
เลขประจําตัวสอบ

62043000001 นางสาวพรรณิภา สระทองแมว
62043000002 นายไพฑูนต� หลําปุ!น
62043000003 นายศรัณย� นิตยานนท�
62043000004 นางสาวจินตนา เชื้อคํา
62043000005 นางสาวสุชาดา สมพรนิมิต
62043000006 นางสาวธนินญดา คงแสง
62043000007 นางสาวมนัสชนก สมคะเน
62043000008 นางสาวพรยมล สินถาวร
62043000009 นางสาวป3ทมพร สายรอด
62043000010 นางสาวนริสา ป3นเป4ง
62043000011 นางสาวอัญชนา ธรรมสงฆ�
62043000012 นายอธิสิทธ์ิ เดชปรอท
62043000013 นายศราวุธ หงษ�ลอย
62043000014 นายกฤชชัย อ9นถาวร
62043000015 นายยศพร พิประโคน
62043000016 นายวันชนะ ภูมิบ<อพลับ
62043000017 นายสิทธิศักด์ิ นาโสก
62043000018 นายสรวรรธน� พงษ�ทรัพย�
62043000019 นางสาวลินจง อิ่มรักษา
62043000020 นางสาวอนุสรา อ<อนตา
62043000021 นางสาวภาณุมาศ พัฒนเชียร
62043000022 นางสาวสุวารี ชื่นนิยม
62043000023 นางสาวเสาวลักษณ� ทิพโสต
62043000024 นางสาวมณีรัตน� ขันนอก
62043000025 นางสาวสุมล ศรีทับทิม
62043000026 นางสาวทิพวัลย� พฤกษรณชัย
62043000027 นางสาวรสสุคนธ� เพียรจริง
62043000028 นางสาวธิดารัตน� เขียวชัยภูมิ
62043000029 นางสาวจารุณี ดีหลาย
62043000030 นางสาวมาริษา มุ<งงาม
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62043000031 นางปวีณา นาคินชาติ
62043000032 นางสาวปุญญิศา หันตรี
62043000033 นางสาวรุ<งนภา สมสกุล
62043000034 นางสาวลักขณาพร คําเบ9า
62043000035 นางสาวกิตติวรรณ ทาบุญเมือง
62043000036 นางสาวรุ<งทิวา ลึกลือ
62043000037 นางสาวอรปรียา แดงมิน
62043000038 นายธนกร พัฒนศักด์ิ
62043000039 นางสาวณัฐชา รวดชัยภูมิ
62043000040 นางสาวอรพรรณ ทาทอง
62043000041 นางสาวรุจรี วินทะไชย
62043000042 นางสาวภรณ�ทิพย� ปDยะสิงห�
62043000043 นายสิทธิพงค� ถ่ินนคร
62043000044 นางสาวศศิวิมล พลับดี
62043000045 นางสาวนฤมล แสงขาว
62043000046 นายพิสิฐ จิตรดี
62043000047 นางจารวี แก9วกําพร9า
62043000048 นางสาวจารุวรรณ สิงหา
62043000049 นายทรงศักด์ิ วงษ�หอย
62043000050 นางสาวนภาเพ็ญ อินคํา
62043000051 นางสาวจิรวรรณ ชาวอบทม
62043000052 นางสาวดวงกมล เพ็งรัศมี
62043000053 นางสาวรุ<งนภา พลหนองหลวง
62043000054 นางสาวอัจฉรา ล9อมณีนพรัตน�
62043000055 นางสาวสุทธ์ิสินี แสงจันทร�
62043000056 นางสาวนภา วรรณพงศพล
62043000057 นายอดิศักด์ิ อรหันตา
62043000058 นายพรมงคล บุญชูวิทย�
62043000059 นายพิพรรธน�พงศ� แสงเงิน
62043000060 นางสาวนารีรัตน� โตประเสริฐ
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62043000061 นายทนุศักด์ิ คร9ามไพบูลย�
62043000062 นายตรีรัตน� พงษ�ไพโรจน�
62043000063 นางสาวปุณยวีร� มุขม่ัน
62043000064 นางสาวอาภัสรา รัตนกุญชร
62043000065 นางสาวกิตติมา แก9วศรี
62043000066 นางสาวหทัยชนก ทองสุข
62043000067 นางสาวจริยา จันทร�เกษม
62043000068 นางสาวอุทุมพร ทางทอง
62043000069 นางสาววิลัยกรณ� ขันเงิน
62043000070 นางสาววรากร วงษ�มา
62043000071 นางสาวสุพิชชา ทองอ<วม
62043000072 นายสุรพัชร� พ<วงแผน
62043000073 นางสาววรรณวนัช เกิดเอี่ยม
62043000074 นางสาวพรทิพา เพียรการ
62043000075 นายศิระ เฑียรกุล
62043000076 นางสาวศศิประภา รักกิจศิริ
62043000077 นางสาวจิดาภา ขุนชัย
62043000078 นางสาวพิสมัย ทองไพรวรรณ
62043000079 นางสาวชิตชนก เวลาดี
62043000080 นางสาวลัดดาวัลย� จรเอียด
62043000081 นางสาวอรพิน แก9วมะณี
62043000082 นางสาวดวงพร บุญศักด์ิ
62043000083 นางสาวถนอมจิต ไชยา
62043000084 นายอนิรุต พลฤทธ์ิ
62043000085 นายนนทพัทธ� เผือกพูลผล
62043000086 นางสาวพัชริดา แซ<ต้ัน
62043000087 นางสาวดวงตา เกียรตินันทน�
62043000088 นางสาวจีรนันท� เทศนา
62043000089 นางสาวสุภาพร ก่ิงแก9ว
62043000090 นางสาวพิมพ�รัฐพร ปาสาณพงศ�
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62043000091 นายเอกพล พรมดี
62043000092 นายณัฐนันท� อีเคดะ
62043000093 นางสาวศศิธร หลิมชัยสุวรรณ
62043000094 นางสาวกนกพร เจริญสุข
62043000095 นางสาวคณพร ประสพโภคากร
62043000096 นางสาวเกตุวดี คําศรีสุข
62043000097 นายจารุณัชญ� พุ<มดี
62043000098 นายชัยนันต� ไวยคณี
62043000099 นางสาวฐศรมย�ชนก กวินศิฐิญา
62043000100 นางสาวนันทิกานต� สง<าวงศ�
62043000101 นางสาวธนิดา คล9ายวิเศษ
62043000102 นางสาวเกศิณี มณีเทศ
62043000103 นางสาวภัทรนิษฐ� เนติเรืองวิทย�
62043000104 นายพศวัต เหี้ยมทับ
62043000105 นางสาวสุนิสา แร<มี
62043000106 นายจักรพันธ� จันทร�สว<าง
62043000107 นางสาวณิชารีย� สาระ
62043000108 นางสาวมณีรัตน� บังอาจ
62043000109 นางสาวหทัยนุช พลายยงค�
62043000110 นางสาวกานต�ชนก เสง่ียมชื่น
62043000111 นางสาววรัญญา ชัยตระกูลพิบูลย�
62043000112 นางสาววนิดา มหามาตย�
62043000113 นางสาวนันทภัค ทองเหลือ
62043000114 นายกิตติศักด์ิ โด<งดัง
62043000115 นายแสงสุรีย� บุตรศรีภูมิ
62043000116 นางสาวสุชาดา พิมแพง
62043000117 นางสาวมะลิวรรณ ดําสิม
62043000118 นายยุทธพล กุลสากล
62043000119 นางสาวภัทรียา เวียงนาค
62043000120 นางสาวนิจฉรา สมสุระ
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62043000121 นายนพอนันต� ปภัสศรีวิจิตร
62043000122 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณเกษา
62043000123 นางสาวอโณทัย อรัญนาจ
62043000124 นางสาวปวีณ�ธิดา ทะตัน
62043000125 นายพิชิต ทองใบ
62043000126 นางสาวมันทนา มุสิกุล
62043000127 นางสาวศจีณัฐ ศรีทองธรรม
62043000128 นายอมรเทพ นุกุลด<านกลาง
62043000129 นางสาวณัฐณิชา เล็กบุรุษ
62043000130 นางสาววิภาดา สินไพร
62043000131 นางสาวอัมรินทร� เสาธงใหญ<
62043000132 นางสาวบุษรินทร� กาสุรงค�
62043000133 นายณัฐฐ�ฐนนท� ศรีสว<าง
62043000134 นางสาวชุตินธร ลีนานนท�
62043000135 นายสิรภพ ดามาพงษ�
62043000136 นางสาวภาสินี สุมาลี
62043000137 นายศิริศักด์ิ ศรีภมร
62043000138 นายอรรถพล หลักทอง
62043000139 นางสาวศุภสุตา จันทร�สํารวม
62043000140 นางสาวภายุดา บัวหลวง
62043000141 นายคฑาวุธ ปรุงนิยม
62043000142 นายวัชระ สถาวรนันท�
62043000143 นางสาวเพชรดารินทร� นาคประเสริฐ
62043000144 นายพีระพงษ� ดิฐปภากร
62043000145 นางสาวปนัดดา วินทะวุธ
62043000146 นางสาวธมลวรรณ พุ<มทองดี
62043000147 นายพงศกร พ<วงสิน
62043000148 นายสมพงษ� ภู<พิมล
62043000149 นางสาวอรณี เทพทอง
62043000150 นายกิตติภูมิ นันทพิศาล
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62043000151 นางสาวกุลธิดา สายโท
62043000152 นายสกรรจ� วรรณมร
62043000153 นางสาวสุฎาพร วรประสพ
62043000154 ว<าที่ร9อยตรี หญิงวิมลศรี เมฆบริสุทธ์ิ
62043000155 นางสาวชนมน อยู<สุขสวัสด์ิ
62043000156 นางสาวกัญญาภัทร บุญรอด
62043000157 นายปณตพล จูประสงค�ทรัพย�
62043000158 นางสาวอริตา พลดงนอก
62043000159 นายชนาธิป มะโนคํา
62043000160 นายมารุต โสมนรินทร�
62043000161 นางสาวสุชาวดี เทพาศักด์ิ
62043000162 นางสาวธัญชนก กาฬศิริ
62043000163 นายอนุชา บุญทรง
62043000164 นายไตรรัตน� วรสาร
62043000165 นางสาวสุทารัตน� สุริฉาย
62043000166 นางสาวพรทิพย� วงษ�ศรี
62043000167 นางสาวชลธิชา พาประจง
62043000168 นางสาวณฐรักษ� เพ็งสา
62043000169 นางคชาภัค สิงหา
62043000170 นางสาวณพิชต�ชญานันท� ศรีรัตนะ
62043000171 นายอัครัชญ� ทรัพย�ชนะกุล
62043000172 นางสาวปานไพลิน ศาลารักษ�
62043000173 นางสาวบุญญรักษ� กูลศิริ
62043000174 นายพงษ�ศพัฒฐ� เพชรชนะ
62043000175 นางสาวภิญญพัชญ� ฆ9องงาม
62043000176 นายคุณานนท� แดงขาวเขียว
62043000177 นางสาวกรรณิการ� คชารักษ�
62043000178 นางสาวฉัตรชฎา พ่ึงแพง
62043000179 นางสาวปรียาภรณ� เทียนงาม
62043000180 นายวิทยา ซันฮีม
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62043000181 นายปริญญา มีศิริ
62043000182 นายนภณัฐ ศิริรักษ�
62043000183 นางสาวศิริพร วงษ�น9อย
62043000184 นายธนกร วันประสม
62043000185 นายทรงชัย ชื่นชูศักด์ิ
62043000186 นางสาวญาณิศา นาคเรือง
62043000187 นายธนาธิป รุ<งเศรษฐี
62043000188 นางสาวกรรณิกา ชินวิชา
62043000189 นางสาวมณฑิรา บุตรงาม
62043000190 นางสาวกาญจนา เอี่ยมโอด
62043000191 นางสาวศุภมาศ ไชยแก9ว
62043000192 นางสาวพิมชญา อติวิชญา
62043000193 นางสาวสุนันท� บัวปMอม
62043000194 นายวิสุทธ์ิ พรทวีวัฒน�
62043000195 นางสาวปนัดดา กันเกิดผล
62043000196 นางสาวขนิษฐา วาดี
62043000197 นายสมเกียรติ เกตุชิต
62043000198 นางสาวรัชนก มนต�ประเสริฐ
62043000199 นางสาวพวงผกา โตNะชาลี
62043000200 นายนิติกร อาวุธเพชร
62043000201 นางสาวชฎาพร คํ้าคูณ
62043000202 นางสาวพิกุลรัตน� นาโสก
62043000203 นางสาวศศิกาญต� เจนการ
62043000204 นางสาววิมลภักด์ิ เก9ากิตต์ิหิรัญกุล
62043000205 นางสาวอุทัยวรรณ เพ็ชรดี
62043000206 นางสาวกนกพร จรเจริญ
62043000207 นายองอาจ วงศ�มา
62043000208 นางสาวสวิตา หวานล้ํา
62043000209 นายอรรถพล เจNะหมัด
62043000210 นายดิศดนัย กิจปาโมกข�
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62043000211 นางสาวภิญญาพัชญ� พัชรพันธุ�กร
62043000212 นายศักด์ิชัย รุ<งเรือง
62043000213 นางสาวกมลวรรณ ฉุนตู
62043000214 นายสุรพล ลิ้มกุล
62043000215 นางสาวชิสาพัชร� ดวงจันทร�
62043000216 นางสาวคีรยา ยงยุทธ
62043000217 นางสาวปนัดดา รอดคํา
62043000218 ว<าที่ร9อยตรีวันใหม< ฤกษ�ตรี
62043000219 นางสาวปริญญา สุรินทร�ศักด์ิ
62043000220 นางสาวรัตนาภรณ� เถ่ือนขวัญ
62043000221 นางสาวชวนากร จันทร�หล<น
62043000222 นางสาวณัฐธิดา สุขนิ่ม
62043000223 นายเจตนิพัทธ� สุขสมัย
62043000224 นางสาวสุณิสา เดชะ
62043000225 นางสาวปรางทิพย� มัศโอดี
62043000226 นายณัฐพล มาลาพันธุ�
62043000227 นางสาวณัฐริกา เงินชื่น
62043000228 นางสาวอัจฉราภา อินทร�มานะ
62043000229 นางสาวทวินันท� สายทอง
62043000230 นางสาวอันดามัน ปDOนภักดี
62043000231 นางสาวณัฐมน เพ็ญศรีชล
62043000232 นางสาวนาตยา สินธุรส
62043000233 นางสาวจิตรธิดา ลาภา
62043000234 นายสุชาติ ดีประเสริฐ
62043000235 นางสาวอุทัย กายบุตร
62043000236 นางสาวนรีสุริยา สุระโคตร
62043000237 นางสาวสุพัตรา ศรีวงค�ชัย
62043000238 นางสาวศุภารัตน� นิราช
62043000239 นายสุรศักด์ิ นาคสนอง
62043000240 นางสาวชลธิชา กลมเกลี้ยง
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62043000241 นางพรรณวิภา คํานนท�
62043000242 นายวชิระพันธ� สุราษฎร�มณี
62043000243 นางสาวอัญชลี ราษฎรพิทักษ�
62043000244 นางสาวพุทธิดา หาญปราบ
62043000245 นางรัตนา ศรีสวัสด์ิ
62043000246 นางสาวเนตรนภา ชัยโคตร
62043000247 นางสาวกรรณิการ� เกิดมาลัย
62043000248 นางสาวทิฆัมพร ภูกาบขาว
62043000249 นายสัจจะ ยุติธรรม
62043000250 นายอดิศร รัตโนภาส
62043000251 นายชัยวัฑฒ� หงวนงามศรี
62043000252 นางสาวกนกวรรณ พงษ�บุญ
62043000253 นางสาวปDยะนุช สร9อยสุมาลี
62043000254 นางสาวศิริภรณ� แก9วตา
62043000255 นางสาวณัฐธิดา อําไพ
62043000256 นางสาววันวิสาข� ขันติวงษ�
62043000257 นางสาวปDยะธิดา ท<าใหญ<
62043000258 นายมัฌชณิชย� ปาละเขียว
62043000259 นางสาวพรสุดา ชิดโคกสูง
62043000260 นางสาวสุชาดา ชัยบัวคํา
62043000261 นางสาวมนสิชา มาตรศรี
62043000262 นางสาวกัลยกร คมขํา
62043000263 นางสาวอรทิรา เจียมพงษ�
62043000264 นางสาวอาภัสรา ใจน้ํา
62043000265 นางสาวชณิดาภา คล9อยเจริญศรี
62043000266 นางสาวชลลดา เชิดชูวิมลกิจ
62043000267 นางสาววิภารัตน� ไชยชมภู
62043000268 นายอรรถวิทย� คําอุ<น
62043000269 นายอังคาร สุฐิติวนิช
62043000270 นางสาวธัญญลักษณ� กรัตพงษ�
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62043000271 นางสาวญาณิศา พัฒนกิจวิวัฒน�
62043000272 นายสุวัฒน� ศรีบุรินทร�
62043000273 ว<าที่ร9อยตรีกานต�ศักด์ิ ชัดเจน
62043000274 นายรุ<งโรจน� จันทวงษ�
62043000275 นางสาวทวีรัตน� เฟสูงเนิน
62043000276 นางสาวสุภาภรณ� หล<อทรง
62043000277 นางสาวสุพัตรา ฝ3Oงกุฏ
62043000278 นายพิชัย เพ็งเปลี่ยน
62043000279 นางสาวชญานันท� หอมศิริ
62043000280 นางสาวธนัญญา เพ็งสะและ
62043000281 นางสาวธนพร คล9ายศรี
62043000282 นางศิริพร ตระกูลวาปT
62043000283 นายธาดา กัดม่ัน
62043000284 นางสาวศิริลักษณ� ศิริคําสิงห�
62043000285 นางสาวกาญจนาภรณ� ชุมนุมชาติ
62043000286 นางสาวนลินี นนตานอก
62043000287 นางสาวณัฐธิกา หมัดพวง
62043000288 นางสาวกมลทิพย� ดิษาภิรมย�
62043000289 นางสาวสุดารัตน� พึงไชย
62043000290 นายปฐวี ดีรัศมี
62043000291 นางสาวภรศศิร� โสแทน
62043000292 นางสาวขวัญดาว หิรัญ
62043000293 นางสาวเพ็ญนภา วงษา
62043000294 นายก<อบุญ งามวัฒน�
62043000295 นางสาวภูชิษา วณิชไชยสกุล
62043000296 นายปDยะ จํารัส
62043000297 นางสาวสุคนธา ขมเจริญ
62043000298 นางสาวดรุณวรรณ ใจเย็น
62043000299 นางสาวยุวธิดา รัตนมงคลมาศ
62043000300 นางสาวป3ทมาภรณ� ศรีโพนทอง
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62043000301 นางสาวสุวารินทร� จิตต�ละเอียด
62043000302 นายวรวุฒิ หอมเนียม
62043000303 นางสาวอรอุมา สวนมะพลับ
62043000304 นายธนวัฒน� อ<อนอุทัย
62043000305 นางสาวนัสรินทร� แซสะ
62043000306 นางสาวชยานันต� แก9วมีบุญ
62043000307 นายกรชาล กNวยเจริญ
62043000308 นายพรประสิทธ์ิ พิชิตสุริยา
62043000309 นางสาวสุทิศา ฉัตรทอง
62043000310 นางสาวสุดารัตน� เขม9นกสิกรณ�
62043000311 นางสาวลักษมี แสงศรี
62043000312 นางสาวกนกอร เตมะเม๊ียะ
62043000313 นางสาวพัทธญาณี สีหราช
62043000314 นายศิวนัย กาวีวน
62043000315 นางสาวขวัญศิริ สิงห�ดงเมือง
62043000316 นางสาวสุปรียา แพงผล
62043000317 นางสาวปรัศยาภรณ� สายเพ็ชร
62043000318 นายศุภกฤษ เจริญทรงธรรม
62043000319 นางกัญฑิมา ดําริห�อนันต�
62043000320 นางสาวปDยกาญจน� จ<าภา
62043000321 นางสาวนัตตา ด9วงมหาสอน
62043000322 นางสาวจันทิมันตุ� อินกรด
62043000323 นางสาวลลิตา วงศ�ทุมมา
62043000324 นางสาวสุวรรณา ปุ!นญะ
62043000325 นางสาวชลกมล อนันตชาติ
62043000326 นางสาววรรณภา เครือเตจNะ
62043000327 นายธีระพงษ� พิลึก
62043000328 นายวรพล วาณะวงค�
62043000329 นางภัทรรัตน� บุญชุม
62043000330 นางสาวพัสวี สวัสดี
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62043000331 นายสกล จันทร�เกตุ
62043000332 นางสาวกมลวรรณ แก9วแดง
62043000333 นางสาวผกามาศ ฮดบุญเรือง
62043000334 นางสาวรุ9งกานต� เอื้อเฟVWอ
62043000335 นางสาวนงลักษณ� ธิสมบูรณ�
62043000336 นายอดิศักด์ิ ปานสุวรรณ�
62043000337 นางสาวสุพรรณ ดอกทองหลาง
62043000338 นางสาวชุติกาญจน� ทรัพย�คุ9ม
62043000339 นางสาวศศิวิภา บุญรอด
62043000340 นางสาวปภัทธญสรณ� สุกใส
62043000341 นายธนกร พลภักดี
62043000342 นางสาวจุฑาทิพย� ถนอมสุข
62043000343 นางสาวศรสุวรรณ� โพธ์ิโต
62043000344 นางสาววิลัย รามขาว
62043000345 นางสาววิภา โพธาราม
62043000346 นายจักรกฤษณ� เหลือจ9อย
62043000347 ว<าที่ร9อยตรีธนภัทร ดําศิริ
62043000348 นายกอบชัย อุ<นแก9ว
62043000349 นายอํานาจ สุขแสงเขียว
62043000350 นายณภัทร แสงประดิษฐ�
62043000351 นายรณฤทธ์ิ ศรีจุ9ย
62043000352 นายขุนพัฒน� ใจผูกพันธ�
62043000353 นางสาวสุปราณี สงค�คําจันทร�
62043000354 นางสาวปริศนา แข็งขัน
62043000355 นางสาวพัชรีพร ปDงแก9ว
62043000356 นางสาวดวงกมล เวชการ
62043000357 นางสาวยุวดี ชนะพันธ�
62043000358 นางสาวอรนุช ชาอินทร�
62043000359 นางสาวภัควลัญชญ� ตามไท
62043000360 นางสาวเนตรทราย แซ<ล9อ
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62043000361 นางสาวลัดดาวรรณ อยู<เจริญ
62043000362 นางสาวจีรภา จันทร�สุข
62043000363 นายอันดามัน วันนุวาส
62043000364 นายจีระสิทธ์ิ วงษ�กสิกร
62043000365 นางสาวสุธิมา ผันเจริญ
62043000366 นางสาวจีรพรรณ� จันทร�วิเชียร
62043000367 นางสาวปDยนุช ติวัฒนาสุข
62043000368 นายฐิติพงศ� ชั้นประเสริฐ
62043000369 นางสาวกมลวรรณ ผลพิกุล
62043000370 นางสาวนวลจันทร� ซารัมย�
62043000371 นางสาวพรพิมพ� ปลื้มปDยธรรม
62043000372 นางสาวเบญจมาศ มะณีรัตน�
62043000373 นายทนงศักด์ิ ตาแก9ว
62043000374 นางสาวภณิดา อิชยาวณิชย�
62043000375 นางสาวธัญญลักษณ� บรรเจิดกาญจน�
62043000376 นางสาวฐาวรีย� โกNสุโข
62043000377 นายบัณฑิต อ<อนศรี
62043000378 นางสาวนิภา แซ<ซ<ง
62043000379 นางสาวอารดา หงษ�รัตน�
62043000380 นายธีรธร มะกุล
62043000381 นางสาวเกษราภรณ� โชติทินวัฒน�
62043000382 นางสาวเจตสุภา ไกรกิจราษฎร�
62043000383 นายศรราม เรืองฤทธ์ิ
62043000384 นายวิศรุต สัจจาธรรม
62043000385 นางสาวศันสนีย� อินเทียม
62043000386 นางสาวเสาวลักษณ� จานแก9ว
62043000387 นางสาวธนิกานต� บุญเพ็ง
62043000388 นางสาวพัณนิภา ลาภกิจจึงเจริญ
62043000389 นางสาวณันทิญา ศรีอาราม
62043000390 นางสาวทิพย�วรรณ แก9วพุ<มพวง
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62043000391 นางสาวกฤติยา เรืองศรี
62043000392 นางสาวมนัญชยา เกตุทอง
62043000393 นายสุธิพงษ� คล9ายสุวรรณ
62043000394 นางสาวรัญชิดา โสมะวงษ�
62043000395 นางสาวพรพิมล เพ็ชรพลอย
62043000396 นางสาวปาริชาต บัลลังก�
62043000397 นางสาวอรวรรณ ไชยแปMน
62043000398 นายพิชัยรัตน� รัตน�ม<วงสังข�
62043000399 นางสาวปภัสรินทร� โสภณอนันต�วุฒิ
62043000400 นางจุติมา ชานันโท
62043000401 นางสาวแพรวนภา เบ9าศรี
62043000402 นางสายฝน แสงอ<อน
62043000403 นางสาวปรียานัส มีรส
62043000404 นางสาวธิติกานต� นุชนา
62043000405 นายพิทยุตม� สอนคง
62043000406 นางสาวอรวินท� วงศ�ศิริ
62043000407 นายปลวัชร สงฆ�เจริญ
62043000408 นายวิวรรธน� หาทรัพย�
62043000409 นายวิษณุ หนูเสริม
62043000410 นางสาวสุพัตรา หาญพัฒนเจริญ
62043000411 นางสาวลัดดาวัลย� เนียมเกิด
62043000412 นายวัฒนา วงษ�สุวรรณ
62043000413 นายอธิกานต� ทองเชื้อ
62043000414 นายอภิสิทธ์ิ จันทร�เทศ
62043000415 นางสาวสุชาวดี อับดิน
62043000416 นายเริงฤทธ์ิ ขํานิ่ม
62043000417 นายสมปนาท ไกรสิทธ์ิสกุล
62043000418 นางสาวนุชนาถ ภูธร
62043000419 นายศรัณย� ตรีโอสถ
62043000420 นายคมสัน เทียนดี
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62043000421 นางสาวธัญวรัตม� ประเสริฐสังข�
62043000422 นายชนินทร� บุญสม
62043000423 นางสาวสาวิตรี จุนเหลา
62043000424 นายวราธร มีศิลปX
62043000425 นางสาวสุกัญญา บัวเพ็ชร
62043000426 ว<าที่ร9อยตรีหญิงนัยนา ใจรังษี
62043000427 นางสาวเสาวลักษณ� สถิตย�กสิกรรม
62043000428 นางสาวสุพัตรา วรเจริญ
62043000429 นายประสิทธ์ิ สุภาพพูล
62043000430 นางสาวธิดารัตน� ประยูรชาญ
62043000431 นายพีระพงษ� เนาท<าแค
62043000432 นางสาวจริยาภรณ� อรุณพันธ�
62043000433 นางสาวบุณฑริกา นํามะหนอง
62043000434 นางสาวรตนกมล ทองใบหนา
62043000435 นางสาวศรัญยา จ9องสละ
62043000436 นางสาวทราวิชาติ สุขชาติ
62043000437 นางสาวชฎาธาร ธารา
62043000438 นางสาวนิสานาท เชาวเหม
62043000439 นางสาวรัชนีกร เทศน9อย
62043000440 นางสาวจิราวรรณ แจ9งอักษร
62043000441 นายธเนศชัย เก9ากิตต์ิ
62043000442 นางสาวสุดารัตน� เลื่อนแปMน
62043000443 นางศศิวิมล สุวรรณกาโร
62043000444 นายวรพงษ� พิพิธจันทร�
62043000445 นางณิชยา นามวิจิตร
62043000446 นางสาวพิชชานันท� เทียมทอง
62043000447 นางสาววิภาดา วัฒนโกมลวงษ�
62043000448 นางสาวไอยเรศ สุทธิแสน
62043000449 นางจารุณี ขันเงิน
62043000450 นางสาวนุชจรินทร� จริตงาม
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62043000451 นางขจรจิตร� บุญญา
62043000452 นางสาวอัจฉรา กระจาดเงิน
62043000453 นายวรกร สงวนกิตติพันธุ�
62043000454 นางสาววราภรณ� กันชนะ
62043000455 นายพุฒิกฤต จินดาสวัสด์ิ
62043000456 นายอภิสิทธ์ิ วณิชเจริญกุล
62043000457 นางสาวกวินนา สืบดี
62043000458 นางสาวปวริศา วงศ�หน<อ
62043000459 นางสาวรัตนาภรณ� บุญฉิม
62043000460 นายขรรค�ชัย นุชกูล
62043000461 นางสาวสกุลรัตน� คงเมือง
62043000462 นายธนวัฒน� ทองคํา
62043000463 นางสาวศลิษา เถาวัลย�
62043000464 นางสาวจิดาภา อ<อนน9อม
62043000465 นางสาวนิติพร พรมงาม
62043000466 นายพูลทรัพย� วงศ�สมศรี
62043000467 นางสาวณัฎฐาสิริ ย่ิงรู9
62043000468 นายธีรศักด์ิ บัวไขย�
62043000469 นายปุระเชษฐ� อ9วนเพ็ง
62043000470 นางสาวสุพัตรา มุมิ
62043000471 นายพรชัย วิจิตร
62043000472 นายวีรชัย วีรวงศ�ชัยโรจน�
62043000473 นายธฤต ฤทัยเปTOยมสุข
62043000474 นายปDยะพงษ� มุดดี
62043000475 นางสาวธิดาพร บุญใบ
62043000476 นางสาวทิพธัญญา ทองมี
62043000477 นายอธิเบต สังข�ทอง
62043000478 นายพีรสันต� เดชะชีพสาคร
62043000479 นางสาวนิภารัตน� อุทาลุน
62043000480 นางสาวอภิชญา ศรีสวัสด์ิ
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62043000481 นางสาวณภกร หลุยแสง
62043000482 นางสาวเบญจวรรณ เอนอ<อน
62043000483 นางสาววาสนา พวงเหนียว
62043000484 นางสาวริศรา เลิศลักษณาพร
62043000485 นางสาวอินทิดา คําเขียว
62043000486 นางสาวสตรีรัตน� แขกพงษ�
62043000487 นางสาวนิศารัตน� ช<างดี
62043000488 นางสาวกัณฐมณี กุดแถลง
62043000489 นายณัฏฐนันท� อังคโรจนฤทธ์ิ
62043000490 นางสาวนรินทร ศรีแหงโคตร
62043000491 นางสาวรุ<งทิพย� สมาน
62043000492 นางสาวนิภาพร อึ่งแดง
62043000493 นางสาวอัญธิกา ชลสินธุ�
62043000494 นางสาวแสงอรุณ สกุลจรรยาดี
62043000495 นางสาวสมฤทัย ชลปรีชา
62043000496 นางสาวดวงกมล สิริพุฒิพรกุล
62043000497 นางสาวชนาพร นพรัตน�
62043000498 นางสาวนฤมล ดาวขุนทด
62043000499 นายนวกร มาตรนอก
62043000500 นางสาวปุญญิศา เสียงเยญ
62043000501 นางสาวจิราภรณ� โยธะคง
62043000502 นางสาวสุกัญญา มีสงฆ�
62043000503 นางสาวศรีวิไล ศิริกายะ
62043000504 นางสาวสุจิตรา ทวิสุวรรณ
62043000505 นางสาววรรณา ตอทองหลาง
62043000506 นางสาวนันทนา คําเวียงจันทร�
62043000507 นางสาววัชรี ทองสง
62043000508 นางสาวจันทร�จิรา เจนการ
62043000509 นางสาววรรณิกา คําปา
62043000510 นางสาวลักขณา ทองเต็ม
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62043000511 นายจิรายุทธ เรือนแก9ว
62043000512 นายพร9อมพงษ� สีอินทร�
62043000513 นางสาวกนกพร ช<วยคุ9ม
62043000514 นายบอย สะสมทรัพย�
62043000515 นางสาวอัจฉรา ทัพศิริ
62043000516 นายกฤษณ เจือทิน
62043000517 นางสาวอุษณีย� พิทยานนท�
62043000518 นายจักรภัทร แก9วทอง
62043000519 นางสาวณิชาภัทร บุญสวัสด์ิ
62043000520 นางสาวธรรมรัตน� พรมา
62043000521 นางสาวอําภา สุจิมงคล
62043000522 นางสาวนูรีซา อูมาโมง
62043000523 นางสาวธารธีรา นามซ่ือ
62043000524 นางสาวเสาวณีย� เซNะวิเศษ
62043000525 นางสาวปุณยาพร ภูเพ<น
62043000526 นางสาวจิรนันท� พูลน9อย
62043000527 นางสาวกรษญา เหล<าลือชา
62043000528 นางสาวอภิญญา พัฒนพิชัย
62043000529 นางฤทัยชนก ปริกเพ็ชร
62043000530 นางสาวธัญลักษณ� บุษบงค�
62043000531 นางสาวอารีดา มะอีซอ
62043000532 นายชาญณรงค� เรืองขจร
62043000533 นางสาวอมรทิพย� ทิพยศักด์ิ
62043000534 นางสาวพัสตราภรณ� พุ<มกล่ํา
62043000535 นางนฤมล ดาวเรือง
62043000536 นางสาวปภาวดี มารวย
62043000537 นางสาวรัชฎาวรรณ กรมมิ
62043000538 นางสาวพรรณนิศา ทับสุริย�
62043000539 นายชนาธิป พิชิตชัยยะ
62043000540 นางสาวอาทิตยา บุญครองสุข�
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62043000541 นางสาวกาญจนา สุยะวงศ�
62043000542 นางสาววรรณวิสา ธนูแก9ว
62043000543 นางสาวเบญจวรรณ ภูมี
62043000544 นางฐณิชา ผุยมูลตรี
62043000545 นางสาวพรนภา ไวยไมตรี
62043000546 นายภาณุพันธ� ยังตรง
62043000547 นางสาวพีชญาสรณ� ม่ันยืน
62043000548 นางสาวสวรส วิลัย
62043000549 นางสาวปาริชาติ ศรีชุ<ม
62043000550 นางสาวเพ็ญพร เขาโพธ์ิงาม
62043000551 นายรัชพล ปาลกะวงศ�
62043000552 นางฐิติรัตน� ศรีสุข
62043000553 นางสาวเก็จมณี ถินถนอม
62043000554 นางสาวอทิตยา นาวา
62043000555 นางสาวนารีรัตน� จันทร�หอม
62043000556 นางสาวณัฐิกานต� เสริมธนกรณ�
62043000557 นายสิทธิพงษ� เพชรบํารุง
62043000558 นางสาวณัฐธยาน� คงกะพันธ�
62043000559 นางสาววรรณิภา กาวี
62043000560 นายประวุฒิ ขันประสิทธ์ิ
62043000561 นายรัชชานนท� แสงอ<อน
62043000562 นางสาวภัทรวดี ไวยพุฒ
62043000563 นางสาวรุจิเรข วิไลวรรณ
62043000564 นายดุลพินิจ ผ9าแดง
62043000565 นางสาวมาลินี อรุณศรี
62043000566 นางสาวนิภาภรณ� ศรีธิบุตร
62043000567 นางสาวสุภัชชา โชติคุโณปการ
62043000568 นางสาวณิชกานต� กลิ่นจรูญ
62043000569 นางสาวญาสุมินทร� ภูมิอินทร�
62043000570 นายป3ญญา อัตตาโว
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62043000571 นางสาวอภิชญา สุวรรณศรี
62043000572 นางสาวอนุชริน ยินดีรัมย�
62043000573 นางสาวปราณปริยา โจทย�พิมาย
62043000574 นางสาวมณฑา ผาสุข
62043000575 นางสาวภาชินี ดงดินอ<อน
62043000576 นางวาสนา อินทร�เจริญ
62043000577 นางสาวคณาทิพย� มุกธวัตร�
62043000578 นางสาวอารยา ท9าวโสม
62043000579 นายณัฐวุฒิ พลไชย
62043000580 นางสาวดวงกมล นพเก9า
62043000581 นางสาวสกุลเกตุ ดอกไผ<
62043000582 นายรพิพัฒน� บัวทอง
62043000583 นางสาวชุติมา บุญเลิศ
62043000584 นางสาวณิรัชฎา บัวทอง
62043000585 นางคีตธัญพิศ เอี่ยมพันธ�
62043000586 นางสาวพัชรีรัตน� มัฆวานพัชรกุล
62043000587 นางสาวบุณยาพร ทับศรี
62043000588 นายฮารีฟ ดือรานิง
62043000589 นางสาวดวงทิพย� ไหมทอง
62043000590 ว<าที่ ร.ต.หญิงธนพรรณ� แกล9วกล9า
62043000591 นางสาวชุลีพร พ9นธาตุ
62043000592 นางสาวสุดารัตน� อนุศักด์ิพิทยา
62043000593 นายสุชาติ ฉิมมณี
62043000594 นายจักรพรรดิ ทองเหลือ
62043000595 นายก<อพงศ� สินศุภรัตน�
62043000596 นายธนกาญจน� หริการบัญชร
62043000597 นายศลิษฏ� หอมกลุ<น
62043000598 นายภูมินทร� กาฬป3กษี
62043000599 นายปรเมศวร� สิริสุรภักดี
62043000600 นางสาวจินตนา ป3กครึก
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62043000601 นางสาวสุพิชชา พานิชย�
62043000602 นายวัลลภ จันทร�หอม
62043000603 นายวิสิทธ์ิ สุริยประภาพร
62043000604 นางสาวรัตนาภรณ� บริรักษ�
62043000605 นางสาวกวินทิพย� ฉํ่าบุรุษ
62043000606 นายกรวินท� วินิชาคม
62043000607 นางสาวชาลินี ลาดทอง
62043000608 นางสาวอุมาพร ขันติพงค�
62043000609 นางสาวนิภารัตน� เรียบร9อย
62043000610 นางสาวกนกวรรณ คํ่าอํานวยสุข
62043000611 นายโกสินทร� ย่ิงเจริญ
62043000612 นางสาวนิลินดา สุกใส
62043000613 นางสาวพิมพิมล นันนะ
62043000614 นายคณพศ วงษ�ไทย
62043000615 นายภาณุมาศ ประคองยศ
62043000616 นางสาวนิศาชล บุญประดับ
62043000617 นางสาวอุษา ลิ้มกุล
62043000618 นางสาวน้ําผึ้ง บุญขาว
62043000619 นางสาวสกุลรัตน� รุ<งเพชรเจริญ
62043000620 นางสาวภาวินันท� เกียรติสํารอง
62043000621 นางสาวเตชินี ปทะวานิช
62043000622 นางสาวณัฐพร สุธา
62043000623 นายทัตธน สุจิตโต
62043000624 นางสาวสุณิชา อู<วิเชียร
62043000625 นางสาวมลุลี ขุนสนิท
62043000626 นางสาวนันท�นภัส ศรีทร
62043000627 นางสาวอทิติยา พุ<มมาลา
62043000628 นางสาวชูจิต จันทร�เต็ม
62043000629 นางสาวณัชชา ม<วงอุมิงค�
62043000630 นายวิษณุ หวังมาน
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62043000631 นางสาวนิภาพร อินทร�โพธ์ิ
62043000632 นางสาวสุวิชา พงษาพันธ�
62043000633 นางสาวนงนภัส สุขะวิริยะ
62043000634 นางสาวรุจิรา สุวรรณ
62043000635 นางสาวอภิญญา อนุกูล
62043000636 นางสาวอารดา กันวนา
62043000637 นางสาวศศิวิมล พานสัมฤทธ์ิ
62043000638 นายฐิติกร วิวัลชัย
62043000639 นายธีรชัย วรังษี
62043000640 นายปวริศร� ปะปานา
62043000641 นางสาวศศินา จ่ันทอง
62043000642 นายราชันย� บุตรชน
62043000643 นายนรากร โสพันโต
62043000644 นางสาวจิตปาลี วนิชธัญญาทรัพย�
62043000645 นายนัฐพล สุรําไพ
62043000646 นายสุรศักด์ิ พลป3ญญา
62043000647 นางสาวศิริขวัญ พิมพ�อารัญ
62043000648 นางสาวประภาภรณ� กัณทะวงค�
62043000649 นางสาวรัตนา แก9วมาต
62043000650 นางสาวกัญญ�ณพัชร กZงมีประเสริฐ
62043000651 นายชยุตม� ตรีพรม
62043000652 นางสาวเสาวนีย� ลิ้มประไพ
62043000653 นางสาวจุรีพร ศิริสุวรรณ
62043000654 นางสาวกรรณิการ� แก9วสุวรรณ�
62043000655 นายธีรเดช ภิรมย�
62043000656 นางสาวเบญจวรรณ เขมากโรทัย
62043000657 นางสาวรุ9งตะวัน ทองพันชั่ง
62043000658 นางสาวชนัญชิดา มีศรีนุ<น
62043000659 นางสาวนิภาพร เล<ห�สม
62043000660 นางสาวจันทิมา สังข�เอียด
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62043000661 นางสาวศิริพร ราชคมน�
62043000662 นางสาวตวงพร เดชเพ็ง
62043000663 นางสาวพิราวัลย� รุ<งสว<าง
62043000664 นายกรีฑา ธัญญเจริญ
62043000665 นายประชา สําราญ
62043000666 นางสาวปรียานุช จําปาโท
62043000667 นายศิวัช คมขํา
62043000668 นายวรพจน� ฟุMงยอดคีรี
62043000669 นางสาวจุฑามาศ สวัสดี
62043000670 นายจักรพันธ� นพดารา
62043000671 นายธนวัต สันหนองเมือง
62043000672 นางสาวศรินญา กาบตุ9ม
62043000673 นางสาวชุติพร โพธ์ิพลับ
62043000674 นางสาวดวงพร พลอยมณี
62043000675 นางสาวสมัชญา อ<อนจันทร�
62043000676 นางสาวชณัญญา โชคชัชวาลกุล
62043000677 นางสาวพัทธ�ธีรา ศรีอิทธิยาเวทย�
62043000678 นางสาวรัชดาภรณ� สุวรรณทวี
62043000679 นางสาวจิราพา อยู<ยืน
62043000680 นางสาวมัลลิกา อนันกสะ
62043000681 นายศุภกร เฉยสวัสด์ิ
62043000682 นางสาวศิวัชญา ลาโพธ์ิ
62043000683 นางสาวดรุณี คําภักดี
62043000684 นายวีรพงษ� แซ<ภู<
62043000685 นางสาวสริตา ทองทา
62043000686 นายวิศณุ แจ<มสุวรรณ�
62043000687 นางสาวจิตสุภา เปTOยมพุก
62043000688 นายอุทัย แพงสวัสด์ิ
62043000689 นางสาวสุนีย�กร พลพหล
62043000690 นางสาววาสนา จันทร�กลิ่น
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62043000691 นางสาวอรทัย คชสิทธ์ิ
62043000692 นางสาววริศรา ธรรมธร
62043000693 นายจิรนันท� ศรีชู
62043000694 นายเดชาธร สุวรรณรินทร�
62043000695 นางสาวรุ9งณภัทร รอดเจริญ
62043000696 นางสาวจิราพร พ<วงย่ิง
62043000697 นางสาวพิชยา ถิระบุตร
62043000698 นางสาวกัญญา สว<างแจ9ง
62043000699 นายวรินทร ไผ<โสภา
62043000700 นางสาวกุลฤดี มหามาตย�
62043000701 นายวีระพงษ� ศรีงาม
62043000702 นางสาวภาณุมาศ ตาอุต
62043000703 นายจักราวุธ มณีเนียม
62043000704 นางสาววิรัลพัชร มีแก9ว
62043000705 นางสาวสุภาพร แก<นแก9ว
62043000706 นางสาวทิพานัน พิมพ�สารี
62043000707 นางสาวสุธีพรณ� ป3ญญาจันทร�
62043000708 นางกรรณิกา คําแก9ว
62043000709 นางสาวพรชนก แก9วสว<าง
62043000710 นางสาวพรรณนิกา จรรภูยา
62043000711 นายนพดล เผ<าเดิม
62043000712 นายคณิต จารึกธรรม
62043000713 นางสาวศิรินันท� เชื้อโตนด
62043000714 นางสาวนิตยา พินิจกิจ
62043000715 นางสาวสุวนันท� บินสอัด
62043000716 นางสาวจีรนันท� เบสูงเนิน
62043000717 นางสาวสมกมล ศิริไพรวัน
62043000718 นางสาวชลธิชา นิลพันธ�
62043000719 นางสาวมนสิชา สีหราช
62043000720 นางสาวเครือวัลย� ชีเอี่ยม
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62043000721 สิบเอกธนชิต ทองบุญนะ
62043000722 นางสาวธารีรัตน� ดวงใน
62043000723 นายสุรศักด์ิ นาทองหล<อ
62043000724 นางสาววริศรา ณ ถลาง
62043000725 นางสาวอภิญญา บุญธรรม
62043000726 นางสาวศุภางค�วดี ฤทธิวุฒิ
62043000727 นางสาวรุ<งทิวา จรดํา
62043000728 นางสาวกาญจนา นามวงษ�
62043000729 นางอัญชลา เอี่ยมทรัพย�
62043000730 นางสาวสิริภัทร สังข�ตรีเศียร
62043000731 นางสาวปDยะรัตน� กงเกวียน
62043000732 นางสาววิรดาภรณ� ชมภูคํา
62043000733 นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ�ศิลปX
62043000734 นายวรพัฒน� มงคลกาวิล
62043000735 นางสาวธนัชพร ปรีชาชีววัฒน�
62043000736 นายวันเฉลิม ศรีวิเชียร
62043000737 นายสิทธิศักด์ิ ศรีมงคล
62043000738 นางสาวพิกุลทอง เทพบรรหาร
62043000739 นางสาวมนัสวี บัวศรี
62043000740 นางสาวหงษ�ชญพัชรา ธรรมศิริเลิศ
62043000741 นางสาวสุณีรัตน� หวังป3ญญา
62043000742 นางสาวนฤมล เนาวราช
62043000743 นายกฤตธนกร เบญจมาธิกุล
62043000744 ว<าที่ร9อยตรีหญิงขวัญชนก ฤทธ์ิศักดาเดช
62043000745 นางสาวปาริชาติ เทพมา
62043000746 นางสาวชุติมา รัศมี
62043000747 นางสาวบุญญภัสร� ฐานิสาศุภณัฐ
62043000748 นางสาวศิริวรรณ พันสะระ
62043000749 นายขวัญชัย ชัยกิตติภรณ�
62043000750 นางสาวณัฐรดา นาลอย
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62043000751 นางสาวจริยา ศรีพนมพงษ�
62043000752 นายธวัชชัย วัจนรัตนากูล
62043000753 นางสาวอัจฉรา วงศ�รัตน�
62043000754 นายพงษ�พันธ� ทองพูล
62043000755 นายจิรายุ ธํารงลลิต
62043000756 นางสาวราตรี ทาอ<อน
62043000757 นางสาววิภาดา ชัยสุวรรณ
62043000758 นางสาววิไลพร วงษ�มี
62043000759 นางสาวสุพิชญา หนองเฆ<
62043000760 นางสาวทรายขวัญ เหล็งเจริญ
62043000761 นางสาวพิราวรรณ ลีพรมกัง
62043000762 นางทรรศนีย� พุ<มขจร
62043000763 นางสาวณัฐณิชา เจียนดอน
62043000764 นางสาวธัญญารัตน� ดวงทิพย�
62043000765 นายกิตติ คําผุย
62043000766 นางสาวสุภาพร วงค�ษา
62043000767 นางสาวอโนทัย รักษาศรี
62043000768 นางสาวชุติกาญจน� ประยูรสุข
62043000769 นางสาวอุทุมพร กุลศรี
62043000770 นางสาวรตน วุฒิศาสน�โสภณ
62043000771 นางสาวธวัลรัตน� เลิศนภาทรัพย�
62043000772 นายสุเมธ อินดนตรี
62043000773 นางสาวฑิชากร บางพระ
62043000774 นายชนาธิป แต9มทอง
62043000775 นางสาวศุภนิดา คํามี
62043000776 นางขวัญใจ อาบัลย�
62043000777 นางสาวจิตรานุช เทียมเขา
62043000778 นางสาวชนัญธิดา ประมูลชัย
62043000779 นางสาวจุฑาธิป หาดสุด
62043000780 นายตฤณ ตันตระกูล
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62043000781 นางสาวสุพิชชา อนุกูล
62043000782 นางสาวกัญญารัตน� ทองประสาน
62043000783 นายฉัตรชัย รัตนอําพันธุ�
62043000784 นางสาวพิชญากร สายเมือง
62043000785 นายภานุวัฒน� ไทยพินิจ
62043000786 นางสาวมนทิชา ที่ระลึก
62043000787 นางสาวก่ิงกาญจน� สวัสดี
62043000788 นางสาวอมรรัตน� แสงหาชัย
62043000789 นายอนุรักษ� น้ําดอกไม9
62043000790 นางสาวลัดดาวัลย� เอี่ยมอ<อน
62043000791 นางสาวประภัสสร เบี้ยทอง
62043000792 นางสาวมัยวี มีมูซา
62043000793 นายพาโชค คงพุนพิน
62043000794 นางสาววิภาวรรณ อินตNะวิกุล
62043000795 นายณัฐกิตต์ิ ศรีวัฒนพันธุ�
62043000796 นางสาวปาริชาต ศักด์ิรัตน�
62043000797 นายปฐมพงษ� ธะนันต�
62043000798 นางสาวนิชาภา ชัยมานะคุณากร
62043000799 นางสาวสุภาวดี บุตรศรีเมือง
62043000800 นางสาววรรณรดา ธรรมสุข
62043000801 นางสาวกรณ�สิรี ปรัชญกุล
62043000802 นางสาวเพ็ญนภา ทศภักดี
62043000803 นางสาววันวิสา นิสัยซ่ือ
62043000804 นางสาวดวงหทัย จันดี
62043000805 นางสาวรัชดา เสาวคนธ�
62043000806 นางสาววิไลพร โฮมวงค�
62043000807 นางสาวสูไฮลา สาและ
62043000808 นางสาวกนกวรรณ ทองพิทักษ�
62043000809 นางสาวสุชาดา สายจําปา
62043000810 นางสาวตวงทอง ชมบ9านแพ9ว
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62043000811 นางสาวปริชญาศัลกษณ� จันทะแจ<ม
62043000812 นายดารศักด์ิ สุทธิโภชน�
62043000813 นายสถิตย� พันธ�แตง
62043000814 นายจิรายุทธ วิชัยโย
62043000815 นางสาวอัฉริยา แผงเพ็ชร
62043000816 นางสาวรุ<งตะวัน เข็มทอง
62043000817 นายบรรจงชัย ทองละเอียด
62043000818 นางสาวสุภาภรณ� พลายละหาร
62043000819 นางสาวฤทัยรัตน� ปานเจริญ
62043000820 นางสาวอัจฉรา ศรีอินทร�
62043000821 นายอภิรักษ� ม<วงประเสริฐ
62043000822 นางสาวอัจฉรา แซ<ท9าว
62043000823 นางสาวพิไลลักษณ� รัตนพงค�
62043000824 นายณัฐชัย ด9วงศรี
62043000825 นางสาวณัฐกานต� บุตรศาสตร�
62043000826 นายณัฐภัทร หมัดม่ันใจ
62043000827 นางสาวกัลยาภัสร� เกษามา
62043000828 นางสาวพรทิภา ทาจี
62043000829 นางสาวเบญจรัตน� สุขประดิษฐ�
62043000830 นายลัญชกร สืบสายเจริญ
62043000831 นายณัชชา กNกเครือ
62043000832 นางสาวสุพัตรา วังสระ
62043000833 นางสาวไปรมา ไผ<ปMอง
62043000834 นายสุริยันต� คํานอมพู
62043000835 นางสาววิภาดา แปMนทอง
62043000836 นางสาวเยาวลักษณ� เจริญสุข
62043000837 นางสาวกมลชนก จินานันท�
62043000838 นางสาวกิตติมา นพโสภณ
62043000839 นางสาวธัญลักษณ� หนูเทศ
62043000840 นางสาวกัญญาลักษณ� ฉิมถาวร
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62043000841 นายธนกฤต สงเกิดทอง
62043000842 ว<าที่ร9อยตรีเมธี แก<นทอง
62043000843 นางสาวอรวรรณ พินิจงาม
62043000844 นายสถาพร ชมโท
62043000845 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� แสนศรี
62043000846 นางสาววัชราภรณ� ยุบลชู
62043000847 นางสาวพุฒธิชา นาคสีเขียว
62043000848 นางสาวเกษรา ม่ังมีผล
62043000849 นางดวงใจ สิงห�ศก
62043000850 นายภาราดา รอดประเสริฐ
62043000851 นายวิชชากร มงคลภคบัณฑิต
62043000852 นางสาวชุดาพร พุกสุข
62043000853 นายเอกชัย กัลยานุกูล
62043000854 นายอิทธิพงษ� วงษ�พระจันทร�
62043000855 นางสาวพรรณธิดา แสงมณี
62043000856 นายภูวดล พิมพ�สีทา
62043000857 นางสาววันเพ็ญ ก9านอินทร�
62043000858 นายธิติภัทร อินทร�สุวรรณ�
62043000859 นางสาวภัททิยา พรหมณะ
62043000860 นายวิวัฒน� แทนคอน
62043000861 นางสาววิรัลพัชร ม่ิงขวัญ
62043000862 นายวรดร แสงเจริญ
62043000863 นางสาววรรณธนาพร อุดทา
62043000864 นางสาววาสนา ไข<เงิน
62043000865 นางสาวกรรณิการ� ชัยมงคลสุข
62043000866 นายธีรภัทร ชาติทอง
62043000867 นางสาวโชติกา กฤษวงษ�
62043000868 นายไพศาล บุญนะ
62043000869 นายประพันธ� ขยันเป4นนิจ
62043000870 นายพงษ�ธร ชะนะแรง
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62043000871 นายอามิร อู<พิทักษ�
62043000872 นายภาสกร อดุลยศักด์ิ
62043000873 นางสาวสุจิตรา สวัสดี
62043000874 นางสาวทิตยา เนาวนิตย�
62043000875 ว<าที่ ร.ต.หญิงเจนจิรา ลอยฟMา
62043000876 นายอธิบดี อ<อนสง
62043000877 นางสาวสุดารัตน� เหว<าด9วง
62043000878 นางสาวสุกัญญา สังข�ประสาท
62043000879 ส.ต.ท.จีรวัฒน� อาษาราช
62043000880 นายนพวัฒน� พ่ึงแตง
62043000881 นายจิรารุ<ง ไกรเทพ
62043000882 นางสาวสุดารัตน� อิ่มอุไร
62043000883 นายชินรินทร� ปDงกัน
62043000884 นางสาวคคะนันท� ปานสวัสด์ิ
62043000885 นางสาวกนกกานต� อุตทนัน
62043000886 นางสาวจีรนันท� มานุ9ย
62043000887 นายธเนศ ตันรัตนวงศ�
62043000888 นางสาวพิมพ�ชนก รักถนอม
62043000889 นางสาวเสาวรักษ� เทอํารุง
62043000890 นางสาวจุฑามาศ สัพโส
62043000891 นางสาวภัทรวดี ป3Wนสุข
62043000892 นางสาวนิวาริน โพธ์ิม่ัน
62043000893 นางสาวจุฑาภรณ� สายจําปา
62043000894 นายวงศกร บุญก<อเก้ือ
62043000895 นางสาววนิดา เสาร�วงษ�
62043000896 นายมณฑล สุขย่ิง
62043000897 นางสาวกนกพร ประสิทธ์ิรัตน�
62043000898 นายวัชระ ศรีเจริญ
62043000899 นางสาวอารดา เผือกน9อย
62043000900 นางสาวศุภพิชญ� อาจหาญ
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62043000901 นางสาวระวิวรรณ เกษนคร
62043000902 นายปDยะภัทร ชัยเจริญ
62043000903 ว<าที่ร.ต.หญิงศรัณย�ภัทรพร วงเฟVอง
62043000904 นายวรพจน� แจ9งกระจ<าง
62043000905 นางสาวกชกร พลชนะ
62043000906 นางสาวนันทกา วงศ�แสนสุข
62043000907 นางสาวกนกกาญน� วงศ�สวัสด์ิ
62043000908 นางสาวตวงพร กูลสวัสด์ิ
62043000909 นางสาวนาตยา ขุนศรี
62043000910 นางสาวปวันรัตน� หอมสวัสด์ิ
62043000911 นางสาวณัฐฐาวีรนุช ลงเย
62043000912 นางสาวธารทิพย� มณีอินทร�
62043000913 นางสาวประภาภรณ� พูลนุช
62043000914 นางสาววสา โพธ์ิกระเจน
62043000915 นางสาวศศิตา กระอาจ
62043000916 นางสาวจารุวรรณ วิระสะ
62043000917 นางสาวนิสรีน โตNะมิ
62043000918 นายวรยุทธ กลั้งเนียม
62043000919 นางสาวนวพร จวนรุ<ง
62043000920 นางสาวศุภสุตา สิบหว9า
62043000921 นางสาวยุวันดา กอเซ็มมูซอ
62043000922 นายณัฐภณ จันทะศรี
62043000923 นายมนตรี ดีดวง
62043000924 นางสาวพรรณกาญจน� พันธ�ธรรม
62043000925 นางสาวณัฐธยาน� สิริทรงประกอบ
62043000926 นางสาวศิริญญา น9อยใจดี
62043000927 นางสาวพัชรพรรณ สืบสิงห�
62043000928 นางสาวจุฑารัตน� มณีนวล
62043000929 นางสาวไพจิตร ศรีด<าน
62043000930 นางสาวนุสรา ด9วงตัน
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62043000931 นางสาววราภรณ� พุทธา
62043000932 นางสาวจิตสุภา เหนี่ยวพันธุ�
62043000933 นายรัชพล เครือพิชยะการกุล
62043000934 นางสาวกาญจนา อดใจ
62043000935 นางสาวณัฏฐณิชา หาญณรงค�
62043000936 นางสาววจี สอนใจ
62043000937 นางสาวชลลดา ทนงศักด์ิมนตรี
62043000938 นายกฤษฎา ฤกษ�ดี
62043000939 นายอาณัติ หงษ�จันทร�
62043000940 นายชลชาติ เกษกล9า
62043000941 นางสาวนัฏฐณี ทองไพจิตร�
62043000942 นายวรชาติ เหมือนสีไชย
62043000943 นายมาโนช ศรีจันต�อิ่ม
62043000944 นางสาวสุกัญญา เผือกพิบูลย�
62043000945 นางสาวเอกจิตรา คําต<าย
62043000946 นางสาวศศิลาวรรณ บุญชู
62043000947 นางสาวเฉลิมศรี เรืองรักษ�
62043000948 นางสาวศศิวิมล รินคํา
62043000949 นางสาวรังสิรัตน� ดอกบัว
62043000950 นายศุภเมธ จันทร�แสงโชติ
62043000951 นางสาวธิดารัตน� รื่นรมย�
62043000952 นายศักยวงศ� เก9ากิจวัฒนาศิลป
62043000953 นางสาววิภาวดี บูชา
62043000954 นางสาวพรพรรณ จันตะเคียน
62043000955 นางสาวพรรญภา ศรียา
62043000956 นางสาวชุติมา มะโนรุ<งเรือง
62043000957 นายวัชรพงศ� กองศักดา
62043000958 นางสาวชฎาภา ประกอบศรี
62043000959 นางสาวณัฐณิชา บุญพรหม
62043000960 นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝ3Wน
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62043000961 นางสาวกัญญ�จดา ชาวลี้แสน
62043000962 นางชนมน ลือศิริ
62043000963 นางสาวอัจฉราภา ฮาราดูวัน
62043000964 นายบุพกร ยอดคีรี
62043000965 นางสาวสุดารัตน� รักหน9าที่
62043000966 นายมณฑล นางาม
62043000967 นายรัฐวิบูลย� สิงห�โท
62043000968 นางสาวพัชรินทร� สมงาม
62043000969 นางสาวจุฑารัตน� นนทธิ
62043000970 นางสาวจรรยา ถ่ินภาบาง
62043000971 นางสาวกรชกร อาจต9น
62043000972 นางสาวสุธิดา บํารุงอิสลาม
62043000973 นายณณัฐ อึงสวัสด์ิ
62043000974 นายอภิเษก กันดี
62043000975 นางสาวธินัฐดา สัตยา
62043000976 ว<าที่รตอนันตศักด์ิ มุสตอฟากุล
62043000977 นายดนุพล พูลสว<าง
62043000978 นางสาวสุวรรณ ศรีทอง
62043000979 นายชวลิต หอมหวาน
62043000980 นางสาวพรพรรณ เสาะการ
62043000981 นายเฉลิมพล วรสิษฐ�
62043000982 นางสาวพัชราวดี ศรีสวัสด์ิ
62043000983 นายปรเมษฐ� อะคะโล
62043000984 นายฟMามีชัย ศรีตะวัน
62043000985 นางสาวจงลักษณ� มากบุญ
62043000986 นางสาวจีรภรณ� ภู<พิมล
62043000987 นางสาวกัญญาลักษณ� สังข�อ<อน
62043000988 นายเจษฎา ลิ้มเจริญ
62043000989 นายอนุภาพ จีนเจือ
62043000990 นางสาวอัจชญา ปลอดขันเงิน
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62043000991 นางสาวอาจารี กอเซ็ม
62043000992 นางสาวศันศนีย� หอมเย็นใจ
62043000993 นางสาวมยุรา ข9าวหอม
62043000994 นางสาวรัตนา นฤภัย
62043000995 นางสาวพิชญา ประสพโชค
62043000996 นางสาวหนึ่งนภา ศรีชาญ
62043000997 นายสราวุธ ทองคํายาน
62043000998 นางสาวอาทิตยา สุดสาคร
62043000999 นางสาวสุนารี และอิ่ม
62043001000 นางสาวทิพวรรณ แก9วกงพาน
62043001001 นางสาวอนิสา สมสอน
62043001002 นางสาวธิตินันท� เนียมขันธ�
62043001003 นางสาวสุชัญญา คัมภีรพงษ�
62043001004 นางสาวสาวิกา พงษ�เจริญ
62043001005 นางสาวศุทธินี วงศ�งาม
62043001006 นางสาวสุภาวดี วิลิต
62043001007 นางสาวเจริญสุข พรคณาปราชญ�
62043001008 นางสาวทิพา สระเจริญ
62043001009 นางสาวสุจิตสรา ธูปผึ้ง
62043001010 นางสาวชรินทร�ทิพย� แซ<เอี้ยว
62043001011 นางสาวนารินทร� อ่ําโต
62043001012 นางสาวป3ญญาพร อ<อนละมูล
62043001013 นางสาวกมลลักษณ� มนเทวิน
62043001014 นายภัครวัฒน� โควะวินทวีวัฒน�
62043001015 นางอุไรรัตน� สุพรรณพงษ�
62043001016 นางสาวรพีพรรณ ห<านสุวรรณกูล
62043001017 นางสาวสวิตตา พ้ืนหัวสระ
62043001018 นายวิชญ�พล คล9ายปาน
62043001019 นางสาวทิพย�เกสร ชูเชษฐ
62043001020 นางสาวนุจรีย� นันทสูรย�
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62043001021 นายประเชิญ ศรีชัยรัตนกูล
62043001022 นางสาวนฤมล สีทา
62043001023 นางสาวสุธัญญา สืบวงษา
62043001024 นายพงศกร ผดุงพงศ�วัฒนา
62043001025 นางสาวสุปราณี ศรีสุวรรณ
62043001026 นางสาวสุรีพร บุญเฉย
62043001027 นางสาวไพลิน ทีคร
62043001028 นางสาวกัญญ�ณณัฐ ถาวรพันธ�
62043001029 นางสาววิลาสินี คงขวัญ
62043001030 นายสุรพงษ� มูลทองคํา
62043001031 นางสาวหฤทัยชนก สุขฉัย
62043001032 นางสาวอมรา นาคสังข�
62043001033 นางสาวศิโรรัตน� จันสีดา
62043001034 นางสาวมะลิ จันทพัฒน�
62043001035 นางสาวณัฐณิชา พัชรเดชานนท�
62043001036 นางสาวสุทิศา จุลบุษรา
62043001037 นางสาวปรัชญา แสงรุ<งเรือง
62043001038 นางสาวโชติมา ห<านทองคํา
62043001039 นางสาวศุภรัตน� อยู<กรุง
62043001040 นางสาววณิชชา ปลื้มมะลัง
62043001041 นางสาวสาวิตรี จันจําเรือน
62043001042 นางสาววริณญา อนุกูล
62043001043 นางสาวธารารัตน� พงษ�เจริญ
62043001044 นางสาวสุมนต�จิตต� สาคร
62043001045 นางสาวสุพัตรา สะอิ
62043001046 นางสาวจิตรานุช สุริวงษ�
62043001047 นายฐาณาวุฒิ บุญแนบ
62043001048 นางสาววารินี พิชัยลึก
62043001049 นางสาวเกศินี ศรีเมฆ
62043001050 นางสาวจุฑามาศ พอนเบ9า
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62043001051 นางสาวเปรมฤทัย ศิริพิน
62043001052 นางพิชญานันท� จันทันแก9ว
62043001053 นางสาวรุ<งนภา เสมาจิตต�
62043001054 นางสาวนิภาวรรณ วิถี
62043001055 นางสาวปDยธิดา สุภาพ
62043001056 นางสาววัชรินทร� สังข�ศรีอินทร�
62043001057 นางสาววิศัลยา บุญป3Wน
62043001058 นางสาวช<อผกา จอมหาร
62043001059 นางสาวจามรี แสงสว<าง
62043001060 นางสาวสุดาวดี โกต๊ิด
62043001061 นางสาววรวลัญช� วงษ�เสนา
62043001062 นางสาวฐิติมา พ9นภัย
62043001063 นางสาวพาขวัญ ขําทอง
62043001064 นางสาวรัตติญา เจียงพุดซา
62043001065 นางสาวศศิวิมลวรรณ สุขสวัสด์ิ
62043001066 นางสาวพรชิตา โตNะมิเละ
62043001067 นางสาวพรนภา กลัดมี
62043001068 นางสาวกรรณิการ� ประเสริฐสุข
62043001069 นางสาวฐิติมา จําปาเมือง
62043001070 นางสาวอันติมา ปาตะโพธ์ิ
62043001071 นางสาวดาราฉาย วรรณสิงห�
62043001072 นางสาวสุรีวัลย� ขํามะณี
62043001073 นางสาวกนกกร ศิริโสดา
62043001074 นายกันตภณ มหาจิตเจริญ
62043001075 นางสาวเปมิกา เขาประเสริฐ
62043001076 นายเนติวิทย� ส<งศรีแจ9ง
62043001077 นายณรงค�ฤทธ์ิ พิทักษ�
62043001078 นางสาวนราพร ธรรมบํารุง
62043001079 นางสาวศศิกานต� จันทรัตน�
62043001080 นางสาวอารีรัตน� ปDOนคล9าย
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62043001081 นางสาวรัตนาภรณ� งามอักษร
62043001082 นางสาวปาลิดา อิธิตา
62043001083 นายธนาทร แสนสบาย
62043001084 นายณัฐพงษ� เหลี่ยมเพ็ชร�
62043001085 นางสาวลักขณา ปากพลีนอก
62043001086 นางสาวบุณยานุช พุ<มจันทร�
62043001087 นางดุจเดือน เบญมาตย�
62043001088 นางสาววนิดา สุกิจวรผล
62043001089 นางสาวธัญญพัฒน� หอมชูทิพย�
62043001090 นางสาวดาเรศ แก9วสินชัย
62043001091 นางสาวรุ<งทิวา ราษี
62043001092 นางสาวภีมลาวีต� บุญมีรัตน�
62043001093 นางสาวปวีณา ย่ิงเจริญ
62043001094 นางสาวณัฐพร เหลายา
62043001095 นายสิทธินนท� สุขประเสริฐ
62043001096 นายไพบูลย� ปรางทิพย�
62043001097 นายวศิน ไทยโสภา
62043001098 นางสาวภาวิดา โชติช<วง
62043001099 นายชัยวัฒน� พุฒศรี
62043001100 นางสาวสมัชญา พรหมสุวรรณ�
62043001101 นางสาวปรนันท� ธํารงโชติ
62043001102 นางสาวย่ิงลักษณ� วิไลวรรณ
62043001103 นางสาวลลิตชุ ฉันทธนไพบูลย�
62043001104 นางกัทลียา วงษ�สมัน
62043001105 นายนันทกร เสนาวงค�
62043001106 นางสาววรรณพิชญ� แหลมทอง
62043001107 นางสาวอานี เจNะเตNะ
62043001108 นายจิรวัฒน� พงศ�พานิช
62043001109 นายเจษฎากร เพ็งแก9ว
62043001110 นางสาวยุพิน ชินวงศ�
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62043001111 นางสาวอัจฉราภรณ� โนจา
62043001112 นางสาวขวัญชนก จันทลักขณา
62043001113 นางสาวภัทรานุช ศรีเมือง
62043001114 นางสาวปDยะภรณ� สุนะ
62043001115 นายถิรวุฒิ ขุมธาตุ
62043001116 นายคมสัน สุวรรณจันทร�
62043001117 นางสาววิมลสิริ แสงใหญ<
62043001118 นายบรรยากาศ ประกอบการ
62043001119 นายพชรวิทย� แสนแก9ว
62043001120 นางสาวไพริน ต9นกันยา
62043001121 นางดาริกา ผาวันดี
62043001122 นางสาวนันทิยา หลงเอ
62043001123 นางสาวพิมพ�ขวัญ ทับกรุง
62043001124 นางสาวธนาภรณ� วังข9าว
62043001125 นายขจรศักด์ิ พยัคฆวงศ�
62043001126 นางสาวจตุพร นาคสุข
62043001127 นางสาวทิพยรัตน� ริยาพันธ�
62043001128 นางสุพศร เบ9าจันทึก
62043001129 นางสาวปภาวรินท� กิติกรเศรษฐ�
62043001130 นางสาวศุภาพิชญ� ปรัชญาประชากร
62043001131 นางวรรณภา สํานักนิตย�
62043001132 นางสาวประภัสสร ทรัพย�ก่ิง
62043001133 นายกิติศักด์ิ ชมชื่น
62043001134 นางสาวยุพาภรณ� อะปะมายา
62043001135 นางสาวชนินทร โฉมศรี
62043001136 นายราเชน ไชยมงคล
62043001137 นางสาวอวิกา แสงศรี
62043001138 นางสาวชยาภา ชัยอภิวัฒน�
62043001139 นางสาวกวินธิดา เด<นดวง
62043001140 นายธัชนนท� ภู<ทิม
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62043001141 นางสาวสุดาทิพย� พลเชียงขวาง
62043001142 นายอภิวัฒน� แซ<เห9ง
62043001143 นางสาวพันธุวนา อิ่มทั่ว
62043001144 นางสาวกัมญาพร วุฒิภัทรธร
62043001145 นายยศธร ศศิธรสนธิ
62043001146 นางสาวมาลาลิน ลิกขะไชย
62043001147 นางสาวชลธิชา เชียงทอง
62043001148 นางสาววาสนา บุญเพ็งทัด
62043001149 นางสาวนันทิพร น้ําผึ้ง
62043001150 นายป3ญญา ไวยคงคา
62043001151 นางสาวจุฑารัตน� นาคกุลบุตร
62043001152 นายวงศธร ฤกษ�ยาม
62043001153 นายพัชร ทองอรุณ
62043001154 ว<าที่ร9อยตรีหญิงกชกรณ� นาคคล9าย
62043001155 นางสาวพัชร�นันทน� ผลเลิศ
62043001156 นางสาวนัทธมน ดีดอกไม9
62043001157 นางสาวภัทรียา อดุลยศักด์ิ
62043001158 นายธนานนท� คัมภีระธัม
62043001159 นางสาวภุมรัตน� พงษ�ดวง
62043001160 นายพรธเนศ จันทสุวรรณ
62043001161 นายธนวัฒน� ด9วงประเสริฐ
62043001162 นางสาวดวงมณี เดชผดุง
62043001163 นางสาวทิพวรรณ เบ9าโชติ
62043001164 นางภาวดี สมพงษ�
62043001165 นางสาวจิรารัตน� ฐานไชยชู
62043001166 นางสาวณัฐรดา ทีปสว<าง
62043001167 นางสาวดวงฤทัย สินเจริญ
62043001168 นางสาวปวีร�ชนก สุขสําราญอนันต�
62043001169 นางสาวมัทวัน นิลโชติ
62043001170 นายธิติ บุญณะโยไทย
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62043001171 นายวิโรจน� ฤาวิชนะ
62043001172 นายเศรษฐสรร สถาพรจตุรวิทย�
62043001173 นางสาวจิตตระการ จึงตระการ
62043001174 นายนันทชัย จันทร�เพ็ชรพูล
62043001175 นางสาวสยุมพร หนูมนต�
62043001176 นายธนโชติ วัฒนเวช
62043001177 นางสาวณัฐธยาน� ชนาไชยวัฒน�
62043001178 นางสาวศุภานันท� ฤกษนันทน�
62043001179 นางสาวศริญญา ถ9วนวงษ�
62043001180 นางสาวสุดารัตน� แข็งแรง
62043001181 นางสาวณัฐนันทภัทร ไกรดี
62043001182 นางสาวพิมพ�ตะวัน ชัยสิทธ์ิ
62043001183 นางสาวอัญชิษฐา แย9มตระกูล
62043001184 นายณัฐวุฒิ มะซอและ
62043001185 นางสาวลลิตา สร9างวัด
62043001186 นางสาวอุบลรัตน� สวดสวัสด์ิ
62043001187 นายดํารงค�ชัย เสาว�น9อย
62043001188 นางสาวนฤดี นพพวง
62043001189 นางสาวกนกมาศ ภิญโญย่ิง
62043001190 นายสิรภพ อัศวชัยสุวิกรม
62043001191 นางสาวไพลิน เรืองรัศมี
62043001192 นางสาวรุ<งรัตนพร เฉยไธสง
62043001193 นางสาวยุภาวรรณ ลึงลัด
62043001194 นายปคุณ ทาแดง
62043001195 นางสาวปDยชาติ พรตภณาพร
62043001196 นายธิติพงษ� ยอดอุบล
62043001197 นายทรงศักด์ิ ขอมีกลาง
62043001198 นายเดโช นารอง
62043001199 นางสาวณัฐธิยา สิงห�โต
62043001200 นางสาวนันท�นภัส เสาร�ไพศรี
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62043001201 นางสาวอรณัฐ แสงจ9า
62043001202 นางสาวกนกวรรณ กวางแก9ว
62043001203 นางสาวสิริมาศ ลือชัยพาณิชย�
62043001204 นางสาวนพวรรณ บุญถือ
62043001205 นายสวการย� หิริวัฒนวงศ�
62043001206 นางสาวสุพิชชา ป3ทมาลัย
62043001207 นางสาวชญาภา พุ<มแก9ว
62043001208 นายสุขสันต� คําน9อย
62043001209 นางสาวกมลวรรณ ฉัยยากูล
62043001210 นางสาวสุชาวดี ชโลธรสุวรรณ
62043001211 นางสาวเกษศิรินทร� รักล9วน
62043001212 นางสาวศศิวิมล นวลจันทร�
62043001213 นางสาวหัศนีย� มีหวัง
62043001214 นางสาวพิมพ�วิไล หงษ�คํา
62043001215 นางสาวอรอุมา อิ่มทั่ว
62043001216 นางสาวอาศิวรรณ เดชศรีจันทร�
62043001217 นางสาวนฤมล เผือกไชย
62043001218 นางสาววัลย�นภัสร� มากทรัพย�
62043001219 นายธนกร จรเอียด
62043001220 นางสาวคัชภรณ� โหเทพา
62043001221 นางสาวแพรทอง ผ<องใส
62043001222 นายถาวร ร<มโพธ์ิทอง
62043001223 นางสาวการะเกด พรศิรศิษย�
62043001224 นางสาวปวีณา เปล<งพานิช
62043001225 นางสาวสุพัตรา หุ<นอินทร�
62043001226 นายกิตติกร โปร<งมณี
62043001227 นางสาวอภิรดา เข็มทิศ
62043001228 นางสาวสิชา ประมวลสุข
62043001229 นายฐาณกร โสภา
62043001230 นางสาวภานิดา ใจคง
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62043001231 นางสาวรุ9งดาว ทุมสงคราม
62043001232 นางสาวสาวิตรี ศรีอ<อน
62043001233 นายณัฐพล จุลวรรณ
62043001234 นางสาวพิมพร สาตรา
62043001235 นายชนินทร� เก9อขัน
62043001236 นายณฐกร รัตนสิริศาสตร�
62043001237 นายอนนท� ร<มโพธ์ิรี
62043001238 นางสาวฐิตารีย� แจ<มเจริญสุขศรี
62043001239 นายสมคิด ท<าสมุทร
62043001240 นางสาวสุพรรษา ปานประเสริฐ
62043001241 นางสาวจิตติมา แจ<มอุบล
62043001242 นางสาวนิตยา ผ<องศรีใส
62043001243 นางสาวรมณ พรหมมา
62043001244 นางสาวอนิษา ใจดีแท9
62043001245 นายขจรพงศ� เปลี่ยนบํารุง
62043001246 นางสาวอธิชา คงทน
62043001247 นายปTดี สมใจ
62043001248 นายฑีฆทัศน� มีมูล
62043001249 นายสิทธิชัย บุระมาศ
62043001250 นางสาวนัฐสิมา กอเซ็ม
62043001251 นายธนวัฒน� ใจแสน
62043001252 นางสาวดวงดาว เพ<งกิจ
62043001253 นางสาวทัศนีย� สายศรี
62043001254 นายเกียรติศักด์ิ สุขแสงจันทร�
62043001255 นางสาวเสาวภา นาราช
62043001256 นางสาวปราณี สุดาจันทร�
62043001257 นางสาวกสิณา สมจิตร
62043001258 นางสาวสุกัญญา ธัญญผล
62043001259 นางสาวกฤติยา แปMนสุวรรณ
62043001260 นางสาวสุจิตรา ฆังมณี
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62043001261 นางสาวธัญดลย� อินทเกตุ
62043001262 นางสาวประภัสรา จีนธรรม
62043001263 นางสาวนฤมล เจียมโพธ์ิ
62043001264 นายชานน เย็นวิเศษ
62043001265 นางสาวประภาภรณ� ก<ายโนนสูง
62043001266 นางสาวสุคนธ�ทิพย� แก9วอุดม
62043001267 นายจิรวัฒน� วัฒนลักษณ�
62043001268 นายชลัช เทพอยู<
62043001269 นายภูดิศ ศีตะป3นย�
62043001270 นายกฤษดา ไทยเหนือ
62043001271 นางสาวสุวนันท� โกมลสิงห�
62043001272 นางสาวมินนภา พรมสิทธ์ิ
62043001273 นางสาวอรทัย ตาปราบ
62043001274 นายศุภกฤต สุริวงษ�
62043001275 นายธีรพงษ� ศรีสุธรรม
62043001276 นางสาวชนิสรา ใจซ่ือ
62043001277 นายธงธวัส ไขสะอาด
62043001278 ว<าที่ร9อยตรีหญิงสถาพร รัตนบุรี
62043001279 นางสาวอรวรรณ� นิลประดิษฐ�
62043001280 นางสาวกมลภู มีสกุล
62043001281 นางสาวนุชนารถ พูลศักด์ิ
62043001282 นางสาวจุฑารัตน� จูเผื่อน
62043001283 นางสาวอาอิชะฮ� บือราเฮง
62043001284 นางสาววศินี เต<านวน
62043001285 นางสาวสาวิตรี พันธ�สีมา
62043001286 นางสาวกัญญาภัค ชื่นชม
62043001287 นางสาวปชิตตา เฉลิมแสน
62043001288 นายนิเวศน� นิวัติ
62043001289 นายอุกฤษฎ� คงบ9านควน
62043001290 นางสาวปฐมาภรณ� สสิตานนท�

หน9า 43 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043001291 นางสาวอาทิตยา เทพจันทร�
62043001292 นายธีระศักด์ิ บุดดางาม
62043001293 นางสาวศิรินภา สายยศ
62043001294 นางสาวบุญญรัตน� แจ9งจํารัส
62043001295 นางสาวถิรดา โสภณ
62043001296 นางสาวพัทธนันท� ทับทิมทอง
62043001297 นางสาวป3ญญวดี เต่ียบัวแก9ว
62043001298 นางสาวอาภาพร เมฆขลา
62043001299 นางสาวกิรณา จินโนรส
62043001300 นางสาวจุฑามาศ ตัณฑิกุล
62043001301 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีแก<นแก9ว
62043001302 นางสาวนัยนา สุขถาวร
62043001303 นายรัชวิทย� พลชู
62043001304 นายเอกชัย จันศรีโคตร
62043001305 นายประจักษ� สอนเจริญ
62043001306 นายชนกานต� รุ<งธรรมมานนท�
62043001307 นายณรงค�ฤทธ์ิ รัศมีเลอเลิศ
62043001308 นายวริทธ์ิ เถ่ือนละมูล
62043001309 นายอดิศร สังข�เจริญ
62043001310 นางสาวกชกร ไชยเฮือง
62043001311 นางสาวปภัสมน ทองศรี
62043001312 นายฐิติกันต� จันทร�อ<อน
62043001313 นางสาวณัฐธิดา ปะวะสี
62043001314 นายณัฐพงษ� ทัศคร
62043001315 นางสาวสรญา ศรนารายณ�
62043001316 นางสาวทรัพย�ทวี สาวิสัย
62043001317 นางสาวศศิวรรณ เกตุวงษ�
62043001318 นายอนิวัฒน� หาโภคี
62043001319 นายสิริวิชญ� อนุกูล
62043001320 นายพร9อมพงศ� จริตเพ็ชร
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62043001321 นายดนุพล จิตชื่น
62043001322 นางสาววรนาถ เอ็นทู9
62043001323 นางสาวพัตย�สราพร วงษ�สวรรค�
62043001324 นายธนนนท� วิริยะรักษ�
62043001325 นางสาวอริยาพร วิริยะภัคพงศ�
62043001326 นางสาวปณัสญ�กร เจียบวรนันท�
62043001327 นางสาวรุ<งนภาพร ยงคง
62043001328 นายวีรายุทธ� ระลึก
62043001329 นางสาวสุพิษา เนียมโพล9ง
62043001330 นายบดินทร� ชุติมันตานนท�
62043001331 นางสาวณิชกานต� วิศาลบรรณวิทย�
62043001332 นายภูวดล สุขสกุลบุญทา
62043001333 นายธนพัฒน� กิจเดช
62043001334 นายสุธีรพงษ� สมุติรัมย�
62043001335 นายณัฐพล วิลาโพธ์ิ
62043001336 นางสาวอุมาพร ช9างเสวก
62043001337 นายณัฐรัฐ จํานงค�รักษา
62043001338 นายปาณรวัตร คิมหันตา
62043001339 ว<าที่ร.ต.ศุภวิชญ� ตรรกวิรพัท
62043001340 นายธีระชัย อินทศฤงคาร
62043001341 นายเทพพิทักษ� สอนสัตย�
62043001342 นางสาวภัสรา วงศ�สุรินทร�
62043001343 นางสาวกันต�ฤทัย ชิดปรางค�
62043001344 นางสาวสิริพร ทานะมัย
62043001345 นางสาววชิราภรณ� เตโชชัยวุฒิ
62043001346 นายชนินทร� นาคเกษม
62043001347 นางสาวขนิษฐา เนียนเฮียน
62043001348 นางสาวนงลักษณ� เหมือนดํา
62043001349 นายชัยพร คันทรง
62043001350 นางสาวศิริพร นามบุดดี
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62043001351 นายกิติพงษ� คําลือ
62043001352 นางสาวสุณิสา หนูแก9ว
62043001353 นางสาวนุชนาถ อินตาพวง
62043001354 นางสาวสุชานาถ คีรีรัตน�
62043001355 นางสาวศิริมาส บุญถนอม
62043001356 นางสาวจิราพรรณ จรรยา
62043001357 นายธีรวัต ลี้ตระกูล
62043001358 นายธนวรรศว� วุฒิไกรรัตน�
62043001359 นายณัฐพล วีระศิริวัฒน�
62043001360 นางสาววรรณวิษา ฟองจันทร�ทึก
62043001361 นายสิงห�ชัย ศรีอุไร
62043001362 นางสาวกิตติธร ส<ารือ
62043001363 นางสาวดวงสุดา ยอดแก9ว
62043001364 นางสาวมาริสา นามอินทร�
62043001365 นายธนภูวภัสสร� ศรีผง
62043001366 นางสาวพรรณนิภา ช<วยป3ด
62043001367 นางสาวโชษิตา บุษบงษ�
62043001368 นางสาวณัฏฐณิชา ขวัญเกลี้ยง
62043001369 นางสาวสุนิศา ขัดแปง
62043001370 นายฉัตรชัย พันผง
62043001371 นายฉัตรเทพ สุภรานนทชัย
62043001372 นางสาววัชราภรณ� จันทศร
62043001373 นางสาวอิงอร เวชกามา
62043001374 นางสาวนิรมล วันหมัด
62043001375 นายนที มาศงามเมือง
62043001376 นายณัฐวุฒิ ล9วนศิริ
62043001377 นายจารุวัฒน� สินอ<อน
62043001378 นายศิวกร ศรแก9ว
62043001379 นางสาวกนกวรรณ แจ<มศรี
62043001380 นางสาวจารวี คล9ายมี
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62043001381 นางสาวกฤติยา ธรรมดา
62043001382 นายอดิศักด์ิ วิเศษภักดี
62043001383 นางสาวเพียงระวี กันทะสอน
62043001384 นายศิวเวท พลานนท�
62043001385 นายธัชกรณ� ตะโกมา
62043001386 นางสาวนฤมล อภัยโส
62043001387 นางสาวณัฐจิรา อินไชย
62043001388 นายธีรภัทร ทิศวงค�
62043001389 นางสาวโสภิดา พัฒนจร
62043001390 นางสาวสุชาดา ราชป3ญญา
62043001391 นางสาวสุพัตรา บุญพรมมา
62043001392 นางสาวชญานี มณีกุล
62043001393 นางสาวอรวรรณ ศรียา
62043001394 นางสาวอุภาวดี วิชัยดิษฐ
62043001395 นายกิติศักด์ิ สิงหวัฒน�
62043001396 นายวิชาญ พรมประเสริฐ
62043001397 นางสาวธนพร ปานสมุทร�
62043001398 นางสาวณาตยาวรรณ จันทมิฬ
62043001399 นางสาวจารุวรรณ ใจกล9า
62043001400 นางสาวปฐมาวดี กุลวงศ�
62043001401 นายสุวัฒน� ฉุนตู
62043001402 นางสาวศศิธร กันหาจันทร�
62043001403 นางสาวนิตยา นาวิลัย
62043001404 นางสาวอุไรวรรณ สุขเถ่ือน
62043001405 นางสาวทิพย�พวัลย� บุญระกา
62043001406 นายณัชพล สงวนสุข
62043001407 นางสาวกัลยา สิงห�ภา
62043001408 นายป3ญญา สุวรรณวงศ�
62043001409 นายวรนารถ จําปาจันทร�
62043001410 นางสาวพิชญา เสือคุ<ย
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62043001411 นายสรวิศ พรมพินิจ
62043001412 นายยุคลธร บัวชูก9าน
62043001413 นางสาวมลิวัลย� วุฒิ
62043001414 นางสาวสุวรรณา เสนสม
62043001415 นางสาวนุสรา บุญหม่ัน
62043001416 นางสาวมธุรส สุรรัตน�
62043001417 นายจตุรภัทร สังข�ภิรมย�
62043001418 นางสาวนุศรา เนียมสูงเนิน
62043001419 นางสาวนฤมน เขียวเนตร
62043001420 นายเอกลักษณ� ศรีจันทรา
62043001421 นางสาวอําภาพร อินเต9
62043001422 นางสาวบุณญานุช ใจบุญมาก
62043001423 นายกัมปนาท เนมียะ
62043001424 นางสาวชุลีพร บุญกล<อม
62043001425 นางสาวณภัชชา ช<วงมณี
62043001426 นางสาวธิดารัตน� ประทุมมาศ
62043001427 นางสาวภาวินี ไชยวงษ�
62043001428 นางสาวอมรรัตน� เนตรศรี
62043001429 นางสาวชมภูนุช วิเศษโวหาร
62043001430 นางสาวศิริรัตน� ศุภธีรารักษ�
62043001431 นางสาววชิราภรณ� สุบินนาม
62043001432 นางสาวเนตรนรินทร� แสงสุข
62043001433 นางทิพวรรณ คงสนิท
62043001434 นางสาวรัญจวน ธัญญาหาร
62043001435 นางสาวปาริฉัตร บัวทองคํา
62043001436 นางสาวขนิษฐา หําพะวงษ�
62043001437 นายธีรศักด์ิ ศรีวิรัตน�
62043001438 นางสาวศรป3กษ� สมศักด์ิ
62043001439 นายณัฐฐินันท� จินาพันธุ�
62043001440 นางสาววรวลัญช� วดีศิริศักด์ิ
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62043001441 นางสาวณัฐฐาพร วิปรอด
62043001442 นางสาวสโรชา ครูประเสริฐวัฒนา
62043001443 นายธีระพล ศรีประยูร
62043001444 นางสาวพัชรี ป3ญญาสวัสด์ิ
62043001445 นางสาวภัสรา เศษทิพย�
62043001446 นายชนาธิป ชูศรี
62043001447 นางสาวรฐา จันทร�โสดา
62043001448 นางสาวชุติสรา พรมมา
62043001449 นางสาวกรกมล เนียมผาสุข
62043001450 นางสาวภัคธีมา เชิดชูเสนนะ
62043001451 นางสาวบุษกร อ<อนเกิดแก9ว
62043001452 นางสาวสิริกมล กมลศรี
62043001453 นางสาวสุภาวรรณ จันทนาวงษ�
62043001454 นางสาวฌิชชา แก9วประดับ
62043001455 นางสาวอนุตตา ล<องนาวา
62043001456 นางธนัชชา ศรสุนทร
62043001457 นางสาววราภรณ� เจริญสุข
62043001458 นายวัชรวิช อิ่มวงศ�ษา
62043001459 นายเกรียงไกร พิมพ�ทอง
62043001460 นางสาวพัชราภรณ� นพกัณฑ�
62043001461 นางสาวแอนฤดี พิมพกรรณ�
62043001462 นายบุญสิน กิจดี
62043001463 นางสาวธนาภา บุญนิธี
62043001464 นางสาวพิมลนาฎ สีวันนา
62043001465 นางสาวชิวาภรณ� ทรัพย�หนุน
62043001466 นายชาตรี อารีรอบ
62043001467 นางสาวธิชญกานต� จันทร�เกิด
62043001468 นางสาวพนิดา สุขตา
62043001469 นางสาวสุวิชาดา กองวัน
62043001470 นายศุภาณัฐ โสมนัส
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62043001471 นางสาวภาณุกา คําแผ9ว
62043001472 นางสาวจรัสพร บุญญะวัด
62043001473 นายกิตติพันธ� พูนสวัสด์ิ
62043001474 นางสาวสมฤทัย สิงห�สอาด
62043001475 นายอานุพงษ� คนอยู<
62043001476 นายณัฐพงศ� ก9อนทรัพย�
62043001477 นายชัยรัตน� ศรีพวงทอง
62043001478 นางสาวเสาวลักษณ� อัยราคม
62043001479 นางสาวณัฐฐา โสวิภา
62043001480 นายณัฐวุฒิ รักชีพ
62043001481 นางสาวปDยพร สุขวนิช
62043001482 นางภัทรนิษฐ� พันวะ
62043001483 นายรัฐพล ธัญชวนิช
62043001484 นายณัฐพล วานิชกุล
62043001485 นางสาวพรประภา ชูป3ญญา
62043001486 นางสาวอรอุมา พุทธศรี
62043001487 นางสาวกนิษฐา อร<ามวิทย�
62043001488 นางสาวมัทนพร ศรีนคร
62043001489 นางสาวสวรส จิกยอง
62043001490 นายกิตติธัช จงปลูกกลาง
62043001491 นางสาววินิดา ธรรมพันธ�
62043001492 นายจิรวัฒน� พิสดูพรมราช
62043001493 นางสาวเปรมกมล วงศ�เสนา
62043001494 นางสาวปรมาภรณ� ตระการเจริญพร
62043001495 นางสาววรรณวิศา วีขํา
62043001496 นางสาวจิรายุ ชํานาญธรรม
62043001497 นางสาวณภัสนันท� แตงสกุล
62043001498 นายชโลธร แก9วประเสริฐ
62043001499 นายทนงศักด์ิ หมุดหละ
62043001500 นางสาวณัฐธิดา ปรีเปรม

หน9า 50 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043001501 นางสาวชุติมา ขาวผ<อง
62043001502 นายอภิรักษ� วัฒนวงศ�สันติ
62043001503 นางสาวสุปราณี ชลเดช
62043001504 นางสาวฐิตารีย� ปกติ
62043001505 นางสาววิไล ต9อนโสกี
62043001506 นางสาวยุวธิดา ดิษาภิรมย�
62043001507 นางสาวจิราวดี สีสอง
62043001508 นายอภิเดช อินตNะคํา
62043001509 นางสาววีรยา สนั่นเรืองศักด์ิ
62043001510 นางสาวผาณิต อังคประเสริฐกุล
62043001511 นายกิตติคุณ เหมือนนาค
62043001512 นางสาวอัจฉราวรรณ จําลอย
62043001513 นางสาวตรีฑิตยพิภา ผดุงกิจ
62043001514 นางสาวอินทิรา อาวรณ�
62043001515 นางสาวอนัญญา อาจวงษ�
62043001516 นายวิวัฒน� ภาระพงษ�
62043001517 นางสาวสุนิษา ทองนพคุณ
62043001518 นางสาวอนิศา เสรีพันธ�
62043001519 นางสาวเพ็ญพิชชา เทวฤทธ์ิ
62043001520 นายรุ<งนที วิเศษ
62043001521 นางสาวน้ําฝน สุขสวัสด์ิ
62043001522 นายธาวิน ชพานนท�
62043001523 นางสาวชมณัฎฐ� ชํานาญ
62043001524 นายภานุวัฒน� พูลเกษม
62043001525 นางสาวรตบงกช ปูเวสาเจริญโชค
62043001526 นางสาวจิตตราภรณ� เผ<าเฮ็ง
62043001527 นางสาวพรชนิตว� ณะพิทักษ�
62043001528 นายภัทรพล เคลือช9าง
62043001529 นางสาวกนกวรรณ ตุณสุวรรณ
62043001530 นางสาวศศิธร โพธ์ิพันธุ�
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62043001531 นางสาวชนิกานต� ปาลวัฒน�
62043001532 นายศุภวัฒน� บุนนาค
62043001533 นางสาวพิชชา ชัยสกุล
62043001534 นางสาวนิสาชล ชูวัจนะ
62043001535 ว<าที่ ร.ต.หญิงธนาภรณ� สุขสอน
62043001536 นางสาวฤทัยรัตน� จันทสุข
62043001537 นายธาดา ภูวธนารักษ�
62043001538 นางไพรัตน� ทองพร
62043001539 นายธนวัฒน� สุวรรณวิสูตร�
62043001540 นายวิภู ปทุมเทียมทอง
62043001541 นางสาวสุจินันท� ประวัติ
62043001542 นางสาวอัญชลี หมิวกระโทก
62043001543 นางสาวเบญจมาศ หลีประเสริฐ
62043001544 นางสาวสุวรรณา ขวัญหีด
62043001545 นางสาวพิมพ�วิภา จันทอง
62043001546 นางสาวธีราพร ใจทน
62043001547 นางสาวสุพรรษา ธรรมมะ
62043001548 นางสาวศรัณย�พร ผูกโอสถ
62043001549 นายนภัทร อินตะนัย
62043001550 นายพงษ�ศักด์ิ แก9วเรือง
62043001551 นางสาวณัฐวรรณ วัฒนะ
62043001552 นางสาวสุภาพร รัตนพันธ�
62043001553 นางสาวสุกัญญา พงษ�โต
62043001554 นายกิตติชาติ หนูด9วง
62043001555 นางสาวณัฐณิชา กุลมาศ
62043001556 นางสาวพรสุดา อธินุวัฒน�
62043001557 นายธนารมย� กุลธรรม
62043001558 นายชาติพงษ� สร9อยสําราญ
62043001559 นายภูดิศ มาตย�นอก
62043001560 นายศิระเมศว� ใหม<ศรี
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62043001561 นางสาวประภาพรรณ เข็มเพชร
62043001562 นางสาวกมลรัตน� พงษ�ไพบูลย�
62043001563 นางสาวมาลินี จันหัวโทน
62043001564 นางสาวสุกัญญา เฉยบัว
62043001565 นางสาวอมราวดี ไปนั้น
62043001566 นางสาวศุภวรรณ ทองแก9ว
62043001567 นายสัมพันธ� มาระสาร
62043001568 นางศุภักษร คงชุ<ม
62043001569 นางสาวสรารัตน� คงบุญ
62043001570 นายอภิชาติ ปDOนเกิด
62043001571 นางสาวนริศรา วุฒิเกษตรกิจ
62043001572 นางสาวอภิญญา รักษาภักดี
62043001573 นางสาวสุธินี ศิริสุวรรณโชติ
62043001574 นางสาวชุติมา มณีคง
62043001575 นางสาวปDสุณี โพธ์ิเงิน
62043001576 นางสาวสมฤดี เพ็ชรดี
62043001577 นายวุฒิชัย ดวงแก9ว
62043001578 นางสาวปDยนันท� ไล<กระโทก
62043001579 นางเกวลิน มโนการ
62043001580 นายอําพล สืบจันทร�
62043001581 นายพงศธร มีเมือง
62043001582 นางสาวธันย�นิชา ฐิติธรเดชาพัฒน�
62043001583 นางสาววนิดา มหาปาน
62043001584 นางสาวสุวดี เดโชเม็ง
62043001585 นางสาววรรณิภา พันธ�พานิชย�
62043001586 นางสาวทัตชญา ช<วยสงค�
62043001587 นางสาวสุวรรณา วังพล
62043001588 นางสาวปาณิสรา เกตุเพ็ง
62043001589 นายณัฐพล มาตย�คม
62043001590 นางสาวศิริพร หวังชัยยะ
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62043001591 นางสาวภัควลัญชญา มารวย
62043001592 นางสุพัฒตา ทารอด
62043001593 นางสาวศศิธร สมร<าง
62043001594 นางสาวอัจฉราภา สีดี
62043001595 นางสาวธีราพร แซ<เล9า
62043001596 นายศุภณัฐ ธีระวิวัฒน�ชัย
62043001597 นางสาวปรียาภรณ� โตเจริญ
62043001598 นางวรุณ ทิพย�วรรณ
62043001599 นางสาวอรวรรณ มาตอําพร
62043001600 นางสาวกุศลิน รักหน9าที่
62043001601 นางสาวศิริพร ชลูดดง
62043001602 นางสาววิริยา สุนทรรักษ�
62043001603 นางสาวชลลพรรษ กองเตย
62043001604 นางสาวปาริฉัตร นิยมกิจ
62043001605 นางสาวจิรชยา โอดรัมย�
62043001606 นายจิรายุ พัฒนาวงษ�ตระกูล
62043001607 นางสาวพิไลวรรณ โนลาริตร
62043001608 นางสาวศุมารินทร� จากสูงเนิน
62043001609 นางสาวทิพย�วาณี เลาะโพธ์ิ
62043001610 นางสาวจิราพรรณ ยางเงิน
62043001611 นายดุลยวัตร สุทธิกุล
62043001612 นางสาวขนิษฐา มะลาด
62043001613 นายจิรภาส เนาว�สุข
62043001614 นางสาวประจิรา ไพเราะ
62043001615 นางสาวฐาณิพา ฤทธ์ิแดง
62043001616 นางสาวมยุรี ใจอุ<น
62043001617 นายธรรมรักษ� พินสุดใจ
62043001618 นางสาวอารีรัตน� คนสูง
62043001619 นายธนพล ชูทัณธ�
62043001620 นางสาวบุษกร ศรีไทย
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62043001621 นางสาววรกมล เจริญสุข
62043001622 นายจักรกฤษณ� ปทีปนันท�
62043001623 นายเจษฎากร ชุ<มชื่น
62043001624 นางสาวรัตนาภรณ� สิงห�ครุ
62043001625 นางสาวจริวรรณ โกสิทธ์ิ
62043001626 นางสาวศิริลักษณ� เทพกัน
62043001627 นางสาวมนัสชนก กองพิลา
62043001628 นายอิทธิพัทธ� สุวรรณ
62043001629 นางสาวพัชรา อยู<สด
62043001630 นางสาวกนกวรรณ พละพล
62043001631 นางสาวปDยนันท� วันนา
62043001632 นายชลัฐ มูลมา
62043001633 นางสาวณัฐชนก นครศรี
62043001634 นายประกาศิต ทองสุวรรณสม
62043001635 นายจักราวุธ จุฑาธิปไตย
62043001636 นางสาวรัตติกาล ไกรอ่ํา
62043001637 นางสาววิรันตรี มหาสนิท
62043001638 นายวโรดม ภควิศิษฏ�
62043001639 นายยุทธชัย โชติพันธ�
62043001640 นางสาวนพรัตน� สังสินชัย
62043001641 นางสาวถิรนันท� นาโสก
62043001642 นางสาวสุภัทรา เหมือนเพชร
62043001643 นางสาวปาริชาติ เภาจ๋ี
62043001644 นายคุณากร ก9อนแก9ว
62043001645 นายธนพนธ� แซ<โง9ว
62043001646 นางสาวจันทิมา สะและวงค�
62043001647 นายชวลิต บวบขม
62043001648 นางสาวอัญธิกา ศรีสว<าง
62043001649 นายกิตติธัช พุทธศร
62043001650 นางสาวพัชรี จันทรโคตร
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62043001651 นางสาวสุบงกช รัตนศิลา
62043001652 นายชีรวิทย� มัชปะโม
62043001653 นางสาวสุภาภรณ� สุวรรณวิจิตร
62043001654 นายสุรชาติ โสธรชัยวิทย�
62043001655 นางสาวอุทุมพร ไทรชมภู
62043001656 ว<าที่ ร.ต.หญิงดารัตน� ใจชอบ
62043001657 นางสาวกาญจนา เฉยเจริญ
62043001658 นางอรวดี รัตนผลวิสิริ
62043001659 ว<าที่ร9อยตรีหญิงนุสรา ดิษป!วน
62043001660 นางกัลยารัตน� บุบผา
62043001661 นางสาวสุพัตรา แก9วเพ็ง
62043001662 นายพนธกร จึงธนาเจริญ
62043001663 นางสาวฐิติพรรณ สุขเสน
62043001664 นางสาวธิดารัตน� ล9อมวงศ�
62043001665 นายเฉลิมพล คุ9มทอง
62043001666 นางสาวเบญจมาศ ภูสมตา
62043001667 นางสาวชลธิชา จันทร�ศร
62043001668 นางสาวภัสรา สุนทรสุข
62043001669 ว<าที่ร9อยตรีหญิงนิภาพร ฆ9องเล็ก
62043001670 นายมงคล พาละพล
62043001671 นายอัครวิทย� พิพัฒน�กิจจารักษ�
62043001672 นางสาวกฤติกา พงษ�สารภี
62043001673 นางอรอนงค� เอี่ยมอําภา
62043001674 นางสาวเมตตา วงค�ตาตัด
62043001675 นางสาวรัชชา โสมเมา
62043001676 นายศุภณัฏฐ� สังวาลวงษ�บวร
62043001677 นายพีรพงศ� คงธนธรรมกุล
62043001678 นางสาวอัญชลี ศรศรี
62043001679 นางสาวสุจิวรรณ ซ่ือตรง
62043001680 นางสาวศศิธร ใหม<เจริญ
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62043001681 นางสาวปภัสรา ยะหัตตะ
62043001682 นายมุนินทร� ขันโท
62043001683 นางสาวอาภากร ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา
62043001684 นางสาวสาวิตรี พูลเพ่ิม
62043001685 นางสาวกวีณา บัวบรรจง
62043001686 นายทัศนะ รอดพาที
62043001687 นายภัทรศักด์ิ สละชั่ว
62043001688 นางสาวคริชา กมล
62043001689 นางสาวคีธีมาศ ใหม<ใจ
62043001690 นางสาวมุนิล ทวาเรศ
62043001691 นางสาวฐิติมา บุญเต็ม
62043001692 นายปรัชญ�ญาวิชญ� ถีอาสนา
62043001693 นางภารดี นทีพิทักษ�
62043001694 นางสาวพรธิมล บุญศรี
62043001695 นางสาวชุติกานต� สกุลนคร
62043001696 นางสาวธนาภรณ� โง9วเจริญ
62043001697 นายณัฐพล พาเก<าน9อย
62043001698 นางสาวสุธาสินี เยาวรัตน�
62043001699 นางสาววันทนีย� พวงทับทิม
62043001700 นางสาวปารดา นิลอนันต�
62043001701 นางสาวมานิดา โพธ์ิแจ9
62043001702 นางสาวเบญจมาภรณ� คําป3ญโญ
62043001703 นายกิตติธัช เชื้อจันทร�อัตถ�
62043001704 นางสาวบุษราภรณ� ทองไทย
62043001705 นายนครินทร� นาสอ9าน
62043001706 นายชัยยันต� ตะบองเพ็ชร�
62043001707 นายธนกฤต บุญเกิด
62043001708 นางสาวธนิดา ภูศรี
62043001709 นางสาวพลอยไพลิน พงษ�อุทธา
62043001710 นางสาวนิภาศิริ จันทร�เพ็ญมงคล
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62043001711 นางสาวหญิงฤทัย ใจเอื้อน
62043001712 นางสาวภารตรี หาญชนะชัย
62043001713 นายรัชพล มณฑ�สิริ
62043001714 นางสาวชิดาวัลย� นันทโพธ์ิเดช
62043001715 นางสาวนาฎฤดี สิทธิเลิศ
62043001716 นายสุขวุฒิ ประเสริฐศรี
62043001717 นางสาวกัลยรัตน� สารมะโน
62043001718 นางสาวเกศรินทร� สวัสดิลาภ
62043001719 นายอัครเรศ ผาม่ัน
62043001720 นายชัยวุฒิ นกหงษ�
62043001721 นางสาวอริสรา ทองมาก
62043001722 นางสาวลักษณ�ษิกา ชัยเดชชาติ
62043001723 นางสาวปุณณดา ธํารงศรีสกุล
62043001724 นางสาวเสาวลักษณ� คําดี
62043001725 นายสมยศ มากชุมโค
62043001726 นายวีรชัย เฉลิมวัฒน�
62043001727 นายกีรติ เจริญกัลปX
62043001728 นางสาวอินทิรา เจริญดี
62043001729 นางสาวรักษณาลี แอ<งสุข
62043001730 นางสาวพรรณิภา ศรีอุบล
62043001731 นางสาวทิพวรรณ พ่ึงเกษม
62043001732 นายติณวัฒน� หงส�พันธุ�
62043001733 นายศุภชีพ มัยญะกิต
62043001734 นางสาววราภรณ� พิศเพ็ง
62043001735 นางสาวญาณี เทียบแสน
62043001736 นางสาวรักตาภา ศรีลิโก
62043001737 นางสาวทิวารัตน� เสมอชน
62043001738 นางสาวศิริพร ฮวดต๋ี
62043001739 นางสาวเกวลี สิงหาทุม
62043001740 นายฉัตรชัย บัวเผื่อน
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62043001741 นายกรทักษ� ธรรมิศราธิบดี
62043001742 นางสาวรัตนวลี อินตNะนอน
62043001743 นางสาวเขมฤทัย ศรีแพทย�
62043001744 นายกิตติวินท� สงวนพันธ�
62043001745 นางสาวอาริยา ทิพยานนท�
62043001746 นางสาวปาริฉัตร� ลิ้มเจริญ
62043001747 นายพลวัฒน� พูลสวน
62043001748 นางนุชนาฏ อุดนอก
62043001749 นายวีรยุทธ์ิ หงส�สุนันท�
62043001750 นางสาวปรีดาพร จักรคุ9ม
62043001751 นายสุทธวีร� สุขจันโท
62043001752 นางสาวณัฐกานต� จันทร�สุวรรณ�
62043001753 นายณัฐพงษ� เหล<าทัศน�
62043001754 นายมณฑล มังคละคีรี
62043001755 นางสาวเสาวนีย� ช<างหล<อ
62043001756 นางสาวพรประภา ประจันกลาง
62043001757 นางสาวดวงเนตร วรโยธา
62043001758 นางสาวยุพดี ลิ้มแดงสกุล
62043001759 นางสาวจริยา คําเกลี้ยง
62043001760 นายภัคพงษ� ซ้ิมเทียม
62043001761 นายนิกร พะยอมศรี
62043001762 นายพัชร� วรพิพัฒน�
62043001763 นางอารยา ทองเจิม
62043001764 นางสาววิลาวรรณ มีมูซอ
62043001765 ว<าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร� วิบูลย�ศักด์ิ
62043001766 นางสาวศราลักษณ� เกาะจันทึก
62043001767 นางสาวอมรรัตน� จันทเมือง
62043001768 นางสาวจีระนุช ศักดาราช
62043001769 นางสาวสุชาดา ทวิสุวรรณ
62043001770 นายกรวิก พิบูลย�ศักด์ิ
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62043001771 นางอมรรัตน� พิมพ�จันทร�
62043001772 นางมิสดา แก9ววิลัย
62043001773 นางพิชยา จันทร�ศิริ
62043001774 นายจุลศักด์ิ วรเวก
62043001775 นางสาวขวัญเรือน มันทสูตร�
62043001776 นางสาวนงลักษณ� ไชยรัตน�
62043001777 นายกฤชนันท� ไสวารี
62043001778 นางสาวชญาน�นันท� จันทร�คํา
62043001779 นางสาววรรณทิพย� วันชะนะ
62043001780 นางสาวธนิดา ดวงมุลลี
62043001781 นางสาวโชติกา จารุทวีนันท�
62043001782 นางสาววิรินอร ทองนรินทร�
62043001783 นายปุญญพัฒน� คตเย็น
62043001784 นายเจษฎา สุดประเสริฐ
62043001785 นางสาวบงกช ชัชวาลย�
62043001786 นางสาวเอื้อมพร นาคเนียม
62043001787 นายยุทธพงษ� ไชยศรี
62043001788 นางสาวอัจฉรา แม<นปVน
62043001789 นางสาวชัญญานุช บุญกาญจน�
62043001790 นายวรัตถ� เนตรทัศน�
62043001791 นางสาวจารุวรรณ สุบุตรดี
62043001792 นางสาวอารยา นันทวิชิต
62043001793 นางสาวอรัญรัตน� นุพิมพ�
62043001794 นางสาวอนุชิตรา มีแหวน
62043001795 นางสาวชิดชนก รุจิฤทธ์ิ
62043001796 นายธุวานนท� ปDOนแก9ว
62043001797 นายฉัตรชัย อัชฌาพงศ�
62043001798 นายพิเชษฐ� กลิ่นจันทร�
62043001799 นางสาวพิมพ�ณดา นิธิอมรศาสตร�
62043001800 นายณฐาภพ ทองทั่ว
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62043001801 นางสาวอารียา ศิลา
62043001802 นางสาววิลาวรรณ จันทร�นี
62043001803 นายฉัตรชัย คุณวงศ�
62043001804 นางสาวมณฑิรา มีรส
62043001805 ว<าที่ ร.ต. หญิงสกุลรัตน� กอนี
62043001806 นางสาวสุภาดา แก<นคง
62043001807 นางสาวอําภาพร พ<วงพีอภิชัย
62043001808 นายอาระยัน ตรีเลิศ
62043001809 นางสาวอินทิรา สุยะเหล็ก
62043001810 นางสาวเบญจมาพร รอดทุกข�
62043001811 นางนาตยา ป3ทธิสม
62043001812 นายป3ญญา ณัฐฐาภีม
62043001813 นางสาวศิรปริญญ� พลับมูล
62043001814 นางสาวณัชชา ริ้วพิทักษ�
62043001815 นางสาวสมฤดี คณฑา
62043001816 นายศักด์ิชัย อารี
62043001817 นางสาวพีระดา พลหาญ
62043001818 นายเกียรติยศ ชาญยงค�
62043001819 นายพฤษฎี พูพิลึก
62043001820 นายวชิรพันธ� ท9วมพงษ�
62043001821 นางสาววันวิสาข� คุณพาที
62043001822 นายชินกฤต กาญจนจงกล
62043001823 นางสาวณัชริน นุ<มเจริญ
62043001824 นางสาวภัทรวดี รังรื่น
62043001825 นางสาวยุวนิตา ดีกุล
62043001826 นายธนาสุภัควัฒน� โพธ์ิงาม
62043001827 นางสาวชลดา อภิบาลวรกุลชัย
62043001828 นางสาวภารดี อย<าลืมญาติ
62043001829 นางอมรรัตน� แหยมประสงค�
62043001830 นางมะลิวรรณ ทองสาม
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62043001831 นางสาวจุฑามาศ แก9วประมูล
62043001832 นางสาวประภาภรณ� อุบลโชค
62043001833 นางสาวจิราวรรณ จันทร�สังข�
62043001834 นางสาวป3ทมาพร หล9าดวงดี
62043001835 นายอนุพงศ� นาคอุดม
62043001836 นายอุเทน อุ9ยคําตา
62043001837 นางสาวนลินนิภา วังใน
62043001838 นางสาวธิดารัตน� การภักดี
62043001839 นางสาวพชรวรรณ ศรีไพร
62043001840 นางสาวสินีนาฏ สร9อยสังหวาน
62043001841 นายธเนษฐ มุสิกดิลก
62043001842 นายธนากานต� ผิวทิพากร
62043001843 นางสาวณัฐริญา อยู<ก9อน
62043001844 นางสาววิภาวี หวังเกษม
62043001845 นายศิรสิทธ์ิ สงนุ9ย
62043001846 นายอมรศักด์ิ เชาวนิตย�
62043001847 นายวรายุทธ สร9อยมี
62043001848 นางสาวสิริธิดา ขันทองดี
62043001849 นางสาวชฎาพร กิจแก9ว
62043001850 นางสาวปรียานุช ฤทธ์ิเจริญ
62043001851 นางสาวสร9อยทอง ทิตสรรพพา
62043001852 นางสาวอติญญา สุสิวงศ�
62043001853 นายกลยุทธ เกิดผลมาก
62043001854 นายสุภิชัย บุญก9อน
62043001855 นางสาวณัฐกานต� เพ็งศรี
62043001856 นายสิทธิกร อ<อนบุญญะ
62043001857 นางสาวสรัญญา วงศ�พยัคฆ�
62043001858 นางสาวพิชฎา อารีย�
62043001859 นางสาวสุกัญญา อู<เงิน
62043001860 นางสาวแพรวพรรณ บุราคร
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62043001861 นายศิริพล คล9ายศรี
62043001862 นางสาวชลลดา อากาศชัย
62043001863 นางสาวเจนจิรา จันทร�ปาน
62043001864 นายชวกร สมชาย
62043001865 นางสาวกมลวรรณ สรรศรี
62043001866 นางสาวอรทัย รัตนมณี
62043001867 นางสาวพรรณวิไล แผลงงาม
62043001868 นางสาวณัฏฐนิช ศรีประสิทธ์ิ
62043001869 นางสาวมรียา ม่ันคง
62043001870 นางสาวอรพินท� มณีพิทักษ�สันติ
62043001871 นายณรงค�พล ขาวนวล
62043001872 นายณัฐพงศ� เพชรสุวรรณ
62043001873 นางสาวชุลีพร รักษาศิลปX
62043001874 นางสาวเพียงฝ3น จันทร�สงวน
62043001875 นางสาวสิริวิมล พลหินกอง
62043001876 นางสาวศิวดา อนุจันทร�
62043001877 นางสาวมณีวงค� อ<อนน9อม
62043001878 นางสาวสุประภา ยะรังษี
62043001879 นายยอดธง บุญจันทร�
62043001880 นายศรราม สรศิลปX
62043001881 นางสาวศศิธร จันทร�วิเศษ
62043001882 นายปวรวิชญ� อมรมุนีพงศ�
62043001883 นางสาวรุ9งกาญจน� ยงยุทธ
62043001884 นางสาววิรัลพัชร อภิมาศยานนท�
62043001885 นายพงศกรณ� พวงใส
62043001886 นายธีรวัฒน� ภูทัด
62043001887 นางสาวนนทพร ทัพธานี
62043001888 นางสาวจรีรัตน� พรมดี
62043001889 นางสาวสุพัตรา ฝายจะโปะ
62043001890 นายกฤษณะ กZาอ9าย
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62043001891 นายรุ<งโรจน� คูณวงษ�
62043001892 นายสมชาย สุเรรัมย�
62043001893 นายจิระชัย หลักคํา
62043001894 นางสาวกานต�สิรี โพธิเจริญ
62043001895 นายวชิระ กันทาวงศ�
62043001896 นางสาวพนิตพิมพ� ลีระสันทัดกุล
62043001897 นายชัยภัทร ยํ่ารุ<ง
62043001898 นางสาวชนัดดา ตันนพรัตน�
62043001899 นางสาวศศิธร ร<มพา
62043001900 นางสาวอภิญญา บัวทองท9าว
62043001901 นางสาวศิรินทิพย� คําเกิด
62043001902 นางสาวนลินี ฮวบเจริญ
62043001903 นางสาวศรินธร บัวศรีจันทร�
62043001904 นายนรินท�โชติ หริมเจริญ
62043001905 นางสาวณัฐธิดา ม<วงชํานาญ
62043001906 นายชาตรี ศรีวรษา
62043001907 นางสาวพรทิพย� เถ่ือนไพร
62043001908 นางสาวรพีพร ชัยภักดี
62043001909 นางสาวนรินทร หงษ�ทอง
62043001910 นางสาวมัลลิกา บุญพุทธรักษ�
62043001911 นางสาวเยาวลักษณ� ไวโรจน�
62043001912 นางสาวพรนภา อินทร�สา
62043001913 นางสาวทองใบ ซวงไซ
62043001914 นางสาวกัลย�สุดา ดวงประเสริฐ
62043001915 นางสาวจิวรรณวรา ประจําดี
62043001916 นางสาวบังอร ลิตรักษ�
62043001917 นางสาวนิธิวดี บัวทอง
62043001918 นายภานุวัฒน� ปทุมมณี
62043001919 นางสาววนิดา ศรีอนุชิต
62043001920 นางสาวธิดาทิพย� ชื่นตา
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62043001921 นายกิตติพงษ� ศอกกําป3ง
62043001922 นางสาวกวินทรา แก9วกระจ<าง
62043001923 นางสาวนันท�นภัส ปาซิโร
62043001924 นางสาวอนัญญา สมัครการ
62043001925 นางสาวนัยนา ปางเภา
62043001926 นางสาววนิดา ศักด์ิศรีเจริญชัย
62043001927 นายธีรวัต นึกถูก
62043001928 นางสาวนภาพร ไตรสรณะพงษ�
62043001929 นายศักดา พงษ�นิทรัพย�
62043001930 นางสาวเบญจวรรณ อุตะมี
62043001931 นายภาณุวัตร ชัยพลเดช
62043001932 นายวัจน�กร แสงจันทร�
62043001933 นางสาวพชร ลียติกุล
62043001934 นางสาวกิติยา แสงสุวรรณ
62043001935 นางสาวอนัญญา ม<วงพรหม
62043001936 นายชนทัช เดชะวัฒนโภคิน
62043001937 นางสาวรุจิรา เชื้อคง
62043001938 นายโสภณ เกษบุรี
62043001939 นางสาวประภารัตน� ทองสุข
62043001940 นายกฤษฎี วานิชสวัสด์ิวิชัย
62043001941 นายสดายุ อ<อนพรม
62043001942 นางสาวภัทรารัตน� ลบแท<น
62043001943 นางสาวยุพิน จันทร�ภักด์ิ
62043001944 นางสาวภาวดี ลครพล
62043001945 นายชํานาญ ละมูล
62043001946 นางสาวปทุมพร จุฬาพรพรหมณ�
62043001947 นางสาวสุพิชชา งามขํา
62043001948 นายชาลี ลิ่วเวหา
62043001949 นายภัทรสุธนณ� สุริตกุลโชติภัทร�
62043001950 นางสาวชนิกานต� ธนาทรัพย�พูนทวี

หน9า 65 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043001951 นายภาณุวิชญ� เชยโพธ์ิ
62043001952 นายภัทรพล จันป3ญญา
62043001953 นายธนกร ก9างออนตา
62043001954 นางสาวพรพนา กลัดเงิน
62043001955 นางสาววิชุดา แตงผึ่ง
62043001956 นางสาวสายสุนัน ทองฉาย
62043001957 นางสาวพิมพ�พิชศา ปุตติสังคะ
62043001958 นายศตวรรษ ทองวงษ�
62043001959 นางสาวพิชชญาภา ไทรจําปา
62043001960 นางสาวนารีรัตน� กันประกอบ
62043001961 นางสาวสมยา บุญจันดา
62043001962 นางสาวปาณิศา แสงเผือก
62043001963 นางณัฐมน น9อยลี
62043001964 นายสุเมธ ระดาบุตร
62043001965 นางสาวจิดาภา จตุเรศ
62043001966 นางสาวแพรวนภา ทิพย�สุทธ์ิ
62043001967 นางสาวณัฐพร อยู<เมือง
62043001968 นายพีรพล ปรึงเปTOยมสุข
62043001969 นางสาวพิมพ� แซ<ม9า
62043001970 นายไพศาล ทัศนา
62043001971 นางสาวกรรณิการ� ทองอุปการ
62043001972 นางสาวกุณฑลี คงสุวรรณ�
62043001973 นายสิทธิพันธ� ชัยศุภสกุล
62043001974 นางสาวศศิประภา บุญธรรม
62043001975 นายดุลยณัฐ อัตตนาถ
62043001976 นายธนพร สีแสด
62043001977 นางสาวณิชากร ศิลปนาวา
62043001978 นายทีปกร เลิศรัตนวงศ�
62043001979 นางสาวพัชราพิไล ต้ังม่ัน
62043001980 นางสาวรวีพร รุพันธ�
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62043001981 นางสาวป3ญจรัตน� รอดทิม
62043001982 นายณัฐวุฒิ ดาวเศษ
62043001983 นายพฤฒิพงษ� สุขสบาย
62043001984 นายศุภวิชญ� กันภัย
62043001985 นางสาวพรรณิภา ปDนะเต
62043001986 นายมนพัทธ� เชิดมณี
62043001987 นายศุภฤกษ� ธีระรังสิกุล
62043001988 นายกวินภพ ธิกา
62043001989 นางสาวศิรินันท� มากบ9านบึง
62043001990 นางสาวกรชนก รุ<งขจรกลิ่น
62043001991 นายกฤษฎา เพราะสําเนียง
62043001992 นางสาวพัชรพร เนตรโพธ์ิแก9ว
62043001993 นางสาวศุทธินี เพ็ชรนารถ
62043001994 นายจิรณัฐ น้ําใจดี
62043001995 นางสาวประภากร เกิดแก9ว
62043001996 นายชูพงศ� ชมชื่น
62043001997 นางสาววรรณฑิชา ปานราตรี
62043001998 นางสาวกานต�พิชชา ภานะโสต
62043001999 นางสาวธนัชญา ธรรมเมืองป3ก
62043002000 นางสาวศุทธินี จันยะนัย
62043002001 ว<าที่ร9อยตรีโอสถ จิรวัฒนชัยกุล
62043002002 นางสาวณัฏฐณิชา ลิ้มเจริญ
62043002003 นางสาวอินทร�ทุอร ศิริ
62043002004 นางสาวสุคนธ� เอี่ยมธิติวรสกุล
62043002005 นายอานนท� พิมพ�สุวรรณ
62043002006 นางสาวหัตถพร ข<ายสุวรรณ
62043002007 นางสาวปDยมาศ ขุนสิงห�
62043002008 นางสาวฤทัยกานต� โถณวัล
62043002009 นางสาวขวัญข9าว แซ<โง9ว
62043002010 นางสาวปรียาภรณ� ทิพย�พิทักษ�
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62043002011 นางสาวสิมิลัน ปะดุกา
62043002012 นางสาวจิราวรรณ สุบุตรดี
62043002013 นางสาวลัดธยา ชัยสุวรรณ
62043002014 นายธนพล เกิดน9อย
62043002015 นางสาวสุพัตรา อําไพพันธ�
62043002016 นายวิธวินท� กรอบสูงเนิน
62043002017 นางสาวทิพย�รัตน� นะอ<อน
62043002018 นายวีรยุทธ ชื่นรส
62043002019 นางสาวสุภัค ฮะเอี๋ยน
62043002020 นางสาวลลิตา เบาะแสะ
62043002021 นางสาวกวิตา วิเศษสุทธ์ิ
62043002022 นางสาวปภาวดี ไชยคีรี
62043002023 นายศิริชัย คําแปMน
62043002024 นางสาวชลทิชา สายสมร
62043002025 นายนิภัทร� จรัสวงษ�
62043002026 นางสาววัชรี ชอบดี
62043002027 นางสาวณัฐธยาน� ตาละลักษณ�
62043002028 นางสาวสิริพา นากลางดอน
62043002029 นางสาวเตชินี แก9วเจริญ
62043002030 นางสาวอาภารัศมี บรรเจิดจรัสเลิศ
62043002031 นางสาวนัทธมน ร<วมพุ<ม
62043002032 นางสาวชนพร พราหมณ�นาค
62043002033 นางสาววรรณนิสา ประเสริฐ
62043002034 นายณัฐพงศ� คงใหม<
62043002035 นายประเสริฐ ก่ิงก9าน
62043002036 นางสาวลักษมี ประโยชน�
62043002037 นายนิพนธ� ทองเพ็ชร
62043002038 นางสาวขนิษฐา เล็กม่ันคง
62043002039 นางสาวศศิวิมล จอน9อย
62043002040 นางสาวมณีรัตน� รตโนภาส
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62043002041 นางสาวอรอนงค� ทิพยากุลรักษ�
62043002042 นางสาวศิริมา ถนิมบุญ
62043002043 นางสาวกมลรัตน� เชี่ยวชาญ
62043002044 นางสาวอรอุษา ก่ิงงาม
62043002045 นางสาวจุฑามาศ จันทร
62043002046 นายประชา จงเจริญ
62043002047 นางสาววรรธกานต� ปDOนแก9ว
62043002048 นางสาวอรัญญา ประครองพันธ�
62043002049 นายพนมกร สอนมาก
62043002050 นางสาวศศิวิภา ทิพย�วัฒน�
62043002051 นางสาววริศรา นิมิตรป3ญญา
62043002052 นางสาวอัสมา มะติมุ
62043002053 นางพลอยมีศรี บุญทอง
62043002054 นางสาวอัณศยา มีสัตย�
62043002055 นางสาววิลาสินี บัวฮมบุรา
62043002056 นายธีระวัฒน� เอื้อนโอด
62043002057 นางสาวภิรมย�พร ช<วยสุทธ์ิ
62043002058 นางสาวสิริวิภา ขันธุแสง
62043002059 นางสาวดวงดาว กาวี
62043002060 นางสาวธัญจิรา ผลมา
62043002061 นางสาวธัญวรัตม� มาปาน
62043002062 นางสาวเขมิกา อิงค�กันตา
62043002063 นางสาวสรยา อ<อนพฤกษ�ภูมิ
62043002064 นายณภัทร เพชรบูรณกาญจน�
62043002065 นางสาวอมรรัตน� เครื่องสูงเนิน
62043002066 นายสุชาติ จินดานุ
62043002067 นายรังสิมันต� บมตะคุ
62043002068 จ<าอากาศตรีหญิงอรณี บุษบงษ�
62043002069 นางสาวจิรพรรณ ก่ีสง<า
62043002070 นางสาวนิสรีน สนิสุริวงษ�
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62043002071 นายณรงค�ธร เหรียญทอง
62043002072 นายชัชภณ ธัญธีรธาร
62043002073 นางสาวยุวดี อินละมัย
62043002074 นายสายธาร น9อยหุ<น
62043002075 นายวีรพงษ� กันเอี้ยง
62043002076 นางสาวสมใจ ชะเอมทอง
62043002077 นายโยธิน สิทธิธรรม
62043002078 นายบดินทร� พ่ึงพา
62043002079 นางสาวเอกอังคณา อุปถัมภ�
62043002080 นายณัฐวุฒิ ทองเหลือง
62043002081 นางสาวประวีณา พืชมงคลไชย
62043002082 นายณัฐพล วุฒิล้ํา
62043002083 นายทวีวัฒน� บรรลือคุณ
62043002084 นางสาวเกวลี สิงห�ตNะนNะ
62043002085 นายกฤษฎา ทุมบาล
62043002086 นางสาวลัดดาพร สุภา
62043002087 นายวุฒิพงษ� ทนุผล
62043002088 นายณัฐพงศ� ถ่ินทวี
62043002089 นางสาวชลธิชา อินทร�ขาว
62043002090 นางวนิสา สีหานาม
62043002091 นางสาวอัญชลี เกิดผล
62043002092 นางสาวฐานุตรา บัวทรัพย�
62043002093 นายศิริพงษ� สามารถเจริญ
62043002094 นางสาวปารีณา คงประสิทธ์ิ
62043002095 นายธงชัย คีรีราษฎร�ตระกูล
62043002096 นางสาวเมทินี ทองยวน
62043002097 ว<าที่ร9อยตรีหญิงสาวิตรี พงษ�สะพัง
62043002098 นางสาวจิรภัทร� เถาวัลณีย�
62043002099 นางสาวจริยา ขอนดง
62043002100 นางสาวจิราพร บุญมี
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62043002101 นายภัทรพงษ� วรนันท�
62043002102 นายพัฒนพงษ� แสนสุภา
62043002103 นางสาวธัญลักษณ� จูสวัสด์ิ
62043002104 นางสาวเจติยา เมตุลา
62043002105 นายวิกร กมลเลิศ
62043002106 นางสาวสุพรรษา สุภาพ
62043002107 นางสาวมธุริน โจทย�จันทร�
62043002108 นางสาวพัชรี อิ่นแก9ว
62043002109 นางสาวศรินยา ธงทองทิพย�
62043002110 นางสาวอมร เบ9าศรี
62043002111 นายยงยุทธ พลลี
62043002112 นางสาวอภัสนี อภัยจิตต�
62043002113 นางสาวภาริณี ยังดี
62043002114 นางสาวนิภาพร พรมเมตตา
62043002115 นางสาวสุรินดา ดิษณะ
62043002116 นางสาวจีระนันท� พรมมากุล
62043002117 นางสาวฐิติกาญจน� ชัยนันทนาพร
62043002118 นายกฤษฎา เริ่มลา
62043002119 นางสาวอาภากุล เขมะดุษฎี
62043002120 นางสาวณัฐชยา โพธ์ิทอง
62043002121 นางสาวอภิญญา นาแก9ง
62043002122 นางสาวลภัสรดา โชคอุดมกฤตย�
62043002123 นางสาวอรวรรณ นาคพเยาว�
62043002124 นางสาวอมรรัตน� ทักเท
62043002125 นางสาวอรอนงค� ประมะรี
62043002126 นางสาวณัฏฐณิชา เมืองภักดี
62043002127 นางสาวสุริสา สุทธีราสกุล
62043002128 นางสาวจุฑามาศ อาษาพนม
62043002129 นางสาวใบเฟDนร� ภูขีต
62043002130 นายชัชพล รอดปาน

