
เลขประจําตัวสอบ

62034000001 นางสาววัชราภรณ� ท�าน้ําต้ืน
62034000002 นายปราบ สระทองอ�อน
62034000003 นางสาวบวรจิต เมธาฤทธ์ิ
62034000004 นางสาวปรียานุช พรหมมีศรี
62034000005 นายวสันต�พรรษ พรภัทรพงษ�
62034000006 นายอดิษฐา ฆารโสภณ
62034000007 นางนวลวรรณ บัมบรา
62034000008 นายพงษ�เดช จวงเจิม
62034000009 นางสาวดลชนก นะเสือ
62034000010 นางสาวเบญจวรรณ ล้ําเลิศ
62034000011 นางสาวศิริญญา งามระลึก
62034000012 นางมลฑา สมบุญตนนท�
62034000013 นางสาวฐิตินาถ เส็งสาย
62034000014 นายประดิษฐ� เปรมปรีด์ิ
62034000015 นางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน�
62034000016 นายชณาสัค พัฒน�ทอง
62034000017 นายชุติเดช วิศาลกิตติ
62034000018 นางสาวนัฏชฎาภรณ� จีวร
62034000019 นางสาวโชษิตา ทองโชติ
62034000020 นายชาญวิทย� พัชรวงศ�วาณิชย�
62034000021 นางสาวอภิสรา ม�วงใหม
62034000022 นางสาวณัฐพร ตรรก�ชูวงศ�
62034000023 นายธนิก จิตตา
62034000024 นายเดชาวุธ กาญจนกรัณย�กุล
62034000025 นางสาวจุฑารัตน� อาจหาญ
62034000026 นายศรุตะ มานิตกุล
62034000027 นางสาวณัฐวดี ศิลปศักด์ิขจร
62034000028 นางสาวศิริวรรณ ศรีสงกา
62034000029 นางสาวรัตรจิตต� เมืองสุวรรณ�
62034000030 นางสาวสุรีย� สิงห�ทอง
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62034000031 นางสาวนรัชย�ธรณ� สุวรรณภารต
62034000032 นางสาวสุนิสา แดงอํา
62034000033 นางสาวขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค�
62034000034 นางสาวนาติยา ทิพย�ไสยาสน�
62034000035 นายธนา ร�างนAอย
62034000036 นางสาวเบญจธรรม เทพธรรม
62034000037 นางสาวพรทิพย� ตรงชื่น
62034000038 นายณัฐพงษ� แกAวจิว
62034000039 นางสาวนภาพร จิตระธาตุ
62034000040 นางสาวรัฐกาญจน� ประชาเชษฐ�
62034000041 นายประพันธ� พันธุ�พิพัฒน�กุล
62034000042 ว�าที่รAอยตรียศพล อนุสรณ�วิโรจน�
62034000043 นางสาวดวงใจ ชวนอาจ
62034000044 นางสาวพัฒน�นรี อ่ําโต
62034000045 นางสาวดวงพร เรืองกฤษ
62034000046 นายธนวรรธ กลAาปราบศึก
62034000047 นางศิวาพร ครุฑดํา
62034000048 นางสาวผุสดี บุญมีรอด
62034000049 นางสาวนลินรัตน� จําปาเทศ
62034000050 นางสาวเบญจวรรณ ศรีพรหมกุล
62034000051 ว�าที่รAอยตรีหญิงนราธิป ชูจินดา
62034000052 นางวิชุตา โพธ์ิทักษิณ
62034000053 นางสาวกุลนาถ หงษ�ลอย
62034000054 นายศิวดล วราเอกศิริ
62034000055 นางสาววัชราภรณ� ไวว�อง
62034000056 นางสาวอรัชพร ม�วงสี
62034000057 นางสาววนิษา นิมิตเกษมสุภัค
62034000058 นายพรชัย กิจเจริญ
62034000059 นางสาวอัศราภรณ� วรอาจ
62034000060 นายถิรวุฒิ แสงมณีเดช
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62034000061 นางสาวอมีนา ทองสวัสด์ิ
62034000062 นายสามารถ คงม่ัน
62034000063 นางสาวศฤนลักษณ� ย้ิมจันทร�
62034000064 นายณัฐพล บัวจันทร�
62034000065 นายปวีณ สุขบรรเทิง
62034000066 นางสาวชวัลรัตน� ศรีวิลัย
62034000067 นางสาวชนิษฎา จันทรา
62034000068 นายชัยชนะ ชิดช�วงชัย
62034000069 นายพิสุทธ์ิ ไมAชุน
62034000070 นางสาวขวัญชีวา พันธ�ภูโต
62034000071 นายพิชัย เลิศเสนา
62034000072 นางสาวศิริวรรณ สวนทอง
62034000073 นางสาวธนิดา เสมอใจ
62034000074 นางสาววรรณิศา กาวิรส
62034000075 นางสาวอาภาภรณ� พวงหอม
62034000076 นางสาวณัชชา แกAววงลAอม
62034000077 นายนิธิพัฒน� รุมฉิมพลี
62034000078 นายจักรพันธ� วิเศษสมบัติ
62034000079 นางสาวพุทธมาศ นวนม่ิง
62034000080 นางสาวเพชรน้ําหนึ่ง เดชทิพย�พรพงศ�
62034000081 นางสาวพัชรินทร� นิยมทอง
62034000082 นางสาวกมลวรรณ แสงสรAอย
62034000083 นางสาวภัสษร แพรกเชิญ
62034000084 นางสาวภัทรศิริ ธนวัฒน�
62034000085 นางสาวกุลบดี ตันติจํานรรจ�
62034000086 นางสาวแกAวขวัญ ดอนพงไพร
62034000087 นางสาววรพร แกAวประดิษฐ�
62034000088 นางสาวปGยภรณ� สุพรรณชาติ
62034000089 นางสาวธนัชพร มุลิกะบุตร
62034000090 นายตะวัน บุญเพ็ชรรัตน�

หนAา 3 จาก 15          



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาโท

                     ช่ือ - นามสกุล

62034000091 นางสาวพรจรัส ลําเจียกมงคล
62034000092 นายเฉลิมชัย ม่ังค่ัง
62034000093 นายจิรเวช โพธ์ิอุบล
62034000094 นางสาวศุภสุตา การูจี
62034000095 นางสาวเพลินพิศ พรมมา
62034000096 นายอนุชิต ผิวผาด
62034000097 นายภูวดล แท�นทอง
62034000098 นางสาวจิตติมา จิรโพธิธรรม
62034000099 นายณัฐศิษฏ� แสวงหา
62034000100 นางสาวภัสราภรณ� เกียรติพิบูลกุล
62034000101 นายสาธิต เรืองลอยขํา
62034000102 นางสาวปภัตภร สิรภัทรธํารง
62034000103 นายวราชาติ สนองค�
62034000104 นางสาวกนกวรรณ ปGยานุวัฒน�กุล
62034000105 นายอเนชา โหราศาสตร�
62034000106 นางสาวธนิตา ไพฑูรย�
62034000107 นายพลากร เลิศมงคลนาม
62034000108 นางสาวญาฎา หนูวงษ�
62034000109 นางสาวพัชรี แซ�ต๊ัน
62034000110 นางสาวช�อผกา โถแกAว
62034000111 นางสิริกานต� จันทร�ตาคํา
62034000112 นางสาวณัฏฐกิตต์ิ รัตนบรรยงค�
62034000113 ว�าที่รAอยตรีหญิงสุรีรัตน� เจตน�ตะพุก
62034000114 นางสาวชนัญชิดา ช�วยบุญ
62034000115 นายสรวิชญ� โกไศยกานนท�
62034000116 นางสาวชัญญานุช กอรักงาม
62034000117 นางศิรินันท� สุขกรง
62034000118 นางสาวศรินยา ทรัพย�วารี
62034000119 นางสาวจิรัชญา เจริญสุข
62034000120 นางสาวพิมประภาพร อุ�นเจริญ
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62034000121 นางสาวฬุริยา อุ�นเดช
62034000122 นายอานันท� สีเหม�น
62034000123 นางสาวสุวรรณา ไตรสรณะกุล
62034000124 ว�าที่รAอยตรีพิชัย ทองคงอ�วม
62034000125 นางอักษราภรณ� แจ�มจันทร�
62034000126 นายศาสตร�ภากรณ� บําเพ็ญผล
62034000127 นางสาวขนิษฐา ฤกษ�อรุณ
