิรัฐกาล อินทสร
62033012666 นางสาวจุฑามาศ สว+างเมฆ
62033012667 นางสาวสุทัตตา อรัญพันธ�
62033012668 นางสาวพรรษชล ปูนพันธ�ฉาย
62033012669 นางสาวณิชาภา ทองมงคลวัฒนา
62033012670 นางสาวธีรดา ศักด์ิสุนทร
62033012671 นางสาวณัฐริณี กิตติเมธีกุล
62033012672 นายชนัญชัย รัตนมุง
62033012673 นางสาวพรพิมล ง้ิวลาย
62033012674 นางสาวกชวรรณ จิตประไพ
62033012675 นางสาวศศิวิมล อําสุวรรณ�
62033012676 นางสาวชลธิชา อินทร�สนิท
62033012677 นายวัชรพงษ� โชคเหมาะ
62033012678 นางสาวมณีรินทร� อ+อนลมูล
62033012679 นางสาวพรนัชชา ณ ลําปาง
62033012680 นางสาวสิรดา พูนภิญโญ
62033012681 นายศาสตรา ศรีทันดร
62033012682 นางสาวสุภาพร เณรตาก=อง
62033012683 นางสาวธณัฐฐา แจ+มจันทร�
62033012684 นางสาวอารีรัตน� กรพิพัฒน�
62033012685 นางสาวเพชรรินทร� วงศ�ประเสริฐ
62033012686 สิบเอกหญิงสุภาวดี อุ+นใจ
62033012687 นางสาวจรีรักษณ� แสงรัก
62033012688 นางสาวสุกัญญา ประทุม
62033012689 นางสุธาทิพย� ดอกสร=อย
62033012690 นางสาวอัชจิมา เซียมเอคู
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62033012691 นางสาวกชกร ศรีสุขดี
62033012692 นางสาวจิราภรณ� อินทรวิชัย
62033012693 นางสาววีรยา มาลา
62033012694 นางสาวธัญมาศ นุ=ยเลี้ยง
62033012695 นายอรรณพ ทองพิบูลย�
62033012696 นางเจษฎาภรณ� บุญคณิตา
62033012697 นางสาววรัญQุภา แปลงสนิท
62033012698 นางสาวณัฐณิชา จิตจํานงค�
62033012699 นางสาวสาลินี น=อยคล=าย
62033012700 นายรณกฤต รังสรรค�
62033012701 นางสาวแพพลอย โกมล
62033012702 นางสาวณิชานันท� ทิพย�ชัย
62033012703 นางสาวศิริพร สุ+มอ่ํา
62033012704 นางสาวกาญจนา ศรีเหรา
62033012705 นางสาวสุทธิดา ฐิติทศพร
62033012706 นายอนุรักษ� สร=อยสน
62033012707 นางสาวโชติกาญจน� เกชุน
62033012708 นางสาวกรรณิการ� กลิ่นเมือง
62033012709 นางสาวอุทิตย� เลี้ยงวงค�
62033012710 นางสาวอําไพพร สังข�สอาด
62033012711 นางสาววารี ชํานาญถ่ินเถ่ือน
62033012712 นางสาวผกามาศ ไพรวัลย�
62033012713 นายภานุพงศ� ม่ิงขวัญ
62033012714 นางสาวศุภกาญจน� สุวรรณเกิด
62033012715 นางสาวผุสชา นิลเถ่ือน
62033012716 นางสาวณัชชา สดใส
62033012717 นายอนุตร จําปา
62033012718 นางพัชราภรณ� ชูหะรัญ
62033012719 นางสาวปภินทิพย� แพใหญ+
62033012720 นางสาวภานินี แจ=งสว+าง
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62033012721 นางสาวณัฏฐพัชร� สัจจสวัสด์ิ
62033012722 นางสาวเกศินี ลิมปนันท�วดี
62033012723 นางสาวกนกวรรณ บุณยะบูรณ�
62033012724 นางสาวพริมา เพชรโยธิน
62033012725 นายอารักษ� อ+อนชิต
62033012726 นางสาวจิตราพร มงคลเดช
62033012727 นายวุฒิพัจน� สวยงาม
62033012728 นายพิชญณัฐ สีสด
62033012729 นางสาวปนัดดา โพธ์ิเทศ
62033012730 นางสาวชาลิณี ศรีปราชย�
62033012731 นายธรรมรงค� เสวกดรุณทร
62033012732 นางสาวนิศารัตน� ธาระทรัพย�
62033012733 นางสาววันวิสาข� ประสิทธ์ิธัญกิจ
62033012734 นางสาวเสาวลักษณ� บุตนุ
62033012735 นางสาวธัญลักษณ� เพ็งไพบูลย�
62033012736 นางสาวบุศรา มากมารศรี
62033012737 นางสาวไสว จําปาโชติ
62033012738 นายธีทัต ธรรศโสภณ
62033012739 นางสาวสุวรรณี ชิณวงศ�
62033012740 นางสาวธัญวรัตน� เดชนุกูล
62033012741 นางสาวพัชรกานต� วรรณเรศ
62033012742 นายณรงค�ธร สุขพกาแก=ว
62033012743 นายวิรัลพัชร ศรีเนตร
62033012744 นางสาวเยาวภา แสงหิรัญ
62033012745 นางสาวเพชรรัตน� สมนา
62033012746 นางสาวจิราพร บุญมี
62033012747 นางสาวสุณัฐดา ไทยโต
62033012748 นางสาวพัทธนันท� จันทร�ลามุณี
62033012749 นางสาวกฤษรา วงศ�ภักดี
62033012750 นายปMยะพงศ� ศรีมุกข�
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62033012751 นางสาวอรุณรัตน� ศรีบุญมา
62033012752 นางสาววณัฏชา จําจด
62033012753 นางสาวยุพดี ใจดีเลิศ
62033012754 นางสาวลดามาศ สุพรรณวิวัฒน�
62033012755 นายรชา คงหิรัญ
62033012756 นายภูริณัฐ ถาวรทัต
62033012757 นายภาณุพงศ� วิเศษหม่ืน
62033012758 นางสาวภัทราภา เนียมจีน
62033012759 นางสาววราภรณ� สอนถวิล
62033012760 นางสาวแอดะ โกแชะ
62033012761 นางสาวภัทรวรรณ อิศรภักดี
62033012762 นางสาวณัฐนันท� เอกณรงค�พันธ�
62033012763 นางสาวอมรรัตน� เรืองสวัสด์ิ
62033012764 นางศิริรักษ� ศรีพูล
62033012765 นายปMยพงศ� นาคบ=านกวย
62033012766 นายอดิศักด์ิ คลังนาค
62033012767 นายศรายุทธ หงษ�สกุล
62033012768 นางสาวสุวิมล จิตดี
62033012769 นางสาวอรณี ธนะวัตต�
62033012770 นายธนวัฒน� ยกศรี
62033012771 นางสาวรัตนาภรณ� โจหิงค�
62033012772 นางสาวปนัดดา เหล+าสิม
62033012773 นางสาวยุวันดา หงษา
62033012774 นางสาวชลธิชา ธนสุวรรณรัตน�
62033012775 นายชิษณุพงศ� อิ่มคํา
62033012776 นายธนพล ชิตกุล
62033012777 นางสาววันเพ็ญ ปภัทร�สิริสกุล
62033012778 นางสาวสายสมร มณีวงษ�
62033012779 นายศิริโชค สุขสารัญ
62033012780 นางสาวปMยะภรณ� คําลือ
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62033012781 นางสาวพรทิพย� สีเสน+ห�
62033012782 นายอภิสิทธ์ิ วันธุมา
62033012783 นางสาวธันย�ชนก ประเสริฐ
62033012784 นางสาวณัฐสิมา บัวงาม
62033012785 นายศุภณัฐ ศรีจันทร�เฟY@อ
62033012786 นางสาวจิตรา จันทร�ฉาย
62033012787 นางสาวนลินัสม� บุณโยดม
62033012788 นางสาววรรณิดา ทองกําพร=า
62033012789 นางสาววาสนา หงษ�ทอง
62033012790 นางสาวสดใส เทียนชัยแสง
62033012791 นางสาววิชชุดา หวังผล
62033012792 นางสาวจุฑาภรณ� พ+วงพงษ�
62033012793 นางสาวสวรรยา สงวนรักษา
62033012794 นายพีระพัฒน� แจ=งพะเนียด
62033012795 นางสาวยุวะดี ทองมา
62033012796 นางสาวจอมขวัญ ดําชู
62033012797 นางสาวพิไลวรรณ เสนเดช
62033012798 นางสาวดลฤดี แหยมพลอย
62033012799 นายทศพงษ� ทองคง
62033012800 นางสาวธันย�ชนก เล=ารัตนานุรักษ�
62033012801 นางสาวสุนิษา พันธุ
62033012802 นางสาวกนิษฐา บุมี
62033012803 นางสาวณัฐญาดา พิพิธพันธ�พิพิท
62033012804 นางสาวกานต�นภัส พ่ึงประชา
62033012805 นายชุตินันท� คงท+าเรือ
62033012806 นางสาวเสาวลักษณ� อินทรศิริ
62033012807 นางสาวชนกพร บุญครอง
62033012808 นางสาวพรชนก ใจสมคม
62033012809 นางสาวปริยานุช สมพร
62033012810 นางสาวกมลรัตน� ป^กตBะ
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62033012811 นางสาวอรอุมา บุญคุ=ม
62033012812 นางสาวสุภลักษณ� คงนิล
62033012813 นางสาวเอมอมร หวิญหาร
62033012814 นางสาวสุวพัชร ม่ันนุช
62033012815 นางสาวนภาพรรณ ชุ+มม่ัน
62033012816 นายภาณุพงศ� เสือมี
62033012817 นางสาวสุภาณี รอดสุนิยม
62033012818 นางอมรรัตน� เด+นประเสริฐ
62033012819 นางสาวแก=วตา ชูพุทธพงษ�
62033012820 นายศตวรรษ ผลขาว
62033012821 นางสาวงามนิตย� ผิวเผือก
62033012822 นางสาววชิราภรณ� สังข�ทอง
62033012823 นายธรรมชาติ เบญจป?ญญาพร
62033012824 นางรักตาภา อัฑฒพงษ�
62033012825 นางสาวปMยะนุช อินทราพงศ�
62033012826 นางสาวมนต�นภา สว+างพ้ืน
62033012827 นางสาวดวงพร ปลั่งสําราญ
62033012828 นางสาวนลินนิภา ไกสอนวงศ�
62033012829 นางสาววรรณิสา ขุนชํานาญ
62033012830 นางสาวสุภาวดี ชื่นจิตต�
62033012831 นางสาวลักษมณ ริดแก=ว
62033012832 นางสาวอิสตรี ไทยเจริญ
62033012833 นายธนวัฒน� พ+วงจินดา
62033012834 นายวสุพล ยมสุขขี
62033012835 นายอมรเทพ เสียงกล+อม
62033012836 นางสาวสกุลรัตน� เกิดมี
62033012837 นางสาวโสภิตา สุพรรณดิษฐ�
62033012838 นางสาวจุฬาลักษณ� เกตุพุฒ
62033012839 นางสาวมณีรัตน� หวองเจริญพานิช
62033012840 นายวิทวัส รักดี
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62033012841 นางสาวธนัฐนันท� เต็งประเสริฐ
62033012842 นางสาวเบญจวรรณ งามเขียว
62033012843 นางสาวสุวรรณา แสนสวัสด์ิ
62033012844 นางสาวชนิดา เนรา
62033012845 นายวชิระ เจนวิทยาอมรเวช
62033012846 นางสาวป?ทมาภรณ� พงค�เพชร
62033012847 นางสาวคคนางค� มีแก=ว
62033012848 นางสาวจันทนี ปารี
62033012849 นางสาวอาทิตยา รักดี
62033012850 นางสาวมลฑา กล=าหาญ
62033012851 นางสาวเจนจิรา นาคเกิด
62033012852 นางสาววิชญาพร กิจประชุม
62033012853 นายลาภวัต สิมารักษ�
62033012854 นายทิชากร พุทธวงค�
62033012855 นางสาวขวัญชีวา อยู+คง
62033012856 นางสาวกรรณิการ� ช=างน้ํา
62033012857 นางสาวสุกัญญา เสนีย�วงค�
62033012858 นายธนวัฒน� น้ําจันทร� 
62033012859 นายชาญบดินทร� เล็กก้ี
62033012860 นางสาวอรชุมา อยู+คง
62033012861 นางสาวนาตาชา เทพณรงค�
62033012862 ว+าที่ร=อยตรีพิษณุ หนูเล็ก
62033012863 นางสาวทิวา ฟ?กเขียว
62033012864 นางสาวชาลิณี อยู+พะเนียด
62033012865 นางสาวนภาวรรณ สุวรรณพัฒน�
62033012866 นางสาวเจตนิพิฐ ปุนประเสริฐผล
62033012867 นางสาวกอบกุล สถิตพงศ�พิบูลย�
62033012868 นางสาววรรณิภา เสนาะพิน
62033012869 นางสาวอัญชลี คําวัน
62033012870 นางสาวมาลัยพร แสนหาญ
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62033012871 นายสมศักด์ิ สมาทอง
62033012872 นางสาวธัญญารัตน� หยุ+นเพ็ญ
62033012873 นางสาวอัสนิ์ยา สันติภูมิโพธา
62033012874 นางสาวเขมจิรา รอดโพธ์ิ
62033012875 นางสาวณัฐสิมา ทองอุดม
62033012876 นางสาวศศิธร ลิ้มรัตน�
62033012877 นางสาวธิติสุดา หนูเอียด
62033012878 นางสาวเบญจวรรณ ศรีประสงค�
62033012879 นางสาวนาริษา นาคสิงห�
62033012880 นางสาวสุริษา ก[องสี
62033012881 นางสาวไพลิน ดีบัว
62033012882 นายจิรวัฒน� โสมกําสด
62033012883 นายกฤษฎา ศิริพงศ�
62033012884 นางสาวสินีนาฏ ชุณหรัตน�
62033012885 นางสาวดวงกมล จุแดง
62033012886 นายจิรวัฒน� สงวนสัตย�
62033012887 นางสาวณัฐกานต� ทินโน
62033012888 นางสาวนิชาภา ช=างโต
62033012889 นางสาวสโรชา ผิวอ+อน
62033012890 นางสาวเพ็ญนิภา ชูเชิด
62033012891 นางสาวสุนทรี สันทัด
62033012892 ว+าที่ร=อยตรีหญิงวรรวิษา อ+อนละห=อย
62033012893 นางสาวพรทิพย� เทียนรุ+งโรจน�
62033012894 นางสาวเสาวรส ศรีสวัสด์ิ
62033012895 นายตะวัน ด=วงทองคํา
62033012896 นายมงคล จามะรี
62033012897 นายตระการ เก้ือกูล
62033012898 นายธานินทร� อินทโพธ์ิ
62033012899 นายนพดล ศิริเลิศ
62033012900 นางสาวธัญญพัทธ� รังสิธนิตศักด์ิ
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62033012901 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ�
62033012902 นางสาวณัฏฐริณีย� แตงเกตุ
62033012903 นางสาวศุภวรรณ ยศวิปาน
62033012904 นางสาวศรนภา แสงสุข
62033012905 นางสาวอุบลวรรณ สุขสวัสด์ิ
62033012906 นางสาวศิรินภา สุกสว+าง
62033012907 นางสาวธมลวรรณ ชิ้นปMSนเกลียว
62033012908 นางสาวสุภัค สารีวงค�
62033012909 นายศักดา กันทา
62033012910 นายณัฐพล เรืองรุ+งโรจน�
62033012911 นางสาววาสนา กระต+าย
62033012912 นายพิทักษ� วงษ�สุนทร
62033012913 นางสาวเจนจิรา ตBะมา
62033012914 นายธีรภัทร เศียรอุ+น
62033012915 นายณัฐกิจ คงเดช
62033012916 นางสาวสุพินญา ศิริบุตร
62033012917 นางสาวกุลิสราณัฐ กองเงิน
62033012918 นายคณิน จันทร�พันธ�
62033012919 นายนิธิศ สุวรรณลิวงค�
62033012920 นางสาวศิริลักษณ� จันห=าว
62033012921 นายอัครพงศ� นรพัลลภ
62033012922 นางสาวสุทธิพร บุบผาสังข�
62033012923 นางสาวสุณิสา โอนอิง
62033012924 นางสาวผกามาศ เมืองสาคร
62033012925 นายกฤษกร หิรัญชุฬหะ
62033012926 นางสาวสุภาวดี วรรณประสิทธ์ิ
62033012927 นางสาวเบญจวรรณ พงษ�สุวรรณ
62033012928 นายรัฐภูมิ กาญจนสอาด
62033012929 นางสาวจารุกัญญ� มาลาพงษ�
62033012930 นางสาววริศรา ไตรสิทธ์ิ
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62033012931 นางสาวประภาสิริ เอียดเรือง
62033012932 นางสาวศิริลักษณ� ทรัพย�เพ่ิมพูล
62033012933 นางสาวศุทธินี บุตรน=อย
62033012934 นายรุจชิต สังข�เมือง
62033012935 นางสาวสุภาพร พวงกลิ่น
62033012936 นายเทพพิทักษ� กลัดเจริญ
62033012937 นางสาวนิลวรรณ ทองสง+า
62033012938 นางสาวสุรีพร น=อยรักษา
62033012939 นางสาวกนกวรรณ คล=ายศิริ
62033012940 นางสาวอตินุช พรหมมงคล
62033012941 นายทรงพล ครุธศิริ
62033012942 นางสาวเพ็ญยาลักษณ� ไชยภักดี
62033012943 นางสาวธิติยา คงสมแก=ว
62033012944 นางสาวฐากมล ธระสวัสด์ิ
62033012945 นางสาวสุภนิดา หนูช+วย
62033012946 นางสาวยุพิน อินทรักษ�
62033012947 นายศิรศักด์ิ จาตุรประเสริฐ
62033012948 นายปรเมศวร� สุวรรณจันทร�
62033012949 นางจิราภรณ� ชื่นระรวย
62033012950 นางสาวฐานิตา กาญจนเพ่ิมพูน
62033012951 นางสาวณัฐชา อัศวปรีดาสกุล
62033012952 นายคเณศ ทิมแตง
62033012953 นางสาวจรรยพร กมลมาศเมธากุล
62033012954 นางสาวมณฑิตา มาชมสมบูรณ�
62033012955 นางสาวสุชานุช ศรีสุวรรณ�
62033012956 นางสาวพัชรินทร� นิ่มนวล
62033012957 นางสาวเจนจิรา บวรสุวรรณ
62033012958 นางสาวดวงแก=ว ป?กแสง
62033012959 นางสาววรัญญา บุตรดี
62033012960 นายพรพิพัฒน� พลอยบํารุง
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62033012961 นายอัครเดช สุขสมบูรณ�
62033012962 นางสาวภูมรินทร� ศรีโสภา
62033012963 นางสาวเบญญา พิกุลทอง
62033012964 นางสาวสุมณฑา พิมพ�ดี
62033012965 นางสาวแพรวพรรณ วรทัศน�
62033012966 นางสาวพชร มุสิกรักษ�
62033012967 นายธฤต วสุนธรารัตน�
62033012968 นายธีรยุทธ� กลางพระเนตร
62033012969 นางสาวสุชานรี ป?@นทอง
62033012970 นางสาวณัฐนรี อุดมสุข
62033012971 นางสาวนิสาชล ปMSนเกตุ
62033012972 นางสาวพัฑรา ตรีพงษ�ศิลปW
62033012973 นางสาวสรัญญา ทองดี
62033012974 นางสาวภัทรียา โครงเซ็น
62033012975 นางสาวศิรินภา ชาญณรงค�
62033012976 นายวิษณุ อุดมลาภ
62033012977 นางสาวกนกวรรณ ชมภูพงษ�
62033012978 นางสาวบานเย็น แช+มช=อย
62033012979 นายธนวันต� ไหวเคลื่อน
62033012980 นางสาวสายพิน ปรางทอง
62033012981 นายยอดรัก พูลพืชชน
62033012982 นางสาวณัฐณิชา แสนอุ=ม
62033012983 นางสาวทรายขวัญ เรืองจรูญ
62033012984 นางสาวอริษรา มะลิขาว
62033012985 นางสาวจันทิมา สว+างลาภ
62033012986 นางสาวปาริฉัตร ทิมแท=
62033012987 นายเมธินทร� จินดาอินทร�
62033012988 นางสาวนิสากร เฉ+งปPS
62033012989 นางสาวนัทชา สังข�ประเสริฐ
62033012990 นางสาวนุสบา ศรีเคลือบ
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62033012991 นางสาวรุ+งอรุณ ทวีมาก
62033012992 นางสาวกัญญาภัทร พ่ึงอุทัย
62033012993 นางสาวนัฐมลเทียร อาจยุทธ�
62033012994 นางสาวปุญชญา พุ+มไพศาลชัย
62033012995 นางสาวประภาศรี สุวรรณเนตร�
62033012996 นางสาวภาวินี คูนาเอก
62033012997 นายชัยยุทธ ศรีประสิทธ์ิ
62033012998 นายภาสกร คลังสิน
62033012999 นางสาวรังสิยา ตันธนวิกรัย
62033013000 นางสาวกนกกาญจน� รับพรพระ
62033013001 นางสาวทศพร สินสร
62033013002 นางสาวสุชาดา สังข�ทอง
62033013003 นางสาวมลปภา นาถึง
62033013004 นางสาวณัฐฐินันท� เที่ยงทัศน�
62033013005 นายสหโชค ก้ัวะห=วยขวาง
62033013006 นางสาวจุฑารัตน� กําไลทอง
62033013007 นางสาวรัตนาภรณ� เชี่ยวชาญ
62033013008 นางสาวอมิตา ภักดี
62033013009 นายอาคม แซ+เหลี่ยว
62033013010 นายสถาพร เย็นมนัส
62033013011 นางสาววรกมล ศิวิชัย
62033013012 นางสาวอ=อมดาว คํายอด
62033013013 นางสาวรัตนาภรณ� หมายแม=น
62033013014 นางสาววสาชล ทองกล่ํา
62033013015 นายศิริศักด์ิ โชติรักษ�
62033013016 นายพงศกร วงศ�แก=ว
62033013017 นายทองโอ[ กรอบแปRน
62033013018 นางสาวกนกพร ทับทิมทอง
62033013019 นางสาวพรมณี ต่ิงต้ังวงศ�
62033013020 นางสาวณิรัญญา เฟYSองแก=ว
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62033013021 นายภาสพงษ� เวสส�เชาวการ
62033013022 นางสาวนวรัตน� เมืองพันพงษ�
62033013023 นางสาวธัญญาภรณ� แก+นพรมมา
62033013024 นายชนายุส ไข+มุกข�
62033013025 นางสาวอัญชลี นิลทองคํา
62033013026 นายศุภฤกษ� มนัสป?ญญากุล
62033013027 นางสาวสุดา ฉิมฉลอง
62033013028 นางสาวเสาวนีย� แก=วระหัน
62033013029 นางสาวสุนิสา จินดามณี
62033013030 นางสาวเกศกนก เรืองจันทร�
62033013031 นางสาวอุมาพร รื่นรวย
62033013032 นางสาวนลินฉัตร� บุญมา
62033013033 นางสาวสุธาทิพย� เข็มเอก
62033013034 นายภูวดล อํานาจเจริญชัย
62033013035 นางสาววันวิสาข� แซ+จึง
62033013036 นางสาวอัสรา สุขสุวรรณ
62033013037 นางสาวนิลวัลย� โพธ์ิงาม
62033013038 นางสาวจุฑารัตน� บุญรอด
62033013039 นางสาวณัฐธิดา อุ+นชู
62033013040 นางสาวภัทรา วุฒิชัยศรี
62033013041 นายเจษฎาภณฑ� ตระกูลเซ+า
62033013042 นางสาวส+องแสง บูชาถ+ายเทศ
62033013043 นายอติชาต นิลวงศ�
62033013044 นางสาวธีรารัตน� ชนะไชยะสกุล
62033013045 นางสาววิลาวัณย� แสงศรี
62033013046 นางสาวอาทิตยา ทิพย�เนตร�
62033013047 นางสาวบัณฑิตา สะราคํา
62033013048 นายพีรพล สร=อยดอกจิก
62033013049 นางสาวนภัสสร จันทร�ทรง
62033013050 นางสาวอรพิน อินตBะเสน
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62033013051 นายภูรินท� เฉลิมพันธุ�
62033013052 นางสาวปวริศา นาคทั่ง
62033013053 นายราชศักด์ิ เพ็ญศิริ
62033013054 นางสาวปานทอง คูณทา
62033013055 นายฐาปนา วงษ�เจริญ
62033013056 นางสาวศศิธร สุนทโรสถ�
62033013057 นางสาวสุชาวดี เกตุการณ�
62033013058 นายศิพงศ� แก=วบุบผา
62033013059 นายพรเทพ นนทอง
62033013060 นางสาวสุณิสา คําน+วม
62033013061 นายสุรพล ลําเภา
62033013062 นายชุลีกร เจิมแสน
62033013063 นางสาวสุนันทา ม+วงนวล
62033013064 นางสาววรรณภา รัชตะนาวิน
62033013065 นางสาวชุติมา พิมพ�ภู
62033013066 นางสาวพัชรี นะลาคุณ
62033013067 นายวรพล เผื่อนผึ้ง
62033013068 นางสาวอาริตา เรืองฤทธ์ิ
62033013069 นางสาวนริศรา หมีสิน
62033013070 นางสาวเมธาวี ยุติโกมินทร�
62033013071 นางสาวสุพิชชา บุญเรืองรอด
62033013072 นางสาวโสภาวรรณ แสงวราพรสิทธ์ิ
62033013073 นางสาววันทนีย� บุตรจีน
62033013074 นางสาวดรุณณี ภูฆัง
62033013075 นางสาวอริสา หอมกลิ่น
62033013076 นางสาวแสงระวี บ+ายเมือง
62033013077 นางสาวลลนา แคมงคลสุข
62033013078 นางสาวนิรชา ปานสวย
62033013079 นางสาวศิริรัตน� เกษมสถาพร
62033013080 นายณัฐวุฒิ คมขํา
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62033013081 นายพยัคฆ� ดงประทีป
62033013082 นายชยพล กลิ่นจันทร�
62033013083 นางสาวสิริพร เหล+างาม
62033013084 นางสาวนันท�ณภัส ฉิมบุญอยู+
62033013085 นายชยุต สิทธ์ิน=อย
62033013086 นายชลภัทร ภัทรสกล
62033013087 นางสาวปุณยวีร� เนียมพันธ�
62033013088 นายสุรศักด์ิ รุ+งเรือง
62033013089 นางสาวเปมิกา ยามี
62033013090 นางสาวจรรยา บุญช+วย
62033013091 นางสาวสิริยาภรณ� หยวกขาว
62033013092 นางสาวอรอําไพ เพนเทศ
62033013093 นางสาววริศรา จํานงกูล
62033013094 นายพรชัย พนาอุดม
62033013095 นางสาวสุรีย� เต็มเกษมสุข
62033013096 นางสาวรัชนี อินชเง=อ
62033013097 นางสาวผุสดี ทับทิมศรี
62033013098 นางสาวกาญจนา คะณา
62033013099 นางสาวอัตริมา บัณฑิตชวลิต
62033013100 นางสาวสิริรัตน� พูลสวัสด์ิ
62033013101 นายกรุณชาติ พระปฐมนาวี
62033013102 นางสาวภาณี โปรดอวยพร
62033013103 นางสาวภริดา โพธ์ิทอง
62033013104 นายธนกฤต กําไลแก=ว
62033013105 นางสาวระพีพรรณ ฉันท�ตเวช
62033013106 นางสาวกฤตพร จันทิหล=า
62033013107 นางสาวพิมพักตร� ขัดสี
62033013108 นางสาวณลิลรัตน� เนื่องภิรมย�
62033013109 นางสาววัลยา เพ็ชรพิรุณ
62033013110 นางสาวพชรวรรณ ภาษีสวัสด์ิ
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62033013111 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
62033013112 นางสาววราภรณ� ป?ญญางาม
62033013113 นายณัฐชัย ตันสงวน
62033013114 นางสาวกัญจน�พร น=อยภาษี
62033013115 นายศิวัช แสงมณี
62033013116 นางสาวบุญญาพร ป?ญญาเต[
62033013117 นายธนภูมิ ลูกน้ําเพชร
62033013118 นางสาวจุฑามาศ กันแก=ว
62033013119 นางสาวอรอุมา ยังยืนยง
62033013120 นางสาวสุชาดา ขําทวี
62033013121 นางสาวพัชรา มงคล
62033013122 นางสาวณิชากร โคตรสิมมา
62033013123 นายปรัชญา ชมแตง
62033013124 นางสาวกรรณิการ� พนัสนาชี
62033013125 นางสาวปรางค�ทิพย� ปMยะราช
62033013126 นางสาวณิชรัตน� เสียงไพเราะ
62033013127 นายสิริพงศ� พึงประสพ
62033013128 นางสาวปรียานุช ชื่นเจริญ
62033013129 นางสาวสุวนันท� สุวรรณพิมล
62033013130 นางสาวสุมนา แคล=วโรคา
62033013131 นายสุรวุฒิ สุวรรณหิรัญพร
62033013132 นางสาวกรรณิกา อยู+สุข
62033013133 นางสาวกาญจนา ขาวใหม+
62033013134 นางสาวฐิตินันท� จิตตะเพชร
62033013135 นางสาวสมิตา หอมโปร+ง
62033013136 นางสาวธิติยา พจนารถ
62033013137 นางสาวพิชญา รักการดี
62033013138 นางสาวจันทราภรณ� ผ+อสุขสวัสด์ิ
62033013139 นายศุภฤกษ� สโมสร
62033013140 นางสาวจิตต�โสภิณ วงษ�ทองดี
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62033013141 นางสาวกัญญาณัฐ คําด=วง
62033013142 นายมนตรี ทัศนานุกุลกิจ
62033013143 นางสาวจินดากานต� ติณราช
62033013144 นางสาวชนกพร นายะสุนทรกุล
62033013145 นายโรจน�ณรงค� คะณา
62033013146 นายกมลเกียรติ สุขโสมนัส
62033013147 นายปฐมพร ก่ิงสวัสด์ิ
62033013148 นางสาววรณิกา คเชณชร
62033013149 นางสาวชุติญา ธนัตพรกุล
62033013150 นายกิตติพงศ� พวงน=อย
62033013151 นางสาวพนิดา แก=วแววน=อย
62033013152 นางสาวนิโลบล แก=วคนฑา
62033013153 นางสาวภิรมย� สายสร=อย
62033013154 นางสาวจุฑารัตน� ศักดี
62033013155 นางสาวอรทัย ภูอ+อน
62033013156 นายวิรุฬห� คล้ํามณี
62033013157 นางสาวชมภูนุช แซ+ล=อ
62033013158 นายพีรวัส ภู+นภาประเสริฐ
62033013159 นางสาวกุลพิธาน� สระสม
62033013160 นางสาวจารุวรรณ ยองสาร
62033013161 นางสาวสุรางค� สมบูรณ�
62033013162 นางสาวนิยดา แซ+ลิ้ม
62033013163 นายวุฒิชัย ตระหง+าน
62033013164 นางสาวเกวลิน คําบาง
62033013165 นางสาวขวัญใจ สุขแต=ม
62033013166 นางสาวประภาพรรณ กระจ+างลิขิต
62033013167 นายปฐมพงษ� อนุศาสนนันท�
62033013168 นางสาวก่ิงกาญจน� แซ+เจา
62033013169 นางสาวธัญญพัทธ� เล็กประเสริฐ
62033013170 นายสุพจน� รักบํารุง
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62033013171 นางสาวนัชชา ยอดขันธ�
62033013172 นางสาวสุวิมล ประชุมเหล็ก
62033013173 นางสาววาสนา เชื้อทอง
62033013174 นางสาวขนิษฐา ปรัชญาโยธิน
62033013175 นางสาวธนภรณ� ตันติเตชะกุล
62033013176 นางสาวลดาวัลย� เล็กมณี
62033013177 นางสาวรพีพรรณ หมอนทอง
62033013178 นางสาวอลิษา จันทวงษ�
62033013179 นางสาวศิริญญา ปPSแก=ว
62033013180 นางสาวปนัสยา วงษ�พนัส
62033013181 ว+าที่ร=อยตรีสุทธนภ ศรีทอง
62033013182 นายอภิสิทธ์ิ ทัพเสลา
62033013183 นางสาวศรัญญา ยศสง+า
62033013184 นางสาวผไทมาส ดีเสมอ
62033013185 นางสาวเกศรา การกิจ
62033013186 นายบรรพต โหมงโก=ว
62033013187 นางสาวซารีฮะ ซาแม
62033013188 นางสาวธนาวดี ศรีนวล
62033013189 นายพันธวัช เพ่ิมพูล
62033013190 นางสาววิลาสินี ดอกแก=ว
62033013191 นางสาวสุมลรัตน� เทพสุด
62033013192 นางสาวพิชชาพร สังข�มาลา
62033013193 นางสาววรรณดี คงมา
62033013194 นางสาวณัฐนรี อยู+ศรี
62033013195 นางสาวนิธิดา แก=วสุวรรณ
62033013196 นางสาวสารีณี เจBะและ
62033013197 นางสาวธิดา สุบรรณภาพ
62033013198 นางสาวมัชชุกร จิลากาหงษ�
62033013199 นางสาวม่ิงขวัญ ประเสริฐศิริสร
62033013200 นายชาตรี กรีมาบุตร
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62033013201 นางสาวอัลชรัตน� จิตอุทัศน�
62033013202 ว+าที่ร.ต.ภาณุพงศ� มาหาพงษ�
62033013203 นายชานุพันธ� วงษารัตน�
62033013204 นางจิดาภา มงคลขจิต
62033013205 นางสาวอภิชญา กิริวรรณา
62033013206 นางสาวสิริพร สุหัตถาพร
62033013207 นางสาวนิสา เฉลิมวงษ�
62033013208 นางสาวปทิตตา วิภาสธวัช
62033013209 นายอดิเทพ บูรณโถ
62033013210 นางสาวกาญจนา พิพัฒน�กิจถาวร
62033013211 นางสาวสุพัตรา ศรีไศล
62033013212 นางสาวอักษร อินแพง
62033013213 นางสาวเกษมณี กิตติอนงค�
62033013214 นางสาวพัชรีภรณ� เล็บครุฑ
62033013215 นางสาวกมลชนก เอี่ยมสมบูรณ�
62033013216 นางสาวธนพร อุทัยน=อย
62033013217 นางสาวชลนิภา สุขสําราญ
62033013218 นางสาวรัตน�ติกาล รวยภิรมย�
62033013219 นางสาวศิรดา ทั่งเหมือน
62033013220 นางสาวอัสมา จันทร�ปลอด
62033013221 นางสาวสุกัญญา รวดเร็ว
62033013222 นางสาวกมลวรรณ กาญจนบัวทอง
62033013223 นายณัฐวัตร ฝ?กกลิ่น
62033013224 นางสาวฐิติมา บุญปก
62033013225 นางสาวรัตนาภรณ� พราหมณ�ทอง
62033013226 นางสาวดาราวดี ประเสริฐศิริวัฒนา
62033013227 นางสาวบุษกร สุธนาอนวัช
62033013228 นายณัฐพล ขวัญข=าว
62033013229 นางอนัญญา มงคลธรรม
62033013230 นายกิตติพจน� รัศมี
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62033013231 นางสาววัชรี รักเมือง
62033013232 นายจิรวุฒิ หนูทองแก=ว
62033013233 นางสาวนลัทพร บุญนาค
62033013234 นายศรัณย� จันทร�ละมูล
62033013235 นางสาววัฒนา ปRอมสกุล
62033013236 นางสาวกรกฎ ธรรมยศ
62033013237 นายพศวัต ป?นยารชุน
62033013238 ว+าที่รตหญิงกัลยา เนื่องสกุล
62033013239 นางสาวศุธันยา อาจคงหาญ
62033013240 นายพัทธพล มิตรสงเคราะห�
62033013241 นางสาวนภพร ตรีภารา
62033013242 นางสาวชลติมา ชื่นบาล
62033013243 นางสาวชลธิชา สมศักด์ิ
62033013244 นางสาวฐิติรัตน� หิรัณยรัชต�
62033013245 นางสาวพิมพ�ปวีน� นวลรัตน�
62033013246 นายธวัชชัย เข่ือนเพชร
62033013247 นางสาวบุศรา ทุราชะโร
62033013248 นางสาวนรีรัตน� อินพันทัง
62033013249 นางสาวปนัดดา วัฒนเวสกร
62033013250 นายสาธิต ป?@นเพชร
62033013251 นายปฐมพงศ� ป?@นรัตนกร
62033013252 นายพชรพล แดงอุไร
62033013253 นางสาวเมรินทร� ทองสุข
62033013254 นางสาวชุตินันท� อินแช+ม
62033013255 นางสาวสมฤดี เผือกผ+อง
62033013256 นางสาวสุธาทิพย� จีนโกBว
62033013257 นางสาวทิพย�วรรณ จันทร�แก=ว
62033013258 นายวรินทร� ลําไยพงศธร
62033013259 นางสาวอุไรวรรณ ทองวิเชียร
62033013260 นางสาวปารดี แซ+เตียว
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62033013261 นางสาววัชริกา ลิมปMโชติกุล
62033013262 นายมงคล เพ็งชัย
62033013263 นายเกรียงไกร อยู+สุข
62033013264 นางสาวณัฐชยา ดิษมา
62033013265 นางสาวเยาวนันท� ปานใจนาม
62033013266 นางสาวอรพรรณ แปRนกลัด
62033013267 นางสาวอภิญญา หลงสวาสด์ิ
62033013268 นางสาววันวิสา ขําแก=ว
62033013269 นางสาวอัจฉราพรรณ เปรมแจ+ม
62033013270 นางสาวเขมิกา เอี่ยมเจริญศักด์ิ
62033013271 นางสาวอภิญญา อินสุวรรณ
62033013272 นายสายฟRา เล=ารดีสิรหิรัญ
62033013273 นางสาวกิตติพร นะวาระหะคุณ
62033013274 นายกฤติน ผันผล
62033013275 นางสาววิภา สมตน
62033013276 นางสาวสุรีพร ทิมประเสริฐ
62033013277 นางสาวเสาวลักษณ� ดีเหลือ
62033013278 นางสาวจารุวรรณ เจียดอนไพร
62033013279 นางสาวจันทิมา พุ+มจันทร�
62033013280 นางสาวจันทิรา ศรีเหรา
62033013281 นางสาวภาณุมาส แซ+ต้ัง
62033013282 นางสาวอมราพร ลิ้มบริบูรณ�
62033013283 นายเกริกชัย วงศ�เทียมจันทร�
62033013284 นางสาวจิราพร บุญเพ่ิม
62033013285 นางสาวสุพัตรา ธราธารกุลวัฒนา
62033013286 นางสาวฐานิตตา สิงห�ลอ
62033013287 นายกิตติณัฏฐ� เย้ืองไกรงาม
62033013288 นางสาวปริศนา เพชรปา
62033013289 นางสาวณิชารัศม� จารุธนโรจน�ทวี
62033013290 นายอธิพร สังขไพโรจน�
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62033013291 นายอมรเทพ สุขพัฒนา
62033013292 นางสาวกฤตยาณี พงศาพาณิชย�
62033013293 นางสาวอิสรีย� บุญตาม
62033013294 นางสาวกฤษณา ผกามาลย�
62033013295 สิบตํารวจโทคณากร ทองเพชร
62033013296 นายวรากร กลั่นสกุล
62033013297 ว+าที่ร=อยตรีสมโภชน� เหลาฉลาด
62033013298 นางสาวศรีอรุณ โตงาม
62033013299 นางสาวทัศนีย� คําใหญ+
62033013300 นางสาวจิตสุภา เอมโอษฐ�
62033013301 นางสาวพฤกษา มาลา
62033013302 นางสาวรุ+งทิวา กมลรัตน�
62033013303 นายกฤษฎา จํารัสเรืองรอง
62033013304 นางสาวณัฐชา โชติวิเชียร
62033013305 นางสาวอัมรา อ+อนธนู
62033013306 นายสิรภพ แย=มเกษร
62033013307 นางสาวชุติมา ตรีสุคนธรัตน�
62033013308 นายรัฐวิทย� เดชดิษฐวัฒน�
62033013309 นางสาวศศิมา กุญชะโร
62033013310 นางสาวรณภร เดชพงษ�
62033013311 นายอิทธินันท� กลั่นบุศย�
62033013312 นางสาวจิราวรรณ แดงชอบกิจ
62033013313 นางสาวสุภารัตน� พุอ=อย
62033013314 นางสาวสรนันท� ธีรภาพพงศ�
62033013315 สิบเอกณัฐพล ฤทธ์ิล้ํา
62033013316 นายสุริยศักด์ิ วงศ�ศรีสังข�
62033013317 ว+าที่ร=อยตรีเกียรติศักด์ิ สุขสําราญ
62033013318 นางสาวพรรริษา สังข�พุก
62033013319 นางสาวสายใจ แซ+เตีย
62033013320 นายศาศวัต ใหม+ละเอียด
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62033013321 นายธนพจน� วิทิตสุนทร
62033013322 นางสาววรรณฤดี นนทสิงห�
62033013323 นางสาวสุพรรษา โหรี
62033013324 นางสาวณิชา พลเสน
62033013325 นางสาวธัญชนก เอี่ยมบางยาง
62033013326 นางสาวธิดารัตน� หนูรักษา
62033013327 นางสาวกฤษณา กํ่าแก=ว
62033013328 นางสาวกชนันท� พันธ�สวัสด์ิ
62033013329 นายภัทรพงษ� ไทรพงษ�พันธ�
62033013330 นายรวีโรจน� น้ําทิพย�
62033013331 นายพิสิฐ คงสุคนธ�
62033013332 นางสาวศศธร มีชัย
62033013333 นายจิตกร ชิณวงษ�
62033013334 นางสาวชิดชนก สุรัตนะ
62033013335 นายธนวินท� ยางสวย
62033013336 นางสาวฐาปนี ซ่ัวเซ+งอี่
62033013337 นายสันติชัย วงศ�แดง
62033013338 นางสาวชนากานต� ดํารงค�ชีพ
62033013339 นางสาวทัศวรรณ แดงกูล
62033013340 นางสาวกฤชากรณ� รื่นรวย
62033013341 นางสาวอริสา เดชสําราญ
62033013342 นายวิภาคย� มะลิขาว
62033013343 นางสาวปนัสดา ศิริโชติ
62033013344 นายชิษณุพงศ� นุ=ยฉิม
62033013345 นายพงศา สุขพล
62033013346 นางสาวกรกมล จันทร�หอม
62033013347 นางสาวเพ็ญศรี แซ+เล=า
62033013348 นายเสรี บุรีงาม
62033013349 นายบดินทร� เขียมทรัพย�
62033013350 นางสาวจิณณ�ณณัช สุขนิรันดร
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62033013351 นางสาวกัญญารัตน� อุดมผล
62033013352 นางสาวชนาภา ไทยทวี
62033013353 นางสาวกมลวรรณ รุ+งประเสริฐวงศ�
62033013354 นางสาวขวัญฤทัย กลั่นความดี
62033013355 นางสาวนาฏนารี ชื่นจิตร
62033013356 นางสาวปาริฉัตร มังคละ
62033013357 นางสาวกรรณิการ� แสงศรี
62033013358 นายพีรวัส ซี
62033013359 นางสาวปฏิญญา อยู+ตระกูล
62033013360 นางสาวปณิตา แก=วแดง
62033013361 นางสาวน้ําทิพย� บุญชัยยะ
62033013362 นางสาวฐาวินี ไชยณรงค�
62033013363 นางสาวพัณณิตา กุลเทียมสิน
62033013364 นางสาวรัตนา สืบเกลี้ยง
62033013365 นางสาวนิสารัตน� แก+นกระโทก
62033013366 นางสาวพรธิภา งามแปRน
62033013367 นางสาวกาญจนา ม่ันคง
62033013368 นางสาวเนติกานต� แย=มประเสริฐ
62033013369 นายธนวัฒน� รักษ�เฮงกุล
62033013370 นางสาวธมลลักษณ� สบายย่ิงดลเดช
62033013371 นายกังวาล สามเมือง
62033013372 นางสาววิมลรัตน� จินดารัตน�
62033013373 นางสาวปMยกาญจน� ปMนเปPย
62033013374 นางสาวนทสรวง อยู+สุข
62033013375 นางสาวโสภิดา ไพนรินทร�
62033013376 นายบุญทิ้ง ม่ังค่ัง
62033013377 นางสาววราพร ผิวปานนิล
62033013378 นางสาวศุภกานต� จังสายสว+าง
62033013379 นางสาวเกษริน ดวงชื่น
62033013380 นางสาวธนิดา เพาะผล
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62033013381 นางสาวอติมา ไทรแก=วดวง
62033013382 นายจิระพันธ� นาคฤทธ์ิ
62033013383 นางสาวมนธิฌา สุขหอม
62033013384 นางสาวอภิญญา มีสิน
62033013385 นางสาวจิราพรรณ วงษาสูง
62033013386 นายสุรพงษ� พุทธรักษา
62033013387 นายพิสิษฐ�สรรค� ลาภส+งผล
62033013388 นางสาวจันทร�จิรา คําประดิษฐ
62033013389 นางสาวภาวิตา สุขขุม
62033013390 นางสาวดวงกมล จุ=ยเพ็ชร
62033013391 นางสาววลัยพร อินทร�อ่ํา
62033013392 นางสาวนุราณี สุขอนุเคราะห�
62033013393 นางสาวปาริชาต ศรีมณี
62033013394 นายสุรศักด์ิ สุวรรณพางกูร
62033013395 นายวรุจน� วงษ�ศุทธิภากร
62033013396 นางสาวณัฐณิชา อุทัยทอง
62033013397 นางสาวณัฐธภรณ� เอี่ยมสุวรรณ
62033013398 ว+าที่ ร.ต.หญิงณวรัณ ประยูรคง
62033013399 นายสิทธิศักด์ิ บุญเกิด
62033013400 นางสาวกาญจนา บุตรดี
62033013401 นางสาวสุนันทา เถาแตง
62033013402 นางสาววลัยภรณ� สัญญารักษ�
62033013403 นางสาวภัทร�ธิรา ศรีสกุล
62033013404 นางสาวนันทวัน บุตรพานิช
62033013405 นางสาวพัณณิตา มะนะสุนทร
62033013406 นางสาวสกุลรัตน� สมสิบ
62033013407 นายธนากร บุญกล่ํา
62033013408 นางสาวสายฝน งามย่ิง
62033013409 นางสาวกมลศรี นามวงศ�อภิชาติ
62033013410 นางสาวณัฏฐณิสา สุวรรณวงศ�
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62033013411 นางสาวสุชาดา เอกจิตต�พิเชฏฐ�
62033013412 นางสาววิชชาพร แสนภูวา
62033013413 นายวัชรพงษ� ภูนาเพชร
62033013414 นางสาวพิมพ�วิภา จักขุจันทร�
62033013415 นายจิรายุ พลวิโรจน�
62033013416 นายศุภวิชญ� ยางงาม
62033013417 นางสาวพิมพ�ปภัชญ� อุระวัฒน�
62033013418 นางสาวภัคธีมาณ� วงษ�ทาสี
62033013419 นายประชุม ทวนเงิน
62033013420 นางสาวซูฮาดา บุญมาก
62033013421 นายณัฐดนัย ขาวสําลี
62033013422 นางสาวณิชกานต� บุญลา
62033013423 นางสาวอาร�ทิศา รอดแล=ว
62033013424 นางสาวณัฐชนา สุวรรณศรี
62033013425 นายอารยะ ม่ิงแม=น
62033013426 นางสาวปMญะวรรณ เพียรเจริญ
62033013427 นางสาวพรรณนิภา ภู+ทอง
62033013428 นางสาวกานต�สินี เงินงาม
62033013429 นางสาวธาริกา เพ่ิมพูล
62033013430 นางสาววิกานดา จันทร�เครือ
62033013431 นายณรงค�ฤทธ์ิ แจ+มนิยม
62033013432 นางสาวศิริพร กังน=อย
62033013433 นายธีรวัฒน� วุ+นหนู
62033013434 นายศราวุฒิ บุตรน้ําเพชร
62033013435 นางสาววันดี น=อมไม=
62033013436 นางสาวพัชราภรณ� ทองดี
62033013437 นางกรรณิการ� ศรียาภัย
62033013438 นายกิจจา เชื่อมใจ
62033013439 นายปริญญา อาศนมาศพงศ�
62033013440 นางสาวพัชริตา บุญเสง่ียม
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62033013441 นางสาวธนัญญา หนูหริ่ง
62033013442 สิบตํารวจโทวันเจริญ จิตไทยสง
62033013443 นางเสาวรส แก=วคชชา
62033013444 นางสาวทิพรัตน� สุกิจดํารงกุล
62033013445 นางสาวธันยาภรณ� เกิดท+าไม=
62033013446 นางสาวธิดารัตน� ห=วยจันทร�
62033013447 นางสาวภัทราวดี ประกอบปราณ
62033013448 นางสาวอนงค�นาฏ ม+วงเรือง
62033013449 นายยศกร แดงสุข
62033013450 นางสาวผกาพร เพ็ชรมีผล
62033013451 นายพรเจตน� จําปาศรี
62033013452 นางสาวสุนิสา ช+วงเปPย
62033013453 นายภาสกร โสมนัส
62033013454 นายกล=าณรงค� โห=เหิมกิจ
62033013455 นางสาวนพินรัช โตศรีพลับ
62033013456 นางสาวนิธิมา วงศ�วิเชียร
62033013457 นางสาวภัทรวรรณ ช=างเพชร
62033013458 นางสาวปุญชรัสม์ิ สุทธิประเสริฐ
62033013459 นางสาวสิริพรรณ ตุ=มฉิม
62033013460 นางสาวธัญจิรา มาแผ=ว
62033013461 นายจีระชัย สิทธิกูลเกียรติ
62033013462 นางสาวชนิกานต� ประเสริฐอินทร�
62033013463 นางสาวนาฎนภา กระจ+างคุณ
62033013464 นางสาวรุ=งดาว หมีแรต
62033013465 นายภัทรพล ศิริประเสริฐ
62033013466 นางสาวปาลิกา นุชดิษฐ
62033013467 นายนันทชัย จันทร�คง
62033013468 นางสาวสุธิดาพร วุฒา
62033013469 นางสาวสมชนก รอดทยอย
62033013470 นายเนติพงษ� กันเจียก
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62033013471 นางสาววราภรณ� กิจจิว
62033013472 นายพีรณัฐ บุญเกิด
62033013473 นายวราสิทธ์ิ ชิณวงศ�พรหม
62033013474 นางสาวชุลีพร สาลีสาย
62033013475 นางสาวพรพรรณ อิ่มรัตน�
62033013476 นายอํานาจ ล=อสุนิรันดร�
62033013477 นายวิชยุต ทองอยู+
62033013478 นางสาวเกษราภรณ� ปMSนทอง
62033013479 นางสาวสราลี โพธ์ิงาม
62033013480 นายณัชพล อยู+สุข
62033013481 นายอุดมศักด์ิ กลิ่นภิรมย�
62033013482 นางสาวปภัสร�ศมล ยลพัฒนศักด์ิ
62033013483 นางสาวศกุนตา ไม=แก=ว
62033013484 นางสาววรกาญจน� กล+อมแก=ว
62033013485 นายพงศพัศ จงฤทธิพร
62033013486 นางกาญจนา เอกตาแสง
62033013487 นายกฤษดา พรสุนทรสวัสด์ิ
62033013488 นางสาวศิริพร แรงครุฑ
62033013489 นางสาวสุจิตรา แก=ววิชิต
62033013490 ส.อ.ธีรภัทร ยืนยัง
62033013491 นายณัฐกาญจน� ศรีจันทร�
62033013492 นายวรุต รุ+งราษี
62033013493 นางสาวณัชญา สร=อยมณี
62033013494 นายอมรเทพ พงสุวรรณ
62033013495 นางสาวเสาวคนธ� เบ็ญจวรรณ�
62033013496 นางสาวนิรมล เปรมใจ
62033013497 นางสาวสริตา แก=วอุย
62033013498 นางสาวขนิษฐา จันทร
62033013499 ว+าที่รตหญิงวิราภรณ� ดวงอยู+สาร
62033013500 นายทัศนัย แสงตุ=ม
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62033013501 นางสาวกฤษณา รูปเลขา
62033013502 นางสาวนิรัชพร กิมเหล็ง
62033013503 นางสาวมัลลิกา อินทสร
62033013504 นางสาวชนม�นิภา บุญยืด
62033013505 นางสาวชลกาญจน� เสาวนิตย�
62033013506 นางสาววิภาวี อิ่มศิลปW
62033013507 นางสาวณัฐชณิชา แสงเดือน
62033013508 นายรุ+งโรจน� นิยมทอง
62033013509 นางสาวศุภญา บุญตัน
62033013510 นายรังสรรค� ศรีรุ+งเรือง
62033013511 นายพิพัทธา ศิริพันธ�
62033013512 นางสาวณัชชา ภูสมแสง
62033013513 นางสาวอัญชนา บุญรอด
62033013514 นางสาวภัทรา แปRนกลาง
62033013515 นางสาวกนกกร พัฒนกูล
62033013516 นายชิตพล แกดอน
62033013517 นางสาวศิริพร เนตรานนท�
62033013518 นางสาวแสงระวี เอี่ยวเลาเต+า
62033013519 นางสาวสกาวเดือน วิทยาเกียรติเลิศ
62033013520 นางสาวสมัชชา ลับบัวงาม
62033013521 นางสาวทิพวัลย� อู+ตะเภา
62033013522 นางวิสา สงวนทรัพย�
62033013523 นายจารุวัตร แก=วประจุ
62033013524 นายศิวณัฐ เพ็งคล=าย
62033013525 นางสาวเบญจมาศ เล+าวัฒนะย่ิงยง
62033013526 นางสาวพิมพ�กาญจน� จันทร�อัมพร
62033013527 นางสาวพัชรีย� รอดเจริญ
62033013528 นายวิรวัฒน� พุทธชาติ
62033013529 นายทรงพล วิชิต
62033013530 นางสาวกาญจนา สีขาว
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62033013531 ว+าที่ ร.ต.จีราวัฒน� เข็มทอง
62033013532 นางสาวลลิตา แซ+ลิ้ม
62033013533 นางสาวสุชาดา ลือนาม
62033013534 นางสาวพิริยา เชยชิด
62033013535 นางสาวสุธาทิพย� บ=านเกาะสมุทร
62033013536 นางสาวพัชรีวรรณ ขจรอินทร�
62033013537 นายอภิชาติ พันละออง
62033013538 นางสาววนิดา สงวนพันธ�
62033013539 นางสาวกฤตินี หลักแหลม
62033013540 นายวัลย�ชาติ อินทร�รุ+ง
62033013541 ว+าที่ร.ต.กิติพงษ� สีนวล
62033013542 นางสาวจันจิรา ดวงแก=ว
62033013543 นางสาวปริญญา เรือนทอง
62033013544 นางสาวศลัยลา มัสโอดี
62033013545 นางสาวศิริลักษณ� แจ=งแก=ว
62033013546 นายวีรพงษ� สาระศาลิน
62033013547 นางสาววารีทิพย� บุญแก=ว
62033013548 นายจักรพงษ� บัวสงค�
62033013549 นางสาวศจีนันท� เรืองกฤษ
62033013550 นางสาวรัตน�ติกาล หูทิพย�
62033013551 นางสาวพรสุดา จิตดี
62033013552 นางสาวชุลีพร ขําดี
62033013553 นายพลพัฒน� ม+วงศรี
62033013554 นายอภิโชติ ขุนจิตใจ
62033013555 นางสาวนารีรัตน� ศิริพิน
62033013556 นางสาวแสงฤดี ศรีสุวรรณมาลา
62033013557 นางสาวธมลวรรณ ละออเอี่ยม
62033013558 นางสาวอาลิษา จันทร�ชูกลิ่น
62033013559 นางสาวขนิษฐา รักตะขบ
62033013560 นายพิษณุพงศ� เย็นใจ
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62033013561 นางสาวรัณญา โชคบรรดาลสุข
62033013562 นายกฤษณะ ทิวขนาน
62033013563 นางสาวขวัญตา ไชยโชติ
62033013564 นางสาวอินทุอร บุษบา
62033013565 นายธวัชชัย อากรแก=ว
62033013566 นางสาวมะลิ ติดหงิม
62033013567 นางสาวสุชานี ประหยัดทรัพย�
62033013568 นายกฤษฎา ดอนไพร
62033013569 นางสาวกาญจนา เกตุม่ังมี
62033013570 นางสาวอริสา ช=อยเครือ
62033013571 นางสาวพรพิมล ทองประดับ
62033013572 นายภากร มีประมูล
62033013573 นายจิรัฐป?ณฑ�ธร เตชะพัฒนพานิช
62033013574 นางสาวจิตรลดาพร ปรางงาม
62033013575 นางสาวธิดารัตน� ปานเพชร
62033013576 นางสาวนิออน เพ็ชรกระจ+าง
62033013577 นางสาววีระวรรณ ชัยหา
62033013578 นายจักรพันธ� ฉัยยา
62033013579 นางสาวนันทนี แพรกเซ็น
62033013580 นางสาวพัชรี กลิ่นจะโปะ
62033013581 นางสาวชวนพิศ ชินชูวงค�
62033013582 นางสาวกุลธิดา กุลดิลก
62033013583 นางสาวจิราพัชร สุขเจริญ
62033013584 นางสาวธัญญาพร ก=านเหลือง
62033013585 นายสุรศักด์ิ กลั่นสกุล
62033013586 นางสาวจิราพร ดวงดีวงค�
62033013587 นายธนาคาร สุทธิ
62033013588 นางสาวทัศษณา จันทร�แพง
62033013589 นายพิชาภพ ถาวร
62033013590 นางสาวภาวิณี แซ+ตัน
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62033013591 นางสาวเกตนิภา คําแฝง
62033013592 นายภาคภูมิ โพธ์ิศรีนาค
62033013593 นายปริญญา แก=วสมนึก
62033013594 นางสาวกนกกร สระศรีสม
62033013595 นางสาวอนุวรรณ เดชสาร
62033013596 นางสาวยุวพิชญา ปทุมสูติ
62033013597 นางสาวปารจรีย� วีระเมธาพันธ�
62033013598 นางสาววนิดา อินทร�สําอางค�
62033013599 นางสาวจุฑารัตน� บวกไธสง
62033013600 นางสาวธัญชนก ศรีเนตร
62033013601 นายศรัณยู สีดอกบวบ
62033013602 นางสาวเปรมกมล แซ+จ๊ี
62033013603 นางสาวอมรรัตน� หุ+นงาม
62033013604 นางสาวพิจิตรา พิลาวงค�
62033013605 นางสาวพรทิชา เรือนทองดี
62033013606 นางสาวประกายแก=ว ปานปน
62033013607 นางสาวนรารัตน� สุขสําราญ
62033013608 นางสาวกัณฐมณี คําศิลา
62033013609 นายศราวุฒิ ดวงอินตา
62033013610 นางสาวฉันทิศา ชิระมณี
62033013611 นางสาวนิภาพร นิลศรีสนิท
62033013612 นางสาวศิริวรรณ ผลจันทร�
62033013613 นางสาวเมธาพร บุตรกุล
62033013614 นางสาวลัดดาวรรณ ป?กษา
62033013615 นายวิวัฒน� สิงห�พิทักษ�
62033013616 นางสาวสุดารัตน� งอนรถ
62033013617 นางมฤทวี ตระกูลสุขสันต�
62033013618 นางสาวรัฐรัตน� ชัยมงคล
62033013619 นางสาวณัฏสิมา เข็มกลัด
62033013620 นางสาวชลธิชา ภู+ชัย
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62033013621 นางสาวสมพร นาคกระโทก
62033013622 นางสาวสุมิณตรา บุญประสาน
62033013623 นางสาวจิราภา เรืองกฤษ
62033013624 นายคณภัทร คงแดง
62033013625 นางสาวหทัยวรรณ สุพรรณพงศ�
62033013626 นางสาววรรณวิไล คุณาบุตร
62033013627 นายวงศกร โชติคุณากร
62033013628 นายเนติกรณ� ปลื้มจิตร�
62033013629 นางสาวสิทธาภรณ� ตู=จินดา
62033013630 นางสาวสุคนธ�ทิพย� วิไลลักษณ�
62033013631 นางสาวอรอุษา จันทร�โสม
62033013632 นางสาวหทัยรัตน� ศิริรักษ�
62033013633 นายวโรดม ฉายากุล
62033013634 นางสาวศริญญา ชูพินิจสกุลวงค�
62033013635 นางสาวชนันดา วาดด=วงมา
62033013636 นางสาวปณิชา ปวรทวีสุข
62033013637 นางสาวสมรัก จันทร�ใหญ+
62033013638 นายสหชัย บริสุทธ์ิ
62033013639 นายอุณวุฒิ จันทนะโสตถ์ิ
62033013640 นางสาวสุมาลี รงค�ทอง
62033013641 นายเสฎฐวุฒิ สามชูศรี
62033013642 นายจิรายุ แย=มพรายดี
62033013643 นางสาวสุพรรณี ทองวิเชียร
62033013644 นางสาวทิพวรรณ ภูโต
62033013645 นางสาวปวีณา บุญมี
62033013646 นางสาววฤนดา อ+อนน=อม
62033013647 นางสาวบุญมา คงเจริญวงศ�
62033013648 นางสาวณิชกานต� พ่ึงพันธ�
62033013649 นางสาวสุภาพร คําแก=ว
62033013650 นายวัชรพล แม+นปYน
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62033013651 นายนฤดล โมอ+อน
62033013652 นายศรยุทธ โสภาค
62033013653 นางสาวชุติมา กาญจนังกูร
62033013654 นายศิริพล อภิรักษ�โภไคย
62033013655 นางสาวกนกพร แหยมไทย
62033013656 นางขวัญทิวา รูปสวย
62033013657 นางสาวพชร ทีฆกุล
62033013658 นางสาวกัณฐาภรณ� มาคงกุล
62033013659 นางสาวณัฐธยาน� มีจุ=ย
62033013660 นางสาวโชติกา ภูมิรพีวสุ
62033013661 นางสาวภัชรณีรยา อยู+สุข
62033013662 นางสาวจารุวรรณ สกุลขํา
62033013663 นางสาวนันทิกานต� ภิรมย�พูล
62033013664 นายดํารงเกียรต์ิ จันทร�ฉาย
62033013665 นายนพพิจิตร ทรัพย�เลิศ
62033013666 นางสาวเบญจภรณ� ลิมพสูตร
62033013667 นางสาวธัญญาพร สัญจร
62033013668 นางสาวฑิตยากร ปรียานนท�
62033013669 นางสาวอรนุช ม+วงอุมิงค�
62033013670 นายพีรวิชญ� จิระจรูญพันธุ�
62033013671 นางสาวธันยาพร สมุทรผ+อง
62033013672 นายสุธี อินทพักษ�
62033013673 นางฉัตรวิไล สาเฉย
62033013674 นายธนภัทร นพคุณ
62033013675 นางสาวทิพย�วรินทร สุรดีวิราพันธ�
62033013676 นางสาวพรรษสรณ� ทรงทับ
62033013677 นายธีรยุทธ แซ+หล+อ
62033013678 นายสุรดิษฐ� จารุศิริวัฒนา
62033013679 นายสุรศักด์ิ ขุมขํา
62033013680 นางสาวปานชนก น=อยนาช
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62033013681 นางสาวบงกช ขําเจริญ
62033013682 นางสาวกฤษณา หนองน้ําขาว
62033013683 นายพิพัฒน� เนตรสน
62033013684 นางสาวพุทธรักษา นาเมือง
62033013685 นางสาวสุวิมล จงไกรจักร
62033013686 นายคุณานนต� สืบประดิษฐ�
62033013687 นางสาวไอลดา มัจฉาเดช
62033013688 นางสาววิภาพร แถมมะนา
62033013689 สิบเอกอรรถพล ดอกไม=
62033013690 นางสาวโชติกา สุวัฒน�
62033013691 นางสาวจิตรลดา พ่ึงแพง
62033013692 นางสาวทัศนีย� แสงโสด
62033013693 นางสาวศรสวรรค� วงค�ประเสริฐ
62033013694 นางสาวธันย�ชนก สุภาพันธ�วรกุล
62033013695 นางสาวจุฑาทิพย� ไรวา
62033013696 นายอนุพงษ� โพธิพิพิธ
62033013697 นางสาวหนึ่งฤทัย พริกคง
62033013698 นางสาวกนิษฐา หอมกลิ่น
62033013699 นางสาวสุภาพร นิลประเสริฐ
62033013700 นางสาววรัญญา ยอดครู
62033013701 นางสาวศศิภา สาคร
62033013702 นายพงศ�วิทย� จันทร�ชูดวง
62033013703 นายปกรณ�เกียรติ โคตรพูลชัย
62033013704 นางสาวชฎารัตน� นุ=ยน=อย
62033013705 นางสาวทัศนีย� ก๊ักทอง
62033013706 นายศรีสว+าง เกตุสุริยวงศ�
62033013707 นางสาวณพิชญา กลิ่นหอม
62033013708 นายวิชัย สุขโสภา
62033013709 นายปฏิพัทธ� เพชรศรี
62033013710 นางสาวชุตินันท� กันขํา
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62033013711 นางสาวสาวิตรี ลําใยเจริญ
62033013712 นางสาววิภาวรรณ ทัดทอง
62033013713 นายธนกร ธัมปราชญ�
62033013714 สิบโทกฤษฎา วงงาม
62033013715 นางสาวธนพร พุทธผล
62033013716 นายพิชัย คงม่ัน
62033013717 นายนัทธวัฒน� ธีราธินันท�
62033013718 นายธนพล ภาคพิทักษ�
62033013719 นายนิวนาท จันทร�ปทิว
62033013720 นางสาวอนันตญา ชมภู+ทอง
62033013721 นางสาวมลฤดี แสงสม
62033013722 นางสาววรรณวิศา ภาณุวิชยานนท�
62033013723 นางสาวชนกเนตร อภิวัฒน�ต้ังสกุล
62033013724 นางสาวอธิชา ศรีเมฆ
62033013725 นางสาวณัฐวรรณ ฟุRงเกียรติขจร
62033013726 นางสาวประภัสสร พรพนม
62033013727 นางสาวลักษิกา ลักขณาเลิศ
62033013728 นางสาวกุสุมา พิษแสง
62033013729 นางสาวจุฑามาศ อยู+ม+วง
62033013730 นายราชศักด์ิ จิรัมย�
62033013731 นางสาวพรรณิตา ธรรมชัย
62033013732 นางสาวนพรัตน� เสียงเจนดี
62033013733 นางสาวเบญจรัตน� กิจเจริญสูง
62033013734 นายวรากร คงไทยเจริญ
62033013735 นางสาวกุลนันทน� ทิมจ=อย
62033013736 นายนิติพัฒน� รอบจังหวัด
62033013737 นางสาวสุธาวดี เล็กอึ่ง
62033013738 นางสาวกัณหา มีฤทธ์ิ
62033013739 นางสาวศิริประภา มากสุริวงศ�
62033013740 นางสาวธัญภา สุวรรณเลิศ
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62033013741 นางสาวกัญญาวีร� ต+อสกุล
62033013742 นางสาวชินานาฎ บริวัตร�
62033013743 นางสาวกมลวรรณ อ+อนศิริวิจิตร
62033013744 นางสาวสุฑาภรณ� เกตุแดง
62033013745 นางสาวโสรยา ชินวงศ�
62033013746 นางสาวปรียาภรณ� แก=วมณี
62033013747 นายภากร รอดพงษ�
62033013748 นางสาววิชาดา จันทแนน
62033013749 นางสาวณัฐยา วุดานุพันธ�
62033013750 นางสาวลดารัตน� หวานล้ํา
62033013751 นางสาวยุพิณ หนูหา
62033013752 นายสรกฤช ภิรมย�ชุน
62033013753 นางสาวอรฉัตร ชาญเวช
62033013754 นางสาวณัฎชา มีชัยโย
62033013755 นางสาวสุรีรัตน� คลังนาค
62033013756 นางสาวณัฐพร วิมาดา
62033013757 นางสาวชนินทร ทับสี
62033013758 นางสาววรรณทิวา สุขสมพงษ�
62033013759 นางสาวณัฐฐิกา ภวังคนันท�
62033013760 นางสาวปวริศา สิทธิกิจ
62033013761 นางรุ+งอรุณ เมืองนก
62033013762 นางสาวณัฐกา ศรีกุศลานุกูล
62033013763 นางสาวพัชรา พันธุ�มี
62033013764 นางสาวสุขจิตตรา คนยัง
62033013765 นางสาววรรณวิษา เปMนสมุทร
62033013766 นางสาวพรรษา ไพบูลย�
62033013767 นางสาวสุกัญญา เลิศสุทธิไกรศรี
62033013768 นางสาวอมรรัตน� สนเปPSยม
62033013769 นางสาวศศิประภา วิลาวัลย�
62033013770 นางสาวเกษร ดีบุตร
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62033013771 นางสาววรรณรี ขันทอง
62033013772 นายอภิสร สุภัทรศักดา
62033013773 นางสาวกาญจนา วังมะนาว
62033013774 นายพงศกร ศรีช+วง
62033013775 นางสาวฐิติมา ไชยณรงค�
62033013776 นางสาววิภาวี ใจชื่น
62033013777 นางสาวณัฐฐิตา ด=วงคําสี
62033013778 นายรฐนนท� เชี้ยวบางยาง
62033013779 นางสาวกชกร ค+ายหนองสวง
62033013780 นางสาวกีรติกา เศษไธสง
62033013781 นางสาวศรัญญา อุ+นเจริญ
62033013782 นางสาวมณีรัตน� สิทธิวัง
62033013783 สิบเอกธนัท สีคุณ
62033013784 นางสาวชนกพร อู[เวียงคอย
62033013785 นางสาวณัฐธิดา กลิ่นขจร
62033013786 นางสาวพจนา เฮงประเสริฐ
62033013787 นางสาวชวัลรัตน� แสงบรรจง
62033013788 นายเฉลิมพงศ� ศรีสุข
62033013789 นายอํานาจ ศุภเอม
62033013790 นายกฤตณัฐ คําป?ญญา
62033013791 นายศักราช รอดภัย
62033013792 นางสาวธนัชชา พ+วงแปRน
62033013793 นางสาวดารารัตน� มีเหลือ
62033013794 นางสาวพรชนัน ว+องไวรุด
62033013795 นางสาวศศิธร ดําหงษ�
62033013796 นางสาวพันธ�ทิพย� รัตนปฏิพันธุ�
62033013797 นางสาววรพร นิ่มศิริ
62033013798 นายศุกล ผลพิมาย
62033013799 นางสาวนิรัชพร สืบสาย
62033013800 นางสาววรุณกาญจน� ปภัสเรืองโรจน�
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62033013801 นางสาวจุฑามาศ หม่ันเพียร
62033013802 นางสาวโสภา ผลบุญ
62033013803 นางสาวธนพร ถนิมลักษณ�
62033013804 นางสาวชุลีพร คล=ายทอง