หน9า 71 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043002131 นางสาวญาณดา นุชแดง
62043002132 ว<าที่ร9อยตรีสุริยา กิจทะ
62043002133 นางสาวเบญจวรรณ ทองคง
62043002134 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรฟู
62043002135 นางสาวอรรถยา จันทร�สวัสด์ิ
62043002136 นายธีระยุทธ หนูหมอก
62043002137 นางสาวนฤมล จันทรัก
62043002138 นางสาวพัชรี มณีวงศ�
62043002139 นายรัชพล อุ<นมี
62043002140 นายธนโชติ เข่ือนโยธา
62043002141 นางสาวพรรษา สมณะ
62043002142 นางสาวภาริฏฐา ชัยราช
62043002143 นายสาธิต กรปMองกัน
62043002144 นางสาวกัลยา อยู<ไทย
62043002145 นางสาวสุพรรณิกา กวนใจ
62043002146 นางสาววันวิสา คนม่ัน
62043002147 นางสาวรัชดาพร วารีรักษ�
62043002148 นางสาวธัญลักษณ� ป3Oนแก9ว
62043002149 นางสาวธนพร พรหมพยัคฆ�
62043002150 นางสาวจีรภัทร� วงษ�เจริญ
62043002151 นางสาวมัทนียา แสงสว<าง
62043002152 นางสาววรกาญจน� พันลึก
62043002153 นางสาวจิรชฎา ศรีนุรัตน�
62043002154 นางสาวชมพูนุท นวลศรีชาติ
62043002155 นางสาววิภาวดี น<วมโพธ์ิ
62043002156 นางสาวละอองดาว อัมบัส
62043002157 นางสาววรรณา บุญรอด
62043002158 นายณัฐพงษ� มาจ<าย
62043002159 นางสาวนภาพร เพ<งพินิจ
62043002160 นางสาวจันทร�เพ็ญ ขันธ�ศิลา
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62043002161 นางสาวณาตยา เฟVOองเจริญ
62043002162 นายวรรโณ วุ<นแปMน
62043002163 นางสาววิศินี ดนตรี
62043002164 นางสาววลัยภรณ� เสรีมงคลนิมิต
62043002165 นายรัฐธ�นัท จินดาคูสุวรรณ
62043002166 นางสาวชนิภา หวานเสนาะ
62043002167 นางสาวกรรณิการ� ทิพย�จังหรีด
62043002168 นางสาวชนากานต� ชํานะหาร
62043002169 นายสาธิต พุทธรักขิต
62043002170 นางสาวเขมิกา วงศ�ไชยสุวรรณ
62043002171 นางสาวอุไรวรรณ ภู<ทิม
62043002172 นายทนงศักด์ิ มาก<อ
62043002173 นางสาวชนิสรา แดงงาม
62043002174 นางเปมิกา เทพพานิช
62043002175 นางมนทญา จันทร�ภัทรวดี
62043002176 นางสาวกิตติยาวดี ชํานาญ
62043002177 นางสาวจิราพรรณ ชินบุตร
62043002178 นางสาวอรุณกมล ศิริพิน
62043002179 นางสาวชัชณีย� อ<อนแก9ว
62043002180 นายนพณัฐ นาคประเสริฐ
62043002181 นางสาวเสาวลักษณ� ศิลประวัติ
62043002182 นางสาวกฤษดาพร พันธุ�รัตน�
62043002183 นางสาวศิริพร สิทธิรัตน�
62043002184 นายพีรวัส จงศรีสุพัฒน�
62043002185 นางสาวนันทวัน ย้ิมอิ่ม
62043002186 นายณฐกฤต จินตนาวงษ�
62043002187 นางสาวพรกนก ราบบําเพิง
62043002188 นางสาวสุดารัตน� ใบยา
62043002189 นายพีรพงษ� สุวรรณอําไพ
62043002190 นายธีรศักด์ิ เจริญเชาว�
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62043002191 นายวิรัตน� เสลไสย�
62043002192 นางทิฆัมพร ไกวัลนาโรจน�
62043002193 นางสาวสุภาภรณ� สุมาลี
62043002194 นางสาวธารณา เปTOยมเจริญ
62043002195 นายวิทยา สาริโก
62043002196 นางสาวกรวิกา บุดดี
62043002197 นางสาววารุณี นบนาคพะเนาว�
62043002198 นางสาวอัญรินทร� จารย�หม่ืน
62043002199 นางสาวจุฑารัตน� ฝูงชนเชย
62043002200 นางสาวพัทธ�สาร� จูฑศฤงค�
62043002201 นายประพันธ� มัดถาปะตัง
62043002202 นางสาววริศรา ใจฉลาด
62043002203 นายนราธร สิงห�หาญ
62043002204 นางสาวอรประภา บัวอุไร
62043002205 นางสาวทิฆัมพร เจริญวัฒนมณีชัย
62043002206 นายสรวิศ รัตนพาณิชย�
62043002207 นายอดิเทพ สุขโสภณ
62043002208 นางสาววิสุมน บางเมือง
62043002209 นางสาวกรรณิการ� แย9มเพียร
62043002210 นางสาวอรจิรา สาสิมา
62043002211 นางสาวจิรารัตน� พอสอน
62043002212 นางสาวพรรณพัชร ชื่นกล<อม
62043002213 นางสาวสุกัญญา ปุญญา
62043002214 ว<าที่ร9อยตรีหญิงธานัท ศักดาพิชาชาญ
62043002215 นางสาวนิชกานต� ชลอวงษ�
62043002216 นางสาวกมลทิพย� จันทร�แสง
62043002217 นายกฤษฎา กรวยสวัสด์ิ
62043002218 นางสาวขนิษฐา เจNกจันทึก
62043002219 นางสาวคณัฐชา เพ็ชรนวล
62043002220 นายปานเทพ สุวรรณจันทร�
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62043002221 นางสาวนุชนาฎ ท9าวม<วง
62043002222 นางสาวพรรณี พิณงา
62043002223 นางสาวธนภรณ� ป3Wนแพง
62043002224 นางสาวขวัญเดือน บุญณรงค�
62043002225 นางสาววรรณวิภา อุมา
62043002226 ว<าที่ร9อยตรีหญิงป3ทมาพร บวรชยานันท�
62043002227 นางสาววิชชุดา ทองทา
62043002228 นางสาวสุทธธิดา ช9างพลายแก9ว
62043002229 นางสาวอาทิตยา ดีฉนวน
62043002230 นางสาวดาริกา ศรีพาคํา
62043002231 นางสาวพัฒนีพร พันธุ�เสนา
62043002232 นางสาวภัทริกา จันทลักขณา
62043002233 นางสาวอรไท จันศร
62043002234 นางสาวมานิตา เขียวหอม
62043002235 นางสาวก่ิงแก9ว นพโสภณ
62043002236 นายเอกภัทร ลิ้มวรรณดี
62043002237 นายจรัญ กันธิ
62043002238 นางนภัสนันท� คุ9มญาติ
62043002239 นางสาวสุดารัตน� กลําพบุตร
62043002240 นางสาวลดาวัลย� บัวบาน
62043002241 นางสาวกาญจนา คาดีวี
62043002242 นางสาวอรดา อิ่มเอิบ
62043002243 นางสาวโยษิตา สินเจริญ 

62043002244 นางสาวธนิตา นุกูล
62043002245 นายธีรากิตต์ิ วงษา
62043002246 นางสาวภัทรสุดา ป3ญจาระ
62043002247 นางสาววิลาวัณย� เกตแก9ว
62043002248 นางสาวอารยา คําจันทร�
62043002249 นางสาวอัจฉรา จิตรดี
62043002250 นางสาวจําปา โปยขุนทด
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62043002251 นางสาวอรวรา ยันบัวบาน
62043002252 นางสาวอารยา ทรัพย�มนูทวี
62043002253 นางสาวพรองค�อินทร� ธาระธนผล
62043002254 นายปDยพงศ� วงศ�วัฒนา
62043002255 นางสาววรัญญา งามบุญช<วย
62043002256 สิบเอกหญิงสุจิตรา นะจันตNะ
62043002257 นายณัฐพงษ� แพงไธสง
62043002258 นางสาวณัฐณิชา วงค�เนียม
62043002259 นางสาวณัฐณิชา สงวนวงษ�
62043002260 นางสาวสุภัทรา ชื่นชอบ
62043002261 นางสาวจิราพรรณ หลําพุก
62043002262 นางสาวศิรประภา กุลจิตต�เจือวงศ�
62043002263 นายเอกภพ เพชรโชติ
62043002264 นางณัชรีย� ภระมรทัต
62043002265 นางสาวโรอา สมหวัง
62043002266 นางสาวสกุนา ทองชม
62043002267 นายเกียรติดํารงค� วันจันทร�
62043002268 นางสาวประภัสสร กรสี
62043002269 นางสาวเสาวลักษณ� โพธิ
62043002270 นางสาวมลิวัลย� อินกอง
62043002271 นายสมผล ไวยารัตน�
62043002272 นางสาวคันธรส พิทธจิตต�
62043002273 นางสาวรัตนา ไตรภูมิ
62043002274 นางศุภเกตุ พรมพุ9ย
62043002275 นายจิระพันธ� น9อยจันทร�
62043002276 นายอธิวัฒน� อริยะวงศ�
62043002277 นายจีรพณฑ� ภิวงศ�
62043002278 นายวิทวัส มากชลบท
62043002279 นางสาวกาญจนา เชียงดา
62043002280 นางสาวแพร สวัสดิกุล
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62043002281 นางสาวกรรณิกา คราวงษ�
62043002282 นายสุธีระ ชุปวา
62043002283 นางสาวสุชาดา นาหม่ืนหงษ�
62043002284 นางสาวรริณี อยู<สวัสด์ิ
62043002285 นางสาวจิราพร บุรวงค�
62043002286 นางสาวดวงกมล สมสกุล
62043002287 นายทองดี เนื้อแก<น
62043002288 นายชาญณรงค� กําเนิดเหมาะ
62043002289 นางสาวเพียงหทัย วงษ�ดี
62043002290 นางสาวเสาวนีย� ยงสวัสด์ิ
62043002291 นายธัญญศิษฏ� สงวนวงษ�
62043002292 นางสาวศิริญญา เสนาะเสียง
62043002293 นายธนกฤต คล9ายเจริญสุข
62043002294 นางสาวชุติพร แปงน9อย
62043002295 นางสาวชลธิชา จันทร�น้ํา
62043002296 นายเฉลิมพรรณ สุวรรณมณี
62043002297 นางสาวพิกุล ช<างเกวียน
62043002298 นางสาวณัฐพร เอกบัว
62043002299 นางสาววรรณภา เสนาเนียน
62043002300 นางสาวนันทวัน รักษาธรรม
62043002301 นางสาวสุภาภรณ� อานุภาพศรีธาดา
62043002302 นางสาวรัตญา ตู9พิมาย
62043002303 นางสาวสิริวัฒนา เทพพงษ�
62043002304 นางสาวณัชณิฌา คะอังกุ
62043002305 นายกฤษฎา ชาติชํานิ
62043002306 นางสาวชนัญชิดา ศรีมาลา
62043002307 นายธีระวุฒิ สวันนา
62043002308 นายศรายุทธ ชาญเวช
62043002309 นางสาวจิรวดี อุติ
62043002310 นางสาวสศิพร ร<วมเผ<าไทย
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62043002311 นางสาวอัยลดา เป4นสุข
62043002312 นางสาวกรรณิกา ศักด์ิคําดวง
62043002313 นายนครินทร� ลิลัน
62043002314 นายพรรษกร ศรีฉํ่า
62043002315 นางสาวศิริวรรณ ศรีวิลัย
62043002316 นางนฤมล วงษ�อินทร�
62043002317 นางสาวณัฐวดี กิจสําราญ
62043002318 นางสาวธนิตาภรณ� ดาทองงอน
62043002319 นางสาวภัชรียา พ่ึงรอด
62043002320 นางสาวพีรญา สุริสุระ
62043002321 นางสาวคัทลียา ศรีอุดม
62043002322 นายพลกร เติมสุข
62043002323 นายจตุพร ทองโสม
62043002324 นางสาววาสนา อีหม<าน
62043002325 นางสาวปภาณิน บุญดี
62043002326 นางสาวณัฐกานต� กีสด
62043002327 นายกันติพจน� ทิพยกิตติโอสถ
62043002328 นางสาวธันยธรณ� นาคบํารุงศรี
62043002329 นายณัฐวุฒิ พลกูล
62043002330 นางสาวกฤติยา บุญมา
62043002331 นางพัชรา สมสัตย�
62043002332 นางสาวสโรชา พลราษฎร�ล้ํา
62043002333 นางสาวจุฑามาศ กีฬา
62043002334 นางสาวลลลดา โคกหอม
62043002335 นางสาวจุฑารัตน� อาบสุวรรณ�
62043002336 นางสาวสิรินทิพย� ไหมอ<อน
62043002337 นางสาวจิตตรา แสนกันยา
62043002338 นางสาวจีรวรรณ สุทธนะ
62043002339 นายทศพล เตชางกูร
62043002340 นายพีระศักด์ิ พรมทา
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62043002341 นายวุฒธิพงศ� สุเนตร
62043002342 นางสาวสุกัญญา ศรันชัย
62043002343 นายนิรชัย ฉิมเจริญ
62043002344 นายเกรียงไกร เสนีย�วงษ� ณ อยุธยา
62043002345 นางสาวสรวงสุดา คงนคร
62043002346 นางสาวสุทธิดา ศรีวัฒนา
62043002347 นางสาวธีรารัตน� รถทอง
62043002348 นางสาวอรพิน แสนสุริวงค�
62043002349 นายณัฐพล เฉยสวัสด์ิ
62043002350 นางสาวศิริพร บัวภา
62043002351 นางสาวนุชนารถ จิตชุ<ม
62043002352 นางสาวปDยมาภรณ� เกียรติเลิศธรรม
62043002353 นางสาวนภัสกร พิมุ
62043002354 นายรัฐธรรมนูญ ศิริมงคล
62043002355 นางสาวสุจิตรา มะริวัน
62043002356 นางสาววรัญญา อรัญสาร
62043002357 นายสุรยุทธ รุณเกตุ
62043002358 นายพิภพ แสนบาล
62043002359 นายวิรุจ ลีนะศิริ
62043002360 นายจตุรพร ปราบพาน
62043002361 นางสาวปDยนุช อ<างแก9ว
62043002362 นางสาวอรสา ราชจําเริญ
62043002363 นางสาวกนกพร สุทธิ
62043002364 นางสาวศิริพร สมบุนย�สุข
62043002365 นางสาวจุฑารัตน� กิตติสาโร
62043002366 นางสาวศรัญญา โชติกเดชาณรงค�
62043002367 นางสาวนัสเราะห� สะมะแอ
62043002368 นางสาวเนติกานต� ศรีโยธา
62043002369 นางสาวธัญลักษณ� มาตฤปโยธร
62043002370 นายธรรมพล อุณหจักร�
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62043002371 นางสาวปDยธิดา ส<งศรีแจ9ง
62043002372 นางสาววิราพร นาคยวน
62043002373 นางสาวกัณฐิมา เสนารักษ�
62043002374 สตทภาณุ ปดิฐพร
62043002375 นางสาวชนัฐดา เหลาคม
62043002376 นางสาวพลอยพรรณ ชุ<มชูจันทร�
62043002377 นางสาวชลธิชา วิชิต
62043002378 นายวัชรพงศ� ทองแสน
62043002379 นางสาวกัลยาณี เติมวรรธนภัทร�
62043002380 นางสาวสุรีวรรณ งามดี
62043002381 นางสาวสุรีย�พร สิงห�โต
62043002382 นายธีระวัฒน� แสงรัตนาภรณ�
62043002383 นางสาวมินตรา ชมชื่น
62043002384 นายเอกภัทร วงษ�บุญธรรม
62043002385 นางสาวณัฐติกาล ตันเจริญ
62043002386 นางสาวพลอยปภัสร� ชินวงศ�
62043002387 นางสาวรําไพ นอกตาจ่ัน
62043002388 นางสาวเมธาวี มานะจิตร�
62043002389 นางสาวศศิมาภรณ� อาจทวีกุล
62043002390 นางสาวนิรมล บุญศรีภูมิ
62043002391 นางสาวสุรอญา มัดซอและ
62043002392 นางสาววนารีย� เอี่ยมตาก
62043002393 นางสาววันเพ็ญ ประเสริฐโชค
62043002394 นายอัศม�เดช ศรีสุวงศ�
62043002395 นายวิทยา บุญหลง
62043002396 นางสาวบุหงา เฉลิมลักษณ�
62043002397 นางสาวปราณี อินทรศิริ
62043002398 นางสาวทิพย�วิมล บุญพรหม
62043002399 นางสาวศิริกมล ศรีเจริญ
62043002400 นางสาวนฤมล พุทธวงศ�
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62043002401 นายณัฐพล มัคสิงห�
62043002402 นางสาวทิพวัลย� ลัมมะวิไชย
62043002403 นางสาวอรวรรณ ตาพยุง
62043002404 นางสาววรญา สาราณิยกิจ
62043002405 นางสาวนภัสกร พงษ�ธานี
62043002406 นางสาววิมลรัตน� สมพงษ�
62043002407 นางสาวโชตินันท� สุทธา
62043002408 นายธเนตร บุญสุข
62043002409 นางสาวอรพรรณ กิตติวรรธโนทัย
62043002410 นายกฤษณะ กZาคําตNะ
62043002411 นางสาวธนัญชนก ประทุม
62043002412 นางสาวอุษา หนองเฆ<
62043002413 นายณัฐพล ย้ิมมาก
62043002414 นายธนัชติพงษ� อภิชาติสว<างไสว
62043002415 นางสาวนงค�นภา โล<ห�คํา
62043002416 นางสาวนฤมล พิมพงษ�
62043002417 นางวิไลลักษณ� ม่ังมี
62043002418 นายอนุรักษ� วงนะทิ
62043002419 นางสาวกนกวรรณ สืบสายเจริญ
62043002420 นางสาวสุรีรัตน� พุฒงาม
62043002421 นางสาวศิริกาญจน� ความสุข
62043002422 นายปองพล ปลิวมา
62043002423 นายณัฐ ธํารงวินิจฉัย
62043002424 ว<าที่ร9อยตรีหญิงณัฐิดา สุดไทย
62043002425 นางสาวศรุตา อั๊งเจริญ
62043002426 นายฐาปนะ วงษ�จันทร�ดี
62043002427 นายอภิวัฒน� อุ<นใจแรม
62043002428 นางมาริสา โตจอ
62043002429 นายธิติพัทธ� เหล<ารักผล
62043002430 นางสาวประคอง ศรีนวล
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62043002431 นายสุกิจธิพัฒน ผกผ<า
62043002432 นางสาวณัฐพร ใจวรรณะ
62043002433 นางสาวณัฐวิภา อันตีระติง
62043002434 นางสาวกุลวดี ชันพรมมา
62043002435 นายยอดรัก จZายเจริญ
62043002436 นายธีรภัทร ขัติยะวงค�
62043002437 นายเปรมมณัฐ สารีสุข
62043002438 นายพัชร บุญเพ็ชร
62043002439 นายภาณุพงศ� สุขประเสริฐ
62043002440 นางสาวกชพรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
62043002441 นางสาวอมรรัตน� เนตร�สว<าง
62043002442 นางสาวศิริรัตน� เปTยธัญญา
62043002443 นางสาวศิรินภา คงศิลปX
62043002444 นายธนกร บัวเหลือง
62043002445 นางสาวเพ็ญภัทรา สมภู<
62043002446 นายสุกิจ สงค�ทาน
62043002447 นางสาวเจนจิรา บุญกระจาย
62043002448 นางสาวเพ็ญพิชชา มาคํา
62043002449 นายวราฤทธ์ิ ฤกษ�เย็น
62043002450 นายวีรพล ศรีชัยนาท
62043002451 นางสาววรฤทัย กลับชุ<ม
62043002452 นางสาวสาวิตรี สร9างนอก
62043002453 นายชัยชนะ ปราบมนตรี
62043002454 นายสถาพร กวยกิจรุ<งเรือง
62043002455 นางสาวธนรัตน� ณ ลําปาง
62043002456 นางสาวผุสชา ห<างภัย
62043002457 นายสุธน กิมิพันธ�
62043002458 นางสาวอัญชิสา ซุ<นสั้น
62043002459 นางพัชรินทร� ระเบียบ
62043002460 นางสาวจุติพร แสงทอง
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62043002461 นางสาวไอลดา ทองเจือ
62043002462 นางสาวณัฐฌา โตNะยี
62043002463 นางสาวปาริฉัตร ใจคําป3น
62043002464 ว<าที่ร9อยตรีหญิงพิมพัชรินทร� มังษะชาติ
62043002465 นางสาวรัตนาพร ยะอ9อน
62043002466 นางสาวอมรรัตน� แสงโพธ์ิแก9ว
62043002467 นายนุกูล ส<งสมบูรณ�
62043002468 นางสาวสุนิศา สีนนท�
62043002469 นางสาวอรวรรณ ปาลานุพันธ�
62043002470 นางสาวอุไรรัตน� หวานนุรักษ�
62043002471 นางสาวปุญญาพร อยู<เมือง
62043002472 นายวิชญศักด์ิ แก9วสมบัติ
62043002473 นางสาวจุฑารัตน� นาคลําภา
62043002474 นางสาวสาริณี พงษ�รัตน�
62043002475 นายธนภัทร ทองสกุล
62043002476 นางสาวศรัณยา พลายด9วง
62043002477 นางสาววินิดา มิสละ
62043002478 นางสาวปาริชาต คมขํา
62043002479 นางธนพร บุญทอง
62043002480 นางสาวจิตรานุช นุชอุดม
62043002481 นางสาวณัฏฐรมัณยา จันทราประภากุล
62043002482 นายบัณฑิต เนียมสลุด
62043002483 นางสาวสุนิสา ทรัพย�เชาว�
62043002484 นางสาวกนกพร ลิ้มถาวรรัตน�
62043002485 นางสาววริศรา กสิกรสุนทรชัย
62043002486 นางสาวพรกนก กนกทิพย�พรชัย
62043002487 นายศิวกร สากล
62043002488 นายมนูญ สุรินราช
62043002489 นายประกฤษฎ์ิ สุนทรแสง
62043002490 นางสาวภัทรวดี เพ่ิมพูล

หน9า 83 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043002491 นางสาวอัจฉราพร ซ่ือดี
62043002492 นางสาวฐานิกา กองทรัพย�เจริญ
62043002493 นางสาวธัญญารัตน� อุ<นแสง
62043002494 นางสาวอุไร ผิวจันทร�
62043002495 นายอาดัม มะดะเรส
62043002496 นางสาวสุลีพร เกตุสุข
62043002497 นางสาวอรสิณีกมล ไผ<สมบูรณ�
62043002498 นางสาวทิพภาพร ภิรมย�ศรี
62043002499 นางสาวศิรประภา เจริญสมประสงค�
62043002500 นางพนิดา ยอดผล
62043002501 นางสาวชลิตา อู<ตะเภา
62043002502 นางสาวภาวิณี ทองทรัพย�
62043002503 นางสาวสุธาสินี ทรงบานชื่น
62043002504 นางสาวกรรณิการ� ใหม<เจริญ
62043002505 นางสาววิชชุตา แย9มยืนสุข
62043002506 นางสาวณัฐชา คะนวล
62043002507 นางสาวบุษกร จงรักษ�
62043002508 นางสาวเครือวัลย� กลิ่นขจร
62043002509 นางสาวอัจฉรา บุญสม
62043002510 นางสาวอรัญญา ทองทิพย�
62043002511 นายสมประสงค� พลสวัสด์ิ
62043002512 นายพรชัย เพียรทอง
62043002513 นายชิษณุพงศ เคลือบสําราญ
62043002514 นางสาวพลอยตะวัน สุภาพงษ�
62043002515 นายกิติศักด์ิ วิไลพัฒน�
62043002516 นางสาวกัลยาณี งามแฉล9ม
62043002517 นายอนุชา เพ็ญสุข
62043002518 นางสาวกุลธิยง ธนูทอง
62043002519 นางสาวสุจิตรา รอดสั้น
62043002520 นางสาวสุกัญญา สุขคล9าย
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62043002521 นายนพดล เพลินจิตร
62043002522 นางสาวนิภาวดี ชาชูรส
62043002523 นางสาวชนาพร สมหวัง
62043002524 นายก9องณพัฒน� ศิริอุบล
62043002525 นายไชยา พุทธป3ญญา
62043002526 นางสาวสุธิตา ประดิษฐ�
62043002527 นางสาวจินตนา พยุง
62043002528 นางสาวปรางค�แก9ว เด<นกระจ<าง
62043002529 นางสาวกฤตพร สัมป3นณา
62043002530 นางสาวกาญจนา แก9วนะ
62043002531 นางสาวพิมพ�ประไพ เภาสิงห�
62043002532 นางสาวสุริยา มะทอง
62043002533 นางสาวณัฐนิชา จูมวงศ�
62043002534 นางสาวจินดารัตน� โคมเดือน
62043002535 นางสาววีรยา เอ็นดูราษฎร�
62043002536 นางสาวดวงฤทัย ฮึงเสง่ียม
62043002537 นางสาวมิลวรรณ กันทอน
62043002538 นายจิตติชัย ใจประเสริฐ
62043002539 นายศิริเมขล� เจริญสุข
62043002540 นางสาวณัฏฐชา วชิรพันธุ�
62043002541 นางสาวพัทธนันท� อื้อเจริญ
62043002542 นางสาวอิสราภรณ� โชติเกษมสุข
62043002543 นางสาวเกศสุดา คําภากุม
62043002544 นายศักดินนท� ใจคนอง
62043002545 นางสาววรรณดี เชื้อสุข
62043002546 นางสาวนาตาชา มหาอุตม�
62043002547 นางสาวสุธิดา ภิริยารมย�
62043002548 นางสาวนันทาวัน จันทรประเทศ
62043002549 นางสาวอาภัสรา วระชุน
62043002550 นางสาวพัชฎาภา เปรมวินัย
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62043002551 นางสาวขวัญนรินรัตน� จรัสศรุต
62043002552 นายสมคิด สายบุญขันธ�
62043002553 นางสาวสุมินตรา รอดมณี
62043002554 นายศิริราช ภูนุชอภัย
62043002555 นายวิวัฒน� พูลพิพัฒน�
62043002556 นางสาวศิริวรรณ โชไชย
62043002557 นางสาวลดาพรรณ ชมชื่น
62043002558 นางสาวนภาพร พรเฉลิมพงศ�
62043002559 นางสาวอนันตพร พันธุ�แขก
62043002560 นางสาวจุฑารัตน� ปรีเจริญ
62043002561 นางสาวปาริตชาติ เจริญรัตนโอภาส
62043002562 นางสาวสุพัตรา หอมดวง
62043002563 นางสาวพิทวรรณ เวทย�พงษ�
62043002564 นางสาวมาริสา คุมพล
62043002565 นางสาวทิฆันพร หัดกันยา
62043002566 นางสาวสุภัสสรา คําจ9อย
62043002567 นางสาวละมัย พวงบุรี
62043002568 นางสาวจุฑารัตน� เพ็ญเขตรกิจ
62043002569 นางสาวพิชญาภา พรหมดนตรี
62043002570 นางสาวอรอนงค� หลีเตNง
62043002571 นายพิศาล ประสันสอย
62043002572 นางสาวสุภาวิตา สุวรรณศิลปX
62043002573 นางสาวพัฒน�นรี ไกรพุฒิพัฒน�
62043002574 นางสาวขวัญดาว หมุนชู
62043002575 นางสาวณัชชา กล9าเกรียงไกร
62043002576 นายนนทชัย เทียนโต
62043002577 นายนันทะกิจ มงคล
62043002578 นายสมคิด ทาเล
62043002579 นายทัศน�พล เกิดลาภี
62043002580 นางสาวนัฐนิษฐา อภิสิทธ์ิมนตรี
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62043002581 นายเกียรติศักด์ิ มรกต
62043002582 นางสาวนัทธ�ธนัน ศรีเกษ
62043002583 นางสาวกฤตาภรณ� สมพันธ�
62043002584 นางสาวนารีรัตน� เกิดขาว
62043002585 นางสาวพรธิดา ว<องประจันทร�
62043002586 นางสาวสุภาวิกา สุขสมกิจ
62043002587 นางสาววิภา ปDOนพุก
62043002588 นางสาวรินรดา สาตรา
62043002589 นางสาวนัฏฐนันท� นะวัว
62043002590 นายฤทธิชา บุญนา
62043002591 นางสาวธนาภรณ� พูลสิทธ์ิ
62043002592 นางสาวอธิชา กุ<งแก9ว
62043002593 นางสาวสุวีณา นันท�ตา
62043002594 นางสาวพัชรา คํานึง
62043002595 นางสาวรุ<งอรุณ แซ<ฮ9อ
62043002596 นางสาวอริสปXธกานต� เธียรไชยเกษม
62043002597 นายทวีศักด์ิ จันทร�เมือง
62043002598 นายวัชรินทร� รัตแสนศรี
62043002599 นางสาวชญานุช สุริยะเศรษฐากรณ�
62043002600 นางสาววนิสา จางบัว
62043002601 นางสาวกานต�รวี เกิดอยู<
62043002602 นางสาวชนนิกานต� พุ<มประสาท
62043002603 นายณัฐนนท� แสงสุริยงค�
62043002604 นางกนกวรรณ เรืองไกรศิลปX
62043002605 นางสาวอุษณี เรืองฤทธ์ิ
62043002606 นางสาวจิตติมา ตะพองมาส
62043002607 นางสาวขวัญประทุม คุ9มวงศ�
62043002608 นางสาววารุณี แทนคุณ
62043002609 นางสาวจรินธร หาญพิทักษ�
62043002610 นางสาวพรทิพย� ขันนอก
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62043002611 นางสาวอรัญญา สิทธิพันธ�
62043002612 นางสาวชลนารถ วัลลานนท�
62043002613 นางสาวนนทวรรณ แย9มสรวล
62043002614 นางสาวศรารัศม� เลิศรัตนะวงศ�
62043002615 นางสาวจิรัฐฏ� ปรัชญาแก9วไสล
62043002616 นางสาวจรรยาภรณ� สิงห�เล็ก
62043002617 นางสาวภัทร�ธนาพร จันทกุล
62043002618 นางสาวลัดดา เงินหล<อ
62043002619 นายผดุงศักด์ิ กะรัตน�
62043002620 นายวราวัฒน� น9อยหนูจัตุรัส
62043002621 นางสาวน้ํามนต� ผึ้งบริบูรณ�
62043002622 นายภานุวัฒน� ฉัตรปDยานนท�
62043002623 นางสาวจีรวรรณ บุญรัตนวิจิตร�
62043002624 นายพิสุทธ์ิ เนื้อทอง
62043002625 นายกิตติธัช รมย�ทอง
62043002626 นางสาววรุมล ชาประชุม
62043002627 นายคมกริช องอาจ
62043002628 นายจีรพงษ� พิชิตพลการณ�
62043002629 นายโสภณ ตะยะชา
62043002630 นางสาวศิวาลัย ธรรมชัยโสภิต
62043002631 นางสาวเฌอมาลย� แปMนเหมือน
62043002632 นายวุฒิพงษ� มาลาพุด
62043002633 นางสาวปDยาภรณ� เพชร�หนองชุม
62043002634 นางสาวสุปราณี กลิ่นสุข
62043002635 นางสาววิรัญชนา รัตนะธรรม
62043002636 นางสาวณิชนันทน� สมตัว
62043002637 นางสาวณหทัย ฉํ่าช<วง
62043002638 นายธีระวุฒิ สีระบุตร
62043002639 นางสาวจรรยา ป3ญตะยัง
62043002640 นายพงศธร คําเขียว

หน9า 88 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043002641 นายวรรณรัตน� เชื้อป3Wน
62043002642 นางสาววริศรา คล9อยสาย
62043002643 นายอัครวินท� อินทรคุปต�
62043002644 นายพรชัย ฟ3กแฟง
62043002645 นางสาวเสาวลักษณ� สุขบูรณ�
62043002646 นายศุภฤกษ� จันทร�ศรี
62043002647 นางณภาษร อNอกเวชะ
62043002648 นายศิลาวุธ ทรัพย�ประสาท
62043002649 นายวีรวัฒน� ช<อไสว
62043002650 นางสาวอาริษา คําจิตร
62043002651 นางสาวจุฑามาศ สัมมาสิทธ์ิ
62043002652 นายวัชรินทร� ศรีเกษ
62043002653 นางสาวกัญญา วรรณสา
62043002654 นางสาวจันทร�ธิวา บุญสนิท
62043002655 นางสาววาสนา เดชะรัศมี
62043002656 นางสาววรันธร ลออวรากุล
62043002657 นางสาวจุฑามาศ แก9วเพียท9าว
62043002658 นางสาวหัชชา นักเป!า
62043002659 นางสาวพลอยพิชชา ธรรมคุณ
62043002660 นายเศรษฐี จําปาดิบ
62043002661 นายอลงกรณ� ทศพันธุ�
62043002662 นางสาวศศิวิภา สงแสง
62043002663 นายชูเกียรติ วัลลีย�ลักษณ�
62043002664 นายเสกสรรค� อุ<นแสงจันทร�
62043002665 นายธนารัตน� พละอาจ
62043002666 นางสาวน้ําฝน มันจะนา
62043002667 นางสาวพีรณัฐ รวยบุญส<ง
62043002668 นางสาวอพรรณรา วงษ�แตร
62043002669 นางสาวกัญธิชา ศรีสุวรรณ�
62043002670 นางสาวกรวิชญ� พันนาเหนือ
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62043002671 นางสาวพิมพา ไชยมงคล
62043002672 นางสาวสุดารัตน� บุญมา
62043002673 นางสาวจิราพร พรมภักดี
62043002674 นางสาวจุฑาลักษณ� แคว9นไธสง
62043002675 นายกฤษฎา แดงฉํ่า
62043002676 นางสาวช<อชัยพฤกษ� เมืองน9อย
62043002677 นายณัฐวุฒิ ศิลลา
62043002678 นายจิรเมธ คณารักษ�
62043002679 นางสาวปรารถนา เนินสถาน
62043002680 นางสาวณัฏฐ�กานดา ภูมิกาล
62043002681 นางสาวพรนับพัน อัศวมงคลศิริ
62043002682 นางสาวศศิกัญญา คมวงษ�เทพ
62043002683 นางสาวศรัญญา กีมขุนทด
62043002684 นางสาวเบญจมาภรณ� กุศลกู9เกียรติ
62043002685 นางสาวสุพัชรี เกิดสุข
62043002686 นางสาวพิมพาภรณ� บุญรักษา
62043002687 นางดวงหทัย ขวัญเดชสกุล
62043002688 นายสิงห� สมศิลา
62043002689 นางสาวสิริวรรณ ผาเนาว�
62043002690 นางสาวพิชญาณ�มนข� อภิโชคบุณญภัส
62043002691 นางสาวเฟVOองฟMา สงวนรักษ�
62043002692 นายธนศักด์ิ ของสันเทียะ
62043002693 นายฐานันดร� หอมจันทร�
62043002694 นายขจรศักด์ิ แจงเล็ก
62043002695 นางสาวธิตินันท� นิยันตัง
62043002696 นางสาวสาวิตรี คําซาว
62043002697 นางสาวมนัสนันท� วงษ�เจริญ
62043002698 นายปDยพงศ� คําสอน
62043002699 นางสาวสุธาทิพ ขันติยาภรณ�
62043002700 นางสาววชิราภรณ� ครัวรัมย�
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62043002701 นายปDติภัทร สีนาม
62043002702 ว<าที่ร9อยตรีหญิงจุฑามาศ ป3Wนช9าง
62043002703 นางสาวศิรินภา วาจาใจ
62043002704 นางสาววิลาวรรณ กระมลคร
62043002705 นายณัฐกัณฑ� มีสมยา
62043002706 นายธีรพล ใจกล9า
62043002707 นางสาวฐิติรัตน� สิริกุล
62043002708 นางสาววรรณพร ทิพรัตน�
62043002709 นายอดิศักด์ิ นะวาระหะคุณ
62043002710 นางสาวเปรมมิกา ศรีวิเศษ
62043002711 นายณัฐธัญ ขีรี
62043002712 นางสาวพุฒิชนก ธรานุวงศ�
62043002713 นางสาวโสรยา โสกุล
62043002714 นางสาวนริศรา วงศ�สวัสด์ิ
62043002715 นางสาวลัดดาวัลย� นุชิตภาพ
62043002716 ว<าที่ร9อยตรีหญิงกาญจนา รุ<งโรจน�
62043002717 นางสาวมะลิมาย คงนานดี
62043002718 นางสาวนิตยา นันตา
62043002719 นางจิรภัทร จันทร�เมืองป3ก
62043002720 นางสาวพัชรีภรณ� คามะดา
62043002721 นางสาวณัฐนิชา ศรีหม่ืนไวย
62043002722 นางสาวจิณณ�ภวรัญชน� ใจเย็น
62043002723 นายธนกร ศรีพิทักษ�พงษ�
62043002724 นายณัฐพงษ� เขียวมนต�
62043002725 นางสาววรนุช วงค�ตระกูล
62043002726 นางสาวชนัญชิดา ชนะกิจ
62043002727 นายภูธิป รอดชู
62043002728 นางสาวทศพร เกตุเล็ก
62043002729 นางสาวอรัญญา ทรงศิลปX
62043002730 นางเนตรนภา สมบัติหลาย
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62043002731 นางสาวสุทธิดา วรดูลย�
62043002732 นางสาวอาภากร ล9อมกระโทก
62043002733 นายณัฐพงษ� อ<อนก9อน
62043002734 นางสาวเสาวณีย� ก่ิงก9าน
62043002735 นางสาวเบญญาภา อิตุพร
62043002736 นายยุทธนา ชูกาว
62043002737 นายจิรวัฒน� สุธรรม
62043002738 นางสาวมณันญา แสนชา
62043002739 นางสาวศิริพร ปานมณี
62043002740 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง
62043002741 นางสาววราภรณ� กระจ<างดวง
62043002742 นางสาวศิโรรัตน� เหมือนรอดดี
62043002743 นายกฤษณะ ทองคํา
62043002744 นายอธิศักด์ิ ดุรงค�กาญจน�
62043002745 นางสาวภัสธสรณ� สกุลเจริญสิริ
62043002746 นางสาวเพียงขวัญ สิงห�ทอง
62043002747 นางสาวแสงสุนีย� ทานะมัย
62043002748 นายเจนภพ ตามสัตย�
62043002749 นางสาวธนัทภัทร รัศมี
62043002750 นางสาวอังคณา วงศ�คํามา
62043002751 นางสาวจารุรัส ชัยฤทธ์ิ
62043002752 นางสาวอภิษฐา ดวงมณี
62043002753 นายสุริยา สร9อยแม9น
62043002754 นางสาวเกศรา ฐิติโชติวรดา
62043002755 นางสาวสุกัญญา มณีวงศ�วิจิตร
62043002756 นายนัฎฐ�ชพัฒน� จ่ันเพชร
62043002757 นายอนุวัฒน� เมฆป3Wน
62043002758 นางสาวลิตา ใจอ<อน
62043002759 นางสาวชุติกา เพ่ิมสิน
62043002760 นางสาวจารุวรรณ คงนิ่ม
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62043002761 นางสาวรุ<งสุรีย� พรมภักดี
62043002762 นางสาวฉัตรสุดา สุโรพันธ�
62043002763 นางสาวรสธรรม ใสสุก
62043002764 นางสาวศศิวิมล ทองอาบ
62043002765 นายวันเฉลิม สายชล
62043002766 นางสาวภานุมาศ ทองล้ํา
62043002767 นางสาวธนัญชกร กุลเสวต
62043002768 นายนคพนธ� พร9อมประดิษฐ�
62043002769 นางสาวทิพย�สุคนธ� ตันสกุล
62043002770 นางสาวหทัยกาญจน� ไกรสร
62043002771 นางสาวพิชยภา รวมวงค�
62043002772 นางสาวจุฑามาศ เพ็งผ<าน
62043002773 นางสาวฐิติมา ภมรพาณิช
62043002774 นางสาวปDยะเนตร เอี่ยมเชย
62043002775 นางอนิส อามะ
62043002776 นางสาวสุพัฒธิดา ไชยเมืองยอง
62043002777 นางสาวจริยาพร เบ็ญขุนทศ
62043002778 ว<าที่ ร.ต.เทิดศิษฏ� ปาละกูล
62043002779 นายคณิน ทองป3สโน
62043002780 นางสาวชนาธิป เดโชเกียรต์ิ
62043002781 นายเทียนชัย ป3จฉิมานนท�
62043002782 นางสาววรรณดี ยอดประเสริฐ
62043002783 นายสุพล พิรักษา
62043002784 นางสาวชัชฎาพร คงศุภรัฐกิจ
62043002785 นายกําชัย คุณประเสริฐ
62043002786 นางสาวพนิดา มังคละศิริ
62043002787 นางสาวศันสนีย� สุขกุล
62043002788 นายเขมรัตน� พรมพิทักษ�
62043002789 นางสาวใกล9รุ<ง เพียนผักแว<น
62043002790 นางสาวพัชรนันท� กันนิยม
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62043002791 นายศราวุธ ชาวสวน
62043002792 นายพีรศิลปX สูงสุมาลย�
62043002793 นางสาววีรยา เอี่ยมวิจิตร
62043002794 นางสาววิชุดา ก9องกังวาลย�
62043002795 นางสาววริศรา พงศาปาน
62043002796 นางสาวอริสรา คงประเสริฐ
62043002797 นายต9นตระกูล สังสนั่น
62043002798 นางจุราลักษณ� รัตนบุรัมย�
62043002799 นางสาวสุภชา เหมทานนท�
62043002800 นายณัชพล ใจบุญ
62043002801 นางสาวแพรวพรรณราย พิณเพ็ชร
62043002802 นายธีรพล นนทจิตต�
62043002803 นางสาวจิรภิญญา ผาจวง
62043002804 นายวีระยุทธ มาเจริญ
62043002805 นางสาวอสโรชา วรรณพิรุณ
62043002806 นางสาวสุภาวรรณ แก9วพันธ�
62043002807 นางสาวศจี กุลมณี
62043002808 นางสาวพรพรรณ เทพรุณ
62043002809 นางสาวปราณี ห9อยพูน
62043002810 นายภาวิต พิบูลแถว
62043002811 นางสาวทัศนีย�พร มุกดาหาญ
62043002812 นางสาวศศิประภา นิพาภรณ�
62043002813 นางสาวพลอยชมพู คุ9มจันท�ดี
62043002814 นายภัทรพงษ� มะโนวัน
62043002815 นางพัชรี ยุติบรรณ�
62043002816 นางศิรินภา คูศรี
62043002817 นางสาวระพีพรรณ� สิริเลิศทรัพย�
62043002818 นางสาวน้ําฝน กอบประดิษฐ
62043002819 นางสาวมนหฤษฎ� บรรจงจิตร�
62043002820 นางสาวทักษพร ซ่ือสัตย�
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62043002821 นายณัฐกฤษฏ� จันทร�รุ<งเรือง
62043002822 นางสาวชนกนันท� แจ<มเกตุ
62043002823 นายณัฐพล สืบสาย
62043002824 นายสุกรี ศรีสุขใส
62043002825 นายจิรพงศ� นัยวิกุล
62043002826 นายทรงพล กัณหา
62043002827 นางสาวณัฐกฤตา กล9าหาญ
62043002828 นางสาวปรียาภรณ� อยู<เจริญสุข
62043002829 นางสาวปนิดา โพธาราม
62043002830 นายเอกชัย ใคร<นุ<นภา
62043002831 นายอธิวัฒน� บุญเติม
62043002832 นายทรงพล ป3นแดน
62043002833 นางสาวนภาพร เกตุประยูร
62043002834 นางสาวทัศวรรณ แก9วมุข
62043002835 นางสาวพรทิพา จงท<องกลาง
62043002836 นางสาวศิริวรรณ อ9ายมา
62043002837 นางสาววรัญญา เหรียญอารีย�
62043002838 นายการุณย� รําจวน
62043002839 นางสาวครองขวัญ มุ<งสุจริตการ
62043002840 นางสาวธนัชพร วงค�พิทักษ�
62043002841 นางสาวอรพินท� พินโน
62043002842 นางสาวโชติกา จําเดิมเผด็จศึก
62043002843 นางสาววิกานดา โนนไธสง
62043002844 นางสาวเพ็ญนภา วาพัดไทย
62043002845 นางสาวสุธินี ศรีวันดี
62043002846 นายฐิติณัฐ� รุจิโกไศย
62043002847 นางสาวกาญจนวรรณ บุญอินทร�
62043002848 นางสาวสิริกาญจน� พ<วงมาลี
62043002849 นายณภัทรกร กถานาราโรจน�
62043002850 นางสาวพิตยา กรรณลา
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62043002851 นางสาวสรวีย� ธรรมสารวิญ\ู
62043002852 นางสาวสุนิสา มะลิบุญ
62043002853 นายพงศกร ทองอุ<น
62043002854 นางสาวสุภัทตรา โยธาฤทธ์ิ
62043002855 นางสาวสังวาลย� พวงพันธ�
62043002856 นางสาวก่ิงแก9ว บุตรอินทร�
62043002857 นางสาวอภิญญา ภูผารส
62043002858 นางสาววิภาดา พลที
62043002859 นายปTติมน หนูสังข�
62043002860 นายมานพ สีสุขา
62043002861 นางสาวดุษฎี ลุทัน
62043002862 นายณัฐวุฒิ สุขทัศน�
62043002863 นางสาวรุ<งทิวา จงอ<อนกลาง
62043002864 นางสาวสุฑาทิพย� ขุนแสง
62043002865 นางสาวศิวพร ศิริรุ<งนภา
62043002866 นางสาวกมลชนก ศรีวงศ�วรรณ
62043002867 นางสาวศิริรัตน� เก้ียมรอด
62043002868 นางสาวธนานิษฐ� เศรษฐ�ภัทรเมธี
62043002869 นายนิคม สาธรพันธ�
62043002870 นายสิทธิชัย แสงเมือง
62043002871 นางสาวพิชญาภา แม9นเหมือน
62043002872 นางสาวรสสุคนธ� บวบหอม
62043002873 นางสาวกรรณชนก แพงสุภา
62043002874 นางสาวกัลย�อนงค� ญาติพร9อม
62043002875 นายกฤษฎา ม่ิงขวัญ
62043002876 นางสาวปาริฉัตร ศรเพชร
62043002877 นางสาวดวงกมล มากสมบัติ
62043002878 นางสาวจุฑามาศ แก9วผล
62043002879 นางสาวเจนจิรา จันทวาท
62043002880 นายชินโชติ สิงห�คํา
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62043002881 นางวนัสดา ธัญพิชาชัย
62043002882 นายธนพนธ� สุขสมบูรณ�
62043002883 นางสาวณัชชา พัฒนเรืองกุล
62043002884 นางสาววนิดา ม่ันสวัสด์ิ
62043002885 นางสาวกัญญาณัฐ อุดมพร
62043002886 นางสาวจารุวรรณ ชาญกะโทก
62043002887 นางสาวรินทร�วดี หาโภคี
62043002888 นางสาวรัชชนันท� ป3ญญา
62043002889 นางสาวสถิตาภรณ� ธูปหอม
62043002890 นางสาวอิงอร จ9วงสินธุ�
62043002891 นางสาวนันทวัน มะหะมาน
62043002892 นางสาวฑิฆัมพร วนิชจินดา
62043002893 นายธงชาติ ตันเจริญ
62043002894 นายอรรณพ จันทร�โท
62043002895 นางสาวณัฐกานต� สดศรี
62043002896 นายกิตติคุณ กุศลคุณ
62043002897 นางสาวพนาขวัญ แสงจันทร�
62043002898 นายพงศธร เข็มขํา
62043002899 นางสาวสุมาลี หวังเกษม
62043002900 นางสาวทิพย�หทัย เลี่ยงภัย
62043002901 ว<าที่ร9อยตรีณันทวัฒน� ปรีชา
62043002902 นายชิดพงษ� พูนเพ็ง
62043002903 นายณัฐวัตร ธรรมสงฆ�
62043002904 นางสาวพนัชกร เทียบทัน
62043002905 นางสาวนิภาภรณ� กิมโสม
62043002906 นางสาววิยาดา นาเอก
62043002907 นายณพวัฒน� จันทรวงศ�
62043002908 นางสาวบุลภรณ� คณารักสมบัติ
62043002909 นางสาวพัชรี สีน9อย
62043002910 นางสาวพาขวัญ ผาสุข

หน9า 97 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043002911 นางสาวนภาพร พิมพาลัย
62043002912 นางสาวนัฐฌา ยามันสะบีดีน
62043002913 นางสาวสุปรียา จรกิจ
62043002914 นางสาวปรีญาพร บุญชัง
62043002915 นางสาวณัฐชานันท� ล9อมสระน9อย
62043002916 นางสาวพรนารายน� เอี่ยมต<อม
62043002917 นางสาวจิรนันท� ศรีสุริวงษ�
62043002918 นางสาวเจตนิพิฐ พิมพะนิตย�
62043002919 นายนักรบ บัวคอม
62043002920 นางสาวเสาวภา ยาวิเลิง
62043002921 นางสาวชนิสา คําแก9ว
62043002922 นางสาวสุพรรษา เงาะเศษ
62043002923 นางสาวตวงรัตน� มาตรทอง
62043002924 นางสาวปาณิดา บุญพิทักษ�
62043002925 นางสาวประกายดาว มโนรัตน�สกุล
62043002926 นางสาวอุมาภรณ� บรรโณปกรณ�
62043002927 นางเกษมสันต� ข<ายสุวรรณ
62043002928 นายเฉลิมพร เรืองโชติ
62043002929 นายณัฐวุฒิ เขียวฉลัว
62043002930 นายธนรัตน� พูลสวัสด์ิ
62043002931 นางสาวปริษา กองสินแก9ว
62043002932 นายกิตติพันธุ� คหินทรพงศ�
62043002933 นางสาวจริยา ทองฉาย
62043002934 นางสาวอรนุช บริสุทธ์ิ
62043002935 นางสาววิลาวัณย� พิมพาภรณ�
62043002936 นางสาวพัสวี คมขํา
62043002937 นางสาวกันยา นุตเจริญกุล
62043002938 นางสาวพรพิพา สุดหา
62043002939 นางสาวพรวดี ภักดีไพบูลย�
62043002940 นางสาววลัยภรณ� เฉลิมไชย
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62043002941 นายธนพ เจริญ
62043002942 นายสิทธิพร ศรีสุข
62043002943 นางสาวกวินณา จาคนอก
62043002944 นางสาวศรัญญา คาจะโปะ
62043002945 นางสาวกนกพร วงศ�จินดาคุณากร
62043002946 นายนิภัทร� สุวรรณ
62043002947 นายเจนณรงค� ผลาหาญ
62043002948 นางสาวปDยะนุช วรรณขาว
62043002949 นางสาวสิตานน สุวรรณชนะ
62043002950 นายชลอ น9อยม<วง
62043002951 นางสาวธัญชนก โกสินทร�
62043002952 นางสาวนิศารัตน� หมวกสันเทียะ
62043002953 นางสาวอสมา มัธยกุล
62043002954 นางสาวณัฐธิดา ชํานะหาร
62043002955 นางสาวพัชรี ขันติวงศ�
62043002956 นายฐิติพงค� บุญขาว
62043002957 นายปกรณ�นันท� งามสันติวงศ�
62043002958 นายกิตติศักด์ิ กรรณิการ�
62043002959 นางสาวกาญจนา โมรินทร�
62043002960 นางสาวเบญญาภา นิ่มเรือง
62043002961 นางสาวพิชชาพัชร โชติมงคลกุล
62043002962 นางสาวสุพัตรา พระเมือง
62043002963 นายพงษกร ศรีโสภาพ
62043002964 นางสาวสุดาพร บุตรนิล
62043002965 นางสาวกมลทิพย� วรพล
62043002966 นางสาวบุศญา ลั่นทมทอง
62043002967 นายวิกร รัตนาธนบดี
62043002968 นางสาวเบญจรักษ� ประสพสุข
62043002969 นางป3ณชลัท สุภาพ
62043002970 นางสาวสุทธิกานต� พิจารณา
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62043002971 นางสาวกมลวรรณ พรมเมือง
62043002972 นางสาวอรพินท� ประจิมทิศ
62043002973 นายเอกชัย เตมียกุล
62043002974 นายธนบูรณ� ชัยเชื้อ
62043002975 นายอัชวัฒน� ชุมอักษร
62043002976 นางสาวดารัตน� แดงฤทธ์ิ
62043002977 นางสาวชลธิชา บุญแนบ
62043002978 นางสาวฐิตารีย� ด9วงมุข
62043002979 นายมานัส สุโพธ์ิ
62043002980 นางสาววรรณิศา เพลาวัน
62043002981 นางสาวศิริมา น้ําจันทร�
62043002982 นางสาวกัญญาภัทร หร<ายมะณี
62043002983 นางสาวอริศรา วีสม
62043002984 นางสาวศรสวรรค� วงษ�คําหาญ
62043002985 นางสาวฉัตรลดา รังสินธุ�
62043002986 นายณัฐพงศ� มโนรัตน�
62043002987 นายชาญชัย อี๊ธงชัย
62043002988 นางสาวชญานี เรืองบุญกรุด
62043002989 นางสาวชลิตา ชูประเสริฐสุข
62043002990 นายศุภกฤต รุ<งแจ9ง
62043002991 นายสาโรจน� ดังสะท9าน
62043002992 นางสาวสุกัญญา พิกุลแย9ม
62043002993 นายวีระ อุสารัมย�
62043002994 นางสาวประภัสสร วรลักษณ�สิทธ์ิ
62043002995 นางสาวนภาพร จูศิริ
62043002996 นายโยธิน ดําดี
62043002997 นางสาวชฎาพร เถาตะกู
62043002998 นายนาวิทย� สุภาพ
62043002999 นางสาวจารุพร จิรัตถิติกุล
62043003000 นางสาวอําภาวรรณ วัฒนวิภัทรเจริญ
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62043003001 นางสาวอุมาพร มากอําไพ
62043003002 นางสาววันวิสาข� บุญจีม
62043003003 นางสาวใกล9รุ<ง แช<มวิลัย
62043003004 นางสาวนาฏยา ภู<ให9ผล
62043003005 นางสาวแวดะห� แวดอเลNาะ
62043003006 นางสาวเสาวณีย� เปลี่ยนประเสริฐ
62043003007 นางสาวนวียา อินทโสติ
62043003008 นายชาญณรงศ� เกษตรสุนทร
62043003009 นายจักรกฤช เลิศเดชาเสวกชัย
62043003010 นางสาวรัชชนันท� เจนาคม
62043003011 นางสาวณัชชา วงษ�สังข�
62043003012 นางสาวมนัสนันท� วงค�กําภู
62043003013 นางสาวธัชกร สิงห�ทอง
62043003014 นางสาวขวัญฤดี มีนาบุญ
62043003015 นางภัสติญา รูปเรี่ยม
62043003016 นางสาวญาณิศา เจริญสุข
62043003017 นายนวพล ปDOนโมรา
62043003018 นางสาวพิมพ�พจนีย� กาญจนวิจิตร
62043003019 นายอาทิตย� หนุนสิมิ
62043003020 นางสาวบุษกร อยู<มา
62043003021 นายสุรวิชญ� เผ<าพัด
62043003022 นายธวัชชัย โคตรชมภู
62043003023 นายสิทธิชัย กลิ่นมาลัย
62043003024 นางสาววิภาภรณ� บุญญา
62043003025 นายจิรวัฒน� อรรคจันทร�
62043003026 นางสาวสุภาดา ศรีมุงคุณ
62043003027 นางสาววาลิกา สุวรรณ
62043003028 นายพชร ประสิทธิเมตต�
62043003029 นางสาวจันทร�จิรา ทองปลาย
62043003030 นายป3ญญพนต� ใจกระจ<าง
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62043003031 นายกิจติชัย สมาสเอียด
62043003032 นางสาวสุภาวดี แพทยากุล
62043003033 นายธีรพงศ� พิมพ�ประไพ
62043003034 นางสาวรัตนาภร คงกะพันธ�
62043003035 นางสาวจุฑาทิพ คุณนาม
62043003036 นางสาวธิภาวัลย� ขันน9อย
62043003037 นางสาวศิริลักษณ� มะสุวรรณ
62043003038 นายพัทธนันท� ไล9สวัสด์ิ
62043003039 นายกานต�พงศ� รมยศิริไทย
62043003040 นายลภัสเดชา ครุฑกัน
62043003041 นายอิทธิกร สายทะโชติ
62043003042 นางสาวสาลินี จริตไทย
62043003043 นางสาวจิราภรณ� วงศ�บุตรดี
62043003044 นางสาวปรียาภรณ� เนตรวีระ
62043003045 นางสาวกรเกล9า ต<วนตาด
62043003046 นางสาววีรินทร� วีระวรรณ
62043003047 นางสาวชฎาพร ราชกิจจา
62043003048 นายเทอดศักด์ิ ศิริฟองนุกูล
62043003049 นางสาวอัจฉราพรรณ พวงพันธ�
62043003050 นางสาวพัทธ�ชนก พลราชม
62043003051 นางสาวปนัดดา สมันเลาะ
62043003052 นางสาววรัญญา เดชะ
62043003053 นางสาวพักตร�จิรา ยะพิมพ�สิน
62043003054 นายเอกพัสณ� มณฑ�สิริ
62043003055 นางสาวฝ3ตมา อินทรเทพ
62043003056 นางสาวมณฑาทิพย� จันทร�บัว
62043003057 นางสาวเจนจิรา คนสันทัด
62043003058 นางลักขณา พิภัชวรโชติ
62043003059 นายณัฐวุฒิ มณฑาณี
62043003060 นางสาวมาลีวรรณ โฉมงาม
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62043003061 นางสาวรุ<งฤทัย แสนบุตร
62043003062 นายภูเบศร� พุ<มสุข
62043003063 นางสาวสุชาดา นาคพะเนาว�
62043003064 นางสาวอรนิษฐ� เต็มซ9อน
62043003065 นายธนภัทร นิเลาะ
62043003066 นางสาวสุกัญญา เอี่ยมสอาด
62043003067 นายจิระพัชร ดาบเขียว
62043003068 นางสาวจันทร�จิรา เหมือนดํา
62043003069 นางสาวรัตนา ศรีทาเวช
62043003070 นางสาวภัทรพร บ9านใหม<
62043003071 นางสาวณัฐสุดา อยู<กลาง
62043003072 นางปวันรัตน� บงแก9ว
62043003073 นายณัฐวุฒิ ศิริปอง
62043003074 นายจิรวัฒน� วงษ�คงคํา
62043003075 นางสาวกันตาณัชช� สรรพสวัสดีโชติ
62043003076 นายพงศธร ฟ3กทองอยู<
62043003077 นางสาวสุรีย�วรรณ เพชรเชนทร�
62043003078 นายสกลพัฒน� ม<วงสี
62043003079 นางสาวศุภิสรา สมแสง
62043003080 นางสาวนิศาชล แสงสุข
62043003081 นางสาวดาววิภา นนทโคตร
62043003082 นางสาวกานติมา ทองพุ<ม
62043003083 นางสาวจันทิมา แกนเปะ
62043003084 นายคงไค สุทธิขัน
62043003085 นางสาวเจนจิรา ปะปานา
62043003086 นางสาวเจนจิรา มหา
62043003087 นางสาวจาริณี ตาพันไกล
62043003088 นางสาวรัตนาพร พิพัฒน�
62043003089 นางสุณิสา นิยมศิลปX
62043003090 นายกฤษดา ตNะมอญ

หน9า 103 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043003091 นางสาวปฏิญญา เนาวสุวรรณ�
62043003092 นางสาวอันติกา ขวัญนิมิตร
62043003093 นายสถาพร สาดแล<น
62043003094 นายธนกฤต ลือเรือง
62043003095 นายสุชาติ กันเที้ยม
62043003096 นายภคพงศ� ดํารงรัตน�
62043003097 นางสาวณัฐรดา สุภาพ
62043003098 นายโกวิทย� ขวดหนู
62043003099 นางสาวหัทยา อาสาเสนีย�
62043003100 นางสาวป3ทมา เสมโซNะ
62043003101 นางสาวพัชรพร จันทร�รอด
62043003102 นางสาวธารวิมล วงศ�โอษฐ�
62043003103 นางสาวสุธาทิพย� หมุดทอง
62043003104 นางศิริพร บุญทัพ
62043003105 นายป3ฐมะ ใจกล9า
62043003106 นายสุรศักด์ิ ทองพันชั่ง
62043003107 นางสาวอุมาพร โนนอินทร�
62043003108 นางสาวสิรทิตา พงษ�โสภา
62043003109 นายเจษฎา เถ่ือนเฉย
62043003110 นางสาวอารียา บุญเกิด
62043003111 นายพิเชษฐ วิชัยมูล
62043003112 นางสาวณิชทิชา ช<างบุ
62043003113 นายนิธิศ จันทรเศธร
62043003114 นางสาวภัทรีญา แพงตา
62043003115 นางสาวชลดา ฉิมฉุย
62043003116 นางสาวอรวรรณ สันประเทียบ
62043003117 นางสาวสุกัญญา แยกรัง
62043003118 นายอภิชาติ รูปศรี
62043003119 นางสาวกุสุมา ศรีเกษม
62043003120 นางสาวเพ็ญพักตร� ปะสาวะนัง

หน9า 104 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043003121 นายธวัชชัย คําอ9วน
62043003122 นางสาวสุจิตรา เข็มทอง
62043003123 นางสาวสายสุนีย� กุงวงศ�
62043003124 นางสาวฐาปนี แสงสุวรรณ�
62043003125 นางสาวป3ทมา สุวรรณศรี
62043003126 นายสรไกร สารีพันธ�
62043003127 นางสาวเบญจมาศ ปรีชา
62043003128 นางสาวอรวรรณ อาสาเสนา
62043003129 นางสาวรัชภร จันทร�ภูมิ
62043003130 นางอมรรัตน� ทิพม<อม
62043003131 นายนรัท พูนเพ่ิมสุขสมบัติ
62043003132 นายเลอพงศ� เทพวารินทร�
62043003133 นายประวิทย� ปุยคล9าย
62043003134 นางสาวจิตระชา ธนิทธิกิตติกุล
62043003135 นางสาววิลานี หลวงไชย
62043003136 นางกวินธิดา บุณย�อุไร
62043003137 นางสาวแสงทอง ทิพย�มงคล
62043003138 นางปสุตา ศรีภูมิ
62043003139 นางสาวคณพร ทองผุด
62043003140 นางสาวจิรภัทร เล<ห�สิงห�
62043003141 นางสาวอรุณี ตรีชัย
62043003142 นางสาววันทนี กันยารัตน�เจริญ
62043003143 นางสาวศิรินาถ ภัทรจินดาวงศ�
62043003144 นางสาววราภรณ� จําเริญใหญ<
62043003145 นางสาวนิตรา วรรณมณี
62043003146 นางสาวบุษกร ธานีพูน
62043003147 นางสาวพิมพ�ประภัส งามแสง
62043003148 นางสาวอริสรา โตNะมิน
62043003149 นางสาวคนิลเนตร ชมสุข
62043003150 นายชัชวาล ทรัพย�สมบูรณ�
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62043003151 นายวรพัชร สุชาติพิมลธร
62043003152 นายณธนัต สกลนุรักษ�
62043003153 นางสาวพรพิมล สะอิมิ
62043003154 นางสาวลดาวัลย� เพียรงาน
62043003155 นายรักษิต ทองเล็ก
62043003156 นางสาวอพชิณี จันทร�มาศ
62043003157 นางสาวสาวิตรี จอมปMอ
62043003158 นางสาวโสรายา มหาป3Wน
62043003159 นายพรหมพิทักษ� สมบัติ
62043003160 นางสาวจุฑาทิพย� พิมพขันธ�
62043003161 นายธนู เทียนดํา
62043003162 นางสาวอุทุมพร อิสโร
62043003163 นางสาววรนาถ พจน�สุวรรณ�
62043003164 นายสรัช จันทนยานนท�
62043003165 นางสาวปาจรีย� ปริยะ
62043003166 นางสาวมนัชยา อาทิตย�วงษ�
62043003167 นางสาวกานติมา พรศิริ
62043003168 นางสาวศิรดา จินดาบุรินทร�
62043003169 ว<าที่ร9อยตรีพงษ�ไพฑูรย� ดวงตา
62043003170 นางสาวศรารักษ� บรมัตถ�
62043003171 นายชัยณรงค� บัวแก9ว
62043003172 นางสาววิลาวัณย� คําจันทร�
62043003173 นางสาวนันธิญา หัวใจคง
62043003174 นางสาวธิดารัตน� แซ<หลู9
62043003175 นายชยพล กาซาว
62043003176 นางสาวมาริสา ทรงเจริญ
62043003177 นางสาวทัศนีย� โสวิชัย
62043003178 นางสาวชิดชนก ศรีโพนทอง
62043003179 นางสาวฮาซามี มะดาแฮ
62043003180 นายนพพล แท<นทอง