62034000128 นางสาวศุภรัตน� สวัสด์ิ
62034000129 นายชาญวิทย� สุวรรณ�
62034000130 นางสาวฐานิดา สุพรรณโท
62034000131 นางสาววันทนีย� เดชารัตนชาติ
62034000132 นายเจริญชัย อึ๊งเจริญสุข
62034000133 นางราตรี เทพรอด
62034000134 นางสาวผุสดี ม่ันปกปKอง
62034000135 นางสาวปฐมาวดี ปาลลา
62034000136 นายสรศิน สําเนียงงาม
62034000137 นางสาวสุภาพร เอกฉันท�
62034000138 นางสาวอรปวีณ� แสงใส
62034000139 นางสาวสิริมา แท�นนิล
62034000140 นางสาวเยาวลักษณ� เตียวิลัย
62034000141 นางสาวโชติรัตน� ศรีเกลื่อน
62034000142 นางสาวณัฏฐ�นรี กระกรกุล
62034000143 นางสาวนพวรรณ เลิศผสมสิทธ์ิ
62034000144 นางสาวกานท�ธิดา บุญปาน
62034000145 นายเชาว�วรรธน� กันตะบุตร
62034000146 นางสาวอวยพร ปานหนู
62034000147 นายปGยะณัฐ ดํารงธีรภาพ
62034000148 นางสาวเยาวดี ทรัพย�พลับ
62034000149 นายเจษฎา เวชการกุล
62034000150 นางสาวณัฎฐณิชา กลAวยแดง
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62034000151 นางสาวหงษ�ฟKา ใบบAง
62034000152 นางสาวกัญญาณัฐ นพสงค�
62034000153 นางสาวปาพจนี ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา
62034000154 นางสาวณิชนันทน� จันทนู
62034000155 นางสาวอริชยา เผือกหอม
62034000156 นางสาวนันทพร สังข�ทอง
62034000157 นายเจตพล อําพันมณี
62034000158 นางสาววรรณนภา สัตยชิติ
62034000159 นางสาววณิชยา แพรดํา
62034000160 นายศุภกิจ เจียมสกุล
62034000161 นางสาวณัฐพรรณ ตรรก�ชูวงศ�
62034000162 นางสาวโสภิตา ยอดเรือน
62034000163 นางสาวลัคนา กลAาปราบศึก
62034000164 นางสาวเทพี เสายืน
62034000165 นายนิรันดร� เปรมศิริ
62034000166 นางสาวรสสุคนธ� ทองดี
62034000167 นางสาวรุ�งนภา แกAวเก้ือ
62034000168 นางสาวเพ็ญพธู ศิริรัตนประเสริฐ
62034000169 นางสาวนัทธมน อิ่มสมบัติ
62034000170 นางสาวฐิตราภรณ� ขันทอง
62034000171 นายนภดล จันทร�เอี่ยม
62034000172 นางสาววิชชุดา เทพเดชา
62034000173 ว�าที่รAอยตรีหญิงอิศราภรณ� พรหมสมบัติ
62034000174 นางสาวโปรยฝน จิตต�อักษร
62034000175 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิดํา
62034000176 นางสาวธัญญารัตน� ทิพประภาพรสกุล
62034000177 นายปรินทร� โชคตาม
62034000178 นางสาวธัญพิชชา พุ�มผกา
62034000179 นางสาวธิติกา แสงกลัด
62034000180 นางสาววาสนา มณีทอง
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62034000181 นายโชคชัย ไตรสุทธิกุล
62034000182 นางสาวภณัฐฎา เปลี่ยนศรี
62034000183 นายวัชริศ ทับทิมเมือง
62034000184 นางสาวกิตติยา ปKอมเงิน
62034000185 นางสาวศรินญารัตน� ทันณขันธ�เดชา
62034000186 นางสาวรุ�งทิพย� หิรัญจันทร�
62034000187 นายณัฐพล โพธ์ิไพฑูรย�
62034000188 นางสาววรวรรณ เชยชิด
62034000189 นางสาวฐิตินันท� ศิลปN
62034000190 นางสาวจงกมล บุญกวAาง
62034000191 นางสาวศดานันท� นิลบวร