62033013805 นางสาววราทร พงษ�พีระ
62033013806 นายสิทธิชัย มีอุบล
62033013807 นายสิทธิพงษ� รักอู+
62033013808 นางสาวนันทิยา สีเมฆ
62033013809 นางสาวมนัญชยา กิตตินราภรณ�
62033013810 นางสาวณัฐกาญจน� จันทร�เต็ม
62033013811 นางสาวชไมพร ทองต้ือ
62033013812 นางสาวสมฤทัย เพียรแท=
62033013813 นางสาวณัฐจิกา แจงเจริญ
62033013814 นางสาวฟาวินนา ยูโซะ
62033013815 นางสาวปMยฉัตร แก=วรื่น
62033013816 นางสาวรัตติยา ชาญชญานนท�
62033013817 นายธนพงษ� บุษดี
62033013818 นางสาวรุ+งไพลิน นาคมุสิก
62033013819 นายสรรเพชญ มะลิทอง
62033013820 นางสาวศราวรรณ เชื้อชมกุล
62033013821 จ+าเอกภุชงค� ไวยเจริญ
62033013822 นางสาวศิริลักษณ� นามติง
62033013823 นางสาวมัจนันท� รัศมี
62033013824 นายพีระพล สงฆ�ทอง
62033013825 นางสาวสุรัตนา สมศรี
62033013826 นายภูริภัทร ภูริวัฒนา
62033013827 นางสาวญาติรัตน� ชมหมู+
62033013828 นางสาวธัญญรส เสือปOาง้ิว
62033013829 นางสาวสุพัตรา จันทร�หอม
62033013830 นางสาวกนกพร ทรัพย�เพ่ิม
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62033013831 นายชานนท� ลิ่มฤทธิกุล
62033013832 นางสาวรัชนก กระแจะจันทร�
62033013833 นางสาวตราสิรัช เจียรนัยพลอย
62033013834 นางสาวกมลทิพย� ขจรมงคลนันท�
62033013835 นางสาวสุพัชรา พุ+มมาลี
62033013836 นางสาวชลกร สันติชัยกุล
62033013837 นางสาวอนงค�วรรณ บุญบรรลุ
62033013838 นางสาวสุชานันท� คุ=มเงิน
62033013839 นางสาวอรอุมา วงษ�พรัด
62033013840 นางสาวเอื้อมพร พลีงาม
62033013841 นางสาวศิริประภรณ� นิยมวงษ�
62033013842 นางสาวหทัยกาญจน� กัณทะวงค�
62033013843 นายณัฐพงศ� ชมภูพันธ�
62033013844 นางสาววาณิชชา ปาวิไลย�
62033013845 นางสาวจริยา ศรีจันทร�
62033013846 นายคณพศ รัตนรัตน�
62033013847 นายกรธวัช จันทร�อ=น
62033013848 ว+าที่ร=อยตรีหญิงนิฤมล คุ=มทองอินทร�
62033013849 นายวรัญ ศรีธรรมรงค�
62033013850 นายอนุสรณ� สกุลดิษฐ�
62033013851 นางสาวจิราภรณ� ใจมุ+ง
62033013852 นางศรีรัตนา ปานหวาน
62033013853 นางสาวเกษศิรินทร� พรมวิเชียร
62033013854 นางสาวสุภาณี ประทุมเทือง
62033013855 นายธนา สอนจันทร�
62033013856 นางสาวนารถวลี ชาวเกาะใหม+
62033013857 นางสาววรีพร หุ+นช+างทอง
62033013858 นายอธิวัฒน� รัตนุ+มน=อย
62033013859 นางสาวกฤติกา ทองดอนพุ+ม
62033013860 นางสาวเบญจพร สุทธิบูรณ�
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62033013861 นางสาวช+อผกา สระทองพูน
62033013862 นางสาวสิริวรรณ จันทร�ฉาย
62033013863 นางสาวเสมอแข ชัยชาญพันธ�
62033013864 นางสาวสุนทรี นิลสนธิ
62033013865 นางสาวงามจิต มงคลธนานนท�
62033013866 นางสาวอภิวัล อ+องคล=าย
62033013867 นางสาวธิดารัตน� มะโนชัย
62033013868 นายวรัญQู แตงพลับ
62033013869 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีอุ+นศรี
62033013870 นางสาวทิพาพร ณัฎฐาหฤษฎ�
62033013871 นางสาวสิริมา ไชยภูมิสกุล
62033013872 นายธนพล ผลกาญจนากร
62033013873 นางสาวขนิษฐา ศิลาสอาด
62033013874 นางสาววรัญญา ก=อนรัก
62033013875 นางสาวอัจฉรา เดชโพธ์ิพระ
62033013876 นายธีรภัทร รักคง
62033013877 นางสาวณัฎฐา คนใหญ+
62033013878 นายกําธร ศรีสงคราม
62033013879 นางสาววิสาข�ชนม� ศรีโพธ์ิ
62033013880 นายภัทรวิชญ� บุญเสริม
62033013881 นางสาวณิชากร จันทร�รอด
62033013882 นายจตุเมธ ทองเมือง
62033013883 นางสาวสายทิพย� โสดสงค�
62033013884 นางสาวมยุรีย� กัญจนะกาญจน�
62033013885 นางสาวนรีรัตน� เรืองศิลปW
62033013886 นายธนกฤต ศิริลัย
62033013887 นางสาวสุวรรณา เถาแตง
62033013888 นางสาวสลินทิพย� โรจน�เรืองฤทธ์ิ
62033013889 นางสาวรชฏ สว+างแจ=ง
62033013890 นายชัชวินทร� จันทร�เอี่ยม
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62033013891 นายอภิสิทธ์ิ มังดินดํา
62033013892 นางสาวสุพิชญา หม่ืนประเสริฐดี
62033013893 นางสาวแพรพลอย ชูดอกไม=
62033013894 นางสาววรรณิษา แดงเจริญ
62033013895 นางสาวทิชา ถ่ินอนุเคราะห�
62033013896 นางอารดา ทวีศรี
62033013897 นางสาววริณพร ขวัญใจกลางดง
62033013898 นางสาวสุพรรษา กาญจนนิยม
62033013899 นายวีรวุฒิ ศรีสุข
62033013900 นางสาวปภาดา ทองแนบ
62033013901 นายธนภูมิ มโนสกุล
62033013902 นางสาวภรณ�ธิฌาษ� แซมสีม+วง
62033013903 นางสาวดวงแก=ว พันธุนิตย�
62033013904 นางสาวศรสวรรค� แก=วก+า
62033013905 นางสาววารุณี โพธ์ิคํา
62033013906 นางสาวจันทรวิมล ธนิกกูล
62033013907 นายธรรมธัช ตะก=อง
62033013908 นางสาวนูราฟPซา รือสะ
62033013909 นางสาวอารีย� อารมณ�ชื่น
62033013910 นางสาวชนิษา เพ็ชร�เนียม
62033013911 นายสุเทพ ทองทับทิม
62033013912 นางสาวขวัญจิราพร ฉันทพุฒิ
62033013913 นายสัญญา ถาวรประดิษฐ�
62033013914 นางสาวณัฐธิดา ชิตณรงค�
62033013915 นายนราธิป ศุภเอม
62033013916 นางสาวประภาพร จันทร�วาววาม
62033013917 นางสาวบุษกร ตรีสุคนธ�
62033013918 นายอภิสิทธ์ิ นาเครือ
62033013919 นายธาราเทพ กอรุ+งรัตน�
62033013920 นางสาวจิรายุ โคกแก=ว
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62033013921 นางสาวสุวิมล ภู+ทอง
62033013922 นางสาววรวรรณ หอมตลบ
62033013923 นางสาวอรอนงค� คงเปรม
62033013924 นางสาววริศรา เสือคุ+ย
62033013925 นางสาวสุพรรษา อ่ําสุวรรณ
62033013926 นางสาวธิภาพร สร=อยหอม
62033013927 นายภานุพันธ� จันทร�เทศ
62033013928 นางสาวกันยารัตน� จู+สกุล
62033013929 นางสาวพัชรินทร� ศรนารายณ�
62033013930 นางสาวชลิตา จรลี
62033013931 นางสาวธาริกา โรจน�พวง
62033013932 นางสาวนภัสสร ชมสุวรรณ
62033013933 นางสาวอภิญญา พาทีไพเราะ
62033013934 นางสาวภัทรศยา ลิ้มกิตติชัยกุล
62033013935 นางสาวศันสนีย� เยาว�ธานี
62033013936 นางสาวสุธิดา อินทรบํารุง
62033013937 นายปรีชา เกตุสิงห�
62033013938 นางสาวอัจฉรา ปMSนเพชร
62033013939 นางสาวอัจฉราภรณ� จิตพยา
62033013940 นางสาวสิริลักษณ� ก=องสุรกาญจน�
62033013941 นางสาวตะวัน รักนุกูล
62033013942 นายทศพร เย็นใส
62033013943 นางสาวปนัสยา นาทรา
62033013944 นางสาวอรวรรณ ภู+สอน
62033013945 นางสาวณัฐธิดา พระราชา
62033013946 นายวรัญQู เชิดฉ่ิง
62033013947 นางสาวกมลทิพย� ดาสาลี
62033013948 นางสาวสุพัฒตรา โมอ+อน
62033013949 นางสาวทิยาพร ขําวงษ�
62033013950 นางสาวฐิติพร หลักฐาน
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62033013951 นางสาวสุวดี คงสมพรต
62033013952 นายณัฐวุฒิ นามวงศ�
62033013953 นางสาวอลิษา พุ+มไสว
62033013954 นางสาวปริญญาพร เกษแก=ว
62033013955 นางสาวป?ทมวรรณ คงเขียว
62033013956 นางสาวอภิญญา ธิติกรโกศล
62033013957 นางสาวแสงรวี คงเดช
62033013958 นายวีระชัย ทองพราย
62033013959 นางสาวสุภาวดี สุขอนันต�
62033013960 นายภัทร บุญล=อม
62033013961 นายจิรเวช ช+วงชัย
62033013962 นางสาวเพ็ญนภา อภิสกุลโรจน�
62033013963 นางสาวบุษราภรณ� ชาวปากน้ํา
62033013964 นางสาวพัชราภรณ� ใจภักดี
62033013965 นางสาวประภัสสร สินศิริ
62033013966 นางสาวปาริฉัตร เจริญภักดี
62033013967 นางสาวสุภัสสร พวงสายหยุด
62033013968 นายศักด์ิภิเนตร� บุญสม
62033013969 นางสาวอัจรีย� บุตรน=อย
62033013970 นางสาวสลิลทิพย� ไข+เพชร
62033013971 นางสาวลัดดา พนาพรสกุล
62033013972 นางสาวชลิตตา หนูกระจ+าง
62033013973 นางสาวปนัดดา แก=วมณี
62033013974 นางสาวปาจรีย� ทรงมัจฉา
62033013975 นางอินทุอร ปูนพันธ�ฉาย
62033013976 นายอภิญญา กองปOาน
62033013977 นางสาวปวินณา ทวีทิพย�รัตน�
62033013978 นายพีรภัทร คําเปรม
62033013979 นางสาวภัชณีญา ธีร�ชนุตร�โสภณ
62033013980 นางสาวรักษ�สุดา ภานะสิทธ์ิ
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62033013981 นางสาววราภรณ� แทนสระน=อย
62033013982 นายปกพงศ� อยู+สุข
62033013983 นางสาวสรารัตน� จรรยาวงษ�
62033013984 นายสินสุข สงวนตระกูล
62033013985 นางสาวอมลรัตน� ลอยใหม+
62033013986 นางสาวณัฐธิดา ยู+โหงว
62033013987 นายประกิต บุญมี
62033013988 นายกฤษดา มหาผล
62033013989 นายสาโรจน� เที่ยงวงษ�
62033013990 นายพิชชากร เลิศฤทธ์ิธา
62033013991 นายจักรี พยอมหอม
62033013992 นางสาวมณฑลี พูลขวัญ
62033013993 นางสาวเกศินี คงรักษ�
62033013994 นางสาวมณีรัตน� ม่ิงงามทรัพย�
62033013995 นางสาวศิยานนท� สดคมขํา
62033013996 นางสาวสุพรรณี จําเนียรกาล
62033013997 นายอภิชาติ สืบสุข
62033013998 นางสาวอภิรัตน� รุ+งเรือง
62033013999 นางสาวปณิตา ลําทา
62033014000 นางสาวกุลนาถ สิงห�เหลือ
62033014001 นายอาชาคริน สุขเกษม
62033014002 นางสาวรัตนาภรณ� จันทร�งาม
62033014003 นางสาวพรรษมน เมธาวีไพศาล
62033014004 นายสหรัฐ สุขเกษม
62033014005 นางสาวนภสร นิลวัฒน�
62033014006 นางสาวพัณนิดา สุริวงษ�
62033014007 ว+าที่ร.ต.หญิงวราภรณ� วัดรัด
62033014008 นายเฉลิมศักด์ิ เขียวชะอุ+ม
62033014009 นางสาวกนกวรรณ พรานไพร
62033014010 นายคณิต ลีลากรกิจ
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62033014011 นายรุ+งโรจน� พิริยะกุลพนัส
62033014012 นางสาวธนพร โค=วถาวร
62033014013 นายบุณยเกียรติ พราหมณ�ชื่น
62033014014 นางสาวรัตนาวดี สาวสวรรค�
62033014015 นางสาวพิชญ�สินี ปลาทองรุ+งเรือง
62033014016 นางสาวศิตา แสงวันทอง
62033014017 นางสาวธนวรรณ สอาดฤทธ์ิ
62033014018 นายสุริยา แก=วปานกัน
62033014019 นายธนากร กกค=างพลู
62033014020 นางสาวปณัสยา ทองเปลว
62033014021 นายทศวรรต บุญมานุช
62033014022 นางวิไลลักษณ� มนัสป?ญญาสกุล
62033014023 นายธนาวุฒิ อุบลสถิตย�
62033014024 นายพนม รัศมี
62033014025 นางสาวคณินทร� ฉิมมณี
62033014026 นายชีวิน ใจดี
62033014027 นางสาววาลี ถ่ินเขาน=อย
62033014028 นางทัศนีย� กําลังหาญ
62033014029 นางสาวปรัชญานันท� รัตนานนท�
62033014030 นายณัฐพงศ� น=อยบุญ
62033014031 นางสาวเมธินี สุดท=วม
62033014032 นางสาวขนิษฐา นัฎสุภัคพงศ�
62033014033 นางสาวพัชราภรณ� แก=วมุกดา
62033014034 นายอรรถวิทย� ทองเหี่ยง
62033014035 นางสาวจิราภรณ� ชิงชนะ
62033014036 นางสาวอรพรรณ สุขประสิทธ์ิ
62033014037 นายประยุทธ เอกนก
62033014038 นางสาวกาญมณี คํากองแก=ว
62033014039 นางสาวสิริพร ร=อยแพง
62033014040 นางสาวภัทรสุดา ดนตรี
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62033014041 นางสาวจุฑาภรณ� ใจอ+อน
62033014042 นายพิเชษฐ� รัตตากร
62033014043 นายสุธินันท� อาจศัตรู
62033014044 นายนพดล แสงเจริญไพศาลสิน
62033014045 นางสาวพรทิพย� ฐิตยานุวัฒน�
62033014046 นายธนวัฒน� อังคณาภิวัฒน�
62033014047 นางสาววีรดา แววทับเทศ
62033014048 นายพิทยา สิทธิวิไล
62033014049 นางสาวป?ทมวรรณ กระต+ายทอง
62033014050 นางสาวพัชรพร เพ็งเจริญ
62033014051 นางสาวธนัญญา ปานนพภา
62033014052 นางสาวนภัสสร ชัยโย
62033014053 นางสาวประภาพรรณ งามวัน
62033014054 นางสาวศิริลักษณ� ฤกษ�งาม
62033014055 นางสาวอลิษา สิทธิสร
62033014056 นางสาวศศิประภา ไม=ตรา
62033014057 นายดลวัฒน� หล=าแหล+ง
62033014058 นางสาวธนพร เกตุคําศรี
62033014059 นางศิวาพร ศิริลัย
62033014060 นายรัชพล สุวรรณประเสริฐ
62033014061 นางสาวณัฐยา คําผาสุข
62033014062 นางสาวประภัสสรา จันทรดิษฐ
62033014063 นางสาวศิริกาญจน� พ+วงผล
62033014064 นายภูณัช เตียนสํารวย
62033014065 นางสาวอาภาภัทร ศรีภะนา
62033014066 นายรณกร รังกา
62033014067 นางสาวจันทภา จวนกระจ+าง
62033014068 นายอาทิตย�ชัย โพธ์ิทอง
62033014069 นางสาวมณีรัตน� วงษ�เซ็น
62033014070 นางสาวทิพภมาศ บุญมาก
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62033014071 นายชาญณรงค� เวียงเกตุ
62033014072 นางสาวสุภาพร ศรีเพชรพูล
62033014073 นางสาววริศรา เชื้ออยู+
62033014074 นางสาวอมรรัตน� เพชรรัตน�
62033014075 นายภาณุพงศ� ผิวเหลือง
62033014076 นางสาวอารีรัตน� น้ําทิพย�
62033014077 นางสาวประพร อุทิศหนองแวง
62033014078 นางสาววีรวรรณ กิตติเพ่ิมพูลสุข
62033014079 นางสาวสงวนลักษณ� มีมาก
62033014080 นายศุภักษร เถามานกูล
62033014081 นางสาวปMยรัตน� ศรีศุข
62033014082 นางสาวอังคณา สมคิด
62033014083 นายพีรพันธ� ลิขิตวัฒนเศรษฐ
62033014084 นายภาณุมาศ ทองจันทร�
62033014085 นายภาณุวัฒน� รัตนเหม
62033014086 นายศรุต ทองแจ=ง
62033014087 นางสาวสุพิชฌาย� วัดใหญ+ชนวีร�
62033014088 นายวทัญQู ระหัส
62033014089 นางสาวพิมพวรรณ จันทคาม
62033014090 นายปฏิภาณ โชคพระสมบัติ
62033014091 นางสาวพันธิชา โพธิขาว
62033014092 นายศุภณัฐ สูบเด็ง
62033014093 นางสาวจารุณัฐ ชาตรูประชีวิน
62033014094 นางสาวภัทราภรณ� ชูเลิศ
62033014095 นางสาวสุทธิดา ทองบ+อมะกรูด
62033014096 นางสาวรสริน ม+วงสวย
62033014097 นางสาวจันทิมา อาจสม
62033014098 นางสาววราภรณ� อ+อนแก=ว
62033014099 นางสาวธนพร สวนทอง
62033014100 นางสาวมณิสรา สุขอร+าม
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62033014101 นายพิพัฒน� ต้ังเหรียญทอง
62033014102 นางสาวพรพรรณ ตันติบูรณกุล
62033014103 นางสาวศิริวิมล แซ+อึ๊ง
62033014104 นางสาวสมศิรินันท� ป?ญญะ
62033014105 นางสาวเนตรนภา นพวงค�
62033014106 นางสาวนิราภรณ� ขาวกระโทก
62033014107 นางสาวปรางค�วลัย สุขมหาสวัสด์ิ
62033014108 นางสาวกัลญภัทร โพธินาม
62033014109 นางสาวศิริวรรณ น้ําจันทน�
62033014110 นางสาวจันทิมา ขุนสวัสด์ิ
62033014111 นางสาวสุวพัชร วงศามณีรัตนา
62033014112 นางสาวปาลจิรา พรายรักษา
62033014113 นายณรรฐ�ธพงศ� อจระสิงห�
62033014114 นางสาวลํายอง รักอู+
62033014115 นางสาววรรณรดา ระวังภัย
62033014116 ว+าที่ร=อยตรีหญิงปรารถนา ทองคงอ+วม
62033014117 นางสาวมณีรัตน� สะสมสงค�
62033014118 นางสาวรัตน�ติญา อําภัยรัตน�
62033014119 นายอิสราพัส ศรัณย�พิชิตศึก
62033014120 นางลภัสรดา ยศกรธนสาร
62033014121 นางสาวปารมี ปานทอง
62033014122 นางสาวกมลรส ประทุมนันท�
62033014123 นายมนูญรัตน� รัตนจินดา
62033014124 นางสาวสุธาทิพย� นาคสุวรรณวิรัตน�
62033014125 ส.ท.หญิงผกามาศ จินดานุช
62033014126 นายภาณุวิชญ� เชี่ยวอุดมรัตน�
62033014127 นายสุริยะ เบียดขุนทด
62033014128 นางสาวฤดี พานิชวงศ�
62033014129 นางสาวศศิมา ทองพ่ึงตน
62033014130 นางสาวเพ็ญนภา ทองจันทร�
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62033014131 นายมานะศักด์ิ ขันคํา
62033014132 นางสาวน้ําฝน พันธุ�พราหมณ�
62033014133 นางสาวพลอยไพลิน นิยมชน
62033014134 นางวรัญญา เพ็งจันทร�
62033014135 นางสาวชฎาพร ช+อผูก
62033014136 นางสาวพรรณราย เนียมทอง
62033014137 นางสาวปาริฉัตร บรรณสิทธ์ิ
62033014138 นางสาวณิรภา นราโชติเมธี
62033014139 นางสาวจุฑามาศ แสงเผือก
62033014140 นายภัทรเดช อาชีวปาริสุทธิ
62033014141 นางสาวศุภกาญจน� นั่งโตBะทอง
62033014142 นางสาวสุธิวรรณ รุ+งสว+าง
62033014143 นายวัชระ ขวัญใจ
62033014144 นางสาววันวิสาข� คงทอง
62033014145 นางสาวน้ําทิพย� ม+วงใหม
62033014146 นางสาววิภาพร สิทธิจันทร�
62033014147 นายจตุพร ประทุมวงศ�
62033014148 นายภานุวัฒน� สมหวัง
62033014149 นายสิทธิชัย นักฟRอน
62033014150 นางสาวธัญพร กมลเนตร
62033014151 นางสาวนุชนาฏ ศรีสุวรรณวิเชียร
62033014152 นางสาวศิริพร วันยะทา
62033014153 นางสาวธิดารัตน� ยกย+อง
62033014154 นางสาวกมลลักษณ� เกตุมงคล
62033014155 นางสาวศุภวรรณ อนุมอญ
62033014156 นายสิริไพศาล กอไพศาล
62033014157 นางสาวนฤมล แก=วผึ้ง
62033014158 นายปMยณัฐ วงค�ปนทอง
62033014159 นางสาวอาทิตยา ผดุงสุข
62033014160 นางสาวจันทิมา ทับขํา
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62033014161 นางสาวกรองทอง สุขกุลทองชัย
62033014162 นางสาวกนกกาญจน� บัวกลิ่น
62033014163 นางสาวณัฐฐาวนิดา โคตรทอง
62033014164 นางสาวปรียาภรณ� สุวรรณวงค�
62033014165 นางสาวปรินทร จงพัฒนะสินสุข
62033014166 นางสาวจารุวรรณ ไชยวงค�ษา
62033014167 นางสาวรสสุคนธ� ไทยถนอม
62033014168 นายกฤษฎา แกมแก=ว
62033014169 นางสาวสุวรรณา เกิดหนู
62033014170 นางสาวสุภัทธา น=อยเลิศ
62033014171 นายกฤษณพล สีสง+า
62033014172 นายณัฐวัชร เทียนทอง
62033014173 นางสาวสโรชา กิตติประเสริฐ
62033014174 นางสาวนาถนภา นกดี
62033014175 นางสาวจิรพร เจริญจิต
62033014176 นางสาวกิติยา ปลื้มพยัพ
62033014177 นางสาวพนิดา ศรียศ
62033014178 นางสาวนิสากร ม่ังค่ัง
62033014179 นายภคพัส พูพวง
62033014180 นางสาวชัชชฎาภรณ� ล้ําเลิศ
62033014181 นายสุเมธัส วัฒนา
62033014182 นางสาวเยาวลักษณ� ศักด์ิทอง
62033014183 นางสาวภัณฑิลา ศรีสุวรรณมาลา
62033014184 นางสาวชลธิชา เอี่ยมสุองค�
62033014185 นางสาวปรีดาภรณ� สังวาลย�
62033014186 นายวีระศักด์ิ พระวิเศษ
62033014187 นายสาธร ศรีไพฑูรย�
62033014188 นายโรจนฤทธ์ิ น=อยทรัพย�
62033014189 นายทิฐชากรณ� เฉ่ียวงษ�ทอง
62033014190 นายทิพย�ธีระ จันทร�ทองทา
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62033014191 นางสาวอมรรัตน� ภัทรทวี
62033014192 นางสาวภัทราภรณ� พรมเพ็ง
62033014193 นางสาวทวีพร ม+วงอยู+
62033014194 นางสาวสุชาดา น+วมอนงค�
62033014195 นางสาวอังคณา เหลืองแดง
62033014196 นายสิริวัฒน� ประสิทธ์ิเวช
62033014197 นางสาวพัชรินทร� ยางงาม
62033014198 นางสาวศิรัตน� ตันเจริญ
62033014199 นางสาวมณีวรรณ อินแหยม
62033014200 นางสาวสุกัญญา ปMSนมณี
62033014201 นายกฤษฎา ขุนไกร
62033014202 นางสาวชวนุส ดอนอิศวร
62033014203 นางสาวกนกวรรณ รัชประภาพงษ�
62033014204 นายปรีชาชาญ บุญรักษ�
62033014205 นางสาวอโณชา เสือบางพระ
62033014206 นางสาวจรรยากรณ� สวัสด์ิดรงค�
62033014207 นางสาวประสุตา บุญเจือ
62033014208 นางสาววิลาสินี ศุภชัย
62033014209 นายวรวัตร รักษาดี
62033014210 นายสิบทิศ โภคะสุวรรณ
62033014211 นายณัฐพนธ� มงคลสวัสด์ิ
62033014212 นางสาวกนกวรรณ มาพวง
62033014213 นางสาวสุวนันท� คุ=มกัน
62033014214 นางสาวสุดารัตน� ฤทธิมนตรี
62033014215 นางสาวมลดา ตันฑ�นฤปกรณ�
62033014216 นางสาวอาภาพร ปRองศรี
62033014217 นายอาทิตย� ชาดํา
62033014218 นางสาวอรณพัฐ บางม+วง
62033014219 นายชูสิทธ์ิ สิงห�ชู
62033014220 นางวาสนา สุขกรม
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62033014221 นายนรงฤทธ์ิ ผิวเหลือง
62033014222 นางศศิธร บัวลาด
62033014223 นางสาวนภัทร�สรา อินทร�ไทร
62033014224 นางสาวชุลีพร ยุพาพิน
62033014225 นางสาวนิตยา หนองเสียว
62033014226 นางสาวศิริวรรณ ชมชูชื่น
62033014227 นางสาวพิมพ�รัก ม+วงแก=ว
62033014228 นายเทพพิทักษ� อินทรักษ�
62033014229 นางสาวศิริลดา แสงเรืองฤทธ์ิ
62033014230 นางสาวสุวรรณา ทองแผ+น
62033014231 นางสาวจุฑารัตน� ปานมา
62033014232 นายมณฑล แสงจํารัส
62033014233 นางสาวศศิมา โพธ์ิศรี
62033014234 นางสาวชนกนาถ ถํ้าเพชร�
62033014235 นางสาวเนตรพลอย ทองเนาวรัตน�
62033014236 นางสาวเพ็ญนภา เนื้อนุ+ม
62033014237 นายจักรพงศ� สัมมะณี
62033014238 นายอรรถพร เรืองฉาย
62033014239 นางสาวหฤทชนัน อวดสุข
62033014240 นายตราชัย พุทธรักษา
62033014241 นางสาวรัตติพร นามวิชัย
62033014242 นายพนมศักด์ิ บุษน้ําเพชร
62033014243 นางสาวนภัสวรรณ บรรจบปP
62033014244 นางสาววลัยพร ลิ้มสมบูรณ�
62033014245 นางสาวศศินิภา องอาจ
62033014246 นายธรปพล วานิชานนท�
62033014247 นายสบรรชา เผือกเงิน
62033014248 นางสาวสุนิสา ทุเครือ
62033014249 นางสาวช+อผกา เกตุทอง
62033014250 นายณัฐพล แก=วไทรหวาด
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62033014251 นายณรงค� หัสเถ่ือน
62033014252 นางสาวรุ+งฤดี เรืองเลิศกุล
62033014253 นางสาวสุทธิดา แช+มช=อย
62033014254 นายตรัย ประภาวิทย�
62033014255 นายณพทัศน� สมบูรณ�
62033014256 นายรณภพ คงตุก
62033014257 นางสาวทิพย�กมล การีโรจน�
62033014258 นางสาวอภิญญา วงศ�ภาคํา
62033014259 นางสาวนิจศุภา สุโอฬาร
62033014260 นายรุสลาน แลสะอิ
62033014261 นายนรวัฒน� แสงเดือน
62033014262 นางสาวขวัญนภา นุชประเสริฐ
62033014263 นางสาวนนทยา ก. ศรีสุวรรณ
62033014264 นางสาวจริยา ชมทรัพย�
62033014265 นางสาวกฤษณา ทุเครือ
62033014266 นายวุฒิชัย จากเครือ
62033014267 นายพรภวิษย� นกพุก
62033014268 นายณัฐภัทร พระไทรโยค
62033014269 นางสาวณกฤตรา ม+วงพูล
62033014270 นางสาวภัสร�ณัชญมน อิษฎาวิราพันธ�
62033014271 นายกอปรเกียรติ ศรีสงค�
62033014272 นางสาวณัฐฐากรณ� ยะคะเรศ
62033014273 นางสาวหทัยพร กางรัมย�
62033014274 นายปMยวัฒน� เมฆย้ิม
62033014275 นางสาวรวีวรรณ พลายระหาร
62033014276 นายณฐกร กลั่นบุศย�
62033014277 นางสาวณัฐธิดา ทิศญานะ
62033014278 นางสาวกุสุมา ชาวโยธา
62033014279 นางสาวจิราพัชร หอมหวล
62033014280 นายธนวัฒน� กัณฑเกตุ
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62033014281 นางสาวภัณฑิรา ภัทรทิยากร
62033014282 นายอนุสรณ� สว+างศิลปW
62033014283 นายสุขสันต� บุญดํารงค�
62033014284 นางสาวอรญา ไทยบุญมี
62033014285 นางสาวดลยา นาคสีสุข
62033014286 นายเพทาย คล้ําชานา
62033014287 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�ตาแก=ว
62033014288 นางสาวสุป?ญญา คงเพชรศักด์ิ
62033014289 นางสาวสาริณี สัญจร
62033014290 นางสาวยุวดี พ่ึงแพง
62033014291 นางสาวณัฐปภัสร� ป?ญญายุทธศักด์ิ
62033014292 นางสาวกริติกา นกขําดี
62033014293 นางสาวพรทิพย� ศรีชะ
62033014294 นางสาวหยกมณี เพ็งชัย
62033014295 นางสาวเกวลิน ศรีบรรพต
62033014296 นางสาวจิรัชญา กุญแจทอง
62033014297 นายทนงศักด์ิ แดงกัน
62033014298 นางสาวยุภา ภูโต
62033014299 นางสาวศจิกา เชิดชู
62033014300 นางสาวจิราวดี เปานาเรียง
62033014301 นางสาวกัญญารัตน� อุ+นรั้ว
62033014302 นางสาวนัทธมน วุฒาพาณิชย�
62033014303 นางสาวอริสรา ขนาน
62033014304 นายวรโชติ อินกงลาด
62033014305 นายจิณณวัตร เนตรโพธ์ิแก=ว
62033014306 นายณรงค�เดช ชญากุลกิตติ
62033014307 นายบรรณสรณ� สงชู
62033014308 จ.ส.อ.ปภังกร เสาร�เกิด
62033014309 นายปวรรุจ รัศมี
62033014310 นางสาววิทะณากร แหลมแก=ว
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62033014311 นางสาวศุญาณ�ดา คําจันทร�
62033014312 นางสาวนัทธมน หอมไม+หาย
62033014313 นางสาวพรสุรางค� จังหวัด
62033014314 นางสาวศกลรัตน� ศุภรักษสกุล
62033014315 นางสาวชฎาพร คล=อยย่ิง
62033014316 นางสาวปวีณา กลิ่นน=อย
62033014317 นางสาวกฤษวรรณ เมฆใหม+
62033014318 นางสาววิลาสิณี บุราคร
62033014319 นางสาวธนวรรณ หลักฐานดี
62033014320 นายพัฒนะวิษณุ� วอนเพียร
62033014321 นางสาวจิรภา เนียมสุวรรณ�
62033014322 นางสาวพฤกษา ค=าเจริญ
62033014323 นางสาวสุนิสา พัฒน�จันทร�หอม
62033014324 นางธนิดา ทองบุญ
62033014325 นางสาววาสนา พลราชม
62033014326 นางสาวธารารัตน� สุขสวัสด์ิ
62033014327 นางสาวกุณฑลี อินทรักษา
62033014328 นางสาวกนกอร จันทร�เหม
62033014329 นายพลรัตน� บุญสุขัง
62033014330 นางสาวกรชนก แววทัพเทพ
62033014331 นางสาวกนกพรรณ บรมสุข
62033014332 นางสาวกีรติกุล บุญสาม
62033014333 นางสาวพลอยฉัตร เจริญสุข
62033014334 นางสาวสุภาวดี สุวรรณรัตน�
62033014335 นางสาววันลิศษา คล=ายจินดา
62033014336 นางสาวชฎาพร โพธ์ิศรีมาตย�
62033014337 นางสาววรฤทัย ชาติพจน�
62033014338 นางสาวสุภัทรา บุญวงษ�
62033014339 นางสาวธนพร ลิ่มศิริป?ญญา
62033014340 นางอารีย�วรรณ อยู+พิทักษ�
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62033014341 นางสาวนัทธ�หทัย ธรรมสังวาลย�
62033014342 นางสาวพิมพ�ชนก สิทธิชัยวงค�
62033014343 นางสาวศุภณัฏฐา ศรีเนตร
62033014344 นางสาวอารดา หม่ืนระย=า
62033014345 นางสาววรัญญา มีมาก
62033014346 นางสาวปMยะรัตน� สุขจตุรภัทร
62033014347 นายธนกร เฉลานอก
62033014348 นางสาวสโรชา ช=างเพ็ชร
62033014349 นางสาวสิริวรรณ พรายมี
62033014350 นางนาเลืองจิฬา ป?ญญาดี
62033014351 นางสาวชาลินี นาเมือง
62033014352 นางสาวกนกวรรณ ระเจริญ
62033014353 นางสาวอภิญญา อยู+เกียม
62033014354 นางสาวสุนิสา ขําภิรมย�
62033014355 นางสาวมาริสา เสนาธรรม
62033014356 นายปMยวัฒน� พิพัฒนาคม
62033014357 นายบริรักษ� วันจ๋ิว
62033014358 นายวรวุฒิ กกแก=ว
62033014359 นางสาวนฤมล รอดทุกข�
62033014360 นางสาวยะระวรรณ พ+วงจีน
62033014361 นางสาวธันยาภรณ� ธูปบูชา
62033014362 นายณัฐพล อากาศเมฆ
62033014363 นางสาวผ+องพรรณ คงเขียว
62033014364 นายป?ญญา หงษ�ทอง
62033014365 นางสาวธนภรณ� แก=วทองสุข
62033014366 นางสาวแสงแข อู+สุวรรณ
62033014367 นางสาวสุพัชชา ตรีวิจารณ�
62033014368 นางสาวชุติมา ทองหนู
62033014369 นางสาวศิริวรรณ คล=ายเจBก
62033014370 นางสาวพักษราพร ใจอารีย�
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62033014371 นายณรงค� หนูขาว
62033014372 นางสาวชนิกานต� เหลืองอร+าม
62033014373 นางสาวพลอยพัทธ� ศุภรัตน�ธัญญา
62033014374 นางสาวฐิติพร อินทรแปRน
62033014375 นางสาวพิไลวรรณ ดาวดึงษ�
62033014376 นายอภิสิทธ์ิ บาศรี
62033014377 นางสาวปภัสวรรณ ชํานาญนก
62033014378 นางสาวกันตา สิทธิการ
62033014379 นางอรธิชา หาญทอง
62033014380 นางสาวกาญติมา แทนไธสงค�
62033014381 นางนภัสสิริ สุวรรณยศ
62033014382 นางสาววารุณี ใคร+ครวญ
62033014383 นางสาวสุรีรัตน� สวัสด์ิจุ=ย
62033014384 นางสาวโสมรภัส ต้ังสุนทรธรรม
62033014385 นางสาวสุชาดา ตรงเที่ยง
62033014386 นางสาวจรัสศรี รอบโลก
62033014387 นางสาวอัญชลี ศาลา
62033014388 นางภีลดา หิรัญธารา
62033014389 นางสาวนฤมล บุณยะบูรณ
62033014390 นางสาววลัยพันธ� ขวัญตา
62033014391 นายอภิรักษ� วังขนาย
62033014392 นางสาวพิชชานันท� เงินงาม
62033014393 นายประสิทธ์ิ สมศรี
62033014394 นายภานุพงศ� ช+อชั้น
62033014395 นายกิตต์ิธเนศ ประยงค�ทรัพย�
62033014396 นางสาวปMยะฉัตร เกตุแก=ว
62033014397 นางสาวพนัญญา ม+วงกล=วย
62033014398 นางสาวรุ+งนภา ทองเสง่ียม
62033014399 นางสาวลันลลิต มีหนุน
62033014400 นางสาวสุมณฑา เพ+งไพฑูรย�
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62033014401 นางสาวอนุษรา พุทธา
62033014402 นางสาวพัชรินทร� แก=วอุย
62033014403 นางสาวทักษพร บุญทับ
62033014404 นายอธิวัฒน� ฉิมวงษ�
62033014405 นางสาวเบญจพร กระโหมวงศ�
62033014406 นางสาววันทกานต� จงจุดเทียน
62033014407 นางสาวสุวิมล ฉิมพาลี
62033014408 นางสาวพรนภา แซ+ซิมเต[ง
62033014409 นางสาวจุฑาทิพย� คําแหง
62033014410 นายวรรณชนะศักด์ิ สวนตะโก
62033014411 นางสาวโสภา ภู+ทอง
62033014412 นางสาวประกายแก=ว รสฟุRง
62033014413 นางสาวนุชจรินทร� ปMSนแก=ว
62033014414 นายสันติภาพ รุ+งทวีชัย
62033014415 นางสาวธัญญวัน พูลนาค
62033014416 นางสาวไอยลดา นิลเขียว
62033014417 นายณรงค� แสนสําราญ
62033014418 นายศุภวิชญ� วงษ�คงคํา
62033014419 นายกฤษณะ แจ+มแจ=ง
62033014420 นายศุภกร สงคราม
62033014421 นางสาวกุลนิภา โจตระการ
62033014422 นางสาวภัทรธีรา อินพลับ
62033014423 นายนพรัตน� ประดิษฐ
62033014424 นางสาวสิทธิมา ทําวัดไทร
62033014425 นายณัฐพัชร� ทองสุพรรณ�
62033014426 นางสาวมาริษา ขาวผ+อง
62033014427 นางสาวลักขณา เต็มพร=อม
62033014428 นายศุภรัสม์ิ ขุนทอง
62033014429 นางสาวธิดาพัฒน� พรหมพะเนาว�
62033014430 นายวรพันธ� เฉลิมรุ+งโรจน�
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62033014431 นางสาวสุธารัตน� แซ+กBวย
62033014432 ว+าที่ร=อยตรีอรรถพล ขาวเนียม
62033014433 นางสาวภัทรกร ครรชิตชัย
62033014434 นางสาววิลาวัณย� พลภักดี
62033014435 นางสาวอรกนก วงศ�สวรรค�
62033014436 นางนพวรรณ ลดาลลิตสกุล
62033014437 นางสาวน้ําฝน แก=วมงคล
62033014438 นายตรัยภพ ตันตรัตนพงษ�
62033014439 นายกิจคณิตภณ เยาว�วัย
62033014440 นางสาวนฤมล ชาวไร+อ=อย
62033014441 นายตะวัน จันทร�สุภาวงษ�
62033014442 นายตะวัน จําปาทอง
62033014443 นายโยธิน พลอําไพ
62033014444 นางสาวมินตรา ท=าวสันต�
62033014445 นางสาวอัญชลีพร สิงห�แก=ว
62033014446 นางสาวจันทิมา จันทรศรี
62033014447 นางสาวสุนิษา วงศ�พิพัฒนะกุล
62033014448 นางสาววลีพร หาญธรรม
62033014449 นางสาวสุกฤตาณัท มณฑาสุวรรณ
62033014450 นางสาวนิภาพร โพธ์ิทอง
62033014451 นายอาณกร รอดอ+อง
62033014452 นายอมเรศวร� เกตุพันธ�
62033014453 นางสาวสิริลักษณ� จันทรังศรี
62033014454 นางสาวชนิภรณ� พจนาพันธ�
62033014455 นางสาวปาริฉัตร ด=วงทอง
62033014456 นางสาวอรุณี หงษ�เจริญ
62033014457 นางสาวสุกัญญา ภิรมย�พร=อม
62033014458 นางสาวพัณณิตา เพ็งสุวรรณ�
62033014459 นางสาวพรรษพร แสงเมือง
62033014460 นายพัฒนรัฐ พุ+มสวัสด์ิ
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62033014461 นายนิธิชัย ติยอมรวงศ�
62033014462 นายประวิทย� ผลิเจริญผล
62033014463 นางสาวรุ=งลาวัลย� วันสุข
62033014464 นางสาวปรีชญา ไทรวรรณ�
62033014465 นายอธิพัชร� เติมกสิพาณิชย�
62033014466 นายยุทธภูมิ ชุมเพ็ญ
62033014467 นายอรรคพล ชัชวงษ�
62033014468 นายณัฐพล ภูทอง
62033014469 นางสาวชลธิชา โตเต็ม
62033014470 นางสาวอารียา กําเนิดศิริกุล
62033014471 นายณรงค�พล ฉิมภาลี
62033014472 นางสาวเขมรัตน� บุญสุข
62033014473 นางสาวสุรัญชนา ศรีคุณาภรณ�
62033014474 นางสาวเสาวพรรณ ใบแย=ม
62033014475 นางสาวภาริณี เรืองศรี
62033014476 นางสาวภัทรา สุกกํ่า
62033014477 นางสาวสุธาสินี บุญน=อม
62033014478 นางสาวนิชาภา อินทะอุด
62033014479 นางสาวเกวลิน สร=อยคํา
62033014480 นายณัฐกิตต์ิ วิฑิตอมรเวท
62033014481 นางสาวจิราพร ชูเชิด
62033014482 นางสาววราภรณ� ทุยนา
62033014483 นางสาวธัญญาเรศ คําหล+อ
62033014484 นางสาวสุภาวฎี เนียมทอง
62033014485 นางสาวพัชรินทร� ปานมา
62033014486 นางสาวเบญญาภา ใจซาง
62033014487 นางสาวทวินุช เอี่ยมสุองค�
62033014488 นางสาวณปภัช เหลืองขม้ิน
62033014489 นายณัฐดนัย ดวงดาว
62033014490 นางสาวกรรณิกา สุขสาลี
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62033014491 นางสาวชโลธร ศรนุวัตร
62033014492 นายวุฒิชัย ธนะโพธา
62033014493 นางสาวเมริกา กุลสิทธ์ิ
62033014494 นางรัตนา ชมสมุทร
62033014495 นางสาวกนกพร จัดละ
62033014496 นางสาวจิราภรณ� หินชัยภูมิ
62033014497 นางสาวนิตยา สงนวล
62033014498 นางสาวพิชชาภร แสงเทียน
62033014499 นางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุRง
62033014500 นางสาวสุนิษฐา ดวงแก=ว
62033014501 นางสาวณัฐณิชา มันทะลา
62033014502 นายกฤษฎา ประดิษฐขํา
62033014503 นางสาวพรรษทิพย� อ+อนม่ัง
62033014504 นายอดิศร ต้ังทํานุ
62033014505 นางสาวมลธิชา สืบด=วง
62033014506 นายฤทธิเดช จันทร�สุทนพจน�
62033014507 นางสาวปณิตา แสงพล
62033014508 นางสาวชิดชนาพร ขําสี
62033014509 นายพิสิฐ โพธ์ิเอี่ยม
62033014510 นางสาวชุตินันท� สินิทธ�วรากุล
62033014511 นางศิริธร นุ+มเจริญ
62033014512 นางสาวสาวิชา สูงเนิน
62033014513 นางพิมลพรรณ ลิ้มไพบูลย�กุล
62033014514 นายธนบดี ศุทธิศิริ
62033014515 นางสาวเบญจวรรณ ฉวีรัตน�
62033014516 นางสาวชวัลลักษณ� เหมพิทักษ�
62033014517 นายต=น พุฒิสาร
62033014518 นายบุญฤทธ์ิ แก=วคํา
62033014519 นายไตรมาส พีพืช
62033014520 นางสาววริษา สวัสดี
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62033014521 นางสาวณัฐธิดา โภคากร
62033014522 นายเกรียงเดช ฉุยฉาย
62033014523 นายสมัคร นีรนาทธารา
62033014524 นางสาวศิริวรรณ เจริญผล
62033014525 นางสาวอรทัย มานะพิมพ�
62033014526 นางสาวนิตยา ประภูมิ
62033014527 นางสาวสุภาณี พลประเสริฐ
62033014528 นางสาวยุวดี วิบูลย�อรรถ
62033014529 นางสาวศิวพร วิลาศ
62033014530 นางสาวฐิติมา แดงสิงห�
62033014531 นางสาวธิดา จัตุมงคลกุล
62033014532 นางสาวกฤตพร นาคพัฒน�
62033014533 นางสาวสโรชา โคสัมป?ตติ
62033014534 นายนพดล อินรินทร�
62033014535 นางสาวอาภาวรรณ ไหงเพ็ชร
62033014536 นางสาวขวัญดาว หมอปาน
62033014537 นางสาวปMยะดา โพธ์ิไกร
62033014538 นางสาวจินตนา สุขปลอด
62033014539 นางสาวนัฐจีตา หน+วงเหนี่ยว
62033014540 นายจีระดิษฐ� เทืองผล
62033014541 นางสาวมัลลิกา พุทธรักษา
62033014542 นางสาวชนม�นิภา ปราณี
62033014543 นางสาววราชล แสงธิป
62033014544 นางสาวกนกวรรณ ชื่นอารมณ�
62033014545 นางสาวณัฐนันท� เทพาดิเทพพันธ�
62033014546 นางสาวสุธีรา บุญประสพ
62033014547 นายสุจินดา แปสันเทียะ
62033014548 นายกฤษฎ์ิ โตเทพวิมาน
62033014549 นางสาวจันทิมา มาลัยวงษ�
62033014550 นางสาวผกามาศ พ=นภัย
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62033014551 นายตรีศร ทรัพย�บริบูรณ�
62033014552 นางสาวกรรณิการ� รุ+มรวย
62033014553 นางสาวเนตรนภา ปุยทอง
62033014554 นางสาวกาญจนา ใหญ+เย่ียม
62033014555 นางสาววิลาวัลย� พวงกฤษ
62033014556 นางสาววไลลักษณ� เกิดทับ
62033014557 นางสาวอัญชลิตา จินดา
62033014558 นางสาวสุนิสา นิสัยดี
62033014559 นางสาวดวงใจ สุขสมัย
62033014560 นายเสกสรร ไชยณุกูล
62033014561 นางสาวพนิดา ฆังมณี
62033014562 นางสาวศศิวิมล หิรัญกุล
62033014563 นายรัฐนันท� หอมจันทร�โต
62033014564 นางสาวผกามาศ ชอบค=า
62033014565 นายกนกศักด์ิ ชมภู+ทอง
62033014566 นางสาววราภรณ� ภูครองทอง
62033014567 นางสาวจิราพร พุ+มเจริญ
62033014568 นายตุลกานต� ช+างสมบุญ
62033014569 นางสาวปาณิสรา ทองเก+า
62033014570 นางสาวอัมพร ทิพย�มณี
62033014571 นางสาวทิวาวรรณ เทศเล็ก
62033014572 นางสาวกมลชนก เกตุแก=ว
62033014573 นางสาวณัชมน วงศ�คํามา
62033014574 นางสาวศศิธร บุตรน้ําเพ็ชร
62033014575 นางสาวสุภาภรณ� รักบุญ
62033014576 นางสาวจิตตราภรณ� บริพิศ
62033014577 นายคุณากร คะชะนา
62033014578 นางสาวนภัสกร จ่ันทอง
62033014579 นางสาวลภัสรดา คล=ายบรรจง
62033014580 นางสาวปรียาภรณ� พรมเวียง
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62033014581 นางสาวบุษยมาศ สมบูรณ�
62033014582 นางสาวธาริณี แพทย�เมืองจันทร�
62033014583 นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสกุล
62033014584 นายจีระ ละว=า
62033014585 นายประกาศเกียรติ คันธวงศ�
62033014586 นางสาวป?ทมวรรณ แพงมา
62033014587 นางสาวศิราภร จันทรมะริด
62033014588 นายโตมร เถ่ือนโฮ=
62033014589 นางสาวลูกเกตุ แซ+นิ้ม
62033014590 นายประสาร แช+มช=อย
62033014591 นางสาววรัชญา กลั้นกลืน
62033014592 นายวีรภณ บุณยะพรรค
62033014593 นางสาวนันทริกา ถาวรกุล
62033014594 นางสาวสหัทยา แย=มเย้ือน
62033014595 นางสาววิรัญญา ขันทอง
62033014596 นางสาวพัทธ�ธีรา อิ่นคํา
62033014597 นางสาวดารารัตน� สร=อยสําราญ
62033014598 นางอรวรรณ วันชะเอม
62033014599 นายสาโรจน� ห=วงจิตร
62033014600 นางสาวธนารีย� เกิดโภคา
62033014601 นายศรชัย ภู+สกุล
62033014602 นางสาวณัฐญาภรณ� แทนบุญ
62033014603 นางสาวจุฑามาศ เพาะพฤกษา
62033014604 นายเบญจพล แหวนเครือ
62033014605 นางสาวพรนภา ทวีสุข
62033014606 นางสาวพิสมัย คันธี
62033014607 นางสาวณัฐวดี ศรีวรรณพิพัฒน�
62033014608 นางสาวสุพัตตรา บุญดี
62033014609 นางทอรุ=ง แพรภัทรประสิทธ์ิ
62033014610 นางสาวอรญา ดํานิล
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62033014611 นางสาวชาลินี ซิบเข
62033014612 นางสาวมินทิรา ชุบคํา
62033014613 นางสาวอรวรรณ เทพกร
62033014614 นายจิตวัต เกตุสุริยวงศ�
62033014615 ว+าที่ร.ต.หญิงกนกวรรณ มีสัมฤทธ์ิ
62033014616 นายเกรียงศักด์ิ ก่ิงทอง
62033014617 นางสาวลลิตภัทร บางพรม
62033014618 นางสาวนันทกาญจน� แซ+ตัน
62033014619 นางสาวคนึง ขําเจริญ
62033014620 นายธนากร แต=ชัยรักษ�
62033014621 นายเสถียร ทองผาภูมิบวร
62033014622 นายพชรพล วงศ�วิทูไท
62033014623 นางสาวพลอยไพลิน จันทร�โอกุล
62033014624 นายสรวิศ เต็กอวยพร
62033014625 นางสาวอมรศรี สิริไพโรจน�
62033014626 นายกฤษศรา ทองไสว
62033014627 นางสาวปริสชาติ สุขบัว
62033014628 นางสาวกานดา พรสิริสกุลชัย
62033014629 นายเกชา ปงลังกา
62033014630 นางสาวปณิชา ปMยะชัยวุฒิ
62033014631 นางสาวจิราพรรณ สําเภา
62033014632 นางสาวรุ+งกานต� วงษ�คงคํา
62033014633 นางสาวณัฏฐา รังษี
62033014634 นายสิงหนาท กาญจนารักษ�
62033014635 นายสมเกียรติ บุญเทียน
62033014636 นายคมศร ทองปMSน
62033014637 นางสาวปติญญา พรหมชาติ
62033014638 นายสุทธวีย� ใจสงัด
62033014639 นายศุภณัฏ กิตติภูริวงศ�
62033014640 นางสาวศิริลักษณ� ยะหล+อม
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62033014641 นายกรพิภัช ต+วนภูษา
62033014642 นางสาววรัชยา พูลสวัสด์ิ
62033014643 นางสาวธัชรินทร� พ+วงแพ
62033014644 นางสาวสุธิษา บุญมาเกิด
62033014645 นางสาวปMยภรณ� วงษ�เนียม
62033014646 นายทศพร สังข�กังวาล
62033014647 นางสาววริทยา พวงป?ญญา
62033014648 นางธรินทร�ญา เก+งทางดี
62033014649 นางสาวกมลวรรณ โสรดสรง
62033014650 นายธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ
62033014651 นายจีรวัฒน� ด=วงเดช
62033014652 นายยุทธดนัย เอกาพันธ�
62033014653 นางสาววริยา สันธนภัทรพงศ�
62033014654 นางสาวพลอยไพลิน คูประสิทธ์ิ
62033014655 นางสาวเกษมณี สมศรี
62033014656 นายศิรวิชญ� จงแจ+มใส
62033014657 นางสาวเนตรชนก สมัครรัฐกิจ
62033014658 นางสาวปาจรีย� รัตนะดําริ
62033014659 นายทนงศักด์ิ พุกเปลี่ยน
62033014660 นางสาวกนกพร ทาเอื้อ
62033014661 นางสาวธัญมาส รวยรื่น
62033014662 นางสาวธนัชพร โพธินันทวงศ�
62033014663 นางสาวกนกนพ สุธิกุลเลิศ
62033014664 นางสาวณัฐิกา พวงแก=ว
62033014665 นางสาววิไลวรรณ แขกเต=า
62033014666 นางสาวอรณิชชา เจริญย่ิง
62033014667 นางสาวสุวิสา เถ่ือนเก+า
62033014668 นางสาววรรณา เอี่ยมชื่น
62033014669 นางสาวสิริพร เภาด=วง
62033014670 นายวิทยา บรรจุน
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62033014671 นางสาวเสาวรส พนมชัย
62033014672 นางสาวณิชาภัทร ตันเสถียร
62033014673 นางสาววรรยา ดวงจันทร�
62033014674 นายเจริญ รักหาญ
62033014675 นางสาวปMยวรรณ ประยูรดารา
62033014676 นางสาวพรรณนิภา เนียมมะณี
62033014677 นางสาวจุฑาทิพย� ชาวบ=านใหม+
62033014678 นางสาววารุณี วารีรัตน�
62033014679 นางสาวพิมพกานต� สุขประสงค�
62033014680 นายอภิวิชญ� ฤทธ์ิเดช
62033014681 นายจตุรงค� ขําแก=ว
62033014682 ว+าที่ร=อยตรีหญิงวรรณิษา อาจคงหาญ
62033014683 นางสาวชลนภา เสนาะพิน
62033014684 นางสาวกันตยา พรมพิชัย
62033014685 นางสาวอารียา สุขเอี่ยม
62033014686 นางสาวจิรนันท� ดีแก=ว
62033014687 นางสาวปทิตตา เขียวขํา
62033014688 นายวัชระ มิลอน
62033014689 นางสาวอรณัฐ ทัดวอน
62033014690 นายณัฎฐจักร ตันตระสุขถาวร
62033014691 นางสาวทัศนีย�ญา ขุนนุชนารถ
62033014692 นายอรรถพล เตียวเย
62033014693 นายธนกร บุญวิเศษ
62033014694 นายอํานาจ พุทธศิริ
62033014695 นางสาวสุวรรณา เหล+าจินดาพันธ�
62033014696 นางสาวจิราพร จําปาหอม
62033014697 นางสาวทัศนันท� เจริญรุ+งจิตร
62033014698 นางสาวพัชริดา สายสวาท
62033014699 นางสาวสุภาวดี พันธุ�พาณิชย�
62033014700 นายธีรเชษฐ� ม่ิงโพธ์ิเต้ีย
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62033014701 นางสาวน้ําเพชร คงใจดี
62033014702 นางศยามน จํารัสสกุล
62033014703 นางสาวระเบียง วิริยะภาพ
62033014704 นางสาวดวงพร ปฐมมาณิศ
62033014705 นายวัชรินทร� นวลปาน
62033014706 นายธันวา วรรณเกษม
62033014707 นายวีรชน ปRองกัน
62033014708 นางสาวธิดารัตน� สืบภู+
62033014709 นายจักรินทร� สุวรรณภูมิ
62033014710 นางสาวศิริรัตน� บุญศิริ
62033014711 นางสาวบุศยมาศ พลเศษ
62033014712 นายณรงค�วิทย� เรืองแจ+มจํารัส
62033014713 นางสาวเพ็ญพิชชา บุญธรรม
62033014714 นางสาวเจนจิรา นาคสมพันธ�
62033014715 นายจิรศักด์ิ สว+างวารี
62033014716 นางสาวทัตพร สงวนวงศ�
62033014717 นางสาวศุลีพร เกอะประสิทธ์ิ
62033014718 นางสาวนภาพร แย=มถนอม
62033014719 นางสาวกนกทิพย� แซ+ต๊ัน
62033014720 นางสาวกัญจนาพร สีวันคํา
62033014721 นางสาวรัตน�ชนก สิริโสภณวัฒนา
62033014722 นางสาวปรีณาพรรณ ฉายโฉมศรี
62033014723 นางสาวณัฐฐินันท� ไชยราช
62033014724 นางสาวสุภาวดี สาดคล=า
62033014725 นางสาวพิรัญดา อินทร�สูงเนิน
62033014726 นายอนันต� พ+วงเภกา
62033014727 นางสาวสุนารี ศรีสัน
62033014728 นายศุทธวีร� อริยทรัพย�
62033014729 นางสาวพรรณราย สําเภาอินทร�
62033014730 นางสาวนราธร ก่ิงทอง
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62033014731 นางสาวณิชชา นาวานุกูลชัย
62033014732 นางสาวณัฐริกา อุ+นเมือง
62033014733 นางสาวปาจรีย� เหลื่อมเมฆ
62033014734 นางสาวเจนจิรา โพธ์ิพันธุ�ทูน
62033014735 นางสาวเพ็ญพักตร� เอี่ยมศิริ
62033014736 นายวรพงศ� พันธุ�วิชาติกุล
62033014737 นางสาวศิริมาส ป?@นหลวง
62033014738 นายธีธัช ธงไชย
62033014739 นายศักชัย ลักษณาพิศุทธ์ิ
62033014740 นางสาวสุพิชญ�นันท� สุขาบูรณ�
62033014741 นางสาวโยษิตา ตอนกลาง
62033014742 นางสาวปพิชญา เหมือนสี
62033014743 นางสาวสุณิสา นะสอน
62033014744 นายชนะพล สํารีกิต
62033014745 นางสาวรัตนากร สิงห�อยู+
62033014746 นางสาวกชกร สุวรรณ�
62033014747 นางสาวภัทรสุดา รอดอ=น
62033014748 นายอนุพงศ� บุตรพรหม
62033014749 นางสาวณัฎฐิกา หอมเขียว
62033014750 นางสาววิไลลักษณ� สุขอร+าม
62033014751 นายพิชQุตม� บุญชู
62033014752 นางสาวชลลดา อุยยาหาญ
62033014753 นางสาวเบญจวรรณ ผ+องเคหา
62033014754 นายวีระชัย นาชัยลาน
62033014755 นายเศรษฐสิทธ์ิ บัวบาน
62033014756 นางสาววัชรีย� ปทุมสูติ
62033014757 นางสาวอรทัย แก=วดํา
62033014758 นางสาวอาทิตยา อริยวงศ�
62033014759 นางสาวสุรัยนิกา วงค�ทองลอย
62033014760 นางสาวบุญสิดี แย=มบุญเรือง
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62033014761 นางสาวอัยริณ แต=มเรืองอิทธ์ิ
62033014762 นางสาวจิตราภรณ� ฮวดสุนทร
62033014763 นางสาวพัฒธะมณฑ� ชูอารมณ�
62033014764 นางศุภมาศ นมฤทธ์ิ
62033014765 นายธนศักด์ิ ผิวสีนวล
62033014766 นางสาวสมหฤทัย พูลลาภ
62033014767 นางสาวเพ็ญประภา อิ่มโอษฐ�
62033014768 นางสาวปMยาพร แสวงม้ิม
62033014769 นางสาวเบญญารัศม� อรุณบรรเจิดกุล
62033014770 นางสาวศิศวิมล กุลชา
62033014771 นางสาวจุฑาวรรณ โพธ์ิศรี
62033014772 นางกนกวรรณ ฉํ่าชื่นวงศ�
62033014773 นางสาวภัทรฤทัย สุวงศ�
62033014774 นางสาวอารยา ช+วยคํ้าชู
62033014775 นางสาวปาเจรีย� รัตนะ
62033014776 นายนพรัตน� ขยายแย=ม
62033014777 นางสาวปถมาภรณ� ทองสมุทร
62033014778 นางสาวสุพรรษา บุญเรือง
62033014779 นางสาวธัญลักษณ� บุญมาก
62033014780 นายมงคล ช+างเรือ
62033014781 นางสาวนภัสวรรณ โพธ์ิอ+อน
62033014782 นายณรงค�ศธร พ่ึงธรรมคุณ
62033014783 นายสุกฤษฎ์ิ ต้ังอิสริยะสกุล
62033014784 นางสาวนฤมล สัตย�ซ่ือ
62033014785 นางสาวยุวดี โพธ์ิเผือก
62033014786 นายวิทยา หับเผย
62033014787 นายณัฐพงศ� เอี่ยมพงษ�ไพบูลย�
62033014788 นางสาวทิพย�สุดา ตันติสังวรากูร
62033014789 นางสาวรุ+งนภา สดใส
62033014790 นายอนันต� สีนวล
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62033014791 นางสาวป?ทมาวดี ปานดวง
62033014792 นางสาวสัจชญา บุตรเพชร
62033014793 นางสาวอรทัย ไชยสิทธ์ิ
62033014794 นางสาวพรรณาภรณ� ทิพรัตน�วราชัย
62033014795 นางสาวนิจจนาภรณ� หม่ืนชนะ
62033014796 นางสาวพรชิตา จรุงกลิ่น
62033014797 นายณัฐพงศ� แสงเงิน
62033014798 นางสาวศรีกัญญา นาควัน
62033014799 นายปชาเมศ จันทร�สว+าง
62033014800 นางสาวอภิรดี ป?กษากุล
62033014801 นายวงศกร ย้ิมชื่น
62033014802 นายสิทธ์ิชนน สิทธิชัยนันทน�
62033014803 นางสาวศศิพร แก=วมงคล
62033014804 นางสาวชาลินี บัวงาม
62033014805 นางสาวเบญญา ปานโต
62033014806 นางสาวสุภัสรา รักนาวี
62033014807 นายสิรวิชญ� ทับชู
62033014808 นางสาวอรอุมา ทาจันทร�
62033014809 นายอินทรัฐ เหลี่ยมเจริญ
62033014810 นางสาวอารีรัตน� คําลา
62033014811 นางสาวสายฝน ผาภูมิกบูร
62033014812 นางสาวนิภาวรรณ เขียวทอง
62033014813 นางสาวกรกมล ศรีนวล
62033014814 นางสาววารีย� รักงาม
62033014815 นางสาวตวงพร มารุ+งเรือง
62033014816 นางสาววลัยพร ฉลาดธัญกิจ
62033014817 นางสาวจิตรลดา โยพิน
62033014818 นายศุรวีร� อยู+ดี
62033014819 นายสุขวิสันต� อุราเลิศ
62033014820 นางสาวชนากานต� มาเจริญ
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62033014821 นายทศพร วิชพัฒน�
62033014822 นางสาวอรณัญช� สีตะวัน
62033014823 นางสาวพัชรนันท� จิรพัฒน�วิบูล
62033014824 นางสาวศิริรัตน� บุญมีทรัพย�มาก
62033014825 นางสาวทิวาพร ลาภอุดมเลิศ
62033014826 นายนนท�มนัส ภิรมย�โคร+ง
62033014827 นายวราศัย แทนเพชร
62033014828 นางสาววัชชิรา อ+อนน=อม
62033014829 นางสาวภัชรวรรณ ขําสาคร
62033014830 นางสาวปวีณ�สุดา สมานมิตร
62033014831 นางสาวสายนที กลิ่นกรุ+น
62033014832 นายภิเษก อินทร�โต
62033014833 นายจักราวุธ พลอยหิน
62033014834 นางสาววราภรณ� กุจนา
62033014835 นายภาณุภัทร ตันติสุขารมย�
62033014836 นายจานันท� ศรีเกตุ
62033014837 นายมงคล สายธารลาภ
62033014838 นางสาวภัทรวดี ไม=สังข�
62033014839 นางสาวเรืองศิริ สีเสียด
62033014840 นางสาวรัตนาภรณ� บุญเจียม
62033014841 นางศิริพร โชย
62033014842 นางสาวกัลยรัตน� ปานดอย
62033014843 นางสาวจิรัชญา ไกรยา
62033014844 นางสาวรุจา ฮวดยินดี
62033014845 นางสาววีระวรรณ พุทธนุกูลชัย
62033014846 นางสาวกมลวรรณ พุทธคุณ
62033014847 นางสาวสิริพัชร สายใหม
62033014848 นางสาวสกุลตลา กุลบุตร
62033014849 นางสาวกชกร แผ=วภัย
62033014850 นางสาวมณีรัตน� ประจวบศิริสุข
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62033014851 นางสาวอรุณรัตน� ประเสริฐศิลปW
62033014852 นายวริทธ์ิธร แก=วมุกดา
62033014853 นายตะวัน พ+อชื่น
62033014854 นางสาววชิราภรณ� เชาวน�ไวย
62033014855 นายบุญฤทธ์ิ กุศลสวัสด์ิ
62033014856 นายกิตติธัช กุ+ยตระกูล
62033014857 นายเดชาวัต มาคล=าย
62033014858 นางสาวศรีสมร กํ่ามอญ
62033014859 นางสาวอรนุช เชื้อสมุท
62033014860 นางสาวณิษฐญาพัชร ผลประเสริฐ
62033014861 นายสกุลเทพ ชูพงษ�
62033014862 นางสาวศุภานัน ก+อสกุลใหม+
62033014863 นางสาวอมรรัตน� ปฐมวงศ�ไสว
62033014864 นางสาวพชรมน รุ+งเรือง
62033014865 นางสาวไพรจิตร พรมมี
62033014866 นางสาวปาริชาติ เลิศศรีสุราษฎร�
62033014867 นางสาวกัลยา ศิริรัตน�
62033014868 นางสาวสุภลักษณ� เกิดพร=อมพันธ�
62033014869 นางสาวกรรณิการ� บุญปกครอง
62033014870 นายวชิรวิทย� ชมภูศักด์ิ
62033014871 นางอรอุมา จัดละ
62033014872 นางสาวศิริวรรณ วิริยะพันธ�
62033014873 นางสาวอลิสา เชียงกา
62033014874 นางสาวอรุณศรี ศรีงาม
62033014875 นางสาวชุติมา เหง่ียมแจ+ม
62033014876 นางสาวอัญชิสา โชติชัยกาญจน�
62033014877 นางสาวฉัตรสุดา มาลาวงษ�
62033014878 นางสาวทิยากร สีแสง
62033014879 นายชนาธิป เสาหงษ�
62033014880 นางสาวฉัฐกมล โสธรพิทักษ�กุล
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62033014881 นางสาวพิจิตรา ศรีดอนไผ+
62033014882 นางสาวอารยา โทรเสร็จ
62033014883 นายสัมพันธ� บุญมี
62033014884 นางสาวสุวนันท� แดงบาง
62033014885 นางสาวป?ทมา ชมแค
62033014886 นางสาวรสรินทร� บัวทอง
62033014887 นางสาวกนกวรรณ ใจหลัก
62033014888 นางสาวธนิกาญจน� พานแก=ว
62033014889 นายเอกอํานวย มณีรัตน�
62033014890 นางสาวสุณิสา เงินใย
62033014891 นางสาวฉัตรวรดา พนาพรสกุล
62033014892 นางสาวพัฒนาพร แสงจันทร�นวล
62033014893 นางสาววิสสุตา บํารุงกิจ
62033014894 นางสาวพุทธิดา พรหมมา
62033014895 นายวิสิฐศักด์ิ ช+วยประสม
62033014896 นางภัทราพร หิรัญวงศ�
62033014897 นางสาวขนิษฐา ทองเนียม
62033014898 นายณัฐวุฒิ ม่ันหมาย
62033014899 นายภาณุพงศ� พูลสวัสด์ิ
62033014900 นางสาวสุกัญญา อินทร�สว+าง
62033014901 นางสาวชลิตา ตันวาตะ
62033014902 นางสาววิชชุดา สมแวง
62033014903 นางสาวอรจนา สายสุข
62033014904 ว+าที่ ร.ต.หญิงกริษฐา วังหอม
62033014905 นายชญานิน สมพันธุ�
62033014906 นายนรินทร�ภัทร� ทิพย�วิเศษ
62033014907 นายนนท�ชนินทร� บรรเทิง
62033014908 นางสาวเขมจิรา ปรีชานพคุณ
62033014909 นายพัลลภ รุนนุช
62033014910 นางสาวณฑวรรณ� ฐิติสุวรานนท�
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62033014911 นายธนากร ภูบาล
62033014912 นางสาวรัตติกาล ซุยใจทัศน�
62033014913 นายมานะชัย จันทร�บํารุง
62033014914 นางสาวสฤตกมล จันทร�เจน
62033014915 นายวงศธร ศิริสุรพงศ�
62033014916 นางสาวเดือนเพ็ญ นครธรรม
62033014917 นางสาวปาริฉัตร โพบาทะ
62033014918 นางสาวนันทิยา ชาติไทย
62033014919 นางสาวมินตรา เอียดแก=ว
62033014920 นางสาวสุณิสา พูนดี
62033014921 นางสาววิภาวี เกิดวัดท+า
62033014922 นายพิชญ�ธัช เทพสิทธา
62033014923 นางสาวศิริกาญจน� นวมสุวรรณ
62033014924 นายปMยะศักด์ิ ยงไสว
62033014925 นางสาววาเนสซ+า แอนเจลีก=า
62033014926 นางสาวนพวรรณ ลิ้มศิริโชค
62033014927 นางสาวเกษณี กลึงชัง
62033014928 นางสาวสุทธิกานต� จึงถาวรเจริญ
62033014929 นายณัฐวุฒิ โคฮุด
62033014930 นางสาวอารีวรรณ บุญรอด
62033014931 นางสาวพรพิมล ผลหมู+
62033014932 นายชนะพร เนียมคํา
62033014933 นางสาวจันทร�เพ็ญ ศรีสุวรรณ�
62033014934 นางสาวรอฮานี มหิเละ
62033014935 นางสาวรัชดาพร ณ บางช=าง
62033014936 นางสาวมุนินทร� เปรมปรีด์ิ
62033014937 นางสาวศจี สระศรีสม
62033014938 นายนิกามาล สุไลมาน
62033014939 ว+าที่ร=อยตรีหญิงณัชชา อุไรกุล
62033014940 นายพงษ�สุวรรณ ไชยยุทธ�

หน=า 498 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033014941 นางสาวฐิติมา ธิวงศ�สาย
62033014942 นางสาวนฤมล แสงนาค
62033014943 นางสาวนารินทร� สมพงษ�
62033014944 นายธนภัทร โตสะอาด
62033014945 นายธนากร เจนสิริจรรยา
62033014946 นางภริตพร สุดสิ้น
62033014947 นายดนุ นาคสุก
62033014948 นางสาววิยะกาญ สิทธ์ิมาก
62033014949 นางสาวอรัญญา บุญถูก
62033014950 นายธีรศักด์ิ คงทวี
62033014951 นายสิทธิพงษ� เงินงาม
62033014952 นางสาวพรพรรณ อิทธิวัฒนะ
62033014953 นางสาวนัฐมน ภู+ระย=า
62033014954 นางสาวเยาวเรศ ญานะ
62033014955 นางสาวสิริภัทร ย+านมัทรี
62033014956 นางสาวศุภนิดา เบียดกระสินธุ�
62033014957 นายมลธิวัฒน� จันทร�แจ+ม
62033014958 นางสาวพิกุลทอง นิยม
62033014959 นายรัตนะ ปานดวง
62033014960 นางสาวบุษบง สวนแก=ว
62033014961 นายฐิติ สุดโนรีกูล
62033014962 นายวัฒนา คํามีศรี
62033014963 นางสาวภรภัค ตุ=มมล
62033014964 นางสาวนันทภัทร จ๋ิวน=อย
62033014965 นางสาวพชรณัฐ� ฮ+วมแนะ
62033014966 นางพรสิริ รักบ+อพลับ
62033014967 นางสาวสุพรรณษา นาคศรีโภชน�
62033014968 นางสาวปMยวรรณ จันทรโชติ
62033014969 นางสาวสุนิษา ธนวิสุทธิกุล
62033014970 นางสาวพรนภา ชิวปรีชา