หน9า 106 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043003181 นายสุขขี บัวแก9ว
62043003182 นางสาวนฤมล คําอ<อง
62043003183 นางปวัสนันท� กัณหาสุระ
62043003184 นางสาวนุชจรีย� ศิริวรา
62043003185 นางสาวปDOนเกล9า แพสันเทียะ
62043003186 นางสาวหนึ่งฤทัย ชาติกานนท�
62043003187 นางสาวป3ทมา กันทะวัง
62043003188 นางสาวพรรณธิภา เดชสา
62043003189 นายสหชัย ลาภูเขียว
62043003190 นางสาววรกมล เนียมชื่น
62043003191 นายอําพล ดวงแก9ว
62043003192 นางสาวนิภาพร โคประโคน
62043003193 นางสาวกชกร ศรีบัวทอง
62043003194 นางณัฐธิดา ป3กปDOนทอง
62043003195 นายกมลศักด์ิ นราจุล
62043003196 นางสาวพิมพ�ใจ พาลึก
62043003197 นายสุมิตร อังคะศิริ
62043003198 นางสาวณิชชารีย� สินวิชัย
62043003199 นายวสุพล เกตุบุญลือ
62043003200 นางสาวธนิฏฐา มานะกิจ
62043003201 นางสาวอาทิตยา เทอดทูนตระกูล
62043003202 นางสาวศิรินภา ศิริเลี้ยง
62043003203 นายชยณัฏฐ� ไทยานนท�
62043003204 นายเกรียงเดช สีฟMา
62043003205 นายวิระพงค� กางเทา
62043003206 นางสาวภิชญาภรณ� สันติอภิรมย�
62043003207 นายธนพจน� วิเวก
62043003208 นางสาวกัลยาณี คงเค็ด
62043003209 นายสุวิจักขณ� กระจายกลาง
62043003210 นางสาวฤทัยรัตน� ยงพฤกษา
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62043003211 นายถิรวัสส� เพ็ชราวัลย�
62043003212 นายอภิชัย ติณิรักษ�
62043003213 นางสาวกวินณา เปรมใจ
62043003214 นายศสิทธ์ิ ควรสนิท
62043003215 นางสาวจารุกัญญ� โปร<งจิตร
62043003216 นางสาวดวงหทัย บังเกิด
62043003217 นางสาวรุจาภา จันทรกําธร
62043003218 นางสาวพิมพ�วลัย เล9าประเสริฐศรี
62043003219 นางสาวรุ<งทิวา แสงสองศรี
62043003220 นางสาววราลักษณ� ศิริมงคลรัตน�
62043003221 นางสาวพรนิภา เรียงครุด
62043003222 นางสาวจีราภรณ� อินทร�สม
62043003223 นางสาวสาลิณี จันทบุรี
62043003224 นางสาววาสนา ศิริโภชน�
62043003225 นางสาวรันปDยา ตัณฑัยย�
62043003226 นางสาวฮัซซูน<า หมาดมานัง
62043003227 นายเกียรติศักด์ิ โสภณวรกุล
62043003228 นางสาวญาณิศา วัชรดิษฐกุล
62043003229 นางสาวสุฑารัตน� เจริญผล
62043003230 นางสาวเรณู จุ9ยกลิ่น
62043003231 ว<าที่ร9อยโทวิจักษณ�พงศ� ใจเย็น
62043003232 นางสาวเกษณภา เกิดมณี
62043003233 นายอดิศักด์ิ ขําเพ็ชร
62043003234 นางสาวอภิศราภรณ� คงเกษมนิธิโรจน�
62043003235 นางสาวปาริชาติ ซ่ือสัตย�สิทธิกร
62043003236 นางสาวเกศสุดา พุทธา
62043003237 นางสาววรรณวิษา คําผิว
62043003238 นางสาวรัติยา ใจบุญ
62043003239 นางสาวแวว บุญโท
62043003240 นางสาวอาภาภรณ� ก9องวิริยะกุล
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62043003241 นายธนบูลย� ประกอบบุญ
62043003242 นางสาววิภาพร คําแพทย�
62043003243 นายสยาม บุญยะนิวาสน�
62043003244 นางสาวกนกวรรณ สาริชา
62043003245 นางสาวโกลัญญา ลิกขชัย
62043003246 นางสาวรอตีพNะ อูมาโมง
62043003247 นางอารีรัตน� นวลโฉม
62043003248 นายพงษ�สิทธ์ิ กะเรียนทอง
62043003249 นางสาวนันทวิกา พวงน9อย
62043003250 นางสาวจิตรลดา อุทัศธนกุล
62043003251 นางสาวจุฑารัตน� คําสวัสด์ิ
62043003252 นางสาวศิริขวัญ แพะเมือง
62043003253 นายวะลีด ปุยเจริญ
62043003254 นางสาวณิตภาดา เจือจาน
62043003255 นายอมรเทพ หมอกจันทึก
62043003256 นางสาวรุ<งทิวา อินทร�ประเสริฐ
62043003257 นางสาวโสภิดา พรหมสาลี
62043003258 ว<าที่  ร.ต.ภรัณยู สาระคํา
62043003259 นางสาววลีพร พูลสวัสด์ิ
62043003260 นางสาวอรวรรณ แปลงนาถ
62043003261 นายวัฒนสันต� สุภาพ
62043003262 นางสาวสุพรรษา พัสดุ
62043003263 นางสาวน้ําผึ้ง ขุนสันเทียะ
62043003264 นางสาวดวงกมล แจ9งใจ
62043003265 นายชูชาติ หนูเมียน
62043003266 นางสาวอารีรัตน� จิตประสพเนตร
62043003267 นางสาวพัชริดา ฝาชัยภูมิ
62043003268 นางสาวกาญจนา คะเลรัมย�
62043003269 นางสาวพิชามญชุ� วงศ�อาษา
62043003270 นางสาวพิชญาภัค แซ<ต้ัง
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62043003271 นางสาวเปมิกา หนูเสน
62043003272 นางสาววรรทณี ลิ้มวิชิต
62043003273 นางสาวประพาฬศร มินประพาฬ
62043003274 นางสาวกัลยา ศรีจาง
62043003275 นางสาวอุบลรัตน� ภูมิสวัสด์ิ
62043003276 นางสาววรรณธนา คันธารณฤมิตร
62043003277 นางสาวพุทธารัตน� ธีรวัฒนพันธ�
62043003278 นางสาวสุดาภา เพชรสมบัติ
62043003279 นางลภัสรดา สุขบํารุงศิลปX
62043003280 นางสาวสุนันท�ทา ไชยสาคร
62043003281 นางสาวรัชฎา ชื่นใจ
62043003282 นายสัณห�พิชญ� ตรงต<อกิจ
62043003283 นายวัชรพงษ� สุขแช<ม
62043003284 นางสาวธันยพร ขาวสําอางค�
62043003285 นายธนนน เกิดผล
62043003286 นางสาวอินอาม ราวเด็ง
62043003287 นางสาวธัญธร สุทธสิทธ์ิ
62043003288 นายฉัตรชัย แทวกระโทก
62043003289 นางสาวสุกัญญา รุจิมิตร
62043003290 นายทรงพล ปรียานนท�
62043003291 นางสาวชุฎาภักษ� อ<วมท<าวุ9ง
62043003292 นางสาวพัทธ�ธีรา วรัณวงศ�เจริญ
62043003293 นางสาวสิรินดา พิกาด
62043003294 นายสุทธิพงษ� มากบัว
62043003295 นายขาวผ<อง โค<ยอินทร�
62043003296 นายทศพร ศุภสารัมภ�
62043003297 นายวิชญ�พงษ� แสงทอง
62043003298 นางสาวรัตนาภรณ� กันสุยะ
62043003299 นางสาวนิศารัตน� ล9อมวงษ�
62043003300 นางสาวสุวิมล มีประหยัด
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62043003301 นายสมพงษ� วาสประสงค�
62043003302 นางสาวลัดดารัตน� วันลักษณ�
62043003303 นายกรวุฒิ คล9ายเกตุ
62043003304 นายปารณัท แจ9งประดิษฐ�
62043003305 นางสาวธันยมนย� รุ<งป3ณวรรธน�
62043003306 นางสาวธารวิมล ชูเชิด
62043003307 นายบุญส<ง เสาสาย
62043003308 นางสาวจุฑานภา เจริญธรรม
62043003309 นายสิทธิชัย สุดสังข�
62043003310 นางสาววิมลทิพย� สัมโมทย�
62043003311 นางสาวณัฐฌา โคมา
62043003312 นางสาวสุภาวดี ชาครบัณฑิต
62043003313 นางสาวหัทยา ศรีบุตรดี
62043003314 นางสาวชุติมา คงรอด
62043003315 นายภูมิลักขณ� วิเวโก
62043003316 นายปDยะวัฒน� แก<นจันทร�
62043003317 นางสาวภิญญา ชัยสวัสด์ิ
62043003318 นางสาวศศิพรรณ บุณยรัตพันธุ�
62043003319 นางสาวอรพรรณ มาลี
62043003320 นางสาวชญาดา พัศระ
62043003321 นายอภิชา อัศวรางกูร
62043003322 นางสาวธนัญญา พูลผล
62043003323 นางสาวณัฐชา สนั่นเมือง
62043003324 นายปรินทร� เชิดชู
62043003325 นางสาวเพ็ชรินทร� วรศรี
62043003326 นางสาวสุภชา สีหาบุตร
62043003327 นางสาวศุจิกาญจน� ดาวเรือง
62043003328 นางสาวภัทรพร พันธุ�หินลาด
62043003329 นางสาวปาริตชาติ เทศมงคล
62043003330 นางสาวปนัดดา ขันติยะ
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62043003331 นางสาวจิรัชยา อาวุธพันธ�
62043003332 นางสาวธัญยวีร� ศรีวัง
62043003333 นายพศวีร� แสนสุข
62043003334 ส.ต.ต.อนุรักข� นาคเสนีย�
62043003335 นางสาววรรณวิภา จรุ<มเครือ
62043003336 นางสาวรุจิรา จงปลูกกลาง
62043003337 นางสาวสกุลรัตน� สกุลธรรมรังษี
62043003338 นางสาวทิพปภา ผลสุวรรณ
62043003339 นางสาวรติกร ฉุยฉาย
62043003340 นางสาวกนกวรรณ แซ<อึ้ง
62043003341 นางสาวมุทิตา สังฆมณี
62043003342 นางสาววิชชุดา สมาเดNะ
62043003343 นางสาวเอ็นน<า จันทร�สีดา
62043003344 นางสาวศิรมนต� โสภา
62043003345 นางสาวจุฑารัตน� พูพิลึก
62043003346 นายนคร วรรณโวหาร
62043003347 นายธนัตถ� จงจิตต�
62043003348 นายณรงค�ฤทธ์ิ ปานเพชร
62043003349 นางสาวภาวิณี พูลทรัพย�
62043003350 นายสมพงษ� สมเสร็จ
62043003351 นางสาวสุพัตรา เชื่อฟ3ง
62043003352 นางสาวิตรี พิมล
62043003353 นายวราวุธ เวียงแก9ว
62043003354 นางสาวกฤติยาพร พัดจีบ
62043003355 นางสาวกันต�กนิษฐ ปุยรักษา
62043003356 นายสฤทด์ิ เสนาะเสียง
62043003357 นายพิสิฐ ภานุทัต
62043003358 นางสาวสรลักษณ� ลีลา
62043003359 นางสาวรัชนีกร สีสุกสาม
62043003360 นายณัฐพัฒน� สุพล
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62043003361 นางสาวกัญจิรา ย่ีสุ<น
62043003362 นายศิรายุทธ เหมกลาง
62043003363 นางสาวกัลยณัฏฐ� วงศ�รัตน�
62043003364 นางสาวสุปราณี ฟองแก9ว
62043003365 นายวีรภัทร กันประกอบ
62043003366 นางสาวจีรนันท� วันจีน
62043003367 นายบุญญฤทธ์ิ โสวัณณะ
62043003368 นางสาวชนัญชิดา อิ่มใจ
62043003369 นางสาวสโรชา พรมเหลา
62043003370 นางสาวศิริพันธ� พูลเกษม
62043003371 นางสาวธิติมา ตกแต<ง
62043003372 นางสาวภาคินี อินรัตน�
62043003373 นางสาวพิชยารัตน� จันทร�เพ็ญ
62043003374 นายปริญญา จอดนอก
62043003375 นางสาวเพราพิลาส สารสิทธ์ิ
62043003376 นางสาวจิรวดี เหรียญทอง
62043003377 นายเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล
62043003378 นางสาวนิขวัญ พรหมพงษ�
62043003379 นางสาววริศรา คงนิ่ม
62043003380 นางสาวสุวนันท� ปุลวามะระ
62043003381 นายธนะสิทธ์ิ ปานทอง
62043003382 นางสาวเจนจิรา โสนนอก
62043003383 นางสาวศิริวรรณ เตจNะ
62043003384 นางสาวสุชาดา ทรงด9วงทุม
62043003385 นางสาวป3ทมา รื่นจิตต�
62043003386 นางสาววิไลพร นันทะผา
62043003387 นายสมศักด์ิ กุลสุวรรณ
62043003388 นางสาวศิตา สกุลสุขศิริ
62043003389 นางกชพรรณ จาตุรนตกุล
62043003390 นายธนาภัทร สมวงษา
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62043003391 นางสาววิไลพร มุศิริ
62043003392 นางสาวนัยนา เอี่ยมสุข
62043003393 นางสาวนิโลบล ฐานะ
62043003394 นางสาวผกามาศ เพ<งกิจ
62043003395 นายอรรนพ ชูจันทร�
62043003396 นางสาวศิริมา ครองระวะ
62043003397 นายเขมชาติ เพ็ญแสง
62043003398 นางสาวภรณ�ทิพย� จันตNะนาเขต
62043003399 นางสาววริญา บัวแพ
62043003400 นางสาวพัชรี ไฝสุข
62043003401 นางสาวอรนรี ไชยแปMน
62043003402 นายวรวิทย� เมืองก9อน
62043003403 นายลมบน บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา
62043003404 นางสาวศิริรัตน� ธรรมบุตร
62043003405 นางสาวเนรัญชรา เมฆฉาย
62043003406 นายณทัศพล ทําไร<
62043003407 นางสาวรังศิมา ปราศจากทุกข�
62043003408 นายณัฐพร สายยุทธ
62043003409 นายนิคม ลุนโลก
62043003410 นางสาวอนุวรรณ สละภัย
62043003411 นางสาววัจนันท� เพ็ชร�เสน
62043003412 นางวรางค�ภรณ� จิราพันธ�
62043003413 นางสาวกวินทรา พักน9อย
62043003414 นางสาวรัตติยา น9อยสุข
62043003415 นางสาวกนกวรรณ พูลหนองกุง
62043003416 นางสาวแพรพิไล ศรีบุญเรืองฤทธ์ิ
62043003417 นางสาวรัชฎาภรณ� เจริญสุข
62043003418 นายธนบดี แซ<คู
62043003419 นางสาวณัฏฐนันท� ควะชาติ
62043003420 นายมนตรี เง<าสงค�
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62043003421 นางสาวปรียาดา สุทธิขันธ�
62043003422 นางสาวภัทรนันท� เหล<าหม้ัน
62043003423 นางสาวทิพย�วิมล ริดจันอัด
62043003424 นางสาวธนาพร ประทุมสาร
62043003425 นางสาวพรนภา เพ่ิมเพียร
62043003426 นายสาคร แซ<ย<าง
62043003427 นางสาวสุพัตรา บํารุงกิจ
62043003428 นายพฤษภา นาคศรีทา
62043003429 นายภมรินทร� พวงมาลา
62043003430 นางสาวนลิตา ผู9มีทรัพย�
62043003431 นางสาวบุลภรณ� น9อยพานิช
62043003432 นางสาวกนกพรรณ มานะวะ
62043003433 นางสาวภาณุมาศ มะลิทอง
62043003434 นางสาวกนกวรรณ เปรมชื่น
62043003435 นางสาวนภัสสร วงษ�คําหาญ
62043003436 นางสาวธัญญารัตน� ยอดพันธ�
62043003437 นางสาวศศิธร จิตรซ่ือ
62043003438 นางสาวศิรินุช ธงชัย
62043003439 นางสาวเบญจวรรณ นาสมนึก
62043003440 นางสาววทันยา ป3กษาศร
62043003441 นางเบญจวรรณ ส<านสม
62043003442 นางสาวมนันยา สุขศรี
62043003443 นางสาวสายสินธุ� ปานแก9ว
62043003444 นางสาวอัจฉราพรรณ ผลาเลิศ
62043003445 นางสาวปรายรัตน� สังวิบุตร
62043003446 นางสาววรรณิศา จูสิงห�
62043003447 นางสาวปริสา ประทุมมา
62043003448 นางสาวจิราพร สมาเดNะ
62043003449 นายธนภูมิ จิตตะพร
62043003450 นายวุฒิชัย วสุวิทย�
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62043003451 นางสาวเบญจมาศ ม่ังมีผล
62043003452 นางสาวจริยา มากคํา
62043003453 นางสาวอัญชลีพร สําเริง
62043003454 นางสาวอารยา อาจหาญ
62043003455 นางสาวจีระนันต� แจ9งกลาง
62043003456 นางสาวปวีณา อุดม
62043003457 นางสาววิราศิณี ดาวัลย�
62043003458 นายกฤติธี สุขสถาน
62043003459 นายคิริเมขล� โมกข�มงคลกุล
62043003460 นายธีรภัทร ทองอินทร�
62043003461 นางสาวกัญญารัตน� เวียงยา
62043003462 นายธนกานต� จันทร�ฟ3ก
62043003463 นางสาวโสภา บางประเสริฐ
62043003464 นางนารี มีชํานะ
62043003465 นายดนุรุจ สนหอม
62043003466 นายฐานิตร� แม9นศรี
62043003467 นางสาวเสาวลักษณ� อมรศิริโชค
62043003468 นางสาวสุภารัตน� แสงทอง
62043003469 นายนพวิทย� อภิชัยเฮงตระกูล
62043003470 นางสาวบงกชกร พุทธรักษา
62043003471 นางสาวทัศนีย�วรรณ สอนเมือง
62043003472 นายปรัชญา บุญสุข
62043003473 นายพรชัย ละห9อย
62043003474 นายกันตินันท� ภูพานใบ
62043003475 นางสาวสุพรรษา สว<างอารมณ�
62043003476 นางสาวพรพรหม พรหมสวัสด์ิ
62043003477 นายสวัสดิวัต เครือเสนา
62043003478 นางสาวชยาภรณ� อุไรพันธุ�
62043003479 นางสาวก่ิงกาญจนา ปะถานะ
62043003480 นายชยพฤกษ� กองจันทร�
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62043003481 นางสาวสุพัตรา ปาโสม
62043003482 นางจรัญญา สิทธิโชค
62043003483 นางสาวอรสา รักไร<
62043003484 นางสาวสุรีย�ฉาย ศิริชา
62043003485 นางสาวกาญจนา ภู<คล9าย
62043003486 นายวิโรจน� แก9วมหาวงค�
62043003487 นายกาญสิฐ ยอดวันดี
62043003488 นายปุณณภพ ใจเอื้อ
62043003489 นางสาวรุ<งนภา รอดอําพัน
62043003490 นางสาวกิตติมา เรศจะโป]ะ
62043003491 นางสาวพัทธิยาพร เขจรนิตย�
62043003492 นายไวพจน� น9อยหุ<น
62043003493 นายปDยวุฒิ มีสุข
62043003494 นางสาวนันทิชา บุดดา
62043003495 นางสาวพิมพ�ชนก ประมูลทรัพย�
62043003496 นางสาวเพียงฤทัย วิเศษกุล
62043003497 นางสาวป3ทมพร โพโต
62043003498 นายกิตติพงศ� วัชชพันธ�
62043003499 นายนคร เพียรประเสริฐ
62043003500 นางนิภาพร แสงสว<าง
62043003501 นายธีรพัฒน� ศรีแวงเขต
62043003502 นางสาวธญานี จับจิตร
62043003503 นางสาวธนภร วรรณทอง
62043003504 นางสาวกิตติมา จํารัสไว
62043003505 นายจิรศักด์ิ แก9วขาว
62043003506 นายกลวัชร เปTOยมศิริ
62043003507 นายชัยภัทร คํามีรักษ�
62043003508 นางสาวสุนิสา แพงแก9ว
62043003509 นางสาวจันทรา แก9วบัวหลวง
62043003510 นางอรอนงค� เอี่ยมสุคนธ�
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62043003511 นางสาวรื่นฤดี ดําเดิม
62043003512 นายประภัสร� ยวงเกตุ
62043003513 นางสาวสาวิตรี หงษ�สร9อย
62043003514 นางสาวกฤษณี ประยงค�เพ็ชร
62043003515 นางชลนภัส อินทรรุจิกุล
62043003516 นางสาวอารยา มณีเอี่ยม
62043003517 นายรัฐศาสตร� อุปชา
62043003518 นายพงศ�อริยพันธุ� ชากะสิก
62043003519 นายฉัตรชัย จันทร�หอม
62043003520 นางฉัตรวรินท� บุตรศรีด9วง
62043003521 นางสาวสุพิชา โสมประยูร
62043003522 นางสาวกมลพรรณ กิจสุวรรณ
62043003523 นางสาววิภาดา ลี้ต๋ี
62043003524 นายภัทรวัฒน� ฮวดจึง
62043003525 นางสาวพรชนก ทุงจันทร�
62043003526 นางสาวณัฏฐนิตย� สุขทอง
62043003527 นายศุภณัฐ เลี้ยวรุ<งโรจน�
62043003528 นางสาววิชาดา ดีใหม<
62043003529 นางสาวธัญชนก บรรณสาร
62043003530 นางสาวชนาธินาถ หมัดพวง
62043003531 นางสาวธนัสถา สมบูรณ�
62043003532 นายอนุศักด์ิ ขันธสิทธ์ิ
62043003533 นางสาวมาลี สีหาพงษ�
62043003534 นางสาววิภาณี วงศ�สม
62043003535 นางสาวเครือมาศ มารอด
62043003536 นายพนมวรรณ� ภูมี
62043003537 นางสาวจรรจิรา สิงห�ปอง
62043003538 นางสาวปางทิพย� สมประสงค�
62043003539 นางสาวอลิสา สามารถ
62043003540 นางสาวพรฤทัย วิสริส
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62043003541 นางสาววันทนา คีรีเดช
62043003542 นางสาวอุษณีษ� พินธุกรณ�
62043003543 นางสาวจิรัชญา โภชาคม
62043003544 นางสาวชฎารัตน� บรรธร
62043003545 นายภานุเดช เดชเรือง
62043003546 นางสาวอรวรรณ อรุณกิตติรัตน�
62043003547 นางสาวสโรชา โตคูณ
62043003548 นางสาวจริยา จันทพันธ�
62043003549 นายวงกต ชื่นชม
62043003550 นางสาวป3ทมา บุญเข่ือง
62043003551 นางสาวมนทิรา ชนินทร�โชดึก
62043003552 นายทศพร บุตรศรี
62043003553 นางวราภรณ� บันทับ
62043003554 นายอนุสรณ� ไชยจันทร�
62043003555 นางสาววราภรณ� ศรีนาคเอี้ยง
62043003556 นางสาวสุทธิลักษณ� บัววิชัย
62043003557 นายวิริยะ เจริญวัย
62043003558 นางสาวรุ<งอรุณ ประทุมทอง
62043003559 นางสาวพิชญนันท� พยัคฆ�สิงห�
62043003560 นางสาวณัฎฐนันท� สิงห�ธวัช
62043003561 นางสาวจินตนา สุดา
62043003562 ว<าที่ร9อยตรีคณิต สังข�กรทอง
62043003563 นางสาวป3ทมาวรรณ บุญโญประสิทธ์ิ
62043003564 นางสาวรัตติกา มฤดี
62043003565 นายสุทธิพันธ� ชินเทศ
62043003566 นางสาวจารุวรรณ สุขสนิท
62043003567 นางสาวณัฐิวรรณ เอี่ยมละม<อม
62043003568 นางสาวนัทดา ศรีวะเสาร�
62043003569 นางสาวชลิตา ศรีพรม
62043003570 นางสาวปุญยรัตน� คําใส
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62043003571 นางสาวรัตนาภรณ� คําศิล
62043003572 นางสาววิไลพร ชูชื่น
62043003573 นางสาววริยา สาระขันธ�
62043003574 นางสาวชนิกา ขุนทอง
62043003575 นายสุทธิโรจน� เตรียมพิทักษ�
62043003576 นายเอกพจน� เสาธงไชยคง
62043003577 นางสาวลัดดาวัลย� ภูจุธาตุ
62043003578 นางสาววันเพ็ญ บานกลีบ
62043003579 นางสาวนัฐฐา เรืองสุข
62043003580 นางสาวศรัญญา บุตรชุน
62043003581 นางสาวนัดดา ราชวิจิตร
62043003582 นางสาววิภูสนา สมุทรผ<อง
62043003583 นางสาวมัลลิกา พุทธสุวรรณ�
62043003584 นางสาวชลธิชา เรืองฤทธ์ิ
62043003585 นายณัฐภูมิ ทวีเปล<ง
62043003586 นางสาวปวริศา เรืองยงค�
62043003587 นายวุฒินันท� โคกเกษม
62043003588 นายดํารงค�ศักด์ิ ดีจริง
62043003589 นางสาวชฎารัตน� อุตสี
62043003590 นายมนัส พลศึก
62043003591 นางสาวพัณนิดา ขันติวิริยะพานิช
62043003592 นางสาวอัญชิตา บุญยืน
62043003593 นางสาวธนินธร ศึกษา
62043003594 นางสาวภาคตะวัน ศรีโมรา
62043003595 นายกิตติ อินทร�คุ9ม
62043003596 นางสาวแสงมณี นาวา
62043003597 นางสาวขนิษฐา มานะกิจ
62043003598 นางสาวปรารถนา ธนฤทธิมโนมัย
62043003599 นางสาวณัฐธิฎา โหตระกิตย�
62043003600 นายสุชนต� มาก
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62043003601 นายอภิเดช ภูผาเผย
62043003602 นางสาวนันทนา มุนินทร�นิมิตต�
62043003603 นางสาวศุภิสรา นามทอง
62043003604 นางสาวพิมพ�ลภัสชา พละศักด์ิ
62043003605 นางสาวพิชชาภา รุจิเทศ
62043003606 นายกิตติพงษ� เจินทํา
62043003607 นางสาวดารารัตน� อ<อนวงษ�
62043003608 นางสาวศันสนีย� จ9อยเสือร9าย
62043003609 นางสาวเพ็ญนภา แท<นมณี
62043003610 นายวรพงษ� เพชรบูรณ�
62043003611 นายกฤษฎ์ิดนัย หวลสันเทียะ
62043003612 นายวีระยุทธ จิตรดี
62043003613 นางสาวมาริษา อรรถาลํา
62043003614 นางนารีรัตน� ผิวอ9วน
62043003615 นางสาวพรชนก แก9วสํารวม
62043003616 นางสาวกิตติยา วงษ�แสง
62043003617 นางสาวสุพัชชา ช<างเกิด
62043003618 นายพิชิต จันทร�หอม
62043003619 นางสาวสุมิตตา ใจม่ัน
62043003620 นางสาวกุลสตรี แควสิงห�
62043003621 ว<าที่ ร.ต.ตรีรยา ศาลางาม
62043003622 ว<าที่ร9อยตรีเกรียงไกร เกล9าผม
62043003623 นางสาวสุภาพ เจริญรัตน�
62043003624 นางสาวสุรวี ศรีเมือง
62043003625 นายศุภนัย ผาเทพ
62043003626 นางสาววรัญญา แก9วมูลเนียม
62043003627 นายประสิทธ์ิ แก9วเกตุ
62043003628 นางสาวกัลยรัตน� จิตเพ็ง
62043003629 นางสาวธนัญญา งอกงาม
62043003630 นางสาวนิตยา ทองสอน
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62043003631 นายธีรภัทร นาครัตน�
62043003632 นางสาวนุชฉรา ธรรมลังกา
62043003633 นางสาวณภัทราชล คนดี
62043003634 นางสาวสุกัญญา สองแสง
62043003635 นางสาวดาริกา สาหมุด
62043003636 นางสาววศินี แก9วมาลา
62043003637 ว<าที่ ร.ต.หญิงนันทณี บํารุงนาม
62043003638 นายภาสกร อยู<ประยงค�
62043003639 นายวีระศักด์ิ คชเชนทร�
62043003640 นางสาวอรุณรัตน� วิชัยมงคล
62043003641 นางสาวสุธาสินี หาทรัพย�
62043003642 นางสาวโชติรส พงษ�สุวรรณ�
62043003643 นางสาวภัคชุดา อุตยานะ
62043003644 นายกวิน วงศ�แห<งมิตร
62043003645 นางสาวอัญชลี สุขจิตต�
62043003646 นางสาวจิดาภา ทองฤทธ์ิ
62043003647 นายจักรพงษ� ยอดจิตร
62043003648 นายอติกรณ� รุ<งขจรกลิ่น
62043003649 นายอดิศร พาลี
62043003650 นางสาวไข<ขวัญ ทุมพุฒิ
62043003651 นางกรวรรณ หวลลําพึง
62043003652 นางพวงพเยาว� พนาเวช
62043003653 นายสิรวิชญ� สิงคาลวณิช
62043003654 นางสาวปDยวดี บุญทีฆ�
62043003655 นางสาวกาญจนา ปะติเก
62043003656 นางสาวพัชนี ด9วงกูล
62043003657 นายธเนศ แก9วเนียม
62043003658 นายปราโมทย� จันทเตมีย�
62043003659 นายคมคริษฐ� อึ้งเจริญ
62043003660 นางสาวลภัสกร จรุวัฒนกุลชัย
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62043003661 นางสาววัชรี กระบวนพล
62043003662 นายนัฐพล แถลงศรี
62043003663 นางสาวอรระวี กระจะจ<าง
62043003664 นางสาวริ้วรุ9ง รักเกาะรุ9ง
62043003665 นางสาวขวัญฤทัย เกษหอม
62043003666 นางกรรจิรา เรืองศิลปX
62043003667 นางสาวนราภัทร สาระกูล
62043003668 นางสาวจิรัชญา จิตอักษร
62043003669 นายอภิชิต ทองแจ9ง
62043003670 นางสาวสุกัญญา เกตุสุริวงศ�
62043003671 นายพีรชัย ทัศศิริ
62043003672 นางสาวสุภาลินี ภักดี
62043003673 นางสาวกรชนก มูลบรรจง
62043003674 นางสาวปรานวาด เกียรติเจริญศิริ
62043003675 นางสรณ�นรี แก9วศรีกลาง
62043003676 นางสาวธนพรรษ ทิพยาวงษ�
62043003677 นายวีรยุทธ� หอมหุล
62043003678 นางสาวเยาวเรศ สินทรัพย�
62043003679 นางสาวเวณุกา ขุนเม<น
62043003680 นางสาวภัทราภรณ� พิทักษ�งามวงศ�
62043003681 นายชวัลวิทย� ด<านวิไลปDติกุล
62043003682 นางสาวศิวะพร อังคะจันทร�
62043003683 นายอรรตพล สุขปาน
62043003684 นางสาวเพ็ญวรรณ หลีประเสริฐ
62043003685 นางสาวศิรประภา แจ<มแจ9ง
62043003686 นางสาววรวรรณ นิติวงศ�สถิตย�
62043003687 นางสาวจิราพัชร นุชชมภู
62043003688 นางสาวจตุรพร วงษ�คําจิต
62043003689 นางสาวล้ํามณี ชะนะมา
62043003690 นางสาววรรณพร ศรีบัวบาน
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62043003691 นางสาวธนภรณ� ทีเหล็ก
62043003692 นางสาวฉัตรสุดา วงศ�ซ้ิม
62043003693 นายธีรพัฒน� ยืนยง
62043003694 นางสาวนฤมล แก9วบุตรดี
62043003695 นายอํานวยโชค ภูมิวาลย�
62043003696 นายพุฒิพงค� วงศ�เพชรชัย
62043003697 นางสาวปDยพร ชุติมันตานนท�
62043003698 นางสาวพรทิพย� มานะชีพ
62043003699 นางสาววชิราภรณ� โคกแดง
62043003700 นายธวัชชัย แก9วสาระพัตนึก
62043003701 นายเอกราช แก9วสมนึก
62043003702 นายอุสเซ็ง มะแตฮะ
62043003703 นายณัฐภัทร ริ่มไทยสงค�
62043003704 ว<าที่ร.ตธนพัฒน� ชินพงศ�
62043003705 นางสาวมินทร�ลดา ชนะกุลนัทธพงศ�
62043003706 นายวราพงษ� บุญประเสริฐ
62043003707 นางสาวปDยะรัตน� เช9าวันดี
62043003708 นางสาวชนิตา อ<างรัมย�
62043003709 นายสุพรชัย แก9ววิรัช
62043003710 นางสาวกชกร กรดหนู
62043003711 นางสาวมัณฑนา เปงป3น
62043003712 นายภมร ทองยัง
62043003713 นางสาวณัฐพร ด<านทิม
62043003714 นายสุรพันธ� ทันอินทรอาจ
62043003715 นางสาววริศรา พิมพา
62043003716 สิบตํารวจโทสกล อินทร�ไกร
62043003717 นายเอกพันธุ� บําเพ็ญ
62043003718 นางสาวธีรภรณ� เรืองสวัสด์ิ
62043003719 นางสาวธนสิริ ทาบ9านฆ9อง
62043003720 นายธนากร เกลี้ยงชน
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62043003721 นายศุภศักด์ิ จันทร�ลอย
62043003722 นายอดิศักด์ิ ใฝ!กระจายทรัพย�
62043003723 นางสาวจันทิรา เทียนเทศ
62043003724 นายธงชัย หาญจังหรีด
62043003725 นายบุญญรัตน� จันทร�ไตร
62043003726 นายอภิชาติ ทิพย�โอสถ
62043003727 นางสาวรวีวรรณ ดีแปMน
62043003728 นางสาวสุพัตรา ร<มไทร
62043003729 นายวิทยา จิตจง
62043003730 นางสาวกมลทิพย� ไสยะราม
62043003731 นางสาวพัชรีภรณ� กันศัสตราชัยศรี
62043003732 นายพงศกร สมบัติพิบูลย�
62043003733 นายพัชรินทร� หลวงคํา
62043003734 นางสาวธนภรณ� คีรีตNะ
62043003735 นางสาวสริญญา วันดีราช
62043003736 นางสาวศิริพร ชํานาญช<าง
62043003737 นางสาวสุธิดา จําปาสี
62043003738 นางสาวกนกวรรณ ขุนเหล็ง
62043003739 นางสาวกาญจนา ห<วงตุ<น
62043003740 นางสาวสุภาวดี จงกลม
62043003741 นางสาวกรรณิการ� ยอดทอง
62043003742 นางสาวธันย�ชนก กุลละวณิชย�
62043003743 นางสาวปDOยธิดา นามจุมจัง
62043003744 นางสาวนรีรัตน� อินทร�เจริญ
62043003745 นางสาวรุ<งนภา ชานุวัฒน�
62043003746 นางสาววรรณภร คณานับ
62043003747 นางสาววิมลมาศ ประดา
62043003748 นางสาวปรารถนา หนุนกอน
62043003749 นางสาวศรีวรรณา นาทวิชัย
62043003750 นายศรศักด์ิ พานจันทร�
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62043003751 นายจิรายุส บัวพราช
62043003752 นายมานะชัย แพรสี
62043003753 นางสาวจิราภรณ� สมมล
62043003754 นางวัชราภรณ� บุตรศรีภูมิ
62043003755 นางสาวชนากานต� ขันโททอง
62043003756 นางสาวนันทวดี มงคลศิลา
62043003757 นางสาวพรนิภา ยังเจริญ
62043003758 นายวุฒิชัย เหล<าแสงไทย
62043003759 นางสาวศวิตา ภู<พร9อมพันธุ�
62043003760 นางสาวดาวรุ<ง เยาวกูล
62043003761 นางสาวปรียารัตน� โรจน�โยธินพิพัฒน�
62043003762 นายธีรพัตน� เรียมศรี
62043003763 นางสาวพรหมพร ดอนผา
62043003764 นายธนากร คําภิระ
62043003765 นางสาวภาวิตา คงพากเพียร
62043003766 นางสาวธัชพรรณ จันทร�หอม
62043003767 นางสาวสุภาภรณ� หม่ืนกล9า
62043003768 นางสาวจุฬาลักษณ� พรหมบุญทอง
62043003769 นางสาวนุชจรี คงลอย
62043003770 นางสาวอรวลัญช� สุมลฑา
62043003771 นายธีรภัทร แสงภักดี
62043003772 นางสาวพันธ�เครือ อุดมบัว
62043003773 นางสาวมสารัศม� บุญมา
62043003774 นายเพ็ชรดํารงค� พัดสอน
62043003775 นางสาวกิตติญาภรณ� ภู<โตNะยา
62043003776 นางสาวธันยากร สรวมประคํา
62043003777 นางสาวเพ็ญจันทร� อ<อนน<วม
62043003778 นางสาวอรุณรัตน� ป3สสาราช
62043003779 นางสาวฟองกุล ผลิเจริญผล
62043003780 นายกิตติพัฒน� พ<วงมาลี
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62043003781 นายศุภกร วิเศษสิงห�
62043003782 นางสาวสุทธิณี แสนแก9ว
62043003783 นางสาวกาญจนา สาอุตม�
62043003784 นางสาวน้ําทิพย� แซ<ม9า
62043003785 นายนฤนาท ม<วงไทย
62043003786 นางสาวมาลี วงศ�แก9ว
62043003787 นางสาววรรณวิศา อาจวิชัย
62043003788 นางภัทรานี กาญจนะรัตน�
62043003789 นางสาวสุพรรษา วงศ�สามารถ
62043003790 นางสาวสุธิตา หลิวเชิงกุล
62043003791 นางสาวมาริษา เพชรเวียง
62043003792 นางสาวหทัยนันท� จันทร�บุญแก9ว
62043003793 นางสา จ๋ิวประดิษฐ�กุล
62043003794 นายศักรินทร� หนูนุ<ม
62043003795 นางสาวณิชากร เทียนเสม
62043003796 นางสาวดวงกมล คงคาหลวง
62043003797 นางสาวภัทรพร ครุฑสุธา
62043003798 นางสาวภัทรกร บุญสิทธ์ิ
62043003799 นางสาวภวิกา ปDOนรัมย�
62043003800 นางสาวอรพรรณ ยุ9นพันธ�
62043003801 นายธวัชชัย ศรีบุรมย�
62043003802 นางสาวจตุพร พรมมะทา
62043003803 นางสาวชุลีพร ฤทธิโยธิน
62043003804 นางสาวณัฐพร คอมสูงเนิน
62043003805 นางสาวกุลยา นันตา
62043003806 นางสาวกาญจนา ไกรเดช
62043003807 นางฐิตา จําเนียรสุขสกุล
62043003808 นายเขตอุดม สูติวราพันธ�
62043003809 นางสาวโชติกา ทองศรีสุข
62043003810 นายเอกสิทธ์ิ แก9วจรัส
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62043003811 นางสาวพัชรี เสนาวงศ�
62043003812 นางสาวสุวัสสา เสริมศิลปX
62043003813 นางสาวอัจฉรา ม่ันกลิ่น
62043003814 นางสาวดวงกมล คงสม
62043003815 นางสาวสุชาดา ชื่นชม
62043003816 นายวรเทพ นากเกิด
62043003817 นางสาวจีรารัตน� สีลาทอง
62043003818 นางสาววันวิสาข� ขําดี
62043003819 นายปราโมทย� ใยย่ังยืน
62043003820 นางสาวนาถนภา เต็มลา
62043003821 นางสาวญาณิศฌาน� ชะเอมทอง
62043003822 นางสาวอัญชลี นิลรัศมี
62043003823 นางสาวจีรนุช คมขํา
62043003824 นางสาวดาริน พลเหิม
62043003825 นางสาวเพชรรัตน� ศรีษเกตุ
62043003826 นางสาววาสนา ทําดี
62043003827 นางสาวจิรัชญา สังข�ทอง
62043003828 นางสาวปาริฉัตร ช<างชุบ
62043003829 นายสุรเดช ตีรวัฒนประภา
62043003830 นายนพวิชญ� ทองหอม
62043003831 นายธีรณัฐ สุขผ<อง
62043003832 นายวสันต� วรฮาด
62043003833 นายประธีปโชติ อุณหศิริพร
62043003834 นายปฐมทัต หอมศรีประเสริฐ
62043003835 นางสาวนริศรา จงพันนิมิต
62043003836 นายนิรุตต� คําลํา
62043003837 นายบัลลังค� พูลสิน
62043003838 นางสาวสุธาทิพย� อินทรา
62043003839 นายศักรินทร� กุณวัน
62043003840 นางอรวรรณ ป3ตตานี
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62043003841 นางสาวป3ทมา เทพวงศ�ษา
62043003842 นางสาวณิชากร นาคพูล
62043003843 นางสาวฉันทิศา ปลิวมา
62043003844 นายวัชรพงษ� ซาสอนตา
62043003845 นายชิณกร แก9วสีหา
62043003846 นางสาวสุทธิษา บาลี
62043003847 นางสาวกนกกร มือเสือ
62043003848 นางสาวจิราภรณ� แซ<ป3ง
62043003849 นางสาวพิมพิกา มานะพงศ�
62043003850 นางสาวหนึ่งฤทัย อภิบาล
62043003851 นางสาวสุภาวดี ปรีชาชน
62043003852 จ.ส.ต.กิจจา ชัยศรี
62043003853 นางสาวเพ็ญพิชชา เพ่ิมนาม
62043003854 นายอาคม ยางนอก
62043003855 นางสาวบุญญิสา เฟVOองสํารวจ
62043003856 นางสาวณัฐชา เศวตรัตนเสถียร
62043003857 นางสาวปDยะนุช โกศิริ
62043003858 นายชัชวาล ดีลุน
62043003859 นายณัฐพล คชภักดี
62043003860 นางสาวณัฎฐา ชุมวิสูตร
62043003861 นายภูวิช พรรณวงศ�
62043003862 นางสาวทิพย�สุดา จินดานนท�
62043003863 นางสาวพัชรฎา ตันติตระกูล
62043003864 นางสาววันรวี คนม่ัน
62043003865 นายอติชาติ แพรสี
62043003866 นางสาววรรณวิสา มีกลิ่นหอม
62043003867 นางสาวชนิสรา แสงสว<าง
62043003868 นางสาวปรียานาถ เต<ารั้ง
62043003869 นางสาวพรนภัส วังคีรี
62043003870 นางสาวอมรรัตน� ศรีศักดา
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62043003871 นางสาวปDยพร จิระวัชชะนานนท�
62043003872 นายปองพล ยอดทอง
62043003873 นางสาวสกุลตรา บุญทัน
62043003874 นางสาวจุไรรัตน� เจริญผล
62043003875 นางสาวธัญญารัตน� รัตนะ
62043003876 นายณัทฐพนธ� บุญรอด
62043003877 นางสาวจุฑามาศ จีนา
62043003878 นางสาวภัคจิราพร กระทุ<มนอก
62043003879 นายสุริยะ เสนากลาง
62043003880 นายอดิศร แก9วจุฑามณี
62043003881 นางธิดารัตน� สะวันนา
62043003882 นางสาววราภรณ� สุขทุม
62043003883 นางสาวพรรณธิดา สืบศรี
62043003884 นายวรวุฒิ คําศรี
62043003885 นางสาวเมษรา วิชัยดิษฐ�
62043003886 นางสาวอัจฉรา ธรรมวงค�
62043003887 นางสาวจิรนันท� ผลศิริ
62043003888 นางสาวบุญสิตา ทุมทอง
62043003889 นางสาวประวีณยา สุขมาก
62043003890 นางสาวกชธัญ อ9นยะ
62043003891 นางสาวกนกอร คําโสภา
62043003892 นางสาวกรรณิการ� กZาเงิน
62043003893 นายพยุงศักด์ิ เดชกําจร
62043003894 นายวิชาญ ทําประโยชน�
62043003895 นายณัฏฐชัย วงศ�ทอง
62043003896 นางสาวชุติมณฑน� ตันติวาณิชกิจ
62043003897 นางสาวจันจิรา โพยนอก
62043003898 นายศุภฤกษ� สาสะเดาะห�
62043003899 นายนติกร แก9วขาว
62043003900 นายธีระศักด์ิ รักหนู
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62043003901 นายสราวุธ ขําดี
62043003902 นางสาวสิริวิมล หงษ�คําพา
62043003903 นายย่ิงยศ พ่ึงแพง
62043003904 นายธนพล สะตะโชติ
62043003905 นางสาวขอพรชนก วัฒนศิริ
62043003906 นางสาวณัฐพัชญ� ศรีขวัญ
62043003907 นางสาวชุติมา นุชพงษ�
62043003908 นางสาววาณิชย� แก9วรักษา
62043003909 นางสาวปวรรณ แซ<ต้ัง
62043003910 นายสุพัฒน� มณีสินธุ�
62043003911 นางสาวเพ็ญพิมล กองสิทธิผล
62043003912 นางสาวศศิธร ภู<ระย9า
62043003913 นางสาวพรศิริ อนงค�พร
62043003914 นางสาวเจนจิรา ศรีสุริยจันทร�
62043003915 นายชญันโต มาลา
62043003916 นางสาวศรัญญา ชัยสิทธ์ิ
62043003917 นายนิรวิทธ� สุขสมศักด์ิ
62043003918 นายอรุณ จันทร�ฉาย
62043003919 นางสาวกมลพรรณ การะเกตุ
62043003920 นางสาวประไพ คําพิละ
62043003921 นายชาตรี พรหมประเสริฐ
62043003922 นางสาวสุมนา แอนโก
62043003923 นายวรพจน� สัมป3นณา
62043003924 นางสาวมัลลิกา มะธิปDไข
62043003925 นางสาวพูลสุข บุญเฮ9า
62043003926 นางสาวชนิตา ตะเภา
62043003927 นายภูวดล สว<างการ
62043003928 นายกฤษณะ ภาวศุทธิวงศ�
62043003929 นางสาวศตพร ชบาศรี
62043003930 นางสาวรุจิรดา กรุพิมาย

หน9า 131 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043003931 นายธนวัฒน� วงษ�สวรรค�
62043003932 นางสาวกานต�พิชชา ขําม่ัน
62043003933 นางธีรดา ศรีวิรัตน�
62043003934 นายณัฐพล มาฆะพงษ�
62043003935 นายธนภัทร เสาธงใหญ<
62043003936 นางอ9อมฤทัย ชื่นบาน
62043003937 นางสาวเบญจรงค� เรืองศิลปX
62043003938 นายตรีติยะ เอื้อเจริญ
62043003939 นายวิเชียร แสงคํา
62043003940 นางสาวลดามาศ สุนทรานนท�
62043003941 นางสาววรรณกร จันทร�บัว
62043003942 นางสาวศศิธร ยอดแย9ม
62043003943 นางสาวกานติมา ศรีใส
62043003944 นางสาวประกายกาญจน� กลัดรุ<ง
62043003945 นางสาวอรสา รอดวงค�ศา
62043003946 นายบุณยทัต ตันเจริญ
62043003947 นางสาวรุ<งอรุณ พูลผล
62043003948 นางสาวสุรีรัตน� แซ<ลี้
62043003949 นางสาวญานิกา ศิวะลีราวิลาศ
62043003950 นางสาวธนิดา ศรีบุรินทร�
62043003951 นางสาวศุภากร สุดเลิศ
62043003952 นางสาวปDรัญญา กันยานวน
62043003953 นางสาวปาณิสรา วงษ�วาน
62043003954 นางสาวเฌอฟMา ตรีเดชี
62043003955 นางสาววศมน จวนรุ<ง
62043003956 นางสาวกัลยรัตน� สุนทรชัยนาคแสง
62043003957 นางสาวศิริกุล อรุณรุ<งเรือง
62043003958 นางสาวสุปราณี กองทัพ
62043003959 นางสาววีระรักษ� อมรึก
62043003960 นางสาวเมธาวี ภู<สว<าง
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62043003961 นายกฤษณะ โพธ์ิเขียว
62043003962 นางสาวศันสนีย� เกิดเอี่ยม
62043003963 นายทชภณ ดรุณพันธ�
62043003964 นางสาวธารินี พันธ�เพียร
62043003965 นายจุฑาพงษ� แสนไชย
62043003966 นางสาวจงรัก ม9าเทศ
62043003967 นางสาวเก9าไพลิน เสือประเสริฐ
62043003968 นางสาวสิรินดา เจริญศักด์ิ
62043003969 นางสาวขัตติยา สมานทอง
62043003970 นางสาวบุษรากรณ� กุดนาน9อย
62043003971 นางสาวธนัชพร อ9มสงคราม
62043003972 นางสุกัญญา ซอเฮง
62043003973 นายธัช ประกิตสุวรรณ
62043003974 นางสาวอัญชลีพร เทียงเป
62043003975 นายภาณุพงศ� เพชรประเสริฐ
62043003976 นางสาวธีรพันธุ� ชูเชิด
62043003977 นางสาวจันทรรัตน� เมฆโสภณ
62043003978 นางสาวกัญญาวีร� คุณพระเมตตา
62043003979 นางสาวกรรณิกา อาจบํารุง
62043003980 นายลุกมาน รานิงปะออ
62043003981 นางสาวพัชยา ทวีแสง
62043003982 นางสาวอรเกศภาคย� ขันทอง
62043003983 นายโชคชัย โดยอาษา
62043003984 ว<าที่ร9อยตรีสรภัค ดีสม
62043003985 นางสาวกมลวรรณ นักบุญ
62043003986 นางสาวชนกานต� ใหม<ปDยะ
62043003987 นางสาวอนุสรา อุทุมพันธ�
62043003988 นางสาวศศิธร แก9วคําฟู
62043003989 นางสาวอุทัยวรรณ เสริฐจําเริญ
62043003990 นายสรวิชญ� เอมอิ่ม
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62043003991 นางสาวเพ็ญโพยม ชัยฤทธ์ิ
62043003992 นางสาวนวพร สุนทโร
62043003993 นางสาวรําไพพรรณ พิมจันทร�
62043003994 นางสาววณิภา วรรณสาร
62043003995 นางสาวกฤษธญานันต� ชํานาญกิจ
62043003996 นางสาวนิตยาพร พันชํานาญ
62043003997 นายสุรศักด์ิ แฝงเมือง
62043003998 นายสิรภพ คชสิทธ์ิ
62043003999 นางสาวเจนจิรา จักร�แก9ว
62043004000 นายวิชาญ การพิมาย
62043004001 นางสาวภาวิต มณีรัตนดําเกิง
62043004002 นายวิบูลย�พงศ� ซ่ือสัตย�
62043004003 นางสาวเจนจิรา รัตนะ
62043004004 นางสาวศุภากร ชัยเชื้อ
62043004005 นายวุฒิชัย ปะติทานะโต
62043004006 นางสาวภัทราพร อ<วมพันธ�
62043004007 นางสาวพัชร�ประภา ไชยทอง
62043004008 นายศักด์ิเดช ด9วงกูล
62043004009 นางสาวเรือนแก9ว ภูดินทราย
62043004010 นายวิโรจน� ไฉ<เจียว
62043004011 นางสาวกรองกมล เอี้ยวแซ
62043004012 นางสาวศิรินภา สุตโสม
62043004013 นายธนาพล ปาละสุวรรณ
62043004014 นายอนันตชัย ดอกไม9
62043004015 นางสาวมัณฑนา การสง<า
62043004016 นางราตรี ครองราษฎร�
62043004017 นางสาวชุติมา จิตรจําลอง
62043004018 นางสาวอรพรรณ มาลัย
62043004019 นางสาวธนพร สองสี
62043004020 นางสาวพรรณวิกา อุ<นแอบ
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62043004021 นางสาวสิรินดา ตNอดแก9ว
62043004022 นายอดิศร เอมทิพย�
62043004023 นางสาวบุปผา ทัศนีย�ประภากร
62043004024 นางสาวกนกวรรณ สมญาประเสริฐ
62043004025 นางสาวแสงมณี อู<ศิริ
62043004026 นางสาวเพ็ญนภา มากสังข�
62043004027 นางสาวกรรณิการ� จันธฤชา
62043004028 นายประพัฒน� บัวงาม
62043004029 นางสาวพัชรี หนูงาม
62043004030 นางสาวจิตรลดา ลําใย
62043004031 นายอนันตชัย รัตนกาญจน�
62043004032 นางสาวภณิตา ศรีเหรา
62043004033 นางสาวอรวรรณ โสภณเจริญสุข
62043004034 นางสาวสาวิตรี สุนาวี
62043004035 นางอัมรัตน� ประสิทธิหัตถ�
62043004036 นายอโณทัย อุตทะสิงห�
62043004037 นางสาววรรณธิชา พงษ�สุวรรณ
62043004038 นางสาวจีรพร ชมภู
62043004039 นางศิริณลดา วัชระกิจกุล
62043004040 นางสาวนันทวัน พ<วงรอด
62043004041 นางสาวจิรวดี เฉลยทิพย�
62043004042 นายจักรวรรดิ อิ่มพรหม
62043004043 นางสาวละอองดาว สืบเพ็ง
62043004044 นายเดชาธร สายจีน
62043004045 นายสรวิศิษฏ� อุกา
62043004046 นางสาวสุกานดา พอใจ
62043004047 นางสาวอรวรรณ แสงเพ็ชร�
62043004048 นางสาวสุดาพร สมภาพสิงห�
62043004049 นายเอกพล เพ็งแจ<ม
62043004050 นางสาวณัฐริกา โตNะมีนา
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62043004051 นางสาวปนัดดา เขตร�หลุมข9าว
62043004052 นางสาวนุชธิดา โยคะกุล
62043004053 นางสาวกุลวดี ศรีภักดี
62043004054 นางสาวรัตนาวลี ด9วงป3นตา
62043004055 นางสาวพรเพ็ญ สว<างอารมณ�
62043004056 นายฐาปนัท ภิรมย�
62043004057 นายพีรฐาวัฒน� เพชรนวล
62043004058 นางสาวสุศฤงคาร คงศิลปX
62043004059 นางสาวฐิตาภา กาวิโล
62043004060 นางสาวศรสวรรค� ไชยวงค�ทอง
62043004061 นายหิรัญ สุริวงศ�
62043004062 นางสาวสุรีย�พร จาตุรงค�
62043004063 นายเอกสิทธ์ิ พรามกุล
62043004064 นางสาวภัทธียา วงษ�คําจันทร�
62043004065 นางสาวนณัฏฐ�พัชชา นาวาล<อง
62043004066 นางสาวบุหงา พระพล
62043004067 นางสาวณฐมน ธนนัฐกุล
62043004068 นายยศนันท� สุขชูชัยเจริญ
62043004069 นายสิริชัย นามพรม
62043004070 นางสาวอาภากร อินละมัย
62043004071 นางสาวน้ําฝน น<าชม
62043004072 นายจิรวัฒน� ชินวุฒิโรจน�
62043004073 นางสาวสุณิสา ชัยประภา
62043004074 นางสาวสาลิกา หยังสู
62043004075 นางสาวชัชฎา ชุนิวารวัฒน�
62043004076 นายประสงค� เจริญสุข
62043004077 นางสาวจันจิรา สุขสถิตย�
62043004078 นายจีรวัฒน� พันเดช
62043004079 นางสาวพิชญานุช วงศ�ชารี
62043004080 นางสาวฐิติพร ละมูล
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62043004081 นางสาวชลิดา กัณหาชาลี
62043004082 นางสาวนิลาวัลย� สุขขาว
62043004083 นายวิศิษฏ� แต9ไพบูลย�
62043004084 นายอธิพงษ� คําสนิท
62043004085 นายศิวะ ศรีน9อย
62043004086 นางสาวทิพย�วรรณ ตุ9มวัฒนะ
62043004087 นางสาวเปรมฤดี เศรษฐรักษา
62043004088 นางสาวนวพร อังคะโส
62043004089 นางสาวภัทรวรรณ ปะระใจ
62043004090 นางสาววรรษวรรณ เหลืองขม้ิน
62043004091 นายปDยะพงษ� เอื้อการณ�
62043004092 นางสาวเบญจวรรณ รูปงาม
62043004093 นางสาวอัญชลี ทัศนมณเฑียร
62043004094 นางสาวสุธิมนต� ทองประมูล
62043004095 นายธีร�วาท� เมธีสุวรดิษฐ�
62043004096 นายทศพล ทองดี
62043004097 นางสาวภัสนันท� หม่ืนไธสง
62043004098 นางสาวชนากาญจน� สมาคม
62043004099 นางสาวกัญญารัตน� องค�สุนทร
62043004100 นางสาวอภิชญา ทองแก9ว
62043004101 ว<าที่ ร.ต.อภิชาติ ปริษาวงศ�
62043004102 นางสาวทรงพร ภูทองเงิน
62043004103 นายฐิติพงศ� คารวะสมบัติ
62043004104 นางสาวสุรีพร โรจนวิภาต
62043004105 นางสาวปวีณา มุทะระพัฒน�
62043004106 นางสาวอําไพ อมรเวชกิจ
62043004107 นางสาววริศรา พัฒนาเสวิน
62043004108 นางสาวพิชชานันท� รัตนวงทองคํา
62043004109 นางสาวป3จจาศิริ เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62043004110 นายชวลิต บุญวงษ�
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62043004111 นางสาวขนิษฐา นาคพล
62043004112 นายฉัตรชัย ติณสุทธิ
62043004113 นางสาวนทัชชา มาเห็ม
62043004114 นางสาวกนกวรรณ บุญมา
62043004115 นางสาวพิชญา ธนฤทธิมโนมัย
62043004116 นางสาวธารารัตน� ศรีเพชรพูล
62043004117 นางสาวนวลผ<อง บุญเนือง
62043004118 นางสาวสุรัตน�จนี อินทรจักร
62043004119 นางสาวชยานันท� เพชรโชคชัย
62043004120 นางสาวนิสารัตน� เพ็ชรรื่น
62043004121 นายศุภฤกษ� เดชกุล
62043004122 นางสาวปDยวรรณ สุขาพันธ�
62043004123 นางสาวหัทยา ดอกคํา
62043004124 นางสาวทิพย�วรรณ บุญรอด
62043004125 นางสาวพุศดี ธรรมวิเศษ
62043004126 นางสาวปณิตา โนรีราษฎร�
62043004127 นายถนอมศักด์ิ พงษ�ช9างอยู<
62043004128 นางสาวประกายดาว นาบํารุง
62043004129 นายภัทรพล นวมทอง
62043004130 นายตฤณพงษ� ทับทิมสี
62043004131 นางสาวคนธวัลย� สุริยาวงศ�
62043004132 นางสาววรรณพร สุวรรณเกตุ
62043004133 นางสาวเบญจรัตน� เกตุรัตน�
62043004134 นายอัครพล ปาณะวร
62043004135 นางสาวศรีสุวรรณ ปะปMาน
62043004136 นายกิติกรณ� ภิญโญภากร
62043004137 นางสาวสุภานัน ทองอ<วม
62043004138 นางสาวจันทร�จิรา แก9วบํารุง
62043004139 นายปรมินทร� ลิมปนวัสส�
62043004140 นางสาวคริสมาส กรรณรงค�
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62043004141 นางสาวพัทธ�ธีรา เพ็ชร�รัตน�
62043004142 นางสาวธนพร เอมฤกษ�
62043004143 นายประพันธ� เจียเจริญ
62043004144 นายอานนท� กลั่นกลอน
62043004145 นางสาววิวาห� บุตรพุ<ม
62043004146 นายวัชระ ประดุจพรม
62043004147 นางสาวเพ็ญประภา กอจันทร�
62043004148 นางสาวปภาวดี ปDยะกุลดํารง
62043004149 นางสาวศศลักษณ� แก9วทองคํา
62043004150 นายสิงหา ฉัยยา
62043004151 นางสาวกฤติยาพร อินทร�พงษ�นุวัฒน�
62043004152 นางสาวพิชนันท� เงางาม
62043004153 นายภาคภูมิ สินธ�ชัย
62043004154 นางสาวชลิดา จุ<นเจริญ
62043004155 นางสาวรจิตรา ปDตบุตร
62043004156 นายชนะวิทย� วรรณทอง
62043004157 นางสาวจิราภรณ� กันกะเสน
62043004158 นางสาวพิชามญชุ� เหมือนศรี
62043004159 นางสาวอนุสรา สมนึก
62043004160 นายสิทธิพงษ� พรหมแก9ว
62043004161 นางสาวชนกนันท� หอมสวรรค�
62043004162 นางณิชาภัทร สันติศิริ
62043004163 นางสาวประภาพร น9อยหาด
62043004164 นางสาวดารานาถ ภูมิภาค
62043004165 นายศุภลักษณ� บัวที
62043004166 จ<าสิบเอกทรงวุฒิ ลุนใต9
62043004167 นางสาวดวงนพร ม<วงขาว
62043004168 นางสาวปรียานุช ชุณหคันธรส
62043004169 นางสาวดวงกมล แก9วกลาง
62043004170 นางสาวเพ็ญผกา ปานปDOน
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62043004171 จ<าอากาศเอกภานุเดช มาประชุม
62043004172 นางสาวป3ทมพร แก9วแกมแข
62043004173 นางสาวสหัทยา สีดาพันธ�
62043004174 นางสาวจิราภรณ� บัวเทศ
62043004175 นางสาวณฐมน แย9มม่ังมี
62043004176 นางสาวลัทธวรรณ คะวิลัย
62043004177 นางสาวสิริวิมล ด<านนคร
62043004178 นายสราวุฒิ บุญส<ง
62043004179 นางสาวสุกัญญา พลายวัน
62043004180 นางสาววิจิตรา ชุมประเสริฐ
62043004181 นางสาวเสาวลักษณ� คําพัฒน�
62043004182 นางสาวกฤษณา จันทะคูณ
62043004183 นางสาวศิรินันท� มัคคที
62043004184 นางสาวจารุภา บุบผาชาติ
62043004185 นายสักการ ไก<แก9ว
62043004186 นายชัยสิทธ์ิ ตระการพงษ�
62043004187 นายธนาดล วรรณพิรุณ
62043004188 นายวิชญะ ฉวีกุลรัตน�
62043004189 นางสาวบุษกรณ� บัวมาศ
62043004190 นางสาวอารีรัตน� ระพีแสง
62043004191 นายวรท วุฒิศาสน�โสภณ
62043004192 นางสาววิชชุดา พรมมาวัน
62043004193 นายสุทธิพงษ� ประทุมวี
62043004194 นายคมกริช ประกาศ
62043004195 นางสาวอัมพร มากเจริญ
62043004196 นายชิษณุพงศ� แสงบัวเผื่อนวรา
62043004197 นางสาวสุธาสินี ศรศรี
62043004198 นายวีระ หรูรัตนสิน
62043004199 นางสาวโกมลชนก ผลาหาญ
62043004200 นางสาวสุภาพร กุลสารี
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62043004201 นางสาวจารุวรรณ ประจันบาน
62043004202 นายธีระ ขวัญสุข
62043004203 นางสาวกุลธิดา เกศกะงาม
62043004204 นางสาวสาธิตา ไชยชมพู
62043004205 นายบัญญัติ ม<วงพา
62043004206 นายจาตุรณ สามแก9ว
62043004207 นางสาวพิชญา วิบูลเพชรดี
62043004208 นายเขตศักด์ิ เดชสุวรรณ�
62043004209 นายธเนศ หงษ�วะชิน
62043004210 นางสาวกฤษณา ละม่ังทอง
62043004211 นางสาวทิพยาภรณ� สําแดงสี
62043004212 นางสาวพุทธชาด นงค�พรหมมา
62043004213 นางสาวประภัสสร โมสูงเนิน
62043004214 นางสาวสุชาดา พูลเวช
62043004215 นางสาวอุไรพร กันหานุ
62043004216 นายมนตรี คําทอง
62043004217 นางสาวพิไลวรรณ นงลักษณ�
62043004218 นางสาวพรวลัญช� หมวดเหล็ก
62043004219 นายธีรวุฒิ รักษากลิ่น
62043004220 นายเจริญชัย เฮียงหลี
62043004221 นางสาวนันท�มนัส อัศวเทวินทร�
62043004222 นางสาวภารณี รักษาสุข
62043004223 นางวัชรี โฉมทะนงค�
62043004224 นางสาวจามรี บุญเหลือม
62043004225 นางสาวนูรียะ มะฉุ
62043004226 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยอุดม
62043004227 นางสาวอภิษฎา วาทีทอง
62043004228 นางสาวอรอนงค� เซอแลน
62043004229 นางสาวธัญญลักษณ� ลักษณ�บวรวงศ�
62043004230 นางสาวกรรทิมา ศรีตระกูล
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62043004231 นางสาวศุภาวิณี บังเกิดสุข
62043004232 นางสาวพิชญา จําปTขาว
62043004233 นางสาวสุภนา บุญทํา
62043004234 นายจักรภัทร บริสัย
62043004235 นายส<งสุข นิลป3ทมานนท�
62043004236 นางสาวดาลีลNะห� ยูนุN
62043004237 นางสาวขวัญฤดี ชาวชะไว
62043004238 นางสาวนาตยา กอบธัญกิจ
62043004239 นายอรุณ ธรรมสงฆ�
62043004240 นางสาวประชาใส ศรีนุ9ย
62043004241 นางสาวรุจิราพร ธรรมศร
62043004242 นางสาวทัณฑิกา ทิมศรี
62043004243 นายณัฐภัทร โหงวเกิด
62043004244 นางสาวพรพรรณ ม<วงแจ<ม
62043004245 นางสาวยุวดี ดวงแสง
62043004246 นายพรหมชาติ กล่ําแก9ว
62043004247 นางสาวประภารัตน� หัวหน9าราษฎร�
62043004248 นายอานนท� หัสโสNะ
62043004249 นายกฤษณะ ของนา
62043004250 นางสาวณันฑภัค บัวขวัญ
62043004251 นายธนพล สุขสบาย
62043004252 นางสาวนพรัตน� จันทร�ไพร
62043004253 นางสาวสุธีรา ชูแก9ว
62043004254 นางสาวโสรยา สังข�มงคล
62043004255 นางสาวจุฑามาศ ศิริวนสกุล
62043004256 นางสาวกมลฐิติ รุ<งเรืองจริยา
62043004257 นายนาวี กูลศิริ
62043004258 นางสาวจรรยา อรัณยะนาค
62043004259 นายอดิศร สมัครพันธ�
62043004260 นางสาวนิรมล แก9วมะณี
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62043004261 นางสาวปDลันธณา ม่ิงขวัญ
62043004262 นายวรุต พงษ�ศร
62043004263 นางจันทร�สุดา ใจวรรณ
62043004264 นางสาวจุฑามาศ อินทรสุวรรณ
62043004265 นายอําพล รัตนโคตร
62043004266 นายธนวัฒน� ปMองหมู<
62043004267 นางสาวศุธรรมมิกา ทองมหา
62043004268 นางสาวอินทิรา อ9วนวิจิตร
62043004269 นายพีรพัฒ เกียรติกมลวงศ�
62043004270 นางสาวเสาวลักษณ� บัวดอก
62043004271 นายสุขสวัสด์ิ มูลจันทร�
62043004272 นางสาววรวรรณ นาคป3Wน
62043004273 นางสาวแพรวพรรณ วิใจคํา
62043004274 นางสาวศิริรัตน� เข็มทอง
62043004275 นางสาวสาธินี โตประเสริฐ
62043004276 นายเอกภาพ จันทร�งาม
62043004277 นางสาวชนิษฐา หวังสาสุข
62043004278 นายภัทรวุฒิ รัตนนิตย�
62043004279 นางสาวณัชปภา ดีศรี
62043004280 นางสาวจันทร�เพ็ญ วะเกิดเปMง
62043004281 นางสาวรุ<งฤดี ชะเอมเทศ
62043004282 นางสาวปDยะดา ภิรมย�กุล
62043004283 นายธีรศักด์ิ สมเดช
62043004284 นางสาวลิปDการ� วิศวแสวงสุข
62043004285 นายวีระศักด์ิ สอนพรม
62043004286 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ รักน9อย
62043004287 นางสาวณัฐมล จันทรประทักษ�
62043004288 นางสาวรัตติยากร บุตรตะ
62043004289 นางสาวจตุพร ง9าวนาเสียว
62043004290 นายศักด์ิสิทธ์ิ อึ่งแดง
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62043004291 นางสาวปDยนาฏ จันทร�สิงห�
62043004292 นางสาวจุฑามาศ อินทโชติ
62043004293 นางสาววาสินี ดวงสุวรรณ�
62043004294 นางสาวพรลดา เคลือบอาบ
62043004295 นางปานทิพย� อิ่มจิต
62043004296 นางสาวภัทรวดี วงษ�สะอาด
62043004297 ว<าที่ร.ต.หญิงพัชรียา เพชรวงศ�
62043004298 นางสาวเดือนใหม< งามอยู<
62043004299 นางสาวจุฑามาศ พรประเสริฐผล
62043004300 นางสาวสุพัตรา ป3ญญาดง
62043004301 นายพีรพัฒน� สุขสวัสด์ิ
62043004302 นางสาวดารินทิพย� ทิพย�หินคง
62043004303 นางสาวเสาวณี รสศรี
62043004304 นายกฤษณวัฒน� พรหมศรี
62043004305 นางสาวพรพรรณ ป3ญญาเลิศ
62043004306 นางสาวธนวรรณ น9อยใจรักษ�
62043004307 นายพัชรกฤษฎ์ิ สีเสนวรธนาสกุล
62043004308 นายจักรพงษ� ศรีชมมาลี
62043004309 นางสาวทรงอัปสร วัฒนา
62043004310 นายธีรศักด์ิ พรสกุลศักด์ิ
62043004311 นางสาวปริญญาภรณ� สินประเสริฐ
62043004312 นางสาววาสนา สุขใส
62043004313 นางสาวดวงกมล โคตรพัฒน�
62043004314 จ<าสิบเอกยุทธศักด์ิ ตรีโยธา
62043004315 นางสาวอารียา พลเดช
62043004316 นางสาวนุ<น พรหมทอง
62043004317 นางสาวพนอนิตย� อินนุรักษ�
62043004318 นางสาวเอมรดา ธินากูล
62043004319 นายณัฏฐ�วรัชญ� ปาสาเนย�
62043004320 นายมัณฑกร หอมทอง
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62043004321 นายทัศนัย สังข�จันทึก
62043004322 นางสาวป3ญญาพร วงศ�งาม
62043004323 นางสาวเกณิกา นิยมคง
62043004324 นางสาวพัชรินทร� ชูขํา
62043004325 นางสาวหฤทัย ไชยชนันท�
62043004326 นางสาวอติมา นนท�ทอง
62043004327 นายชนภัทร อิ่มภักดี
62043004328 นางสาวศรัณยา หงษ�เจริญ
62043004329 นายคมกฤษณ นําไทย
62043004330 นางสาวนุชวรา แย9มสอิ้ง
62043004331 นายชาญวิทย� สุทธป3ญญา
62043004332 นางสาวจริยา ป3ญญามัง
62043004333 นางสาวศุภวรรณ ทองเพ็ชร
62043004334 นางสาวภัทรีญา นาวัลย�
62043004335 นางสาวนภัค บูNเตียว
62043004336 นายนะวี มีมูซอ
62043004337 นายวรพล ภูมิภู
62043004338 นายวชิระ กรวิรัตน�
62043004339 นายอมรเศรษฐ� ปรียธนานนท�
62043004340 นางสาวสุพัตตา พรพระ
62043004341 นางสาวสุกัญญา สุขเกษม
62043004342 นางสาวกนกวรรณ ป3ญญะปูน
62043004343 นางสาวณัฐพร พระฤาษี
62043004344 นางสาววีนา สารมิตร
62043004345 นายเกษมสันต� โสวรรณะ
62043004346 นางสาวกัญญาภัทร มณฑาลพ
62043004347 นางสาวนราภรณ� กุมภาพันธ�
62043004348 นายปนัสชัย สีไพสน
62043004349 นายพิฐชญาณ� ทองชู
62043004350 นางสาวดวงพร ใจใหญ<
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62043004351 นางสาวทิพพาวรรณ ภูเจริญ
62043004352 นายคณุตม� เชี่ยวสมุทร
62043004353 นายศิวดล วิชาชัย
62043004354 นางสาวศิริขวัญ อุ<นพันธุ�วาท
62043004355 นางสาวนุชจรี สุขจันทร�
62043004356 นายสุเมธ แย9มสุวรรณ
62043004357 นางสาวณัฏฐา กรแก9ว
62043004358 นางสาววราพร คล<องแคล<ว
62043004359 นางสาวสุมินตรา สวนเศรษฐ
62043004360 นางสาวญาณิศา ทิพกองลาด
62043004361 นางสาวชลระชา จุลกะเสวี
62043004362 นางสาวนรยา ปะทะหา
62043004363 นางสาววิภาวรรณ สถิตย�สุข
62043004364 นายจักรี ดาวเรือง
62043004365 นายโสภณ ทองจรัส
62043004366 นางสาวรุ<งทิวา สอาด
62043004367 นางสาวพัสวี อินทร�ประเสริฐ
62043004368 นางสาวสมถวิล คําภานนท�
62043004369 นางสาวชนัดดา จินดาศรี
62043004370 นางสาวสุกุมา สิงห�เสนา
62043004371 นางสาววิไลวรรณ เติมใจ
62043004372 นายนราธิป คงใหญ<
62043004373 นางสาวสุธิดา ทาราศรี
62043004374 นางสาวอารียา อุตขาว
62043004375 นายศักด์ิชัย อมรภัคไพศาล
62043004376 นางสาวใจชนก เศษศรี
62043004377 นางสาวอัญชสา ยนพัตร�
62043004378 นางสาวดารณี แย9มสอาด
62043004379 นางสาวรัสชนก สนคร9าม
62043004380 นางสาวนัฐศรา รักญาติ
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62043004381 นางสาวพรพรรณ รอดหงษ�ทอง
62043004382 นางสาวเบญจลักษณ� ธีรวนพันธุ�
62043004383 นางสาวนิภาวรรณ ถิตย�รัศมี
62043004384 นางสาวกุสุมา สมศรี
62043004385 นางสาวสุพรรณาลักษณ� จิระวังโส
62043004386 นางสาวมัลลิกา จันหัวโทน
62043004387 นางสาวธิดารัตน� ดอนมอญ
62043004388 นางสาวจารุณี สว<างอุระ
62043004389 นางสาวจารุณี รักษาทรัพย�
62043004390 นางสาวอภินุช นาครภัฎ
62043004391 นางสาวทิพวรรณ เวียรศิลปX
62043004392 นางสาวอัญชิสา จีนหลง
62043004393 นายพัชระ สิมลี
62043004394 นายเสกสรร ความเพียร
62043004395 นางสาวอรรัมภา ศรีพอ
62043004396 นายศักรินทร� กลั่นสาร
62043004397 นางสาวเสาวลักษณ� แก9วเทวี
62043004398 นางสาวโสรยา จันทร�แดง
62043004399 นางสาวพรไพลิน เบ9าเดช
62043004400 นายอนุชิต เนื่องชัง
62043004401 นางสาวสุรีพร บํารุงจิตต�
62043004402 นางสาวอารีรัตน� มีณรงค�
62043004403 นางสาวบุษยา พัทนา
62043004404 นางสาววิลัยพร ฤทธ์ิแก9ว
62043004405 นางสาวศุลีพร หยีตระกูลรัตน�
62043004406 นางสาวภนิตา จิราพงษ�
62043004407 นายวัชระ อังคะลา
62043004408 ว<าที่ ร.ต.กิตติ สมศรี
62043004409 นางสาวมนวิภา ชินบุตร
62043004410 นายคณุตม� แสงรัตนาภรณ�
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62043004411 นายวีระพล ทุเรียนสุก
62043004412 นางสาวบุญญาภา แก9วมงคล
62043004413 นางสาวประภัสสรันย� บุญคง
62043004414 นางสาวอตินุช ชูตระกูล
62043004415 นายวรยศ สุวรรณราช
62043004416 นางสาวสกุลรัตน� สมบัติ
62043004417 นางสาววรรณวดี อรัญญกานนท�
62043004418 ว<าที่ร9อยตรีหญิงกรรทิมา กังแขก
62043004419 นางสาวเบญจพร สีหามาตร
62043004420 นางสาวณัฐพร แสนเสนา
62043004421 นางสาววิรงรอง วันหรั่ง
62043004422 นางสาวพรนัชชา เจNะนาแว
62043004423 นายธีรภัทร� กรรณเกลา
62043004424 นางสาวสุดารัตน� เกิดขํา
62043004425 นางสาวธิดารัตน� มหาสุขยุติธรรม
62043004426 นางสาวศรัณยา โตNะเต9
62043004427 นางสาวเบญจวรรณ กลัดพันธ�
62043004428 นางสาวมาริสา เกตุแก9ว
62043004429 นางสาวจินตนา พรหมอยู<
62043004430 นางสาวจุฬาลักษณ� บุญมี
62043004431 นายสันติพจน� ธนาธีระสกุล
62043004432 นางสาวณมินตรา ชูเกียรติศิริ
62043004433 นางสาวอรรถยา พามา
62043004434 นายปฏิพัทธ� เฉลิมชัยสถิตกุล
62043004435 นายทินกร รอนยุทธ
62043004436 นางสาวศิรินยา กึกก9อง
62043004437 นางสาวกนกกาญจน� สิมมา
62043004438 นางสาวนุชสรา หวังงาม
62043004439 นางสาวสุกัญญา วัฒนะวงศ�
62043004440 นางสาวสุพัตตรา เจริญย่ิง
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62043004441 นายกัณตพงศ� สุทธิไส
62043004442 นางสาวพัชชา จําปาทอง
62043004443 นางสาวปDยพร เพ็งบุญ
62043004444 นายสถาพร ถาวรวรรณ�
62043004445 นางสาวกนกวรรณ ถาวร
62043004446 นางสาวกาญจนา มะห�มูด้ี
62043004447 นางสาวพรพรรษา ทองสกุล
62043004448 นางสาวจันทร�ศิริ ทรัพย�ใหญ<
62043004449 นางสาวมนัสนันท� สิทธิพรมมา
62043004450 นางสาวดาริณี อินแจ9
62043004451 นางสาวชวนิช สงค�วิชัย
62043004452 นางสาวสัญญาพร ทองละมุล
62043004453 นางสาวณัฐวดี อ<อนศรีชัย
62043004454 นางสาวชลิดา พริ้งเพราะ
62043004455 นายอภิชา นกยูงทอง
62043004456 นางสาวสุชีรา เทพวงค�
62043004457 นายมนัสนันท� รัศมีนพคุณ
62043004458 นางสาวรัตนาภรณ� แก9วทอง
62043004459 นางสาวโชติกา โสมคํา
62043004460 นายสมศักด์ิ ถาวรจิต
62043004461 นางสาวธันยาภรณ� เกษร
62043004462 นายวิชชุกร ครองราษฎร�
62043004463 นายศรชัย สิงหนาม
62043004464 นายนัฐพงษ� น9อยทวี
62043004465 นางสาวพัชรินทร� คีรีเพ็ชร
62043004466 นายอุทัย สีลาดหา
62043004467 นางสาวเนตรดาว ฉายทองเจริญ
62043004468 นางสาวณัฐชานันท� คงดี
62043004469 นางสาววิชชุดา ศรีนวล
62043004470 นางสาวพรทิพย� สังวรดี
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62043004471 นางสาวปวีณา ตะรินันต�
62043004472 นางสาวอมรรัตน� บุญครอบ
62043004473 นางสาวเจนจิรา ดัชถุยาวัตร
62043004474 นายพีรณัฐ คุณากรพันธุ�
62043004475 นายฐิติวัฒน� ด่ืนตา
62043004476 นายสัญญา วงค�สันต�
62043004477 นางสาวจุฑามาศ จิตรงาม
62043004478 นางสาวกนกวรรณ ยอดทอง
62043004479 นางสาวศิริกัญญา ตันนุกูล
62043004480 ว<าที่ร9อยตรีหญิงศิรประภา บัวสุนทร
62043004481 นายปรเมศร� พรมมา
62043004482 นายสุรศักด์ิ ชูจิตร
62043004483 นางสาวสุนิสา คุ9มแก9ว
62043004484 นางสาวศุภิสรา เถียรชะนํา
62043004485 นางสาวชุติมา แปลกเข็ม
62043004486 นางสาววิลาวรรณ กลั่นจังหรีด
62043004487 นางสาวกาญจนา สังข�ประสาท
62043004488 นางสาวทรรศนีย� ธุปพงษ�
62043004489 นางสาวนราธร เรืองสิทธ์ิ
62043004490 นายสันติพล สนแก9ว
62043004491 นางสาวฟาลิดา อังกุโร
62043004492 นางสาวชนิตา จักขุจันทร
62043004493 นายโสภณวิชญ� ทองหนู
62043004494 นางสาวอภิญญา ปDติพัตรา
62043004495 นางสาวรัญชนา ดวงตาดํา
62043004496 นายธนาธิป นิรมลรัตน�
62043004497 นางสาวณัฐพร วงศ�หิรัณย�โชค
62043004498 นางสาวพัทธ�ธีรา อโหสิประชา
62043004499 นายกิตติพงศ� ฤทธ์ิมาก
62043004500 พลฯวีรพล อารีชม