62034000192 นางสาววสุอรรณ กัลปาลี
62034000193 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� ชาตะวิทยากูล
62034000194 นางสาวจัณฑิมา สันติสุข
62034000195 นางสาวธนิยา สังข�ทิตนุ
62034000196 นางสาวกมลวรรณ เพ่ิมพูล
62034000197 นางสาวรุAงนภา เทียมเจริญ
62034000198 นางสาวอรวรรณ ปลื้มจิตร�
62034000199 นางสาวมนันยา พลาอาด
62034000200 นายณัฏฐกิตต์ิ อินตOะจักร�
62034000201 นางสาวนิชนิชา จันทรมหา
62034000202 นางสาวชญานิน จันทรวิจิตร�
62034000203 สทัชชกร นาละกาญจน�
62034000204 นายสิริพันธ� บุณยรัตพันธุ�
62034000205 นายชลดนัย วิภาวนิช
62034000206 นายฐิชา พงษ�ไพร
62034000207 นางผจงรักษ� กุยแกAว
62034000208 นางศศิเพ็ญ ฐิติพัชร�พิศุทธ์ิ
62034000209 นายธนากรณ� เหล็กกลAา
62034000210 นางสาวเพ็ญนภา หม่ืนทา

หนAา 7 จาก 15          



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ราชบุรี

ระดับปริญญาโท

                     ช่ือ - นามสกุล

62034000211 นายพฤกษภา พฤกษเมธาพันธ�
62034000212 นางสาวสวรส ปุริมโน
62034000213 นายพิชาภพ ปรีเปรม
62034000214 นางสาวภาวินีย� กลีบทอง
62034000215 นางสาวภัสสร พวงทอง
62034000216 นายนนธวัฒน� มีนิล
62034000217 นายจานนท� ศรีเกตุ
62034000218 นายธนวิทย� ทองสัมฤทธ์ิ
62034000219 นางสาวมัชฌิมา สังข�วรรณะ
62034000220 นายอาทิตย� ย้ิมแฉ�ง
62034000221 นางจิราวดี ญาติตาอิน
62034000222 นายภานุมาศ แกAวตา
62034000223 นางสาวอาทิตยา มิตรจิตร
62034000224 นางสาวกัลยรัตน� โตเต็ม
62034000225 นางสาวพรรณิภา พัฒนพงศ�ชัย
62034000226 นางสาวบุณณดา ศรีคําผึ้ง
62034000227 นางสาวกาญจนา สุดาทิพย�
62034000228 นายเขมรัฐ วงศ�สําราญ
62034000229 นางสาววิชชุดา คัมภีร�เวช
62034000230 ว�าที่ร.ต.หญิงกัญญารัตน� วิจารณ�
62034000231 นางสาวฐิภาพัชร� รุ�งโรจน�ธนกุล
62034000232 นายประสิทธ์ิ บุญเกิด
62034000233 นางสาวกชมล ธนะวงศ�
62034000234 นางสาวปGยะรัตนา หอมยก
62034000235 นางสาวปาริฉัตร นาคสิทธ์ิ
62034000236 นางสาวรุ�งทิพย� บุญกลัด
62034000237 นางสาวฉัตรกมล ศิริกุลรุ�งโรจน�
62034000238 นางสาวนุชนัดดา วิเชียรโชติ
62034000239 นางวันเพ็ญ ปฐมพงษ�พันธุ�
62034000240 นายณัฐวิชช� ศรีธาดาสวัสด์ิ
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62034000241 นางสาวอนุชสรา คงประสม
62034000242 นางสาววราพร บุญประเสริฐ
62034000243 นางสาวรพีพรรณ นาทรา
62034000244 นางสาวเธียรศิริ สุขผ�อง
62034000245 นางสาวศิรินภา บุญโต
62034000246 นายอําพล พยัคฆา
62034000247 ว�าที่ ร.ต.หญิงเบญญาภา ชื่นเชAา
62034000248 นายณัฐพล นันตา
62034000249 นางสาวมุกระวี มณีวุฒิวรสกุล
62034000250 นายนฤทธิพล ศรีสงกา
62034000251 นางสาวกษิรา กาแสงพงษ�
62034000252 นายวิชญ�วิศิษฏ�พงศ� มณีจันทร�
62034000253 นางสาววาทินี สิริวัฒนปภา