หน=า 499 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี
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                      ช่ือ - นามสกุล

62033014971 นางสาวจุฑารัตน� พรหมน=อย
62033014972 นางสาวจิรพา เกษทองมา
62033014973 นางสาวอธิติยา มานะกิจเจริญ
62033014974 นางสาววัลลภา แก+นบํารุง
62033014975 นางสาวหทัยรักษ� บุญทรัพย�
62033014976 นางสาวสุภาพร เชื้อดี
62033014977 นายอภิสิทธ์ิ พวงมาลัย
62033014978 นายจุตินันท� สุวรรณศรี
62033014979 นายชัยสิทธิ ทองกันยา
62033014980 นางมณฑา พุ+มพยอม
62033014981 นายรุจิภาส ปMSนสกุล
62033014982 นางสาวเกศินี เพ่ิมพูน
62033014983 นายสุภวุฒิ เนียมศิริ
62033014984 นางสาวภัทรจิต วงศ�คลัง
62033014985 นางสาวรัชฎาภรณ� นันเขียว
62033014986 นางวันทนา น้ําจันทร�
62033014987 นางสาวอรวรรณ พูลบํารุง
62033014988 นางสาวอินทิพร สุขใส
62033014989 นางสาวอัจฉรา อุยยาหาญ
62033014990 นายวุฒิชัย รักษายศ
62033014991 นางสาวนัยนา จันทร�ดา
62033014992 นางสาวอารีรักษ� โพธ์ิทอง
62033014993 นางสาววริศรา ยาละ
62033014994 นายวิศรุต เหลืองสดใส
62033014995 นางสาวอรญา บุญแพง
62033014996 นายวิทยา ทองโชติ
62033014997 นางสาวจุฑามาศ เพชรรอด
62033014998 นางสาวกัญญารัตน� แก=วกระจ+าง
62033014999 นางสาวประภัทรสร วิชัยพล
62033015000 นายอริย�ธัช เดชาธรอมร

หน=า 500 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                      ช่ือ - นามสกุล

62033015001 นางสาวกนิษฐา ชิวปรีชา
62033015002 นายรุ+งโรจน� สมไพบูลย�
62033015003 นางสาวพรพรรณ ฉํ่าฟRา
62033015004 นายนคพัฒน� สินเย็น
62033015005 นางสาวศรสวรรค� ย่ิงสกุล
62033015006 นายพิชิต เรืองทัพ
62033015007 นางสาวรัตนากร ชาวนาผล
62033015008 จ+าตรีธีรพันธ� ศรีเนาวรัตน�
62033015009 นายจิระศักด์ิ เขียวหวาน
62033015010 นายอารักษ� ไพบูลย�วรชาติ
62033015011 นางสาวสุมนทิพ ก+องตาวงศ�
62033015012 นางสาวธัญวรัตม� นนทสิงห�
62033015013 นางสาวจุฑาทิพย� ช+างนํา
62033015014 นางสาววราภรณ� จันทาบัว
62033015015 นางสาวกุลกนก สุขสวัสด์ิ
62033015016 นางสาววราภรณ� อินทร�สมร
62033015017 นายมงคล จันทะทัง
62033015018 นางสาวนัฐชา สิโนทก
62033015019 นายขจร ใจดี
62033015020 นายสหรัฐ โปแก=ว
62033015021 นายทศพร เครือวัลย�
62033015022 นายประกิต แจ=งกระจ+าง
62033015023 นางสาวชมนาด หนองน=อย
62033015024 นางสาวสุนิสา พวงบุบผา
62033015025 นายจักรพงษ� แร+มี
62033015026 นางสาวอภิสรฐา สลับลึก
62033015027 นางสาวชาลิสา ลักษิตานนท�
62033015028 ว+าที่ ร.ต.เกียรติศักด์ิ จิตรตระวี
62033015029 นางสาวเกวลิน กล่ําคุ=ม
62033015030 นางสาววันทนา ธิมาบุตร

หน=า 501 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033015031 นางสาวลลนา วัลลา
62033015032 นางสาววนิดา เลิศธะนะไชย
62033015033 นางสาวมณฑ�ตา กระต+ายทอง
62033015034 นางสาวรพีพร สร=อยประเสริฐ
62033015035 นางสาวขวัญฤดี เชื้อทอง
62033015036 นางสาวสาวิตรี ทัดจันทร�
62033015037 นางสาววิภารัตน� ร+วมสุข
62033015038 นางสาวรุ+งอรุณ จรรยารัตน�
62033015039 นางสาวพรพิมล ขับสนิท
62033015040 นายพงษ�ศักด์ิ แก=วกําเหนิด
62033015041 นางสาวทิพวรรณ สวัสด์ินที
62033015042 นายจักรพันธ� วาสุโพธ์ิ
62033015043 นางสาววิภาพร อิ่มประเสริฐ
62033015044 นายภาณุพงศ� มานะเจริญดี
62033015045 นางสาววิมลรัตน� จันทร�แดง
62033015046 นายนราธิป หาญณรงค�
62033015047 นายนิรันดร� เกตุสุริวงศ�
62033015048 นางสาวลิตา จ่ันเจริญ
62033015049 นางสาวเกษร สง+าแสง
62033015050 นางสาวพิชชานันท� พัชรรัฐเจริญกุล
62033015051 นางสาวณัฐธิดา โต=ตอบ
62033015052 นางสาวขวัญใจ แก=วสกุล
62033015053 นางสาวอรวี ศิลศิริ
62033015054 นางสาวธนิดา รื่นนาค
62033015055 นางสาวสุชาดา ชื่นดี
62033015056 นางสาวสุพัตรา แซ+ฮ=อ
62033015057 นางสาวเมษา นิมิตรโภคานันท�
62033015058 นางสาวอริยา แดงด=อมยุทธ
62033015059 นางเมตตา เครือรัตน�
62033015060 นางสาวเดือนฉาย หน+ายคอน

หน=า 502 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ
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                      ช่ือ - นามสกุล

62033015061 นายวชิระ ยวงแก=ว
62033015062 นางสาวอุษามาส สาครมณีแสงชัย
62033015063 นางสาวภัทรนันท� กอประเสริฐถาวร
62033015064 นายนฤดล ฟ?กเขียว
62033015065 นางสาวนิตยา คําพินิจ
62033015066 นางสาวจริยาพร อ+าวลึกน=อย
62033015067 นายสอนมณ บูชาพิมพ�
62033015068 นางสาววิไลลักษณ� พงษ�เทศ
62033015069 นางสาวปMยนัส รัตนพงษ�
62033015070 นายปฏิพัทธ� สุดวิเวก
62033015071 นายภาณุพัฒน� เล=าพานิชวัฒนา
62033015072 นางสาวบุศยา บุญเปPย
62033015073 นางสาวเนตรนภิศ จักรราช
62033015074 นางสาวพรศิริ เหล+าอ=าย
62033015075 นางสาวดารารัตน� ภูโคกค=อย
62033015076 นางสาวกัญญา วงษ�บุญจิต
62033015077 นางสาวอารียา วงษ�สวรรค�
62033015078 นางสาวชลรวี ห=อยมาลี
62033015079 นางสาวมัตติกา ย้ิมเพ็ชร�
62033015080 นายจักรกฤษณ� ปฐมมีโชค
62033015081 นางสาววิภาวี ข=อชื่น
62033015082 นางสาวก่ิงกาญจน� จารุกรุณา
62033015083 นางสาวยุพดี ปานมณี
62033015084 นางสาวสมิตา ตันสกุล
62033015085 นางสาวศิโรรัตน� ปานอุทัย
62033015086 นายชลิตเอก อ+อนอ=น
62033015087 นางสาวแพรวนภา เพชรอุเทน
62033015088 นางสาวชลิตา วรคุตตานนท�
62033015089 นางสาวสุวัจนีย� ก่ิงพรหมเจริญ
62033015090 นายวสุรัตน� กาแก=ว

หน=า 503 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ
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                      ช่ือ - นามสกุล

62033015091 นายพงษ�พันธ� คงหนุน
62033015092 นางสาวนิตยา ผางาม
62033015093 นางสาวจิตติมา บุญจันทร�
62033015094 นายจิราศิวัชร� สุขอยู+
62033015095 นางสาวณปภัช จ่ันเจริญ
62033015096 นางสาวพลอยไพลิน เพ่ิมประเสริฐ
62033015097 นางสาวลัดดาวรรณ ชิตวงศ�
62033015098 นายทัฬหทัชพงษ� จําปาเทศ
62033015099 นางสาวมินตรา เกิดนุสนธ์ิ
62033015100 นายอาทิตย� เพาะแพร+พันธ�
62033015101 นางสาวภัสราพร ต้ังวิบูลย�พาณิชย�
62033015102 นางสาวพจนีย� พจนารถ
62033015103 ว+าที่ร=อยตรีหญิงกมลวรรณ ธะนะหมอก
62033015104 นายสุริยา แนบเนียน
62033015105 นายอธิวัฒน� ทองแก=ว
62033015106 นางสาวจีราพร แซ+เลBา
62033015107 นางสาวพิมพ�พักตร� ไกยะวินิจ
62033015108 นางสาวบงกชรัตน� ภัทรมนัส
62033015109 นางสาวดวงพร ศิริวรรณ
62033015110 นางสาวศรัณยา น=อยสกุล
62033015111 นางสาวเสาวลักษณ� ผลประเสริฐ
62033015112 นางสาวดวงพร ปMSนตุรงค�
62033015113 นายอนันต� จันทิมา
62033015114 นางสาวปราณี วิลาศ
62033015115 นายวรนาถ ฉิมพิบูลย�
62033015116 นายพีรวัฒน� มีคติธรรม
62033015117 นายภัทรพงษ� อยู+บุญศรี
62033015118 นายภูวิศ ครองสามสี
62033015119 นางสาวพรรนิภา เขาเขียว
62033015120 นายวิชยุตม� พิมพ�ถนอม

หน=า 504 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ
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                      ช่ือ - นามสกุล

62033015121 นายรัชชานนท� ทองแผ+น
62033015122 นางสาวอภิชญา ยังสันเทียะ
62033015123 นายเนติพงษ� พ+วงกลิ่น
62033015124 นายวัชริศ คงสนิท
62033015125 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสารากร
62033015126 นางสาววรมล ณ ลําปาง
62033015127 นายวัชระ ณ ตะก่ัวทุ+ง
62033015128 นายผดุงศิลปW สงไทย
62033015129 นายศักด์ิสิทธ์ิ คุ=มสะอาด
62033015130 นางสาวสุดารัตน� รูปจะโป^ะ
62033015131 นางสาวณัฐกาญ แวววงษ�
62033015132 นางสาวอิศราพร สมยาประเสริฐ
62033015133 นางสาวจุติมา เครือวัลย�
62033015134 นางสาวเกวลี นาคอ+อน
62033015135 นางศิวพร มิลินเจริญไชย
62033015136 นายจิรพัฒน� ลิ้มพิพัฒน�ธน
62033015137 นางสาวศิริพร โต=งฟRา
62033015138 นางสาวกัญญา แก=วสีไว
62033015139 นางสาววรรณภา ชาพิมล
62033015140 นายภาณุพงษ� แสงสุริยวงศ�
62033015141 นางสาวชุติมา จันคําปา
62033015142 นางสาวสุรีย�พร สมหวัง
62033015143 นางสาววาสนา เพชรจํารัส
62033015144 นางสาวนพวรรณ สิทธ์ิไทย
62033015145 นางสาวสายฝน บุญเติม
62033015146 นางสาวยาวาเฮ เจะปอ
62033015147 นางสาวสายใจไทย อาจจินดา
62033015148 นางสาวณัฏฐณิชา เด็ดเด่ียว
62033015149 นางสาวสุธิดา กลัดแก=ว
62033015150 นายณัฐวุฒิ ปรีชม

หน=า 505 จาก 614            
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                      ช่ือ - นามสกุล

62033015151 นางสาวประไพ ประชุมฉลาด
62033015152 นางสาวภาวนา ดํารงศักด์ิ
62033015153 นางสาวสุดารัตน� ศรศิลปWชัย
62033015154 นางสาวชุติมณฑน� โถวสกุล
62033015155 นายสุรศักด์ิ บุญมา
62033015156 นางสาวเจนจิรา จาบกัน
62033015157 นางสาวมารีน+า นิยมเดชา
62033015158 นางสาวอาภรณ� กําลังเก้ือ
62033015159 นางสาวพิมพ�ชนก สว+างเนตร
62033015160 นางสาวสุมารินทร� สุขศิริ
62033015161 นางสาวกนกวรรณ แสงจันทร�
62033015162 นางสาวนฤพร แย=มเกษร
62033015163 นางสาวธวัลรัตน� แพทย�จะเกร็ง
62033015164 นางสาวนงลักษณ� สุวรรณบัติ
62033015165 นางสาวหัทยา จีนแพ=ว
62033015166 นางสาวโพธิพร อัคราพร
62033015167 นายอรรถพล อยู+ทน
62033015168 นางสาวสุนิตา บุตรดีขันธ�
62033015169 นางสาวชญาภัส คุ=มเจริญ
62033015170 นางสาวจิดาภา ทองอุดม
62033015171 นางสาวพัชริดา แสงเจริญ
62033015172 นายเกรียงไกร เกตุเรน
62033015173 นางสาวกาญจณา กรุดทอง
62033015174 นายวัฒนา ดาราย่ิง
62033015175 นางสาวปาณิสรา บุญมูสิก
62033015176 นายเดชาณัฏฐ� ขาวดี
62033015177 นางสาวจุฑามาศ ศักด์ิชัยยันต�
62033015178 นางสาวณัฐณิชา จันทร
62033015179 นางสาวธนัชชา ธระสวัสด์ิ
62033015180 นายธนภัทร ลิ้นหล+อ
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62033015181 นางสาวณัฐภัสสร เสมบุตร
62033015182 นางสาวภัสรา ปRอมน=อย
62033015183 นางสาวฐิติมา ละอองทอง
62033015184 นางสาวชลธิชา ทองบุญโท
62033015185 นายอภิสิทธ์ิ นุชอิ้ง
62033015186 นางสาวกนกพร สีหะไตร
62033015187 นางสาวอรอนงค� ปMSนคง
62033015188 นายสุรชัช อักษรนิตย�
62033015189 นายอรรถพล เขียวทอง
62033015190 ส.ต.ท.ฐาปพล โพธิรัชต�
62033015191 นางสาวศศิกานต� ประกาสิทธ์ิ
62033015192 นางสาวพรพิมล จอมพงษ�
62033015193 นางสาววรางคณา สุขเกษ
62033015194 นางสาวกนกวรรณ คําเพ็ง
62033015195 นางสาวกัญญาภัค อ+อนจันทร�
62033015196 นายกิตติศักด์ิ ธนันณัฏฐ�
62033015197 นางสาวสุกัญญา นกขุนทอง
62033015198 นางสาวภูสุดา จังพานิช
62033015199 นายมนัสชัย ไทยเกิด
62033015200 นางสาวขวัญนภา ทองอ+อน
62033015201 นางสาวป?ทมภรณ� กุลทอง
62033015202 นายนันทกร จิตรจําเริญ
62033015203 นางสาวธนวรรณ เพ่ิมพูล
62033015204 นางสาวนัทธีรา พลจันทร�
62033015205 นางสาวณัฐพร ยาสุ+ม
62033015206 นางสาวสุวภัทร วันนาพ+อ
62033015207 นางสาวทักษิณา ศรีวาริน
62033015208 นางสาวสริดา บัวจันทร�
62033015209 นายอนันต� วรรณรักษ�
62033015210 นางสาวภาวิณี จันทร�หอม
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62033015211 นายอาทิตย� อินทรนุช
62033015212 นางสาวภัสราภรณ� ชุมสว+าง
62033015213 นางสาวปMยะนุช เฮ็งนิรันดร�
62033015214 นางสาวกาญจนา นวลใยสีทอง
62033015215 นางสาวมยุณีย� แสงทอง
62033015216 นางสาวหนึ่งฤทัย อ+อนถ=อย
62033015217 นางสาวมนัสนันท� วงศ�ขยาย
62033015218 นางสาวจิรวรรณ สมรรคนัฎ
62033015219 นางสาวศุทธหทัย ค้ิวเจริญ
62033015220 นายธเนศพลร� ชัยเจริญเสรี
62033015221 นางสาวกนกวรรณ วิศิษฎ�รัฐพงศ�
62033015222 นางสาวธิดารัตน� คงทัพ
62033015223 นางสาวณัฐกานต� ศาระสาลิน
62033015224 นางสาวพรนภา จันทร�พรหม
62033015225 นางสาวภัททิยา ย้ิมสุขไพฑูรย�
62033015226 นายปรีชา วงค�ชารี
62033015227 นางสาวภาสวัณ คูหา
62033015228 นายธัชพล ยาทิพย�
62033015229 นางสาวขนิษฐา พวงระย=า
62033015230 นางสาวบุษบา ธรรมสังวาลย�
62033015231 นางสาวบุญมาก เทียนแจ+มวงศ�
62033015232 นายพงษ�รัตน� เขียวภักดี
62033015233 นางสาวน้ําค=าง ภูศรี
62033015234 นางสาวกนกรส ขําอ+วม
62033015235 นางสาววรัญญา การถัก
62033015236 นางสาวสร=อยสุดา โมใหญ+
62033015237 นายธนชัย สุธรรมพร
62033015238 นางสาวจินตนา กระต+ายทอง
62033015239 นางสาวนันท�นภัส เงินทอง
62033015240 นางสาวสุรีรัตน� เมฆอากาศ
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62033015241 นางสาวจิรัชญา บูรณพาสน�
62033015242 นางสาวนภาพร ครุธวงษ�
62033015243 นางสาวออรดี จอดเกาะ
62033015244 นางสาวพรทิวา วันตา
62033015245 นางสาวสุภาพร ถนอมทรัพย�
62033015246 นายกฤตนัน นนทรักษ�
62033015247 นางสาวกัลยารัตน� ดีประคอง
62033015248 นางสาวเจนจิรา มณีคํา
62033015249 นางสาวอรวรรณ คํากอง
62033015250 นายพนมวัลย� แสงอ+อน
62033015251 นางสาวสิริพร พรตะโก
62033015252 นางสาวพรไพริน ใจภักดี
62033015253 นางสาวเดือนฉาย ยังอยู+
62033015254 นางสาวญาตา ผู=มีทรัพย�
62033015255 นางสาวชนิสรา ม=าวงษ�
62033015256 นางสาวณัฐฐินันท� ฉิมมาลา
62033015257 นางสาววรรณวิศา เกิดปากพนัง
62033015258 นางสาวธันยาภรณ� ดอกรัก
62033015259 นางสาวปาริสา วันธุรัตน�
62033015260 นายพีรกานต� มูลทอง
62033015261 นางสาวสุรีมาศ นุชถาวร
62033015262 นางสาวกันยารัตน� ศรีสว+าง
62033015263 นายจักรพันธ� คําตัน
62033015264 นางสาวสุภาพร ศรีสวรรค�
62033015265 นางสาวภัทราพร เปรมปรีด�
62033015266 นายนิทัศน� ฤทธิบุตร
62033015267 นางสาวปานวาด พราหมณ�คล้ํา
62033015268 นางสาวจิตชนก งามเมืองป?ก
62033015269 นางสาวอรพรรณ โชติชื่น
62033015270 นายรัชชานนท� ธรรมกิจวัฒน�
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62033015271 นางสาวนุชนาฏ นิยมเวช
62033015272 นางสาวนัตยา แซ+เอี๊ยว
62033015273 นางสาวอรุณกมล ทองมอญ
62033015274 นางสาวนวิยา จันทรชิต
62033015275 นางสาววรรณิศา ทิพย�สร
62033015276 นายสมิต อะมะวัลย�
62033015277 นางสาวณิชารีย� แซ+โง=ว
62033015278 นางสาวฐิติกาญจน� ธรรมกิจวัฒน�
62033015279 นายเฉลิมวุฒิ บุญโยง
62033015280 นางสาวจิติรัตน� แก=วเล็ก
62033015281 นางสาวจิราภรณ� จิตรักวงศ�สกุล
62033015282 นางสาวปวีณา เรี่ยจ่ี
62033015283 นายภาคภูมิ ศิริโภชน�
62033015284 นางสาวรัตนาพร เปรมปรีด์ิ
62033015285 นางสาวเวทิตา บัวล=อม
62033015286 นางสาวสุพิชญา บัวเทศ
62033015287 นายบุญธิชัย พลายน=อย
62033015288 นางสาวชลธิชา บุญเนตร
62033015289 นางสาวอุบลรัตน� ชยุติมา
62033015290 นางสาววันดี พลวารินทร�
62033015291 นางวิลักษณา บุญมี
62033015292 นางสาวศศิกานต� สังข�วารี
62033015293 นายธนัท ยัสโร
62033015294 นางสาวสาธุ คณารักสมบัติ
62033015295 นางสาวกนกอร ดวงปากดี
62033015296 นางสาววิไลรัตน� พ่ึงภพ
62033015297 นางสาวผกากรอง หนวดพราหม
62033015298 นางสาวสินีนาถ ภูชัยสินธุ�
62033015299 นางสาววาสินี รุ+งเรือง
62033015300 นายขจิต สมบูรณ�
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62033015301 นางสาวธิติมา จุลกะ
62033015302 นางสาวเมรินทร� เหล+าสิม
62033015303 นายคมสัน จงเจริญ
62033015304 นายสุวัฒน� สุทธิวิริยะกุล
62033015305 นางสาวปMยพร ดีมาก
62033015306 นายวันชัยร� ปานพ+วง
62033015307 นางสาวปทิตตา โชติมิตร
62033015308 นายภูเบศร� เวียงไพโรจน�
62033015309 นางสาวอุมาพร กอวงษ�
62033015310 นางสาวอภิญญา แสงสวาสด์ิ
62033015311 นางสาวกอบกนก กสิศิลปW
62033015312 นางสาวสาธิดา วงษ�ประเสริฐ
62033015313 นางสาวนันทนา เกิดดี
62033015314 นางสาวดาวกานดา มงคลสารโสภณ
62033015315 นางสาวรุจิรา สนสนิท
62033015316 นางสาวชัชฎา จันตรี
62033015317 นายสมพงศ� สหุตนัย
62033015318 นางสาวรวีวัลย� แสงเปล+า
62033015319 นางสาวศุภร สุขกิจ
62033015320 นางสาวพิมพ�ใจ คําพุก
62033015321 นางสาวขวัญชนก สังคะโห
62033015322 นางสาวอริตา แพงสี
62033015323 นายเฉลิมวุฒิ บุญอินทร�
62033015324 ว+าที่ร=อยตรีหญิงสุธาสินี ธํารงสุต
62033015325 นางสาวลิสา เอี่ยมใจดี
62033015326 นางสาวทิพวรรณ เสนางาม
62033015327 นางสาวลดาวัลย� ทิพศาต
62033015328 นางสาวจันทร�ศิริ นํามา
62033015329 นางสาวพิมพ�รวี แท+นประเสริฐกุล
62033015330 นายวัชรชัย แหยมสกุล
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62033015331 นางสาวสุดารัตน� วิริยะภิญโญชีพ
62033015332 นายเอกภาณุ เปรมมณี
62033015333 นายพีรพงศ� จ=อยชารัตน�
62033015334 นางสาวกมลชนก ทองสันต�
62033015335 นางสาวสุพัชชา อยู+ม+วง
62033015336 นางสาวมณีรัตน� ตรียะภาพ
62033015337 นายณัฐพล เจริญสุข
62033015338 นางสาวอนงค�นาฏ แสงอินทร�
62033015339 นางสาวณัชชา ศรีเบญจวรรณ
62033015340 นางสาวกวาง ถิระศิลปW
62033015341 นางสาวสรัลชนา พรไกรเนตร
62033015342 นางสาวพิมผกา ทองงาม
62033015343 นางสาวชลลดา รัตนโสภณภักดี
62033015344 นายอรรธพล อนุญาติ
62033015345 นางสาวกฤติยา เหมือนเขียว
62033015346 นางสาวนุสรา จุ=ยสาย
62033015347 นางชลิตา เพียรพ่ึงอาตม�
62033015348 นางสาวขนิษฐา แสงเงิน
62033015349 นายรัชชานนท� แก=วโหมดตาด
62033015350 นางสาวปMยะนุช บัวนาค
62033015351 นางสาวธนัชพร สุวรรณะ
62033015352 นางสาวสริดา เย็นภู+ทอง
62033015353 นางสาวสิตานัน ตัณฑ�เจริญรัตน�
62033015354 นางสาวสุรินทรา แสงฤทธ์ิ
62033015355 นางสาวกาญจนา แก=วมุกดา
62033015356 นางสาวจุฑารัตน� หาทํา
62033015357 นางสาวจริยา อินโอภาษ
62033015358 นายสมชาย ไหมทอง
62033015359 นายกิตติพงษ� รัตนเลิศ
62033015360 นางสาวยุวดี กมลศิลปW
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62033015361 นางสาวกุณลดา ดังสะท=าน
62033015362 นางสาวชุติภา บุญเลิศ
62033015363 นางสาวนิรชา เศรษฐศักดาศิริ
62033015364 นายพีรพัฒน� อินทร�อํานวย
62033015365 นายณัฐวุฒิ ทําสวน
62033015366 นางสาวลลิตา รัตนพรชัย
62033015367 นายภาสกร เป_งราชรอง
62033015368 นายวรรณธนะ กู=ตระกูล
62033015369 นางสาววิมลฑา เม=ยนรทา
62033015370 นางสาววาสนา บุญสาใจ
62033015371 นางสาวพิมพ�วิภา มณีพิพัฒน�
62033015372 นางสาวนิตยา ดอกนาค
62033015373 นางสาวศศิมาภรณ� ทับทิมหิน
62033015374 นายสมชาติ บูหมิด
62033015375 ว+าที่ร=อยตรีชัยวุฒิ เนตรประไพ
62033015376 นางสาวขนิษฐา แพรกนก
62033015377 นายศิรวิษญ� เครื่องประดิษฐ�
62033015378 นายสุรชาติ คงทอง
62033015379 นางสาวพลอยนภัส แสงอรุณ
62033015380 นางสาวจริยา ไกรทอง
62033015381 นางสาวเบญจมาศ ชัยชิด
62033015382 นางสาวปMยธิดา ราชโนนเขวา
62033015383 นายณัฐพล นุ+มนวล
62033015384 นางสาวภสินี ป?Sนตระกูล
62033015385 นางสาวผุสดี ขําปรางค�
62033015386 นายศิรวิทย� ศรีพรหม
62033015387 นางสาวกรรณิศา อนุสิน
62033015388 นางสาวธมลวรรณ พัฒอินทร�
62033015389 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีช+วง
62033015390 นางสาวจิดาภา นิลเพชร
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62033015391 นายภาคภูมิ คีรีรักษ�
62033015392 นางสาวบุศริณทร� นราแก=ว
62033015393 นางสาวสุธิตา โสรัตน�สะ
62033015394 นางสาวลลิตา เพชรกล=า
62033015395 นางสาวชญานี กิมฮวย
62033015396 นายพีรวิชญ� เรืองสีแสง
62033015397 นางสาวสุภาภรณ� พิกุลแก=ว
62033015398 นายอนันต� ทุ+งหลวง
62033015399 นางสาววรรณา ต+ายนอน
62033015400 นางสาวจันทร�เพ็ญ ภู+พูล
62033015401 นางสาวณัฐนันท� เกิดศรีเพ็ง
62033015402 นางสาวนริศรา ชิวปรีชา
62033015403 นางสาวจันติยา จิรชวาลวิสุทธ์ิ
62033015404 นายกิตติศักด์ิ กอวิเศษชัย
62033015405 นายธีภพ วัฒนคณิต
62033015406 นายกันตภณ นนทรักษ�
62033015407 นายฐิติกร โกงกาง
62033015408 นางสาวสุชาดา ดีมาก
62033015409 นางสาวภัทริน พัฒมะณี
62033015410 นางสาวจิราพร สกุลวรารักษ�
62033015411 นางสาวภัทรฟRา ทรัพย�สีเหล็ก
62033015412 นางสาวสุวรรณา วงรถ
62033015413 นางสาววิไลรัตน� มูลผดุง
62033015414 นายสุนทร เกียวสัมพันธ�
62033015415 นางสาวกัญญาพัชร ชาวนาคาด
62033015416 นางสาวอัจฉรา ขันทอง
62033015417 นายภาณุวัชร ขําทวี
62033015418 นางสาววีรยา เจริญสุข
62033015419 สิบตํารวจโทวรุฒ จิตร�เพ+ง
62033015420 นางสาวเอมมิกา อนันทภูมิมา
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62033015421 นางจิดาภา ทิมอยู+
62033015422 นายเอกชัย เมืองรมณ�
62033015423 นางสาวปริญญาพร จุแดง
62033015424 นางสาวชฎาพร แขวงทนงค�
62033015425 นายกฤษณพงษ� ประเสริฐดี
62033015426 นางสาวสุจิกา จิตรมณี
62033015427 นางสาวศศิประภา สุดแท=
62033015428 นายทศพร จันทร�ภู+
62033015429 นายโยธิน ย้ิมดี
62033015430 นายธนอนันต� คงขาว
62033015431 นางสาวเมธาวี จันทป?ญโญวาท
62033015432 นางสาวชาลิสา หัสภาคย�
62033015433 นางสาวสุลีกร สุป?น
62033015434 นางสาวจุฑามาศ พยอมหอม
62033015435 นางสาวณัฐฐิมา พูนพงค�
62033015436 นางสาวจรินทร�ทิพย� ศรีอักษร
62033015437 นางสาวฐิติรัตน� ล+าบ=านหลวง
62033015438 นางสาวอภิญญา วีระหงษ�
62033015439 นางสาวพรทิพย� ยังมาก
62033015440 นายวรายุส สุวรรณปMฎก
62033015441 นายสุทธิชัย เชาวดี
62033015442 นายวิษณุ จันทร�เสน
62033015443 นางสาวเนตรัตนา สหะเดช
62033015444 นางสาวจุฑามาศ ศิละเสถียร
62033015445 นางสาววณิชยา แจ+มจํารัส
62033015446 นายกําชัย แจ+มสว+าง
62033015447 นางสาวฉัตรฤดี ทองประศรี
62033015448 นางสาวหัทยา วงศ�ชัย
62033015449 นางสาวจุฑาลักษณ� อาจภักดี
62033015450 นางสาวอริสรา เพ็งสุวรรณ
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62033015451 นายวันชัย แก=วด=วง
62033015452 นายอดิศักด์ิ แซ+ซ้ือ
62033015453 นางสาวรัตนาพร ครุธวงษ�
62033015454 นางสาวสกุลนา นาคแก=ว
62033015455 นางสาวกอบพร อ+อนน=อม
62033015456 นางสาวรุ+งฤดี มูสิกสังข�
62033015457 นายณัฐพล สุกสว+าง
62033015458 นางสาวรัตติกาล สอนก่ิม
62033015459 นางสาวกฤษณา เข+งคุ=ม
62033015460 นางสาวสลิลทิพย� สกุลสุขมงคล
62033015461 นางสาวพิมพ�ชนก ขําเพชร
62033015462 นางสาวจิรนันท� อ+อนนาน
62033015463 นางสาววโรชา ชุ+มเชื้อ
62033015464 นางสาวจุไรรัตน� ขันทอง
62033015465 นายกฤษดา แสวงวงค�
62033015466 นางสาวชุติกาญจน� เพ็ชรพุ+ม
62033015467 นางรัชดาภรณ� บัวศรี
62033015468 นายพีระพล คําซ่ือตรง
62033015469 นางสาวกมลชนก โตสุวรรณ
62033015470 นายเอกพันธ� นาคประเสริฐ
62033015471 นายชินวัตร ประดับไทย
62033015472 นายอนุวัฒน� ดวงศรี
62033015473 นางสาวกัญญาภัค ช+องพิทักษ�
62033015474 นางสาวไพลิน มาบุญ
62033015475 นางสาวปภาวดี คําแดง
62033015476 นางสาวคณภรณ� บุญคน
62033015477 นายอมร ผาคุยคํา
62033015478 นางสาวสุภัสสร กอร�ดอน
62033015479 นายวิศรุต มีนคร
62033015480 นางสาวธนาภรณ� พรหมชนะ