หน9า 150 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043004501 นางสาวพิชชาพร ธรรมานุสาร
62043004502 นางสาวกัลยรัตน� เต็มเปTOยม
62043004503 นางสาวศิริญา สุป3ญญา
62043004504 นายพชร เบ9าที
62043004505 นางสาวณัฐธิดา สาริสิทธ์ิ
62043004506 นางสาวอักษราภัค เรืองสกุล
62043004507 นางสาวทิพามณี ศรีสร9อย
62043004508 นางสาวธัชชา ภักดีอุทธรณ�
62043004509 นางสาวณิชาภัทร ก่ิงใบสมบูรณ�
62043004510 นางสาวจีราภรณ� ศรีแก<นจันทร�
62043004511 นายณัฐนันท� นิลผึ้ง
62043004512 นางสาวจันทร�เพ็ญ สมบูรณ�
62043004513 นางสาวอัมราภรณ� เล็กประโคน
62043004514 นายกิตติศักด์ิ สามารถ
62043004515 นายกิตติคุณ ภู<ภักดี
62043004516 นางสาวศิรินันต� นิลละออ
62043004517 นางสาวปDยะนุช อยู<ยืน
62043004518 นางสาวอามรรัตน� เหลืองอร<าม
62043004519 นายวทัญ\ู ตรีศรี
62043004520 นายจิรัฐิติ ประภาการ
62043004521 นางสาวศิวนาถ นพกิจ
62043004522 นางสาวปวีณา เหมนิมัด
62043004523 นางสาวกฤชภร มุลาลินน�
62043004524 นายไชยวัฒน� เพ่ิมโสภา
62043004525 นางสาวศิรินทร ต. หิรัญญากร
62043004526 นางสาวจริยา ภาคพิชัย
62043004527 นางสาวจิราภรณ� สังเผือก
62043004528 นางสาวปุณณาภัค วังวงษ�
62043004529 นายสุธิวัฒน� อาทร
62043004530 นายชลกาญจน� สมหมาย
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62043004531 นางสาวจิราเจต สุขแสง
62043004532 นายศิวกร นาคชัยยะ
62043004533 นางสาวเจนจิรา สุวรรณสอน
62043004534 นางสาวธิติมา สีสุดโท
62043004535 นางสาวกฤษณี เชิดชั้นวงศ�
62043004536 นายกฤช อินปฐม
62043004537 นางสาวอนุสรา ทองศรี
62043004538 นายล้ําเลิศ สิงห�ดงเมือง
62043004539 นางสาวจินดาวรรณ แก9วศรีงาม
62043004540 นายวัธชัย ฉํ่าเพ็ชร
62043004541 นางสาวอรวรรณ พุทธชาติกุล
62043004542 นายเจนจบ พาหุนนท�
62043004543 นายสุวัฒชัย ศรีณะรงค�
62043004544 นางสาวกัญญาวีร� ต9นโพธ์ิ
62043004545 นางสาวฟาริดา เหล<าคนค9า
62043004546 นางสาวเกศสุดา พ<วงรอด
62043004547 นางสาววัลวิภา คชาชาญ
62043004548 นางสาวพัชรีภรณ� ใจพินิจ
62043004549 นางสาวชลาไล ทองวันดี
62043004550 นายสุวิทย� ศรประสิทธ์ิ
62043004551 นางสาวธัญรดา ฮวดกระโทก
62043004552 นางสาวสไบทิพย� กาญจนารักษ�
62043004553 นางสาวนฤมล แสนพัก
62043004554 นางสาวภรณ�ทิพย� สง<าชาติ
62043004555 นางสาวนัฐมล โมกขะเวส
62043004556 นางสาวจันทร�ทิพย� ใจประเสริฐ
62043004557 นางสาวจุฑามาศ สุชาติธรรม
62043004558 นางสาวสุชาดา สว<างอารมณ�
62043004559 นางสาวกชนาถ พรมเสพสัก
62043004560 นางสาวรัตน�ธิพร สรรพค9า
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62043004561 นางสาวนงนภัส จารุสิงห�
62043004562 นายอุกฤษฏ� ขันแก9ว
62043004563 นายพัชรพล ปลาสุวรรณ
62043004564 นางสาวเปรมฤทัย พุฒพันธ�
62043004565 นางสาวอุรชา เชื้อวงษ�
62043004566 นางสาวอรอุมา คงเกียรติณรงค�
62043004567 นางสาวนริศรา ภารา
62043004568 นางสาวธัญญ�นรี ศรัณย�ธนรัฐ
62043004569 นางสาวสุภาพร ทรัพย�อุดม
62043004570 นายอานุภาพ ขวัญสด
62043004571 นางสาวกัญรัตน� กลิ้งนาราง
62043004572 นางสาวสุกัญญา ไกยศรี
62043004573 นางสาวจิราพร นนท�ศิลา
62043004574 นางสาวอุมาพร เดชน9อย
62043004575 นายประสิทธ์ิ เกิดหนองสังข�
62043004576 นางสาวอรสา พูลสง
62043004577 นางสาวกวิสรา ทองปาน
62043004578 นางสาวธัญญารัตน� เชี่ยวกสิกรณ�
62043004579 นางสาวสาวิกา ดีวรรณ�
62043004580 นางสาวปทิตตา สังอรดี
62043004581 นางสาวกนกอร จิตรบรรจง
62043004582 นางสาวพีรพรรณ คงดี
62043004583 นางสาวศิริประภา โยธี
62043004584 นางสาวภัสสร แกล9ววิกย�กิจ
62043004585 นายสรัญพร ระฤกสม
62043004586 นางสาวจุฑาทิพย� วัฒนานุรักษ�
62043004587 นางสาววิริยา ธรรมศร
62043004588 นางสาวสุภาวดี เจริญพืช
62043004589 นางสาวภัทรภรณ� โกศาสตร�
62043004590 นางสาวกนกวรรณ ศรีเศรษฐา

หน9า 153 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043004591 นายฤทธิกร รัมมะสิงห�
62043004592 นางสาวกนกวรรณ แปMนคุ9มญาติ
62043004593 นางสาวสวรรยา ประสิทธิพงศ�
62043004594 ว<าที่ร9อยตรีหญิงจุฑามาศ อัตถาเวช
62043004595 นางสาวอรทิภา แทงทอง
62043004596 นายธนพล แข็งขัน
62043004597 นายบวรภัค ประทีป
62043004598 นางสาวสุธาวัลย� บวงสวง
62043004599 นางสาวณัฏฐศศิ พ่ึงพระบุตร
62043004600 นางสาวกัญจน�ชญา ตะเภาทอง
62043004601 นายอรุนศักด์ิ แพงมาพรหม
62043004602 นายธัณย�ศรุต รุ<งเจริญชยานนท�
62043004603 นายสันติภาพ แว<นแก9ว
62043004604 นางสาวสุวินี แก9วเกิด
62043004605 นายณัฐจักร� เสง่ียมชื่นปภาพร
62043004606 นายอัฑฒกร สกุลรัตน�
62043004607 นางสาวกิตติมา บุญสําเร็จ
62043004608 นายคชาเชษฐ� เหล<าลิ้ม
62043004609 นายกิตติธัช สุวัณณะวยัคฆ�
62043004610 นางสาวกุลวดี ยอดโรจน�
62043004611 นางสาวรัชนี น9อยสุวรรณ�
62043004612 นางสาวอภิญญา สุขถนอม
62043004613 นางสาวปวพร ปDยะทัศน�ศรี
62043004614 นางสาวศิรินันท� นกสิงห�
62043004615 นางสาวจริยา ทิพย�เขียว
62043004616 ว<าที่ ร.ต.ศุภชัย แย9มกลิ่น
62043004617 นางสาวชูจิตร สว<างผุย
62043004618 นางสาวอมรรัตน� ไชยบิน
62043004619 นางสาวกรทิพย� เขามะหิงษ�
62043004620 นางสาวสุจิตรา ฉิมพานิช
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62043004621 นางสาวอิศรารักษ� มาลัยทอง
62043004622 นางสาวศิริกัลยา มหาดไทย
62043004623 นางดลยา ทองเสนอ
62043004624 นางสาวกนกพร บัวดอก
62043004625 นางสาวเสาวลักษณ� ทรัพย�อุดม
62043004626 นางสาวนฤภร ไซร9สุวรรณ
62043004627 นายเรืองสิทธ์ิ สุขเมือง
62043004628 นายกฤษนาจ พรหมเขียว
62043004629 นางสาวพงษ�นภา สําเนียง
62043004630 นายอรรถพล ทองขาว
62043004631 นางสาวสุชานาฏ พงศ�พุทธชาติ
62043004632 นางสาวมณีรัตน� บังไพร
62043004633 นายกิตติ พิชิตชาญชัย
62043004634 นางสาววนิดา พงษ�ขาว
62043004635 นางสาวชนาภา มุสิกดิลก
62043004636 นางสาวนัฐมล วรวิสันท�
62043004637 นางสาวหทัยชนก จันตระกูล
62043004638 นางสาวธนภร บุญนนภัทร�
62043004639 นางสาววราภรณ� พ่ึงสังข�
62043004640 นางสาวสินีนาถ ศรีทรัพย�
62043004641 นายวรทัศน� พูลสวัสด์ิ
62043004642 นางสาวประภาวรรณ ประยงค�สุข
62043004643 นางสาวสายรุ9ง จันทร�ภิรมย�
62043004644 นางสาวเบญจมาศ เรืองประชุม
62043004645 นายทวีศักด์ิ ใจเติบ
62043004646 นายณิศร หอมหวล
62043004647 นางสาวพิชญานิน ชะม9าย
62043004648 นางสาววีรุอร อูNดเอม
62043004649 นางสาวอารยา มหาโยธา
62043004650 นางสาวเรณุกา บุญประเสริฐ
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62043004651 นางสาวนาตยา โซNะเฮง
62043004652 นางสาวศุภลักษณ� นามทะจันทร�
62043004653 นายทักษิณ พลกล9า
62043004654 นางสาวโชติกา บัวทอง
62043004655 นางสาวธัญชนก แสงไสย�
62043004656 นางสาวจุไรรัตน� พลช<าง
62043004657 นางสาววลัยลักษณ� แหลงคํา
62043004658 นายสุวิชชา ชื่นอารมณ�
62043004659 นางสาวเขมิกา เต่ียมศิริ
62043004660 นางสาวอาทิตยา บุญโชติ
62043004661 นางสาวเมริษา เอี่ยมงาม
62043004662 นางสาวนุสรา กุศลคุ9ม
62043004663 นางสาวสิริวิมล แก9วนุ<ม
62043004664 นายวิทธวัช พันธุมงคล
62043004665 นางสาวณัฐชลียา น9อยสําราญ
62043004666 นางสาวกมลพร ป3ญจกริช
62043004667 นางสาวขจีจันทร� ประสมศรี
62043004668 นางสาวณัฐวีณ� ทัศนาธนพงษ�
62043004669 นายสรศักด์ิ รัตนะ
62043004670 นางสาวศิริลักษณ� รัตนกุญชร
62043004671 นางสาวสุนารี มะธิเกาปะ
62043004672 นางสาวธัญญาเรศ ย่ิงนอก
62043004673 นางสาวรัตนา ด9วงพรหม
62043004674 นางสาวฐาปนี บุญพา
62043004675 นางสาวฐิติวรรณ ศรีสงคราม
62043004676 นางสาวกรกมล สิงห�โตอาจ
62043004677 นางจุฑารัตน� สาระสุข
62043004678 นางสาวสิรีธร ศรีอุดม
62043004679 นายณัฐวรรธน� วีระกุล
62043004680 นางสาวนภาพร ละม<อม
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62043004681 นางสาวฉัตรฤทัย น9อยเชียง
62043004682 นายวิฑูร อ<อนสว<าง
62043004683 นายเกรียงศักด์ิ สุริยงค�
62043004684 นางอทิตยา พันแอ
62043004685 นางสาวปภัสรา แก9วกระจ<าง
62043004686 นางสาวรสสุคนธ� สมสวย
62043004687 นางสาวเพียงโสม ภู<สวัสด์ิ
62043004688 นางสาววรรณา ช<างเรือน
62043004689 นางสาวระวีวรรณ การะวี
62043004690 นางสาวสมหญิง โสภาน9อย
62043004691 นายเริงฤทธ์ิ กมลสันติสุข
62043004692 นางสาวจริญญา พิจารณา
62043004693 นายพิชิตชัย เจริญกรประชา
62043004694 นางสาวอาริตา ตNะสุ
62043004695 นางสาวฉวีวรรณ อ<องประเสริฐ
62043004696 นายภัทรวิทย� แดงจ<าง
62043004697 นางสาวจิตรัมภา กรแก9ว
62043004698 นายวชิรธรรม เทพนุรักษ�
62043004699 นางสาวอัญชลี ม่ันคง
62043004700 นายศุภธร ทองลิ่ม
62043004701 นางสาวสุภัชชา หงส�พันธ�
62043004702 นางสาวอรุณี โพธิ
62043004703 นางสาวสุจินดา โตศิริ
62043004704 นางสาวสุนิสา นุ<มรอด
62043004705 นางสาวชนากานต� บุดดา
62043004706 นางสาวนาถลดา ชาติพงศ�
62043004707 นางสาวพนิดา ภิรมย�ไกรภักด์ิ
62043004708 นางสาวสุรีรัตน� บําบัดภัย
62043004709 นางสาวก่ิงกาญจน� ไหมด9วง
62043004710 นางสาวชมัยพร เครือจันทร�
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62043004711 นางสาวพัชราพรรณ ทุกอย<าง
62043004712 นางสาวจารุวรรณ� บาระเฮม
62043004713 นายอาทิตย� เย็นวัฒนา
62043004714 นายอนันต�ตชาติ สุทธการ
62043004715 นางสาวชนากานต� ประจงการ
62043004716 นางสาวจารุวรรณ นาโควงค�
62043004717 นางสาวพิชญา สะใบบาง
62043004718 นางสาววิสารัตน� คงห9วยรอบ
62043004719 นายภาณุพงศ� เคนไชยวงค�
62043004720 นายทรงวุฒิ ป3Wนสมสกุล
62043004721 นางสาวป3ทมาวรรณ ก่ิงแก9ว
62043004722 นางสาวสาวิตรี แก9วพวง
62043004723 นางสาวอารียา บุญมาก
62043004724 นางสาวจุฑามาศ เมรสนัด
62043004725 นางสาวเมธานันท� ฐานวรินทรวงศ�
62043004726 นายปDยะพงษ� บํารุงไทย
62043004727 นางสาวธัญพัชญ� มากมณี
62043004728 นายอรรคพล เจริญสุข
62043004729 นางสาวภคมน โล9สกุล
62043004730 นางสาวอนิดา ต<ออ<อน
62043004731 นางสาวทิพาพร นันทะเส
62043004732 นายรัชช�ศิษฏ� เทพนิมิตร
62043004733 นางสาวพิมพ�ชญา ธนศักด์ิศุภเลิศ
62043004734 นางสาวจิจุฑา ปานเผือก
62043004735 นางสาวอภิญญา โพธ์ิกระสัง
62043004736 นายคมศักด์ิ ใจปานแก<น
62043004737 นางสาววาหูดา ยีรอหา
62043004738 นางสาวสุพรรณี พันธุ�พืช
62043004739 นางสาวเนตรชนก พลศักด์ิ
62043004740 นางสาวอริสรา รอดเพียน
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62043004741 นายสิทธิวัฒน� ย้ิมดี
62043004742 นางสาวกิตติยา สอนไธสง
62043004743 นางสาวเรณู กรรณิกา
62043004744 นายกิตติคุณ สัตย�ซ่ือ
62043004745 นายปริญญา ทับลา
62043004746 นางสาวสุพรรษา คํากอง
62043004747 นางสาวธนวัน ฉลอม
62043004748 นางสาวฐิติมา ขลังธรรมเนียม
62043004749 นางสาวศรีสุดาวรรณ พันธะพุมมี
62043004750 นางสาวปาริชาติ สุขโข
62043004751 นางณัฐพร เย็นอุรา
62043004752 นางสาวณัชกานต� สุ<มสา
62043004753 นางสาวกมลฉัตร เรณู
62043004754 นายนพรัตน� วิลัยหล9า
62043004755 นายอนิวรรต กมลเจริญ
62043004756 นางสาวสุชานาถ ครองบุ<งคล9า
62043004757 นางสาวจุฑาทิพย� พงศ�พัฒนศิริ
62043004758 นางสาวปริยากร สุริหาร
62043004759 นางสาวนดา สนิสุริวงษ�
62043004760 นางสาวจรัมพร สัตยารักษ�
62043004761 นางสาวรุ<งนภา เสวันนา
62043004762 นายจิรยุทธ� เต็มสอาด
62043004763 นางสาวสุทธาทิพย� จ่ันศิริ
62043004764 นางราตรี จุ<นเจริญ
62043004765 นายทรงวิทย� ก๊ักสมบูรณ�
62043004766 นายพงษ�พัฒน� คงชัยเจริญ
62043004767 นางสาวทัศนีย� โอชาวัฒน�
62043004768 นางสาวนุชนาฏ ไข<หลุ<ม
62043004769 นางสาวมุขสุดา ลี้ชม
62043004770 นางสาวสุภา คลังกระโทก
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62043004771 นางจุไรพร กุมาร
62043004772 นายอัครพล เก<งกว<าสิงห�
62043004773 นางสาวพิมพ�สุดา พลขันธ�
62043004774 นางสาวกวินนา เกิดสลุง
62043004775 นางสาวอมลรดา เนียมหอม
62043004776 นางสาวอรทัย คํากุล
62043004777 นางสาวศิรินภา ยวงทอง
62043004778 นายธงชัย ปรังประโคน
62043004779 นางสาวจิดาภา คงคา
62043004780 นายอิศรพงศ� สกุลวงษ�
62043004781 นายณัฐวุฒิ แววงาม
62043004782 นางสาวทิพย�มลทา หาฤกษ�ดี
62043004783 นางสาวพรทิพย� เจริญคุณ
62043004784 นางสาวนุชวรา น<วมนวล
62043004785 นางสาวกัลยาณี เปลี่ยนประเสริฐ
62043004786 นางบุษยา แก<นแก9ว
62043004787 นางสาวชิณาพร พลอยมะกล่ํา
62043004788 นางสาวปาลิตา มะติมุ
62043004789 นางสาวบุศรา เอียงองค�
62043004790 นางสาวณัฐธิดา สร<างพรม
62043004791 นายมงคล ดีมีชัย
62043004792 นายวรายุทธ แย9มศิริ
62043004793 นายนันทสิทธ์ิ ป3ญญาคํา
62043004794 นางสาวนัดดา วังหิตัง
62043004795 นางสาวมัทนา ภัทรฤดีพงศ�
62043004796 นายศิลา นิ่มโอษฐ�
62043004797 นายไชยประเทศ ไชยศล
62043004798 นางสาวศศิธร สุขเกลี้ยง
62043004799 นางสาวณัฐชา บู<ทอง
62043004800 นายบัญชา แสงอรุณรัตน�
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62043004801 นายอนุกูล วิเขตกิจ
62043004802 นายวรวุฒิ แก9วบัวดี
62043004803 นางสาวณัฎฐา นรฮีม
62043004804 นายณรงค�เทพ ธรรมทัศนานนท�
62043004805 นายจารึก หนูด9วง
62043004806 นางสาวอธิชา แท<นนอก
62043004807 นางสาวธัญญารัตน� สลัดโท
62043004808 นางสาวกนกภรณ� ตันนพรัตน�
62043004809 นายธีรดล พาระสนธิ
62043004810 นางสาวมุทิตา ฤกษ�สินประสิทธ์ิ
62043004811 นายวลันทัม เคียงประพันธ�
62043004812 นางสาวพรพิมล พุ<มแสน
62043004813 นายขวัญชัย เถ่ือนขวัญ
62043004814 นายสุริยา โสดา
62043004815 นางสาวนวลละออง พยอม
62043004816 นางสาวจิรัชญา เก็บรักษา
62043004817 นางสาวพรพรรณ เรืองฤทธ์ิ
62043004818 นายกฤตภาส บุญขันธ�
62043004819 นางสาวชนิสรา เลาหวานิช
62043004820 นางภัทรพร พุ<มเจริญ
62043004821 นางสาวณกรณ�ชนม� เนาว�สุวรรณ
62043004822 นางสาวจันทร�จรัส ณรงค�
62043004823 นางสาวชุติมันต� บุตรคํา
62043004824 นางสาวภาตะวัน สาลี
62043004825 นางสาวนันทนา สงพิมพ�
62043004826 นางสาววรารัตน� เทียมเก<า
62043004827 นางสาวจิราพรรณ� ชลารักษ�
62043004828 นางสาวเสาวนีย� ภาคิณ
62043004829 นางสาวปฏิมากร คงดี
62043004830 นางสาววิญะดา จันดี
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62043004831 นางสาวธนารีย� สารศรี
62043004832 นายอินทชาต แสงสุรินทร�
62043004833 นางสาวสุมาลี หม่ินกระโทก
62043004834 นางสาวอัจฉรา กัญญาโพธ์ิ
62043004835 นางสาวอ9อยทิพย� ดาศรี
62043004836 นายภูวเนศวร� ขาวผ<อง
62043004837 นางสาวฐิตวันต� ทาวงษ�
62043004838 นางสาววรัญญา สังข�เพ็ชรรัตน�
62043004839 นางสาวก่ิงแก9ว กัณหา
62043004840 นางสาวกัญญารัตน� ดวงมาลา
62043004841 นายบรรณาธิการ เทียนกุล
62043004842 นางสาวธัญกร ช9างดี
62043004843 นายสุวิทย� โตNะมิ
62043004844 นางสาวอาภาภรณ� ทองดี
62043004845 นายพงศ�พิพัฒน� ปาลานุสร
62043004846 นายสหฤทธ์ิ หลําเจริญ
62043004847 นางสาวกัลยา จันขาว
62043004848 นางสาวสถิตพร เรืองจันทร�
62043004849 นางสาวนิภาวรรณ แพลูกอินทร�
62043004850 นางสาวจิราภรณ� คนเจน
62043004851 นางสาวศรีป3ญญา บุญประกอบ
62043004852 ว<าที่รตอมรเทพ โลตุฤทธ์ิ
62043004853 นายอภิวัตร� รัตนประกรณ�
62043004854 นางสาวธัญชนก มีสมวงษ�
62043004855 นางสาวณัฐกานต� จําปT
62043004856 นางสาวนฤมล แก9ววัด
62043004857 นางสาวสุพรรษา แสงสมบูรณ�
62043004858 นางสาวรินดา พรมโฮม
62043004859 นางสาวเปรมวดี ช<วยปMอง
62043004860 นางสาวณัฐชยา บุญจุน
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62043004861 นางสาวอาภาภรณ� ผาพิน
62043004862 นางสาวรัญจวน จันทร�อยู<จริง
62043004863 นายสิรวิชญ� แก9วประสิทธ์ิ
62043004864 นางสาวกนกวรรณ เธียนชัยวัฒนา
62043004865 นายพีรพล เที่ยงสมบุญ
62043004866 นางสาวปาณิสรา คงเดชา
62043004867 นางสาวปDยภรณ� แก9วนา
62043004868 นางสาวจุฑามาส ฤทธ์ิเจริญ
62043004869 นางสาวสุพัตรา ทองคํา
62043004870 นางสาวพจนีย� บัวรอด
62043004871 นางนัฏธิดาพร เผ<าพงศ�ช<วง
62043004872 นางสาวรุจิรดา ครุฑาพันธ�
62043004873 นางสาวเบญจวรรณ อาศัย
62043004874 นายทีฆาวุฒิ จริยพรธรรม
62043004875 นางนภัทรธมณฑ� กาฬเทพ
62043004876 นางสาววาสนา โนนศรีโคตร
62043004877 นางสาวมนัสชนก มนทักสิน
62043004878 นางสาวอนันตา จําเริญ
62043004879 นางสาวสายสุนีย� สายวัน
62043004880 นายวีระวุฒิ แก9วสาร
62043004881 นายทวีศักด์ิ ทองสุทธิ
62043004882 นางสาวมัลลิกา ก่ิงกาหลง
62043004883 นางสาวอารีรัตน� โนนสว<าง
62043004884 นางสาวหรรษา ลําดวน
62043004885 นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธ์ิ
62043004886 นายชูศักด์ิ จันทร�แกม
62043004887 นางสาวจินดารัตน� ศัทธาคลัง
62043004888 นายชลิต บุญเชาวนะ
62043004889 นางสาวอรพิชา ศิริวงศ�
62043004890 นางสาวอังคณา นุ<มป3Oน
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62043004891 นางสาวนุชนาฎ ไทยศรี
62043004892 นางสาวจตุพร ศรีภักดี
62043004893 นางสาวนภัสสร เพชราวุธ
62043004894 นายวัชระ รุ<งเรือง
62043004895 นางสาวรุ<งนภา จันทร�สมปอง
62043004896 นางสาวจุติธร หินซุย
62043004897 นางสาวจิรประภา ล้ําเลิศ
62043004898 นางสาวศศินิภา สื่อกระแสร�
62043004899 นางสาวนันทิยา เวชสว<าง
62043004900 นางสาวนิกานดา ต<วนเครือ
62043004901 นางสาวกนกกาญจน� จงจิตพานิช
62043004902 นายวีระศักด์ิ สมดี
62043004903 นางสาวจุฑามาศ ทองเนียม
62043004904 นางสาวเกษร แสงรักษา
62043004905 นางสาวสุพรรณี เหนือเกาะหวาย
62043004906 นางสาวธนพร คําคง
62043004907 นางสาวรัชนีวรรณ แซ<พัว
62043004908 นางสาวชัชฎา ค<ายทอง
62043004909 นางสาวปราณี แซ<ต๊ัน
62043004910 นายศรัญ\ู บัวอินทร�
62043004911 นางสาวศิริพร กาศหาญ
62043004912 นางสาวปาริชาต บุตรศรี
62043004913 นางสาวนลินี สุขสมาน
62043004914 นายชัยชนะพล เหลาคํา
62043004915 นายเพชร ยินดีรัมย�
62043004916 นางสาวอรวรรณ ม่ันคงธนากิจ
62043004917 นางสาวจุทามาศ โพธ์ิสุ<น
62043004918 นางสาวป3ทมา ชูลี
62043004919 นางสาวอุมาภรณ� ต9นทอง
62043004920 นางสาววิชชุดา วงศ�สุวรรณ
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62043004921 นางสาวผกาลักษณ� ผดุงสันต�
62043004922 นางสาวจิตรลดา วงค�ชมภู
62043004923 นางสาวยูนัยดNะ มามะ
62043004924 นางสาวรุจินันท� อินทรสุวรรณ
62043004925 นางสาวธัญชนก ธรรมศิริ
62043004926 นางสาวสุธาสินี ศรีสุขใส
62043004927 นางสาวสุธิดา หนูใหญ<ศิริ
62043004928 นายณัฐวุฒิ อนันตวงษ�
62043004929 นางสาวแววมณี ใจสว<าง
62043004930 นางสาวผกากรอง แก9วชัง
62043004931 นางสาวสุวรินทร� ยรรยงธนภา
62043004932 นางสาวพิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณ
62043004933 นางสาวมาลินี ไชยดํา
62043004934 นางสาวขนิษฐา พลงาม
62043004935 นายมาโนชญ� กินขุนทด
62043004936 นางสาวสุภาพร กตัญ\ู
62043004937 นางสาวชัญธิกา มัชฌิมา
62043004938 นางสมจิตต นึกถึง
62043004939 นายอนุกูล บุญหม่ัน
62043004940 นายธนวัต จินดาประชา
62043004941 นางสาวโชติรส สรสวัสด์ิ
62043004942 นางสาวขนิษฐา ภู<สอาด
62043004943 นางสาวเสวดี สวัสดี
62043004944 นางสาวสุประวีณ� นนท�ไธสงค�
62043004945 นางกิตยาภรณ� ดุรงค�กาญจน�
62043004946 นายนวมินทร� เสาร�ประโคน
62043004947 นางสาวภัทราพร ขันสีมล
62043004948 นางสาวกชกร จ่ันนิล
62043004949 นางสาวศิริพร ดาราภูมิ
62043004950 นางสาวสุนิศา ขวัญเพ็ชร
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62043004951 นางสาวปรมาภรณ� วรรณศุภ
62043004952 นางสาวนรกมล ขําวารี
62043004953 นางสาวณัฏฐธิดา โกสุม
62043004954 นายธรรมชาติ ม่ันคงรุ<งเรือง
62043004955 นางสาวโสภิญา คุณาวุฒิ
62043004956 นางสาวบุษบา นุ<มอินทร�
62043004957 นางสาวณัฐธิณี จันทร�หล<น
62043004958 นางสาววราลักษณ� เกตุแก9ว
62043004959 นายธนบูลย� วารินทร�อินทร�
62043004960 นายธนชาต นันทวุฒิวรากร
62043004961 นางสาวทิพวรรณ อิ่มสําราญ
62043004962 นางสาวสารชา อุบลน9อย
62043004963 นายวัชรพงศ� พิพรพงษ�
62043004964 นายปรัชญา สนธิชัย
62043004965 นายพิษณุ โพธ์ิศรี
62043004966 นางสาวชนัญวณัฐ นาไชยเวศน�
62043004967 นายสุริยา ผาม่ัน
62043004968 นายจีรวัฒน� สวัสด์ิ
62043004969 นางสาวปาลิดา อุ<นศิริ
62043004970 นางสาวชรินรัตน� องค�เพลาเพลิด
62043004971 นางสาวญาณินี ตันติวัฒนกุล
62043004972 นายนันทิพัฒน� โกกเจริญพงศ�
62043004973 นางสาวอรพรรณ จันทร�แก9ว
62043004974 นายสพล ตราบดี
62043004975 นางสาวพรชนก ทนทาน
62043004976 นางสาวณิชารีย� เดชรักษา
62043004977 ว<าที่ร.ต.ณรงค�ชัย จีนเมือง
62043004978 นางสาวสุจิรา ฤทธิมนตรี
62043004979 นางสาวพรสุดา แมลงผึ้ง
62043004980 นางสาวสุภาพร ธาตุสุวรรณ
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62043004981 นางสาวณัชชา สุทธิสัมพันธ�
62043004982 นางสาวพิมพ�ชนก บางเหลือง
62043004983 นางสาวสุภาพร เดชแฟง
62043004984 นางสาวประภาพร สายทองสุข
62043004985 นางสาววรรณวิภา กว9างขวาง
62043004986 นางสาวทักษิณา เด<นเจริญ
62043004987 นางสาวศิรดา ประสงค�
62043004988 นางสาวสรินทร สุรเดช
62043004989 นางสาวณัฏฐพัชร ธนากิจดุลยวัต
62043004990 นางสาวพิมภัสร� ชัยพัฒน�จุฑาภัค
62043004991 นายธีรวัฒน� ม่ันศิริ
62043004992 นางสาวปDยะนุช สุขสีแก9ว
62043004993 นายธนพนธ� แสนใจงาม
62043004994 นายก9องเกียรติ พ่ึงอิ่ม
62043004995 นางสาวอรอุมา กิจเจริญไชย
62043004996 นางสาวณิชาภา ซ้ิมเทียม
62043004997 นายถิรายุทธ ราชสีทา
62043004998 นางสาวเพ็ญลักษณ� สุดลอย
62043004999 นายชัชชัย ไทยเจริญ
62043005000 นางสาวพนิดา บุญเกิดมา
62043005001 นางสาววันวิสา ตระกูลโชคดี
62043005002 นางสาวมนัชยา สุดสาคร
62043005003 นางสาวนูร�ฟาซีลา ป3ตนกุล
62043005004 นางสาวปรียาภรณ� ต้ังม่ัน
62043005005 นางสาวสุภาพร โคตะขุน
62043005006 นายณัฏฐกนต� โอมประสิทธ์ิ
62043005007 นายศตวรรษ บุญมี
62043005008 นางสาวปุญชรัศม์ิ ศิริชนม�
62043005009 นางสาววรดา โพธ์ิขาว
62043005010 นายอนุวัฒน� อุประ

หน9า 167 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043005011 นายณัฐกิตต์ิ ยาโนละ
62043005012 นายพิทักษ� เวทมนต�
62043005013 นายเอกชัย พันตรา
62043005014 นางสาวพรรณี ตงสาลี
62043005015 นายศุภชัย ทองเขียว
62043005016 นายทศพล สุเริงฤทธ์ิ
62043005017 นางสาวพนัดดา เรืองสุขสุด
62043005018 นางสาวปาริชาติ เมียงอารมณ�
62043005019 นายฐิติพงศ� พ<วงรอด
62043005020 นายศุภฤกษ� วิภวากุล
62043005021 นางนภาพร กล<อมใจ
62043005022 นายวศิน ชื่นต้ังชิ้น
62043005023 นางสาวศศิประภา ชํานาญมะเริง
62043005024 นางสาวพัชราภรณ� ม<วงมณี
62043005025 นางสาวขวัญชนก มาตรา
62043005026 นายธนกฤต กัลยาณสันต�
62043005027 นายอุดร ธิธรรมมา
62043005028 นายธนเดช ชูศรี
62043005029 นางสาวนัฏฐิกา โหน<งที
62043005030 นางสาวพรพรรณ จิตรพานิชเจริญ
62043005031 นายโกเมศ สนธิคุณ
62043005032 นางสาวนันทิรัตน� สุทธิสนธ�
62043005033 นายกัณธิพัสส� ทับทอง
62043005034 นางสาวธนธร พานแก9ว
62043005035 นางสาวปDยะนุช ละลี
62043005036 นายวิทยา อิ่มเจริญ
62043005037 นางสาวมณีรัตน� ชาญดิลกโชติ
62043005038 นางสาววิลาวรรณ ทุมกิจจะ
62043005039 นายชนะชัย เกิดดี
62043005040 นางสาวสาวิตรี ตZาอ<อน
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62043005041 นางสาวณริศรา โคแสง
62043005042 นางสาวภัทราวรรณ พิจิตรคดีพล
62043005043 นายธีระ กันคล9อย
62043005044 นางสาวสิปาง สังข�นคร
62043005045 นางสาวธิดารัตน� ตรีรัตน�วัฒนกุล
62043005046 นายณัฐวัตร ชื่นปรีดา
62043005047 นางสาวกุลวิดา เพียกุลเพ็ง
62043005048 นางสาวสุขนิตา มัจฉา
62043005049 นางสาวสุนิสา สมศรี
62043005050 นางสาวรัตติกร บวรเวศ
62043005051 นางสาวนันท�ณภัส บุญคิด
62043005052 นางสาววันวรา ชอบธรรม
62043005053 นางสาวดาริน ลัดกรูด
62043005054 นางสาวขนิษฐา มาตร�มนตรี
62043005055 นางสาววรณัน พัชรมัยเดชา
62043005056 นายสมศักด์ิ ชอบด<านกลาง
62043005057 นายกิตติภัททิก� จิตรโรจนรักษ�
62043005058 นางสาวสุมน แสงประเสริฐ
62043005059 นางสาวชฎาพร เรืองศรี
62043005060 นางสาวรัตนาภรณ� กันพงษ�
62043005061 นายธนโชติ แสนประเสริฐ
62043005062 นางสาวปนัดดา ปราบรัตน�
62043005063 นางปวีณา เสียงเจริญ
62043005064 นางสาวธิชานันท� ถ่ินน้ําใส
62043005065 นายกิตติธัช อร<ามศรี
62043005066 นางสาวพรรณจารี เพชรดิน
62043005067 นางสาวพัชราภรณ� เพียราช
62043005068 นางสาวณัฐธิดา พ9นภัย
62043005069 ด.ต.บํารุง บรรเทาทุกข�
62043005070 นางสาวสุวรรณดี เพ็งสกุล
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62043005071 นางสาวดวงฤทัย จิตรเจริญ
62043005072 นายรัฐพงศ� งามกระจ<าง
62043005073 นายเศรษฐ อุ<นแก9ว
62043005074 นางสาวภรณ�ทิพย� แสงกระจ<าง
62043005075 นางสาวประภาศิริ ทองเทศ
62043005076 นางสาวถวิกา เฟVOองทรัพย�
62043005077 นางสาวสุปราณี เปรื่องการ
62043005078 นายปณิธิ วงค�ษา
62043005079 นางสาวบุญญารัตน� แปMนสุข
62043005080 นางสาวอารยา ศรีภูมิกุล
62043005081 นางสาวนัชชา ตะติฉิม
62043005082 นางสาววีณา อารี
62043005083 นางสาวฐิติรัตน� เพียรงาน
62043005084 นายเจริญวุฒิ เหมาะศรี
62043005085 นางสาวอาทิตยาภรณ� ทรงจํารอง
62043005086 นายสุทธิพงษ� สงเอียด
62043005087 นายพาลินท� บุญสําเร็จ
62043005088 นางสาวปริยานุช ศรีทอง
62043005089 นางสาวอัจฉราภรณ� สอาดเอี่ยม
62043005090 นายปDติพร นุชเปลี่ยน
62043005091 นางสาวธิดารัตน� มีสม
62043005092 นางสาวนิภาวรรณ นิยมไทย
62043005093 นายทนานนท� วงศ�กาฬสินธุ�
62043005094 นางสาวนิพัทธา สมประสงค�
62043005095 นางสาวศศิวิมล นนทธิ
62043005096 นายวรัญ\ู หวามา
62043005097 นางสาวกมลเนตร สุวรรณ
62043005098 นายพงษ�ยกรณ� รักษาสัตย�
62043005099 นายทวีศักด์ิ แย9มยนต�
62043005100 นางสาวกัญญารัตน� ใจเย็น
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62043005101 นางสาวจตุพร หลงสามNะ
62043005102 นางสาวจุฑารัตน� กุศลพิทักษ�พงศ�
62043005103 นางสาวณภัทร สมพะมิตร
62043005104 นางสาวณฐนน อัฐนาค
62043005105 นางสาววาสนา โสชะรา
62043005106 นายภูวดล จันทร�แสง
62043005107 นายอภิวัฒน� เมืองม่ิง
62043005108 นางสาวศิรภัสสร วงศ�จินดาคุณากร
62043005109 นางสาวนิตยา เจนไร<
62043005110 นายศตพรรษ ศรีวิชัย
62043005111 นางสาวเขมจิรา ละยานนท�
62043005112 นางสาวกนกอร เสือจันทร�
62043005113 นายศิริพัฒน� ชาญสมิง
62043005114 นายวรัญ\ู สีลากุล
62043005115 นางสาวกนกวรรณ ตันติศรีไกรแสง
62043005116 นางสาวจิราพรรณ สายแสน
62043005117 นายประวิทย� เหมริหนี
62043005118 นางสาวพัชรินทร� มงคลถิรสวัสด์ิ
62043005119 นางสาวสุชาดา ไชยคาม
62043005120 นางสาวชาลินี เหลืองรุ<งรัส
62043005121 นางสาวอําภาพร ทองมี
62043005122 นางสาวป3ญพิตา กันเทพา
62043005123 นายอาชวิน อินใหญ<
62043005124 นางสาวกุสุมา อินทรทัต
62043005125 นายพีรวัตร� ศรีพันธุ�
62043005126 นายสุมงคล นาทัน
62043005127 นางสาวศิรินภา นาสมนึก
62043005128 นางสาวทิพวรรณ สิงห�เคน
62043005129 นางสาวชุติมา อิ่มสมจิตต�
62043005130 นางสาวจริยา ม่ันคง
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62043005131 นายจักรกฤษณ� ดิษฐโชติ
62043005132 นางสาววิภาวดี บุญชัยโย
62043005133 นางสาวมัลลิกา ต9นอาจ
62043005134 นางสาวอัมพกา ตุมกา
62043005135 นางสาวป3ทมา สําเนียงงาม
62043005136 นางสาวจุฑาทิพย� ชมดี
62043005137 นางสาวณัฐธิดา นิ่มสาย
62043005138 นางสาวปนัสยา สังข�ทิพย�
62043005139 นางสาวสุปราณี เพ็งสวน
62043005140 นายวิทวัส คูศรี
62043005141 นางสาวศิราพร จัตติไทย
62043005142 นายยุทธพงษ� ดาวศรี
62043005143 นายกมล เครือหงษ�
62043005144 นางสาวชลาธาร สิงห�ทอง
62043005145 นายวีรพล อยู<ศรี
62043005146 นายสุวิชา พิมพรัตน�
62043005147 นางสาวธนิกา ภัทรกุลนันทพร
62043005148 นางสาวเสาวลักษณ� สุภาพงษ�
62043005149 นางณิชา แข<งขัน
62043005150 นางสาวเนตรนภา ใจอุ<น
62043005151 นางสาววิภาวี ทองวิจิตต�
62043005152 นางสาวกรรณิการ� หนองกระทุ<ม
62043005153 นางสาวชาริณี คันทะมูล
62043005154 นายกฤษณกรณ� ศรีประดู<
62043005155 นายสกลรัฐ ถนอมกลิ่น
62043005156 นางชนิตว�นันท� แซ<ลิ้ม
62043005157 นายเจษฎากร โค<ยสัตยา
62043005158 นายธงชัย สวัสดิสุธา
62043005159 นายพิษณุ ผดุงยุทธ
62043005160 นางสาววิไลวรรณ โพธาราม
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62043005161 นางรัชนี เมฆฉาย
62043005162 นายสหภาพ สมจิตร
62043005163 นางสาวสุณัฐฐา ซ่ือสัตย�
62043005164 นายชูเกียรติ ผาลาด
62043005165 นายปรีชา พวงแก9ว
62043005166 นายศิวกร อรุณรัตน�
62043005167 นางสาวปDยนุช งามขํา
62043005168 นางสาวจันทิมา สายสิม
62043005169 นายวรุต ใจภักดี
62043005170 นายนรุตม� ศิริพิชญ�ตระกูล
62043005171 นายกิตติศักด์ิ ทองเทพ
62043005172 นายชวลิต อุ<นเรือง
62043005173 นางสาวปวีณ�สุดา มารมย�
62043005174 นายศิลปชัย คล9ายเจียม
62043005175 นายสมชาย สว<างสาลี
62043005176 นางสาวหฤทัย โชติกวนิช
62043005177 นางสาวสุมล พรหมมารักษา
62043005178 นางสาวรษา แก9วประพันธ�
62043005179 นางสาวมีนา ยีแมเฟVอง
62043005180 นางสาวชญานิศ โตจับ
62043005181 นางสาวพัชรี สง<าชาติ
62043005182 นางสาววิชุดา มะลูลีม
62043005183 นางสาวพิมพ�ชนก เนียมอ<อน
62043005184 นายฤทธิรอน สําราญ
62043005185 นางสาวศลิษา โตNะมิ
62043005186 นางสาวดวงกมล สิทธิโกษีย�
62043005187 นางสาวอักษราภัค สุดสวาท
62043005188 นางสาวพัฒน�ชญา ฉิมทัด
62043005189 นายอรรถพนธ� พราหมแผลง
62043005190 นางสาวรื่นฤดี ชื่นบาน
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62043005191 นางสาวภาสิณี พุฒผึ้ง
62043005192 นางสาวสุมาลี และเยาะ
62043005193 นายกมล จันทร�ชนะ
62043005194 นางสาวขวัญใจ ชลายนเดชะ
62043005195 นายเอกชัย เลิศดี
62043005196 นายธนพล วงษ�วิวัฒน�
62043005197 นางสาวอารีญา แปMนประโคน
62043005198 นางสาวกัญญาวีร� ฌวิลกรณ�
62043005199 นางสาวเพ็ชร�วดี ชนะณรงค�
62043005200 นางสาวจตุพร มุสิกะวัน
62043005201 นางสาวศรินทิพย� รัตนกุญชลี
62043005202 นางสาวธิดารัตน� เหลืองวิไล
62043005203 นางสาวกรวิภา ไตรยวงค�
62043005204 นายจักราวุธ เกษสังข�
62043005205 นายวรพล พิศาลศิลปXสกุล
62043005206 นายนิตินันท� ปานประเสริฐแสง
62043005207 นางสาววรรณธิดา รัตนเมธีวรกุล
62043005208 จ<าอากาศโทหญิงภัทรสุดา แก9วยา
62043005209 นายณัฐชนน ศรีสุข
62043005210 นายพงษ�ดนัย ตาระกา
62043005211 นางสาวเวณิกา สาครสูงเนิน
62043005212 นางสาวศุภธิดา จันทรคูณ
62043005213 นายวัฒจันทร� อุ<นเรือนใจ
62043005214 นางสาวดาริญา แก<นสําโรง
62043005215 นางสาวชญานิศ กล่ําสุข
62043005216 นางสาวณัชชาวีณ� ประสิทธิกสิกรรม
62043005217 นางสาวศิริพร พรมสิงห�
62043005218 นางสาวนงค�นุช ดลป3ดชา
62043005219 นางสาวป3ณณิกา เข็มทอง
62043005220 นางสาวปรางทิพย� เซ<งย่ี
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62043005221 นางสาวศิรกานต� รื่นนาค
62043005222 นางสาวอินทิรา มาลีหวล
62043005223 นายชัชวาล ป!านแก9ว
62043005224 นางสาวพิมดาว สวนดอกไม9
62043005225 นางสาววิรงค�รอง เกตุอุดม
62043005226 นายอนันต� สืบชาติ
62043005227 นางสาวกนกพิณ แก9วถาวร
62043005228 นางสาวพรกมล ชมภูแก9ว
62043005229 นางสาวอุษา สุดประเสริฐ
62043005230 นางสาวน้ําผึ้ง พิมพ�ดี
62043005231 นางสาวอังคณา สุขสําราญ
62043005232 นางสาวจิราภรณ� จานพูม
62043005233 นางสาวศิริลักษณ� กิจพิทักษ�
62043005234 นางสาวรุจิรา สุขศรีทอง
62043005235 นายวิสุทธ์ิ ทองลือ
62043005236 นางสาวภัทรวิจิตรา แพร<ศรีสกุล
62043005237 นางสาวภัทราพร หะยีมูฮําหมัดโนNต
62043005238 นางสาวณัฐปรียา สวัสด์ินะที
62043005239 นางสาวอัจฉราพรรณ พ่ึงสม
62043005240 นางสาววรรณิศา จําปT
62043005241 นางสาวชุติมา คุ9มทอง
62043005242 นางสาวทิพากร สุขพล
62043005243 นางสาวสุภากานต� พรพิมาน
62043005244 นางสาวพรสุดา อินอ่ํา
62043005245 นางสาวสโรชา ประทุมพล
62043005246 นางสาวพัสตร�นรี จินตศักด์ิ
62043005247 นางสาวธัญญ�นรี จําปาทอง
62043005248 นายนพพล ภัคศุภภาคย�
62043005249 นายธนภัทร ลับภู
62043005250 นางสาวศุลีพร โพธิษา
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62043005251 นางสาวกาญจนา จอมสังข�
62043005252 นางสาวจีรภา นาคเส็ง
62043005253 นางสาวยุรพร บุญอิน
62043005254 นางสาวบุษรา สิทธิพล
62043005255 นางสาวจารุวรรณ แม9นเหมือน
62043005256 นางสาวกนกวรรณ น9อยประเสริฐ
62043005257 นายวีระยุทธ� ครุฑสินธุ�
62043005258 นางสาวรัชฎาพร ทนะขว9าง
62043005259 นายนันทพัทธ� แดงปุ!น
62043005260 นายสิรวิชญ� วาสนาทิพย�
62043005261 นายธีรพงษ� พิพรณ�พงษ�
62043005262 นางสาวศิริกัญญา จันทศรี
62043005263 นางสาวณัฐกานต� บารมีวุฒิ
62043005264 นางสาวศิริลักษณ� คงกล<อม
62043005265 นางสาวกนกวรรณ นาคเจริญ
62043005266 นางสาวสุภัทรา เฮียงหล9า
62043005267 นายบุญสม สุทธิประภา
62043005268 นางสาวสุพรรษา จุลเจือ
62043005269 นางสาวนิตนภา ภูมิคอนสาร
62043005270 นางสาววรรณภา ระหา
62043005271 นางสาวเจนจิรา พุฒซ9อน
62043005272 นายพรอนันต� ตันสกุล
62043005273 นางสาววิมลสิริ เอี่ยมศิริ
62043005274 นางสุภาภรณ� เอกวัฒน�
62043005275 นางสาวสาวิตตรี สิงห�ปอง
62043005276 นายอ.สกล อมรการ
62043005277 นายประพันธ์ิ มีโพธ์ิ
62043005278 นายภานุมาศ โลหะจินดา
62043005279 นางสุรัสวดี หมัดรอด
62043005280 นายสุรภัทร เสนากลาง
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62043005281 นางสาวชัญญานุช หนูงาม
62043005282 นางสาวภัททิรา จันทศรี
62043005283 นางสาววราภรณ� ประทุมชาติ
62043005284 นางสาววิไลวรรณ เทศทนง
62043005285 นางสาววรรณภา กุรุตร�
62043005286 นางสาวธนาภรณ� รัตนศรี
62043005287 นางสาววาสิตา เข็มสม
62043005288 นางสาวศุภรัตน� ราชเกิด
62043005289 นางสาวสุภาวิตา เรณางกูร
62043005290 นางสาวอภิชญา เพ็งคาสุคันโธ
62043005291 นางสาวจีรนันท� คนปMอม
62043005292 นางยุพิน วงษาวัตร
62043005293 ส.อ.พงศ�ศิริ แสนสวัสด์ิ
62043005294 นางสาวชุติมณต� อินทร�ขํา
62043005295 นายปDยพงษ� ณ ถลาง
62043005296 นางสาวรัตนา จันทรจู
62043005297 นายณัฐพงษ� วงศ�ศิริ
62043005298 นางสาวนัฎฐชา วิจิตรวงศ�
62043005299 นายศิริวัช คําหอมกุล
62043005300 นางสาวกาญจนาพร เลิศขามปMอม
62043005301 นางสาวนันทนา หมัดแสง
62043005302 นางสาวกาษฐา แซ<โค9ว
62043005303 นางสาวดวงดาว เบ9าคํา
62043005304 นางสาวสุรีย� ผลฟ3ก
62043005305 นางสาววาสนา โพธ์ิงาม
62043005306 นายณัฐวุฒิ ทวีแก9วกาญจนา
62043005307 นายธีรภัทร� หุตะเจริญ
62043005308 นางสาวอรทัย วงษ�สีทา
62043005309 นางสาววรัญญา เจียมจิตร
62043005310 นายประวิทย� ชูแก9ว
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62043005311 นางสาวปรียา วิรุลพันธ�
62043005312 นางสาววิภาวี ทรัพย�ปราชญ�
62043005313 นายชุตินันท� สาระทะนงค�
62043005314 นางสาวเปรมา ทิพย�ชัยมงคล
62043005315 นางสาวสุชาดา นิพล
62043005316 นายไกรภพ กาศลังกา
62043005317 นางสาวนิตยา โภคพูลผล
62043005318 นางสาวสุพรรณี ศรีไชยวาน
62043005319 นายอนุชา หวังสมนึก
62043005320 นางสาวปDยะธิดา นะราศรี
62043005321 นายพงศกร ไชยชูลี
62043005322 นางสาวขวัญชนก เสริมสมบูรณ�
62043005323 นางสาวสุรัสวดี ศรีสุธรรม
62043005324 นางสาวนิชาภัทร แสงหล่ํา
62043005325 นางสาวนฤมล นามหาพิศม�
62043005326 นางสาวณัฐชนานันท� มุสิกะ
62043005327 นางสาวรัชนี สุดสวาท
62043005328 นางสาวกานต�สินี ประทุมมณี
62043005329 นางสาวอริสา แสงศรี
62043005330 นางสาวศศิพร ศรีสนิท
62043005331 นางสาวเพชรินทร� ฐิติธนกุลสิริ
62043005332 นางสาวปุญชรัสม์ิ ทองรักจันทร�
62043005333 นายธีระพันธุ� ถาวรกุล
62043005334 นางสาวรุ<งมณี ประเสริฐศิลปX
62043005335 นางสาวณัฐทาริกา ตันติวงศ�วิโรจน�
62043005336 นายสถาพร สุขาวงค�
62043005337 นายอดิศักด์ิ ดวงจันทร�
62043005338 นายสุระชา สร9อยมุกด�
62043005339 นางสาวอัญนิสา ศิริพันธุ�
62043005340 นางสาวกชกร อรัญวัชน�
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62043005341 นางสาวณัฐฐิญา บุญชัย
62043005342 นายประเวศ ศรีสวัสด์ิ
62043005343 นางสาวภัทรวดี วงศ�พิพัฒน�ทวีป
62043005344 นางสาวสุชาวดี แก9วเรณู
62043005345 นายศุรวุฒิ คล9อยสวาท
62043005346 นายสิฐ�จิรากิจ หิรัญดลรัชต�
62043005347 นายจักรพงศ� ราษฎร
62043005348 นายสันติสุข อันควร
62043005349 นางสาวนงลักษณ� ประสารมารถ
62043005350 นางสาวดวงนภา อินทอง
62043005351 นางสาววราภรณ� พลเย่ียม
62043005352 นายจเรษา หนูบูรณ�
62043005353 นางสาวประภาพร เล<ากอที
62043005354 นายกฤษฎา มีสุข
62043005355 นางสาวอิศริญาพร บึงไกร
62043005356 นางสาวจิรัฏฐญา กล่ําบุญสวัสด์ิ
62043005357 นางสาวกมลพร ฉายสุริยะ
62043005358 นายเจนดิลก ชูทัพ
62043005359 นายจรัส โพธ์ิจักร
62043005360 นางสาวพิญญ�ชญา อนุพันธุ�สกุล
62043005361 นางสาวณัฐชนันท� วงศ�กําภู
62043005362 นายสุนทร ก9านก<อง
62043005363 นางสาวกัญญาภัค ประเคนรี
62043005364 นางสาววัชรี เสียงล้ํา
62043005365 นางสาวระพีพรรณ ชุดพิมาย
62043005366 นางสาวขนิษฐญาดา อุไรวงษ�
62043005367 นางสาวสุกัญญา อNะหมัดตอเฮด
62043005368 นางสาวทักษพร มีสอน
62043005369 นางสาวกมลชนก โสมพิพงค�
62043005370 นายจักรกฤษณ� มุสิกะวัน
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62043005371 นายประณต อากาศโสภา
62043005372 นายอภิสร ดีวังทอง
62043005373 นายธนพัฒน� หวังพัฒน�
62043005374 นางสาวกนกพร วรรณสูญ
62043005375 นายมูฮัมมัดฮัมดี สาและ
62043005376 นางสาววันเพ็ญ บุญมา
62043005377 นางสาวจิรารัตน� คูณทวีธนกร
62043005378 นายสรศักด์ิ อินทจันทร�
62043005379 นายเอนก สอหวัง
62043005380 นายศาสตรา สมสอน
62043005381 นางสาวฐิติพร สุภาพุฒ
62043005382 นางสาวณัฐธิดา เครือเพ็ชร�
62043005383 นางสาวสมฤดี แสนคํา
62043005384 นางสาววาทินี ไพรึก
62043005385 นางสาวปริญญาพร แย9มกลิ่น
62043005386 นางสาวพาฝ3น ติรวรรณรัตน�
62043005387 นางสาวสุภานี จริตไทย
62043005388 นางสาวสสิพร คงเจริญนิวัติ
62043005389 นางนลินรัตน� อินทร�ห9อย
62043005390 นางสาวจงกล ชัยวิสูตร
62043005391 นางสาวจุฑามณี แท<นมงคลมาศ
62043005392 นางสาวิตรี บํารุงเรือง
62043005393 นางสาวชลธิชา โตNะสมัน
62043005394 นางสาวชลนิศา รุ<งเพ็ญงาม
62043005395 นางสาวนตนน นรานันท�
62043005396 นางสาวกัลยารัตน� เศษลือ
62043005397 นางสาวอรอุมา แซ<ลิ้ม
62043005398 นางสาวบุญญารัตน� บุญเกิดรอด
62043005399 นางสาวเขมิกา ใจต้ัง
62043005400 นายกรกฎ เพชรทรัพย�
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62043005401 นายชลวิช อัคควุฒิ
62043005402 นางสาวอรจิรา ขุ<ยราญหญ9า
62043005403 นางสาวศยามล ยุระทาย
62043005404 นางสาวธนภรณ� บุตรตาสี
62043005405 นางสาววิรดา กันทะวัง
62043005406 นายคุณานนท� เพ็งปฐม
62043005407 นางสาวศุภรา สื่อสุวรรณ
62043005408 นางสาวกานต�รวี ย้ิมหนองเต<า
62043005409 นางสาวสมร กอนเสริม
62043005410 นายพงศ�ประพันธ� วิเศษศักด์ิ
62043005411 นางสาวอุมาพร ชุ<มเสนา
62043005412 นางสาววาสนา เกาะแก9ว
62043005413 นางสาวธัญพัฒน� ชูเกียรติธนัสถ�
62043005414 นางสาวเจนจิรา สะอาดศรี
62043005415 นางสาวรวมพร มัฎฐารักษ�
62043005416 นายภิรัฐพงศ� เสมา
62043005417 นางสาวกัญจนพร นุศรีอัน
62043005418 นางสาวสุรีพร ชํานิราชกิจ
62043005419 นางสาวสุโรชา คําพิชิต
62043005420 นายอธิป กาวไธสง
62043005421 นายวีระชัย เภาโพธ์ิ
62043005422 นางสาวกัลย�ธนัตถ� เรืองสว<าง
62043005423 นายฐาณรงค� ทุเรียน
62043005424 นางสาวพนารัตน� สงวนศรี
62043005425 นางสาววิทิตตรา วามะลุน
62043005426 นายทวิช เรือนมูล
62043005427 นางสาวกิรณา พิสิษฐ�ธา
62043005428 นางสาววัสลีนา สามะอาลี
62043005429 นางสาวศศิธร บัวรัตน�
62043005430 นายธนกฤษ ชุติภัทรวรากร
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62043005431 นางสาวสุจิตรา เม9าเขียว
62043005432 นายสหวัชร รัตนะ
62043005433 นางสาวสุพัตรา ตาท9าว
62043005434 นายณัฐดนัย พรมมา
62043005435 นางสาวศิริรัตน� เพ็ญสว<าง
62043005436 นางสาวสิริกร มาสมจิตร
62043005437 นายพิชญา เจริญธรวัฒน�
62043005438 นางสาวนลิณี ตันเสียง
62043005439 นางสาวสุธิญา พุทธรัตน�
62043005440 นางสาวณัฐธิดา เลิศเฉลิมทรัพย�
62043005441 นายณัฐพล หล<อเลิศรัตน�
62043005442 นายกันต� เนียรมงคล
62043005443 นางสาวณิฌา กาญจนรัตน�
62043005444 นายเจตวัฒน� วงศ�ษา
62043005445 นางสาวกัญญ�ภัคพิมพ� วานิชภิญโญ
62043005446 นางสาวธนันพัชญ� ธนากุลเกษรัตน�
62043005447 นายชํานิ ชูก9าน
62043005448 นางสาวอุษณีย� ขวัญเมือง
62043005449 นางสาววันเพ็ญ นวลมะลัง
62043005450 นายธนวัฒน� ทิพวัฒน� 
62043005451 นางสาวทัชชา สุขทวี
62043005452 นางสาวพรสุดา ใจงาม
62043005453 นายทรรปณะ งามแพง
62043005454 นางสาวจุฑามาศ อุเทน
62043005455 นางสาววราภรณ� จงดี
62043005456 นางสาวจุฑามาศ จันทร�เรือง
62043005457 นายณัฐวุฒิ สีมา
62043005458 นายปราการ กลั่นอ่ํา
62043005459 นางสาวชฎาพร บ9านด<าน
62043005460 ว<าที่ร9อยตรีหญิงกุลธิดา ฟVWนฟMา
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62043005461 นายชยชนม� ก9อนคํา
62043005462 นางอรวรรณ สุจริต
62043005463 นางสาวรัตนาวลี ขวัญกลาง
62043005464 ว<าที่ รต.นัฐวุฒิ แก9วผนึก
62043005465 นางสาวพรพิมล สิทธิโยธิน
62043005466 นายจิระพงษ� กอบนิธิกุลวงศ�
62043005467 นางสาวฉัตริญาภัคศ� ภัคพลพิพัฒ
62043005468 นางสาวอรนิดา สะมาน
62043005469 นางรักชนก ศรีจตุพรชัย
62043005470 นางสาวกัญจนพัชร วัฒกาพัฒน�
62043005471 นางสาวอาริยา พงษ�พันธุ�เลิศ
62043005472 นางสาวนฤมล พรมรักษ�
62043005473 นายสุเมธ ประเสริฐขวัญ
62043005474 นางสาวปนัดดา ยอดชรูด
62043005475 นางสาวเมธิณี จ่ันหนู
62043005476 นายสุทัศน� ทาบล
62043005477 นางสาววิทิตา ต9นสุวรรณ�
62043005478 นางสาวจุฑารัตน� บุญอ่ํา
62043005479 นางสาวรัชต�กาญจน� พิรักษา
62043005480 นายกิตติพศ เพ<งผล
62043005481 นางสาวปฐมาวดี เหง9าพรหมมินทร�
62043005482 นายเฉลิมศักด์ิ อําไพโชติ
62043005483 นางสาวศศิกานต� สุขภูมิ
62043005484 นางสาวรุจิรา สมเร็จ
62043005485 นางสาววรรณนิสา ยอดโยม
62043005486 นางสาวทิพย�สุดา โตฉํ่า
62043005487 นางสาวจิราวรรณ เหลาทอง
62043005488 ว<าที่ ร.ต.หญิงจันทนา มังคละ
62043005489 นายธนะรัช ทองวงษ�เพ็ชร
62043005490 นางสาวณีรณา บุญญขนก
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62043005491 นางสาวศุภาพิชญ� เพ็ชรชื่น
62043005492 นางสาวศิรัญญา จงจุดเทียน
62043005493 นายอนันต� แสนปMอง
62043005494 นายกิตติศักด์ิ บัวลาลักษณ�
62043005495 นางสาวจันทร�ทิมา ทองใบ
62043005496 นายทศพล ป3งประยูร
62043005497 นายจีรวัฒน� ทองเกิด
62043005498 นางสาวรุ<งนภา ประเสริฐทรัพย�
62043005499 นายสิทธิโชค ศรีไชย
62043005500 นางสาวจิสมานี บุปผาดง
62043005501 นางสาวนงนุช บุญสร9าง
62043005502 นางสาวนพเกล9า ถาวรสารี
62043005503 นางสาวแสงจันทร� รัตนวงษา
62043005504 นางสาวนนทพร ร<วมสุข
62043005505 นายสุป3ญญา สุฤทธ์ิ
62043005506 นางสาวทิพยรัตน� พลอยขํา
62043005507 นางสุชาดา สําแดงฤทธ์ิ
62043005508 นายจักรพันธุ� พันธ�มาก
62043005509 นางสาวเจษฎ�สิตา จารุวรางค�รัตน�
62043005510 นายอนวัช สุขเจริญพูนผล
62043005511 นายพชระ นิลทวิก
62043005512 นายป3ญจศักด์ิ เพชรย9อย
62043005513 นายวัณชัย ช<วยพริก
62043005514 นางสาวสุนิสา แหยมไกรทอง
62043005515 นางสาวอภิชญา เด<นอุดมทรัพย�
62043005516 นางสาวพนิดา หม่ืนเดช
62043005517 นางสาวสุปTญา ดีเสมอ
62043005518 นางสาวอัญธิกา จําปTเจริญสุข
62043005519 นายสหรัฐ สุขสวัสด์ิ
62043005520 นางสาวจิราวรรณ ย้ิมใจบุญ
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62043005521 นายภานุวัตร สุขเทพ
62043005522 นางสาวนุชสรา กันทะวงค�
62043005523 นางกุลยา ฤกษ�ดี
62043005524 นางสาวกฤติยา พันนวน
62043005525 นายภาคิไนย รุ<งเลิศเกียรติ
62043005526 นางสาวยศวดี สําราญอยู<
62043005527 นางสาวกฤตพร อินทร�งาม
62043005528 นางสาวชวนพิศ แสงปDติ
62043005529 นางสาวมณีรัตน� เมืองประสิทธ์ิ
62043005530 นางสาวปรัศมนกัญ พิกุลทอง
62043005531 นายธีรวัฒน� แมนธนานนท�
62043005532 นางสาวศุกัญญา คณานันท�
62043005533 นางสาวกันตา อยู<พุ<มพฤกษ�
62043005534 นางสาวโยษิตา มีเมตตา
62043005535 นางสาววันวิสาข� พิมพ�เจริญ
62043005536 นายอานันท� พิมพ�ศรีจันทร�
62043005537 นางสาวจันทร�เพ็ญ รอดประชา
62043005538 นางสาวจารุวรรณ ไชยลม
62043005539 นางสาวชนิกานต� วชิรวงศ�ภิญโญ 