62034000254 นายภาณุพงศ� แก�นนAอย
62034000255 นางสาวฉัตราพร สุระวิโรจน�
62034000256 นายศุภวัฒน� แซะอามา
62034000257 นางสาวเจรจิรา หล่ําเสน
62034000258 นางสาวภาวิณี เฮงจิตตระกูล
62034000259 นางกนกพร มงคลวัย
62034000260 นางสาวปริยฉัตร ทัศแกAว
62034000261 นางสาวฐิติยา ชุ�มมาลี
62034000262 นายนพรัตน� นิลประพัฒน�
62034000263 นางสาวอชาสินี คําประเสริฐ
62034000264 นางสาวกัลยรักษ� บูรณพันธุ�
62034000265 นางสาวปGยมาศ ตุลยนิษกะ
62034000266 นางสาวชโนทัย พ่ึงทอง
62034000267 นางสาวนิชนิภา โตประสี
62034000268 นางสาวพิชญา กัณหา
62034000269 นางสาวสรนันท� วิธิรวาท
62034000270 นายตรัยเทพ พิทักษานุรัตน�
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62034000271 นางสาวจันทิมา แสงจันทร�
62034000272 นางสาวนันทินี ใจตรง
62034000273 นางสาวเฉลิมพร ปSญจาสุธารส
62034000274 นางสาวเปรมสุดา แจ�มจันทรา
62034000275 นางสาวสุนทรารัตน� อุ�นบุ
62034000276 นายธีรไนย ศรีธรรมรงค�
62034000277 นางสาวมนิสา คงรอด
62034000278 นายศิวศิลปT จุAยเจริญ
62034000279 นางสาวอาภาภรณ� หอมจันทร�
62034000280 นางสาวนารีรัตน� เสือโตใหญ�
62034000281 นางสาววิกานดา สง�ามิน
62034000282 นางสาวกานต�ธิดา ศรีสวัสด์ิ
62034000283 นายชัยภัทร นันทิวัฒนาพิบูล
62034000284 นางสาวพรรณรัตน� วัดนครใหญ�
62034000285 นายประเสริฐวิทย� นารินนท�
62034000286 นางบุณฑริกา ทรัพย�เจริญ
62034000287 นางสาวเมษา กิมวังตะโก
62034000288 นางสาววรารัตน� แกAวกู�
62034000289 นางสาวศศิมาภรณ� เข็มทอง
62034000290 นายวงศกร วงษ�ปาน
62034000291 นายชัยพัทธ� ทองใบ
62034000292 นางสาวรสนันท� หอสุธารังษี
62034000293 นายกฤษณศักด์ิ ฉัตรทอง
62034000294 นางสาวกนกพร คุAมภัย
62034000295 นางสาวอรุณโรจน� สอนเถ่ือน
62034000296 นางสาวดวงฤทัย ปราสาททอง
62034000297 นายพรชัย กุศลพลาเลิศ
62034000298 นายสิทธิโชค ชาวไร�เงิน
62034000299 นายกิตติพงษ� ทองดีเลิศ
62034000300 นายโกศล ศาลิคุปต�
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62034000301 นายคิรากร ธนิกหิรัณย�
62034000302 นางสาวนิศารัตน� บัวนิ่ม
62034000303 นางสาวเยาวมาลย� ภาคภูมิ
62034000304 นายบัญชา ชูบาล
62034000305 นายธนเกียรติ จุลภมรศรี
62034000306 นางสาวทิพย�สุดา จันทร�มณี
62034000307 นางวรัญญาภรณ� จ่ันแตง
62034000308 นางสาวธัชศศิร� ผ�อสุขสวัสด์ิ
62034000309 นายธนทัต ไทรงาม
62034000310 นายกันทรากร จรัสมาธุสร
62034000311 นางสาวจิตตมาศ จิระสถิตย�พร
62034000312 นางสาวปริศนา แกAวสุข
62034000313 นางสาวอจลา ประชาญสิทธ์ิ
62034000314 นายสุมิตร� ผูกพานิช
62034000315 นางสาววรรษชล บํารุงรักษ�
62034000316 นายกฤษฎา ถาวรขจรศิริ
62034000317 นายศรายุทธ คงใหม�
62034000318 นางสาวปSทมา ประเสริฐสําราญ