หน=า 516 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033015481 นางสาวดวงมณี ประมงค�
62033015482 นางสาวชุติมา คงดี
62033015483 นางสาวทักษิณา ยางสุด
62033015484 นางสาวลลิตา แซ+ไหน
62033015485 นางสาวณัฐกานต� ภาสุรกาญจน�
62033015486 นางสาวสุกานดา สุทธิบุตร
62033015487 นางสาวตะวัน ม่ังนุกูล
62033015488 นางสาวเครือมาส ถิรวัลย�
62033015489 นางสาวจุลดาวรรณ ภูฆัง
62033015490 นางสาวกาญจนา ทองโชติ
62033015491 นางสาวป?ณฑ�ชนิต เฟYSองพานิชเจริญ
62033015492 นางสาวอรุณกมล ธรรมธุระ
62033015493 นางสาวจิราพร กิตติเวช
62033015494 นางสาวระพีพรรณ อู+อ=น
62033015495 ว+าที่ร=อยตรีหญิงโสภา น้ํากลั่น
62033015496 นายอนุวัฒน� เสมบุตร
62033015497 นางสาววราภรณ� พูลสวัสด์ิ
62033015498 นายศุภวิชญ� ศรีชมภู
62033015499 นายสุรชัย แซ+ลิ่ม
62033015500 นางสาววิชุดา ปานดี
62033015501 นางสาวภัณฑิรา บุญอยู+
62033015502 นางสาวศิวพร กันม+วง
62033015503 นางสาวอําไพพรรณ วัฒนาสิริพงศ�
62033015504 นางสาวกัญฐิมา หนูช+วย
62033015505 นายคริษฐ� ทรัพย�ศิริ
62033015506 นายวรากร จับใจ
62033015507 นางสาวธิดารัตน� เพียงนั้น
62033015508 นางสาวภิรญา แข็งแรง
62033015509 นางสาววิภารัตน� จินสกุล
62033015510 นางสาวณัฏฐณิชาต� แม=นสมุทรใจ
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62033015511 นายศราวุฒิ ทองมาก
62033015512 นางสาวสาลิตา วันอยู+
62033015513 นางสาวปาณิสรา จงเจริญ
62033015514 นายณัฏฐกิตต์ิ ทองประเทศ
62033015515 นางสาวสรญา สุขสวัสด์ิ
62033015516 นางสาวจินตนา แปRนทอง
62033015517 นางสาวพรทิพย� ทิมทอง
62033015518 นายกรกต กลิ่นประชุม
62033015519 นางสาวภิญญดา รักการ
62033015520 นางสาวเปมิกา ศานติธรรม
62033015521 นางสาวกมลสีห� รักษ�สุธี
62033015522 นางสาวอัจฐิยา แย=มพริ้ง
62033015523 นางสาวณัฏฐนิตย� เพ็ชรทอง
62033015524 นางสาววรรธนพรรณ โคตรสีทา
62033015525 นายพัฒธนา พวงทอง
62033015526 นางสาวอรอุมา อนันทเพชร
62033015527 นางสาวภัททิรา สินทวงษ�
62033015528 นางสาวณัฐรินทร� รัดกุม
62033015529 นายนวพล ม+วงผึ้ง
62033015530 นายธนกฤต กระเครือ
62033015531 นางสาวอวัศยา ไตละนันทน�
62033015532 นายจักรกฤษ เสนาพรม
62033015533 นางสาวชื่นกมล เอี้ยสกุล
62033015534 ว+าที่ร.ต.หญิงกรวิกา ย้ิมสดใส
62033015535 นายองอาจ มังกะโรทัย
62033015536 นางสาวจุฬารัตน� บุตรพุฒ
62033015537 นางสาวขนิษฐา เย็นใส
62033015538 นางสาวสุภาวรรณ เย็นกาย
62033015539 นายจักรชัย กํายา
62033015540 นายวัชตรี บัวสาย
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62033015541 นางสาวอุทุมพร สําเภาทอง
62033015542 นางสาวจุฑามาศ เอกวัฒน�
62033015543 นางสาววิกานดา ป?ญญาสาร
62033015544 นางสาวดาวเรือง ก่ิงโม=
62033015545 นางสาวเสาวลักษณ� แก=วประดิษฐ�
62033015546 นายพรเทพ พราหมณ�น=อย
62033015547 นางสาวนีรนุช นาคอ+วมค=า
62033015548 นางสาวสุจริยา ทยานสมุทร
62033015549 นางสาวนันทรัตน� แตงแก=ว
62033015550 นางสาวธารารัตน� ดิษฐาวรากุล
62033015551 นางสาวทัศนีย� ทองนาค
62033015552 นายสุธรรม คณานุกูล
62033015553 นางสาวขนิษฐา โลเลิศ
62033015554 นางสาวศศิภา คูวัชระเจริญ
62033015555 นางสาวไอรดา ทั่งทอง
62033015556 นายนพดล ยืนยงค�
62033015557 นางสาวหทัยรัตน� โพธิเทศ
62033015558 นางสาวชาตบุษย� เฉิดสกุลกิจ
62033015559 นายศราวุธ ทองอ=ม
62033015560 นางสาวขนิษฐา ขาวเวียง
62033015561 นางสาวสาวินี ธรรมสาส�น
62033015562 นางสาวเนตนภา สืบด=วง
62033015563 นางสาวรัตนาภรณ� หมู+คํา
62033015564 นางสาวพรรณวดี จันทร�เอี่ยม
62033015565 นางสาวสุพรรษา วิชิ
62033015566 นางสาววิรัญชนา สันทัด
62033015567 นายภาณุวัฒน� ทองคงหาญ
62033015568 นางสาวอัญธิกา อุดมสุขพรสิริ
62033015569 นายณัฐิวุฒิ ช=างทอง
62033015570 นายจตุรงค� แย=มเย้ือน
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62033015571 นายนรุตม� ลามสีดา
62033015572 นางสาวจุฑารัตน� ฉิมคล=าย
62033015573 นางสาวอุทุมพร เหมือนวงษ�ธรรม
62033015574 นางสาวบุษยาภรณ� จันทร�สมบุญ
62033015575 นางสาวนัฐริกา หนูทอง
62033015576 นางสาวรักชนก ไม=แก=ว
62033015577 นางสาวทิฆัมพร เทียนชุบ
62033015578 นางสาววรรณวิสา วิบูลย�ศิริชัย
62033015579 นางสาวชลันดา พราหมณ�มณี
62033015580 นางสาวภัททิยา พานิชอํานวย
62033015581 นายจิรวุฒิ พจน�ศิลปชัย
62033015582 นางสาวกัญญาพัชร จังธนสมบัติ
62033015583 นางสาววราพัชร คงวัฒนกุล
62033015584 นางสาวกันต�ฤทัย จันทร�แพง
62033015585 นางสาวกชพร ไชยพันธุ�
62033015586 นางสาวพราวพิชชา นุชนา
62033015587 นายขจรศักด์ิ ผ+องอารมย�
62033015588 นายจาตุรงค� บุญธรรม
62033015589 นายอิทธิพัทธ� มากสัมพันธ�
62033015590 นางสาววิวรรณ ศรีวิจิตร
62033015591 นางสาวสิริพร จําปา
62033015592 นางสาวชลลดา แสวงทอง
62033015593 นางสาวสุนิดา ไทยนุกูล
62033015594 นางสาวธัญญาลักษณ� บริสุทธ์ิ
62033015595 นางสาวศิวนันท� ชุมเขียว
62033015596 นางสาวหทัยรัตน� ศาลาแก=ว
62033015597 นายชนกันต� ทองนํา
62033015598 นางสาวนรินดา เปPยสระศรี
62033015599 นางสาวชนิกา งามขํา
62033015600 นายพิพัฒน� ทัศนพันธุ�
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62033015601 นางสาวสิเรียม แก=วประเสริฐ
62033015602 นางสาวกัญญารัตน� ใหมบัวเขียว
62033015603 นางสาวพัชรพรรณ ดิษฐาอภิชน
62033015604 นายกฤติพงศ� ดิษฐลําดับ
62033015605 นางสาวชรินรัตน� พ+วงสําราญ
62033015606 นายศักด์ิสิทธ์ิ พลอยชุม
62033015607 นางสาวดวงกมล กลับสงวน
62033015608 นายวรากรณ� ทองมงคล
62033015609 นางสาววรารัตน� ชูชมกลิ่น
62033015610 นางสาวปวีณา แสนจันดี
62033015611 นางสาวทิพวัลย� เหมาะเจาะ
62033015612 นางสาววิชุดา แดงพูลผล
62033015613 นางสาวขวัญชนก ใจช=า
62033015614 นางสาวกนกวรรณ เกตุแก=ว
62033015615 นางสาวประภัสษร รักอู+
62033015616 นายเบญจพล ยางเดิม
62033015617 นายพิชัย หอมชื่น
62033015618 นายธัญวิทย� เนื่องนุ=ย
62033015619 นายอมรศักด์ิ แสงดวงพร
62033015620 นางสาววรรณี พงษ�โสภา
62033015621 นางสาวริสา ไทยวัฒนานนท�
62033015622 นางสาวศศิพิมพ� มรพัฒน�
62033015623 นางสาวทักษพร นวมจันทร�
62033015624 นายทรงกลศ กลิ่นมาลี
62033015625 นางสาวขวัญประภา แหลมสุข
62033015626 นางสาวดาลัด ไพรงาม
62033015627 นางสาวสุณีรัตน� นาคะ
62033015628 นายนิรุต คนซ่ือ
62033015629 นางสาวกมลชนก อินทร�สุวรรณ
62033015630 นายพิษณุ บริบูรณ�
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62033015631 นางสาวจรียา โคพลัง
62033015632 นางสาวมณีรัตน� ขวัญตา
62033015633 นายเจนฤทธ์ิ เอกอุรุ
62033015634 นางสาวอรอนงค� นาคสิงห�
62033015635 นายดีนะ คําเมือง
62033015636 นางสาววรรณศิริ ดอกสาคู
62033015637 นางธันยนันท� เพ็ชรพลอย
62033015638 นางสาวเสาวลักษณ� อุปนันท�
62033015639 นายสุชาติ คุ=มครอง
62033015640 นายเฉลิมพล วงศาระ
62033015641 นางสาวทิพวัลย� บุญรอด
62033015642 นางสาวอรอนงค� สุวรรณดี
62033015643 นางสาวพัชราพร พวงมาลัย
62033015644 นายสถาพร เหล+าจันทร�
62033015645 นางสาวชนิดา พ่ึงไพศาล
62033015646 นางสาวณัฐรดา อินทร�แจ=ง
62033015647 นายวศิน แสงสิน
62033015648 นายภานุพันธ� เกตบุตร
62033015649 นายณรุธ พิธธนตระกูล
62033015650 นายศตวรรษ พรายงาม
62033015651 นางสาวประทุมรัตน� เจริญมี
62033015652 นายธนบดี อ+อนเหลา
62033015653 นางสาวโสภารัตน� จิรชัยศรี
62033015654 นางสาวจตุพร อรุณโรจน�
62033015655 นายชะนิตร อ+วมด=วง
62033015656 นางสาวธนพร เนตรสว+าง
62033015657 นางสาวอัญชลา บุญถาวร
62033015658 นายอรรถพร ศรีกระจ+าง
62033015659 นางสาววีรภัทรา เอี่ยวศิริ
62033015660 นายณัฐดนัย ปานย้ิม
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62033015661 นางจริยา หมายพ่ึงโพธ์ิ
62033015662 นายอธิสิทธ์ิ สาศรีสุข
62033015663 นางสาวกนกวรรณ สุทธิธนานันท�
62033015664 นายวิทวัส เจริญภักดี
62033015665 นางสาวพรพรรณ ชูทอง
62033015666 นางสาวอนงค�ธร ตันสุวรรณกุล
62033015667 นางสาวเปรมวดี ขันธเสมา
62033015668 นายปMยวัตร พันธ�เขียน
62033015669 นางสาวณัฐนรี จารุศุภกร
62033015670 นางสาวสลักจิต พันธ�ดิษฐ
62033015671 นายประจักษ� เหล็กกล=า
62033015672 นายชิติพัทธ� รัศมี
62033015673 นางสาวนันท�ธนชล ชั้นแก=ว
62033015674 นางสาวชลฎาพร โชคลาภ
62033015675 นายศิรวิชญ� แดงวิไล
62033015676 นางสาวณภัทชา เครือษา
62033015677 นางสาวสุวภัทร สว+างชื่น
62033015678 นายเจนณรงค� กองขา
62033015679 นายอภิพัฒน� โมกหลวง
62033015680 นางสาวอัญชลี ภู+ระหงษ�
62033015681 นางสาวประภาศรี ชมโลก
62033015682 นางสาววิภาวรรณ เป_งแห
62033015683 นางสาวศุภลักษณ� เลิศศรีสุวัฒนา
62033015684 นางสาวชฎาภรณ� เพชรเชนทร�
62033015685 นายนฤพงศ� ศักด์ิทอง
62033015686 นายจักพงษ� รุ+งเรือง
62033015687 นางสาวนภัสวรรณ นาคนารี
62033015688 นางสาวสิลาพร กาละพัฒน�
62033015689 นางสาวรุ+งทิวา พากเพียร
62033015690 นางสาวทิพวรรณ คํามี
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62033015691 นางสาวจันทิมา เจริญภักดี
62033015692 นางสาวฐิตาภรณ� ธนะรัตน�
62033015693 นางสาวสิณีลักษม์ิ สิริปุญญาธิการ
62033015694 นางสาววารุณี วิริยะชูศรี
62033015695 นายตรีวสุ เทพโพธา
62033015696 นายกานต� มาตังครัตน�
62033015697 นางสาวรัชชา โอจารุทิพย�
62033015698 นายฐิติโชติ โพธ์ิพระยา
62033015699 นายณัฐพงศ� ปRองสวย
62033015700 นายอนุชิต สัตยกุล
62033015701 นางสาวมนัสวี ศักด์ิวาลี้สกุล
62033015702 นายนทีกานต� แจงบํารุง
62033015703 นางสาวชุลีพร อ+วมนิล
62033015704 นางสาวจิราภรณ� บุญธรรม
62033015705 นางสาวกนกวณิช ทวีทรัพย�บริบูรณ�
62033015706 นางสาวจิตสุภา สารหนู
62033015707 นางสาวพัชราภรณ� บุญโยธา
62033015708 นางสาวจิราพร เทพอินทร�
62033015709 นางสาวป?ทมาภรณ� ชูพันธุ�
62033015710 นายธนาเมศฐ� อภิรัฐศิรนนท�
62033015711 นางสาวเหมือนฝ?น เครือด=วง
62033015712 นางสาวชาริณี เคลือบสําราญ
62033015713 นางสาวพีรดา จันทร�แก=ว
62033015714 นายณัฐพงศ� ประสานธํารงศิริ
62033015715 นายทัศน�พล เทียนดํา
62033015716 นางสาวปณิดา โพธ์ิทอง
62033015717 นางสาวรัตนาภรณ� เกิดเทวา
62033015718 นางสาวรุ+งทิวา เนื้อนุ+ม
62033015719 นางสาวพิมพ�ดาลิน แก=วเกลื่อน
62033015720 นายชัชชญ ดนตรี
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62033015721 นางสาวศิริรัตน� คชสังข�
62033015722 นายพลวัต ลิขิตธนานุกิจ
62033015723 นางสาวนารีนาถ จารุมงคลเลิศ
62033015724 นางสาวเมธาวดี รัชฎา
62033015725 นางสาวปMยาภรณ� สามารถ
62033015726 นางสาวเพ็ญนภา ขลิบสี
62033015727 นายวีรภัทร เรืองทับ
62033015728 นางสาวสุธาสินี ขาวสําอางค�
62033015729 นางสาวอรวรรณ เมฆอรุณ
62033015730 นางสาวนฤมล วิเวกจิตร
62033015731 นางสาวกนกวรรณ เบิกบาน
62033015732 นางสาวจิณห�นิภา ก=อนจันทร�เทศ
62033015733 นางณษรรัต แก=วคชชา
62033015734 นางสาวจิราภรณ� เจริญทรัพย�
62033015735 นายพีรนาถ วันเปลี่ยนสี
62033015736 นางสาววรกานต� เปล+งฉวี
62033015737 นางสาวณัฐวรรณ ทับน=อย
62033015738 นางสาวภัทรภร ต้ังทวีวัฒนา
62033015739 นางสาวกาญจนา ฉายยาศรี
62033015740 นายพงศ�เชณฐ ธีระคานนท�
62033015741 นางสาวกฤติณา มาลัยพวง
62033015742 นางสาวเกวลิน รอดอ=น
62033015743 นางสาวนรารัตน� พวงนวม
62033015744 นางสาวกรรณิกา เฮงเจริญ
62033015745 นางสาวพัฒิยาภรณ� บูรณะพิมพ�
62033015746 นางสาววาสนา จิตรบวรวงศ�
62033015747 นายนิรุต ทองแท+งใหญ+
62033015748 นายสรากรณ� คูทรัพย�เจริญ
62033015749 นายพรชัย สิงหเทพ
62033015750 นางสาวป?ทมา สวัสด์ิขจี
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62033015751 นางสาวธิติญา ใจดี
62033015752 นางสาวรุ+งนภา หุ+นยนต�
62033015753 นายอาทิตย� วงศ�นิติกร
62033015754 ว+าที่ร.ต.หญิงณัฐกาญจน� แก=วแก+น
62033015755 นางสาวนัชชา คณหาร
62033015756 สิบเอกธนพล แจ+มแจ=ง
62033015757 นางสาวสิริกร เล็กสุธี
62033015758 นางชนม�ณานันท� จีรติวรา
62033015759 นางสาวธนพร โตเอี่ยม
62033015760 นางสาวนิภาพร ตันติวิศาลเกษตร
62033015761 นางสาวนิพัทธา จํารัส
62033015762 นางสาวนริสา สีนิล
62033015763 นายรังสรรค� รักษี
62033015764 นายธนากร งามสกุล
62033015765 นางสาวป?ทมาพร พลอยบํารุง
62033015766 นายฉัตรวี เภาทอง
62033015767 นางสาวจิรา หนาแน+น
62033015768 นางสาววรรณิดา มาโต
62033015769 นายวุฒิชัย ศรีรางวัล
62033015770 นางสาวป?ทมา จันทะทัง
62033015771 นางสาวกาญจนา สร=อยประเสริฐ
62033015772 นายชาญเดช ดวงแข
62033015773 นายเกียรติศักด์ิ จิตต�บรรจง
62033015774 นายวุฒิพงศ� แซ+จึง
62033015775 นางสาวสาวิตรี พ+วงเจริญ
62033015776 นางสาวจารุวรรณ แคโอชา
62033015777 นายทศพร พงษ�สะอาด
62033015778 นางสาวกมลเนตร เพ็ชรดี
62033015779 นางสาวบุญญาพร ขวัญชื้น
62033015780 นางสาวกฤตกรณ� พูนเกต
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62033015781 นางสาววิภารัตน� กลัดสุข
62033015782 นางสาวสุภัทรา นุชนาท
62033015783 นายภาคภูมิ เกิดสุริวงษ�
62033015784 นางสาวพัทธนันท� นาลัย
62033015785 นางสาวจิตราวดี บัวผัน
62033015786 นางสาวสุนันทา แก=วกัลป
62033015787 นางสาวเด+นนภา สว+างใจ
62033015788 นางสาวนิธิดา ซ่ือสัตย�
62033015789 นายอนันต� พรายแสง
62033015790 นายสุรเชษฐ� พรหมพล
62033015791 นางสาวมนทิรา ง้ิวราย
62033015792 นางสาวปMยวรรณ ชินตานนท�
62033015793 นางสาวรุจิรา บุญยังมี
62033015794 นางสาวนนทนา เวชฤทธิกุล
62033015795 นางสาวจันทมาศ หงษ�ทอง
62033015796 นางสาวธนิศา ภู+พุกก�
62033015797 นายธนาทร แก=วดี
62033015798 นางสาวสุวนันท� สุขนอก
62033015799 นางสาวกรองกาญจน� กรปรีชา
62033015800 นางสาวสุภาพรรณ บุตรดามา
62033015801 นายวิชชากร สวัสด์ิมงคล
62033015802 นางสาวกมล บ=านสระ
62033015803 นางสาวจารุณี รอดมณี
62033015804 นางสาวเบญจมาภรณ� สมคะเณ
62033015805 นางสาววิศรุตา วิเชียร
62033015806 นางสาวประภาสุข สิ้นแต=
62033015807 นางสาวสุนิดา ซาซิโย
62033015808 นางสาวณัฐริกา ปุOนครื้น
62033015809 นางสาววัชราภรณ� ไทรสงวน
62033015810 นางสาวป?ทมพร สุทัศน� ณ อยุธยา
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62033015811 นายภาคิไนย บัวสด
62033015812 นางสาวกชกร วงศ�อัศวนฤมล
62033015813 นางสาวจุฬาลักษณ� ทับทิมสี
62033015814 นางสาวสุพรรณิการ� ขันตยาคโม
62033015815 นางสาวจิราภรณ� อ+อนก=อม
62033015816 นางสาวรพีพรรณ สิงห�โตทอง
62033015817 ว+าที่ร=อยตรีหญิงอรทัย พิมพ�สุวรรณ�
62033015818 นางสาววันเพ็ญ ไพรอด
62033015819 นายพีรพัฒน� ชาวไทย
62033015820 นางสาวเมติยา ลี้เทียน
62033015821 นางเนตรชนก คําเพ็ง
62033015822 นางสาวนฤมล ประสมศรี
62033015823 นางสาวสุวพัชร พรหมแก=ว
62033015824 นายอนุสรณ� พูลพันธ�
62033015825 นายวีรพล พันธ�แตง
62033015826 นายวีรศักด์ิ รักษาวงค�
62033015827 นางสาวณัฐสุดา นิลดํา
62033015828 นายวีรชัย คําแก=ว
62033015829 นายกิตติศักด์ิ สีหมนตรี
62033015830 นายเดชวุฒิ ปฐมปฐวี
62033015831 นางสาวศิริพร ป?ญจธารากุล
62033015832 นางสาวหนึ่งฤทัย เอื้อกนกพันธ�
62033015833 นางสาวธนพร พรหมรักษ�
62033015834 นางสาวอารีรัตน� เกษมสุขไพศาล
62033015835 นางสาวกนิษฐา อําพันประสิทธ์ิ
62033015836 นางสาวอรวรรณ สง+างาม
62033015837 นางสาวนาตยา ค้ิวรุ+งเรือง
62033015838 นางสาวจันทร�สุดา ทองแท=
62033015839 นายภัทรพงษ� คําแฝง
62033015840 นางสาวสุนันทา พานะกิจ
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62033015841 นายชูชัย นวไพบูลย�
62033015842 นางสาวชลิดา โคกสูงเนิน
62033015843 นางสาวอรอุมา จันทร�หอม
62033015844 นางสาวทิพยวรรณ สายชล
62033015845 นางสาววรัญญา ชื่นชม
62033015846 นางสาวสุธาวัลย� สุวรรณฉิม
62033015847 นางจันทร�เพ็ญ วันเพ็ญ
62033015848 นางสาวกันต�สิริ คงทอง
62033015849 นางสาวเจนจิรา พยัควัลย�
62033015850 นางสาวสุภาพร สมรูป
62033015851 นางสาววริศรา วงศ�วัฒนไทย
62033015852 นางสาววกุล กําไลแก=ว
62033015853 นางสาวอรชา มะลิพันธ�
62033015854 นางสาวอารียา ศรีจันทร�
62033015855 นางสาวสุภาวดี จันทรดี
62033015856 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณมุข
62033015857 นางสาวนุชรี ทองคําใส
62033015858 นายกฤษฎา กิจเครือ
62033015859 นายเนติพงษ� เขียนทอง
62033015860 นางสาวชิดชนก สารภิรมย�
62033015861 นางสาวจุฑามาศ เทียนเงิน
62033015862 นางสาวอธิษฐาน คําสิงห�นอก
62033015863 นายศศิวงศ� บุญขจร
62033015864 นางสาวธมนวรรณ ลาไชย
62033015865 นายธีรัช ใจดี
62033015866 นางสาวมัณฑนา ชมเจริญ
62033015867 นายอภิพล ลิ้มตระกูล
62033015868 นางสาวพลอยไพลิน มณีรัตน�
62033015869 นายนวพล บุญประเสริฐ
62033015870 นายภานุวัฒน� เศษรินทร�
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62033015871 นายนนท�เธียร สันทัด
62033015872 นายณัฐกิตต์ิ จะมะนุ
62033015873 นายธรรศธฤต อนุจารีวัฒน�
62033015874 นางสาวนฤมล สารทวงค�
62033015875 นางสาวพรทิพย� ทุ+มโมง
62033015876 นางสาวศรีสุดา เนียมจําเริญ
62033015877 นางสาวพรพรรณ จักรกลม
62033015878 นางสาวปรียานุช กระจ+างฉาย
62033015879 นายล=อมพงศ� ห+วงทอง
62033015880 นางสาวปริยากร กลั่นพิกุล
62033015881 นางสาวพนารัตน� ปานชิด
62033015882 นางสาวอรัญญา คงแคล=ว
62033015883 นางสาวมธุรส เหล็กทอง
62033015884 นางสาวฉัตรแก=ว ชุ+มคําพะเนา
62033015885 นายปภังกร สุขเทวี
62033015886 นางสาวศิริวรรณ ปานศรี
62033015887 นายวรุตม� แซ+ต้ัน
62033015888 นายเชิดพงศ� ทับกริ
62033015889 นายเฉลิมรัฐ รื่นรวย
62033015890 นายกิตติคุณ ตBะป?ญญา
62033015891 นายศิริชัย ศรีพลาย
62033015892 นางสาวอรพรรณ เจียมบุญศรี
62033015893 นายปฏิพัทธ� ขุนไกรวงษ�
62033015894 นางสาวอนันทวดี หินเธาว�
62033015895 นางสาวหฤทัย ทองคํา
62033015896 นางสาวธิปย�พรดาห� ศรีบุญเพ็ง
62033015897 นายกิตติพิชช� เชาว�ดี
62033015898 นางสาวศศิธร แตงทอง
62033015899 นางสาวณฐพร ทองรอด
62033015900 นางสาวสุวพัชร แก=วน=อย
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62033015901 นางสาวปริยาพร พยัคฆวงศ�
62033015902 นายสิทธิพงษ� ศรีอรรถายุวาสน�
62033015903 นางสาวณิชารีย� รักษา
62033015904 นางสาวหยาดพิรุณ คําภักดี
62033015905 นางสาวนนทิยา ยอดขันธ�
62033015906 นางสาวจารุวรรณ ธารา
62033015907 นายสุวิชาญ สมศรี
62033015908 นางสาวอวัตถา แก=วหานาม
62033015909 นายก่ิงลาภ ทรัพย�ประดิษฐ
62033015910 นางสาวจันทิรา อิ่นคํา
62033015911 นางสาวพิชญ�สุภา เกษทองมา
62033015912 นางสาวจุรีพร กุ=ยอ+อน
62033015913 นางสาวไพลิน ชูเลิศ
62033015914 นางสาวณัฐวดี รัตนสุพร
62033015915 นายณัฐวุฒิ บุญประกอบพร
62033015916 นางสาวชนิกานต� ตานะโก
62033015917 นายอารีด บิลสัน
62033015918 นางสาวกัณฐิกา บัวทอง
62033015919 ว+าที่ร=อยตรีหญิงฐิดารัตน� ใจดี
62033015920 นายณัฐวัฒน� สวัสด์ิภักดี
62033015921 นายปMยพงษ� มณีอินทร�
62033015922 นางสาวจิราพร ดิษฐประเสริฐ
62033015923 นางสาววรรณพร ชุณหกิจ
62033015924 นายณธัช ศิวะพรชัย
62033015925 นางสาวขนิษฐา พัฒนปรีชาเสถียร
62033015926 นายเอกชัย โพธิอําพล
62033015927 นายนําชัย เคทอง
62033015928 นางสาวเปรมกมล โพธ์ิมี
62033015929 นายพิชชาวีร� แจ+มมี
62033015930 นางสาวปวีณา เรืองศิลปW
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62033015931 นายชิษณุชา บริบูรณ�พรเกษม
62033015932 นายเอกรัฐ เนียมนนท�
62033015933 นางสาวญาดา อ่ําเจริญ
62033015934 นางสาวอริณชญา ถํ้าแก=ว
62033015935 นางสาวโสภิตา เข็มทอง
62033015936 นายจิระพงค� เกษณียบุตร
62033015937 นายศุภกานต� กําเหนิดเพชร
62033015938 นางสาวศิลาภรณ� เมินขุนทด
62033015939 นางสาวณัฐยุวดี พัฒนจิรัสยา
62033015940 ว+าที่ร=อยตรีอารมภ� ปMSนวิเศษ
62033015941 นางสาวณัฐพิมาล� ยังดี
62033015942 นางสาวนริศา ผลประทุม
62033015943 นางสาวณิชกานต� หัวเพ็ชร�
62033015944 นางสาวลดาวัลย� สังขรัตน�
62033015945 นางสาวสริตา สํารีกิต
62033015946 นางสาวปริตา ไชยชาติ
62033015947 นายชาคริต สร=อยสุวรรณ
62033015948 นายสุประวีณ� เจริญจิตต�
62033015949 นายสุธี วิลัยศรี
62033015950 นายชินภัทร คล+องนาวา
62033015951 นางสาวพนิดา ไทยนอก
62033015952 นางสาววราภรณ� จันทร�เรือง
62033015953 นางสาวจิรนันท� จรัสกุล
62033015954 นางสาวจันทร�จิรา พงษ�อิ่ม
62033015955 ว+าที่ร=อยตรีชัยณรงค� สิทธิศักด์ิ
62033015956 นางสาวสุลิสา เภาพูล
62033015957 นางปทุมพร อวยเพ็ชร
62033015958 นายชลอ ชัยบุญชนะเกียรติ
62033015959 นางสาวเสาวลักษณ� เพชรปานกัน
62033015960 นางสาวพรนิกาญจน� เฟYSองฟูพิทักษ�
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62033015961 นางสาวประภัสสรา สุวรรณสุนทร
62033015962 นายพงษ�สิทธ์ิ ชิดไชโย
62033015963 นางสาวพิมพ�สุดา สามสาหร+าย
62033015964 นางสาวรัชดาพร กุลมลิวัล
62033015965 นางสาวชลิตา ช+ออบเชย
62033015966 นางสาวกชพร สมอาษา
62033015967 นางสาวปวีณา มาลัย
62033015968 นายภัทรพล ช+างเรือนกุล
62033015969 นางสาวนรมน มุทุสิทธ์ิ
62033015970 นายพิเชษฐ สุมามาร
62033015971 นางสาวอรอนงค� โกพัฒน�ตา
62033015972 นางสาวพิมพ�เพ็ญ วิทยาเกษตร�
62033015973 นางสาวชลธิชา ฝOายสงค�
62033015974 นางสาวณัฐวรกาญจน� สมัยนิยม
62033015975 นางสาวบุญญารัตน� โพธ์ิทะเล
62033015976 นางสาวอ=อย เขมะธัญญอนันต�
62033015977 นางสาวพาขวัญ มีแก=ว
62033015978 นางสาวธันยพัฒน� กิตติโชติธนกุล
62033015979 นายศราวุธ เทศนา
62033015980 นางสาวนันทพร เปPยวโต
62033015981 นางสาวฑัณฑิกา ยุคลธร
62033015982 นายปารมี โตเซียน
62033015983 นางสาวทัศนีย� คนหาญ
62033015984 นางสาวนันทวัน บุญวัฒน�
62033015985 นายกิตติศักด์ิ สุระมณี
62033015986 นางสาววิชุดา คุ=มคํา
62033015987 นางสาวปุณิกา กุลพงค�
62033015988 นางสาวกิตติยา โพธ์ิทอง
62033015989 นายกิตติพร ประเสริฐสุข
62033015990 นางสาวศิริกุล บุญอุปถัมภ�กุล
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62033015991 นางสาวเบญจพร สุขภักดี
62033015992 นางสาวณัฐนันท� แพเนียม
62033015993 นางปุณรดา อินทรนุช
62033015994 นางจันทนา ตันทอง
62033015995 นางสาวทินมณี จันทรวรานนท�
62033015996 นายจิรวุธ สุภาพงษ�
62033015997 นายวัชรพล ทิพานําชัย
62033015998 นางสาวเย็นฤดี โคนอก
62033015999 นายวัฒนะ วัดรอดเพ็ชร�
62033016000 นางสาวสุกัญญา ทองอิ่ม
62033016001 นางสาวณีรนุช ยังอยู+
62033016002 นางสาวฐาปนี สุวรรณรังษี
62033016003 นางสาววรรณรัตน� พรมส=มซ+า
62033016004 นางสาวเกศวดี พานทอง
62033016005 นางสาวอชิรญา ช=างทอง
62033016006 นางสาวเนาวรัตน� ป?ดทอง
62033016007 นายมงคล ทัศนานุกุลกิจ
62033016008 นายนฤดล อยู+ชมบุญ
62033016009 นางสาวเจนจิรา สุวรรณดี
62033016010 นางสาวชนกนันท� สังข�กระแสร�
62033016011 นางสาวพัชรี ถันเฝRา
62033016012 นางสาวกาญจนา สุขสราญ
62033016013 นางสาวลัดดาวัลย� สวดโสม
62033016014 นางสาวพรนภัส เรืองวงศ�
62033016015 นางสาวสุชาวดี ธรรมศิริ
62033016016 นางสาวโชติกานต� สิงห�แก=ว
62033016017 นายธนาคาร ศรีสัญญา
62033016018 นายอําพัน สมศรี
62033016019 นางสาวจิรนันท� ชูอรุณ
62033016020 นางสาวปราญชลี โม+มาลา
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62033016021 นางสาวประไพ สกุลวงศ�
62033016022 นางสาวฟRา สุวรรณเหม
62033016023 นางกฤติยาภรณ� สุวรรณประทีป
62033016024 นางสาวจิตติมา อินทร�แปลง
62033016025 นางสาวชนัดดา ชนะเลิศ
62033016026 นางสาวไพเราะ ศิริสวัสด์ิ
62033016027 นางสาวนิลทรัศม์ิ สุวรรณจักรา
62033016028 นางสาวสโรชินี เลี้ยงศิริประเสริฐ
62033016029 นายพลสิทธ์ิ ยางนิยม
62033016030 นางสาวศิริพร บุญหลง
62033016031 นายคมน�ณัฏฐ� ปานเจริญกุล
62033016032 นางสาวยุวมล จ๋ินเนียม
62033016033 นางสาวรักชนก พุทธผล
62033016034 นายธนพล กําไลแก=ว
62033016035 นายกวีรักษ� สีมาปทุม
62033016036 นางสาวจิรประภา สดใส
62033016037 นายณัฐวุฒิ แหวนเพ็ชร�
62033016038 นางสาวพรทิพย� น=อยเหมือนพันธุ�
62033016039 นายธนากร แม=นพรม
62033016040 นางสาวเสาวลักษณ� ห=วยหงษ�ทอง
62033016041 นางสาวชลาลัย ชูศูนย�
62033016042 นางวีรยา ลิ้มจ้ีจง
62033016043 นางสาววิรัลนุช อึ้งรังษี
62033016044 นางสาวกนกพร ชั่งทอง
62033016045 นางสาวณัฎฐณิชา อภิรังสิมันต�
62033016046 นางสาวภัทรสุดา จิตรมา
62033016047 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมสะอาด
62033016048 นางสาวทักษรา ภูวธนฤทธิกุล
62033016049 นางสาวกชพร เกลี้ยงขาว
62033016050 นางสาวจันทร�เพ็ญ จันเรือง

หน=า 535 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033016051 นางสาวสุประภา ช=างโต
62033016052 นางสาวธนิษฐา พิรุฬห�สุขเกษม
62033016053 นางสาวสุฑารัตน� เจริญทรัพย�สันติ
62033016054 นายพงศ�บวร แตงตาด
62033016055 นายณัฐพล จักรน=อย
62033016056 นายสุรเดช สังเอม
62033016057 นางสาวศิริกัญญา ศรเดช
62033016058 นางสาวอภิษฎา ทองผา
62033016059 นางสาวณัฐกานต� เทพสง
62033016060 นางสาวศิริขวัญ ธรรมสาลี
62033016061 นายพีระวัฒน� สงคราม
62033016062 นางสาวชิสา เรืองแสงอร+าม
62033016063 นายภานุวัฒน� ไผ+สมบูรณ�
62033016064 สิบเอกสิทธิชัย ขันธ�เครือ
62033016065 นางสาวรมิดา กรีธาธร
62033016066 นางสาวชุติกาญจน� แสงโรจน�สกุลชัย
62033016067 นางสาววิศนี ทีฆายุทธสกุล
62033016068 นางสาวอรอุมา บุญรอด
62033016069 นายพงศธร ภูหม่ืน
62033016070 นางสาวณัชชา พบสุภาพ
62033016071 นายพัฒนะศักด์ิ กิติภาวงค�
62033016072 นางสาวนูรีฮัน ลาเตBะ
62033016073 นางสาวฉวีวรรณ ศิลปพงษ�
62033016074 นางสาวจุฑารัตน� สิทธิสาร
62033016075 นายนันทชัย โนทะยะ
62033016076 นายณธน โพธ์ิเถ่ือน
62033016077 นางสาวธนารีย� โชติมูล
62033016078 นางสาวนภาพร ชุนตระกูล
62033016079 นางสาววิชุดา ปาลวิสุทธ์ิ
62033016080 นายกัมปนาท แสงสด