62043005540 นางสาววราลักษณ� ทองภู
62043005541 นางสาววารุณี เงินสินธ�
62043005542 นายสุรกิจ นิบุญกิจ
62043005543 นายอนุสิษฐ� ศรีเทศ
62043005544 นางสาวพรนภา กันธุ
62043005545 นางสาวดลยา ยําพะวา
62043005546 นางสาวพัชรินทร� อําพันเสน
62043005547 นางสาวศรัญญา ขอนเอิบ
62043005548 นางสาวพัชราภรณ� รอดมณี
62043005549 นางสาวศิศิรากร สัมพันธกิจ
62043005550 นายประกาศิต ลาภขจรกิจ
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62043005551 นางสาวศิริวิมล จําปาทอง
62043005552 นางสาวสุวณา ทีหนองสังข�
62043005553 นางสาวศศิธร วีระประดิษฐ�กุล
62043005554 นายประพันธ�พงศ� นาคจันทร�
62043005555 นางสาวทิพย�ธารา โนนด9วง
62043005556 นางสาวทัศมาลี ศรีษะเกศ
62043005557 นางสาวบุษบา ศิลาผอง
62043005558 นายพุฒิพงศ� พิทักษ�วงศ�
62043005559 นางสาวพัชรพร อุตมา
62043005560 นางสาวทัศนาภรณ� แก9วป3ญญา
62043005561 นางสาวนิตยา ยะเลาะห�
62043005562 นางสาวมัณฑนา โมกกิจ
62043005563 นายเกรียงไกร ผายงค�
62043005564 นายเสกสิทธ์ิ บุญพร9อม
62043005565 นางสาวศศิกานต� กัลยะกูล
62043005566 นางสาวสุธินี ทําคล<อง
62043005567 นางสาวเทียนธิดา ใจเอื้อ
62043005568 นายชวิศ กาญบุตร
62043005569 นางสาวปนัดดา ศรีจันทร�
62043005570 นายวัลลภ ครองวงษ�
62043005571 นางสาวประภัสสร เสาวกุล
62043005572 นางสาวสุวิชา พอนอ<วม
62043005573 นางสาวศศินิภา กันสัตรู
62043005574 นางสาวธนาพร เพ็ชรพ่ึงวงษ�
62043005575 นางสาวภานุมาศ ทุกข�จาก
62043005576 นางสาววิมลลักษณ� ปรานศิลปX
62043005577 นางสาวลักขณา แสนรัมย�
62043005578 นางสาววีรยา ปานแสง
62043005579 นางสาววารุณี หิรัญคํา
62043005580 นางสาวตวงวิทย� วิทูรพีรบัณฑิต
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62043005581 นางสาวคณิตาพร ฉลอง
62043005582 นางสาววิภาพร จันทร�ดี
62043005583 นางสาวศศิพัช เอี้ยววัฒนา
62043005584 นางสาวยลภัทร แก9วกันเนตร
62043005585 นางสาวแสงอรุณ ฆ9องพาหุ
62043005586 นายสนธิศักด์ิ นาคมณี
62043005587 นางสาวฐาปณี แจ9งแสง
62043005588 นายวันชัย เชาระกํา
62043005589 นางสาวสุนิสา สตอหลง
62043005590 นายอนุชา บุญเสริม
62043005591 นางสาววิสสุตา ไทยฤทธ์ิ
62043005592 นางสาวผกาวรรณ ปDOนม่ัน
62043005593 นางสาวศศิณี ใจโปร<ง
62043005594 นายชณัฎฐ�ปรากรณ� วีระวรรณ
62043005595 นางสาวสุวนันท� มีอนันต�
62043005596 นายชวัลลักษณ� กันทะจันทร�
62043005597 นางสาวน้ําฝน หัสดง
62043005598 นางสาวน้ําฝน แบะเพชร
62043005599 นางสาววิมวิภา โพธ์ิน9อย
62043005600 นางสาวสุนัดดา พรหมเกิด
62043005601 นางสาวกวินทิพย� สาแก9ว
62043005602 นางสาวสุภัชญา วงษ�สีทา
62043005603 นางสาวศิรินทิพย� นามวิจิตร
62043005604 นางสาวปDยฉัตร คลังเจริญลาภ
62043005605 นางสาวอนุศรา เศรษฐานุสรณ�
62043005606 นางสาวจารุวรรณ ยาวิเศษ
62043005607 นางสาวปาริฉัตร ยะคะเสม
62043005608 นายอิทธิชัย พินอุไร
62043005609 นายศิรินทิพย� บัวพันสาย
62043005610 นางสาววรรณภา กิจันดา
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62043005611 นายรัชพล ศรีนุกูล
62043005612 นางสาวสุภัสสรา เพ็ญแก9ว
62043005613 นายธีรเมศร� วุฒิสมบูรณ�ยศ
62043005614 นางสาวรุ9งเพชร สว<างกุล
62043005615 นางสาวมณฑลี สัณหสกุล
62043005616 นางสาวน้ําตาล ยศโชติ
62043005617 นายเฉลิมเดช รุ<งฟMา
62043005618 นางสาวรสริน วาพันสุ
62043005619 นางสาวธิดาทิพย� เทศทอง
62043005620 นางสาวปาริฉัตร สุวรรณศรี
62043005621 นางสาวศิริพร กาหลง
62043005622 นายกฤษดา แก9วอุดม
62043005623 นางสาวฉัตรมณี ประมงมุข
62043005624 นางสาวฉัตรธิดา พัฒนโสภณ
62043005625 นางสาวสุภาภรณ� พันธุ�พืช
62043005626 นางสาววารินี เนียมสูงเนิน
62043005627 นางสาวสุนิสา จันสอน
62043005628 นางสาววิไลลักษณ� ภู<เย็น
62043005629 นายวศิน เนินใหม<
62043005630 นางสาวสุรัชต� วิลัยพันธ�
62043005631 นายยุทธนา คงบางปอ
62043005632 นางสาวสุจิตรา สุขนา
62043005633 นางสาวเมธาวี คําศรี
62043005634 นางสาวปพิชญา เพ็ชรจันทึก
62043005635 นางสาววันวิสา เพชรรัตน�
62043005636 นางสาวมาริษา ผาสุข
62043005637 นางสาวชนิสา ปานสวัสด์ิ
62043005638 นางสาวสุภาพร ทองแก9ว
62043005639 นางสาวสุพรรษา กมลอมรบุตร
62043005640 นางสาวปDยาภรณ� ไชยวงค�
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62043005641 นางสาวธิติสุดา เกตุมา
62043005642 นางสาวอัญชนา ถนอมสิน
62043005643 นางสาวชุติญา โอจริยภูมิ
62043005644 นางสาวธิดารัตน� อนันตรกิตติ
62043005645 นายสิรภพ วงศ�น้ําเพชร
62043005646 นางสาวจิดาภา พินารมย�
62043005647 นางสาวอภิสรา สุขพงษ�ไทย
62043005648 นางสาวกนกวรรณ เทพสุริ
62043005649 นางสาวกิตติยา แจ<นประโคน
62043005650 นางสาวอาทิตยา สวัสดิสาร
62043005651 นางสาววิรัลพัชร คะเรรัมย�
62043005652 นางสาวอรสา ปานทิม
62043005653 นายณัฐพล โพธ์ิเอี่ยม
62043005654 นางสาวนพรัตน� ศักดี
62043005655 นางสาวสุภาพร กลมทอง
62043005656 นายวชิรศักด์ิ ทองสา
62043005657 นายนราวิชญ� นนทโคตร�
62043005658 นายวีระ ชูดํา
62043005659 นายภูกานต� ประเสริฐพงศ�
62043005660 นางสาวภัทราวดี ศรีสวัสด์ิ
62043005661 นางสาวบุศรินทร� เหล<างาม
62043005662 นางสาวภัสรวรรณ บุญเต็ม
62043005663 นายอธิปไตย บุไธสง
62043005664 นางสาวชลธิชา ทุเรียน
62043005665 นางสาวกนกวรรณ ฤทธิเดช
62043005666 นายวัชระนันท� ตาท9าว
62043005667 นางสาวรสสุคนธ� วานนท�
62043005668 นางสาวกนกวรรณ ศิริยงค�
62043005669 นางจุฑามาศ รงค�ภักดี
62043005670 นายนิกร หาญเวช
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62043005671 นางสาวอรรัตน� สิงห�แก9ว
62043005672 นางสาวพรนฤมล กรุดบาง
62043005673 นางสาวบุษยา เทพดารักษ�
62043005674 นายสิทธิกร เหมือนสังข�
62043005675 นายภานิพัฒน� สุขสมสกุลชัย
62043005676 นางสาวภัสราภรณ� ใจชุ<ม
62043005677 นางสาววาทินี จุลสอาด
62043005678 นายมนัสชัย เจียรนัย
62043005679 นายปรเมศร� ฉลาดถ9อย
62043005680 นางปาริฉัตร ตันติกุล
62043005681 นายถนัดกาล ตะเวที
62043005682 นางสาวอรอนงค� แปMนแก9ว
62043005683 นางสาวนุสบา สนเล็ก
62043005684 นายกัมปนาท เรียงสา
62043005685 นางสาวปารตรี ศรีสมบูรณ�สกุล
62043005686 นางสาววิไลลักษณ� อุดมสุข
62043005687 นางสาวณัฐชานันท� อิ่มละเอียด
62043005688 นางสาวทิพย�สุคนช� เจนสาธิต
62043005689 นางสาวลัดดาวรรณ กันทะนิด
62043005690 นางสาวพรนภา กาคํา
62043005691 นางสาวชุลีพร ศรีพัฒโนทัย
62043005692 นางสาวมณฑิรา อภิสิทธ์ิ
62043005693 นางสาวอารยา ศิริบรรจง
62043005694 นางสาวสุรีพร อิ่มเอม
62043005695 นางสาวณัฐริกา มิตรย้ิม
62043005696 นางสาวนภัสสร น้ําผึ้ง
62043005697 นางสาวกรรณพรรณ ชํานาญยนต�
62043005698 นางสาวสุวดา อัมลา
62043005699 นางสาวลลิล โพธ์ิศรี
62043005700 นางสาวจริญญา จิระดํารง
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62043005701 นางสาวโสพิชชา เสถียรคมสรไกร
62043005702 นางสาวกมลมาศ เมาไธสง
62043005703 นางสาวปทุมวดี ภูมิน9อย
62043005704 นายภัทรพงศ� อินทวงษ�ศรี
62043005705 นายณรงค�เดช โรจนอนันต�ชัย
62043005706 นางสาวธนดา สุพรรณชนะบุรี
62043005707 นางสาววารุณี สิงห�อยู<วงษ�
62043005708 นายอนุพงษ� จาดเมือง
62043005709 นายอนันต� สุวรักษ�
62043005710 นางสาวอนันตญา ใหม<โสภา
62043005711 นางสาวพัชรณัฏฐ� เกียรติธนาวรดา
62043005712 นางสาวณัฐวรรณ หนูอ9น
62043005713 นางสาวทิพอาภา สายปDนตา
62043005714 นางสาวกรกมล เพ็ญประภา
62043005715 นายศิริมงคล บัวดก
62043005716 นางสาวนิรดา กันหานนท�
62043005717 นายพิทวัส พ่ึงเพ็ชร
62043005718 นางสาวปกฉัตรนภัส บุญแถม
62043005719 นางสาวเมญาณี หมัดจิ
62043005720 นางสาวดวงพร สุทธิสอาด
62043005721 ว<าที่ร9อยตรีหญิงจิณณปภา ปDจคํา
62043005722 นางสาวอมรรัตน� พรหมเมือง
62043005723 นางสาวฉัตรธิษณ�ชา อาฒยะพันธุ�
62043005724 นายบูรภัทร พัฒนะ
62043005725 นางสาวพิศมัย ทองบ<อ
62043005726 นางสาววรางคณา ใจคํา
62043005727 นายกิตติพงษ� แสงสุวรรณ
62043005728 นางสาวฐิติรัตน� โรจน�พงษ�
62043005729 นายอดิศักด์ิ เกิดพูล
62043005730 นางสาวณงณภัส ชัยชุมพล
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62043005731 นายฐิติชัย อัศวถาวรวานิช
62043005732 นางสาวอุษา ผ<องมณี
62043005733 นายฉลอง ชุมเสนา
62043005734 ว<าที่ร9อยตรีหญิงสุกัญญา เงินแท9
62043005735 นางสาวชวลิดา อะโนดาษ
62043005736 นางสาวกนกพร เขียวสอาด
62043005737 นายอภิชาติ ทองนํา
62043005738 นางสาวประภาพร ป3ทมโสภณ
62043005739 นายจัตุรงค� เต้ียจัตุรัส
62043005740 นางศศิรัสม์ิ อดิรัตน�ฤทธี
62043005741 นางสาวชุติกาญจน� ดงหงษ�
62043005742 นายวิสุทธ์ิ ด9วงปลี
62043005743 นางสาววิภาวรรณ เอี่ยมสอาด
62043005744 นางสาวเสาวนีย� รุ<งเรือง
62043005745 นางสาวณิชารัศม์ิ อรรถอิทธิรุจน�
62043005746 นางสาวณิชชากร รัชอินทร�
62043005747 นายวรายุทธ การบรรจง
62043005748 นางสาวบงกช ธุระพันธ�
62043005749 นางสาวธิดารัตน� ขจรเกียรติสกุล
62043005750 นางสาวป3ตติยา แจ9งประจักษ�
62043005751 นางสาวพิมพ�ลภัส พรมโน
62043005752 นายรณชัย เขียวชอุ<ม
62043005753 นางสาวดวงดาว สุขแปMน
62043005754 นายฉัตรชัย ศรีเขตการณ�
62043005755 นางสาวคุณิตา กัลยาดี
62043005756 นายนราวิชญ� ไชยยา
62043005757 นางสาวนิชารัศม์ิ โชติวิทย�ธนากุล
62043005758 นางสาวสมรัชนี เกตุแก9ว
62043005759 นางสาววริศรา วรรณสุข
62043005760 นางสาวปุณณลักษณ� สุขได9พึ่ง
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62043005761 นายจักรพันธ� ขันทอง
62043005762 นายนิพนธ� รักรุ<ง
62043005763 นางสาวแวตัสนีม แวดาโอะ
62043005764 นางสาวภูรริญา เวชคง
62043005765 นายคมกฤต ลัดดาสวัสด์ิ
62043005766 นายคณิติน ศรีคชา
62043005767 นางสาวเปรมกมล บุญอ่ํา
62043005768 นายชิษณุชา คุปตจักร
62043005769 นางสาวพนัชกร ปราบแต<ง
62043005770 นางสาวพรรณนิภา สาละวันดี
62043005771 นางสาวฐาปนี วังกานนท�
62043005772 นายพงษ�ศักด์ิ อยู<คง
62043005773 นายชนนันท� ทวีทรัพย�
62043005774 นางสาวอรณี เจริญคุณสมบัติ
62043005775 นายสมิทธ� มาลีพันธุ�
62043005776 นางสาววิศณี พงษ�สวัสด์ิ
62043005777 นางสาวศรัญญา สุขสมงาม
62043005778 นางสาวพรอนันต� ด<านเดิม
62043005779 นางสาวพรอนงค� แสนหาญ
62043005780 นางสาวปาริชาติ ทัดดอกไม9
62043005781 นายปริญ จิราศุภดิลก
62043005782 นางสาวธัญญ�ณฐนันท� พลเมฆ
62043005783 นางสาววสุมนต� เจือจุล
62043005784 นางสาวศุภลักษณ� รัตนพันธุ�
62043005785 นางสาวคณนาถ ฉัตรแก9ว
62043005786 นางสาวลักษณาวดี วงษ�ศรี
62043005787 นางสาวมณีรัตน� สิงห�แก9ว
62043005788 นางสาวณัฐสิมา นุตเวช
62043005789 นายมงคล เสริมทรัพย�
62043005790 นางสาวเนาวรัตน� จันทร�เจริญ
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62043005791 นายพัฒนา ศรีธาราม
62043005792 นายประณต โพธ์ิสวัสด์ิ
62043005793 นางสาวนิสรา สะอาด
62043005794 นางสาวพรรณดาณัฐ สกุลอารยจันทร�
62043005795 นายเฉลิมชัย ตลาดเงิน
62043005796 นางสาววันวิสา บรรพต
62043005797 นางสาวพลอยพงา บุญเสริม
62043005798 นายศุภสิทธ์ิ เดชโกมล
62043005799 นางสาวอรอุมา ขจรเดชะศักด์ิ
62043005800 นางสาวปณัชชา สุเหร็น
62043005801 นางสาวเกศกนก นิยมศิลปX
62043005802 นางสาววรลักษณ� คะดาษ
62043005803 นางสาวอัญรินทร� โพธิศิระวงศ�
62043005804 นางสาวชนินาถ สุสานนท�
62043005805 นายธนสรณ� แตงสวน
62043005806 นางสาวนุจรี ทองบริสุทธ์ิ
62043005807 นางสาวนฤมล ปู!อ9าย
62043005808 นายวรพล วรพิพัฒน�
62043005809 นางสาวสุริยาพร บุญเปTOยม
62043005810 นางสาวสาธิดา อยู<อ<อง
62043005811 นางสาวพัชรินทร� วิเศษประสิทธ์ิ
62043005812 นางสาวศรินยา ดวงจําปา
62043005813 นางสาวจุฑาทิพย� กิจดี
62043005814 นางสาวกรกมล จริยากรณ�
62043005815 นางสาวญารินดา กาสุรงค�
62043005816 นางมาลี อยู<เย็น
62043005817 นางภัคภร โพธ์ิสา
62043005818 นายปฏิญาณ เกตุสวัสด์ิ
62043005819 นางสาวปาริชาต เพชรบุรีภักดี
62043005820 นายธีรศิลปX เพชรเรือนทอง
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62043005821 นางสาวพรสุดา ทองอยู<
62043005822 นายรณกร สมบูรณ�
62043005823 นายธนาพิพัศญ� อินทร�อยู<
62043005824 นายสิทธิโชค ป3ญญะวิก
62043005825 นางสาวรัตนาภรณ� เจริญจิตร
62043005826 นางสาวป!านหทัย นาคี
62043005827 นายรัฐชาติ ภูมิสถิตย�
62043005828 นางสาวรังสิยา บางกุ9ง
62043005829 นางสาวกรกนก รู9สรรพกิจ
62043005830 นางสาวกชพร ย่ีภู<พันธุ�
62043005831 นางสาวธีรินทร� ทองเนียม
62043005832 นายภิญโญ แปยาว
62043005833 นางสาวศิริรัตน� นาคมอญ
62043005834 นางสาวภัทรสุดา เอื้อเฟVWอ
62043005835 นางสาวดวงกมล ยุธติบรรณ�
62043005836 นายศุภวุฒิ ศรีมะหันต�
62043005837 นางสาวภควดี ศิริวิลาศ
62043005838 นางสาวดวงดาว ธรรมรัตน�
62043005839 นายรัชต�พงษ� วัฒนอาภรณ�ชัย
62043005840 นางสาวกุลนิภา กวางทอง
62043005841 นายอนันต�ชัย จันทร�หม่ืนไวย
62043005842 นายนวนพ กุลเกลี้ยง
62043005843 นางสาวตติยา แก9วชัง
62043005844 นางสาววัฒนา มาตรบรรจง
62043005845 สิบตํารวจโทธารา วรรณภาค
62043005846 นางสาวศิริภรณ� ศึกสม
62043005847 นางสาวกัญญาณี ชาวสวน
62043005848 นายสัญญา ยอดเนียม
62043005849 นายเจษฎาพร ธนาอัศวเดช
62043005850 นายณัฐชานนท� ดวงเด<นฉาย
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62043005851 นางสาวศุภดา เลิศไพรัตน�
62043005852 นายกัมปนาท ควรขจร
62043005853 นางสาววิชชุดา สีหาบุญมา
62043005854 นางณัฐธยาน� บุญชู
62043005855 นางสาวกาลชญาภัค เพชรเลิศ
62043005856 นางสาวอมรรัตน� เทียมศร
62043005857 นายธนัชพงศ� ทองแก9ว
62043005858 นางสาวสุพรรษา เจริญศิริ
62043005859 นางสาวนุชบา วงศรี
62043005860 นางสาวมาลีวรรณ� นวลออ
62043005861 นางสาวสุภาวดี แย9มผกา
62043005862 นางสาวนิชานันท� สิทธิปลื้ม
62043005863 นายวรพงษ� สันติศิริ
62043005864 นางสาวนฤมล รักษาพล
62043005865 นางสาวอริศรา พัตตาสิงห�
62043005866 นางสาวอรยา ศรีสวรรค�
62043005867 นางสาววันทนา สุขเสริม
62043005868 นางสาวจีรนันท� กลั่นประสิทธ์ิ
62043005869 นางสาวปริยาภัทร สาขากรณ�
62043005870 นางสาวธนวรรณ วังบุญคง
62043005871 นายเกรียงไกร จันทอง
62043005872 นายกฤตจา สุขมีพร9อม
62043005873 นางสาวจิรัชญา ตานี
62043005874 นางสาวจิยาภรณ� รินทะจะกะ
62043005875 นางสาวอรนี อินทร�ทอง
62043005876 นางสาวอริสา ชัยทะ
62043005877 นางสาวสมฤดี สุดสงวน
62043005878 นางสาวอติพร นามสีทา
62043005879 นายณฐกร จูเจตน�ธรรม
62043005880 นายสุรศักด์ิ บริสุทธ์ิ
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62043005881 นางสาวมณีรัตน� อินคง
62043005882 นางสาวพิมรดา ศรีภักดี
62043005883 นางสาวป3ทมา อร<ามเรือง
62043005884 นางสาววลีรัตน� สมบูรณ�
62043005885 นางสาวจันทรา สระบัว
62043005886 นางสาวจิราภรณ� ประมูลมาก
62043005887 นางสาวชิดชนก สวัสด์ิรักษ�
62043005888 นางสาวกาญจนา เดชบุญมี
62043005889 นางสาววิภารัตน� กองเงิน
62043005890 นางสาวเนตรวลี แก9วเขียว
62043005891 นางสาวปรียาวรรณ พรรณา
62043005892 นางสาวอมรรัตน� แก9วพิทักษ�
62043005893 นางสาวกุลยา เจรจาศิลป
62043005894 นางสาวศราวรรณ กลิ่นนิ่มนวล
62043005895 นายฐากูร เหลี่ยมกุมาร
62043005896 นางสาวภัทราพร ผักกระโทก
62043005897 นางสาวจารุวรรณ กุมภีพงษ�
62043005898 นางสาวอรปรียา ชาวเวียง
62043005899 นายนันทวุฒิ ธนะกิจรุ<งเรือง
62043005900 นางสาวรัตนพร ยวนใจ
62043005901 นางสาวกิตติยา ฉิมพาลี
62043005902 นายนพรุจ วิญ\ูวิมล
62043005903 นางสาวหทัยรัตน� สมัครการ
62043005904 นางสาวกนกพรรณ รัตนแก9ว
62043005905 นางสาวปาริชาติ โชติกาญจนมณี
62043005906 นางสาวสกุณตลา ปDดตาทะโน
62043005907 นางสาวมลฤดี บุญเพ่ิม
62043005908 นายวิระนันท� จันทร�เขียว
62043005909 นายกนต�ธร กิมเต็ก
62043005910 นางสาวเพ็ญนภา จันทร�ไตร
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62043005911 นางสาวฐิตา ดวงพรม
62043005912 นางสาวเบญญาณิช อนุศาสนี
62043005913 นางสาวอรนุช พันบุระ
62043005914 นางสาวภานุชนาถ สุขดี
62043005915 นายกิตติกรณ� สิงห�น้ํา
62043005916 นายไตรรัตน� บุญลาภ
62043005917 นายสุพจน� จันกุดลิง
62043005918 นางสาวนิศารัตน� ยุทธารักษ�
62043005919 นางอรทัย ศรีสงคราม
62043005920 นางสาวพัสวี จันทร�เพ็ญ
62043005921 นางสาวศิริพา เงาแจ9ง
62043005922 นางสาววิไลลักษณ� อินทโชติ
62043005923 นายบุญญาวัฒน� หมกประโคน
62043005924 นายศิริชัย มากศิริ
62043005925 นางสาวเบญจวรรณ ทองใบเล็ก
62043005926 นายวีระ สว<างสุข
62043005927 ว<าที่ร9อยตรีหญิงทิพวรรณ ผิวคล้ํา
62043005928 นายศิวรัตน� โรจน�รัตนาภรณ�
62043005929 นางสาวหนึ่งฤทัย ถาวรวงศ�
62043005930 นางสาวสมิตานัน บุญเจริญ
62043005931 นางสาวจิราพัชร โตนวน
62043005932 นางสรัลลัทธ� อมรฤทธิเกียรติ
62043005933 นายเขษมศักด์ิ ขันทอง
62043005934 นายจิรภัทร พจน�จริยาพร
62043005935 นางสาวทัสยา ศีลรัตนา
62043005936 นางสาวสินีนาถ แก9วไทรโพธ์ิ
62043005937 นายศุภฤกษ� ปลอดจินดา
62043005938 นางสาวศิริพร ธรรมโสภณ
62043005939 นายชูศักด์ิ จําปาทอง
62043005940 นางจันทร�ฉาย พุกเพชร
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62043005941 นางสาวอัญชิสา เหมือนนาท
62043005942 นางสาวก่ิงกานต� เดิมยิริง
62043005943 นางสาวทิพย�วรรณ เกตุสุวรรณ�
62043005944 ว<าที่ร.ต.หญิงพัชราภรณ� ปMองหมู<
62043005945 นางสาวกรทิพย� คันธี
62043005946 นางสาวกนกวรรณ ตันไธสง
62043005947 นางสาวปวีณา ใจแก9ว
62043005948 นางสาวธนาภรณ� ใจผ<อง
62043005949 นางสาวจิราพร สังข�นาค
62043005950 นางสาวผกามาส ศิริสวัสด์ิ
62043005951 นางสาวกาญจนา เดวีเลาะ
62043005952 นางสาวชุติกานต� โกศะโยดม
62043005953 นางสาวฟMารุ<ง อนุชน
62043005954 นางสาวศศิประภา คําผง
62043005955 นางสาวรัตติกานต� วงค�เมือง
62043005956 นางสาวนงนภัส เมตตาบุญปโภคิน
62043005957 นางสาวนราจันทร� เชียรศรี
62043005958 นางสาวโสธราภรณ� ต<อหยกสกุลชัย
62043005959 นายณัฐภัทร อินจงใจ
62043005960 นางสาวอลิษา สารสุวรรณ
62043005961 นางสาวพรพรรณ บัวสุนทร
62043005962 นางสาวอภิญญา ชุมภูวร
62043005963 นางสาวสุนารี สุรินราช
62043005964 นายฉัตรชัย ดาราทิพย�
62043005965 นายวรายุทร สุขโพธ์ิเพชร
62043005966 นายกฤตกร จรรัตน�
62043005967 นายอับดลรอฮีม อะสะกะ
62043005968 นางสาวอธิชา ปฏิเวชวัฒนางกูร
62043005969 นางสาวรุ<งนภา ประสีระเก
62043005970 นายพิสิษฐ จุลวงษ�
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62043005971 นางสาวสุขศรี เฉลิมสุข
62043005972 นางสาวสุพรรณิการ� รามางกูร
62043005973 นางสาวพรปวีณ� บุญช<วย
62043005974 นายราเชนทร� เสรีสกุลไชย
62043005975 นางสาวกุณฑลี นามสนิท
62043005976 นายตรัสวิน โอชะกุล
62043005977 นางสาววรดา กลิ่นสุทโธ
62043005978 นางสาวนิติยา มิฆเนตร
62043005979 นายชินวัตร อดิศรวัฒนารมณ�
62043005980 นางสาวณิชาภัทธ แก9วขาว
62043005981 นายธีรภัทร วังเวชช�
62043005982 นายมีชัย ศรีรักชาติ
62043005983 นางสาวณัฐณิชา ตรีประเสริฐศักด์ิ
62043005984 นางสาวอภิสรา โคมเดือน
62043005985 นางสาวชฎินทร วงษ�รัตน�
62043005986 นางสาวสุถิรา นุชดารา
62043005987 นายณัฐพร วังเวชช�
62043005988 นางสาววริศา จินาไหม
62043005989 นางสาวมณฑิรา เรืองทอง
62043005990 นางสาวอัจฉรา ทองอรุณ
62043005991 นางสาวกาญจนา สีโอ
62043005992 นางสาวนิติยา กว9างขวาง
62043005993 นางสาววรรณนิภา จันทร�อุดม
62043005994 นายวิศรุต แท<นแก9ว
62043005995 นางสาวปรียนันท� เลขะพันธุ�
62043005996 นางสาวจารุนันท� พุ<มนิคม
62043005997 นายจิรวัฒน� จุลิรัชนีกร
62043005998 นายพันธการ บุตรศรี
62043005999 นายอธิป ทองปาน
62043006000 นายทวีศักด์ิ นิลโต
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62043006001 นายนครินทร� พานิชย�
62043006002 นางสาวสิริยาพร เหล็งศิริ
62043006003 นางสาวรัชตา ยอดศรี
62043006004 นางสาวปาริชาติ ปกครอง
62043006005 นางสาวขนิษฐา บุญภา
62043006006 นางสาวสมหญิง ถิตย�สมบูรณ�
62043006007 นายสําเริง แก9วพูนทรัพย�
62043006008 นายวีรยุทธ ต9นสีนนท�
62043006009 นางสาวอลิษา เจดีย�ศรี
62043006010 นางเพ็ญพร หวังทางมี
62043006011 นางสาวจุฬารัตน� บรรลือหาญ
62043006012 นางสาวสุวัลลี สินภักดี
62043006013 นางสาวสินจัย บุปผาชาติ
62043006014 นายมารุต มะมา
62043006015 นายอธิคม ตู9ทอง
62043006016 ว<าที่ร9อยตรีหญิงนันทวรรณ หนูหล<อ
62043006017 นางสาวเจวลี อินทองหลาง
62043006018 นางสาวชลดา ราชกิจ
62043006019 นายเกียรติพงศ� ศรีวิเศษ
62043006020 นางสาวบุศญา เขนสันเทียะ
62043006021 นางสาวปวีณา เกตุมอญ
62043006022 นายอิทธิพัทธ� เฉลิมแสน
62043006023 นางสาวเยาวเรศ บัวกล9า
62043006024 นางสาวทิพย�วรินทร ยุทธนาสุตนันท�
62043006025 นายกังวาลย� ภูมิดอนเนาว�
62043006026 นายสายชล มะกรูดอินทร�
62043006027 นางสาวอาภรณ� ผลิกาธิการ
62043006028 นางสาววนิดา อุปมัย
62043006029 นางสาวปาณิศา สงเจริญ
62043006030 นางสาวอมรรัตน� สารสุวรรณ�
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62043006031 นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ
62043006032 นางสาวพรนภา บุญสุข
62043006033 นางสาวนภาพร เพ่ิมพูลบวร
62043006034 นางสาวพรศิริ มีม่ัง
62043006035 นางสาวดลนภา ชุ<มใจ
62043006036 นายปานเทพ กระจ<างพัฒน�วงษ�
62043006037 นายศุภกร เทียนภาสกร
62043006038 นางสาวศิริพรรณ ลุนสําโรง
62043006039 นายคณัฐพงศ� โชคลือชัย
62043006040 นางสาวธนภร วรรธนะอมร
62043006041 นางสาวจริยา คํามุง
62043006042 นางสาวพัชรี ตันติประเสริฐศรี
62043006043 นายคมกริช บอขุนทด
62043006044 นางสาวหนึ่งฤทัย คุมคณะ
62043006045 นางทิพวรรณ สายศรี
62043006046 นายเอกพล คุณโท
62043006047 นางสาวปDยะวรรณ เปลี่ยนวงษ�
62043006048 นางสาวอุมาพร ศรีอุ<นลี
62043006049 นายวุฒิกร ซ่ือตรง
62043006050 นางสาวณัฐสุดา โปษณเจริญ
62043006051 นางพัฒน�วิลัย สมศิลา
62043006052 นางสาวเบญจวรรณ รุ<งเรืองศรี
62043006053 นางสาวนาฏลดา เด<นดวง
62043006054 นางสาวอาภาพร วิทยการ
62043006055 นายสิทธิโชค จิตรคล้ํา
62043006056 นางสาวเพ็ญพรรณ ก้ีเจริญ
62043006057 นายนเรศ พุ<มสําเนียง
62043006058 นางสาวสุติมา แก<นเผือก
62043006059 นางสาวภัทรพร หีบทอง
62043006060 นางสาวอารียา คําพวย
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62043006061 นายชริน สว<างอาชีพ
62043006062 นางสาวกนกพร บัวสุวรรณ
62043006063 นางสาวกชณัฏฐ� สวัสดี
62043006064 นายรัฐเศรษฐ� ชัยเพ็ชร�
62043006065 นางสาวดวงกมล ชาวบ9านเกาะ
62043006066 นางสาวสุมินตรา ดอกแก9ว
62043006067 นางสาววิภารัตน� จันทร�แจ<ม
62043006068 นางสาวศุภวรรณ สุขโสภณ
62043006069 นางสาวจิดาภา หวังเจริญ
62043006070 นางสาวณัฐวรรณ จันทร�พ<วง
62043006071 นางสาวธนัชกมล วงศ�อุรา
62043006072 นางสาวธนัญญา หงษ�คําพา
62043006073 นายศุภณัฐ รัตนกุญชร
62043006074 นางสาวระวินันท� พรมขัน
62043006075 นางสาวเบญญารัศม� ศิริลักษณ�สกุล
62043006076 นางสาวพรภัทรา ตูพานิช
62043006077 นางสาวพิมล คําฟู
62043006078 นางสาวกานต�มณี นาคละมัย
62043006079 นางสาวชาลินี บุญชู
62043006080 นางสาวขวัญจิรา สุขเจริญ
62043006081 นางสาวกนกวรรณ บรรหารบุตร
62043006082 นางสาวพิภัทรา สร9อยประไพ
62043006083 นายชนันท�สิทธ์ิ สุขโชติวาทิน
62043006084 นางสาวเจนจิรา สุ<มคํา
62043006085 นางสาวดวงฤดี วัชระ
62043006086 นางปราณี มาลาหอม
62043006087 นางสาวนารีนาถ เอี่ยมเสน
62043006088 นางสาวอัญชลี นันตี
62043006089 นางสาวเกตุมณี ปาไตย
62043006090 นางสาววิภาวรรณ ลีละสมวงษ�
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62043006091 นางสาวจันผกา เรืองสุวรรณ�
62043006092 นางสาววิดาวรรณ ธนะมูล
62043006093 นางสาวกุลสตรี ไชยภาษี
62043006094 นายอนุพงษ� ภาคกุล
62043006095 นางภควรรณ พันธ�ชํานาญ
62043006096 นางสาววรินทร พรมสุวรรณ�
62043006097 นางสาวสายธาร ป3Wนเจริญ
62043006098 นางสาวอริยา นิจจอหอ
62043006099 นายปรียะพงษ� ประสมหงษ�
62043006100 นางสาวตฤมปตี หิรัญ 

62043006101 นายเบญจมินทร� ขาวหอม
62043006102 นางสาวศศิวิมล ศรีตัมภวา
62043006103 นางสาววรรจพรหม พงศ�ทองเมือง
62043006104 นายวสันต� ปลาทอง
62043006105 นายภูวดล การเกตุ
62043006106 นางสาวทิพสุดา ถาวรชัยสุข
62043006107 นางสาวธันยมัย วิเศษศุกล
62043006108 นายศิกวัส ญาณพาณิชย�
62043006109 นางสาวอรพรรณ ทองเชิดฉัตร
62043006110 นายพัชรพล ไชยมงคล
62043006111 นางสาวสําลี บุญทรัพย�
62043006112 นางสาวปาจรีย� หอมจันทร�
62043006113 นางสาวพัชร�สสิ เตชะวัฒนนพกุล
62043006114 นายทนงศักด์ิ อยู<บํารุง
62043006115 นางสาววิภาวี เนียมใหม<
62043006116 นางสาวปภัสรา ฉิมพงษ�
62043006117 นางสาวมธุรดา มะลิทอง
62043006118 นางสาวพรรณรมล ช9างสาร
62043006119 นายธนวัฒน� สมศรีราช
62043006120 นางสาวณีรนุช พรมงูเหลือม
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62043006121 นางสาวเสาวณีย� ยงยุทธ
62043006122 นางสาวภัสรา พัสรางกูล
62043006123 นางสาวรุ<งนภา ทองผาภูมิปรีดา
62043006124 นางสาวจุฑารัตน� เตรณานนท�
62043006125 นางสาวอัจฉราพร ด9วงเผือก
62043006126 นางสาวสิริทิพย� บุญญฤทธ์ิ
62043006127 นายธานี แก9วบุญป3_น
62043006128 นางสาวสุมิตรา อะมะโส
62043006129 นางสาวชณัฐวดี ภู<สุวรรณ�
62043006130 นางสาวเนตรชนก บุญจันทร�
62043006131 นายวิษณุ ภักดีทา
62043006132 นายอรรถกวี จันทนา
62043006133 นางสาวนัฐฐินันท� งามใสย�
62043006134 นางสาวธิดารัตน� บุญคง
62043006135 นายดนัย อ<อนคํา
62043006136 นางสาววรรณา อ<วมแสง
62043006137 นายคณวัชร บุญยัง
62043006138 นางสาวอภิสรา ศรีเงิน
62043006139 นางสาวเจนจิรา บัวแสง
62043006140 นายธนวัฒน� แย9มนุช
62043006141 นางสาววรภรณ� ดวงสุวรรณ�
62043006142 ว<าที่ร9อยตรีศิวดล ประสงค�สุขสันติ
62043006143 นางสายฝน วัฒนนุศิษย�
62043006144 นายชัยสิทธ์ิ ศรีสุพล
62043006145 นายจิรายุทธ� เก็งรัมย�
62043006146 นางสาวณัชชา อ<อนนิวัฒนานนท�
62043006147 นางสาวกชกร วงศาโรจน�
62043006148 นางสาวอุษา จินดารัตน�
62043006149 นายพัศวีร� มีดี
62043006150 นางสาวอภิญญา บุญเขียน
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62043006151 นางสาวภัทราภรณ� ทองแก9ว
62043006152 นางสาวประภัสสร จุลหุ<น
62043006153 นางสาวปุณยนุช ชัยเสนา
62043006154 นางสาวสุเบญจา แซ<เฮง
62043006155 นายพงษ�สิทธ์ิ อ<อนประเสริฐ
62043006156 นางสาวภัทร�ธีรา พลอาจ
62043006157 นางสาวภูษณิศา ตะละภัฏ
62043006158 นางสาวเรืองลักษณ� หลําใจซ่ือ
62043006159 นางสาวณัฐิณี ทองคํา
62043006160 นางสาวรุ<งรัฐ เดชสุวรรณ
62043006161 นายเชาวลิต สียางนอก
62043006162 นายฉัตรินทร� พยัคฆ�จําเริญ
62043006163 นางสาวศรีกัลยา ปกครอง
62043006164 นางสาวอรญา เรืองโภชน�
62043006165 นางสาวนริศรา อรรถพรพิทักษ�
62043006166 นางสาวกาญจนาพร เข็มทอง
62043006167 นางสาวอารยา อินทโชติ
62043006168 นางสาวธัญพร ย่ังยืน
62043006169 นางสาวสุวดี แสงบุญ
62043006170 นางสาวหฤทัย เรืองงาม
62043006171 นางสาวนฤพร เพ็งจันทร�
62043006172 นางสาวผกามาศ ฐินถาวร
62043006173 นางนุชกานต� เบ็ญมาตย�
62043006174 นายสุธนร� ภู<โตNะยา
62043006175 นางสาวอภิรดา ประทุมเมือง
62043006176 นางสาวณัฐสุดา เพชรนิล
62043006177 นางสาวสุภาวดี พลราช
62043006178 นางสาวฐิตาภา ทองปMอง
62043006179 นายจิรภัทร ชุ<มชื่นจิตร
62043006180 นางสาวฤทัยทิพย� พรเอี่ยม
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62043006181 นางสาวธัญญารัตน� นารี
62043006182 นายชวนากร ทวีพงษ�
62043006183 นายจิรวัฒน� ภู<สุดแสวง
62043006184 นางสาวนงนุช ญาติโพธ์ิ
62043006185 นางสาววรรณวนัช ชํานาญ
62043006186 นายสุทธิโชค อินทวชิรารัตน�
62043006187 นางสาวรวิวรรณ ตันนิธิสถาพร
62043006188 นางสาวฐิติชญา ทองแก9ว
62043006189 นายศิววิชญ� สวนอินทรชิต
62043006190 นายเทวัญ เกตุด9วง
62043006191 นายสันติ ดวงแก9ว
62043006192 นางสาวมนกิตติ หมอเมือง
62043006193 นายสมเจตน� โกสิบริรักษ�
62043006194 นางสาวศิริโสภา พรมประดิษฐ
62043006195 นายสุระเชษฐ แก9วสม
62043006196 นางสาวนพมาศ อินแก9วปวงคํา
62043006197 นางสาวชฎาพร มาลามูลศรี
62043006198 นางสาวภัคชาภา วัฒนะพานิช
62043006199 นายครุศิลปX อวนศรี
62043006200 นายคมสัน สรรพเจริญ
62043006201 นายกองทัพ เทพบรรยง
62043006202 นางสาวชนิดา ก้ิมสุวรรณ�
62043006203 นายอภิวัฒน� สถานเดิม
62043006204 นายวงศกร วงศารี
62043006205 นายสุทธิพงษ� โพธ์ิสมบัติ
62043006206 นางสาวสุนิสา ตาดทอง
62043006207 นายชัยยะ ธนะสารกุล
62043006208 นางสาวจุฑารัตน� หงษ�จินดา
62043006209 นางสาวภรณ�ทิพย� จูมาศ
62043006210 นางสาวธนาพร วงษาโสม
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62043006211 นางสาวนาฏยา โพธิมากูล
62043006212 นางสาวประภาภรณ� สินธุชัย
62043006213 นางสาวสุภาพิชญ� บุญนะที
62043006214 นางสาวนภามาศ นิยมตรง
62043006215 นางสาวผกามาศ ชัยภูมิ
62043006216 นายปDยวัฒน� กาญจนสินธุ
62043006217 นางสาวพเยาว� ดอนประศรี
62043006218 นางสาวกุลิสรา ศรีสมุทร
62043006219 นางสาวศิริพร อายุยงค�
62043006220 นางสาวณัฐธิดา พหลทัพ
62043006221 นางสาววิภารัตน� หมอนมี
62043006222 นางสาวนุจรินทร� ศรีคําขวัญ
62043006223 นางสาววราพรรณ จันทร�มงคลทิพ
62043006224 นายชลากร ธเนศศรียานนท�
62043006225 นางสาวทิพวัลย� สถิติถาพร
62043006226 นายสถิระ บุญอยู<
62043006227 นางสาวขนิษฐา เกษกรรณ�
62043006228 นางสาวพิชญธิดา ชมศรี
62043006229 นายปาณัสม� รัตนวิมลชัย
62043006230 นางสาวจริยา สุวรรณราช
62043006231 นางสาวนฤมล มะลิห9อย
62043006232 นางสาวอัญชลี วารีศรี
62043006233 ว<าที่ร9อยตรีหญิงคณินทร�ธร วรนิมมานนท�
62043006234 นางสาวกัญญาวีร� ประทีปชัย
62043006235 นางสาวศรัณย�ภัทร พินิตมนตรี
62043006236 นางสาวณัฏฐา คงมณี
62043006237 นางสาวนริศรา ศรีบุษย�
62043006238 นายกันต�พงษ� รอดเย็น
62043006239 นางสาวพัชรพร โสรัจจตานนท�
62043006240 นางสาวศิรินทิพย� ศรีทะโร