62034000319 นางสาวเสาวลักษณ� เหมราร�อน
62034000320 นายจุฑาธร จารุสันต�
62034000321 นางสาวน้ําผึ้ง มโนชัยภักดี
62034000322 นางสาวชัญญ�ธนันท� วิชัยสินธุ�
62034000323 นางสาวจรินทร�ศรี โตบุญรอด
62034000324 นางสาวสุกฤตา มีลAอม
62034000325 นางสาวเบญจวรรณ สระทองยอด
62034000326 นางสาวสรัญญา กาญจนะ
62034000327 นางสาวศุภลักษณ� อากาศเหลือง
62034000328 นายปวีณวัช ยอดดําเนิน
62034000329 นายอธิวัฒน� อังคณาภิวัฒน�
62034000330 นางสาวกมลวรรณ คงคา
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62034000331 นางสาวอัชรีฑ� มณีรัตน�
62034000332 นางสาวกนกวรรณ สุกการ
62034000333 นายจิรายุ ขัตติโย
62034000334 นางสาวสุชญาภัค สีผึ้ง
62034000335 นายนันทิพัฒน� ฉิมขันธ�
62034000336 นายเผ�าภัทร� พรภัทรพงษ�
62034000337 นางสาวชนัญญา พรศักด์ิวิวัฒน�
62034000338 นางสาวธันยพร บังใบ
62034000339 นางสาวชุตินันท� คําวิชัย
62034000340 นายณัฐวุฒิ เทพอวยพร
62034000341 นางสาวจิตตินี เจริญจิตต�
62034000342 นางสาวณิชกุล หงษ�ลอย
62034000343 นางสาวธันยพร วิภากูล
62034000344 นายธีรพัฒน� สรวยศรีเมือง
62034000345 นางสาวชามาศ ธีระเดชพงศ�
62034000346 นางสาวเบญจวรรณ พูลขุมทรัพย�
62034000347 นายวรเดช เจริญสุข
62034000348 นางสาวปาณัสสรา วัฒนากร
62034000349 นายภานุวัฒน� ทิมอยู�
62034000350 นายอัฑฒกร ม�วงนAอย
62034000351 นางสาวสุจินดา วันชะเอม
62034000352 นายจรามิ เมืองสุข
62034000353 นางสาวอรุโณทัย สรAอยสนธ์ิ
62034000354 นางสาววิไลรัตน� หน�อทิม
62034000355 นางสาวปวีณา กลิ่นมาลี
62034000356 นางสาววิไลพร พรหมรักษา
62034000357 นางสาวชุติมา พฤฒาจารย�บดี
62034000358 นางสาวชุติกาญจน� ชูสวัสด์ิ
62034000359 นางสาวจิรารัตน� ลิมปTสุคนธ�
62034000360 นางสาวสุณีรัตน� สรณะพิบูลย�
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62034000361 นางสาวปรีด์ิสุดา ไชยขันธุ�
62034000362 นายวิฑูรย� เผือกผุด
62034000363 นางสาวหทัยชนันบ� กานต�การันยกุล
62034000364 นางสาวสุรีย�พร นAอยมณี
62034000365 นางสาวอลิษา แซ�เฮง
62034000366 นางสาววรรศิกา นิมิตรดีเลิศ
62034000367 นางสาวเพ็ญพิชชา วรศรี
62034000368 นางสาวเพชรรัตน� ไชยเมืองมูล
62034000369 นางสาวสุริยา ร�มโพธ์ิเย็น
62034000370 นายหัสดา พฤฒาจารย�บดี
62034000371 นางสาวบงกชชนก จันทร�ทองสุข
62034000372 นางสาวนลินธรณ� จิรอมรชัยนนท�
62034000373 นายพชระ อุ�นรั้ว
62034000374 นางศิริวรรณ หงส�ศุภางค�พันธุ�
62034000375 นายสามารถ ยานวงษ�
62034000376 นางสาวนภาวัลย� สุขุมานนท�
62034000377 นางสาวเปรมณิกา มาลัยศรี
62034000378 นายธนวัฒน� คีรีรัตน�
62034000379 นางสาวบุษภรณ� แซ�ลิ้ม
62034000380 นางสาวพัชรนันท� เติมมี
62034000381 นางสาวพัชรีพร เทพนําชัย
62034000382 นางสาววิรุฬจิต กลิ่นละออ
62034000383 นายรัฐฐวิชญ� ธนานิรันดร�กุล