หน=า 536 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033016081 นางสาววรรณพร เรือนเงิน
62033016082 นางสาวสุวนีย� กุลวาไชย
62033016083 นายขวัญชัย พัดเกร็ด
62033016084 นางสาวสุภารัตน� จํานงค�ทอง
62033016085 นางสาวญาดา พันธ�แตง
62033016086 นางสาวนพเก=า มณฑา
62033016087 นางสาวบังอร ขันทองคํา
62033016088 นางสาวรวิวรรณ หนูเทียน
62033016089 นายดนุพล พลทวี
62033016090 นางสาวกมลวรรณ ขําอิ่ม
62033016091 นายธีรพล แสงทอง
62033016092 นางสาวปวีณา สุวรรณโณ
62033016093 นางสาวโสพิรา จันทร�เส=ง
62033016094 นายปุณยวัจน� วงษ�วสุวัต
62033016095 นายศตวรรษ ลูกอินทร�
62033016096 นางสาวแพรวพรรณ หัวใจม่ัน
62033016097 นางสาวภัทราพร พงศ�ศิริวิวัฒน�
62033016098 นางสาวเบญจมาศ สิทธิยา
62033016099 นางสาววรรณนภา เวชการ
62033016100 นางสาวนัดดา อุ+นเมือง
62033016101 นายธนพล สุวรรณศรี
62033016102 นางสาวณัชชา แพร+อําพา
62033016103 นางสาวศรัณยา โพธ์ิงาม
62033016104 นางสาวศุทธิกา ทองใบ
62033016105 นายพีรพงศ� อินภมร
62033016106 นายวัชระ พราหมมนัส
62033016107 นางสาวอาภาวรรณ ปMยนุสรณ�
62033016108 นายกรกฎ อุชชิน
62033016109 นางสาวทิพาพร จอมเกตุ
62033016110 นายอดิศักด์ิ เสนาบุตร
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62033016111 นางสาววรรธนะ สวัสด์ิวงษ�
62033016112 นางสาวปาริชาต โชคอุตสาหะ
62033016113 นางสาวชุติปภา พรประสิทธ์ิ
62033016114 นายยุรนันท� โนนศิริ
62033016115 นางสาวณัฐิกาญจน� รอดคง
62033016116 นายอภิเดช ไล=เลิศ
62033016117 นางสาวศุภรัตน� สาครขํา
62033016118 นางสาวเจนจิรา อาจหาญ
62033016119 นางสาวนิศาชล พราหมณ�ทอง
62033016120 นางสาวอรยา ยินดี
62033016121 นางโชติรส ภิรมย�รักษ�
62033016122 นางสาวสําราญ หลวงละ
62033016123 นางสาวจิตรา สืบบุก
62033016124 นางสาวเบญญาภา สวนโต
62033016125 นางสาวสินิทธา ปOองทรัพย�
62033016126 ว+าที่ร=อยตรีพิษณุ สลับเขียว
62033016127 นางสาวธนวรรณ ทองเกิด
62033016128 นายวัชระ นุชกระแส
62033016129 นางสาวพัชรี เนียมทอง
62033016130 นางสาวสุกัญญา ขุนประเสริฐ
62033016131 นางสาวธนวรรณ เปPSยมปาน
62033016132 นางสาวบุปผา ก=อนนวน
62033016133 นางสาวอรปรียา ฆ=องน=อย
62033016134 นางสาวสุพัตรา สะลาคํา
62033016135 นางสาวบงกช บุญลบ
62033016136 นางสาวสุดารัตน� ฝุOนละออง
62033016137 นางสาวจรรยพร แย=มพินิจ
62033016138 นางสาวจารุวรรณ พลับพลา
62033016139 นายวิเชฐ ดํานงค�
62033016140 นายกรณัฐ สําราญภูมิ
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62033016141 นางสาวกาญจนา ปานโรจน�
62033016142 นางสาวสุรีพร ภมรพล
62033016143 นางสาวภพรรัต เรืองโฉม
62033016144 นางสาวสุมาลี บรรยงกิจ
62033016145 นางสาวหัทยา บุญเกิด
62033016146 นางสาวจิตชญา ดวงสุวรรณ
62033016147 นายธาดา หลงมา
62033016148 นางสาวสาธกา จอมทอง
62033016149 นางสาวณัฐนันท� เปรมาสวัสด์ิ
62033016150 นายประวิทย� ต้ังอยู+ดี
62033016151 นางสาวจตุพร สุวรรณบุตร
62033016152 นางสาวสุพรรณี พรายสี
62033016153 นางสาวพิริยา แสงเดช
62033016154 นายธนา พากเพียร
62033016155 นางสาวบุษฎี จงเพ่ิมวัฒนะผล
62033016156 นางสาวกรกนก ดําครุฑ
62033016157 นางสาวภัทราวดี ช=างหว+าง
62033016158 นางสาวณัฐินี เงินประเสริฐ
62033016159 นายไธพัตย� ตาทอง
62033016160 นางสาวสุภาพร ธรรมศร
62033016161 นางสาวรัชนู ไทรสังขชวาลพร
62033016162 นายกฤษดา พานิชวงษ�
62033016163 นางสาวอินทิพร ผดุลย�ศิลปW
62033016164 นางสาวจารุวรรณ วงศ�เขียว
62033016165 นางสาวชลธิชา ลัดดากลม
62033016166 นางสาวมิรันตี ขุนพินิจ
62033016167 นางสาวกัญญณัฐ ชูไธสง
62033016168 นายกิตติศักด์ิ นามทิพย�
62033016169 นางสาวอรดี บุญเดช
62033016170 นายณรงค�เดช จันทร�โท
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62033016171 นางสาวชวัลรัตน� สมานทรัพย�
62033016172 นายภูวนาท มูสิกะ
62033016173 นางฉัตราภรณ� สว+างศรี
62033016174 นางสาวกฤษดา อ+อนแช+ม
62033016175 นางสาวฐิติมา ฝอยทอง
62033016176 นายมนตรี หมวดเมือง
62033016177 นางสาวเสาวณีย� แอบเพชร
62033016178 นางสาววรรณนิภา กลิ่นอ+อน
62033016179 นางชุติมา ดําขํา
62033016180 นางสาวนภัสสร วัฒนเบญจโสภา
62033016181 นางสาวพิชญ�นรี กลิ่นสมหวัง
62033016182 นายดิเรกฤทธ์ิ แสงโชติ
62033016183 นายถาวร พินิจมนตรี
62033016184 นายยุทธการ แสงศรี
62033016185 นางสาวเกวริน พิเศษสินธ�
62033016186 นายสริต แก=วประชุม
62033016187 นายนครินทร� ตันตระกูล
62033016188 นายณัฐสิทธ์ิ จันทร
62033016189 นางสาวมนพร กิตติพงษ�
62033016190 นางสาวกาญจนา นุชแทน
62033016191 นางสาวกัญญณัช ม่ิงเจริญ
62033016192 นางสาวพิชญาภรณ� อิ่มจิตต�
62033016193 นางสาวรัตติกาล ชูประพันธ�
62033016194 นางสาวปาจารีย� สุขสมาน
62033016195 นายบดินทร� ภักดีโชติ
62033016196 นายบรรหาร มาเวหา
62033016197 นางสาวจันทร�พิมพ� ห=วยทรายทอง
62033016198 นายสิทธิโชค อยู+อินทร�
62033016199 นางสาวอนุศรา ศรีประจันทร�
62033016200 นายพลวัต ระย=าแก=ว
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62033016201 นางสาวสุนิสา ทอทอง
62033016202 นางสาวอันธิกา สระทองปลั่ง
62033016203 นางสาวอาริษา สุขสี
62033016204 นางสาวหนึ่งฤทัย พวงสีดา
62033016205 นางสาวศิมาภรณ� ห=อยมาลี
62033016206 นางสาวสุดารัตน� ทองวิเศษ
62033016207 นางสาวอารยา โพธ์ิศรี
62033016208 นายชนุตม� สว+างวัฒนเศรษฐ�
62033016209 นางสาวจุไรวรรณ ตองเต
62033016210 นางสาวอรพรรณ ซาเสน
62033016211 นายนันทชัย พรหมศรี
62033016212 นางสาวจรัสพร พัดชื่น
62033016213 นางสาวปรียาภรณ� ธรรมโชติ
62033016214 นางสาวเปมิกา แสงวิเชียร
62033016215 นายณัฐดนัย ปุOนแก=ว
62033016216 นายสมโภชน� ประพันธเทวา
62033016217 ว+าที่ร=อยตรีหญิงพัชรีพร แก=วเอียด
62033016218 นางสาวกรองทอง ถํ้าแก=ว
62033016219 นายนที กิจเรืองโรจน�
62033016220 นางสาวอารีรัตน� มณฑาทอง
62033016221 นางสาวสุธีรา รุ+งโรจน�มหาชัย
62033016222 นายจตุรนต� คูพัฒนานนท�
62033016223 นางสาวดลนภา แย=มศักด์ิ
62033016224 นายอาภรณ� ชุ+มเชื้อ
62033016225 นางสาวกัลยรัตน� ปRานสะอาด
62033016226 นายธีรวัฒน� แจBดนาลาว
62033016227 นายธรรมนูญ ออดรพ
62033016228 นางสาวขนิษฐา เกิดศรี
62033016229 นางสาวกาญจนาพร เชียงคํา
62033016230 นางสาววรรณวิสา หมู+เฮง
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62033016231 นายสมเกียรติ พันธุ�แตง
62033016232 นางสาวอัจฉริยา รังสิริ
62033016233 นางสาวมัทยา พลเวียง
62033016234 นายสมิทธ� นิยะสม
62033016235 นางสาวนัชชา ทองปP@
62033016236 นายพฤทธ� พุทธชาติ
62033016237 นางสาวณภัทร ทรัพย�มา
62033016238 นายทวิภพ ก่ิงพลอยเดิม
62033016239 นางสาวนฤภรณ� ไทรย=อย
62033016240 นางสาวกมุทพร โนวาฤทธ์ิ
62033016241 นายนัฐพงษ� กรรณิกา
62033016242 นางสาวสุรางคณา อ+อนสมบูรณ�
62033016243 นางสาวกมลชนก เจริญชัยชาญกิจ
62033016244 นางสาวชุลีพร ชาติดี
62033016245 นายธนโชติ แจ+มใส
62033016246 นางสาวสุนิสา กลิ่นพุฒซ=อน
62033016247 ว+าที่ร=อยตรีนครินทร� บุญญะบุญ
62033016248 นางสาวพีรดา จันทร
62033016249 นายยุทธนา ตีรถะ
62033016250 นางสาวชาลินี มณีแดง
62033016251 นางสาวแพรวพรรณ ม+วงแตง
62033016252 นางสาวพณิชญา แจBดนาลาว
62033016253 นางสาวศรัญญา เรืองสว+าง
62033016254 นางสาวอลิสา ศรเพ็ชร
62033016255 นางสาววิลาวรรณ บัวนิล
62033016256 นางสาวจินตนา แยกผิวผ+อง
62033016257 นางสาวกัลยา ชาวนาห=วยตะโก
62033016258 นางสาวกรรณิการ� โคฮุด
62033016259 นายนาวิน เข่ือนแก=ว
62033016260 นายชวนาถ สุทธิสาร
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62033016261 นางสาวศรียุดา แปRนน=อย
62033016262 นายอนุชา ศรีแก=ว
62033016263 นางสาวพิมพลอย สุภาถิน
62033016264 นายสุรพร ละออ
62033016265 นายณรงค�ฤทธ์ิ ศรีพลกรัง
62033016266 นางสาวลักขณา สภาชัย
62033016267 นางสาวจิตรทิพย� เพ็ชรเที่ยง
62033016268 นางสาวธนพร ศรีเมฆ
62033016269 นางสาวฐิติยา พ่ึงอุทัย
62033016270 นายปวีณ ฮวดค+วน
62033016271 นางสาวกาญจนี พันธุ
62033016272 นางสาวธวัลรัตน� กํามา
62033016273 นางสาวสุดารัตน� แก=วนันท�
62033016274 นางนฤมล สกุลป?กษ�
62033016275 นางสาวเสาวลักษณ� ศิลตระกูล
62033016276 นางสาวจิตติมา บุญเล็ก
62033016277 นางสาวกุลกนิษฐ� สิงห�แก=ว
62033016278 นายนิรันดร� ตันธนสุนทร
62033016279 นางปาลิตา แจ=งชัดใจ
62033016280 นายธวัชชัย รวมสุข
62033016281 นางสาวนฤมล ทองสําฤทธ์ิ
62033016282 นายศุภพร ภาวะดี
62033016283 นางสาววรรณนิศา ภาโสม
62033016284 นางสาวหทัยชนก คําเสียง
62033016285 นายวรพล สุขิโต
62033016286 นางสาวขวัญมนัส กล=าหาญ
62033016287 นายปฐมพงษ� คุมพล
62033016288 นางสาวกีรตี บัวซ=อน
62033016289 นางสาวธิดารัตน� ฟุOมเฟYอง
62033016290 นางสาวพัชรวรรณ กลิ่นชะเอม
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62033016291 นายปกรณ� จีโปRง
62033016292 นายคณธัช ชินวงศ�
62033016293 นางสาวอนันตญา ถึงถาวร
62033016294 นางสาวคุณามัย พงษ�ศรีเจริญสุข
62033016295 นายทรงวุธ ยอดประเสริฐ
62033016296 นางสาวเพ็ญพิชชา สุขาภิรมย�
62033016297 นายสุขวิทย� ศิโรรัตนพาณิชย�
62033016298 นายจักรวาล จันทวงษ�
62033016299 นางสาวทาริกา ตุ=มเล็ก
62033016300 นางสาวณัฐพร สุขสงวน
62033016301 นายชัยชนะ หงษ�ทอง
62033016302 นายจักรกฤษณ� สุกกํ่า
62033016303 นางสาวสุนิสา ศรีทะรัง
62033016304 นางสาวสิริวิมล ศิริทรัพย�
62033016305 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยโรจน�นิพัฒน�
62033016306 นายอนันต� สุวรรณสิน
62033016307 นางสาวจุฑามาศ แสงกล+อม
62033016308 นางสาวสิรินภา ใจเปPSยม
62033016309 นางสาวพิมพ�วลัญช� มาโต
62033016310 นายวรพัฒน� สุวรรณไตร
62033016311 นายนนทพัทธ� มีคุณสุต
62033016312 นางสาวพิมอุษา แซ+อึ้ง
62033016313 นางสาวสุทธิชา แก=วคัลณา
62033016314 นายธีระศักด์ิ นัททีทอง
62033016315 นางสาวกานต�ยุพน แก=วเกิด
62033016316 นางสาวจุฑามาศ โตโสม
62033016317 นางสาวจิตรา สูตรประจันทร�
62033016318 นางสาวจารุวรรณ ศิริรัตน�
62033016319 นางสาวนภาพร กมลแสน
62033016320 นางสาวศุภกานต� แสงส+องฟRา
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62033016321 นางสาวชนิสรา ชมภูวงศ�
62033016322 นางสาวนาตญา เสืออบ
62033016323 นายสุริยะ วรวิทย�
62033016324 นายพิพัฒน� จิววราพร
62033016325 นายเสถียรพงษ� บัวเกตุ
62033016326 นางสาวกรรณิการ� สว+างรัตน�
62033016327 นางสาวป?ฎติยา สาตรแสงนุช
62033016328 นางสาวจริยา ธัญญเจริญ
62033016329 นางสาวชุษณา กรรณเทพ
62033016330 นางสาวแสงเดือน สินธะวงศ�
62033016331 นายวุฒิพร พรพุทธศรี
62033016332 นางสาวรัชดากรณ� มงคลทิพย�
62033016333 นางสาวชุติกาญจน� รุ+งเรืองด=วยบุญ
62033016334 นางสาวจิราวรรณ มลิวรรณ
62033016335 นางสาวพัชราภรณ� เพ็ชรสีม+วง
62033016336 นายมนัสวี ปานทรัพย�
62033016337 นายชุษณะ รัชตรังสี
62033016338 นางสาวสิริพร จวงใจดี
62033016339 นางสาวฐิตาภรณ� ปMติรัตน�
62033016340 นางสาวประภาพร แสงประทิน
62033016341 นางสาววรัญญา ธิใจ
62033016342 นางสาวรัตน�ใจ ใจมุ+ง
62033016343 นางสาวสุรีย�พร ทวนทอง
62033016344 นางสาวอภิญญา ภู+คง
62033016345 นางสาวลักษิกา เกิดเครือ
62033016346 นางสาวนันทิดา อบเชย
62033016347 นายกนกศักด์ิ ทองกลิ่น
62033016348 นางอิสรียา เทียนสว+าง
62033016349 นางสาวศิริมา พวงทองทับ
62033016350 นายประสาน นิธิพงศ�พันธุ�
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62033016351 นางสาวศิริพร สงฆ�มีสุข
62033016352 นางสาวสุพรรณณี รุ+งสว+าง
62033016353 นางสาวกิตติยา ศรีเรือง
62033016354 นางสาวสุพิชฌาย� จุนเจือ
62033016355 นางสาววิภาวี ปาละจิน
62033016356 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณจินดา
62033016357 นางสาวภัสสร�ศศิร� ชินจอหอ
62033016358 นางสาวณัฐชา สวัสดีผล
62033016359 นางสาวโยษิตา ปริตตะพงศาชัย
62033016360 นางสาวสุพัตรา ทรงเจริญ
62033016361 นายณัฐสุพัฒน� แก=วสุขแท=
62033016362 นายธงชัย เชื้อรามัญ
62033016363 นางสาวฐิติรัตน� ประคองศิลปW
62033016364 นางสาวศิรประภา มาตสารี
62033016365 นางสาวอภิญญา ญาติพันธ�
62033016366 นางสาวเปาะห�นูรีซัน สาและ
62033016367 นางสาวเทพนารี ทับชม
62033016368 นางสาวธิดารัตน� ศักด์ิชุมพล
62033016369 นายเกรียงศักด์ิ บุณยเพ็ญ
62033016370 นางสาวนันทวรรณ บุญนันท�
62033016371 นางสาวแคทรียา กอนสีลา
62033016372 นายณัฐวุฒิ สําเภาเงิน
62033016373 นางสาวมิลตรา บัวเผื่อน
62033016374 นางสาวนฤมล พรมณีวรรณทวี
62033016375 นางสาวฐานิกา สงคราม
62033016376 นางสาวจิรนันท� พุทธชาติ
62033016377 นายบุญทวี เอกพงษ�
62033016378 นางสาวกัณฐิกา เหมเกิด
62033016379 นายไมตรี ไทรสังขกมล
62033016380 นางสาวฉวีวรรณ สีทองสุก
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62033016381 นายนันทวุฒิ พิมพ�สะอาด
62033016382 นางสาวศศิธร ปMSนสุวรรณ
62033016383 นายธวัชชัย ล=อแก=วมณี
62033016384 นายสิทธิชัย สุขเพ็ง
62033016385 นายสมพงค� จันทร�เส=ง
62033016386 นางสาวบุษยา เพ่ิมทรัพย�
62033016387 นายชนินทร� อุทยาน
62033016388 นายฉัตรมงคล ยางสวย
62033016389 นางสาวปรียาภรณ� สุวรรณยุคบดิน
62033016390 นางสาวเบญจพร เช็งศรี
62033016391 นายกฤษณะ วีรเชาว�กรกุล
62033016392 นายพิทยาธร ธิชาญ
62033016393 นายธนัช เฟYSองฟู
62033016394 นางสาวฉัตรธิดา ร+วมดี
62033016395 นายวีระชาติ ชุ+มพาลี
62033016396 นางสาวอุษณา พุ+มกร
62033016397 นางสาวอรสา อุปเสน
62033016398 นายสรวิศ ปลัดสิงห�
62033016399 นางสาวศศิธร สีภูทอง
62033016400 นางสาวปMยะพร แจ+มแสง
62033016401 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมมงคล
62033016402 นายธานินทร� ทวีชื่น
62033016403 นายจีรพัฒน� กุลธนวิวัฒน�
62033016404 นายนฤนาท สุนเจริญ
62033016405 นางสาวปนัดดา จะแจ=ง
62033016406 นางสาวธนพรรณ ทิบุญ
62033016407 นายภูวนาถ กลัดตลาด
62033016408 นางสาววิสิษฐา ตัณฑะเตมีย�
62033016409 นางสาวกรองแก=ว กันคล=าย
62033016410 นางสาวณัชพร แช+มช=อย
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62033016411 นางสาวธัญวรัตม� ม+วงทอง
62033016412 นางสาวฐิติมา มีสมบัติ
62033016413 นางสาวสุวิมล ผาติวัฒน�
62033016414 นางสาวพรรัตน� ชุนถนอม
62033016415 นางสาวสินีนาฎ เจริญบุตรานนท�
62033016416 นายสว+างพงษ� วรรณมณี
62033016417 นางสาววิรตา มงคลการ
62033016418 นางสาวศิริวรรณ สีกาหลง
62033016419 นางสาวสุนันทา พลายระหาร
62033016420 นางสาววิภาวี มาคล=าย
62033016421 นางสาวสาวิตรี ชูชาติ
62033016422 นางสาวนิศารัตน� ประทุมแก=ว
62033016423 นางสาวนุชอนงค� สืบด=วง
62033016424 นางสาวชนัฏดา สุขป?น
62033016425 นางสาวจันทศิริ พรานเจริญ
62033016426 นางสาวเกตุวดี เยสูงเนิน
62033016427 นางสาวยุพาวรรณ สอนใจ
62033016428 นางสาวศศิกานต� หุ+นประกอบกิจ
62033016429 นางสาวเบญจพร สาลีกุล
62033016430 นางสาวจุฬารัตน� ศรีวิเศษ
62033016431 นายฉัตรมงคล เรืองรัมย�
62033016432 นางสาวพรพิมล คนใหญ+
62033016433 นายป?ฐกรณ� เมตตาริกานนท�
62033016434 นางสาวไอลดา เหล+ากสิกิจ
62033016435 นางสาวกาญชนา ชิดเอื้อ
62033016436 นายสุรชัย ย้ิมประเสริฐ
62033016437 นายอัมรินทร� รูปสูง
62033016438 นางสาวพิชชา ซุ+นทรัพย�
62033016439 นางสาวเบญจวรรณ มีหิรัญ
62033016440 นางสาวพัชราภา นาธงชัย
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62033016441 นายตุลวิทย� ใจหม่ันเพียร
62033016442 นางสาวจารุวรรณ ถ=วยทอง
62033016443 นางสาวทิพย�มณี ถ่ินวงษ�แอ
62033016444 นายชัยวัฒน� ใจม่ัน
62033016445 นางสาวปMยะนุช ซ่ือสัตย�
62033016446 นายธนาธร เลิศโรจนชูสิทธ์ิ
62033016447 นางสาวนพวรรณ สงวนสุด
62033016448 นางสาวทิพย�วารี นุ+มสิน
62033016449 นางสาววัลภา แหยมสกุล
62033016450 นางสาวพิลาวรรณ เครือวัลย�
62033016451 นางสาวสุธินี ศรีอัมพร
62033016452 นางสาวอุษณี เกาะน=อย
62033016453 นายธีรภัทร พรหมจรรย�
62033016454 นายก+อพงศ� ศรีวิบูลย�
62033016455 นายนพพล แท+นทรัพย�
62033016456 นางสาวเปรมณัช บุญรัตน�
62033016457 นางสาวปาจรีย� จันทร�น=อย
62033016458 นางสาวอนุศรา นิจจันทร�พันศรี
62033016459 นางสาวป?ญจรัตน� คิดฉลาด
62033016460 นางสาวจุไรรัตน� พรมพากล
62033016461 นางสาวณิชชา ชัชญาพิสิฐ
62033016462 นางสาวสุวธิดา ศรจันทร�
62033016463 นางสาวบุณยานุช รุ+งรัตน�
62033016464 นางสาวปณิดสรา กันอรุณ
62033016465 นางสาวนาตยา วรกิติโอภาส
62033016466 นางสาวจิราภรณ� ธรรมนุส
62033016467 นายอัครพล ทองแท=
62033016468 นางสาวเสาวภา ผ+อนผัน
62033016469 นางสาวณฆศร ไทยสามเสน
62033016470 นางสาวสุนีย� ทิมทอง
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62033016471 นางสาวจิตินันท� กระแจะเจิม
62033016472 นางสาวศิริวรรณ ณ นคร
62033016473 นางสาวฉัตรศรินทร� เสถียรดี
62033016474 นางพรทิพย� บุญสุขเกิด
62033016475 นายศุภวิชญ� อ+วมภมร
62033016476 นายคทาธร จิตต�งามขํา
62033016477 นายกฤษณะพงศ� จันทร�สุริยะ
62033016478 ว+าที่ร.อ.นพดล ขันโท
62033016479 นางสาวบุปผา ทรัพย�สมบูรณ�
62033016480 นายอนันต� สาหร+าย
62033016481 นายปณตพันธ� ทองเสมาพันธ�
62033016482 นางสาวกนกพร ถวายเชื้อ
62033016483 นางสาวสุพิทยา กองเอียด
62033016484 นางสาวดวงพร เกิดเจริญ
62033016485 ว+าที่ร=อยตรีหญิงจุฑาทิพย� บุญยก
62033016486 นางสาวนิภาภรณ� โชคลาภ
62033016487 นางสาวงามทิพย� จิตรคํา
62033016488 นางสาวณัฐธิดา รุ+งเรือง
62033016489 นางสาวกนกพร ธรรมวิจิตรกุล
62033016490 นายพีรพัฒน� กําไลแก=ว
62033016491 นางสาวสิรินาถ ฤทธ์ิธา
62033016492 นางสาวรัชดาวัลย� รัศมีวิศิษฎ�ป?ญญา
62033016493 นางสาวชุณีรัตน� คงสาย
62033016494 นางสาวปMยนันท� กาฬโชติ
62033016495 นางสาวอาจารี พงษ�พยัคฆ�
62033016496 นายฉัตยา จันทร�ภักด์ิ
62033016497 นายศรัทธา เพชรจู
62033016498 นางสาวมาลัยทอง คํานนท�
62033016499 นางสาวสุปรียา รุ+งเจริญ
62033016500 นางสาวพิมพ�ผกา สามบุญลือ
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62033016501 นางสาวกมลวรรณ จําปาพันธ�
62033016502 นางสาววชิรา มีกุศล
62033016503 จ.ส.ต.ประสงค� เสียงใหญ+
62033016504 นางสาวมณีรัตน� สว+างโคกกรวด
62033016505 นางสาวจิรัฐติกาล แตรสังข�
62033016506 นางสาวธีราพัทธ� เหลืองตระกูล
62033016507 นางสาวกัลยา พ่ึงธรรม
62033016508 นางสาวสราลี รักเนตรสาคร
62033016509 นายอิสระ แก=วรัตนภัทร�
62033016510 นางสาวพัชรี ดาวเรือง
62033016511 นายเอกฤกษ� วินยาคูณ
62033016512 นางสาวพัชริดา แฝงพุต
62033016513 นางสาวเขมะสิริ แสงรอด
62033016514 นางสาวนัฐฐา ขําพระบุตร
62033016515 นางสาวสุณารินทร� คํากองแก=ว
62033016516 นางสาวณัฏฐา ฉํ่าตาก=อง
62033016517 นางสาวรวิสรา เย็นวารี
62033016518 นางสาวณัฐกาน พรมนุชาธิป
62033016519 นางสาวพิมพ�วลัญ ไทยเจียม
62033016520 นางสาวจิตสุภา พันธ�บัว
62033016521 นางอัจจิมา พรประเสริฐ
62033016522 นางสาวณฐมลวรรณภ� ทรัพย�เทิม
62033016523 นางสาวสิรีธร เอื้อจุฑามณี
62033016524 นางสาวชฎาพร ลิ้มสมบูรณ�
62033016525 นางสาวสุดารัตน� สังข�แก=ว
62033016526 นายอนุพงษ� แสงหว=า
62033016527 นายณัฐพงศ� จันทร�น=อย
62033016528 นายสิวะ จําปาทอง
62033016529 นายอนุสรณ� โค=วถาวร
62033016530 นางสาววรรษัตรี เจรจา
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62033016531 นายเกษมสันต� จันทะนี
62033016532 นางสุกัญญา หนูน=อย
62033016533 นายกาญจนสิทธ์ิ นาคินทร�
62033016534 นางสาวมีนธิรา อยู+เย็น
62033016535 นางสาวอิงอร ทองประเสริฐ
62033016536 นางทัศน�ลักษณ� อติวงศ�ธาดา
62033016537 นางสาวอรวรรณ ไตรบุญ
62033016538 นายคุณากร มณีวุฒิวรสกุล
62033016539 นางสาวภรภัค สุขเกษม
62033016540 นางสาวนริศา มานาง
62033016541 นางสาววัชราภรณ� รังสิโยพาส
62033016542 นางสาวนลิน ชวนอยู+
62033016543 นายฐิติวัฒน� สายมาอินทร�
62033016544 นางสาวฐนิสา อิสริยวัชรากร
62033016545 นางสาวสาวรีย� วังกุ+ม
62033016546 นางสาวนิภา สุขสวัสด์ิ
62033016547 นางสาวกันยา แสนยาเจริญกุล
62033016548 นายนันท�วุฒิ ยวงเงิน
62033016549 นายวทัญQู พวงสําลี
62033016550 นายจิรวัฒน� วงศ�ใจเย็น
62033016551 นายณัฐพล นิ่มน+วม
62033016552 นางสาวนฤมล ใจกล=า
62033016553 นางสาวแพรวา ดีมงคล
62033016554 นายภัทรพงศ� บุรีแก=ว
62033016555 นางสาวศิริพร ไชยเลิศ
62033016556 นางณัฐาพร กาลวิบูลย�
62033016557 นางสาวสุรีรัตน� เอกวัตร
62033016558 นายวชิระ บุตรน้ําเพชร
62033016559 นางสาวเหมือนฝ?น สินธนู
62033016560 นางสาวสมรักษ� พรมแย=ม
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62033016561 นางสุภัคสินี ศรีมันตะ
62033016562 นางสาวสุภาพร เบ็ญจขันธ�
62033016563 นางสาวภรณ�ฑิตติ ปRอมปราณี
62033016564 นางสาวศิริรัตน� วันเพ็ง
62033016565 นางสาวขวัญเมือง บุตรพุ+ม
62033016566 นายภานุพงษ� สังข�สี
62033016567 นางสาวแสงเดือน ย้ิมแย=ม
62033016568 นางสาวจารีรัตน� รสดี
62033016569 นางสาวศุภานัน นามใจ
62033016570 นายไกรวิชญ� เรืองสุข
62033016571 นางสาวสุคันธา จีนอ่ํา
62033016572 นางสาวทิพย�รัตน� ฉิมพาลี
62033016573 นางสาวกาญจนา ใจนุ+ม
62033016574 นางสาวแพรวพรรณ กุลกิตติโกวิท
62033016575 นางสาวธันย�ชนก วงศ�เศรษฐกุล
62033016576 นางสาวธันยชนก งามขํา
62033016577 นางสาวธัญญพัฒน� โสขุมาวิไล
62033016578 นางสาวภาพตะวัน ปรางจันทร�
62033016579 นายธนพงษ� งามเพียร
62033016580 นางสาวพัชรีภรณ� คุณสุทธ์ิ
62033016581 นางสาวกษมา สถิตย�ทรัพย�
62033016582 นางสาวธัญญลักษณ� สังข�ด=วง
62033016583 นายพทัยเทพ จือจํา
62033016584 นางสาวนีรชา เอี่ยมโซBะ
62033016585 นางสาวณิญา สุริวงษ�
62033016586 นางสาววัชราภรณ� วงศ�สุวรรณ
62033016587 นายไกรวิชญ� แสงรัตนะกุล
62033016588 นายชนมภช ลิขิตเจริญ
62033016589 นางสาวอาซียBะห� เงาะตาลี
62033016590 นางสาวสุรีพร ทองพิราม
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62033016591 นางจุฑามาศ สมพงษ�
62033016592 นางสาวธนพรรษ ฤทธ์ินุ+ม
62033016593 นางกาญจนา เนื้อนิล
62033016594 นายสิทธิศักด์ิ จีนพงษ�พันธุ�
62033016595 นางวิไลวรรณ ไชยวงษ�
62033016596 นางสาวนัทธญากร ทันการ
62033016597 นางสาวรุ=งนภา หวานไข+แก=ว
62033016598 นางสาวอุดมศรี แดงดี
62033016599 นางสาวกรกช ฉัตรทัณต�
62033016600 นางสาวอภิชญา ผลมีศักด์ิ
62033016601 นายอนุชา อนันทสุข
62033016602 นางสาวภัคสุภร น+วมมะโน
62033016603 นายธิติวุฒิ ปานลา
62033016604 นางสาวอารยกร ขัดอิน
62033016605 นางสาวกมลชนก ชูเนียม
62033016606 นางสาวณปภัช โกษา
62033016607 นางสาวพิณวดี พ่ึงประชา
62033016608 นางสาวณัฐวัน คงทวัน
62033016609 นางสาวกาญจนา พันธุ
62033016610 นางสาววทันยา นาโค
62033016611 นางสาวอภิชญา ปานประทีป
62033016612 นางสาวกมลวรรณ ยิบประดิษฐ�
62033016613 นางนงนุช จันทศรี
62033016614 นางสาวรัตติภรณ� ภูบาล
62033016615 นางสาวอรัญญา สุขนก
62033016616 นางสาวมณีพรรณ ทัสสโน
62033016617 นายสงกรานต� มีเพ็ชร
62033016618 นายธนากรณ� บุญลือ
62033016619 นางสาววนัสนันท� กันทัง
62033016620 นางสาวกรกฏ ทับทอง
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62033016621 นายเอกลักษณ� วิทังจีน
62033016622 นางสาวพัทธนันท� คูหามุข
62033016623 นายอานนท� มนทกานติรัตน�
62033016624 นางสาวจิราภรณ� กอวิจิตร
62033016625 นางสาวอัจฉราวรรณ กลิ่นกุหลาบ
62033016626 นางสาวชนิภา นาคทรัพย�
62033016627 นายวีระยุทธ คุณเครือ
62033016628 นายกิตตินันท� ใจมา
62033016629 นางสาวพรรณวิภา กล=ายประยงค�
62033016630 นางสาวลลิตา สําแดงพันธ�
62033016631 นางสาวตรีทิพยนิภา สายรัตนี
62033016632 นางสาวสุมารินทร� มากระจันทร�
62033016633 นางสาวรสสุคนธ� พุกนิล
62033016634 นางสาวธนัญญา ไล=เลิศ
62033016635 นางสาวนัชชา เฉ่ือยฉํ่า
62033016636 นางสาวณัฐปรียาน� บวรเจิดพงศ�
62033016637 นายทรงกลด ชินกร
62033016638 นางสาวพจมาลย� อินทุภูติ
62033016639 นางสาวปอแก=ว ท+าฉลาด
62033016640 นางสาวอามาลีนา ดอเลาะ
62033016641 นางสาววรรณรัตน� บานแย=ม
62033016642 จ+าอากาศตรีคุณานนต� วงศ�เทศ
62033016643 นางสาวศิริญลักษณ� อนันต�วราพงษ�
62033016644 ว+าที่ ร.ต.สาลินี ใจคะนอง
62033016645 นางสาวจริยาภรณ� ม+วงศรี
62033016646 นางสาวอนุสรา คํามี
62033016647 นายธรรมรัตน� สงวนงาม
62033016648 นายธีรเดช สงวนพันธ�
62033016649 นางสาวธัญชนก อุดมศักด์ิ
62033016650 นายณัฐกรณ� ทวีสุข
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62033016651 นางสาววัลลี ตาวงค�หู
62033016652 นางสาวสุธิดา โปชู
62033016653 นางสาวป?ทมา หนูทองแก=ว
62033016654 นางสาวศุภานันท� เสาร�จันทร�
62033016655 นางสาวพิมพ�พิศา ศรีขวัญใจ
62033016656 นางสาวเสาวลักษณ� โตเอี่ยม
62033016657 นางสาวยุภา เทียมพันธ�
62033016658 นางสาวยุวดี มิตรเจริญ
62033016659 นางสาวศิริลักษณ� ชิดเครือ
62033016660 นางสาวสมพิศ มาดี
62033016661 นายอําพล หลักบุญ
62033016662 นางสาวเสาวภาคย� ตงตันเผ+า
62033016663 นายธวัชชัย วิริจิตร
62033016664 นางสาวกรรณิการ� เพ็งวิสัย
62033016665 นางสาวโชติมา ครุฑสิงห�
62033016666 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทร�
62033016667 นางสาวนภัทร กลมเกลี้ยง
62033016668 นางสาวธันต�ชนก สาระรัมย�
62033016669 นางสาวรานี ศรียางคุย
62033016670 นางสาววิรัลพัชร นวมพิพัฒน�
62033016671 นางสาวชัชลี แจ=งใจ
62033016672 นางสาวปริยาภรณ� ขุนประเสริฐ
62033016673 นางสาวเบ็ญจา แสงทอง
62033016674 นายปMยะณัฐ สมคะเณ
62033016675 นางสาวขวัญฤทัย แม=นทิม
62033016676 นางสาวเมวดี ษรเกตุ
62033016677 นางสาวสุพัตรา พุทธทิพย�
62033016678 นางสาวคุณัญญา ศิริสังข�
62033016679 นางสาววรรณศิกา พรหมมา
62033016680 นางสาวจินดารัตน� เพชรรักษ�

หน=า 556 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033016681 นายเลอศักด์ิ เพาะปลูก
62033016682 นางสาวพัณณ�ชุดา นามาบ
62033016683 นายกฤษณะ แสงขํา
62033016684 นางสาวกนกวรรณ นิลสุข
62033016685 นางสาวสุกัญญา ปMSนกุมภี
62033016686 นางสาวสุดารัตน� เอี่ยมสอาด
62033016687 นายตะวัน สุดใจ
62033016688 นางสาวจินตนา สุขผล
62033016689 นายพนธกร วัชรจินดา
62033016690 ส.อ.ต+อเกียรติ ทรัพย�น=อย
62033016691 นางสาวนิรมล แซ+ต้ัง
62033016692 นายกิตติธัช จําปาทอง
62033016693 นางสาวจุฑามาศ จันทรสุข
62033016694 นางสาวนาตยา รามัญ
62033016695 นางสาวกนกวรรณ ธนูศิลปW
62033016696 นางสาวอมิตา คงอิ่ม
62033016697 นายมนต�ชัย วีระอัจฉราพรรณ
62033016698 นางสาวศิรประภา สาคร
62033016699 นายสุป?ญญา เรืองฤทธ์ิ
62033016700 นางสาวชลธิชา เฮงบุญมี
62033016701 นางสาวบุญตา แก=วผลึก
62033016702 นางสาวอารีรัตน� ศรีทองอ+อน
62033016703 นางสาวนิศารัตน� สวนทรง
62033016704 นางสาววิภาดา รัตนานนท�
62033016705 นางสาวป?ญชลิดา ตุ=ยโต
62033016706 นางสาวปMยวรรณ ไกรนรา
62033016707 นางสาวพิริยา ประมงค�
62033016708 นายนนทกร ชูวงษ�
62033016709 นางสาวนุชนารถ รักธรรม
62033016710 นายจักรกฤษณ� เพ่ือประดิษฐ
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62033016711 นางสาวธนัชชา สิงห�สถิตย�
62033016712 นายสมพงษ� จําปาทอง
62033016713 นางสาวเจนจีรา แท+นนิล
62033016714 นางสาวภคพร จงเจริญ
62033016715 นางสาวอมรรัตน� พืชนะผล
62033016716 นายบดินทร� สง+าเพ็ชร�
62033016717 นายพีรณัฐ ตรีเทพ
62033016718 นางสาวสุภมาส ใจดี
62033016719 นางสาววันนิดา แก=วแกมสุวรรณ
62033016720 นางสาววิชุอร แสงอ+วม
62033016721 นางสาวพรพรรณ ลิลา
62033016722 นางสาวชาลิสา รชตะวณิชย�
62033016723 นางสาวจุฑามาศ เกตุแก=ว
62033016724 นายวศิน สระแก=ว
62033016725 นางสาววัลลภา พิศลืม
62033016726 นายวัชระพงษ� เจียมพุก
62033016727 นางสาวรุ+งนภา จันตบูรณ�
62033016728 นางสาวอทิตยา สุขเกษม
62033016729 นางสาวผ+องอําไพ เจริญคุณ
62033016730 นางสาวจิตราพร สุภาพงษ�
62033016731 นางสาวเสาวนีย� จันทร�เรือง
62033016732 นางสาวณฐิกา รอดสอาด
62033016733 นางสาวสุกัญยาภัทร� เวียงทองรุจ
62033016734 นางกนกวลี สุขสําราญ
62033016735 นายจิรัฏฐ� พาณิชปฐมพงศ�
62033016736 นางสาวใบเฟMร�น คําสว+าง
62033016737 นางสาวปMยพัชร� ชูบริบูรณ�พงษ�
62033016738 นางสาวสุจินันท� ม่ิงแม=น
62033016739 นางสาวชลธิชา ถ่ีถ=วน
62033016740 นางสาวจันทิมา แร+เพชร
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62033016741 นางสาวเจนจีรา ราษฏร�ดํารง
62033016742 นางสาวจิณณพัฒน� ตุ=มทอง
62033016743 นางสาวนวลตา อนันทวรรณ
62033016744 นางสาวอัมญารัตน� มีชัย
62033016745 นายปฐมพงษ� ศิริชัย
62033016746 นางสาวญานิศา บุญยเกตุ
62033016747 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�หอม
62033016748 นางสาวนีราภา มาลาพรรณวดี
62033016749 นางสาวธันย�ชนก ปลอดโปร+ง
62033016750 นางสาวฐิติมา โพธ์ิศรี
62033016751 นายพันธมิตร รอดบําเรอ
62033016752 นางสาวณัฐกานต� อยู+เอี่ยม
62033016753 นางสาวปภาวรินทร� รุ+งศิริวัฒนกิจ
62033016754 นางสาวมริศา นาเวช
62033016755 นางสาวปนัดดา เสลาคุณ
62033016756 นายวัฒนา คงวัฒนา
62033016757 นางสาวศิริพร ชนะภัย
62033016758 นางสาวเมทินี วิตท�ฟMลต�
62033016759 นางสาวชลิตา บํารุง
62033016760 นายทศพล แก=วมณี
62033016761 นายฐาปนา พ่ึงเดช
62033016762 นางสาวพิมพกานต� สุขจินดา
62033016763 นางสาววาริน จันทร�สวัสด์ิ
62033016764 นางณัฏฐนันท� ประจําเมือง
62033016765 นางสาวสุธาทิพย� ดาวกระจ+าง
62033016766 นางสาวสุรัตนา ยางเดิม
62033016767 นายพีรพัฒน� ฟ?กเขียว
62033016768 นางสาวกรวี แซ+โห+
62033016769 นางสาวภัสสรัญ บุญหู=
62033016770 นางสาวนัฐยา มูลทองสุข
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62033016771 นายจิรายุ ทันปรีชา
62033016772 นางสาวภคพร แสงสว+าง
62033016773 นางสาวณฤทัย ทันอินทร�อาจ
62033016774 นายวิทย�ถญา เมืองมา
62033016775 นางสาวอัญชนา พลายละหาร
62033016776 นางสาวกุลญา สุวรรณดิษฐ�
62033016777 นายวีรพล เผือกผ+อง
62033016778 นางสาวศิรนาท เอกสินิทธ�กุล
62033016779 นางสาวอณิชกมล สุขนิตย�
62033016780 นางสาวรัชนีกร ปMยพันธุ�
62033016781 นางสาววรัญญา เกษเดช
62033016782 นายสุรเชษฐ ปานอินทร�
62033016783 นางสาวณัฐฐะวีวรรณ สุวรรณรัตน�
62033016784 นางสาวธณาการณ� พานทอง
62033016785 นางสาวเจนจิรา แผนกุล
62033016786 นางสาวอรญา พันลํา
62033016787 นายอุดมศักด์ิ เสมประวัติ
62033016788 นายวรยุทธ สัตย�กุศล
62033016789 นางสาวปณิดาภา พันธุ�อร+าม
62033016790 นางสาวพรรณนิภา ระมัดจิต
62033016791 นายทีปกร บัวชู
62033016792 นางสาวณัฐธิดา ฉํ่าใจดี
62033016793 นางสาวบงกช พราหมณีโสภา
62033016794 นางสาวอัจฉราลัย ถูกนึก
62033016795 นายคามิน วงศาโรจน�
62033016796 นางสาววิชุรดา จันทสิทธ์ิ
62033016797 นายจีรยุทธ อาจณรงค�มงคล
62033016798 นางสาววรินทร กุหลาบวรรณ
62033016799 นางสาวธนัชพร สิริไพโรจน�
62033016800 นางสาวหทัยวรรณ จันทน�ประภาวุฒิ
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62033016801 นางสาวสุพรรณี ไชยโรจน�
62033016802 นายสุริยัน เปPSยมสุขใส
62033016803 นายณรงค�เวทย� รัตนชาลี
62033016804 นางสาวกัญญ�ฐพิมพ� บุญราศรี
62033016805 นางสาวเรวดี หนูวงศ�
62033016806 นางสาวทัดดาว มะลิเลื้อย
62033016807 นายพิษณุ วะระชีวะ
62033016808 นางสาวนิศารัตน� ศรีเหรา
62033016809 นายเขตต�พนธ� วิชชุรังษี
62033016810 นายกฤษดา ขวาภักดี
62033016811 นางสาวอลิษา ด+านปาน
62033016812 นางสาวพิมพ�ชนก ดอกลําภู
62033016813 นางสาววิณิชชา เซ่ียงจ=ง
62033016814 นายภัคพล ตันติวิวัฒน�
62033016815 นางสาวขนิษฐา สินสอน
62033016816 นางสาวจันทิมา แข็งกิจ
62033016817 นางสาวศศิมา สระเอี่ยม
62033016818 นายตรีภพ เทียนฟ?ก
62033016819 นางสาวพิมพ�ธิดา นักฟRอน
62033016820 นายเฉลิมพงษ� โทมาก
62033016821 นางสาวนุชนาฎ สุขสมกริต
62033016822 นางสาวสุวีวัฒน� แนบนุช
62033016823 นางสาวขวัญชนก นราแก=ว
62033016824 นายพงษ�พันธ� สั้นเอี่ยม
62033016825 นางสาวณิชดาภา แสงวันทอง
62033016826 นางสาวกุสุมา ศิริมานะ
62033016827 นายอรรถพล ไชยเพชร
62033016828 นายสิทธิเนตร ภู+กัน
62033016829 นายนราธิป เหลืองบริบูรณ�
62033016830 นายณรงค�รัตน� แสวงทรัพย�
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62033016831 นางสาวดลนภา นราแก=ว
62033016832 นางสาวอรวรรณ ชูเชิด
62033016833 นายเดชา ไชยเคน
62033016834 นางสาวศิริวรรณ เกษรเงิน
62033016835 นางสาวพัชรี สุขประเทือง
62033016836 นางสาวณัฐกาญจน� โตหริ่ม
62033016837 นายไพฑูรย� สุขีวงศ�
62033016838 นายสราวุธ ศิลปะขจร
62033016839 นางสาวณัฐติกาญ ชวดคํา
62033016840 นางสุทธาทิพย� เทวา
62033016841 นางสาววรารักษ� สังข�บุญมาก
62033016842 นางสาวญาธิดา สงวนกิจ
62033016843 นางสาวลูกเกตุ สรสมศักด์ิ
62033016844 นางสาวภัทราภรณ� จุมพรหม
62033016845 นางสาวนงลักษณ� โค=วฮุด
62033016846 นางสาวสาวิตรี ครุฑศิริ
62033016847 นายเกรียงศักด์ิ คําเลิศ
62033016848 นางสาวเวธนี เวชกิจ
62033016849 นางสาวธรัญญา หนูช+วย
62033016850 นางสาวปMยพัชร ทองเจริญ
62033016851 นางสาวภัทรสุดา เห็นประเสริฐ
62033016852 นายสหรัฐ วิบูลย�เชื้อ
62033016853 นางสาวกนกวรรณ ปลั่งตระกูล
62033016854 นางสาวสิริลักษณ� จ้ิมลิ้ม
62033016855 นางสาวจารุชา สามารถจิตร
62033016856 นางสาวปุณณดา อ+วมประเสริฐ
62033016857 นายปMยวัฒน� หาญชัย
62033016858 นายสุเมธ เขียวอมร
62033016859 นางสาวบุษราภรณ� ผิวอ+อน
62033016860 นายภานุพันธ� กันติมูล
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62033016861 นางสาวพรพิชชา ปูOสุข
62033016862 นายธนภัทร ถนอมนาค
62033016863 นางสาวจิรอร พิมพ�โดด
62033016864 นางสาวไอลดา เกลี้ยงมะ
62033016865 นายณัฐพงศ� ต=นสน
62033016866 นางสาวเนตรนภา ศรีใย
62033016867 นายขจิตพงศ� ปRองกัน
62033016868 นางสาวพิมพ�รัตน� วงษ�ถม
62033016869 นางสาววราภรณ� ไพศาลพฤกษ�กุล
62033016870 นายธนะ ต้ังไชยคีรี
62033016871 นางสาวกฤษณา หนูถึง
62033016872 นางสาวสุทธิดา ช+วยบํารุง
62033016873 นางสาวจิตรลดา เนียมหอม
62033016874 นายนิมิตร ศิริไตรรัตน�
62033016875 นางสาวนุชนารถ สําเภาเจริญ
62033016876 นางสาววรรณชนก ศิริองอาจ
62033016877 นางสาวศศิโสภิณ ทาน=อย
62033016878 นางสาวทิพยาภรณ� สิทธิเดช
62033016879 นางสาวดาริน ประจวบผล
62033016880 นางสาวแพรววรรณ สว+างพิภพ
62033016881 นางสาวพรกมล รอดโค
62033016882 นางสาวสุภากาญจน� กาใจใส
62033016883 นายอัครภณ ป?@นประดับ
62033016884 นางสาวอังคณา คชอ+อน
62033016885 นายจิรวัฒน� สมบูรณ�ศักด์ิศรี
62033016886 นางสาววชิราภรณ� ณ นคร
62033016887 นายพิชQุตม� ศรีมกุฎพันธุ�
62033016888 นายกชกร กลิ่นมาลี
62033016889 นายศุภณัฐ ทองคํา
62033016890 นายบัณฑิต สุธาพจน�
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62033016891 นางสาวสมบูรณ� อุ+นเทียนชัย
62033016892 นางสาวอรทิพา ม่ิงสงค�
62033016893 นางสาวรัตติยากร แก=วกรรมพฤกษ�
62033016894 นางสาวณัฐวลัญช� อนันโท
62033016895 นางชนิดา จันทร�กลัด
62033016896 นางสาวสโรชา ภู+ระย=า
62033016897 นายนฤเบศ ใจดี
62033016898 นางสาวภัทฐิตา จําปา
62033016899 นางสาวสุวิภา สังฆะทิพย�
62033016900 นางสาวสุกัญญา รอดกล+อม
62033016901 นายธนณัฐ ขําจา
62033016902 นางสาวปาริชาติ รชตะนันท�
62033016903 นางสาวจุฑามาศ อนุเครือ
62033016904 นางสาวศิริวรรณ เทพเต็ม
62033016905 นายชาญชัย ตามัย
62033016906 ว+าที่ร=อยตรีหญิงปริญญาพร สุขโต
62033016907 นายธฤต ซ่ือตรง
62033016908 นางสาวณัฐรินีย� เสนเทศ
62033016909 นางสาววนัชพร ทศภักดี
62033016910 นางสาวสโรชา สมตัว
62033016911 นางสาวอลิสา หอมหวาน
62033016912 นางสาวณัฐวดี เสนีย�วงค� ณ อยุธยา
62033016913 นางสาวปรานณ� จันทรมณี
62033016914 นางภาริตา พิเคราะห�
62033016915 นางสาวเมธิกา เปรมปรีด์ิ
62033016916 นายศตายุ ชุ+มเย็น
62033016917 นางสาวปาริชาต พาจันทึก
62033016918 นางสาวนภาลัย ทองบุญฤทธ์ิ
62033016919 นางสาวเกศกนก บุญรอด
62033016920 นายธนกฤษ เริงสมัย
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62033016921 นายอานนท� สุขสมบัติ
62033016922 นางสาวรัตนาภรณ� พ่ึงธงไทย
62033016923 นางสาวกมลลักษณ� เตปMนตา
62033016924 นายสุปรีชา ม่ันใจ
62033016925 นางสาวศรินยา บุญเพ่ิม
62033016926 นางสาวภัณฑิลา ศรีแดงเกตุ
62033016927 นายวสธร ธรรมกร+าง
62033016928 นายเจษฎา ปุญญรัตนศรีขจร
62033016929 นายอนุวัฒน� สง+าโฉม
62033016930 นางสาวขวัญจิรา แซ+หลี
62033016931 นางสาวไอลดา อ่ําสําอางค�
62033016932 นางสาวสุดารัตน� บุญพรม
62033016933 นางสาวสุพรรษา ถาวร
62033016934 นายณัฐวุฒิ ภิรมย�เมือง
62033016935 นางสาววารุณี เพ็ชรสุกใส
62033016936 นางสาวนันทัชพร สายบุญ
62033016937 นางสาวอัมพร อินทร�อํานวย
62033016938 นางสาวปราญชลี เนียมหอม
62033016939 นางสาวนารีรัตน� สุดยอด
62033016940 นางสาวอัมพิกา เวชสุทัศน�
62033016941 นางสาวมณีรัตน� หงษ�ทอง
62033016942 นางสาวหทัยภัทร เกริกชัยศรี
62033016943 นางสาวชนิฎกานต� สุริยะ
62033016944 นางสาวกนกพร สุปMนะ
62033016945 นางสาวปาริชาติ โพธ์ิมี
62033016946 นางสาวเบญจพร แพทย�เจริญ
62033016947 นายธเนศ อ+อนเทศ
62033016948 นางสาวพินัทธา เกษมวัฒนาโรจน�
62033016949 นางสาวสุภาพร มีวิรัตน�
62033016950 นางสาวสุชาดา กองจําปา
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62033016951 นางภสิณี แก=วงาม
62033016952 นายทรงเกียรติ หินชีระนัน
62033016953 นางสาวณัฐสุรางค� สุทธิจันทร�
62033016954 นางสาวศิริพร อยู+เจริญ
62033016955 นายรณชัย นิสสัยดี
62033016956 นายจักรกฤษณ� วงศ�คํา
62033016957 นางสาวชนกานต� อุ+นโชคดี
62033016958 นางสาวพรกนก ศรีสุวรรณ
62033016959 นางสาววราภรณ� รัตนะนิล
62033016960 นางสาวพิรญาณ� ศรีเพียงจันทร�
62033016961 นางสาวกัลย�รสา อรชร
62033016962 นางสาวฉัตรญาดา กล=าปราบโจร
62033016963 นางสาวศศิธร โพธ์ิร+มไทร
62033016964 นางสาวกานต�พิชชา เลิศเรืองฤทธ์ิ
62033016965 นางสาวนันทวัน วิเวกวรรณ
62033016966 นางสาววชิราภรณ� ย้ิมประเสริฐ
62033016967 นางสาวอังคณา ยอดคําดี
62033016968 นางสาวศินีนาถ ชินอุดมสุขสกุล
62033016969 นายพงษ�สันต์ิ โสโท
62033016970 นายสุชาติ ดิสวัสด์ิ
62033016971 นายฐัชชนม� เต็มชาติ
62033016972 นายปวเรศ ปรีสายทอง
62033016973 นายณัฐกุล ปราณอมรกิจ
62033016974 นางสาวชญธนัน คมขํา
62033016975 นายภครภูมิ วงศ�อนุ
62033016976 นางสาวสุวภัทร ขวัญเมือง
62033016977 นางสาวภัทราพร พุฒใหญ+
62033016978 นายปฏิญญา ฉิมพาลี
62033016979 นางสาวนฤภร คงเลิศ
62033016980 นางสาวปรียารัตน� ตัณฑ�เจริญรัตน�
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62033016981 นางสาววรรณนภา ทิมแท=
62033016982 นางสาวชยาภรณ� สุวรรณรัตน�
62033016983 นางสาวอุษณีย� เพ็ชร�ปุOน
62033016984 นางสาวธัญญลักษณ� รอดประสิทธ์ิ
62033016985 นายกษิด์ิเดช ดีรื่น
62033016986 นายชีวัธนัย เจริญ
62033016987 นางสาวอรัญญา ดาพาโย
62033016988 นางสาววิภาภรณ� เชาวนะ
62033016989 นายกรพรหม พรหมสามพราน
62033016990 นายอิทธิพัทธ� ไชยเชียงของ
62033016991 นายอัฐวุฒิ ตะพาบน้ํา
62033016992 นางสาวภรัณยา ษมาพิสุทธ์ิ
62033016993 นางสาวอภิญญา สามารถ
62033016994 นายมนตรี ภิระบรรณ�
62033016995 นายจารุพัสตร� แปRนทอง
62033016996 นางสาวนิชาภา นามป?กษา
62033016997 นางสาววราภรณ� เนาสูงเนิน
62033016998 นางสาวรุ+งทิวา บุญสมัย
62033016999 นางสาวชุติกาญจน� ช+างกลึง
62033017000 นางสาวฐิติกาญจน� ศรีราจันทร�
62033017001 นายณัฐวัตร เอียงอิ่ม
62033017002 นางเกตุวดี ชัวนินี
62033017003 นายมนัส เพชรสุข
62033017004 นางสาวจิตติมา เบญจมาศบุญชู
62033017005 นางสาวปMยนันท� ชูรักษ�
62033017006 นางสาวอณัฐชา ลั่นออ
62033017007 นางทิพวรรณ ปุยเงิน
62033017008 นางสาวอุษณีย� ถิระภาคเสถียร
62033017009 นายอภิสิทธ์ิ แก=วเจริญ
62033017010 นางสาวณัฐกาญจน� ห=วยหงษ�ทอง
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62033017011 นางสาวภัสร�ริศา วันทอง
62033017012 นางสาวกมลวรรณ เปลี่ยนแก=ว
62033017013 นางสาวธิดาภรณ� ชิณวงษ�รอด
62033017014 นางสาวอรวรรณ จนะศิลปW
62033017015 นางสาวกมลชนก ใจเนียน
62033017016 นางสาวโฉมฉาย เรียงสันเทียะ
62033017017 นางสาวสุจิตรา มณีกุล
62033017018 นางสาวพรปวีณ� ชานเลิศ
62033017019 นางสาวกรชวัล เชียวหุน
62033017020 นางสาวณัทณิชชา ปุลาพรศิริ
62033017021 นายสิงหราช วงษา
62033017022 นางสาวภิรมย� ศรีพัดยศ
62033017023 นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ�
62033017024 นางสาวธนิษฐา หลอดทอง
62033017025 นายปMยะ อินทะเกตุ
62033017026 นางสาวจุฑามาศ พานทอง
62033017027 จ+าสิบตรีธันยานิช มณีวงษ�
62033017028 นางสาวกลิ่นร่ํา ทองประหยัด
62033017029 นางสาวนฤมล จันทร�มาก
62033017030 นายสหธัช ลิขิตพิเชฐกุล
62033017031 นายธนวุฒิ เดชมาก
62033017032 นางสาววรกานต� พัดทอง
62033017033 นายสวัสด์ิ แหวนเงิน
62033017034 นางสาวแพรววดี หงษาวง
62033017035 นายอภิชัย ขําวิลัย
62033017036 นายอุดมศักด์ิ คงทอง
62033017037 นางสาวจิดาภา ออกบัว
62033017038 นางสาวฐิติมา เงินพูลทรัพย�
62033017039 นางสาวพัณณิตา แก=วเลื่อนมา
62033017040 นางสาวมลฤดี วิชัยศิริพันธ�
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62033017041 นางสาวศิริลักษณ� วงษ�ไสว
62033017042 นางสาวยุวดี เรืองขจร
62033017043 นางสาววรรณวิษา วิจรรชน
62033017044 นางสาวเจติยา ไผ+ทอง
62033017045 นายปฏิพล มาลัย
62033017046 นายภานุวัฒน� ม่ังมี
62033017047 นายธนพล ชูฝOายคลอง
62033017048 นางสาวศศิภา ตุBสังข�
62033017049 นายสุธีร� พริ้มพราย
62033017050 นางสาวเมธาวี ชาวเมืองกรุง
62033017051 นางสาวนิภากรณ� เวฬุวนาธร
62033017052 นางสาวกัณฑ�ฐิกรณ� อังกินันทน�
62033017053 นางสาวอริญญา ปMSนแก=วกาญจน�
62033017054 นายเรวัฒน� โพธ์ิรัง
62033017055 นางสาวขนิษฐา พงษ�สุรียนันท�
62033017056 นางสาวอาทิตยา ปูOย+า
62033017057 นางสาวสุพิชชา บํารุงทรัพย�
62033017058 นางสาวสายญามอญ อุดมสกุลเชาว�
62033017059 นางสาวพรพิมล สนสาขา
62033017060 นางสาววิลัยลักษ� คําดี
62033017061 นางอรอุมา วัทนาค
62033017062 นางสาวณัฏฐนียา พงษ�พิทักษ�
62033017063 นางสาวนิภาวรรณ สกลฤทธ์ิ
62033017064 นางสาวศิรดา ไทรชมภู
62033017065 นางสาวกุลนิษฐ� นาราษฎร�
62033017066 นางสาวนิธิมา อุทรักษ�
62033017067 นางสาวภัทรา อิศรางกูร
62033017068 นายเจนณรงค� สุขสวัสด์ิ
62033017069 นางสาวนุชนพิน ช+อกง
62033017070 นายธีรวัฒน� คชสังข�สีห�
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62033017071 นายอัครวุฒิ อินบึง
62033017072 นางสาวพิไลวรรณ ผลจันทร�
62033017073 นางสาวกิตติยา กลัดสมบูรณ�
62033017074 นางสาวนลินี ศรีรางวัล
62033017075 นางสาวเปมิกา โทบุตรดา
62033017076 นายนคร เพ่ิมบุญ
62033017077 นางสาวศศินิภา ไร+หินถ+วง
62033017078 นางสาวชลิตา ทวีทรัพย�
62033017079 นางสาวมาลินี ทรัพย�เงิน
62033017080 นางสาริณี ชูมนต�
62033017081 นางสาวพิมพา สังข�สิทธ์ิ
62033017082 นายเจตวัฒน� จงฤทธิพร
62033017083 นายนพรัตน� ภาณุวรรณรัตน�
62033017084 นางสาวจิราภรณ� ศิวิจารย�
62033017085 นายอโนชา เณรานนท�
62033017086 นางสาวธนิสราภัสร� จีนเลี้ยง
62033017087 นายพุฒิพงศ� เลิศเกษม
62033017088 นายชลธิศร� ต้ังเจริญ
62033017089 นางสาวอรอนงค� วงษ�แก=ว
62033017090 ว+าที่ ร.ต.หญิงอาภาพร ชีเจ็ดริ้ว
62033017091 นางสาวนาฏนภา หีตชะนา
62033017092 นางสาวเสาวลักษณ� กล+อมเกล็ด
62033017093 นายธิติวัฒน� วัฒนา
62033017094 นายสรพงศ� สร=อยน้ํา
62033017095 นายณัฐภูมิ โชติพันธ�
62033017096 นางสาววรวรรณ ศรีนวลขํา
62033017097 นางสาวนันทวัน ขําสําราญ
62033017098 นางสาวอาจรีย� มีทองคํา
62033017099 นางสาวนันท�นภัส โชติวรรธกวณิช
62033017100 นายรัฐเขตต� ถ่ินมาบแค
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62033017101 นางสาวณิชนันทน� บุญมี
62033017102 นายณัฐพล โพธ์ิล=อม
62033017103 นางสาวแพรวนภา โคกแก=ว
62033017104 นางสาวกนกวรรณ แสงจันทร�
62033017105 นางศิริธร ยุทธพงษ�ธาดา
62033017106 นางสาวอรพรรณ จันทร�สุข
62033017107 นางสาวสุรีย�รัตน� ขําสาคร
62033017108 นางสาวปรมาภรณ� สระสินทร
62033017109 นางสาวโสรญา จับใจ
62033017110 นางสาวสุภวันท� ศรีสวัสด์ิ
62033017111 นางสาวกมลทิพย� สุริยะฉันทนานนท�
62033017112 นายคเณศ ใจเก+งกาจ
62033017113 นางสาววราลี สุภัทรศักดา
62033017114 นายพฤหัส เหล็กบุญเพชร
62033017115 นางสาวรดารัตน� สุขมี
62033017116 นางสาววิภาวรรณ นําชัย
62033017117 นายอานุภาพ ช+อซ+อนกลิ่น
62033017118 นายสุรพงษ� จงปราณี
62033017119 นายเวชวรุตม� คล+องบัญชี
62033017120 นางสาวกิตติยา ชํานาญยุทธ
62033017121 นายศิวดล กังวล
62033017122 นางสาววิพาพร จําเขียน
62033017123 นายสมภพ ขุนพิทักษ�
62033017124 นางสาวพิมพ�พร ลิ้มสุวรรณ
62033017125 นายทนงศักด์ิ คุณพันธ�
62033017126 นางสาวกาญจนา พุ+มลา
62033017127 นางมัทธนันต� สุวะไชย
62033017128 นางสาวมนัสพร ชัยเทศ
62033017129 นายวัฒนา แววทัพเทพ
62033017130 นางสาวอริสรา วงษ�จู
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62033017131 นางสาวทิพวัลย� ลาภพงศ�พิพัฒน�
62033017132 นายอนุพงศ� วีระพันธ�
62033017133 นางสาวดาราพร พรายสี
62033017134 นายสุธิพงค� เจะสา
62033017135 นายธนโชค แสงแก=ว
62033017136 นางสาวพิมพ�นิภา บรรลือพืช
62033017137 นายวีรภัทร บุญวรรโณ
62033017138 นางสาวจันทร�จิรา มินิ
62033017139 นางสาวอรทัย ป?ญญายืน
62033017140 นางสาวศศิพัชญ� วสุพงษ�ธนโชติ
62033017141 นายวันชัย แซ+แต=
62033017142 นางปMยนุช ทะคํา
62033017143 นางสาวปชิรญาณ� แจ=งท=วม
62033017144 นางสาวภานุมาศ นาคขํา
62033017145 นางสาวณัฐวดี จานสิบสี
62033017146 นางสาวนงนุช เกลี้ยงมน
62033017147 นางสาวนุสรา แสงมาลา
62033017148 นางสาวสุนิสา ปPพุ+ม
62033017149 นางสาวชนิตา นิสสัยดี
62033017150 นางสาววัชรวีร� ตัณฑ�สมบูรณ�
62033017151 นายอธิป สุทธิ
62033017152 นางสาววีณา จันทร�เวช
62033017153 นางสาวทิพย�วรรณ คุปตวัช
62033017154 นางสาวอันธิกา หน+วงเหนี่ยว
62033017155 นางสาวศุภนิดา สีสม
62033017156 นางสาวชนิดาภา ห=วยหงษ�ทอง
62033017157 นางสาวจินตนา ธรรมสาลี
62033017158 นางสาวศิริวรรณ แขไขแสง
62033017159 นายจิรายุ สุมังคละพันธุ�
62033017160 นางสาวณัทรียา รถมณี
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62033017161 นายบวร กิมฮวยไล=
62033017162 นางสาวมณฑิรา พ+วงจินดา
62033017163 นางสาวสารภี พวงทอง
62033017164 นางสาวจินตยา ปุOนน=อย
62033017165 นางสาวนริษา ศรีเหรา
62033017166 นายวิศิษฏ�พล เทพมณีรัตน�
62033017167 นางสาวสิริญา ศรีอุทารวงศ�
62033017168 นางสาวนวรัตน� ตันเจริญ
62033017169 นายวิศิษย� พันธุ�เกตุ
62033017170 นายณัฐสิทธ์ิ บุญคุ=ม
62033017171 นางสาวภัชราวดี เกตุอินทร�
62033017172 นายพงศกร เพ็งเหมือน
62033017173 ว+าที่ร=อยตรีพุฒิพงศ� กิตติคุณพงศ�
62033017174 นางสาวธิดารัตน� ช+วยจันทร�
62033017175 นางสาวประภาพร พิมพ�บึง
62033017176 นางสาวพรพรรณ มีเนียม
62033017177 นางสาวพนิดา ฤทธิสิงห�
62033017178 นางสาววราภรณ� รอดประเสริฐ
62033017179 นางสาวพนิดา คนเที่ยง
62033017180 นางสาวจงรักษ� จงบัญญัติ
62033017181 นางสาวพรพิมล ประทุมเทศ
62033017182 นางสาวชณัฎฐา ตรีกําจร
62033017183 นายอัครวุฒิ โพธ์ิทองคํา
62033017184 นางสาวกมลวรรณ เพชรสุข
62033017185 นางสาวณัฐมน ดิษฐประชา
62033017186 นายสดุดี ศรีศรยุทธ�
62033017187 นายทวีสิน แสงประสิทธ์ิ
62033017188 นายกิตติธัช พูลสม
62033017189 นายภาคิน เจริมจรุงศ�
62033017190 นางสาวชนิสรา เอี่ยมร=าย
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62033017191 นายอิศราวัจน� สอดศรี
62033017192 นางสาวภควรรณ จําเริญพร
62033017193 สิบตํารวจโทนพดล โตบางพรม
62033017194 นายปฏิพัทธ� เปรมปรีด์ิ
62033017195 นางสาวนภัสวรรณ เชื้อทอง
62033017196 นายธนิต เมืองเฟYอง
62033017197 นางสาวปวีณา ทิพยากุลรักษ�
62033017198 นายภัทรภณ ศิริเลิศ
62033017199 ว+าที่ ร.ต.ธีระเจษฎ� จBะสุนา
62033017200 นายจักรพงษ� ซ่ัวเซ+งอิ้ว
62033017201 นายนิพิฐพนธ� บุญเฉลิมรัตน�
62033017202 นางสาววิชญาพร สุทธิ
62033017203 นางสาวศุภรัตน� สืบดา
62033017204 นายวรวิวัฒน� อ่ําพิพัฒน�
62033017205 ส.ต.ท.หาญชัย ขุนทอง
62033017206 นางสาวสิรี คงศรีวิศาล
62033017207 นางสาวกรรณิกา ทีคํา
62033017208 นายสถาพร ภู+รุ+งเรือง
62033017209 นางสาวกาญจนา ม+วงพิม
62033017210 นางสาวนพรัตน� รัศมี
62033017211 นายอนุศักด์ิ ไหมทอง
62033017212 นายมูฮัมหมัดฟาเดล อาแว
62033017213 นางสาวรัชนีภรณ� พลไสย
62033017214 นางสาวมินตา ขอบพิมาย
62033017215 นางสาวณัฐพร บุรินทรโกษฐ
62033017216 นางสาวดารารัตน� สะสม
62033017217 นางสาวกันทิมา เหมือนพิมพ�ทอง
62033017218 นางสาวอรปรีญา มีทรัพย�
62033017219 นางสาวสุภัททา พูลบุญ
62033017220 นายรชต พูลสวัสด์ิ
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62033017221 นางสาวชนันญา ปMSนสุวรรณ
62033017222 นางสาวชมนาด พาคํา
62033017223 นางสาวอัจฉรา อินจันทร�
62033017224 นางสาวเจนจิรา คูณโกทา
62033017225 นายกิตติพล เทพประถม
62033017226 นางสาวภัทราพรรณ จีนแก=วเปPSยม
62033017227 นางสาวชุติมา จันทร
62033017228 นางสาววิลาวัลย� สกลกิจ
62033017229 นางสาวกมลทิพย� สามไชย
62033017230 นางอําภา วงษ�ปราชญ�
62033017231 นางสาวอรทัย คําทุม
62033017232 นางสาวอัจฉราภรณ� ธีรรัฐพล
62033017233 นางสาวกันยารัตน� พุทโธ
62033017234 นางสาวอนงค�นาฏ พัฒนศักด์ิศิริ
62033017235 นางสาวนัทธมน แสงศิริ
62033017236 นางสาวสาวิตรี ภู+ยอดย่ิง
62033017237 นางสาวชุติมา ศรีทองสุข
62033017238 นางสาวรัชติยา แซ+ลิ่ม
62033017239 นางสาวกัญญ�กุลณัช อ=นเชิด
62033017240 นางสาวพัชรียา พันธุ�นาค
62033017241 นายธราทิต สอวัฒนชาติ
62033017242 นายนพดล อึ้งวัฒนะไพศาล
62033017243 ว+าที่ร=อยตรีหญิงวัศยา บัวม่ิง
62033017244 ว+าที่ร.ต.จิรายุ สุวรรณวงศ�
62033017245 นายศิริดํารง สมิงนรา
62033017246 นางสาวณิชาดา ปานอุทัย
62033017247 นายยุทธนา ด=วงเดช
62033017248 นางสาวมานิดา สุขมงคล
62033017249 นายมนต�ชัย จุ=ยมี
62033017250 นางสาวฉันท�สินี แซ+เฮ=ง
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62033017251 นายเมธวิน ภู+ประดิษฐ�
62033017252 นางสาววราภรณ� เพริศพรายงาม
62033017253 นางสาวมณธิดา มาศศรี
62033017254 นางสาวเบญจรัตน� สอสะอาด
62033017255 นายรักษ�พศิน กวินปฐมวงศ�
62033017256 นางสาวกฤษณา เจ่ียเจริญ
62033017257 นายธีรพงษ� น=อยประเสริฐ
62033017258 นางสาวรัชติมาพร ปานดํา
62033017259 นางสาวปุณยวีร� ดอนอ=อย
62033017260 นางสาวจันทรา ทิพย�แสง
62033017261 นายชานนท� รัตนมีโชคชัย
62033017262 นายนวพล ย่ีรัญศิริ
62033017263 นางสาวกาญจนา แคใหญ+
62033017264 นายพัชรพล มะลิวัลย�
62033017265 นางสาวรจนกร เต็งสกุล
62033017266 นายกิตติพิชญ� ศรีรัตนา
62033017267 นางสาวซัยนับ อาแว
62033017268 นางสาวปMยะพร ประเสริฐสม
62033017269 นายกิตติศักด์ิ ผิวผ+อง
62033017270 นางสาวอัญมณี คําเพ็ง
62033017271 นางสาวปุณยาพร กิจกสิกร
62033017272 นางสาวชญาดา สอนหล=า
62033017273 นายศตวรรษ นาเมือง
62033017274 นางสาวนัยนา ม+วงอิ่ม
62033017275 นายณัฐพล องค�พิสุทธ์ิ
62033017276 นางสาวชนัญชิดา จันทร�บํารุง
62033017277 นางสาวจริยา ยะภูมิน
62033017278 นายพีระศักด์ิ บุญเจริญสุข
62033017279 นางสาววรรณฐิตา กิตติโก
62033017280 นางรัชนี จิตรตระวี
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62033017281 นายสมชาติ สุขขา
62033017282 นายศุภวุฒิ ธรรมวุฒิ
62033017283 นางสาวจารุวรรณ จานทอง
62033017284 นางสาวพิชชาภา สุพะกะ
62033017285 นายจิราพันธ� จันทร�ตรี
62033017286 นางสาวสุติยา ทําสะอาด
62033017287 นางสาวน้ําผึ้ง อินทรีย�
62033017288 นางสาวรัชนีกร อินแหยม
62033017289 นางสาวศิริวรรณ สังข�ทอง
62033017290 นายธีรพร กรกุม
62033017291 นายวัชรทัศน� วิมุตตา
62033017292 นางสาวศิริลักษณ� ปูลิด
62033017293 นางสาวลาภิณ เจริญสุข
62033017294 นางสาวปวีณา ยาวรรณ
62033017295 นางสรัญญา กันคํา
62033017296 นายปMยะศักด์ิ จิตต้ังสกุล
62033017297 นางสาวจารุวรรณ บุญเสนันท�
62033017298 นางสาวสุพิชญ�ชญา เจนกิจณรงค�
62033017299 นางสาวเวธกา อุ=มวารี
62033017300 นายจักรพรรด์ิ ด=วงอิ่ม
62033017301 นางสาวณัติยาพร บุตรเคียง
62033017302 นายณัฐพล พุทธะนะรังษี
62033017303 นางสาวทานรัตน� จ+างโพธ์ิแจ=ง
62033017304 นายเนติพงษ� กาบแก=ว
62033017305 นางสาวนงนุช แซ+เอี๊ยว
62033017306 จ.อ.กาลัญQู คนมาก
62033017307 นางสาวกองกาญจน� รักศรี
62033017308 นางสาวณัฐธิดา บัวทอง
62033017309 นายวิทยา ชื่นฤทัย
62033017310 นายสรรเพชร นานอน
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62033017311 นางสาวศุภรดา กระจ+าง
62033017312 นางสาวโสภา ลัดกรูด
62033017313 นางสาวศันสนีย� เมืองจันทร�
62033017314 นางสาวณีรนุช อาศัย
62033017315 นายจีรศักด์ิ สีคํา
62033017316 นางสาวกนกวรรณ เทียนแย=ม
62033017317 นางสาวพัทรนันท� อ=นเพ็ง
62033017318 นายภานุวัฒน� ศรีเสน
62033017319 นางสาวจิราภา ศรีแย=ม
62033017320 นางสาวศุภกฤตา ปฐมกําเนิด
62033017321 นางสาวภิรัญญา ทองคํา
62033017322 นายพงษ�พัฒน� ช+องแสก
62033017323 นางสาวประภาภรณ� สันเพ็ง
62033017324 นางสาวอัจฉรา กลิ่นหอม
62033017325 นายบัณฑิต วิเวกวรรณ�
62033017326 นางสาวปภัสสระ ลมูลศิลปW
62033017327 นางสาววรันธรา จุนเจือ
62033017328 นางกานดา เจริญธรรม
62033017329 นางศุภรัตน� วงศ�ศรี
62033017330 นางสาวสุพัตรา แปงทน
62033017331 นางสาวกนิษฐา คูศรีเทพประทาน
62033017332 นายปรัชญา สายแวว
62033017333 นายณัฐพล อู+ขลิบ
62033017334 นางสาวชุติกาญจน� ยูงมณีรัตน�
62033017335 นางสาวยุวดี เกตุแก=ว
62033017336 นายสุนทร ศุภวิทยาภินันท�
62033017337 นางสาวภัทรชาวรรณ แตงแก=วฟRา
62033017338 นางสาวสุภาวดี ลาภภัทรานนท�
62033017339 นางสาวศรวณีย� อินทร�วงศ�
62033017340 นางสาวสุวนันท� ดวงตา
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62033017341 นางสาวกุลธิดา แสนสุข
62033017342 นางสาววิมล ชวนชื่น
62033017343 นางสาวบุษกร สีเมฆ
62033017344 นางสาววิชาพร เจริญวรานนท�
62033017345 นางสาวป?ญจรัตน� ศุภพัฒน�อานันท�
62033017346 นายอธิปรัชญ� เอี่ยมทองคํา
62033017347 นางสาวจรัสแสง สมหวังพรเจริญ
62033017348 นายอติรวิชญ� อินพุ+ม
62033017349 นางสาวอรอุมา ชาวนาวิก
62033017350 นายรัฐธรรมนูญ พานิช
62033017351 นายสราวุธ ปMSนแก=ว
62033017352 นางสาวมากิ พรหมมา
62033017353 นางสาวสุคนธารัตน� ธนชิตสกุลพงศ�
62033017354 นายอภิสิทธ์ิ สุสาระโพธ์ิ
62033017355 นายอานนท� ประดิษฐ�
62033017356 นางสาวชลิตา ปูOดํา
62033017357 นางสาวจิรัฏฐา รุ+งชัยวงศ�
62033017358 นางสาวบัณฑิตา จันทร�กลั่น
62033017359 นางสาวเพชรพร องอาจ
62033017360 นางสาวปานธิมา สุทธิสน
62033017361 นางสาวพิชญาภา สุวรรณบํารุง
62033017362 นางสาวศศิประภา พญาครุฑ
62033017363 นายชาคริต บริพิศ
62033017364 นางสาวณัฐวรรณ อ+วมอินทร�
62033017365 นายธรรมนูญ ก=านเหลือง
62033017366 นายเจนณรงค� เข็มทอง
62033017367 นายจําลอง องคเรียน
62033017368 นางสาวนวินดา จงใจรักษ�
62033017369 นางสาวสุชาดา เพชรกูล
62033017370 นางสาวดวงจันทร� คล+องแคล+ว
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62033017371 นางสาวดวงกมล อุดมเวช
62033017372 นางสาวนาตยา พระเดโช
62033017373 นางสาวนิศากาญจน� จรเข=
62033017374 นางสาวกรรทิกา โสภาผิว
62033017375 นายเสกสรร ก=านเหลือง
62033017376 นางสาวปภาวรินท� สาวสวรรค�
62033017377 นางสาวถนอมวงศ� รอดสมบุญ
62033017378 นายธีร�ธวัช อัศวเมธีกุล
62033017379 นางสาวศุจินทรา ครุฑบิดา
62033017380 นายตรีภาคย� แพนสกุล
62033017381 นางสาวณัฏฐ�ชามา สถิตย�พงษ�
62033017382 นางสาวศิริรัตน� ปMนตาฟุOน
62033017383 นางสาวศิริวรรณ ฤทธิชัย
62033017384 นางสาวพิชญา พรมมะ
62033017385 นายณัฐพงษ� วรประเสริฐ
62033017386 นางสาวนุดี แก=ววิริยะกิจกูล
62033017387 นางสาวอิสริยา ธิราพืช
62033017388 นายธนวัฒน� พานทอง
62033017389 นางสาวปุณยพร สาคร
62033017390 นางสาวณัฐวรรณ สามฉิมโฉม
62033017391 นายธนดล พุ+มจินดา
62033017392 นางสาวภัทรศรี มหัคฆพันธุ�
62033017393 นางสาวสุรัจนี ทองนุ+ม
62033017394 นายสาธิต เจียรสุขสกุล
62033017395 นายนัฐพงษ� ศรีสุข
62033017396 นางสาวตุลาพร ทับทิมใส
62033017397 นางสาวภัทรา ประทับกอง
62033017398 นายปณิธาน ศรีเจริญสุข
62033017399 นางสาวนิตยา อัศวธีระม่ันคง
62033017400 นางสาวประภัสสร ชื่นชนม�
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62033017401 นายภูชิต เที่ยงธรรม
62033017402 นางสาวลักษณา ร+วมเงิน
62033017403 นางสาวภาวินี ช+อชั้น
62033017404 นายศิวกร สระสําราญ
62033017405 นางสาวศิริลักษณ� ทวีมาก
62033017406 นางสาวเสาวนีย� แสงด=วง
62033017407 นางสาวศิริวรรณ ศรเวช
62033017408 นางสาวภัสภา คุ=มทรัพย�
62033017409 นางสาวสุนทรี บุญเหลือ
62033017410 นางสาวอิสราพร จตุราริยสัจ
62033017411 นางสาวธัญญารัตน� พูดเพราะ
62033017412 นางชวนชื่น ดําคลองตัน
62033017413 นางสาวเมธยา ทรัพย�ธํารงค�
62033017414 นายกิติศักด์ิ ฉุยฉาย
62033017415 นางสาวกันทิมา เอี่ยมสวัสด์ิ
62033017416 นางสาวศันสนีย� ชาวนาห=วยตะโก
62033017417 นางสาวเกวลี แก=วเรือง
62033017418 นางสาวนฤมล สวนเพลง
62033017419 นายอนุชิต มณีภาค
62033017420 นายธนบรรณ แก=วไทรหาญ
62033017421 นางสาวอัมรินทรา ภูมิประเทศ
62033017422 นายสุนันท� วิจิตขจี
62033017423 นายณัฐพร มะลิวัลย�
62033017424 นายอภิเดช สีคุณลา
62033017425 นางสาวสุนันท� อ+อนอ่ํา
62033017426 นางสาวพรพิมล สิงห�จันทร�
62033017427 นางสาวพิมพ�ใจ ชูน=อย
62033017428 นางสาววิลาวัลย� วันเนา
62033017429 นางสาวอมรรัตน� ใจทัน
62033017430 นายธนกิตติ อินปา
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62033017431 นางสาวสิราวรรณ อุเทน
62033017432 นายชยานนท� อรรถานิธี
62033017433 นางสาวรัตนาพร อริยโภคิน
62033017434 นางสาวสุภาภรณ� บุญโต
62033017435 นางสาวยุวดี จุ=ยเจริญ
62033017436 นางสาวจันทภา น้ําใจสุข
62033017437 ส.ต.ท.มงคล สวนเกิด
62033017438 นางสาวพรนภา รุ+งเรืองศรี
62033017439 นางสาวธตรัฐ บุญราศรี
62033017440 นางสาวสุกัญญา ต้ังกิจกุลโสภา
62033017441 นางสาวอารยา ปานทัง
62033017442 นางสาวไพรินทร� มีล=อม
62033017443 นายจตุรวิทย� ใจกล=า
62033017444 นางสาวรุ+งทิพย� คงพาณิชย�ตระกูล
62033017445 นางสาววิไลพร ทรหด
62033017446 นายอัตถากร บุญยังมี
62033017447 นางสาวญาณิสา แสงทองดี
62033017448 นางสาวเบญญา คงทับ
62033017449 นางสาวกฤติยา ทองเปลว
62033017450 นายวสัณฑ� พิบูลแถว
62033017451 นางสาวมนันญา เมฆขยาย
62033017452 นางสาวอรพิศา วาหกกุล
62033017453 นางสาวหทัยรัตน� ภูมิสุวรรณ�
62033017454 นางสาวรุ+งนภา หม่ืนลาง
62033017455 นายชานนท� จิตตเชยกุล
62033017456 นางสาวแพรพรรณ ศรีสมบูรณ�
62033017457 นางสาวจุฑามาศ แสงจันทร�ส+ง
62033017458 นางณพัทธนัน พัชรพจนากรณ�
62033017459 นายธีรศักด์ิ กาญจนลาวัณย�
62033017460 นายวิรุฬ แก=ววิริยะกิจกูล
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62033017461 นางสาวรัชนีกร หมีปOา
62033017462 นางสาวบุญรัตน� ย่ิงภิญโญ
62033017463 นางสาววริศรา แย=มแก=ว
62033017464 นางสาวขนิษฐา โพธ์ิศิริ
62033017465 นายศิริชัย ทองราย
62033017466 นางสาวชุติมน ศรีอรรถายุวาสน�
62033017467 นางสาวกรรณิการ� แก=วสมบุญ
62033017468 นางสาวจารุณี เกิดโถ
62033017469 นางสอน ขาวสนิท
62033017470 นางสาวศิริลักษณ� เนียมมณี
62033017471 นางศิโรรัตน� แสงศรี
62033017472 นายพัชรพงษ� พงษ�ชุบ
62033017473 นางสาวศิวาพร ศรีทับ
62033017474 นางสาวสุนัดดา ชมเอ
62033017475 นางสาวจุฑามาศ สีนวล
62033017476 นางสาวพรพรรณ สีขํา
62033017477 นางสาวฐิติวรดา แสนหม่ี
62033017478 นายเฉลิมชัย แก=วหนู
62033017479 นางสาวเสาวลักษณ� อ+อนวิมล
62033017480 นายสุรยุทธ� ตันติกําธน
62033017481 นายกิตติธัช โกสินทร
62033017482 นายศรัณย� ชาญเชิงค=า
62033017483 นางสาวศวิตา เจนกิจณรงค�
62033017484 นายวิรัตน� ใจอารีย�
62033017485 นางสาวสิริกุล กลั่นประเสริฐ
62033017486 นายสหรัฐ สังข�ศิริ
62033017487 นางสาวอโณทัย ศรีพรม
62033017488 นางสาวศันศนีย� ภูศรี
62033017489 นายเทพพนม ม+วงทอง
62033017490 นางสาวไอลดา จําปาทอง

หน=า 583 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033017491 นายอภิวัฒน� ภู+สวัสด์ิ
62033017492 นางสาวอลิศรา เจริญรัมย�
62033017493 นางสาวป?ทมา จันทวงษ�
62033017494 นายบรรณทนา หูทิพย�
62033017495 นางสาวจินต�ศุจี มัจฉาเดช
62033017496 นางสาวกนกเนตร ช+วงน+วม
62033017497 นางวนิชชา ทองบุญโท
62033017498 นางสาวภาณุมาศ พรหมชนะ
62033017499 นายเจตนิพัฒน� ชาวบางน=อย
62033017500 นายพงศกร กระจ+างโรจน�
62033017501 นางสาวคนึงนิตย� แผ=วตัน
62033017502 นางสาวกรรณิการ� ทองคงหาญ
62033017503 นางสาวมยุรี อ+อนสัมพันธุ�
62033017504 นางสาวบุษกร สว+างใจ
62033017505 นางสาวพรรษพร น้ําพลอยเทศ
62033017506 นางสาวพลอยประภัส ศิรทิพย�ภัทรกุล
62033017507 นายนันท�ภิวัฒน� เรืองช+วย
62033017508 นางสาวทรรศฝน เทศวัฒนา
62033017509 นางสาวกฤษณา วิสุทธิวินิกานนท�
62033017510 นางสาวสุวดี ทองเงินเจริญ
62033017511 นางสาวสุจิตนดา สาเมBาะ
62033017512 นายอนุพงษ� แห=วหาญ
62033017513 นายพศวัต เผือกทอง
62033017514 นางสาวธนัชพร ไชยช+วย
62033017515 นายปฏิวัติ คําปาละ
62033017516 นางสาวปาริฉัตร สําราญราษฎร
62033017517 นายวุฒิพงษ� จุลคีรี
62033017518 นายฉัตรชัย จงดี
62033017519 นางสาวพรรณนภา ช+วยสุวรรณ�
62033017520 นางสาวนฤมล นิจจันทร�พันศรี
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62033017521 นางสาวนวรัตน� ศีลสังวรณ�
62033017522 นายวันฉัตร พรานเจริญ
62033017523 นางสาวพรประภา กล=ายประยงค�
62033017524 นางสาวทัศวรรณ ทองทา
62033017525 นางสาวศิริณญภาค� ธ. เชียงทอง
62033017526 นางสาวศิริญญา ปุOนสุวรรณ
62033017527 นางสาวสุธีมนต� จ=องสาระ
62033017528 นายฉัตรชัย ชูทิพย�
62033017529 นายพรชัย คํามี
62033017530 นางสาวพราวนภา ทองชมภูนุช
62033017531 นางสาวพัฐชญาญ� เนตรนุช
62033017532 นางสาวนริศรา ศรีรอด
62033017533 นางสาวอาภาภัทร พันธุ�คําเกิด
62033017534 นางสาวพนิดา สุวรรณมาลี
62033017535 นายธนาภัทร ทับชัย
62033017536 นางสาวปMยะธิดา เห็มสมัคร
62033017537 นางสาวอภิญญา กลิ่นหอม
62033017538 นางสาวแสงเทียน โพธ์ิทอง
62033017539 นางสาวสุนันทา นาเวช
62033017540 นางสาวเจนจิรา ตันติสาโร
62033017541 นางสาวเสาวนิต ดีหามแห
62033017542 นายตฤณ ปฐมนิธิภิญโญ
62033017543 นางสาววรัญญา โกทัน
62033017544 นางสาวณัฐชยา กัณหาวงษ�
62033017545 นางสาวนารีรัตน� ทัดจันทร�
62033017546 นางสาวชนาภรณ� ศิวาลัย
62033017547 นางสาวโชติรส สงวนพันธ�
62033017548 นางสาวอมรรัตน� จําลองพันธ�
62033017549 นางสาวพนิดา รักงาน
62033017550 นางสาววิรุยา บัวบาง
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62033017551 นางสาวพรรณราย แหลมสุวรรณกุล
62033017552 นายกอบชัย ชิงชัย
62033017553 นายจักรพงศ� กิจจ�ทศพัฒน�
62033017554 นายอชิรวัชร� ธนานิรันดร�กุล
62033017555 นางสาวประภาพร แจ+มกระจ+าง
62033017556 นางสาวนิตยา พงษ�พิมาย
62033017557 นางสาวสิตานันท� สายันหะ
62033017558 นายอภิวัชร� ศรีนุติยวงศ�
62033017559 นายวรภัทร ศิริมงคลชัยกุล
62033017560 นายศุภกร จันทร�เปล+ง
62033017561 นางสาวนวรัตน� ศรีเจริญทอง
62033017562 นางสาวศุภวรรณ ป?@นดา
62033017563 นางสาวพรรณทิพย� แก=วศรี
62033017564 นายสงกรานต� สิทธิสาร
62033017565 นายจานุ เส=งเอียด
62033017566 นางสาวณัฏฐ�พัชร� เปลี่ยนน=อย
62033017567 นางสาวน้ําฝน เย็นยอดวิชัย
62033017568 นางสาวจิดาภา สามบุญลือ
62033017569 นางสาวปวันรัตน� ขาวดารา
62033017570 นางสาวภณิดา บรรณสิทธ์ิ
62033017571 นางสาวอนัญญา สระทองแก=ว
62033017572 นายอธิษฐ�พัชร� ผิวเผือก
62033017573 นางนฤมล ย่ิงยง
62033017574 นางสาวสุภัคญาดา ชายวงษ�
62033017575 นางสาวฐาปณี ศรีสุข
62033017576 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจโพธ์ิ
62033017577 นางสาววรกานต� แดงรักษา
62033017578 นายธนา ทองแผ+น
62033017579 นางสาวปวีณา เกรียงไกร
62033017580 นางสาวเพ็ญนภา ชูศรี
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62033017581 นางสาวพนิตพิชา หินอ+อน
62033017582 นางสาวเมธาวี โพธ์ิเหม
62033017583 นางสาวชุติมา วรสันต�
62033017584 นายรัตนพล บุญใหญ+
62033017585 นางสาววราลี ชูศิลปWกุล
62033017586 นางสาวสุชาดา ทองคล้ํา
62033017587 นางสาวสุพัตรา อินทมาตย�
62033017588 นางสาวรชฏาธรณ� เพ็ชรสมบูรณ�
62033017589 นายกันตภณ ขวัญศรีสุทธ์ิ
62033017590 นางสาวจริยา ผดุงพัฒโนดม
62033017591 นายกฤษดา ขลิบสี
62033017592 นายจตุพล สกุลสุข
62033017593 นางสาวอารยา ทิพย�เมธากุล
62033017594 นายอาคม ย้ิมศรวล
62033017595 นางสาวกาญจน�มาศ กองพันธ�
62033017596 นางสาวเบญจมาภรณ� สมัครจิตร�
62033017597 นายทศพล รุ+งมณี
62033017598 นางสาวเนตรนภา พยาบาล
62033017599 นางสาวเจนอักษร ประดิษฐ�จิตร
62033017600 นายภคิน ปานะบุตร
62033017601 นางสาวประภาพรรณ ปานเกศรินทร�
62033017602 นางสาวบุษรากร บุญชู
62033017603 นายฉัตรณรงค�พล เลี่ยมนาค
62033017604 นางสาวรัตติกาล วังทองชุก
62033017605 ว+าที่ ร.ต.หญิงอิสรา ม่ังอุดม
62033017606 นางสาวณิชาภัท รื่นรมย�
62033017607 นางสาวจินดาพร มูลผล
62033017608 นางสาวกรรณิการ� ดอกพรม
62033017609 นางสาวพิมพ�สุรีย� แก=วกระจ+าง
62033017610 นางสาวสุทัตตา คีรีนิล
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62033017611 นางสาววรัญชญา วะรา
62033017612 นายกฤษกร ผูกน=อย
62033017613 นางสาวชญานิศ เกิดผล
62033017614 นางสาวยานิภา หารสุโพธ์ิ
62033017615 นางสาวศศิธร เลื่องเลิศ
62033017616 นางสาวปรางทิพย� วรรณเผือก
62033017617 นางสาวอุรัสยา ลิ้มจิระวัฒนา
62033017618 นายอนุโรจน� โฉมศรี
62033017619 นางสาวกนกวรรณ ไกรเพชร
62033017620 นายวีรภัทร แก=วใส
62033017621 นายชิติพัทธ� ไข+มุกด�
62033017622 นางสาวณัฐพร วงษ�หงษ�
62033017623 นายศรัณQู หลักศรี
62033017624 นายอรรถพล เอี่ยมอินทร�
62033017625 นางสาวเบ็ญจมาศ รอดเพ็ญ
62033017626 นางสาวเบญจวรรณ วงษ�อุบล
62033017627 นางสาวบงกช บุญสูง
62033017628 นางสาวทัศนีย� พุ+มพวง
62033017629 นางสาวพรฐิตา สุ+มสม
62033017630 นางสาวชุติมา บุญโพธ์ิ
62033017631 นางสาวอรวลัญช� ศรีพิบูลย�
62033017632 นางสาวธัชพรรณ พุ+มเข็ม
62033017633 นางสาวสุชาดา อาชวอาชานกุล
62033017634 นางสาวกรสุดา ศรีพอ
62033017635 นางสาวศิริพร ทรรศนโมไนย
62033017636 นางสาวสนิตา ต้ังประเสริฐ
62033017637 นางสาวรังสิมา ป?สเกตุ
62033017638 นางสาวพรนภัส เพชรขํา
62033017639 นางสาวศิริวรรณ อ่ําทับ
62033017640 นางสาวภัทรปภา เนติเจียม