หน9า 208 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043006241 นางสาวอรประภา อาดัม
62043006242 นางสาวป3ณณภัสร� ศิวศรัณศักด์ิ
62043006243 นายศุภชัย ศิริวัฒนโยธิน
62043006244 นายวาทญาณสิทธ์ิ นาคดนตรี
62043006245 นางสาวอรัญญา เจริญตา
62043006246 นางสาวพิมพ�วลัญช� อัศวภาณุภัทร
62043006247 นางสาวชรินรัตน� แก9วมา
62043006248 นางสาวสาวิตรี ศรีสอาด
62043006249 นางสาวเลอลักษณ� วัฒน�ศัพท�สินธุ�
62043006250 นางสาวมีนตรา จันทรภักตร�
62043006251 นางสาวสุชาดา สมบัติทยานนท�
62043006252 นางสาวธารารัตน� ไตรโภค
62043006253 นายหิรัญ เทพอภิชัยกุล
62043006254 นางสาวพักตร�พิมล มัดหา
62043006255 นางสาวณัฏฐิคุณ ทัฬหะวาสน�
62043006256 นางสาววันทนา ดิษฐาพร
62043006257 นางสาวจิรภา องอาจ
62043006258 นางสาวสุรีรัตน� พงษ�จินดา
62043006259 นางสาววิไล สุขใส
62043006260 นางมลิวัลย� โคกล<ามแขก
62043006261 นายธนพล ยังให9ผล
62043006262 นายณัฐวุฒิ เหลืองรัตนะ
62043006263 นางสุชาดา ป3Wนสมสกุล
62043006264 นางสาวศศิมาภรณ� บางสุวรรณ�
62043006265 นายธีรพงษ� หาญหนองแวง
62043006266 นางสาวพันน�ชยา วัฒนศรีกันย�
62043006267 นางสาวอุมาภรณ� ม่ิงโอโล
62043006268 นายนัฐพล เจริญศรี
62043006269 นายสุธี ขาวสบาย
62043006270 นายธนภาคย� พูลสุวรรณ
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62043006271 นายจารุตม� น้ําทิพย�
62043006272 นายนิรุติ ไทยสกุลวงศ�
62043006273 นางสาวลลิตา บัวสุดตา
62043006274 นางสาวดวงใจ โม9เวียง
62043006275 นายวราสวัสด์ิ บุญชูวิทย�
62043006276 นางสาวภัทรภร มณีป3ญญาใจ
62043006277 นางสาวศศิธร สุรพิพิธ
62043006278 นางสาวกฤติยาภรณ� โพธ์ิเกลี้ยง
62043006279 นางสาวจิราพร เพ็ชรินทร�
62043006280 นางสาวรุ<งตะวัน เทพแสง
62043006281 นางสาวพิวัลย�ฎา ทองอุปการณ�
62043006282 นางสาวสุพัตรา สียางนอก
62043006283 นางศิริรัตน� หงสกุล
62043006284 นางสาวสินีนาฎ สงห9อง
62043006285 นางสาวบัณพร จ้ีกังวาฬ
62043006286 นางสาวนฤมล ตาพันไกล
62043006287 นางสาวอุบลชนก ทองปาน
62043006288 นางสาวสโรชา ไสยวรรณ
62043006289 นางสาววรรณธนพร มาตเมฆ
62043006290 นางสาวณัฐกานต� ปลื้มสําราญ
62043006291 นางสาวมณีรัตน� เกษตรสุนทร
62043006292 นายชลธิศ ไทยดํารงค�
62043006293 นายธวัชชัย นุ<มนวล
62043006294 นางสาวสิริภัทร� ป3กการะโถ
62043006295 นายพงษ�พิพัชน� ชลธาร
62043006296 นางสาวกานต�พิชชา คําสิงห�
62043006297 นายศิวกร วิวรากานนท�
62043006298 นางสาวธิรดา วงเวียน
62043006299 นางสาวพัชรี น9อยจินดา
62043006300 นายอิทธิพัสส� ทาประเสริฐ
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62043006301 นางสาวจุไรรัตน� อิมินา
62043006302 นางสาวจิราพร ชินวงษ�เกตุ
62043006303 นางสาวเพ็ญพักตร� นามนาเมือง
62043006304 นางสาวอพิวรรณ สินทรัพย�
62043006305 นายกิตติศักด์ิ ณรงค�ฤทธ์ิเดโช
62043006306 นางสาวกรรณิการ� ขําสุวรรณ
62043006307 นางสาววาดวิไล ลิ่มกุล
62043006308 นายศักด์ิสิทธ์ิ รัตนพิทักษ�
62043006309 นายสุวพันธ� พันธ�ป3ญญา
62043006310 นางสาวมาริษา บรรเทิงจิตร
62043006311 นางสาวอชิรญา สมัครการ
62043006312 นายพนมกร วงศ�อาษา
62043006313 นางธนัชพร วงษ�ทํามา
62043006314 นายวีรยุทธ พิมพ�ดี
62043006315 นางสาวธัญญนารี สกุลนคร
62043006316 นางสาวชัญญาณัฏฐ� รัมมะสิงห�
62043006317 นางสาวปDยพร แก9วน9อย
62043006318 นางสาวสุมินตรา อิ่มอุไร
62043006319 นายสรศักด์ิ อานามวัฒน�
62043006320 นางสาวศุภิสรา โสดา
62043006321 นายทรงพล ตันฮื้อ
62043006322 นางสาวสิดาพัณณ� พุทธนิมนต�
62043006323 นางสาววราภรณ� พูนสวัสด์ิ
62043006324 นางสาวอังคณา ชื่นมีศรี
62043006325 นางสาวนิธิวดี ฉัตรไพบูลย�กิจ
62043006326 นางสาวรัชดาภรณ� งามโนนทอง
62043006327 นายพิพัฒน� ศรไชย
62043006328 นายธีรภูมิ ทองอยู<
62043006329 นางสาวประทุม ศิริ
62043006330 นางสาวชุติกาญจน� ดวงแก9ว
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62043006331 นายพฤหัส รัตนวิจิตร
62043006332 นายสาริษฐ� คันศร
62043006333 นางสาวเบญญาภา อิสระมงคลการ
62043006334 นางสาวกมลวรรณ ศรณรงค�
62043006335 นางสาวรัสติยา สุขสําโรง
62043006336 นายประสิทธ์ิ วงเวียน
62043006337 นางสาววนัสยา ฝ!ายกลาง
62043006338 นางสาวเสาวภา ไชยกาฬสินธ�
62043006339 นายรณรงค� เข่ือนทอง
62043006340 นางสาวกมลนิตย� กกฝMาย
62043006341 นายอาทิตย� นามกูล
62043006342 นางสาวบวรลักษณ� อัศวนุวัฒน�
62043006343 นายอรรถชัย สูงรัมย�
62043006344 นางสาวศิราภรณ� เทียมพันธ�
62043006345 นายกิติชัย วงษ�สมัน
62043006346 นางสาวอรอุมา เอี่ยมหนู
62043006347 นายธีรศักด์ิ ไชยวงศ�หว่ันทNอก
62043006348 นางสาวลําดวน คําเสียง
62043006349 นางสาวพิมพ�ชนก หัสชู
62043006350 นายทศทิศ เปTOยมศรี
62043006351 นางสาววิชชุดา ขุนพลช<วย
62043006352 นางสาวเสาวณีย� หนูยัง
62043006353 นายวรจักร บุญธนาธิรัตน�
62043006354 นางสาวนิรมล มโนรถจตุรงค�
62043006355 นางสาววิไลวรรณ ป3นยูร
62043006356 นางสาวกันติชา พันธ�ทอง
62043006357 นางสาววิธิญญา ศรีดี
62043006358 นางสาวพัชรินทร� ไทยเจริญ
62043006359 นางสาวอันดามัน ดรมาน
62043006360 นายณรรฐนนท� เนาวประสิทธ์ิ
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62043006361 นายวัชระพงษ� ยอดเพ็ชร�
62043006362 นายอนันตชัย เจริญจิตต�
62043006363 นางศุภกร เพ็ชรเทียร
62043006364 นางสาวจันสุดา แห9วชิน
62043006365 นายศิวกร คงคําเปา
62043006366 นางสาวศิริเพ็ญ มูลจินดา
62043006367 นายจิณณวัตร� อินธิศักด์ิ
62043006368 นางสาวสิดาพร ทองเพ็ชร�
62043006369 นางสาวพัดสนา ขุมทอง
62043006370 นางสาวพลอยไพริน โชติชื่น
62043006371 นายธนชนม� แก9วพงศา
62043006372 นางสาวณัฐฑิฌา คเชนทรพรรค
62043006373 ว<าที่ร9อยตรีนิรันดร� สมจิตร
62043006374 นางสาวรัติกาญจน� เชิดชู
62043006375 นางสาวกัลย�ธนัท อธิษฐ�ธัญธนาภร
62043006376 นางสาวกัณณิกา เฟVOองผล
62043006377 นางสาวนันทกา สันติวิมล
62043006378 นางสาวขนิษฐา อ9นทอง
62043006379 นางสาวนริศรา เด<นดวง
62043006380 นางสาวอนัญญา แสงทนต�
62043006381 นางสาวหทัยทิพย� วัฒนพรไพโรจน�
62043006382 นางสาวเพ็ญศิริ ศรีฐาน
62043006383 นายณัฐพนธ� นุ<มคุ9ม
62043006384 นางสาวสายฝน รักกิจ
62043006385 นางสาวกุลสตรี ชูสงค�
62043006386 นางสาวพิกุลแก9ว โมรินทร�
62043006387 นายธวัชชัย เปTWยปลูก
62043006388 นางพัชรีวรรณ คําเบ9า
62043006389 นางสาวอิศราภรณ� สุวรรณพัฒน�
62043006390 นายวุฒิไกร ทิศแก9ว
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62043006391 นางนริศร บํารุงพันธ�
62043006392 นางสาวเกศินี จันทรี
62043006393 นางสาวสุจิรา นาชัยเพชร
62043006394 นางสาวพัชรี ฟองอินทร�
62043006395 นางสาวสุทธิราภรณ� คตด9วง
62043006396 นางสาวอรวรรณ อาษาสุข
62043006397 นางสาวกันตนา เมืองสุวรรณ�
62043006398 นายสุขสันต� เจริญสุข
62043006399 นายสุทธวีร� เนื่องจํานงค�
62043006400 นายอานนท� แซ<อึ้ง
62043006401 นางสาวนวพรรษ บุญเกิด
62043006402 นางสาวสุดารัตน� นิวัฒน�
62043006403 นางสาวนิศา นพพวง
62043006404 นางสาวดวงใจ อ่ํากลาง
62043006405 นางสาวจุฑารัตน� กําจัด
62043006406 นายเดชอุดร วิชิต
62043006407 นางสาววิจิตรา มหวนมาลิน
62043006408 นางสาวณัฐรินีย� วารีการ
62043006409 นายวีรยุทธ เกาะเพชร
62043006410 นางสาวรัชวรรณ สุดประเสริฐ
62043006411 นางสาวกาญจนา ขําแก9ว
62043006412 นางสาวธิดารัตน� แพงแสน
62043006413 นายอรรคพล ขวัญคํา
62043006414 นางสาวนุชเนตร วิชานงค�
62043006415 นางสาวสุวิมล แสนวัฒนากุล
62043006416 นางสาวฐิติพร พูลเพ่ิม
62043006417 นางสาวรตนพร พรตเจริญ
62043006418 นางสาวณัฐพร เมืองแวง
62043006419 นางสาวนันทิชา ทรงสง<า
62043006420 นางสาวอุไรวรรณ อ<อนตาโย
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62043006421 นางสาววิษา หอมจันทร�
62043006422 นางสาวสุภารัตน� สุริยวงค�
62043006423 นางสาวขนิษฐา บุญยะดาษ
62043006424 นายพชร จิตรเพ็ชร
62043006425 นางสาวปวีณา กิตติคง
62043006426 นายภาคภูมิ ทรัพย�แจ<ม
62043006427 นางสาวภิญญาพัชญ� ยีนชุด
62043006428 นายวันชัย หงษา
62043006429 นายณัฐนนท� เสน<หา
62043006430 นางรักเดียว ชูจีน
62043006431 นายสถิตย� ประดับนาค
62043006432 นายอรัณสมิทธ์ิ จันทรหนู
62043006433 นายสมโภช ไหวพริบ
62043006434 นางสาวปานทิพย� จันทร�แจ9ง
62043006435 นางสาวอรทัย บุญพันธ�
62043006436 นางสาวศิริประภา วันนุกูล
62043006437 จ<าอากาศโทมงกุฎ บุญน9อม
62043006438 นางสาวสุภัสสรา พุทธอุทัย
62043006439 นายศุภชัย ช<องลมกรด
62043006440 นางสาวกัญญาพัชร หวังวิชา
62043006441 นางสาวกฤติญา สมศรี
62043006442 นางสาวศศิธร คํามณี
62043006443 นางสาวกมลมาศ อิ่มปรีชา
62043006444 นายพรพรหม จิตเมตตา
62043006445 นายบุญสวัสด์ิ โคตรประทุม
62043006446 นางสาวอิชยา ธรรมสุวรรณ�
62043006447 นายธนิก ญาณสุคนธ�
62043006448 นางสาวจิรวดี ป3ญญามูล
62043006449 ว<าที่ร9อยตรีสาทิต เปรมปรี
62043006450 ว<าที่ ร.ต.หญิงสุกันยา หลีประเสริฐ
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62043006451 ว<าที่ร9อยตรีหญิงไพลิน บินยูซบ
62043006452 นางสาวนิรวรรณ ศรีงาม
62043006453 นางสาวพลอยวรินทร� พลอยเพ็ชร�
62043006454 นางสาวจรินทร�รัตน� สุขอินทร�
62043006455 นางสาวอนงค�นาถ นกแก9ว
62043006456 นางสาวณัฐพัชรา สุคนธาภิรักษ�
62043006457 นางสาวจิรสุดา งามโฉมฉิน
62043006458 นางสาวสรรสนีย� อิสสะโร
62043006459 นายชาคริต กิจสมชีพ
62043006460 นางสาวน้ําทิพย� เถียรถาวร
62043006461 นางสาวญาณิศา เกษแก9ว
62043006462 นางสาวสุภาภรณ� สมุดรัมย�
62043006463 นางสาวปริยา ดวงดี
62043006464 นางสาวจุลีวรรณ พูลสวัสด์ิ
62043006465 นายพันธ�ศักด์ิ ชาลี
62043006466 นางสาวกิตติยา คิดประโคน
62043006467 นางสาวศมพร อัชกุลพร
62043006468 ว<าที่ ร.ต.หญิงสาลินี เฟVOองแสง
62043006469 นางสาวบุษกร มหาถาวร
62043006470 นางสาวโนรี ชนะอุดม
62043006471 นางสาวชุติรัตน� อรุณไพร
62043006472 นางสาวรัตนา จันทรโชติ
62043006473 นายวรทัศน� พัฒนพิชัย
62043006474 นางสาวจุติพร ชัยพิวงศ�
62043006475 นางผการัตน� ทิพย�สมบัติ
62043006476 นายนพพร แหลมหลัก
62043006477 นางสาวทญาวดี แก9วสะอาด
62043006478 นายจํานงค� พงษ�วัน
62043006479 นายจิระเดช ศิริ
62043006480 นางสาวนนท�นารา แพทอง
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62043006481 นางสาววิจิตตรา ลาธุลี
62043006482 นางสาวชลิตา แย9มพยุง
62043006483 นางสาวพราวนภา มกราคม
62043006484 นายณัฐกรณ� ชัยวิสุทธ์ิ
62043006485 นางสาวกาญจนา เบ9าเศษ
62043006486 นายณัฐชัย ยอดแก9ว
62043006487 นางสาวจิราพร ทิพนงค�
62043006488 นางสาวกนกวรรณ กิจสวัสด์ิโอสถ
62043006489 นางสาวอภัสรา ทองย่ังยืน
62043006490 นายพิทักษ� ขวานทอง
62043006491 นางสาวพิชญาภา โพสมัคร
62043006492 นายพงศ�ธร บ<อเพ็ชร�
62043006493 นางสาวกมลลักษณ� เครื่องรัมย�
62043006494 นางสาวณัฐวดี สรไชยากร
62043006495 นายกฤตภาส ทวีแก9ว
62043006496 นางสาวยุพาพร ฤาชา
62043006497 นางสาวจันทร�จิรา อ9วนเลิง
62043006498 นายโยธิน พงษ�จําปา
62043006499 นางสาววาสนา พาณิชย�
62043006500 นางสาวอัญชิษฐา ชวาลวิวัฒน�
62043006501 นางสาวเปรมวดี ลิ้มสวัสด์ิ
62043006502 นางสาวนิดติญา สร9อยไข
62043006503 นายณัฏฐากร เกตุโร
62043006504 นางสาวดวงกมล ผลโพธ์ิ
62043006505 นางสาวกัญญ�กุลณัช สุขม<วง
62043006506 นายปราณปราชญ� ลีประโคน
62043006507 นางสาวจิราพร เสียงดัง
62043006508 นางสาวณัฐธิดา ทวนชัยศรี
62043006509 ว<าที่ร9อยตรีหญิงสุนิสา ศรีอรัญ
62043006510 นางสาวปารณีย� วงศ�ษา
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62043006511 นางสาวนิชาภัทร ถินวัลย�
62043006512 นางสาวกมลวรรณ ทองเจิม
62043006513 นางสาวลภัสรดา แก9วล9วน
62043006514 นางสาวนิจวรรณ รักชาติ
62043006515 นางสาวชุลีรัตน� กันเกิดผล
62043006516 นางสาวทอฝ3น สีวิชัย
62043006517 นางสาวกนกวรรณ เย็นแม9น
62043006518 นางสาวพรประภา พวงพิกุล
62043006519 นายสุเทพ แก9วนุช
62043006520 นายธนวัฒน� จันมา
62043006521 นางชลธิชา ผาสุข
62043006522 นายจตุรงค� นองเนือง
62043006523 นางสาวบุหงา เจริญรัตน�
62043006524 นางสาวพนิดา หนูเขียว
62043006525 นางสาวชมพูนุท ยะธา
62043006526 นางสาววรพรรณ บุรินทรโกษฐ�
62043006527 นางสาวทิศากร อักษรนํา
62043006528 นางสาวอริษา ชาวโยธา
62043006529 นางสาวภาสุรี ยอดเสน<หา
62043006530 นางสาวพรวิลัย สมดี
62043006531 นายชนบดี เชิดชูศักด์ิ
62043006532 นายจักรพงษ� ครองชนม�
62043006533 นางสาวสุพิชญา อินทสงค�
62043006534 นางสาวเสาวนีย� ศรีบัว
62043006535 นางสาวนภาพร พรมบุตร
62043006536 นางสาวน9องใหม< ศรีพิมพ�พา
62043006537 นางสาวสมจิตร เถ่ือนทุ<ง
62043006538 นางสาวปรีญาภรณ� อาหมัด
62043006539 นางสาวณัฏฐณิชา แตงอ<อน
62043006540 นางสาวจิตตา ท9วมพงษ�
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62043006541 นางสาวเมธินี เกตุมณี
62043006542 นายธนาทร มาดารัตน�
62043006543 นายรัตนะชัย ชูใจหาญ
62043006544 นางสาวน9องใหม< การะภักดี
62043006545 นางสาวนิตยา ไชยสุระ
62043006546 นางพัชรีวรรณ แอ<งสุข
62043006547 นายเนตพิชิต ตาปราบ
62043006548 นางสาวจุฑาพร ต้ินเส9ง
62043006549 นางสาวสุวรรณา แมะเฮม
62043006550 นายวัชรพงศ� ดีสา
62043006551 นางสาวบุญนํา จันโลมา
62043006552 นายกิตติพงษ� ชัชวาลโชคทรัพย�
62043006553 นางสาวพิมพ�พจี วงสุวรรณ�
62043006554 นางสาวพีรดา ต<ายจันทร�
62043006555 นางสาวปราญชลี ผาทา
62043006556 นางสาวพัชรณัฐ ปลาบู<ทอง
62043006557 นางสาวพัชรียา จิตรเทศ
62043006558 นางสาวสุปรียา บุญคง
62043006559 นายวรุฒ หายคุณ
62043006560 นางสาวธัญญา ศรีมงคล
62043006561 นางสาวชนม�ธิชา วินิจ
62043006562 นางสาวทักษอร เสริมสถาน
62043006563 นายเจตนิพันธ� จตุพรเจริญชัย
62043006564 นางสาวปภาพินท� ชวนโพธ์ิ
62043006565 นางสาวประภัสรา สุตตานา
62043006566 นางสาวกัลยา อินทศรี
62043006567 นางสาวสุรีรัตน� อาปะมาเถ
62043006568 นายศักด์ิสิทธ์ิ ป3ทมานันท�
62043006569 นางสาวมุกดา สุริยมาตย�
62043006570 นางสาวศันสนีย� อินทรเดช
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62043006571 นางสาวกฤตพร พลด9วง
62043006572 นางสาวกุสุมา เพชรคงทอง
62043006573 นางสาวศุภมาส ภูมิโคกรักษ�
62043006574 นางสาวเสาวลักษณ� วงษ�ทองคํา
62043006575 นายพิริยะ วงษ�กิตติไกรวัล
62043006576 นางสาววนิดา ตระกูลไทยพิชิต
62043006577 นางสาวนภัสวรรณ จงสง<ากลาง
62043006578 นายชิษณุพงศ� ปMอมงาม
62043006579 นางสาวสิริวัล ยลเบญจพล
62043006580 นางสาวพิงพิมาน� ภาคสวรรค�
62043006581 นางสาวชุติมา สมอเนา
62043006582 นางสาวนุชนาถ อินทมาตย�
62043006583 นางสาวรุจิรา รุ<งรักษาธรรม
62043006584 นางสาวสุวรรณา ไทยเจริญ
62043006585 นางสาวอภิญญา มีลา
62043006586 นางสาวณัฐวดี อ<อนธรรม
62043006587 นางสาวมารีตา กันนิยม
62043006588 นายนพรัตน� โพธ์ิศรี
62043006589 นายสุขวิช ธรรมวิโรจน�ศิริ
62043006590 นางสาวศศิประภา ศรีเวียง
62043006591 นางสาวกนกวรรณ ปานสมบัติ
62043006592 นางสาวจรัญญา จําปาบุรี
62043006593 นางสาวสาลินี พุ<มไสว
62043006594 นายไอศวรรย� เปTยถนอม
62043006595 นางสาวสุชาดา ลาวรรณ�
62043006596 นางสาวลักขณา พินทรากุล
62043006597 นางสาววิภาวดี วังแง<
62043006598 นางสาวชนากานต� ดอกแย9ม
62043006599 นางสาวน้ําฝน ยอดนางรอง
62043006600 นายชาตรี หริ่มเจริญ
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62043006601 นางสาวอัษฎางค� ทองรอง
62043006602 นายภูวนาท วุฒิกมลชัย
62043006603 นางสาวพนิดา อัคจร
62043006604 นางสาวพิมพ�ชนก ประโยชน�โยธิน
62043006605 นางสาวสุนันท� บุตรดี
62043006606 นางสาวณัฐกานต� บุญกลัด
62043006607 นางสาวนงค�ลักษณ� วงษ�ม่ัน
62043006608 นางสาวมานิดา เสาวลักษณ�
62043006609 นางสาวสกุลรัตน� เมืองมา
62043006610 นายจักรกฤษณ� เสนาคุณ
62043006611 นางสาวภาวิณี วิชัยดิษฐ
62043006612 นางสาวสุดารัตน� แก9วประทุม
62043006613 นางสาวพรทิพย� เก9าเอี้ยน
62043006614 นางสาวมะลิวัลย� ยังเป4นบุญ
62043006615 นางสาวปฎิมา พรมศรี
62043006616 นางสาวประภาพรรณ บัวทนงค�
62043006617 นางสาวกนกวรรณ สัมนา
62043006618 นายศิริวัชณ� กางอิ่มโชติพงศ�
62043006619 นางสาวดวงตา หลีหมัด
62043006620 นายรพินทร�พงศ� บุญยะกา
62043006621 นายศราวุธ คําสิงห�
62043006622 นางสาวนัฐวรรณ บุษบา
62043006623 นายบัณฑิต ฤทธิมนต�
62043006624 นางสาวมีนา น9อยฉวี
62043006625 นางสาวศศิประภา หรือโอภาส
62043006626 นางสาวชุติมา เจริญชนม�
62043006627 นายจุลนเรศวร� บุญมี
62043006628 นางสาวป3ณฑิตา ป3ญญาลือ
62043006629 นางสาวชารีนาถ ใจแปง
62043006630 นางสาวพรสุดา หมัดตานี
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62043006631 นางสาววรรณิดา เครือคํา
62043006632 นายอมร สรรเพชญวิทยา
62043006633 นางสาวชุติกาญน� พุ<มมาก
62043006634 นางสาวกนกวรรณ จันทัน
62043006635 นางสาวภารดี ปMอมประคอง
62043006636 นางสาววรรณลภา ดียืน
62043006637 นางสาวสุธาธิณี มากแบน
62043006638 นางสาวรัชนีวรรณ ยามันสะบีดิน
62043006639 นางสาวอมร พชสิทธ์ิ
62043006640 นางสาวเมธาวี มินทราเวช
62043006641 นายสุวัฒน� สอนสี
62043006642 นายรุ<งนิรันดร� นามลเสน
62043006643 นางสาวภมรรัตน� ทองเบ9า
62043006644 นายดรัณ เกตุแก9ว
62043006645 นายฐานิกร วงค�ภาษ
62043006646 นางสาวพุธธิดา ศิริธนกูล
62043006647 นางสาวญาณิศา แปMงทา
62043006648 นางสาวสุภิญญา สาดทอง
62043006649 นายจูพิเตอร� มณีสังข�
62043006650 นางสาวกานต�รวี กลิ่นศรีสุข
62043006651 นางสาวธนภัทร ศรีสวัสด์ิ
62043006652 นายณัฐจักร� บุญธนารวีเกียรติ
62043006653 นายเกียรติวงศ� สุรนาทโกสัน
62043006654 นายสุวัฒน� ทับทิมทอง
62043006655 นางสาวการะเกด ป!ากว9าง
62043006656 นางสาวพิมณัฐฐา จอมมณี
62043006657 นางสาวสุจิตรา หมอเมือง
62043006658 นางสาวทิพวรรณ� ก9องกังวาฬ
62043006659 นางสาวพิชชานันท� ชนะรส
62043006660 นายคณิศร แจ<มเย็น
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62043006661 นายนิภัทร มะเยะ
62043006662 นายณัฐพล โสมนัส
62043006663 นางสาวฐิตินันท� เรืองรอง
62043006664 นางลําจวน ชาตรี
62043006665 นายจิรยุทธ� โชติชุ<ม
62043006666 นายป3ญญาพงษ� เทศชาลี
62043006667 นางสาวธัญวลัย เหมือนเพ็ชร�
62043006668 นางสาววีรอร พิมพร
62043006669 นายปุริทัศน� คํากอง
62043006670 นางสาวภัคจิรา ขจรเวหาศน�
62043006671 นางสาวสุปราณี เอี่ยมสอาด
62043006672 นางสาวนันทวัน มีเกิด
62043006673 นายนภดล พรมวิเศษ
62043006674 นางสาวนงนุช รอดทุกข�
62043006675 นางสาวศศิพิมพ� มีสอาด
62043006676 นางสาวเจนจิรา เชื้อบัณฑิตย�
62043006677 นางสาวสุดารัตน� ธาดาวรวิทย�
62043006678 นางสาวสุทธิดา รังรักษ�
62043006679 นางสาวศิริลักษณ� จอมแปง
62043006680 นางสาวพีระวรรณ นิ่มเนียม
62043006681 นายณัฐพงษ� ภุมรินทร�
62043006682 นางสาวมนัสนันท� มาลีวัลย�
62043006683 นางสาวเกศสุดา คุณเจตน�
62043006684 นายอธิวัฒน� พัชรปรีชาสิทธ์ิ
62043006685 นายประภาส แน<นหนา
62043006686 นายนรุตม� สิงห�คุ9ม
62043006687 นายบุลากร เชื้อช<าง
62043006688 นางสาววิภา ฝากกาย
62043006689 นางสาวจริยา จันทะวิลัย
62043006690 นายอัทธนีย� เทียนทอง
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62043006691 นางสาวชนันท�พร คําเงิน
62043006692 นายอรรถพล ทองกูล
62043006693 นายชนัฐพงษ� ชีพเหล็ก
62043006694 นางสาวธัญญพร พงศ�มณีรัตน�
62043006695 นางสาวณัฐนิชา หิรัญถาวร
62043006696 นายนรินทร� คําวิเชียร
62043006697 นางสาวไปรยา จันทร�เทพ
62043006698 นางสาวสวลี ศิริกาญจน�
62043006699 นางสาวนันทิดา วิวัฒน�วรกาญจน�
62043006700 นางสาวคนธวัลลิ์ สังข�ศิริ
62043006701 นายอธิคม จําเริญนาม
62043006702 นายเกียรติภูมิ เพชรปMอม
62043006703 นางสาวซัลนี่ พันธ�นงค�
62043006704 นางสาววิชชุดา ทองศักด์ิ
62043006705 นายสิทธิพล สุขเขียว
62043006706 นางสาวหทัยรัตน� ทองพนัง
62043006707 นางสาวอรอนงค� ระห9อย
62043006708 นางสาวกนกกาญจน� โสรจศรีสม
62043006709 นางสาวธนัชพร พิธานพร
62043006710 นางสาวสิริรัตน� สว<างเมฆ
62043006711 นายพัชรพล ยอดเศรณี
62043006712 นายภาณุพงศ� สายใจ
62043006713 นายธนวัฒน� ศรีประภานุมาศ
62043006714 นางสาวพรทิพย� พัฒนศิริ
62043006715 นางสาวปณิศรา ศิริกุล
62043006716 นางสาวทิพวรรณ น9อยเคน
62043006717 นางสาวณัฐณิชา ผิวจันทร�
62043006718 นายนิติธร เจริญคุปต�
62043006719 นายฉัฐวุฒิ สมานวงษ�
62043006720 นายประดิษฐ� พ่ึงกัน
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62043006721 นางสาวธัญญาภรณ� ตุ9มมี
62043006722 นางสาวจินตนา พูลสวัสด์ิ
62043006723 นางสาวพัชราภา วิเชียรกุล
62043006724 นายชัยวิศิษฏ� พนมกิจ
62043006725 ว<าที่ร9อยตรีหญิงวันวิสา มณีดํา
62043006726 นางสาวณัชธนวรรณ สีลาพา
62043006727 นางสาวบุญมี พันธ�เพ็ชร
62043006728 นางสาวณัฎฐินี ปDOนแก9ว
62043006729 นางสาวจันทราทิพย� คําพิชิต
62043006730 นายคณพศ บุญอุไร
62043006731 นายภานุมาศ รุชะดา
62043006732 นางสาวศิริลักษณ� โพติรัม
62043006733 นายรังสิมันตุ� ช9างสาร
62043006734 นายอนุรักษ� อึ้งเจริญ
62043006735 นายสถาพร ป3ญญา
62043006736 นายถิรพัฒน� รักษาแก9ว
62043006737 นางสาวเบญจมาศ วงศ�เวช
62043006738 นางสาวธัญลักษณ� ศรีวาจร
62043006739 นางสาวลภัสรดา เหมกุล
62043006740 นายศรณรงค� ทองดี
62043006741 นายวรวิทย� เทศมงคล
62043006742 นางสาวยุภาวรรณ อรัญญกานนท�
62043006743 นางสาวสุธินี คู<สันเทียะ
62043006744 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีดี
62043006745 นางสาวจุฑารัตน� คมกล9า
62043006746 นายสันติสุข เพชรวิเศษ
62043006747 นายกันตพงศ� สมคิด
62043006748 นายสมบูรณ� ลีนา
62043006749 นายชัยวัฒน� น้ําทิพย�
62043006750 นางสาวชมพิชชา มุ<งจงรักษ�
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62043006751 นายโยธิน จาตุรัส
62043006752 นางสาวณัฐชนก แสนยาอุโฆษ
62043006753 นายจักรพันธ� ปรีดา
62043006754 นางสาวอทิตยา ชาญทวีคุณ
62043006755 นางสาวธิดารัตน� แหวนหล<อ
62043006756 นางสาวมัณฑิตา ศรีทัต
62043006757 นางสาวชนัญชิดา สอนดี
62043006758 ว<าที่ร9อยตรีวีระศักด์ิ สิงห�ทิพย�
62043006759 นายพีรพล ประสิทธิเมตต�
62043006760 นายอิทธิภพ พลศรี
62043006761 นายณะพล จันทร�อยู<จริง
62043006762 นางสาวชลิตา วิศรียา
62043006763 นางสาวนิธิมา พูลเพ่ิม
62043006764 นางสาวแววประกาย แสงตา
62043006765 นางสาวเขมิสรา แสงไทร
62043006766 นายอนุชิต บุญพวง
62043006767 นางสาวผานิตย� ดีพนัส
62043006768 นางสาวพรพรรณ พงศ�วโรดม
62043006769 นางสาวยุวดี แย9มชมชื่น
62043006770 นางสาวรวีวรรณ เกษรจันทร�
62043006771 นางสาวอาทิตยา สุวรรณวาริช
62043006772 นางสาวปุยฝMาย งามเลิศ
62043006773 นายป3ญจพัฒน� วิสูตรศิริฤกษ�
62043006774 นางสาวจุฬาลักษณ� กุลวงค�
62043006775 นางสาวรมัณยา เพชรประสมกูล
62043006776 นายสุวิจักขณ� คันเทีย
62043006777 นางสาวสุชฎา นาแล
62043006778 นางสาวนุกูล พงษ�คุณ
62043006779 นางสาววรรณิกา กองฟู
62043006780 นางสาวปราณี เกสรธรรม
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62043006781 นางสาวกฤตยพร สุขพัฒน�
62043006782 นางสาวจิตติมา พรหมแก9ว
62043006783 นางสาวพรพิมล เนรมิตร
62043006784 นางสาวสุนทรี ภุมรินทร�
62043006785 นายพรชัย สุพลจิตร�
62043006786 นางสาวสิริณญา พิพัฒน�มงคลสิน
62043006787 นายอาทิตย� นุ9ยแหลม
62043006788 นางสาวณัฏฐสุดา จันทรากูลพงษ�
62043006789 นายนพดล พุ<มสงวน
62043006790 นายฉัตรชัย เซ่ียงฉิน
62043006791 นางสาวสุธิดา บุญศรี
62043006792 นางสาวศิรินันท� ศิริจรรยานนท�
62043006793 นางสาวจิตรวดี สิมมะลา
62043006794 นางสาวสุพัฒตรา ศาลาแดง
62043006795 นางสาวจิราภรณ� รัตนวิเศษ
62043006796 นางสาวชลิดา ชํานิประเสริฐกุล
62043006797 นางสาวทิพวรรณ แซ<จง
62043006798 นางสาวณัฐพร ชํานาญยนต�
62043006799 นายชนาชน สุวรรณกูฏ
62043006800 นางสาวสศิประภา วงศ�ประสิทธ์ิ
62043006801 นายจิรายุ ชุ<มชื่น
62043006802 นางสาวสุรีย�วรรณ ด9วงนิล
62043006803 นายปองภพ ตระกูลศุภชัย
62043006804 นางสาวกัญญารัฐ ธุระพันธ�
62043006805 นางสาวจุฑารัตน� ราวีศรี
62043006806 ว<าที่ร9อยตรีหญิงอัญชนา กลิ่นแย9ม
62043006807 นางสาวพัชรินทร� กรุณา
62043006808 นางสาววนิดา ผางคนรัก
62043006809 นางสาวพิชชากานต� จัดสนาม
62043006810 นางสาวขวัญธนา วรฤทธ์ิ
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62043006811 นางสาวสุวรรณี พรรณขาม
62043006812 นางสาววันเพ็ญ อินหอม
62043006813 นางสาวสาวิตรี เพ็งสกุล
62043006814 นางสาวบุษรัตน� ปMอมหนู
62043006815 นายณัฐชนันค� ทองเหมือน
62043006816 นางสาวจารุวรรณ มีทรัพย�ทอง
62043006817 นางสาวกชพร เรือนเพ็ชร
62043006818 นางสาวศศิชาลิน พงษ�เพ็ง
62043006819 นางสาวพันธริกา นิทัศน�กุศล
62043006820 นางสาวอินทิรา ชอบสระน9อย
62043006821 นางสาวทรายขวัญ เพ็ญเขตรกิจ
62043006822 นางสาวจันทร�สุดา สมสะอาด
62043006823 นางสาวอนุตลา นาดี
62043006824 นางสาวศศิธร ถําวาปT
62043006825 นางสาวอธิรชา ตันกูล
62043006826 นางสาวกมลลักษณ� แปลกเข็ม
62043006827 นางสาวจารินี ภาษิตตานนท�
62043006828 นางสาวจุฑารัตน� ภูมูล
62043006829 นางสุชาดา รีไพโรจน�
62043006830 นางสาวพัชนิจ ชาญจิตร
62043006831 นางสาวปวีณา ธูปบูชา
62043006832 นางสาวดารณี หนูแหยม
62043006833 นางสาวศรัญญา สุดเฉลียว
62043006834 นางปรารถนา จันทะพิลา
62043006835 นางสาวสาวิตรี เนียมทับ
62043006836 นายวงศธร ไผ<เทียนชัย
62043006837 นายมีสิทธ์ิ จินดาวัฒนวงศ�
62043006838 นางสาวสิตานัน บุณโยดม
62043006839 นางสาวอรพรรณ บุตรเพชร
62043006840 ว<าที่ร9อยตรีอิทธิพงษ� จําเริญ
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62043006841 นายภาณุวัฒน� นะราษี
62043006842 นายอดิศักด์ิ มะประสิทธ์ิ
62043006843 นายมานพ ศรีสุวรรณ
62043006844 นางสาวนิติยา โคตรวงษ�
62043006845 นางสาวอรัญญา ปะกิสังข�
62043006846 นายวันเฉลิม รูปเขียน
62043006847 นางสาวนันท�นภัส ภูติวัฒนชัย
62043006848 นางรัตติพร ภาษี
62043006849 นางสาวสุพัฒนา ตรีอุดม
62043006850 นางสาวรุจิรา สดใส
62043006851 นางสาวพรรณนภา พานิชเจริญ
62043006852 นายเสริมศักด์ิ อินทโชติ
62043006853 นางสาวนริสา บัวมุ9ย
62043006854 นางสาวอัชญา ทรัพย�สมบัติ
62043006855 นายณัฐนนท� จรุตานันท�
62043006856 นายอิทธิพัฒน� วัฒนธรรม
62043006857 นายนฤชิต ศรีโยธี
62043006858 นางสาวศาณุมาศ ทองนวน
62043006859 นางสาวพิศญา มานะ
62043006860 นางสาวปารณีย� บุญรอด
62043006861 นายสันติสุข จันทร�งาม
62043006862 นายณภัทร อินตNะวิน
62043006863 นายสุขุม ซอหิรัญ
62043006864 นางสาวกฤษณวรรณ เพ็ชร�กรรม
62043006865 นางสาวน้ําผึ้ง พลับนิล
62043006866 นางสาววิภาวดี ไชยศิริ
62043006867 นายพนมพร แก9วมูล
62043006868 นางสาวพวงเพชร เพชรตะก่ัว
62043006869 นางสาวปทุมพร สุขสุเกตุ
62043006870 นางสาวศิริวรรณ� เวชพงษ�
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62043006871 นางสาวปDยะดา ราชคาม
62043006872 นางประภัสสร รอดสั้น
62043006873 นางสาวพรสวรรค� ทุมมันตา
62043006874 นางสาวนิสารัตน� กุสุมายุทธ
62043006875 นายพงษ�พันธ� คงศิริ
62043006876 นางสาวพัทธนันท� พิทยวรเจริญ
62043006877 นางจันทร�จิรา พ<วงศรี
62043006878 นางสาวกรวรรณ ไตรเวียง
62043006879 นายวรุตม� ลําเจียก
62043006880 นางสาวสุธรรมา เจริญศรี
62043006881 นางสาวสุพรรษา สายสินธุ�
62043006882 นายอดิศร พันธุ�ชัยยา
62043006883 นางสาวผกากรอง ยังให9ผล
62043006884 นางสาวแพรวพรรณ ครุธมีชัย
62043006885 นายณรงค�ฤทธ์ิ จูมปู
62043006886 นายเอกสิทธ์ิ หอมประไพ
62043006887 นางสาวสุนันทา คงเจริญ
62043006888 นางสาวชรินรัตน� ศรีเพ็ชร�
62043006889 นางสาวเพียงฤทัย ทองใบ
62043006890 นางสาวฐิตาภร หิรินทรานุกูล
62043006891 นางสาวสมจิตต� จZายเจริญ
62043006892 นางสาวนรินทร�ทิพย� สังข�มงคล
62043006893 นางสาวพรสุดา ล<อกิม
62043006894 นางสาวเสาวลักษณ� ศุภเลิศ
62043006895 นางสาวจินตนา คําขะ
62043006896 นางสาวรัตนา ศรีใส
62043006897 นายชานนท� มาสวัสด์ิ
62043006898 นางสาวนัจญวา ดาราฉาย
62043006899 นางสาวรัชนก แซ<ลิ้ม
62043006900 นางสาวอาภาทิพ ผดุงเจริญ
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62043006901 นางสาวสพิชญา ป3นแดน
62043006902 นางสาวอมรรัตน� อินทร�สวัสด์ิ
62043006903 นางสาวศิรประภา ใกล9สุข
62043006904 นายอานนท� บุญเกิดมา
62043006905 นายมนัสวี พุทธผล
62043006906 นางสาวจรรติมา บัวน9อย
62043006907 นายธเนศ ภิรมย�เอี่ยม
62043006908 นางสาววิจิตรา ขนายงาม
62043006909 นางสาวศศิธร สุ<มหลิม
62043006910 ว<าที่ ร.ต.หญิงจรินทร� เกษร
62043006911 นายพรพบ อNอกฉิม
62043006912 นางสาวสายรุ9ง ปุMมไสว
62043006913 นางสาวคอดีเยาะห� หะยีนาแว
62043006914 นางสาวจุฑามาศ ชัยทอง
62043006915 นายภานุพงศ� ธนโรจนวัฒน�
62043006916 นายชนะพล แจ<มดี
62043006917 นางสาวอัศณีย� โตNะมิ
62043006918 นางสาวนันทนา วรรณสูญ
62043006919 นางสาวปDญชาน� พัฒนนิติศักด์ิ
62043006920 นายประเสริฐศักด์ิ ใยพรม
62043006921 นางสาวมัทรี ศรีตระการ
62043006922 นายภาณุภูมิ เอี่ยมละออ
62043006923 นางสาวพรพิมล สามหมอ
62043006924 นายซาการียา กาเดร�
62043006925 นางสาวจุฑามาศ วายลม
62043006926 นายยศศักด์ิ แก9วสุก
62043006927 นางสาวธิติสุดา เจริญสุข
62043006928 นางสาวบัวแก9ว ถาวรบูรณทรัพย�
62043006929 นางสาวอันนา สมบูรณ�
62043006930 นางสาวนภัสวรรณ แจ9งแสงทอง

หน9า 231 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043006931 นายธีรภัทร ลิขิตอํานวย
62043006932 นางสาวบุศรินทร� ผสมทรัพย�
62043006933 นางสาวคณารักษ� นามวงษา
62043006934 นายนวพล ฟ3กขาว
62043006935 นางสาววิสมล วรรณกุล
62043006936 นายรัฐศักด์ิ โกษะโยธิน
62043006937 นางสาวพัชรินทร� น9อยสอาด
62043006938 ว<าที่ร9อยตรีวรเพชร ชูศรี
62043006939 นายนิติธร สุระสาย
62043006940 นายวรรณชัย จิตต�ประพัฒน�
62043006941 นางสาววรรษา พินิจทรัพย�
62043006942 นายกรณ� ปริยายสุทธ์ิ
62043006943 นายมนัส สะภา
62043006944 นายวัชรพงษ� สัญหาธรรม
62043006945 นางสาวจิราภรณ� นกสิงห�
62043006946 นายวุฒิชัย ทายะติ
62043006947 นางสาวป3ทมา รักราวี
62043006948 นางสาวอาภัสสรา สมตน
62043006949 นางสาวนิโลบล คงชุ<ม
62043006950 นายสุริยา คงหลี
62043006951 ว<าที่ ร.อ.ภราดร รอดเมือง
62043006952 นายวุฒิชัย วิมลวงศ�สกุล
62043006953 นายกองพล มนต�มีศีล
62043006954 นายสุทิวัส อาชวินกุล
62043006955 นายพงศ�เทพ เพียรสว<าง
62043006956 นางสาวชุติกาญจน� วนะสิทธ์ิ
62043006957 นางสาววรรณศิริ ทองเชื้อ
62043006958 นายจิรวัฒน� คําภู
62043006959 นายยุทธนัย ชัยศร
62043006960 นางสาวภูสนี สุรฤทธ์ิโยธิน
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62043006961 นายศรายุธ ครุฑดํา
62043006962 นายธีระวัฒน� สาครรัมย�
62043006963 นางสาวดารุณี สีลาเกตุ
62043006964 นางสาวธัญรัตน� ศรีสง<าสมบูรณ�
62043006965 นางสาวอรทัย รุ<งอรุณศรี
62043006966 นางสาวพัชชา ฉํ่าเฉ่ือย
62043006967 นางสาวฉัตรธิดา ภูครองจิตร
62043006968 นายมูฮัมมัดริฎวาน ดาโอNะ
62043006969 นางสาวยุวดี สิริโอฬารกุล
62043006970 นางสาวสุพรรณพร สอนจ9อย
62043006971 นางสาวศิวาวรรณ กอบกิจ
62043006972 นางสาวมยุรี ใบหอม
62043006973 นางสาวพรพรรณ เกษรเกษ
62043006974 นางสาวศุภกานต� ไทรฟ3ก
62043006975 นายกันตพัฒน� สุรพันธ�เสรี
62043006976 นางสาวณัฐฐา กลั่นดอกไม9
62043006977 นายจาตุรงค� วงศรีชู
62043006978 นายชาญชัย ษมาชัยเรืองฤทธ์ิ
62043006979 นายไกรสร โสมะ
62043006980 นางสาวจิตฎิญา จิตรจักร
62043006981 นางสาวภัทราพร ภูวนัย
62043006982 นายพีรกานต� อินทสาตร�
62043006983 นางสาวณิชกานต� แก9วทรายขาว
62043006984 นางสาวกชพรพรรณ สาพันธ�ชัยชนะ
62043006985 นางสาวยลดา เทียมถวิล
62043006986 นางสาวดาริกา ฝ!ายสิงห�
62043006987 นางสาวมาลี แก9วเกิด
62043006988 นางสาวอรอนงค� เอมวรรธนะ
62043006989 นางสาววิลารัตน� อุ<นสมัย
62043006990 นางสาวกอบลาภ กลองชนะ
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62043006991 นางสาวญาณิศา งามเพลินศิลปX
62043006992 นายวินัย ริมเขตร
62043006993 นายอังกูร จันทะวงศ�
62043006994 นายเกศณรงค� กมลลิ้มสกุล
62043006995 นางสาวศิริกรานต� ซําเจริญ
62043006996 นางอังคณา จําเนียรทรง
62043006997 นางสาวกัญญศิริ บุญเชิญ
62043006998 นางสาวสุรีรัตน� หลวงเทพ
62043006999 นางสาวศิรินญา กล9าแข็ง
62043007000 นางสาวพิชชานันท� เสาวคนธ�
62043007001 นางสาวจิรวดี อ<อนศรีชัย
62043007002 นางสาวโชติกา มีสุภา
62043007003 นางดวงพร สมรักษ�
62043007004 นางสาวธีริศรา ธนูหม่ืน
62043007005 นายธีระพงศ� ธนจารุเดชสกุล
62043007006 นายพลศักด์ิ นาคสี
62043007007 นางสาวพัชร วรรณมูล
62043007008 นายวีรพล จันทาน9อย
62043007009 นางสาวกนกพรรณ ละมูล
62043007010 นายศุภเกียรติ อ<อนไสว
62043007011 นายจักรกฤษณ� ม่ังค่ัง
62043007012 นางสาวธิดารัตน� มาบริบูรณ�
62043007013 นางสาวณิชากร สุขจันทร�
62043007014 นายอดิศักด์ิ ผักก<า
62043007015 นางสาวจุฑามาศ โภคสมบัติ
62043007016 นางสาวนันทนา โวหาร
62043007017 นางสาวกรรณิการ� พลับพลี
62043007018 นางสาวแพงแพร จันทร�ศรี
62043007019 นางสาวศญามินทร� เที่ยงธรรม
62043007020 นางสาวเนวิกา มะลานันต�
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62043007021 นางสาวศกลรัตน� ธรรมภักดี
62043007022 นายเฉลิมวุฒิ ไพศาลพันธ�
62043007023 นายกิตติพงษ� กระจ<างโพธ์ิ
62043007024 นางสาวนัจภัค เรืองศรี
62043007025 นางสาวนฤมล ผลประเสริฐ
62043007026 นางสาวสโรชา ร<มโพธ์ิ
62043007027 นางสาวสิรินทรา มหาวงษ�ทรัพย�
62043007028 นายดนัยธัช บุญจินต�
62043007029 นางสาวนิศารัตน� อินทร�บัว
62043007030 นางสาวอุบลพรรณ ศิริขันธุ�
62043007031 นายณัฐพล ชูนุ<น
62043007032 นายอลงกรณ� เกษตรทรัพย�สิน
62043007033 นางสาวพัชรี ศรีโคตร
62043007034 นางสาวเสาวลักษณ� คุณสามารถ
62043007035 นายทัพพ�ธนานรธีร� ขุนภักดี
62043007036 นายธนกร เข็มมาลัย
62043007037 นางสาวสุธาธิณี สามคํานิล
62043007038 นางสาวภคอร สมีดี
62043007039 นายอิทธิกร ทศนักข�
62043007040 นางสาววทันยา ชาหอม
62043007041 นายอับดลเลาะห� เล<ทองคํา
62043007042 นางณิชชา อุดมทองสกุล
62043007043 นางสาวทัศนีย� เนินบก
62043007044 นางสาวสุธิมนต� เครือโสม
62043007045 นายจักรพงษ� ตอโมกข�
62043007046 นายพัฒนเศรษฐ� ไชยบุตร
62043007047 นางสาววลัยรักษ� พรหมสุวรรณ
62043007048 นายกฤษณะ สัตยารักษ�
62043007049 นางสาวกวิสรา พิมพ�ชาติ
62043007050 นางสาวขนิษฐา เหลี่ยมมณี
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62043007051 นางสาวปทิตตา แพวงษ�จีน
62043007052 นางสาววรรณนภา อบเหลือง
62043007053 นางสาวภาณุการ จันทป3ญญา
62043007054 นายพรชัย รัตนวงศ�
62043007055 นายคณิศร บ<อสุวรรณ
62043007056 นางสาวรัชนีวรรณ� สาระนัย
62043007057 นางสาวอรอนงค� มานะเพียร
62043007058 นางสาวภัคศิรา คําทา
62043007059 นางสาวอุไรวรรณ น9อยจินดา
62043007060 นางสาววรัญญา บุญเจือ
62043007061 นางสมหมาย งามใจ
62043007062 นางสาวจิราภรณ� เพ็ญสุข
62043007063 นางสาวกาญจนา วางโต
62043007064 นางวราพร ทาวงษ�
62043007065 นางสาวณัฐณภัทร� วินิจ
62043007066 นายไพบูลย� มนูญดาหวี
62043007067 นายสุทธิโชค ขอบคุณ
62043007068 นางสาวสุภาพร บุญขาว
62043007069 นางสาวอุมาพร มีหิริ
62043007070 นางสาวเนตรนภา พิมพ�หอม
62043007071 นางสาวอิบตีซัม โตNะเด็ง
62043007072 นางสาวสายชล พรมสุข
62043007073 นายพัชรพันธ� พุทธนิมนต�
62043007074 นางสาววิจิตรา มิทิน
62043007075 นางสาวสโรชา สมคิด
62043007076 นายพงษ� อัครเทวา
62043007077 นายธีรพงษ� เขาวงษ�
62043007078 นางสาวอลิษา บัวเจริญ
62043007079 นายอติวิชญ� สวัสดิกานนท�
62043007080 นางสาวนภัสสร พัฒนะวิยะกุล
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62043007081 นางสาวธิดารัตน� ตาลพันธุ�
62043007082 นางสาวกัญญาภัทร นุใจมา
62043007083 นายจิรายุ ยวดยงค�
62043007084 นายวุฒิพงศ� เรือนสังข�
62043007085 นายสุทธิพร วงศ�วิลาศ
62043007086 นางสาวมนชนก คชรัตน�
62043007087 นางสาวดวงเดือน ใจดี
62043007088 นายวุฒิพงษ� สีหาคม
62043007089 นายศรายุ สุกนุ<ม
62043007090 นางสาวเพ็ญลักษณ� ไทยประดิษฐ�
62043007091 นางสาวปวีณ�นุช เนื่องจากฉิม
62043007092 นางจรวยพร ดีอําภา
62043007093 นางสาวสุภาภรณ� เติมลาภ
62043007094 นางสาวหรรษพร อู<ศรี
62043007095 นางสาวภรณ�ทิพย� ปลูกเพ็ชร�
62043007096 นางชัชชญา ศิริธรรม
62043007097 นายณัฐวุฒิ เครืออินทร�
62043007098 นางสาวอังคณา ไพรสุวรรณ
62043007099 นางสาวนภารักษ� โพธิสาร
62043007100 นางสาววราภรณ� จันทร�สีทอง
62043007101 นางสาวกฤติกา มารศรี
62043007102 นางสาวสถิตาภรณ� น9อยคํามี
62043007103 นางสาวเพราพิลาส สุภาพงษ�
62043007104 นายอภิชาติ วิลาศ
62043007105 นายปรัชญา ศาลางาม
62043007106 นางสาวกิติยา มาหา
62043007107 นายคงณัฐ ประเสริฐพงศ�
62043007108 นายธนาวัฒน� ใจอารีย�
62043007109 นายณัฐวุฒิ ธงชัย
62043007110 นายณัฐดนัย เจริญศรี
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62043007111 นางสาวดวงใจ โถชัยคํา
62043007112 นางสาวกัญญารัตน� ดีแจ<ม
62043007113 นายเทพทิตย� จันตา
62043007114 นางสาวฐานิกา ม<อมพะเนาว�
62043007115 นางสาวป3ทมา จันทร�ทองสา
62043007116 นายรังสรรค� ภารพัฒน�
62043007117 นางสาวสุนทร เสือวาปT
62043007118 นายจิรายุ ศรีป3ญญา
62043007119 นายโกวิทย� ดีใจ
62043007120 นายปDยวัฒน� ศรีเพริศ
62043007121 นางสาวผ<องใส มณีบู<
62043007122 นางสาวภานุชนารถ ทองนุ<ม
62043007123 นางสาวบุษยากร ทิมพูล
62043007124 นางสาวมนตรา บุญนากร
62043007125 นางสาวอรศิริ ศรีนวล
62043007126 นางสาวจีระนันท� เศวตมุกดา
62043007127 นางสาวสายทิพย� มงคลทรง
62043007128 นายสรวิศ คุ9มสุวรรณ
62043007129 นางสาวอรยุพา จันทร�ดี
62043007130 นางสาวสานฝ3น ดรุณเนตร�
62043007131 นางสาวสมฤดี ภูสะตัง
62043007132 นางสาวคฑามาศ ลาโง9น
62043007133 นางสาวกรรณิการ� เพ็งพิศ
62043007134 นางสาวสุรีย� ศรีปฐมกุล
62043007135 นางสาววิภาวี ก้ิมเฉ้ียง
62043007136 นายปDยะพงษ� วงค�หาญ
62043007137 นายอนุชา วรกิจพาณิชย�
62043007138 นางสาวนาถลดา จันทร�ภากร
62043007139 นายภัทรพล บุญมี
62043007140 นางสาววิชุดา แสนเพชร
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62043007141 นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐกมล
62043007142 นางสาวกฤษณา หม<อมพิบูลย�
62043007143 นางสาวซากีเราะห� บือโต
62043007144 นางสาวอัยการ บุญสิงห�
62043007145 นายศรายุทธ แม<นปVน
62043007146 นางสาวศิรินภา ป3งกล
62043007147 นางสาวนรัฎฐา เทียนทอง
62043007148 นางสาวบุญวณิช อาตม�อุย
62043007149 นายวุฒิเกียรติ วรรณแก9ว
62043007150 นางสาวดวงกมล ภูมิมาลา
62043007151 นางสาวณัฏฐกัญญา วงษ�สกด
62043007152 นางสาวสุชาวดี บัวพก
62043007153 นายจิระเดช ช<างสาย
62043007154 นางสาวเอื้องดอย กมลยุทธชัย
62043007155 นางสาวเกศวรินทร� โรมเมือง
62043007156 นางสาวกุสุมา มะลูลีม
62043007157 นางสาวเมวิยา กังวานวงษ�
62043007158 นางสาววันวิสา สมสะกิด
62043007159 นางสาวณัฐนันท� กาญจนไชย
62043007160 นายสมเดช พรหมวิเศษ
62043007161 นางสาวสุวิมล รามขํา
62043007162 นางสาวสาวิตรี จันทร�วาน
62043007163 นายวิทยา ศรีเกษม
62043007164 นางสาวลลิดา มูลเชื้อ
62043007165 นางสาวเอมอร สุทธิชื่น
62043007166 นางสาวศุภวิพร ประภาสโนบล
62043007167 นางสาววารุณี ภิรมย�ศรี
62043007168 นายวงศกร วังเรียง
62043007169 นางสาวปาริตา อินนอก
62043007170 นางสาวไซนุง บือราเฮง
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62043007171 นางสาวขวัญดารา ปDOนแก9ว
62043007172 นายบัญญัติ จันทร�รุ<งเรือง
62043007173 นางสาวอมรรัตน� ใจเสาร�ดี
62043007174 นางสาวนัทดา หนูประเสริฐ
62043007175 นายชํานาญ ศาลารัมย�
62043007176 นางสาววรณัชชา สว<างศรี
62043007177 นางสาวฐิติยา คุณเดช
62043007178 นายพิทักษ� วอนอก
62043007179 นายพุฒิพงศ� น้ําโมง
62043007180 นางสาวบุญสิตา โพธ์ิไทร
62043007181 นางสาวกมลรัตน� ล<วงเขต
62043007182 นางสาวณัฐกฤตา จุฬารักษ�
62043007183 นางสาววราภรณ� เสรีเรืองรอง
62043007184 นางสาวปภัสรา มะอะอุ
62043007185 นางสาวอุมาพร กะริยะ
62043007186 นางสาวนันทนา จุลสํารวล
62043007187 นางสาวอวัศยา นันทิทรรภ
62043007188 นางสาวอภิชญา วรรณวรพร
62043007189 นายกฤษฏ�การัณย� อินตNะลาศ
62043007190 นายภูริพัฒน� เล<ากอที
62043007191 นางสาวปวีณา กรัดเพชร
62043007192 นางรวิสุดา มีชีพสม
62043007193 นางสาวเพียงเพ็ญ วงศ�บุบผา
62043007194 นางสาวพัชรภรณ� รอดเพชร
62043007195 นายอภิเดช วงศ�พินิจ
62043007196 นายเตชินท� งามสะอาด
62043007197 นายพรศักด์ิ สิริสตวัสสา
62043007198 นางสาวพรเพ็ญ กันภัย
62043007199 นางสาวสุกัญญา เพ็งพา
62043007200 นางสาวรัชดาพร สุนทรศารทูล

หน9า 240 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043007201 นายไกรศร เกิดสมบุญ
62043007202 นายศรัณย�กร เรืองดิษฐ�
62043007203 นางสาวอัฐฌามาศ เทพการ
62043007204 นางสาวดาริกา มีบุตรดี
62043007205 นางสาวปทิตตา เพ็ชรใหม<
62043007206 นางสาวพรพรรณ บูรณะ
62043007207 นายรัตติพงศ� พัทยากร
62043007208 นายนาวิน ผลเกิด
62043007209 นางสาวภรณี คุ9มเกตุ
62043007210 นางสาวอรจิรา กัลยา
62043007211 นางสาวรุ9งลาวรรณ ม่ันประสงค�
62043007212 นางสาวพรทิพย� แม9นพวก
62043007213 นางสาวศศิณี ปานจันทร�
62043007214 นางสาวนารีรัตน� พิศหนองแวง
62043007215 นางสาวกษมล สร9อยไซย�
62043007216 นางสาวเยาวลักษณ� โกเมศ
62043007217 นางวิภาดา ซ่ึงรัมย�
62043007218 นางสาวพรป3ญญา มาเสนาะ
62043007219 นางสาวน้ําทิพย� บุญแต<ง
62043007220 นางสาวนฤมล ภักดีอุดม
62043007221 นายสิทธิโชค อินทศรี
62043007222 นางสาวปฎิมารัตน� ศิริรักษ�
62043007223 นางสาวเดือนเพ็ญ ทรัพย�โภคา
62043007224 นายชวิศ เตียงพิทักษ�
62043007225 นายณัชพงศ� หาญพล
62043007226 นางสาวสิริรัตน� ศรัทธา
62043007227 นางสาวญาธิกานต� มากสินธ�
62043007228 นายอนุศักด์ิ อักษรภักดี
62043007229 นายชัยเทพ สํารวย
62043007230 นางสาวอุษา เอกนพพระ
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62043007231 นางสาววรางคณา แสงใสแก9ว
62043007232 นางสาวทิพากร ภูแรศรี
62043007233 นางสาวศันสนีย� จันทร�นาลาว
62043007234 นางสาวเยาวลักษณ� เชาหมู<
62043007235 นางสาวศุภสุตา ปสุตนาวิน
62043007236 นางสาวพิมผกา วันชุเทิด
62043007237 นางสาวชมพูเนกต� บุญเติม
62043007238 นางสาวศริญญา นิกาจ๊ิ
62043007239 นางสาววันวิสาข� ศรีทอง
62043007240 นางสาวสุวิมล วงค�ชื่น
62043007241 นางสาวณัฏฐ�ระพี วงศ�ชนเดช
62043007242 นายปธิกร ชมยงค�
62043007243 นางสาวเกษฎาภรณ� ภูวิชัย
62043007244 นางสาวฐิติญา แก<นของ
62043007245 นายศักด์ิชัย คําแหลมหลัก
62043007246 นางสาวศิริพัชร� อวนศรี
62043007247 นางสาวปวีณา อินทโชติ
62043007248 นางสาวบุปผา หม่ืนศรีพรม
62043007249 นางสาวนัทธมน นักเสียง
62043007250 นางสาวภัทรพร ป3Wนงา
62043007251 นายจุมพล ดีหนู
62043007252 นางสาวอัทยา แว<นระเว
62043007253 นางสาวสุภาพร ไผ<สุข
62043007254 นางสาวศิริกาญจนา สาลี
62043007255 นางสาวกาญจนา สุมาลัย
62043007256 นางสาวฐานิดา สรรศรี
62043007257 นางสาวภัทรนิดา เงินเอี่ยม
62043007258 นางสาวอมราวี สําราญจิตร
62043007259 ส.อ.อดิเรก ศรีนาม
62043007260 นางสาวสุวรรณา หอมชะเอม
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62043007261 นางสาวกัญญ�ชิตา ขาวแปลก
62043007262 นางสาวสิริรัตน� พิจารณ�
62043007263 นายวัชระ สมุห�เสนีโต
62043007264 นางสาวพวงรัตน� ทิงสุข
62043007265 นางสาวดวงใจ วิเศษศิลปX
62043007266 นายสมัชฌา แววสอน
62043007267 นางสาวฉัตรนัดดา เวชคง
62043007268 นางสาวภัทรภร การทนารักษ�
62043007269 นายเจษฎากร งอนสวรรค�
62043007270 ว<าที่ ร.ต.หญิงศศิธร จันใหม<
62043007271 นางสาวสุดธิดา อิ่มทรัพย�
62043007272 นางสาววริศจิรา เพียรธัญญกรรม
62043007273 นายธนทัต ย้ิมมงคล
62043007274 นางสาววรวลัญช� ทองทวี
62043007275 นายสถาป3ตย� ทองทรัพย�
62043007276 นางสาวนภามาศ ไพเราะ
62043007277 นางสาวภัสราภรณ� โกกะอินทร�
62043007278 นางสาววราภรณ� วงษาป3ดนา
62043007279 นายธนัญกรณ� โฆสิตชุติพงษ�
62043007280 นางสาวสุภาภรณ� โคตรธิสาร
62043007281 นางสาวสุทธิรัตน� ใจกล9า
62043007282 นางสาววรานุช ศรีธงชัย
62043007283 ส.ต.ต.ปาพจน� วรรณพิรุณ
62043007284 นางชลลดา เหมือยรินทร�
62043007285 นางสาวกนกวรรณ สดใส
62043007286 นายปฏิพัทธ� โสมโสรส
62043007287 นายสันติชัย ช9างมูบ
62043007288 นายชัยวัฒน� คงอินทร�
62043007289 นางสาววนิดา ตันศิริ
62043007290 นางสาวฐิตาภา ตามประดับ
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62043007291 นายวรวิทย� นามวงษ�
62043007292 นางสาวสาวิตรี กิติมา
62043007293 นางสาววริศรา ปราบพล
62043007294 นายปDยทัศน� บุญสว<าง
62043007295 นางสาวนุชจรี สร9อยสังวาลย�
62043007296 นายธรรศฌ�ปกรณ� สุวรรณเทพ
62043007297 นางสาวรัตติกาล สมัน
62043007298 นางสาวธมลวรรณ� พุ<มคุ9ม
62043007299 นางสาวอาภากร ผาวันดี
62043007300 นางสาวเวธกา จิระธํารง
62043007301 นางสาวสกาวเดือน ดาวเรือง
62043007302 นางสาวโสธิชา ทองไพจิตร
62043007303 นางสาวจันทิมา ชอบสมัคร
62043007304 นางสาวสุชัญญา อานุภาเวนะวัฒน�
62043007305 นางสาวณิชกานต� กุลประชา
62043007306 นางสาววรรณวิสา บัวสุวรรณ�
62043007307 นายณัฐวุฒิ อ9วนอินทร�
62043007308 นางสาวจันทร�ธิมา แซ<เล9า
62043007309 นางสาวจิราภร พรมสีสุข
62043007310 นางสาวพัชรินทร� ลาภกิจจึงเจริญ
62043007311 นางสาวสุพัตรา ลําภู
62043007312 นางสาวพรรณมาศ เลี่ยมไล9
62043007313 นายณัฐพล ชุมนุม
62043007314 นางสาวพัชรีภรณ� สุพรรณพงค�
62043007315 นางกนกพรรณ ม่ันคง
62043007316 นายภักพงษ� สุกใส
62043007317 นางสาวพรรัตน� ฝากกาย
62043007318 นางสาวสุรีรัตน� คําพิพจน�
62043007319 นายศวัส โอสถานนท�
62043007320 นางสาวปวีณอร อังกาบ
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62043007321 นายชาคริต เนรัญชร
62043007322 นางสาวสุนิสา พัดเกิด
62043007323 นางสาวอโณทัย จิตม่ัน
62043007324 นางสาวณัชชา รุ<งสว<าง
62043007325 นางสาวสุชานันท� สังข�สุวรรณ
62043007326 นางสาวอนุสรา เรืองศรี
62043007327 นางสาวกัญญาพัชร ดอนแสง
62043007328 นายธีร�ชานนท� สายใจ
62043007329 นางสาวธนาภา โตเจริญ
62043007330 นางสาวมัลลิกา ระเบียบ
62043007331 นางสาวอุไรพร เรืองโต
62043007332 นางสาวิตรี ทัพผา
62043007333 นายอานุภาพ ตุ9มทอง
62043007334 นายวงศ�สถิตย� นรลักษณ�
62043007335 นางสาวนฤมล ทองใบเจริญ
62043007336 นายกําพล เข็มมาลัย
62043007337 นางสาวธิดาภรณ� เถาหลง
62043007338 นางสาวปวีณา แก9วทรัพย�
62043007339 นางสาวอินทุอร พรมเม<น
62043007340 นางสาวผัลย�สุภา หงษ�สกุล
62043007341 นางสาวนัตติยาภรณ� รังสิมากุล
62043007342 นางสาวสุภาพร ธรรมดา
62043007343 นางสาววรดา ทองทัศน�
62043007344 นางสาวบุญริม โคนอก
62043007345 นายอภิศักด์ิ สุขสีตรี
62043007346 นายอภิชาติ ทวีสุข
62043007347 นางสาวดวงตา อรุณศิริ
62043007348 นายเดชบุญ พรคต
62043007349 นางสาวกานดา ทองเชื้อ
62043007350 นางสาวนุชรินทร� สุวรรณพิมพ�
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62043007351 นางสาววาสนา ขันดงลิง
62043007352 นางสาวสุธีธิดา ไสยามู
62043007353 นางสาวกัลชนา บุญพยุง
62043007354 นายชานนท� เจือน้ําหอม
62043007355 นางสาวสุธาทิพย� คงมูล
62043007356 นางฐิตินันท� อ<องบุญ
62043007357 นางสาวพรสุดา ลมมูลตรี
62043007358 นางสาวจารุวรรณ จันศรี
62043007359 นายกัมปนาท สุภฤทธ์ิ
62043007360 นางสาวศิริวรรณ พิมพา
62043007361 นายจักรกฤษณ� สีเขียว
62043007362 นายศุภชัย ไชยณรงค�
62043007363 นายชาทิตย� ไวกสิกรณ�
62043007364 นายอัตพล แต9มเติม
62043007365 นางสาวเกศรา เรืองกิจฉายา
62043007366 นางสาวสุทธิดา พูลสวัสด์ิ
62043007367 นางสาวภัสราภรณ� มากเกิด
62043007368 นางสาวณิชมน กาศพิบุญ
62043007369 นายอนุชาติ แสงเฮ<อ
62043007370 นางสาวทัศมารี ย่ีเข<ง
62043007371 นางสาววาสนา เอี่ยมสุข
62043007372 นางสาวมณฑิตา อุ<นผูก
62043007373 นางสาวก9านแก9ว อินทร�แก9ว
62043007374 นางประภาพร พรมภักดี
62043007375 นายบูชิต บุญอยู<
62043007376 นายวรรณกร ชมชื่น
62043007377 นางสาวกมลวรรณ จันทร�ทรง
62043007378 นางสาวปรียาภรณ� หล9ากันหา
62043007379 นางสาวฤทัยรัตน� แสงวิจิตร
62043007380 นางสาวสุธาทิพย� ศรีพัฒน�อินทร�
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62043007381 นางสาวเกตุวดี พุ<มโพธ์ิ
62043007382 นายปรัชญา เหลี่ยมแก9ว
62043007383 นางสาวณัฐกมล อุดมทรัพย�
62043007384 นายทรัพย�สมบัติ หนองกระทุ<ม
62043007385 นางสาวอนุสรา ทรงสกุล
62043007386 นางสาวอนุสรา โฮมเผ<า
62043007387 นางวิลาวัณย� ถินประสาท
62043007388 นายศุภชัย บุญเนาว�
62043007389 นางสาวปฏิมา มงคลธารวัฒนา
62043007390 นางสาวดุจเดือน แก9วกํากง
62043007391 นางสาวรุ<งทิวา น<าดู
62043007392 นายเจษฎากร ตุลยวณิชย�
62043007393 นางสาวณัฎฐา ศรีแก9ว
62043007394 นางสาวพรพรรณ โพธ์ิศิริ
62043007395 นายอมรเทพ อมรพัชระ
62043007396 นางสาวหทัยทิพย� ชุ9ยโน
62043007397 นายอุเทน จันประภา
62043007398 นายพิทยา ไทยลา
62043007399 นายพีรพล บุญมี
62043007400 นางสาวจุฬารัตน� แพงเวียง
62043007401 นายชนานนท� วงศ�อาษา
62043007402 นายศิริเชษฐ� ปDติพรธีระป3ญญา
62043007403 นางสาวสุริมาส บัวพา
62043007404 นางสาวจุฑามาศ เที่ยงดี
62043007405 นายวิรัลพัชร อิศเรนทร�
62043007406 นายศรันยู นัดสูงวงศ�
62043007407 นางสาวกันตา ปรีศรี
62043007408 นางสาวสิรินทิพย� จันทร�ฉีด
62043007409 นางสาวบุปผา มาวาย
62043007410 นายณัฐพร พรหมแพทย�
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62043007411 นางสาวกรรณิการ� หนูทอง
62043007412 นายอาทิตย� ยืนยง
62043007413 นางสาวปณิศา เตโช
62043007414 นางสาวนันทิยา พันธมา
62043007415 นางสาวชาลิสา เจริญนาค
62043007416 นางสาวสุภาทิพย� ม้ันเคน
62043007417 นายเดชชาติ ธุปพงษ�
62043007418 นางสาววยุรดา งานแข็ง
62043007419 นางสาวจิรานุช พะอิสาณ
62043007420 นายเอกกุล โกมลมาลย�
62043007421 นางสาวกนกวรรณ กรุดมินบุรี
62043007422 นางสาวหนึ่งฤทัย ดรมาน
62043007423 นายชัยกฤต พันธุมจินดา
62043007424 นางสาวชไมพร อภัยวงศ�
62043007425 นางสาวกัลยาภัสร� ดีมี
62043007426 นางสาวรุ<งทิวา สมบัติสวัสด์ิ
62043007427 นางสาวทิพย�เกษร อุปการดี
62043007428 นายกฤษดา กําเนิดเรือง
62043007429 นางสาวกาญจนา ท9วมบํารุง
62043007430 นางสาววรัญญา วรชาติตระกูล
62043007431 นางสาวกันยารัตน� แก9วถังเมือง
62043007432 นายธีระวัฒน� เรือนต๊ิบ
62043007433 นายกิตติคุณ เนาวโอภาส
62043007434 นางสาวณฐมน วินกะ
62043007435 นายณัฐพงษ� แฟมไธสงค�
62043007436 นางสาววรีสา ตรงคง
62043007437 นายเติมศักด์ิ เหลืองตรงกิจ
62043007438 นางสาวฌัชลิกา มีมะโน
62043007439 นางสาวทับทิม ใจอดทน
62043007440 นางสาวผลินนาถ ไหลงาม
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62043007441 นายภรัญยู มัจฉากล่ํา
62043007442 นางสาวกนกวรรณ ยอดทอง
62043007443 นางสาวอรพินท� กลิ่นสักโก
62043007444 นายอานนท� คําภิระยศ
62043007445 นางสาวลําพูน แพงมา
62043007446 นางสาวรุจิรา ทับทิมศรี
62043007447 นางสาวพรณิชา งามกมลสุข
62043007448 นายทรงยศ คมคาย
62043007449 นางสาวจุฑามาศ กงแก9ว
62043007450 นางสาววรลักษณ� ประเสริฐแก9ว
62043007451 นางสาวกัณฑิมา กัณหา
62043007452 นางสาวปุนยวีร� ชื่นสบาย
62043007453 นางสาวปวีณวัชร� ศรีรุ<งเรืองกิติ
62043007454 นายจิรโรจน� พระภักดี
62043007455 นางสาวดารณี บุญสงเคราะห�
62043007456 นางสาวฐิติมา ทองน9อย
62043007457 นายเฉลิมภูมิ พูลสวัสด์ิ
62043007458 นางสาววราภรณ� อนันตภักดี
62043007459 นายชัยพร ศรีโกเมนทร�
62043007460 นายตรัยเทพ ฤทธาภรณ�
62043007461 นายภาคิน ทองอรุณ
62043007462 นางสาวรําไพ สืบนิสัย
62043007463 นางสาวทัศนนันทน� วรพัฒน�เจริญ
62043007464 นายอานนท� วีรพัฒน�มงคล
62043007465 นางสาวอรยา พลโคตร
62043007466 นางสาวกุลธิดา ดาวะที
62043007467 นายณัชพล ศรีเมฆ
62043007468 นางสาวจันทนา จันทะรักษ�
62043007469 นางสาวเนตรชนก ขวัญอยู<
62043007470 นายสุชาติ สุมะหิงพันธ�
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62043007471 นางสาววัชราภรณ� นาคจาด
62043007472 นางสาวอัจฉราภรณ� โอสถผสม
62043007473 นางพจนีย� ทองทุม
62043007474 นางสาวจุฑารัตน� แสงศรี
62043007475 นายกชกรณ� ประเสริฐ
62043007476 นายสุริยา วงค�กําภู
62043007477 นายจิรพัฒน� พุฒตาล
62043007478 นางสาวธิดารัตน� เพ็งพี
62043007479 นายวสวัตต์ิ ปDยวุฒิสกุล
62043007480 นางสาววัชนัดดา ยาวะนิล
62043007481 นางสาวศศิชา พ่ึงเงิน
62043007482 นางสาวชฤณีย� นิมา
62043007483 นางสาวนวรัตน� มณีวรรณ
62043007484 นายทรงเกียรติ อารีรอบ
62043007485 นางสาวสุธาทิพย� บัวอินทร�
62043007486 นางสาวกนกวรรณ ป3นตะระษี
62043007487 นายณัฐทกร พงศ�ศิริไพศาล
62043007488 นางสาวนิธินันท� ป3ณฐกิตติโรจน�
62043007489 นางสาวรัตชนก บุญมา
62043007490 นายณัฐชัย วิจิตรจินต�
62043007491 นางสาวชุติมา เหลืองอ<อน
62043007492 พันจ<าเอกสหรัฐ สิทธิเวช
62043007493 นายเกริกไกวัล ผงผาย
62043007494 นางสาวเครือวัลย� เวียงวิเศษ
62043007495 นางสาวทิพวรรณ ขยันดี
62043007496 นางสาวศันสนีย� นาคเกิด
62043007497 นายภิญโญ โพธ์ิเย็น
62043007498 นางสาวเดือนฉาย นิลจันทร�
62043007499 นายบุญชนะ ดิษฐนา
62043007500 นางสาวขวัญชนก สอาดเจริญ
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62043007501 นางสาวนัฐฐา เฟVOองชูนุช
62043007502 นางสาวปวีร�รตา ธนกิจปDยะรัตน�
62043007503 นางสาวโยธิกา บุรีรัตน�
62043007504 นายธีรติ พิมพ�อ่ํา
62043007505 นางสาวเจนจิรา ศิริวัฒนกุล
62043007506 นางพชรมนต� ฤทธิไกร
62043007507 นางสาวนภษร สุขเกษม
62043007508 นางสาวปรียา แก9วอ<อน
62043007509 นางสาวถิรพุทธ์ิ สุกทน
62043007510 นางสาวมันทะนา วิเศษทรัพย�
62043007511 นายณัฐวุฒิ นิลสุวรรณ
62043007512 นางสาวสาวิตรี อ<างรัมย�
62043007513 นางสาวสุไฮนีย� เจNะมะ
62043007514 นายอิสระพงศ� เล็กทุ<ม
62043007515 นางสลิตา มงคลสิน
62043007516 นางสาวกิติกานต� บํารุงทรัพย�
62043007517 นางสาวชาลิณี ลีสุขสาม
62043007518 นางสาวจุฑารัตน� ใยยอง
62043007519 นางสาวญาดาภรณ� โซNะอาดํา
62043007520 นายณัฐพล ทิณรัตน�
62043007521 นายวโรดม อรชุนะกะ
62043007522 นางสาวกีรติ บุบผาชาติ
62043007523 นางสาวนิสารัชต� ครองชนม�
62043007524 นางสาวอรุณรัตน� เบียนสูงเนิน
62043007525 นายศุภฤกษ� แก9วเมฆ
62043007526 นายกฤตกร ฤทธิจักร
62043007527 นายณัฐวุฒิ พุทธา
62043007528 นางสาวอาอีเซาะ เจะแม
62043007529 นายนพพร อรุณฉาย
62043007530 นายจําเนียร อิ่มจันทร�
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62043007531 นายวันไชย กมลวิสัยย่ิง
62043007532 นางสาวธัญวรัตน� เถาว�สอน
62043007533 นางสาวดลลญา เหมือนเปลื้อง
62043007534 นายจักรพงศ� สกุลเพชรวงศ�
62043007535 นางสาวนวรัตน� บุญสูง
62043007536 นางสาวธิติมา ปทุมพร
62043007537 นางสาวเพชรรัตน� พิพัฒน�เพ่ิมพร
62043007538 นางสาววราพันธ� สุกคารัก
62043007539 นางสาววันวิสา อินทรปาน
62043007540 นางสาวชฎาธาร สุนทรส
62043007541 นายชัยภัทร พ<วงเสมา
62043007542 นายอัศนี อินทร�ประเสริฐ
62043007543 นางสาวอังศุมาลิน โตเจริญ
62043007544 นางสาวดาริกา วงศ�สกุล
62043007545 นางสาวศิริวรรณ อวิคุณประเสริฐ
62043007546 นางสาวจารุวรรณ คล<องยุทธ
62043007547 นางสาวเปมิกา เจริญแก9วทองคํา
62043007548 นางสาวเกสร ประสาททอง
62043007549 นางสาวพัชรินทร� แก9วชัยนันท�
62043007550 นายศุภพล ม<วงคุ9ม
62043007551 นางสาวจิราภรณ� พานเงิน
62043007552 นางสาวดวงสมร แก9วประทุม
62043007553 นางสาวพัชนี แก9วอบเชย
62043007554 นายสกานต� ธรรมปราณีสุข
62043007555 นายอิสกันต� ฐิตศิริ
62043007556 นายอนุชา ชัยสงคราม
62043007557 นางสาวชนม�นิภา สายทอง
62043007558 นางสาวพัชรินทร� มะลิเลาะ
62043007559 นายปรีชา หลีเอี๋ยน
62043007560 นางสาวฟDรเดาส� มลคาน
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62043007561 นางสาวอนุสรา เรืองศิริ
62043007562 นางสาวสุภัชญา มีใจเย็น
62043007563 นายกฤษดา ม่ันเพ็ชร�
62043007564 นางอรวรรณ ชาวนอก
62043007565 สิบตรีรัฐเขตต� สุดสงค�
62043007566 นายวรเทพ ไกรอ่ํา
62043007567 นางสาววรรณิกา เพชรสังข�
62043007568 นางสาวนวพร เลิศไกร
62043007569 นายฮัมซัน เจNะอาลี
62043007570 นายธนกร เพชรงาม
62043007571 นางอรทิพย� สระแก9ว
62043007572 นางสาวพีรยา เผ<าเต็ม
62043007573 นายนิลรัตชัย ดวงดี
62043007574 นายพีระพงษ� มีโชคอนันต�
62043007575 นางสาวพัชรี กุลณาภูมิ
62043007576 นางสาวหทัยรัตน� วงษ�อํานวย
62043007577 นางสาววรางค�รัตน� เมฆอรุณ
62043007578 นางสาวนารีรัตน� ไชยนา
62043007579 นางสาวกันต�กนิษฐ� สีกานนท�
62043007580 นายธีรวุฒิ อินทสอน
62043007581 นางสาวจันทร�จิรา พุ<มพิศ
62043007582 นางสาวกมลชนก วงศ�พยัคฆ�
62043007583 นางสาวรัชนีกร อินทร�ดํา
62043007584 นางลักษณา พูลประเสริฐ
62043007585 นายภูตะวัน อยู<ทอง
62043007586 นางสาววรัญญา เกิดยงค�
62043007587 นางสาวนัยนา เปลี่ยนดี
62043007588 นายศุภวัฒน� อุ<นจิตต�
62043007589 นางสาวสุภาพร มอญใหม
62043007590 นางสาวชิดตะวัน คูสุวรรณ