62034000384 นางสาวจุฑามาศ ทองลิ่ม
62034000385 นางสาวสุวภัทร ไชยรักษ�
62034000386 นางสาวอภิสรา เหล�าพันธ�พงค�
62034000387 นายฉัตรชัย ศรีคล้ํา
62034000388 นางสาวอุทุมพร แกAววิจิตร
62034000389 นายทินรัตน� ปานธรรม
62034000390 นางสาวกนกนพรรศ แพงไตร
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62034000391 นางสาวนววรรณ สุมูลเวช
62034000392 นางสาววาสนา บุญศิริ
62034000393 นางสาวณัฏฐ�ณิชา สุวรรณประทีป
62034000394 นางสาวธัชสรัญ หวังรัตนาเจริญ
62034000395 นายไกรษร สมนึก
62034000396 นางสาววลัยลักษณ� สิริไพโรจน�
62034000397 นางสาวณัฐชยา สวัสดีผล
62034000398 นายณัฐพล สุขศรี
62034000399 นางสาวอัญชลี จอมคําสิงห�
62034000400 นายปฏิพัทธ� มหายศนันท�
62034000401 นางสาวจันทิมา ประดิษฐ�
62034000402 นายภิติภพ ตาทิพย�
62034000403 นางสาวจิรัตติญา สงวนนาม
62034000404 นางสาวอภิรมย� อินทร�ตOะสืบ
62034000405 นางสาวธนพร คําทุม
62034000406 นางสาวปาริชาติ จํารัสศรี
62034000407 นายพฤศหิรัญย� นAอยวงศ�
62034000408 นางสาวกันยา ไพรวัลย�
62034000409 นายภูเบศวร� เศรษฐสุข
62034000410 นางสาวพราวพิชชา วงษ�ปาน
62034000411 นางสาวชนาภัทร� สุทธิพันธ�
62034000412 นางสาวรัชพร สุขโต
62034000413 นายวุฒิพันธ� เต�งภาวดี
62034000414 นางสาวกมลนันท� ช�วยนิล
62034000415 นายพิพัฒพงศ� ธนวัฒน�
62034000416 นางสาวสุทธนา สุนทรสถิตย�
62034000417 นายกิตติวัฒน� อินสุพรรณ�
62034000418 นายพิศาล พ่ึงผัน
62034000419 นายปGยภัทร เกษมภักดีพงษ�
62034000420 นางสาวกมลวรรณ ชินชนานุภาพ
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62034000421 นางสาวสุนทรี พวงสมบัติ
62034000422 นางสาวนพวรรณ เทียนบุญ
62034000423 นายหัสนัย หอมสุวรรณ
62034000424 นายสํารวย ไชยธานี
62034000425 นางสาวณัฐวรรณ สมรรคนัฏ
62034000426 นางสาวเหมือนฝSน บุญรังษี
62034000427 นายภารากร แดงสมบูรณ�
62034000428 นางสาวสรัลชนา ลีลาวรรณเขต
62034000429 นางสาวธัญรดี ก�อต้ังสัมพันธ�
62034000430 นางสาวนิติกาญจน� อนันต�ดิลกภัทร�
62034000431 นางสาวฉวีวรรณ หงษ�ทองนพคุณ
62034000432 นายฐิติโชค พันศิริพัฒน�
62034000433 นางสาวมัลลิกา นามเดช
62034000434 นายธีรวัฒน� จ่ันเพชร
62034000435 นายพรอนันต� พูลเพ่ิม
62034000436 นายวรวิทย� จิตรเอื้อกุล
62034000437 นายชนาธิป ไตรสุทธิกุล
62034000438 นางสาวจงกล เพ็งปรีชา
62034000439 ว�าที่ ร.ต.หญิงณปภัช ใจหลัก
62034000440 นางสาวธัญญ�สริดา ศิลาคํา
62034000441 นางสาววาสนา มณีจันทร�
62034000442 นางสาวสรAอยสุณีย� ธนัญสถาพร
62034000443 นางสาวอภิญญา ปลื้มอุดม
62034000444 นางสาวณิชากร เจริญกุล
62034000445 นายสธนพงศ� ดีย่ิง
62034000446 นายศิร ผลิเจริญสุข
62034000447 นางสาวมารยาท กลีบบัว

จํานวน 447 ราย

หนAา 15 จาก 15          