หน=า 588 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033017641 นางสาวแพรววารินทร� ปุริสะ
62033017642 นางสาวปุณยานุช พุ+มฉายา
62033017643 นางสาวภัชณดา เปลี่ยนเพ็ง
62033017644 นายเสน+ห� วังมะนาว
62033017645 นายอัศวิน ชูฝา
62033017646 นายธวัช สายทอง
62033017647 นายภูริทัศน� ชาติน้ําเพชร
62033017648 นางสาววริศรา คีรีวัฒน�
62033017649 นายวรัญQู ลาภวงศ�ประเสริฐ
62033017650 นางสาวมะลิวัลย� สกุลณีย�
62033017651 นายวชิรศักด์ิ แก=วศรีสุข
62033017652 นางสาววันวิสาข� สานทอง
62033017653 นางสาวนิภารัตน� ลิขิตเขียน
62033017654 นางสาวมนสิชา คํานวล
62033017655 นางสาวจิตร�วลัย มณีเทพ
62033017656 นางสาวอุไรวรรณ ทรัพย�จรัสแสง
62033017657 นางสาวพัชรินทร� จุ=ยกลิ่น
62033017658 นางสาวจุฑามาศ อินทราพงษ�
62033017659 นางสาวอรนุช ฉ่ิงทองคํา
62033017660 นางพศวีร� ศุภโสภณ
62033017661 นางสาวคณิตตา มาลาวัลย�
62033017662 นางสาวจิราพรรณ ทับทิม
62033017663 นางสาวนภสร โฉมศรี
62033017664 นายวาทิต เวฬุการ
62033017665 นางสาววนัสรินทร� อิ่มทรัพย�
62033017666 นางสาวจันทร�แก=ว จันทจิตร
62033017667 ว+าที่ร=อยตรีอัสวี อึ่งทอง
62033017668 นางสาวปวีณา เนตรสุวรรณ�
62033017669 นางสาวนันท�นภัส เหมือนประยูร
62033017670 นางสาวปวริศา ทับซ=อน
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62033017671 นางสาวสุวิชญา บรรณาการ
62033017672 นางสาววีรวรรณ ชูชาติ
62033017673 นางสาวณภาพร โหมงโก=ว
62033017674 นายเกียรติธร พูลทอง
62033017675 นางสาวศิริพร มหาพงษ�
62033017676 นายกิตติภัค จังพานิช
62033017677 นางสาวสุภัทร ทีต้ี
62033017678 นายอภิวุฒิ โสพิตร
62033017679 นางสาวนูรอัยนี ดาโอะ
62033017680 นายเกียรติศักด์ิ สมตัว
62033017681 นายณัฐพงษ� ณ ลําปาง
62033017682 นางสาวพีรดา มาคล=าย
62033017683 นางสาวภควดี เสนางาม
62033017684 นางสาวรุ+งนภา พลจันทึก
62033017685 นางสุชาดา บุญมีเลี้ยง
62033017686 นายณัฐกมล ไก+แก=ว
62033017687 นายธีรภัทร� พ+วงทอง
62033017688 นางสาวศุภากร อ+อนดี
62033017689 นางสาวอัญชุลี เนื่องอุตม�
62033017690 นางสาวจิรานันท� แสนวงค�
62033017691 นายณธัชพลศ� ชาวไร+นาคชุนศรี
62033017692 นางสาวป?ญญพัฑฒ� ปานแก=ว
62033017693 นายสัตยา คมขํา
62033017694 นางสาวจริยาภรณ� สีสดใส
62033017695 นายปองภพ ผินเนตร
62033017696 นางสาวธัญญลักษณ� ทะเลทอง
62033017697 นายนิคม รามจุล
62033017698 นางสาวรุ+งรัตน� สุวิจักขณ�
62033017699 นายธนพัทธ� สุกสี
62033017700 นางสาวธีราพร คําพ่ึงพร
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62033017701 นางสาวศุภกร วรรละออ
62033017702 นางสาวชนิสรา โตBะเด็น
62033017703 นางสาวสุวรรณา สะตะ
62033017704 นางสาวรสรินทร� ปานย้ิม
62033017705 นางสาวจิรฐี บุญตาม
62033017706 นางสาวธันย�ชนก ชุ+มแช+ม
62033017707 นางสาวจตุพร ขวัญเต+า
62033017708 นางสาวจิรานุต เกิดฤทธ์ิ
62033017709 นางสาวนิชาภา บรรเทิงจิตร
62033017710 นายภาณุพันธ� จันทรฉาย
62033017711 นางสาวรัตนาพร คุ=มสะอาด
62033017712 นางสาวชไมพร เหมือนพงษ�
62033017713 นางสาวสราลี กองเจ
62033017714 นางสาวธันยธร รองปาน
62033017715 นางสาวชนากาญจน� ม+วงเชย
62033017716 นายสถาพร ปุจฉาการ
62033017717 นางสาวชัญญาพัทธ� บุษบา
62033017718 นางสาววารุณี ฉิมฉลอง
62033017719 นางสาวชนกานต� วงษ�ป?ญญา
62033017720 นายธนากร อินทรรัตน�
62033017721 นายนพดล องอาจ
62033017722 นางสาวกชพร น=อยวิจิตร
62033017723 นางสาวณัฐพร ตันสุวรรณ
62033017724 นางสาวพัชริดา รอดบําเรอ
62033017725 นายจักรกฤษ� สุติยะวัน
62033017726 นางสาวหนึ่งฤทัย สิมพลีวัน
62033017727 นางสาวภัทราวดี วงศ�เส็ง
62033017728 นางอัญชลี เชฐบัณฑิตย�
62033017729 นางสาวสวรส กันทรรศยศ
62033017730 นายไพรินทร� สุวรรณบุปผา
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62033017731 นางสาวฤทัย ลาภสมบูรณ�ชัย
62033017732 นายวิทยา สีแก=วน้ําใส
62033017733 นายเมธาสิทธ์ิ สิงห�ถม
62033017734 นางสาวเกศณี ศิริวงศ�
62033017735 นางสาวบุษยา เรืองเทศ
62033017736 นายธัญณัฏฐ� เอนกหิรัญ
62033017737 นางสาววราภรณ� จันทร�กล+อม
62033017738 นายนิรันดร� สังข�ทองงาม
62033017739 นางสาววาวิณี อิ่มจิตร
62033017740 นายณัฐพงศ� สิงห�อินทร�
62033017741 นางสาวผกาแก=ว สระบริบูรณ�
62033017742 นายญาณวุฒิ เนียมภู
62033017743 นางสาววริยา กลิ่นขจร
62033017744 นางสาวอลิสรา ด=วงฉิม
62033017745 นายกรีฑา อิฏฐผล
62033017746 นางสาวกัลยกร แก=วมีบุญ
62033017747 นายปMยะพล สหทรัพย�เจริญ
62033017748 นางสาวระวิวรรณ คลากระโทก
62033017749 นางสาวอังคณา ตราชูนิต
62033017750 นายกมลชวัฒท� โชติเรืองนภา
62033017751 นางสาวปMยธิดา ทินรุ+ง
62033017752 นางสาวฐิตสิริ จูประสงค�
62033017753 นางสาวสมิตรา ศรียุก
62033017754 นางสาววลีรัตน� เล=าโสภาภิรมย�
62033017755 นางสาวจุฑารัตน� พลายมี
62033017756 นางสาวจริญญา โปร+งมณี
62033017757 นายรัฐกาญจน ปานณรงค�
62033017758 นางสาวเสาวลักษ� พุทธผล
62033017759 นางสาวอารี อธิวรป?ญญา
62033017760 นางสาวอารีรัตน� แหวนสุข
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62033017761 นายธีรภัทร มีวรรณสุขกุล
62033017762 นางสาววรสา งานกระโทก
62033017763 นางสาวจันสุพร ไตรชมพูนรินท�
62033017764 นางสาวชมพูนุช เกษมสุขไพศาล
62033017765 นางสาวมยุรี จันทรัตโน
62033017766 นางสาวสุจิตรา ใจดี
62033017767 นางสาวจิราวรรณ เรืองอร+าม
62033017768 นางสาวนิตยา ปูOยวน
62033017769 นางสาวป?ณชญา จงเทพ
62033017770 นางสาวเอมวิกา อยู+เย็น
62033017771 นางสาวสมรัชนี ใจหนัก
62033017772 นางสาวณัฐธิดา พูลเดช
62033017773 นางสาวกัญญาณัฐ สุระเรืองชัย
62033017774 นางสาวปริศนา แก=วท+าโพธ์ิ
62033017775 นางสาววรรณิภา บัวบาน
62033017776 นายธิรินท� จันทร�จําปา
62033017777 นายพิเชษฐ� โค=วอารีย�
62033017778 นางสาววราภรณ� ชาวน้ําวน
62033017779 นางสาววนิดา บุญจู
62033017780 นางสาวน้ําทิพย� ใคร+ครวญ
62033017781 นายคุณากร นุ+มนวล
62033017782 นายวงศกร บุญกอง
62033017783 นายศรีวิศาล ภักดี
62033017784 นางสาวศิริลักษณ� ลายตลับ
62033017785 นางสาวนุจรัตน� มณฑีรรัตน�
62033017786 นางสาวกัญญารัตน� เรืองขันธ�
62033017787 นางสาวกิติยา พุกยม
62033017788 นายธีรพล รักอักษร
62033017789 นางสาวนันท�นภัส เพ็งไพบูลย�
62033017790 นายฐิติพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ�
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62033017791 นายเจษฎา แก=วไทรแย=ม
62033017792 นางสาวสุภาวดี แก+นสาร
62033017793 นายมนุเชษฐ เย็นอุทก
62033017794 นางสาวนูรีมาน อารียา
62033017795 นางสาวสารินี แสงจันทร�
62033017796 นางสาวปารมี บุญญาเจริญกุล
62033017797 นางสาวสิริพร ศรีโชติ
62033017798 นางสาววิลาภรณ� รอดเคราะห�
62033017799 ว+าที่ร=อยตรีหญิงขวัญจิรา เพ+งพิศ
62033017800 นางสาวรัตปภัสสร คูลิ้มจีรสิริ
62033017801 นางสาวสุพรรษา สุขเกษม
62033017802 นายวิชาญ บุญช+วย
62033017803 นางสาวเบญจพร ทิพวัลย�
62033017804 นางสาวนภัส เหราบัตย�
62033017805 นางสาวกรวรรณ เอี่ยมขํา
62033017806 นางสาวนริศรา ทองศาสตร�
62033017807 นางสาวสุมนตรา จรรยาวงษ�
62033017808 นางสาวกฤติกา แซ+ต้ัง
62033017809 นางสาวเมธาวี รื่นจิตต�
62033017810 นางสาวญาณิกา คงกะเรียน
62033017811 นายชัยวัฒน� ศรีเมธาพร
62033017812 นางสาวสิรีธร ชัยยะเกิด
62033017813 นางสาวพรปวีณ� แสงอําไพ
62033017814 นางสาวสมิตา รุจิรอานนท�
62033017815 นางสาวจิราภรณ� ศรีพล
62033017816 นางสาวนพมาศ ศศิงาม
62033017817 นายอานันต� ทรงกิตเจริญ
62033017818 นายอังศุธร ทองฟ?ก
62033017819 นางสาวธนภรณ� วงศ�จิตสุภา
62033017820 นางสาวชลธิชา ฤทธ์ิคํารพ
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62033017821 นางสาวกาญจนา ตันทกานนท�
62033017822 นางสาวทัศนีย� จันทร�ทิพย�
62033017823 นางสาวพรตะวัน เกษมสานต�
62033017824 นางสาวปภาดา วิสมิตนันท�
62033017825 นางสาวณัฏฐภัค ทรัพย�สมบูรณ�
62033017826 นายประเสริฐ อุ=ยจันทร�ภักดี
62033017827 นายพีระพันธ� ย้ิมเจริญ
62033017828 นางสาวจนันญา มีนุช
62033017829 นางสาวบุณญรัศม์ิ พระมอญ
62033017830 นางสาววารินทร� สุขสว+าง
62033017831 นางสาวญาดา เฉยบุญเรือง
62033017832 นางสาวสุนีย� รุททองจันทร�
62033017833 นายประจักร จิตอ=าย
62033017834 นางสาวสุดารัตน� เลิศบุปผาสุวรรณ
62033017835 นางสาวชุติมา พวงทอง
62033017836 นางสาวอลิสา นิลอร+าม
62033017837 นางสาวเสาวณี รุ+งป?จฉิม
62033017838 นางสาวมัชฌิมา ทองเจริญ
62033017839 นางสาวภาวดี แร+เพชร
62033017840 นางสาวบุตรีชนก กลิ่นเพย
62033017841 นางสาวนลินี คงสมุทร
62033017842 นางอัจฉราภรณ� โดมขุนทด
62033017843 นางสาวจันจิรา จันสุ=ย
62033017844 นางสาววิภาพรรณ จรรยา
62033017845 นางสาวพัดชา สนองค�
62033017846 นางสาวชนินาถ ชัยสงคราม
62033017847 นางสาวนภาภรณ� วัฒนเคน
62033017848 นางสาวศรีอุบล รามัญอุดม
62033017849 นายกิตติพัทธ� แสงจันทร�ทอง
62033017850 นางสาวภัทราพร วงศ�วิทยะ
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62033017851 นายกรณัฐ เกษมจิต
62033017852 นางสาวสรัญญา ขนอม
62033017853 นางสาวนิตยา กาบแก=ว
62033017854 นายชานน เอี่ยมโซBะ
62033017855 นายณัฐภัทร มีผล
62033017856 นางสาวสุพัตรา ไพเราะ
62033017857 นางสาวมินตรา พิสิฐกาญจนกุล
62033017858 นางสาวชนานาถ ชลุยรัตน�
62033017859 นางสาวนิธินันท� อุ+นเรือน
62033017860 นายอดิศักด์ิ แซ+ฉ่ี
62033017861 นางสาวบุรัสกร ผลอุดม
62033017862 นางสาวสุภัทรสร หนูนาค
62033017863 นางสาวจิราภรณ� สรสาย
62033017864 นางสาวณัฐากานต� ช+อมณี
62033017865 นางสาวชนิกา ประยูรวงค�
62033017866 นายนิมิตร น=อยสวาท
62033017867 นางสาวสุธิดา ขุนประเสริฐ
62033017868 นางสาวกูมินBะ มินสยุม
62033017869 นายนวฤทธ์ิ ตุ=มม+วง
62033017870 นางสาวศิริลักษณ� เรือนใจหลัก
62033017871 นางสาววงศพัทธ� วาฮับ
62033017872 นางสาวนันทยา ทับต+อม
62033017873 นางสาวพัชรียา ถนัดช+างแสง
62033017874 นายอรรถพล แสงนาค
62033017875 นางสาวลัดดาวัลย� จัดละ
62033017876 นายนวพล เอี่ยมลอยพันธุ�
62033017877 นายคาวีร� อดทน
62033017878 นางสาววิภาดา ตานะบุตร
62033017879 นายนิมิตร ศรีเพียงจันทร�
62033017880 นางสาวขวัญเรือน จันทร�ตรง
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62033017881 นายเจษฎา พลับทอง
62033017882 นางสาววิชชุดา สร=อยทอง
62033017883 นางสาวณัฐกมล จีระสุข
62033017884 นายณัฐพล เริ่มรัตน�
62033017885 นางสาวโสภิดา ปMติธรรมรัตน�
62033017886 นายกิตติชัย กงไกรษร
62033017887 นางสาววลัยลักษณ� คงเขียว
62033017888 ว+าที่ร=อยตรีหญิงลาภิสรา ฑีคะพงษ�
62033017889 นางสาวสุกานดา มีธนไพศาล
62033017890 นางสาวชุติมดี คงแจ+ม
62033017891 นางสาวนุสบา ผลอินทร�
62033017892 นางสาวสมฤทัย สุขนิยม
62033017893 นางสาวกิติมา นาคปรุง
62033017894 นางสาววาสิฏฐี ศิวกาญจน�
62033017895 นางสาวปMยรัตน� ศิริเรือง
62033017896 นายทิวไผ+ ไผ+ทอง
62033017897 นางสาวณัฐธิดา ศรีเดช
62033017898 นางสาวสุกัญญา แดงชาติแท=
62033017899 นางสาวสุธิดา เกตุนรินทร�
62033017900 นางสาววาสนา เขียวหอม
62033017901 นางสาววรรณรัตน� ผิวขาว
62033017902 นางสาวจิตจุฑา กาญจนพาณิชย�กุล
62033017903 นางสาววาสิฏฐี ประเสริฐศรี
62033017904 นางสาวสิณาภรณ� สอนใจ
62033017905 นายสิทธิพล พงษ�ศิลปW
62033017906 นายอลงกต หยงสตาร�
62033017907 นายสาธิต เถ่ือนโฮ=
62033017908 นางสาวชนิดาภา หลอมประโคน
62033017909 นางสาวสุภาพร พันธ�พุฒ
62033017910 นายสิทธินนท� จารุพูนผล
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62033017911 นางสาวรัตนพรรณ เอียงแค=ม
62033017912 นางสาวสุดา รวดเร็ว
62033017913 นางสาวตวงพร สุวรรณสุทธิ
62033017914 นายธนวัฒน� ขุนนุช
62033017915 นางสาวสุธินี บัวคํา
62033017916 นางสาวมุทิตา ถ่ัวสวัสด์ิ
62033017917 นางสาวเพ็ญนภา โสวัจน�
62033017918 นางสาวจิราวรรณ ขันสาคร
62033017919 นางสาวศศิประภา ธนะศักด์ิศิริ
62033017920 นายพงศกร หน+อคํา
62033017921 นายสรุจ แต+แดงเพชร
62033017922 นางสาวอังสุมา ท+าทราย
62033017923 นางสาวอัจฉรา ปานเนียม
62033017924 นายฉัตรมงคล ชนะศรี
62033017925 นางสาวรัตนา ลาภพิสมัย
62033017926 นางสาวภาณุมาส ดังก=อง
62033017927 นางพรปวีณ� สมบุญ
62033017928 นางสาวมัสตูรอ สากอ
62033017929 นายนวพล เสาหงษ�
62033017930 นางสาวสุชาดา บรรจบปP
62033017931 นางสาวปมณฑ�ลภัส ศรีธนาจิรานนท�
62033017932 นางสาวป?ทมพร น=อยพิทักษ�
62033017933 นางสาวสุกัญญา ก=านเหลือง
62033017934 นางสาวปาล�มแก=ว นวลละออง
62033017935 นางสาวจินตนา ฉุนพ+วง
62033017936 นายปารวัตร ตBะสาริกา
62033017937 นางสาวอาภรณ� ทองพาศน�
62033017938 นางสาวสุดารัตน� เติมสุข
62033017939 นางสาวสโรชา อ+วมนิล
62033017940 นางสาวกรรณิการ� สามงามพา
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62033017941 นางสาวณัฐนันท� เหลืองสีเพชร
62033017942 นางสาวณัฐณิชา เงากระจ+าง
62033017943 นางสาวเสาวลักษณ� พิมพ�สวัสด์ิ
62033017944 นางสาวแพรพลอย สุขสว+าง
62033017945 นางสาวกนกวรรณ ตาลเสี้ยน
62033017946 นางสาวนิติญา โพธ์ิทอง
62033017947 นางสาวยศพร นาคราช
62033017948 นางสาวชุดาพร เพ็งเลา
62033017949 นางสาวอันธิกา แก=ววันทา
62033017950 นายธนกร บุญญฤทธ์ิ
62033017951 นางสาวกรกนก สมตน
62033017952 นางสาวสุภาพร บุญพิทักษ�
62033017953 นางสาวอุนนดา มาช+วย
62033017954 นางสาวอุษา ชูช+อเกตุ
62033017955 นางสาวภรณ�นรินทร� พงษ�ประวัติ
62033017956 นางสาวจอมใจ เพ่ิมผล
62033017957 นางสาวนฤมล แนวอุโล
62033017958 นางสาวภัททิยา คงสุคนธ�
62033017959 นางสาวลักษิกา พรายแก=ว
62033017960 นางสาวณัฐกฤตา สํานักพงษ�
62033017961 นางสาวเตือนใจ สอนวินยะ
62033017962 นางนพวรรณ ศิริเรือง
62033017963 นางสาวพนิดา ธรรมเจริญ
62033017964 นางสาวสุดารัตน� เอียดเหิน
62033017965 นางสาวศิลาพร อาจคงหาญ
62033017966 นางสาวเกตุสรีย� วระพันธ�
62033017967 นางสาวอรุณี สุมณฑา
62033017968 นายกฤตณัฐ สิงห�โต
62033017969 นายปMยะพงษ� หงษ�เวียงจันทร�
62033017970 นางสาวสุนทรี อาจณรงค�

หน=า 599 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ
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                      ช่ือ - นามสกุล

62033017971 นางสาวภัทรภร เอี่ยมสอาด
62033017972 นางสาวชลธิชา ป?ชชาชาญ
62033017973 นายวิญญ� โมกขพันธ�
62033017974 นางสาวธันย�รดา คําปุRยธนันท�ธร
62033017975 นางสาวกนกพร ลีวัฒนา
62033017976 นางสาวกมลชนก อ+อนดี
62033017977 นางสาวจุรีรัตน� จันทร�ทอง
62033017978 นางสาวยุพิน ถนอมศิลปW
62033017979 นางสาวอรุชา คุ=มเกิด
62033017980 นายวีรพงษ�ชัย ศรีฉลาด
62033017981 นายกฤติน กมลวาริน
62033017982 นางสาวญาณิศา ผลคิด
62033017983 นางสาวดวงรัตน� สุขอร+าม
62033017984 นางสาววันทนา พุ+มอํานวย
62033017985 นางสาวธารารัตน� เซ่ียงหว+อง
62033017986 นายโกศล กลิ่นหอม
62033017987 นางสาววิลาสินี ทําแก=ว
62033017988 นางสาวกษิรา นามสวัสด์ิ
62033017989 นางสาวณัฏฐา ตันติบูรณกุล
62033017990 นางสาวปวีณา มนตรี
62033017991 นางสาววรกาณต� จันทรวงศ�
62033017992 นางสาวสัณห�ฤทัย หอสว+างวงศ�
62033017993 นางสาวศศิกัญญา ทรัพย�อินทร�
62033017994 นางสาวชนัญชิดา เพ็ชรพุ+ม
62033017995 นางสาวกัณฑาภรณ� แสนม่ี
62033017996 นางสาวทัศน�วรรณ ใจม่ัน
62033017997 นางสาวกิติพร คูณทอง
62033017998 นางพรนิภา ถาวร
62033017999 นางสาวสุดารัตน� ทรัพย�อินทร�
62033018000 นายเพชรวุฒิ มาทา

หน=า 600 จาก 614            



เลขประจําตัวสอบ
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                      ช่ือ - นามสกุล

62033018001 นายนันทวัฒน� แสวงศิลปW
62033018002 นางสาววารี สุทธิประเสริฐ
62033018003 นางสาวโศภิต อ+อนท=วม
62033018004 นางสาวนุชจวรรณ จันทร�เรือง
62033018005 นางสาวมนต�นภา สุขสวัสด์ิ
62033018006 นางสาวละอองดาว ทับน=อย
62033018007 นางทิพวรรณ พยัพตรี
62033018008 นางสาวธนัชพร เลิศวัลลภาชัย
62033018009 นางสาวจริยา ฉิมเพชร�
62033018010 ว+าที่ร=อยตรีธนภรณ� ริดแก=ว
62033018011 นางสาวสิทธิรันดร มากช+วย
62033018012 นางสาวปภัสรินทร� อนันต�ศิระบวร
62033018013 นางสาวเฟYSองลัดดา นุชเสียงเพราะ
62033018014 นางสาววิลาวัลย� จิตรสม
62033018015 นางสาวแพรวโพยม ธนวิโรจน�กุล
62033018016 นางสาวจุฑามาศ เอื้อประเสริฐ
62033018017 นางสาวสุนิตรา อภิวัฒน�ต้ังสกุล
62033018018 นายธรรมเชษฐ ศรีบุญเรือง
62033018019 นายทรงชัย ชุติโชติพันธ�
62033018020 นางสาวทักษณชป?ด แซ+ฉ่ัว
62033018021 นางสาวพชรพร สวามีชัย
62033018022 นางสาววรรณา พันผา
62033018023 นางสาวพรศิริ บัวล=อม
62033018024 นางสาวอารีย� แช+มช=อย
62033018025 นางวิไลวรรณ อุดมโภชน�
62033018026 นางสาวเนตรทราย สีสด
62033018027 นายวิสุทธิ ต้ังกิจจาวิสุทธ์ิ
62033018028 นายกษมาส เกษมสวัสด์ิ
62033018029 นายธนพล เพ็ชรนุช
62033018030 นายภูวดล ดาวกลางไพร

หน=า 601 จาก 614            
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62033018031 นางสาวรสรินทร� เย็นกาย
62033018032 นายนพพล เกตุโอน
62033018033 นางสาวเมธะนิดล ขําโสภณ
62033018034 นางสาวธิดารัตน� หนูบํารุง
62033018035 นางสาวสุมิตรา กมศิลปW
62033018036 นางสาวณัฐณริน ลัทธศักย�ศิริ
62033018037 นางสาวณัฐณิชา สินธุประเสริฐ
62033018038 นางสาวจุฑาทิพย� แจ=งประจักษ�
62033018039 นางสาวต+วนฟาราฏี อดุลรัส
62033018040 นางสาวสุพัตรา บุญพวง
62033018041 นางสาวคณิตฐา ออกเรียง
62033018042 นางสาวชลธิชา ตามใจเพียร
62033018043 นางสาวโยธกา คงกระพันธ�
62033018044 นางสาวนริสสา หาดี
62033018045 นางสาวปราณิศา แจ+มจันทรา
62033018046 นางสาวเดือนเพ็ญ บุดดารวม
62033018047 นางสาวพิชญานี ไข+นาค
62033018048 นางสาวปรางวลัย ผ+องประเสริฐ
62033018049 นายอริยวัจน� อาจหาญ
62033018050 นายอนุกุล สิงห�แก=ว
62033018051 นางสาวพรรณพนัช วัฒนเกษม
62033018052 นายวัฒนชัย สิทธิชัยกาญจน�
62033018053 นางสาวธาราทิพย� แสนแก=ว
62033018054 นางสาวอมรประภา ชื่นชม
62033018055 นางสาวสุจิตรา แสนหลวง
62033018056 นางสาววรากร รัตนผล
62033018057 นางสาวนัทมล ศรีรอด
62033018058 นางสาวสัณห�สินี สังข�ทอง
62033018059 นางสาวหทัยชนก พุฒิแก=ว
62033018060 นางสาวภาณุมาศ เรืองเนตร

หน=า 602 จาก 614            
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62033018061 นางสาวอัครยา แสนสําราญ
62033018062 นายฐภณ ไกรเลิศมงคล
62033018063 นายอภิวัฒน� กองสี
62033018064 นายอายุวัต เหมือนโต
62033018065 นางสาวชลธิชา เล็กพังเทียม
62033018066 นางสาวธิดารัตน� ด=วงทอง
62033018067 นายไอรวิน คงประสิทธิ
62033018068 นางสาวธนาภรณ� ทองคํา
62033018069 นางสาวณัฐฐิณันท� ศาสตร�กลาง
62033018070 นางสาวพัชราภรณ� ประทุมรุ+ง
62033018071 นางสาวสิริปุณยากร ช+างสลัก
62033018072 นายวีระวัชร� มีถาวร
62033018073 นางสาวทาริตา คํากลัด
62033018074 นายสันติ มาตสุริยวงศ�
62033018075 นายกิตตินันท� เล=งคํา
62033018076 นางสาวฐิติมา เนี๊ยะอั๋น
62033018077 นายเอกพจน� ถ=วยทอง
62033018078 นางสาวจิตสุภา หอมเจริญ
62033018079 นางสาวภคพร นามทิพย�
62033018080 นายปMยะณัติ พัดเกร็ด
62033018081 นางสาวกัลยณัฏฐ� เง้ืองาม
62033018082 นางสาวศิริรัตน� อาภรณ�แสงสว+าง
62033018083 นายยศธวัช ฐิติรัตน�สกุล
62033018084 นางสาวสุกัญญา กล่ําทอง
62033018085 นางสาวโชติญา ทองโชติ
62033018086 นายธรรมสรณ� ชัยศรี
62033018087 นางสาวชุติมา กรุงแก=ว
62033018088 นางสาวธิดารัตน� สุขประเสริฐ
62033018089 นางสาวพรนภา นิ่มเจริญศักด์ิ
62033018090 นางสาวมีนา รักษาโพธ์ิ

หน=า 603 จาก 614            
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62033018091 นางสาวนรินทร�ทิพย� หาญรักษ�
62033018092 นางสาวฐิติกา เพชรสวน
62033018093 สิบเอก โสภณ เพ็ชรพยัพ
62033018094 นางสาวเบญจมาภรณ� ฉิมสิงห�
62033018095 นางสาวศจี เปPยชาติ
62033018096 ว+าที่รตภาณุมาศ หลากจิตร�
62033018097 นางสาวบุญชนะ ศิริเจริญ
62033018098 นางสาววารินทร� เกตุแก=ว
62033018099 นางสาวกรรณิกา ผิวอ+อนดี
62033018100 นายกิตติพงศ� คําสอน
62033018101 นายเอกสิทธ์ิ เลี้ยงพฤกษา
62033018102 นางสาวจิราภรณ� แขกใจเย็น
62033018103 นางสาวสิริมน วารีเพชร
62033018104 นางสาวกรรณิการ� ทองแก=ว
62033018105 นางสาววราภรณ� แสงเงิน
62033018106 นายวัชรากร พราหมณ�วงศ�
62033018107 นางสาวสมหมาย แซ+โอ=ว
62033018108 นางสาวธนัญญา ทองสุทธ์ิ
62033018109 นางสาวปภพพร ชื่นชม
62033018110 นางสาวจันทร�เพ็ญ เคหา
62033018111 นายเทพอนันต� ไพรชาติ
62033018112 นางสาวชลนิชา ย้ิมดี
62033018113 นางสาวปริสรา ชมภูพันธ�
62033018114 นายสุทธิภัทร ดีชะโชติ
62033018115 นางสาวณัฐชิตา นาคทับ
62033018116 นางสาวอรกานต� ชินพานิชย�
62033018117 นายธนารักษ� เข็มกําเนิด
62033018118 นางสาวเอื้อมพร รักกําเหนิด
62033018119 นางสาวสุวนันท� สัตย�จริง
62033018120 นายเกรียงศักด์ิ จําปาทิพย�

หน=า 604 จาก 614            
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62033018121 นางสาวก่ิงแก=ว ศรีอินทร�สุด
62033018122 นางสาวจุฑามาศ ตาตะกรุด
62033018123 นางสาวเกศกนก มุธุสิทธ์ิ
62033018124 นางสาวสุทิสา ทองคํา
62033018125 นางสาวพิชญาภา ชุ+มชมชัย
62033018126 นายวจนะ จรรยางาม
62033018127 นางสาวณัฐชา เอมโอฐ
62033018128 นางสาวจุฑาทิพย� ชาติชูศักด์ิ
62033018129 นางสาวณสิกาญจน� ศิริชลประเสริฐ
62033018130 นางสาวจิรชยา เสืองามเอี่ยม
62033018131 นางสาววชิราภรณ� ก=องสุวรรณ
62033018132 นายสันติ ทองรอด
62033018133 นายบุญยารัตน� รุจิพุฒิภาคย�
62033018134 นายเสนีย� สุมณฑา
62033018135 นางสาวจุฑารัตน� เที่ยงตรง
62033018136 นางสาวกาญสิมา ศรีประเสริฐ
62033018137 นายณัฐนนท� ปรีชา
62033018138 นางสาวอภิญญา แนวหาญ
62033018139 นายวิทย�พงศ� ศิริทิวากรสกุล
62033018140 นางสาวเบญจมาศ พวงเขียว
62033018141 นางสาวหทัยรัตน� ศิริละ
62033018142 นางสาวพรรณวสา กาวหอม
62033018143 นางสาวสุชาวดี สันธิศิริ
62033018144 นางสาวศิริวรรณ รูปทอง
62033018145 นางสาวป?ทมา ทูลประสม
62033018146 นายนิรชัย อันแท=
62033018147 นางสาวกมลขวัญ ศุภนิมิตกุล
62033018148 นางสาวมาณิสา นิ่มนวล
62033018149 นางสาวศุภิสรา อนันตภักด์ิ
62033018150 นางสาวอรยา สีแดงเหลือง

หน=า 605 จาก 614            
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62033018151 นางสาวจรีรัตน� เคล=าคลึง
62033018152 นางสาวสุจิตรา บุญนาค
62033018153 นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณฉวี
62033018154 นางสาวอนงค�รัตน� ผิวขาว
62033018155 สิบเอกหญิงเมธาวดี บูรวัฒน�
62033018156 นางสาวพรวิไล เหล็กเขียว
62033018157 นายนัทวุฒิ เรืองทรัพย�
62033018158 นางสาววิภาพร แต=เจริญ
62033018159 นางสาวชนิดาภา พรหมชาติ
62033018160 นางสาวณิชารีย� เย็นศักด์ิศิริ
62033018161 นายสุทธิลักษณ� ชื่นกมล
62033018162 นางสาวชุตินธร มีบํารุง
62033018163 นางสาวแสงทอง วงค�แก=ว
62033018164 นายโรจนัสถ� เทียนอิ่ม
62033018165 นางสาวภัทราวรรณ จินดา
62033018166 นางสาววรลักษณ� ศรีแสง
62033018167 นางสาวขวัญภิรมย� เสือเล็ก
62033018168 นางสาวอภิรดี บุญมีกํ่า
62033018169 นางสาวกาญนิกา วงษ�ศิล
62033018170 นายหริกานต� วงษ�ท+าเรือ
62033018171 นางสาวอัญมณี ชื่นอารมย�
62033018172 นายเจริญสุข ทองคํา
62033018173 นางสาวศิรินันท� เซ่ียงโหล
62033018174 นางสาวปMยะนาถ ภิรมย�รื่น
62033018175 ว+าที่ร.ต.หญิงพนา นิลจันทร�
62033018176 นางสาวสิริวิมล ยงศรีป?ญญฤทธ์ิ
62033018177 นายประวิทย� จันทรโคโรม
62033018178 นายสุวพิชญ� พยัคฆพงษ�
62033018179 นายณัฐพันธุ� จันทชาติ
62033018180 นายธีระศักด์ิ แก=วบัวดี
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62033018181 นางสาวขจีพรรณ สํารี
62033018182 นางสาวบุญนิสา เสือนาค
62033018183 นางสาวกรรณิการ� จันทร�เพ็ชร
62033018184 นางสาวปณิฏฐา ผุยรอด
62033018185 นางสาวสโรชา ตันสง+า
62033018186 นางสาวมาลินี ตนประเสริฐ
62033018187 นางสาวรัชต�มล แดงดี
62033018188 นายพุทธิพงศ� แตงหอม
62033018189 นางสาวสุจิวรรณ รักภูมิ
62033018190 นายณัชพล สิงหะ
62033018191 นางสาวอัยลัดดา สระทองจันทร�
62033018192 นายวรุณฤทธ์ิ น=อยหีด
62033018193 นายธีรพล ทิวัฑฒานนท�
62033018194 นายธนสร ภิญญธนาบัตร
62033018195 นางสาวณัฏฐณิชา แขเขียว
62033018196 นางสาวประทุมพร ฟ?กสงสกุล
62033018197 นางสาวปวีรา ถมยา
62033018198 นางสาวจันทิรา ภาวงค�
62033018199 นางสาวนัฐพร กานตะดา
62033018200 นางสาวขวัญชนก มณฑา
62033018201 นางสาวกาญจนา เนียมหอม
62033018202 นางสาวปณิดา ช+างสอน
62033018203 นายรังสรรค� เอี่ยมสะอาด
62033018204 นางสาวมัณฑนา จิตต�สุนทร
62033018205 นายภัทรพล ทองรัก
62033018206 นางสาวนนทิพา ห=วยหงษ�ทอง
62033018207 นางสาวจารุณี รัศมีโชติ
62033018208 นางสุวณี จันทรส
62033018209 นายธีธัช รัตนปนัดดา
62033018210 นางวรรษมล เทพนิมิตร
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62033018211 นางสาวสุดใจ เอี่ยมสอาด
62033018212 นายวรฉัตร� มีหวายหลืม
62033018213 นางสาวณัฐวรรณ ฝ?กบัว
62033018214 นางสาวสรัญญา เฮงเรืองศิริ
62033018215 นายขจรศักด์ิ นาคลําภา
62033018216 นางสาวทิพรัตน� สาวสวรรค�
62033018217 นางสาวปภาวดี ดวงรัตนฉายา
62033018218 นางสาวยุพดี วัลลา
62033018219 นางสาวฐิติรัตน� พิพัฒน�กุลกิจ
62033018220 นางสาววนันท�พร ขําเจริญ
62033018221 นางสาวกมลวรินทร� เขียวพระอินทร�
62033018222 นางสาวชุติมา ช=างแย=ม
62033018223 นางสาวตรัยรัตน� ส=มพลับ
62033018224 นายณัฐกิตต์ิ ศรีกุลา
62033018225 นางสาวสายสุดา ป?กษากุล
62033018226 นางสาวทวินันท� จินตพิทักษ�กุล
62033018227 นางสาวศศิธร เรืองเวหา
62033018228 นางสาวณัฐสิมา บัวงาม
62033018229 นางสาวณัฐณิชา สุขโข
62033018230 นางสาวมณีรัตน� ซาบซ้ึงไพร
62033018231 นางสาวศรีวรรณ อยู+ฤทธิไชย
62033018232 นายภาคิไนย ขุนอินทร�
62033018233 นางสาวจิรภา แสงวิเศษ
62033018234 นางสาวนิชานาถ บุตรเนียม
62033018235 นายภาสกร เอี่ยมอําภา
62033018236 นางสาวเตชินี ทิมเจริญ
62033018237 นางสาววันวิสา แก=วไผ+ซอ
62033018238 นางสาวพรวัฒนา พรหมจํารัส
62033018239 นางสาวก่ิงกาญจน� คชวงษ�
62033018240 นางสาวกัญชรส ปMSนทอง
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62033018241 นางสาวผุสดี รอดหิรัญ
62033018242 นายรณชัย ก=านเหลือง
62033018243 นางสาวกนกวรรณ นาคทองอินทร�
62033018244 นางสาวจันทร�จิรา รอดรักษาทรัพย�
62033018245 นางสาวสนันญา หงษ�สุด
62033018246 นางสาวสุวรรณา รอดจากทุกข�
62033018247 นางสาวรุ+งรัตน� มีสุข
62033018248 นางสาวชนม�ทิชา เทียมศรี
62033018249 นางสาวธมกร ศิริธร
62033018250 นางสาวดวงใจ หงษ�สวาสดิวัฒน�
62033018251 นางสาวอําพัน อิ่มทรัพย�
62033018252 นางสาวเพ็ญพักตร� วัดเพ็ชร
62033018253 นางสาวศิริลักษณ� ประชุมวงษ�
62033018254 นางสาววีรัญชยา โพธ์ิทองสุรกูล
62033018255 นางสาวปรียา บุญวิสูตร
62033018256 นางสาวปวิชญา สายสุวรรณ
62033018257 นายพชร เพชรสังกฤต
62033018258 นางสาวฉวีวรรณ เทพฤทธ์ิ
62033018259 นายธเนตร� สกุลณี
62033018260 นางสาวพรทิพย� สมสวัสด์ิ
62033018261 นายทศพร อาภรณ�แสงสว+าง
62033018262 นางสาววรัญญา สายตรี
62033018263 นายอัครกันย� วิมลวงศ�สกุล
62033018264 นางสาวธัญพร อภิชวนันท�กุล
62033018265 นางสาวศิริลักษณ� บุญเนาว�
62033018266 นางสาวนลินี บูรณะนิติกุล
62033018267 นายจักกริช เทียมเมือง
62033018268 นางสาวอุมาภรณ� อัศพจน�
62033018269 นางสาวนริศรา บุญหอม
62033018270 นายธีรวัฒน� ค=ากําไร
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62033018271 นางสาวมรมล หมดทุกข�
62033018272 นางสาวเกวลี แผนสง+า
62033018273 นางสาวสุภาพร อุบล
62033018274 นางสาวรัชนีกร กองสุข
62033018275 นางสาวสุนทรี เกิดจินดา
62033018276 นางสาวภัทราภา งามหยดย=อย
62033018277 นางสาวมารศรี ศรีทาคง
62033018278 นางสาวชนกพร กลัดสมบูรณ�
62033018279 นางสาวนพวรรณ บุญคุ=ม
62033018280 นายณัฐพัชร� ธีระวงศ�ภิญโญ
62033018281 นางสาวรัตน�ธิดาภรณ� บุตรศรี
62033018282 นางสาวอนงค�นาถ เจตจันทร�
62033018283 นางสาวแพรพรรณ ชินวินิจกุล
62033018284 นางสาวรุจิรา คุระเอียด
62033018285 นางสาวชญาดา สีเหลือง
62033018286 นายภานุสิทธ์ิ เครือเอม
62033018287 นางสาวศิรินทิพย� สว+างเนตร
62033018288 นางสาวปาริษา สิงห�ศรีสันติ
62033018289 นางสาวชนันท�กานต� มณีสุข
62033018290 นางสาวขวัญจิรา ช=างเพชร
62033018291 นางสาวกนกวรรณ อยู+พิทักษ�
62033018292 นายสันติภาพ อนันต�ทัศน�
62033018293 นายทวีศักด์ิ เพชรจรัส
62033018294 นางสาวชลธิชา จิตรซ่ือ
62033018295 นางสาวป?ณฑิตา ศรีสุขใส
62033018296 นางสาวนิตยา เงินแจ+ม
62033018297 นางสาวรุ+งอรุณ ทองพันธ�
62033018298 นางสาวขวัญชนก คงรัศมี
62033018299 นายป?ณณธร คงขํา
62033018300 นางสาวชณิตา เถลิงศักดาเดช
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62033018301 นายพีรพล รัตนวงค�
62033018302 นางสาวสงวนลักษณ� รอดจากทุกข�
62033018303 นายเจษฎา เกตุบ=านท+า
62033018304 นางสุรภาณี บุญเดช
62033018305 นางสาวภัทรินทร�ภรณ� บุญเฉิดฉาย
62033018306 นายรัฐพงศ� ปะทักขินัง
62033018307 นางสาววริศรา สุรภาพ
62033018308 นางสาวสุธามาศ เบ็ญพาด
62033018309 นายธนัญกรณ� ทองเลิศ
62033018310 นางสาวศุภลักษณ� จะบํารุง
62033018311 นางสาวป?ทมาภรณ� ปลอดโปร+ง
62033018312 นางสาวฐิภาพรรณ ธํารงนันทิพัฒน�
62033018313 นางอารีย� ตระการรัศมีทิพย�
62033018314 นายชิดโชค แสงพระอินทร�
62033018315 นายทศพล กุลมะลิวัลย�
62033018316 นางสาวสุธิดา รบชนะ
62033018317 นายเอกภพ เลิศพงศ�ไพบูลย�
62033018318 นางสาวสุชีรา ศรีสําราญ
62033018319 นางสาวชนกนาถ พูลเจริญศิลปW
62033018320 นางสาวธนพร เหลืองทอง
62033018321 นางสาวศิริรัตน� แสงแก=ว
62033018322 นายชิตณรงค� จูมัจฉะ
62033018323 นางสาววิภาวดี มูลแสน
62033018324 นางสาวนภสร นวลพลับ
62033018325 นายสัณหวัช ชมภูนิช
62033018326 นายสุทัศน� มณีโชติ
62033018327 นายสรไกร โลภป?ญญา
62033018328 นางสาวฝRาย รอดประชา
62033018329 นางสาวณัฐรินีย� กวินเรืองกุล
62033018330 นายชาคริต พงษ�ไทย
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62033018331 นางสาวน้ําผึ้ง สืบสุทธา
62033018332 นางสาวลลดา ลาภอุดมเลิศ
62033018333 นางสาวลลิตา กิจจานุลักษ�
62033018334 นางสาวสุภาพร สูนย�สิทธ์ิ
62033018335 นางสาวกนกวรรณ สาตรแก=ว
62033018336 นางสาวภาวิดา แก=วนพคุณ
62033018337 นายนิธิณัฐ อินเขาย=อย
62033018338 นางสาวบุศรา วรรณวิศาล
62033018339 นางสาวหทัยรัตน� แสงรักษาทรัพย�
62033018340 นางสาวปMยนันท� ธูปหอม
62033018341 นางสาวยุพา กะปMยะ
62033018342 นางปทุมภรณ� สว+างรุ+ง
62033018343 นางสาวหทัยทิพย� สุทธิประสงค�
62033018344 นางสาวปารมี เชยสมบัติ
62033018345 นางสาวศศิธร ลิ้มทองคํา
62033018346 นางสาวธัญวรรณ กล=าปราบศึก
62033018347 นายธนา เกตุนาค
62033018348 นายธนาธิป ตะโกพร
62033018349 นางสาวปMยวรรณ ป]Sงอุดม
62033018350 นางสาวอารีรัตน� ทองเจริญศิริกุล
62033018351 นายพัฒนชัย เอี่ยมอ+วม
62033018352 นางสาวปรวีย� พชระรุ+งโรจน�
62033018353 นางสาวกอบกุล เจริญพร
62033018354 นายจารยุทธ� เข็มหนู
62033018355 นายพนา พูดเพราะ
62033018356 นางสาวธัญยพร ชิวปรีชา
62033018357 นางสาวพนัสดา คงหนุน
62033018358 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจสะอาด
62033018359 นางสาวมนัญชยา ชุนเกษา
62033018360 นางสาวอิสริยาภรณ� ชมสา
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62033018361 นายวัยวุฒิ พรมเงิน
62033018362 นางสาวสุชาดา กรีติธํารงค�
62033018363 นางสาวไอลดา สมหวัง
62033018364 นางสาวกาญจนาภรณ� พ่ึงผัน
62033018365 นายวิฑูรย� แปRนรส
62033018366 นายปฏิภาณ พรพุทธศรี
62033018367 นางสาวกีรติ จิระวัฒนผลิน
62033018368 นางสาวสุนีย� มีตังค�
62033018369 นางสาววันวิสา กําจรกิตติคุณ
62033018370 นางสาวนงนุช บุญละเอียด
62033018371 นางสาวพิชญ�สินี ศรีรักษา
62033018372 นางสาวกันต�สิริ จันปุOม
62033018373 นางสาวลัลน�ลลิต เกษมสานต�
62033018374 นางสาวสุพัตรา เออทอ
62033018375 นายกฤษฎา แต+แดงเพชร
62033018376 นางสาวกันวิภา กระต+ายทอง
62033018377 นางสาวเขมรินทร� คําโมวิทยาโยธิน
62033018378 นายธีรวัฒน� มะโนวัฒนา
62033018379 นายวรทัต เปPยสวน
62033018380 นางอุไร สีเหลือง
62033018381 นายยุทธนา เหมจินดา
62033018382 นายวิทยา ป?นแก=ว
62033018383 นางดาริกา เกตุย=อย
62033018384 นางสาวนพวรรณ บัวตูม
62033018385 นางสาวรัชดาพร อร+ามรักษ�
62033018386 นางสาวสุนิษา แก=วฉลวย
62033018387 นายณัฐวุฒิ เครือเอม
62033018388 นายวรวุฒิ เห+งนาเลน
62033018389 นายศุภณัฐ จันทพิศมิตร
62033018390 นางสาวณัฐธิดา ลูกเสือ
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ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี

                      ช่ือ - นามสกุล

62033018391 นายพรปวีณ� เล+าโจ=ว
62033018392 นางสาวศิวปรียา ฉัตรพงษ�วิรัตน�
62033018393 นางสาวศศิมาภรณ� แสงประทิน
62033018394 นางสาววาสนากุลพัทธ� จันทะสาย
62033018395 นายสมปอง คนหลัก
62033018396 ว+าที่ร.ต.หญิงมณีดาว วันเพ็ญ
62033018397 นางสาวภิญญาพัชญ� เอกณรงค�พันธ�
62033018398 นางสาวสุพัตรา กัลปะ
62033018399 นายกฤษฎา วงษ�สวรรค�
62033018400 นางสาวสุภาพร จันทร�สุธรรม
62033018401 นางสาวพิชญาภา ไทยใหญ+
62033018402 นางสาวธณสรชนก ศักด์ิสิทธ์ิ
62033018403 นางสาวชนัญญา จงใจรักษ�
62033018404 นางสาวสุภาดา พ่ึงแผน
62033018405 นางสาวณัฐฐินันท� ยินดี
62033018406 นางสาวปรียาภรณ� นาคสวาท
62033018407 นายจิรายุ กุลเกตุ
62033018408 นายภูนิทัศน� จันทร�ฉาย
62033018409 นายวชิระ ขุนรุ+งเรือง
62033018410 นางสาวภาชนีย� สุวรรณสังข�
62033018411 นางสาวลัดดาวัลย� คนไว
62033018412 นางสาวชนัตดา ใจศิลธรรม
62033018413 นายสันติ จันทร�รังษี
62033018414 นายพันธุ�ธิช หนูพรหมเจริญ
62033018415 นายสุทธิชัย นาคคํา
62033018416 นางสาวชนกพร แก=วมาก

จํานวน 18,416 ราย

หน=า 614 จาก 614            