หน9า 253 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043007591 นางสาวกนกวรรณ รักหน9าที่
62043007592 นางสาวพนิดา จรัมฤทธ์ิ
62043007593 นางสาวเบญญทิพย� รอดถาวร
62043007594 นายปภังกร ทิพโชติ
62043007595 นางสาวชนัดดา เรือนนิล
62043007596 นายชิตพล บุญเก<า
62043007597 นางสาวชนิตา ยศพรม
62043007598 นายเรวัต ทิพย�รัตน�
62043007599 นางสาวเปรมกมล ลีนานนท�
62043007600 นายธนากร อาจศัตรู
62043007601 นายพิสิษฐ� กลิ่นขจร
62043007602 นางสาวไพลิน พิลารักษ�
62043007603 นายจิรเมธ กัลวทานนท�
62043007604 นายวสันต� สุตะคาน
62043007605 นายกฤษฎา หวังสมนึก
62043007606 นายณัฐพล นิลศิริ
62043007607 นางสาวลักขณา ลายสุวรรณ
62043007608 นางสาวนริศรา ภาษี
62043007609 นายลั่นฟMา รัตนประทีป
62043007610 นางสาวปราณปรียา ปรานกฤตธรรม
62043007611 นางสาวสุปราณี น9อยจินดา
62043007612 นายนฤเบศร� อภิพัฒน�ไกรเดช
62043007613 นางสาวลัดดาวัลย� อภัยภักด์ิ
62043007614 นางสาวณัฐศิมา ชูแก9ว
62043007615 นายวรากร บ<ายเจริญ
62043007616 นางสาวจําปา นะราแก9ว
62043007617 นางสาวเสาวลักษณ� สวัสดิรักษา
62043007618 นางสาวปองอําไพ ยังมี
62043007619 นางสาวจิรประภา ทองตัด
62043007620 นางสาวสุรีภรณ� มหา
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62043007621 นางสาวนภาพร ไผ<แก9ว
62043007622 นายเอกณรงค� สาตี
62043007623 นางรัตนาภรณ� เพชรชนะ
62043007624 นายสุรเชษฐ ดามแก9ว
62043007625 นางสาวพรนิภา แสงจันทร�
62043007626 นางสาวขวัญหทัย บุระสิทธ์ิ
62043007627 นายนรเสฏฐ� พันธ�วิไล
62043007628 นางสาวพิชญ�กมล พินปรุ
62043007629 นายจอมไตร ไชยจารีย�
62043007630 นางสาววิภาวี รัตนอุบล
62043007631 นางสาวสุธิดา ทองอินทร�
62043007632 นางสาววราภรณ� ศรีมี
62043007633 นางสาวพัฒน�ตราภรณ� วิพัฒน�ครุฑ
62043007634 นายภุชงค� พัสดุ
62043007635 นางสาวจันทร�จิรา ศิริภิรมย�
62043007636 นางสาวชลันดา คล9ายขําดี
62043007637 นายพันธุ�ทิพย� แตงไทย
62043007638 นางสาวณัฐรัตน� ขําโต
62043007639 นางสาวศิริลักษณ� ศิริทรัพย�
62043007640 นางสาวพรรณทิภา ชูชื่น
62043007641 นายไตรทศ ณรงค�เพชร
62043007642 นางสาวภุมรินทร� หนูจีนเส9ง
62043007643 นางสาวอัญมณี ศักด์ิคันธภิญโญ
62043007644 นางสาวจิตราภรณ� พิทักษ�กิจงาม
62043007645 นายปริญญาพัฒน� แพงหลวง
62043007646 นางสาวสิริพร บุญม่ัน
62043007647 นางสาวรุ<งอรุณ พันธ�วงศ�
62043007648 นายกานต�ชนก เข็มทอง
62043007649 นายวันชัย โพธิโสโนทัย
62043007650 นายฉัตรชนก เจริญดี
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62043007651 นายณัฐวุฒิ บุญหรรษา
62043007652 นางสาวรัตติกาล คุ9มทอง
62043007653 นางสาวกนกวรรณ บัวป3Wน
62043007654 นางสาวธวัลรัตน� นวลหงษ�
62043007655 นายโชตวิทย� ถนอมวงษ�
62043007656 นางสาวนารีรัตน� ราชพลแสน
62043007657 นางสาวลดาวัลย� ประเสริฐผล
62043007658 นายรชต ขัดแก9ว
62043007659 นางสาวสุดหทัย มหาวงษ�
62043007660 นางสาวประภาภรณ� วรวิสันต�
62043007661 นางสาวปDยะกุล เล<าฮ9อ
62043007662 นางสาววรัญญา พ่ึงประดิษฐ�
62043007663 นางสาวธนัทธรณ� จรูญนันท�ไชย
62043007664 นางสาวจุฑารัตน� สีเฮ9า
62043007665 นางสาวอติกานต� อูปคํา
62043007666 นางสาวเสาวนีย� หงษ�ทองคํา
62043007667 นางสาวพันธิสา ทองมงคล
62043007668 นางสาวกมลวรรณ อินศวร
62043007669 นางสาวปนัดดา สมพูน
62043007670 นายกิตต์ิพิวัฒน� ดิษาภิรมย�
62043007671 นางสาวธนารักษ� สิงหฤทธ์ิ
62043007672 นายพรเทพ ต<อเทียนชัย
62043007673 นางสาวแพรวพิรยา จิตต�แจ9งกุล
62043007674 นางสาวสุชาดา แซ<พั่ว
62043007675 นางสาวชไมพร ลักษณิยานนท�
62043007676 นางสาวมุทิตา แซ<เล<า
62043007677 ว<าที่  ร.ต.อดิเรก มีทรัพย� 
62043007678 นายพิสิทธ์ิ ลิมปDวรรณ
62043007679 นายป3ญญา นาคนุ<ม
62043007680 นางสาวไอลดา ปDติสา
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62043007681 นางสาวอรุณประไพ แก9วจันดา
62043007682 นางสาวณัฎยา เทพแสง
62043007683 นางสาวอาริสา รอดภักดี
62043007684 นางสาววรรณิภา หวังเกษม
62043007685 นางสาวกมลรส อุบลรัตน�
62043007686 นายวิชิต เอียงอ<อน
62043007687 นางสาวนิรัชพร ลีนิติธรรม
62043007688 นางสาววริศรา กลมทุกสิ่ง
62043007689 นางสาววิภา เย็นใจ
62043007690 นายธนกร ทองพุ<ม
62043007691 นางสาวสุนันทา จูเปTย
62043007692 นายภาสวิชญ� เอี่ยมอินทร�
62043007693 นางสาวพินิจนันท� เลิศศิลปXธรรม
62043007694 นางสาวพิมพ�ชนก ประสวนศรี
62043007695 ว<าที่ร9อยตรีเทพชัย นาคเกิด
62043007696 นางสาวเจือจันทร� รองศักด์ิ
62043007697 นางสาวสุนิษา จําปาเทศ
62043007698 นายจิราธรณ� รอดประสิทธ์ิ
62043007699 นางประภาพร แสงเกิด
62043007700 นางสาวกมลวัลย� แซ<แต9
62043007701 นางสาวเพ็ญนภา มาตราช
62043007702 นางสาวศุภมน พิกุลทอง
62043007703 นางสาวสายฝน แสงศรี
62043007704 นายชลทิศ ลาน9อย
62043007705 นางสาวอําภา อยู<รอด
62043007706 นางสาวสิริพร แสนใจ
62043007707 นางสาวอาภัสรา สุวรรณนี
62043007708 นางสาวอัญชิสา สุขสมบูรณ�
62043007709 นายวันอาดัม เจNะเลาะ
62043007710 นายสุรพล ตาท9าว
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62043007711 นายพิสิทธ์ิ รัฐประเสริฐ
62043007712 นางสาวกาญจนาพร หวลคนึง
62043007713 นางสาวปรียนุช ศรีเมือง
62043007714 นางสาวมณีวรรณ ฤทธิกุล
62043007715 นางสาวนัญชญา เนตรพรหม
62043007716 นางสาวมณีรัตน� ตรัยศรัณย�วงศ�
62043007717 นางสาวมณีวรรณ รุ<งเรือง
62043007718 นายภัทร�นิธิ กาใจ
62043007719 นายวิมล กําปงซัน
62043007720 นางสาวกนกอร บุญธรรม
62043007721 นางสาวเฟVOองลดา สุพรรณพงษ�
62043007722 นางสาวฑาณัฎ สุวรรณพูล
62043007723 นายประกฤษฎ์ิ ศรีทอง
62043007724 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงโชติ
62043007725 นางสาวอรอนงค� สุกการ
62043007726 นายวัฒนพงษ� ด9วงโต9ด
62043007727 นางสาวธนัฐฐา พุทธินันท�
62043007728 นางสาวนิฮาสนีตา หะยีมานุง
62043007729 นางสาวนุสบา ศรลอย
62043007730 นายชนกาน จันทร�สา
62043007731 นายสุขสันต� แผนป3Wน
62043007732 นายสุธี แก9วน้ําค9าง
62043007733 นายพิพัฒน� นาคประยูร
62043007734 นางสาวโชติวรรณ จอมกระโทก
62043007735 นายศักด์ิสิทธ์ิ พงษ�อารี
62043007736 นายจักรี โพธิมณี
62043007737 นางสาวฮาบีบNะฮ� เจNะแวมาแจ
62043007738 นายนิวัฒน� สุวรรณน9อย
62043007739 นางสาวเกวลิน กีรติศตพร
62043007740 นางสาวอัญมณี ตุลาพันธ�
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62043007741 นางสาวนุสรา ทราวดีพิมุข
62043007742 นางสาวธนัชชนม� สุภากุล
62043007743 นางสาววรางคณา ศรีสุวรรณ
62043007744 นางสาวมณีกาญจน� แยกดวง
62043007745 นางสาวธนันพัชญ� เพ็ชรแสงชูกิจ
62043007746 นายกฤษณะ ธรรมนิตยกุล
62043007747 นายพงศกร เก้ือกูล
62043007748 นางสาวกรกมล ซุ<นสั้น
62043007749 นายอภิชาติ แก9วงาม
62043007750 นางสาวมินตรา นุ<นทะสอน
62043007751 นางสาวรุจิรัตน� ศรีสะเกษ
62043007752 นางสาวพิชญา มหาวงศ�
62043007753 นางสาวพนิดา ทับทิมเพียร
62043007754 นางสาวกัญญาภัค ชูชิต
62043007755 นายสุรพัศ เพ็งสว<าง
62043007756 นางสาวไอยรา คณาวงศ�
62043007757 นายวิบูลย� เลิศปDยะศิริกุล
62043007758 นายกฤติพงศ� สมศรี
62043007759 นางนิศาชล เรืองเชื้อเหมือน
62043007760 นายอดิศร โชติระโส
62043007761 นายรัชพล ล้ําเลิศ
62043007762 นางสาวอัจฉรา ทองสวัสด์ิ
62043007763 นายวิชาญ พนมสัย
62043007764 นางสาวสุมาลี วุฒิไกรกัลยา
62043007765 นางสาวอัจฉรา ช<วยประเสริฐ
62043007766 นางสาวญาณิศาภัคม� อาลี
62043007767 นายธนนาถ กุลรักษา
62043007768 นางสาวพิรญาณ� ทรัพย�มนูทวี
62043007769 นายเกรียงไกร คําพามา
62043007770 นายชูศักด์ิ กันแตง
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62043007771 นายกฤษฎา อาจนาฝาย
62043007772 นางสาวสมลักษณ� จะสุพงษ�
62043007773 นายสมควร ศรีงาม
62043007774 นางสาวศิริภรณ� เกิดอ<วม
62043007775 นางสาวศิริวรรณ ภูมี
62043007776 นางสาวณฐมน อ9นมงคล
62043007777 นางสาววิยานีย� มะเด<น
62043007778 นางสาวชัชชยา แผนสง<า
62043007779 นางสาวทิพวรรณ แก9ววิเศษ
62043007780 นางสาวจรัญญา บุญมี
62043007781 นางสาวมณีจันทร� ถมป3ด
62043007782 นางสาวอัมพิกา แตงฉํ่า
62043007783 นายกฤศ สายแสง
62043007784 นางสาววรรณา จันทร�น้ําทรัพย�
62043007785 นางสาวนิลาวรรณ ศักด์ิสวัสดิกุล
62043007786 นางสาวไพลิน วัตมะณี
62043007787 นายโภไคย ดําเนิน
62043007788 นางอรณิช กลุ<มประชา
62043007789 นางสาวสุไรยา มะหลี
62043007790 นายเอวะ ชําปฏิ
62043007791 นางสาวภัทรานิษฐ� ฉัตรมณีรุ<งเจริญ
62043007792 นางสาวศุภัคร�พร วงษ�สมัย
62043007793 นางสาวนภาพรณ� ยุงระแหง
62043007794 นางสาวกมรานันท� ไพศาลกิตติสกุล
62043007795 นางวัชรา หุนตระณี
62043007796 นางสาวกนกพร บัวทอง
62043007797 นางสาวสุภาพร สุขชนะ
62043007798 นายปฏิพัทธ� ทองเที่ยง
62043007799 นายพีชคณิต ตุงคะศิริ
62043007800 นางสาวทิวาวรรณ แซ<เลี่ยง
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62043007801 นางสาวณัทภาอุษา ธนะรักษ�
62043007802 นางสาวไพรินทร� บุญประดับวงศ�
62043007803 นายอธิป สังข�จุ9ย
62043007804 นายประกฤษฎ์ิ จ่ันฮวบ
62043007805 นางสาวกนกวรรณ ชัยมารถ
62043007806 นางสาวพรไพลิน คําดํา
62043007807 นายทNอป ยอดสิงห�
62043007808 นางสาวรฏิกร อ<วมด่ัน
62043007809 นายกานต� เงินแพทย�
62043007810 นางสาวขวัญหทัย แย9มสรวล
62043007811 นางสาวเมธิกา สารพัตร
62043007812 นางสาวสุชาวดี ชูเชิด
62043007813 นางสาวกนกวรรณ ป3ญญากาศ
62043007814 นางสาวจิติมา พรมเดช
62043007815 นายพงษกร จันทร�อิ่ม
62043007816 นางสาวเจนจิรา ช<วยปุ!น
62043007817 นายวิรุฬห� ศิริผล
62043007818 นางสาวชญาภา ล้ําสันเทียะ
62043007819 นางสาวอรุณี เชื้อวงษ�บุญ
62043007820 นางจิตรลดา จวนเจริญ
62043007821 นางสาวกุลริศา อินทรเทศ
62043007822 นางพินวดี ทรงวาจา
62043007823 นางสาวพรรัตน� ช9างดี
62043007824 นางสาวเสาวนีย� ตุลยสุรีย�
62043007825 นางสาวทักษพร หมีกุล
62043007826 นางสาวสุขฤทัย ห9อยแดง
62043007827 นางสาวมาริสา อุไรรัตน�
62043007828 นางสาวสุภสินี อึ่งกูล
62043007829 นางสาวศันสนีย� แพรสี
62043007830 นางสาวกมลชนก ยังประโยชน�
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62043007831 นางสาวพิมพ�ลดา ภูเดช
62043007832 นางสาวสุธิดา ไชยชราแสง
62043007833 นางสาววิลาวัลย� ก9านสันเทียะ
62043007834 นางสาวเนตินันท� ปรางค�ทอง
62043007835 นายทักษกร อุดพรม
62043007836 นางสาวกนกวรรณ หม่ืนศรี
62043007837 นายศิริชัย แสวงทรัพย�
62043007838 นางสาวกฤตยาพร น9าเจริญ
62043007839 นายภาณุวัฒ โสตถิธํารง
62043007840 นางสาวพรพิมล พงศ�พนัส
62043007841 นายทรงวุฒิ พรมนนท�
62043007842 นางสาวภูมรินทร� ธํารงสัตย�
62043007843 นางสาวนิตยา ฟูบุญมา
62043007844 นายสัณหวิทย� แสงรุ<งเรือง
62043007845 นางสาวพัชนี บรรเทาทุกข�
62043007846 นางสาวศิริลักษณ� ยู
62043007847 นางสาวอ9อยทิพย� พานเงิน
62043007848 นางสาวพิมพร โพธิเนียม
62043007849 นางสาวเจสิกา เสือสมิง
62043007850 นางสาวฐิตินันท� สุปการ
62043007851 นายเรืองเดช บุญเรืองนาม
62043007852 นางสาวสุพาณี แก9วคําไสย�
62043007853 นางสาวจุฑามาศ รื่นอายุ
62043007854 นายธเนศ ศรีกิจวัฒนกุล
62043007855 นายเอกพันธ� บุญประเสริฐ
62043007856 นางสาวภณิดา อรรถฉัตร
62043007857 นางสาวมัลลิกา รถมณี
62043007858 นางสาววิสสุตา แซ<ไหล
62043007859 นางสาวฐานิษฐ� เอกศิริศุภพงศ�
62043007860 นางสาวเยาวลักษณ� พ่ึงอ่ํา
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62043007861 นางบัวสอน ทาไชยวงศ�
62043007862 นางสาวนิชนันท� ฤกษ�งาม
62043007863 นางสาวรังสินี วงศ�สัมโน
62043007864 นางสาวดวงกมล วารินทร�
62043007865 นางสาวจิราวรรณ พันธ�แตง
62043007866 นายเอกฉันท� ศุภศิริภิญโญ
62043007867 นายศฤงคาร สัจจะพราน
62043007868 นายอรรถพล ทองคํา
62043007869 นางสาวชรินรัตน� กฤติยศเมธา
62043007870 นางสาวกนกวรรณ กูดซ9าย
62043007871 นายทศพร สุกใส
62043007872 นางสาวนรินทร� ยวงมณี
62043007873 นางสาวพรทิพย� มีกิริยา
62043007874 นางปวรภา นิกะดานนท�
62043007875 นายชนินทร� สินกนกรัตน�
62043007876 นางสาวภาวิณี สมบูรณ�
62043007877 นางสาวโซไรดา บารอเฮ็ม
62043007878 นางสาวสุนันท� ทับทิม
62043007879 นางสาวศิริพร สมใจ
62043007880 นางสาวศิริรัตน� เอ็นดู
62043007881 นางสาวศุภลักษณ� รอดสําราญ
62043007882 นายชยุตม� ล9อเจริญ
62043007883 นางสาววันวิสา จีนสุภาพ
62043007884 นางสุลีวัลย� อุบล
62043007885 ว<าที่ร9อยตรีเป4นไท พิมพ�งาม
62043007886 นายณธกร แก9วผลึก
62043007887 นางสาวเข็มทราย เกินสอน
62043007888 นางสาวดวงแข ศรีหมาศ
62043007889 นายอภิสิทธ์ิ เวชกามา
62043007890 นางสาวกนกพร มาลีศรี
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62043007891 นางสาวจันทนี สิงห�มณี
62043007892 นางสาวกัญญ�ชิสา เพียรกสิโภคิน
62043007893 นางสาวปรียา ผันผาย
62043007894 นางสาวอมิตตรา เข็มทอง
62043007895 นางดอกคูน นาคํานวน
62043007896 นายวัชรพันธ� จันทา
62043007897 นางสาวฐิติรัตน� วิชุมา
62043007898 นางสาวรมย�พร อยู<สกุลถาวรสิริ
62043007899 นางสาวธนัตพร เหลืองทอง
62043007900 นางสาวสุคนธา คงเติมสิน
62043007901 นางสาวเสาวนีย� ปลอดโปร<ง
62043007902 นางสาววรัญญา สาตราภัย
62043007903 นางสาวอัจฉราพร วิถี
62043007904 นางสาวนฤมล ฆ9องจันทร�
62043007905 ว<าที่ ร.ต.หญิงอัญลักษณ� โตNะสมัน
62043007906 นางสาวชวนชื่น พิมพ�วงษ�
62043007907 นางสาวทัศนีย�วรรณ วงล<อง
62043007908 นายสุริยะศักด์ิ ประสมทอง
62043007909 นางสาววิชชุลดา เก้ือพหุชน
62043007910 นางสาวพรพิมล นฤภัย
62043007911 นางสาวสุทธิชา เพ็ชรสมบัติ
62043007912 นายอภิภู เวฬุวันวัฒนา
62043007913 นางสาวระพีพรรณ เสมอใจ
62043007914 นายวัศพล เธียรเล็ก
62043007915 นายปรัชญา พ่ึงพา
62043007916 นางสาวยลศิญา มัติโก
62043007917 นางพรพรรณ ประทุมวัน
62043007918 นายศุภชัย ชํานาญกิจ
62043007919 นางสาวศิรินทร� จุนนะภาต
62043007920 นางสาวจันทร�จิรา โพธ์ิน9อย
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62043007921 นายสุทธิ เรืองมณีไพฑูรย�
62043007922 นายเจตนิพัทธ� จตุพรเจริญชัย
62043007923 นางสาวศกลรัตน� แสนยศักด์ิศรี
62043007924 นายกิตติพงษ� กลั่นบุศย�
62043007925 นายศิริพงษ� แก9วกิจจา
62043007926 นางสาวช<อเพชร อินทร�แฟง
62043007927 นายจารุตวัช มาตะวงษ�
62043007928 นางสาวหทัยชนก ผางตNะ
62043007929 นายกัมพล คณะฤกษน9อย
62043007930 นางสาวจิตรานุช จันทรุทิน
62043007931 นางสาวชนัญชิดา วงค�เครือศร
62043007932 นายอานนท� ธิลาศัย
62043007933 นางสาวสิริกร ขันทองดี
62043007934 นายประสิทธ์ิ สาคะรังค�
62043007935 นางสาวพรรณรวี แสงตะวัน
62043007936 นายวันชัย พลเมืองดี
62043007937 นางสาวศิรินทิพย� มูลโท
62043007938 นายนพดล คงสิมา
62043007939 นางสาวพีรยา เนติ
62043007940 นายปาราเมศ แปลงสาร
62043007941 นายชากร ดิษฐกิจ
62043007942 นางสาวจุฑารัตน� จึงตระกูล
62043007943 นายชัยภัทร แจ9งจุล
62043007944 นางสาวนันทิชา รัตนจันทร�
62043007945 นายสันติสุข เศษแสงศรี
62043007946 นางสาวกุลนิษฐ� ตันตะราวงศา
62043007947 นางสาวสุกัญญา ตรีกุล
62043007948 นายจิณณวัตร คลล้ํา
62043007949 นางสาวจิราพร แก<นท9าว
62043007950 นางสาวดวงใจ กันทะวงค�
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62043007951 นางสาวจารุรัตน� ทับทิม
62043007952 นางสาวนลพรรณ กําลังฟู
62043007953 นางสาวมาริษา วงษ�สวัสด์ิ
62043007954 นางสาวอรุณี พิมพ�สวัสด์ิ
62043007955 นางสาวฐิติมา จักรสาน
62043007956 นางสาวกานต�ธีรา กลิ่นเทียน
62043007957 นายกิตติชัย ไขแสงจันทร�
62043007958 นางสาวกนกพรรณ เจริญจิตร
62043007959 นายเดชา วงค�สง<า
62043007960 นายมณฑล นาคภักดี
62043007961 นางสาวเพ็ญพร ที่ดี
62043007962 นางสาวณฎฐวรรณ ศรีชื่น
62043007963 นางสาวปริยะฉัตร พิมพ�บูลย�
62043007964 นางสาวปรียภัสสร� โพธิดก
62043007965 นายธีระพล จันทร�ผ<อง
62043007966 นางสาวสิริพันธ� สินลือนาม
62043007967 นางสาวชนัฎฐา มังสา
62043007968 นางสาวกาญจนา เรืองรอง
62043007969 นางสาวสุพัตรา ธงทอง
62043007970 นายพงศกร ศิริมนตรี
62043007971 นายพนธกร เจริญสวัสด์ิ
62043007972 นางสาวนีรนุช น9อยชาวนา
62043007973 นางสาวจุฑาพร เดชเดโช
62043007974 นางสาวปภาวี พวงมาลีประดับ
62043007975 นางสาวธนภร ตรีประภาภรณ�
62043007976 นายไชยชนะ ผิวปานแก9ว
62043007977 ว<าที่เรือตรีกิตติศักด์ิ โชคชัยชํานาญกิจ
62043007978 นางสาวอังคณา เล็กรักษา
62043007979 นายธีระ จิรศักด์ิ
62043007980 นางสาวณฐวงศ� สุกสัก
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62043007981 นางสาววราภรณ� ธรรมไชยางกูร
62043007982 นางสาวจิราภรณ� ไพสมบูรณ�
62043007983 นางสาวทิพยาภรณ� ชินชาคํา
62043007984 นางสาวสาธิตา หมีทอง
62043007985 นางสาวรษิกา อุสาพรหม
62043007986 นางสาวโชติกา มงคลเกษมวัฒน
62043007987 นางสาวทัศนีย� ทรัพย�เจริญ
62043007988 นายอาทิตย� มาตรสว<าง
62043007989 นายตะวันกาญจน� ดําเนิน
62043007990 นางสาวอัญชิสา สร9อยโสม
62043007991 นางสาวรุจิรา โพธ์ิดี
62043007992 นายพนิตพันธุ� จารุจิตร�
62043007993 นายสมัคร เหมือนพันธ�
62043007994 นายสยุมภู เรืองเพ็ชร
62043007995 นายธีระพงษ� เกิดจันทร�สว<าง
62043007996 นางสาวณัชชา ดาวเรือง
62043007997 นายวงศกร แสนนาวา
62043007998 นางสาวสิรีธร เกกีงาม
62043007999 นางสาวสุชาดา แกมจินดา
62043008000 นายอภิศร รจนศิลปT
62043008001 นางสาวสุมณฑา พันธ�ศรี
62043008002 นางสาวจิตติกาญจน� ยานสุวรรณ�
62043008003 นางสาวสุพัตรา ขุนภิรมย�
62043008004 นายปฏิภาณ เทพเจริญ
62043008005 นางสาวนงนุช สุระเกตุ
62043008006 นางสาวไพรวรรณ ลาภสาร
62043008007 นางสาวเนตรกมล สมใจ
62043008008 นางสาวชฎาธาร อันภักดี
62043008009 นางสาวจุฬารัตน� ภู<สําลี
62043008010 นายสุธรรม บุญศรี
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62043008011 นายธนากร เนตรวงศ�
62043008012 นายเฉลิมพงษ� เดชณรงค�
62043008013 นายศิริพงค� แท<นคีรี
62043008014 นางสาวชฎานุช สิทธิศักด์ิ
62043008015 นายชัยรัตน� สุขไกร
62043008016 นางสาวนาตีเตNาะ หนิหลง
62043008017 นางสาวนวลฉวี รูปขําดี
62043008018 นายอังกูร สมบูรณ�รัตน�
62043008019 นางสาวปนัดดา อารีรอบ
62043008020 นางมาลินี ลัมยศ
62043008021 นางสาวประกายฟMา มโนรัตน�สกุล
62043008022 นางสาวจิตรานุช ศรีหนองคุ9ม
62043008023 นางสาวธนภร ปลอดทอง
62043008024 นางสาวกัลยกร คําเกิด
62043008025 นางจุไรรัตน� สุขสุ<ม
62043008026 นางสาวบุษบา เพ็งมี
62043008027 นายธนธัช พณิชตระกูลพันธ�
62043008028 นางสาวชนิดา ตันจ9อย
62043008029 นายณัฐพล กํามา
62043008030 นางสาวเจริญรัตน� สุขสมกิจ
62043008031 นางสาววัลผกา พิมพาพร
62043008032 นางสาวรุ<งฤดี จันทร�เจริญ
62043008033 นางสาวสุวิษา ศิลาวุธ
62043008034 นางสาวสิดารัศม์ิ พิมพา
62043008035 นางสาวพรรณชญา เขียวชอุ<ม
62043008036 นายธนัช กลิ่นแข
62043008037 นางสาวกชวรรณ บัวแก9ว
62043008038 นางสาวจุไรรัตน� จูสุวรรณ
62043008039 สิบเอกสุวนัท เขียวตองอ<อน
62043008040 นางสาวณฐมน สัมฤทธ์ิ
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62043008041 นางสาวสิดาพร ธรรมโม
62043008042 นางสาวกนกกร จุลเพ็ญ
62043008043 นายณัฐพงษ� ชัยจํา
62043008044 นายอัครพนธ� ฤทธี
62043008045 นางสาวปวีณ�รฎา เขียวสีทอง
62043008046 นางสาวนฤมล แต9มพิมาย
62043008047 นางสาวพัชราภรณ� ทองทิพย�
62043008048 นางสาวสุภาวดี รามกร
62043008049 นายอิบรอฮิม อาแด
62043008050 นางสาวศิริวรรณ บุญสนอง
62043008051 นางสาววลัยพร หันจันทร�
62043008052 นางสาวกัญญารัตน� กลิ่นแพทอง
62043008053 นางสาววิไลรัตน� เง็กเอี่ยม
62043008054 นางสาววาริศา บุตรกะวี
62043008055 นายมารุต สังข�น9อย
62043008056 นางสาวอัญชลี น9อยเมืองเปลือย
62043008057 นางสาวมัลลิกา พรมทาระ
62043008058 นางสาวโสภา แปลพรมราช
62043008059 นายพงศ�พิศาล เปรมศรี
62043008060 นางสาวอนงค� กระจายศรี
62043008061 นางสาวมณฑรัตน� ฉายากุล
62043008062 นางบัณฑิตา จันทร�เดช
62043008063 นางสาวนิดา นนท�วงษ�
62043008064 นางสาวพิชญา ทึนลด
62043008065 นางสาวนุชรีย� บินมณี
62043008066 นางสาวศิริลักษณ� เอมโอด
62043008067 นางสาวธัชมาภรณ� จุ9ยวาด
62043008068 นางสาวสวรรยา ใสสุก
62043008069 นางสาวอิสรีย� จอนอุดม
62043008070 นางสาวขวัญทิชา ชาญเกียรติพงศา
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62043008071 นายธนวัต ธนพงศ�ภพ
62043008072 นางสาวอาทิตยา มโนรัตน�
62043008073 นางสาวอลิสา โฉมฉาย
62043008074 นางสาวนันทวัน สุทินศรี
62043008075 นายอัฐพล อินตNะพรม
62043008076 นางสาวปาริฉัตร สายอยู<
62043008077 นายชาญณรงค� จันทร�ยงค�
62043008078 นางสาวทวินันท� บุบผามะตะนัง
62043008079 นางสาวอัฐภรณ� ชื่นคลัง
62043008080 นายณัฐภูมิ ปDดตามะ
62043008081 นางสาวพรทิพย� ปDดตานัง
62043008082 นางสาวกรกมล แก9วม<วง
62043008083 นายพงษ�พรหม พรหมสวัสด์ิ
62043008084 นางสาวพรรณทิภา เทียกโฮม
62043008085 นายสรวิชญ� แหนไส
62043008086 นางสาวนภาพร โมนะ
62043008087 นางสาวอัยรา กองแดง
62043008088 นางสาวกิตติพร เกลี้ยงจิตร
62043008089 นางสาวศิริพร กุนแก9ว
62043008090 นางสาวกิตติมา คําเนตร
62043008091 นายคมสัน อ<อนหนู
62043008092 นายณรงค�วิทย� เทียนทอง
62043008093 นางสาวธันยนันท� ธนัญธรวนิชกุล
62043008094 นางสาวกาญจนา เทียนสุวรรณ
62043008095 นางสาวดารุณี สืบเป!ง
62043008096 นายเอกชัย บุตรดีงาม
62043008097 นางสาวป3ทมาวรรณ จันประเทียน
62043008098 นางสาวระพีพร หล่ําโสภา
62043008099 นางสาววิมลรัตน� เพชรอินทร�
62043008100 นางสาวสุปราณี ชัยรัตน�
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62043008101 นางสาวสุภัค สมบูรณ�โชคดี
62043008102 นายอมรเทพ ขามชู
62043008103 นางสาวจันทร�เพ็ญ สมประสงค�
62043008104 นางสาวอัญชลี ธัญญวนิช
62043008105 นางสาวบุษกร ขวัญอ<อน
62043008106 นางสาวอัมพกา แสวานี
62043008107 นางสาวนันท�นภัส เสตางกูล
62043008108 นางสาวป3ทมา รัตนพร
62043008109 นายสันต�ภวัต หาพิพัฒน�
62043008110 นางสาวพรปวีย� บุญมา
62043008111 นายอนุชา สิทธิศาสตร�
62043008112 นายกมลวัชร ชูทอง
62043008113 นางสาวขวัญฤทัย จันทา
62043008114 นายเจษฎาภรณ� จ<าพันนา
62043008115 นางสาวอนงค�พันธ� โพธ์ิชัย
62043008116 นางสาวปDยรัตน� พรรณหิรัญ
62043008117 นางสาวขนิษฐา ย่ิงสมบัติ
62043008118 นางสาวศรีวรา ศรีทะชะ
62043008119 นางสมฤทัย พูลพงษ�
62043008120 นางสาวเจนจิรา สมานราษฎร�
62043008121 นางสาวกฤษณี กนกทอง
62043008122 นางสาวสุพัตรา นุ<มอินทร�
62043008123 นางสาวรัจภรณ� บุญมี
62043008124 นายณัฐพล มะโนมัย
62043008125 นางสาวธัญพิชชา แพใหญ<
62043008126 นายชัชศรัณย� มิตรอัครสิน
62043008127 นายเจษฎาเดช อนุจันทร�
62043008128 นางสาวสุรภา สังข�สุวรรณ
62043008129 นายธนพล ทุมสงคราม
62043008130 นางสาวมณีรัตน� วิชัยดิษฐ
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62043008131 นางสาวภารตี ยอดฉุน
62043008132 นายพิชญ สติชอบ
62043008133 นางสาววรรณพร แก9วน9อย
62043008134 นายพัชรพล รัตนเลิศนภา
62043008135 นายวิมล โพธิวงษ�
62043008136 นางสาวยลดา สมเพ็ชร
62043008137 นายชูชาติ เขตเวียง
62043008138 นางสาวเบญจรัตน� ใจสะอาด
62043008139 นางสาวศิรินันท� สายลอด
62043008140 นางสาวฟาริดา บินเหม
62043008141 นางสาวศรีรัตน� ประคองวงค�ศรี
62043008142 นางสาวสุนิสา หมีทองหลาง
62043008143 นางสาวมลฤดี บัวทอง
62043008144 จ<าอากาศตรีหญิงชุติกาญจน� โขวัฒนชัย
62043008145 นายวิชญ�วริน เนตรรักษ�
62043008146 นายอิทธิศักด์ิ ธรรมสา
62043008147 นางสาวนิชา ม่ิงสุข
62043008148 นางสาวสรสมัย ยะหัตตะ
62043008149 นางสาวธนธรณ� รักษ�สุจิตรัตน�
62043008150 นางสาวสุพรรษา ศรีลาวัลย�
62043008151 นางสาวเข็มพร จันทราษี
62043008152 นางสาวนรีรัตน� คีรีรมย�
62043008153 นางสาวรัศม์ิภาอร ดํารงค�กุลสมบัติ
62043008154 นางสาวปริณดา พลเสน
62043008155 นางสาวพัชรา สายทอง
62043008156 นางสาวกมลพัชร หวานวาจา
62043008157 นายเอกชิต โพธ์ิพลับ
62043008158 นางสาวจุฑามาส บุรพรัตน�
62043008159 นายวัฒนะ มงคลศิริวัฒนา
62043008160 นางสาวเมวดี จงจิตร
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62043008161 นางสาวณัชพิมพ� อริยะวุฒิไชย
62043008162 นายปฐมพงษ� โกสีย�ไกรนิรมล
62043008163 นางสาวสร9อยสุวรรณ ไหวกรี
62043008164 นางสาวสุทธิกานต� เกียรติเจริญสุข
62043008165 นางสาวภัทราพร อินทมโน
62043008166 นางสาวกันยารัตน� พิสภา
62043008167 นายณภัทร วงศ�ชนเดช
62043008168 นายพงศ�พิสุทธ์ิ เจริญศิริวัฒน�
62043008169 นางสาวสุภัทรา เจริญนาน
62043008170 นางสาวชญานี สังข�ชัยภูมิ
62043008171 นางสาวปณิฏฐา คล9ายโชติ
62043008172 นางสาววราภิมณฑ� ปDOนนิล
62043008173 นางสาวปานรดา สงวนแก9ว
62043008174 นายไชยพจน� เคล9ากระโทก
62043008175 นางสาวโสรยา กระต<ายจันทร�
62043008176 นางสาวกัลยา พรมดวง
62043008177 นางสาวมัชชา หมอเมือง
62043008178 นางสาวสิรินภรณ� เกณฑ�พิมาย
62043008179 นางสาวอ9อยทิพย� กูวันโซNะ
62043008180 นางสาวธนรัตน� ขจรฤทธ์ิเดช
62043008181 นางสาวปนัดดา ชาตะพา
62043008182 นางสาวลภัสดา แก<นสิงห�
62043008183 นางสาวรัตนาภรณ� เขตรดง
62043008184 นางสาวภัททิยา หาญสมัคร
62043008185 นางสาวจิรัฐิติกาล บัวพล
62043008186 นางสาวพรรณกร มุ<งจงรักษ�
62043008187 นายปDยบุตร กัมพูพันธ�
62043008188 นางสาวป3ทมา อนาราช
62043008189 นางสาวรุ<งนภา ขุนทอง
62043008190 นางสาวอรุณรัตน� สาระอาภรณ�
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62043008191 นางสาวคุณาพร แก9วพันธ�
62043008192 นายรุสลัน มาหะ
62043008193 นายธนพล นามศรีพร
62043008194 นางรสริน ลังกาพินธุ�
62043008195 นางสาวกันธิชา ดิสถาพร
62043008196 นางสาวศุภตรี คดีพิศาล
62043008197 นายณัฐพล นพคุณ
62043008198 นางสาวนวรัตน� พวงมะโหด
62043008199 นางสาวสุธัญญา คําแสน
62043008200 นางสาวเมธาวี เมฆบวร
62043008201 นางสาวธยนันทน� ไกรลาส
62043008202 นางสาวจารุวรรณ ปะตังถาเน
62043008203 นางสาวสุคนธา มีแสง
62043008204 นางสาวกุศุมา เจือทิน
62043008205 นางสาวรัตนาวดี พิมล
62043008206 นายสมเด็จ จุทาสงค�
62043008207 นางสาวกนกวรรณ เกิดมี
62043008208 นายชนาธร เนยโอชา
62043008209 นางสาวลักษมี ซาปาน
62043008210 นางสาวสุวิมล โตไธสง
62043008211 นายศิโรจน� มังคลัง
62043008212 นายกิตติศักด์ิ หอบูรณสิน
62043008213 นายธนพนธ� พลรักษา
62043008214 นางสาวณัฏฐ�พร ขุนวัง
62043008215 นางสาวชนิดา ไข<เพชร
62043008216 นางสาวจุฑารัตน� ก่ิงก<อจันทร�
62043008217 นางสาวจิราภา วงศ�ษา
62043008218 นางสาวศุภาพิชญ� กุดนอก
62043008219 นายดนัย ป3กษีสิงห�
62043008220 นายเกียรติศักด์ิ มงคลเกาะ
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62043008221 นางสาวสุชาวดี บุญญาวัฒน�
62043008222 นายจิรายุทธ ศิลประเสริฐ
62043008223 นางสาวปวีณรัตน� ไกรสิทธิสร
62043008224 นางสาวฐิญา โสดาพรหม
62043008225 นางสาวรัตติยา น9อยอ<อน
62043008226 นางสาวพลอยประดับ จูเกต
62043008227 นายอรรถพล บัวสัมฤทธ์ิ
62043008228 นางสาวรัตนา ป3ดทุมฝาง
62043008229 นายสุประดิษฐ� เทพศิริ
62043008230 นางสาวสุกัญญา แก<นนินทร�
62043008231 นางสาวสุภาพร ชาวไวสอ
62043008232 นายอัญชนะ วิจะสิกะ
62043008233 นายสุรเดช ต9นชาลี
62043008234 นายธนาคม ตรีสุรนรา
62043008235 นายธนวัฒน� อ<วมสอาด
62043008236 นางสาวภัทรวดี ทองสุก
62043008237 นายสานุ สังวาลเพ็ชร�
62043008238 นางสาวสุพิตรา เกษมสุข
62043008239 นายเอนก มนทา
62043008240 นางสาวทิพย�สุดา เหมะ
62043008241 นายภัคภณ ตันวราโชติ
62043008242 นางสาวภัทราวดี เนื่องโคตะ
62043008243 นางสาวพชรภรณ� วุฒิกมลชัย
62043008244 นางสาวชฎาภรณ� ประกอบศรี
62043008245 นางสาวทิพวัลย� วงค�ช<างเงิน
62043008246 นางวิบูลย�พรรณ พูนสมบัติเลิศ
62043008247 นายวชิระ จันทะคุณ
62043008248 นายปDยะพงษ� ชื่นมงคล
62043008249 นางสาวศุภิสรา จันทรชาติ
62043008250 นางสาวอัจฉรา สิมศิริวัฒน�
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62043008251 นางสาวกัณฑรัตน� เกตุกูล
62043008252 นายปภังกร สารทอง
62043008253 นายพรเทพ วงค�จันทรา
62043008254 นายเอกพจน� จงดี
62043008255 นายอนุรักษ� ไทยประยูร
62043008256 นางสาวลักษณาพร ทองอําไพ
62043008257 นายจิรายุ วงศ�รส
62043008258 นางสาวพจมาน ล9อมวงค�
62043008259 นางสาวกาญจนาพร ศรีชมภู
62043008260 นางสาวสุกัญญาทิพย� เมธีวรฉัตร
62043008261 ว<าที่ร9อยตรีหญิงกมลชนก ลานอก
62043008262 นางสาวประภัสสร ผาสุข
62043008263 ว<าที่ร9อยตรีหญิงกษวรรณ ธรรมสุระ
62043008264 นายมานะ วิพัฒน�พงค�
62043008265 นางสาวกวินทรา จรุ<มเครือ
62043008266 นางสาวอาริยา กุสลาศรัย
62043008267 นายดิเรก สุวรรณพุฒ
62043008268 นางสาวกําไร อินประเสริฐ
62043008269 นางสาวพรสวรรค� เรืองไทย
62043008270 นางสาวภาณุมาส ต้ังมหัทธนานันท�
62043008271 นางสาวชลลดา แจ<มสว<าง
62043008272 นางสาวรัตตยา อาจชูช<วย
62043008273 นางสาวธนาภรณ� พลเคน
62043008274 นางสาวสุมิตรา สารนารถ
62043008275 นายนัสซอร ชัยมานิต
62043008276 นางสาวโชติมา แก9วกันเนตร
62043008277 นางสาวกนกกาญจน� ธูปทอง
62043008278 นางสาวนิตยา เวชภู
62043008279 นายเสวก ปะโมทาติ
62043008280 นางสาวศิริลักษณ� แก9วไทรเลิศ
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62043008281 นายชัยธวัช ริยาพันธุ�
62043008282 นางสาวศศิลักษณ� เจริญสุข
62043008283 นางสาวเยาวลักษณ� ปรือปรัง
62043008284 นางสาวอนุธิดา จันโอ
62043008285 นางสาวมินตา มะลิวัลย�
62043008286 นางสาววราภรณ� มูลเซอร�
62043008287 นางสาวเพ็ญนภา สดชื่น
62043008288 นางสาวประทุม จันทสิทธ์ิ
62043008289 นางสาวกรรวี วิรันดร
62043008290 นางสาวธัญวรัตม� ชัยเทวะกูล
62043008291 นางสาวฐิศิรักษ� บํารุงศิลปX
62043008292 นางสาวภควรรณ ศรีเมือง
62043008293 นางสาวสุมิตตา ทิมทอง
62043008294 นางสาวสุภาภรณ� จันทร�สิงห�
62043008295 นายคิรินท� บุญสว<าง
62043008296 นางสาวปริสา ผู9ปุMย
62043008297 นางสาวกาญจนา จันทราสินธุ�
62043008298 นายอาทิตย� โบระประดิษฐ
62043008299 นายสกุณ ระเบียบเลิศ
62043008300 นางสาวธัญพร จงบัญญัติ
62043008301 นางสาวดารัตน� มากสวัสด์ิ
62043008302 นางสาวอรอุมา สร9อยสูงเนิน
62043008303 นางสาวกมลชนก บุญธรรมมี
62043008304 นางสาวธีราวรรณ นุชเจริญ
62043008305 นายสุเมธ ศรีบุญเรือง
62043008306 นายเด<นศักด์ิ จันคง
62043008307 นางสาวเมธยา วิทยะดิลก
62043008308 นางสาวกาญจนา วงศ�กําภู
62043008309 นางสาวอรทัย ชื้นประเสริฐ
62043008310 นางสาวอภิศรา เจริญศิริ
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62043008311 นางสาววิรินทร� อาจจงทอง
62043008312 นางสาวสุภาวดี ชารีศรี
62043008313 นางวาสนา ดําริห�สระน9อย
62043008314 นางสาวสิรีธร ฤกษ�งาม
62043008315 นางสาวณิชกานต� พุทธวงค�
62043008316 นางสาววิภาดา กุลบุตร
62043008317 นายวศิน กลิ่นอยู<
62043008318 นายอภินัน กันประดับ
62043008319 นางสาวปรุฬห� ปฐมสุขสวัสดี
62043008320 นายอโณทัย งามแสง
62043008321 นายธวรรณ ส<อซ้ิว
62043008322 นายเอกลักษณ� ตะโคตร
62043008323 นางสาวจันทิพย�ภา รัตนาโรจน�
62043008324 นางสาวดวงจันทร� ถาวรกุล
62043008325 นางสาวสาลี นวรัตนกุล
62043008326 นางสาวลลิตา ไกรยาประเสริฐ
62043008327 นายวัชระ การอินทร�
62043008328 นางสาวอรอนงค� มาตายะสี
62043008329 นายสหรัฐ ชินสา
62043008330 นางสาวนิศราภรณ� ทองสิงห�
62043008331 นายบัญชา แก9วลาด
62043008332 นายสุภณัฐ ประสาทแก9ว
62043008333 นายธนพล พ้ืนผา
62043008334 นางสาวชไมภรณ� สละสวัสด์ิ
62043008335 นางสาวศิริชน พลเสน
62043008336 นางสาวกฤตยา วิริยะกิจขจร
62043008337 นางสาวมลุลี ยินดี
62043008338 นางสาวเนตรนภา จิตอารีย�
62043008339 นายวิรวัฒน� กระโพธ์ิ
62043008340 นางสาวนุชนารถ มินิ
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62043008341 นางสาวจิตตาพร เลี้ยงบํารุง
62043008342 นายพงษ�ปรีชา ศรีจันทร�ฉาย
62043008343 ว<าที่ร9อยตรีหญิงป3ณฐณัฏฐ� ศรีนอคํา
62043008344 นายอรรถพล มุกธวัตร
62043008345 นายชัยพร สินทรัพย�
62043008346 นางสาวดวงตา สุขมา
62043008347 นางสาวเพชรพลอย เพชรเสถียร
62043008348 นายสวัสด์ิวงศ� ไฝขาว
62043008349 นายไพบูลย� ศรีสด
62043008350 นายภัทรพล จิตรอําไพ
62043008351 นางสาวศรัญญา รัตนานนท�
62043008352 นายประกิจ ชังคล9าย
62043008353 นางสาวอรณิชา จันทรสิงห�
62043008354 นางวสกร ศรีเปารยะ
62043008355 นางสาวศุลีพร ป3นม<วง
62043008356 นางสาวสิริลักษณ� พานุช
62043008357 นายสิทธิโชค สําราญ
62043008358 นางสาวสุกฤตยา อู<บุญสมบัติ
62043008359 นายวันสว<าง ปDยะมงคล
62043008360 นายสัมพันธมิตร จันทวะฤทธ์ิ
62043008361 นายอภินันท� เกษหอม
62043008362 นางสาวพรทิพย� พิผ<องชัย
62043008363 นายชินาวี ดอกเหม
62043008364 นายวิทยา บุญทับ
62043008365 นางสาวณัฐกานต� เรืองไชย
62043008366 นางสาวโสพิศ รามเนตร
62043008367 นายอนุวัตต์ิ พรหมเมศร�
62043008368 ส.ต.ท.ศุภวิชณ� งามละมัย
62043008369 นายกอบโชค กองเงิน
62043008370 นายเจริญ ชัยวุฒิ

หน9า 279 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043008371 นายวิศรุต วงศ�สมบูรณ�
62043008372 นายจริยะ เอียดเรือง
62043008373 นางสาวบุปผา นาคนวล
62043008374 นายอภิวัฒน� เหมทานนท�
62043008375 นางสาวพัชราภรณ� รวมพงษ�
62043008376 นางสาวณัฐกานต� ทูคํามี
62043008377 นางสาวฉฎาภรณ� บัวอุไร
62043008378 นางสาวพัชรินทร� เจกะโพธ์ิ
62043008379 นางสาวศิริกัญญา ไชยมาตย�
62043008380 นายกิตติพงศ� ตุงคะบุรี
62043008381 นางสาวอรญา นันกระโทก
62043008382 นางสาลินี แปMนเกตุ
62043008383 นางสาวฤติการ� ตาอ9ายเทือก
62043008384 นายธนาธร แสงอรุณ
62043008385 นายธวิน เหล<าอุดมกุล
62043008386 นางสาวลลิตา ทองย9อย
62043008387 นายศุภชัย สารมโน
62043008388 นายวีรกูล โกไสยสิต
62043008389 นางสาวรวิสรา คะวิลัย
62043008390 นางสาวชิดชนก พรหมชนะ
62043008391 นายอานนท� อ<อนเมือง
62043008392 นางสาวยุวากร ด9วงคําศรี
62043008393 นางสาวทิภาวรรณ วิไลเลิศ
62043008394 นางสาวรัชฎาวรรณ ชัยจํา
62043008395 นายธนาภูมิ คงศรี
62043008396 นายธนภัทร พ<วงศิริ
62043008397 นางสาวสุภาพร สีแก9ว
62043008398 นางสาวสําราญ สุขหนองโป!ง
62043008399 นายทศพล มังคละสวัสด์ิ
62043008400 นางสาวกรกมล สระทองฮ<วม
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62043008401 นายวันดี มาลาสาย
62043008402 นายสรรเพชร เพชรฤทธ์ิ
62043008403 นายวินน� ทองสุข
62043008404 นางสาวปDยธิดา วิทยประภารัตน�
62043008405 นางสาวสุพิชชา ธัญนารา
62043008406 นางสาวณิชาพิมพ� จันทร�เพ็ชร
62043008407 นางสาววันระวี อุทาวงค�
62043008408 นางสาวมินทรา แสงฉาย
62043008409 นายธนพล จันทรักษา
62043008410 นายสิริชัย ศรีหทัย
62043008411 นางสาวพิมพ�นารา ศรีจันทร�
62043008412 นายฤทธิไกร อ<อนโอน
62043008413 นางสาวอภิสรา ศรีอัครกูล
62043008414 นางสาวประภา จําปาเทศ
62043008415 นางสาวศิริรัตน� จิตสุภา
62043008416 นายธัญเทพ ชิณวงษ�
62043008417 นางสาวดวงจันทร� หาญตระกูล
62043008418 นางสาววันวิสา ชัยมณี
62043008419 นางอโนมา สมิท
62043008420 นางสาวกานดา พรหมฉิม
62043008421 นางสาวพลอยไพลิน จ9อยเจริญ
62043008422 นางสาวธันยชนก สังข�จุฑาพัส
62043008423 นายมนัส ด9วงท9วม
62043008424 นางสาวรุ<งทิพย� งามวงวาร
62043008425 นายชยากร สัมฤทธ์ิสงวน
62043008426 นายอร<าม ตรีกูล
62043008427 นางสาวปภากร เนียมเพราะ
62043008428 นายณัฐศรัณย� บํารุงศรี
62043008429 นายยุทธพิชัย แก9วกอง
62043008430 นางสาวเอื้อมพร อาทิตย�
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62043008431 นางสาวดารุณี น9อยทะรงค�
62043008432 นางสาวภัสชาธร พวงลูกอิน
62043008433 นายวิทยา พรหมดี
62043008434 นางสาววราภรณ� รอดความทุกข�
62043008435 นายสุทธิพงษ� สุขแสนสุข
62043008436 นายธนทัต ไทยเมือง
62043008437 นางสาวศรัณญา พ่ึงเสือ
62043008438 นางสาวตวงพร อําไพพร
62043008439 นายอภิวัฒน� เพิกอาภรณ�
62043008440 นางสาววรัญญา แก9วประสิทธ์ิ
62043008441 นางสาวกนกวรรณ แพนลา
62043008442 นางสาวจิตตวิสุทธ์ิ คงทิม
62043008443 นายพิทักษ� แสงทอง
62043008444 จ<าสิบเอกพงศ�กิตต์ิ กิจสิพงษ�
62043008445 นางสาวอิษฎา วิโรจนุปถัมภ�
62043008446 นายคํารน นาเจริญ
62043008447 นางสาวสิรัญดา ชูบุตร
62043008448 นางสาววรยา อํานาพร
62043008449 นางสาวกรรณิการ� ทองธรรมชาติ
62043008450 นางสาวอรอนงค� เข็มทอง
62043008451 นายภาณุมาศ ศิริม่ัว
62043008452 นายนฤดล บุญเรือง
62043008453 นางสาวปาจรีย� ประจักษ�
62043008454 นางสาววรรณิภาร� สาดนอก
62043008455 นางสาวลลิตภัทร พิชวงศ�
62043008456 นายธนาธิป ยิสารคุณ
62043008457 นางสาวคนึงนิจ เจริญรส
62043008458 นายทศพล รัตนจันทร�
62043008459 นางสาววรินทร ศรีแสงแก9ว
62043008460 นางสาวศศิยา ด9วงมหาสอน

หน9า 282 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043008461 นายขวัญชัย ชูราศรี
62043008462 นายวัฒนศักด์ิ ศรีรังสรรค�
62043008463 นางสาวจารุวรรณ เย็นสวัสด์ิ
62043008464 นางสาวสุพัตรา ทีประต้ิว
62043008465 นางสาวณัฐสิณี ต9นแพง
62043008466 นางสาวพิรุณรักษ� สมบูรณ�
62043008467 นายมารุต บินสะเล
62043008468 นายเอกภพ หม่ืนอภัย
62043008469 นางสาวป3ถย� รอดบํารุง
62043008470 นางสาวนิชนันท� เผือกพูลผล
62043008471 นางสาวทิพวรรณ สีมูลไทย
62043008472 นายพสิษฐ� เอื้ออารีย�
62043008473 นายอนุสรณ� พ่ึงสังข�
62043008474 นางสาวพัชรา นาเสาร�
62043008475 นางสาวนภัสสร พิมพานนท�
62043008476 นางสาวสุมามาน ยนวิเศษ
62043008477 นางสาวนวพรรณ สมหมาย
62043008478 นางสาวช<อผกา ไวยารัตน�
62043008479 นายวีระพันธ� บํารุง
62043008480 นายเชษฐวัส อุทัยเชฏฐ�
62043008481 นางสาวสหรัสธิยา ศิริวัฒน�
62043008482 นางสาวธัญลักษณ� ปรุฬห�นิธิภูวดล
62043008483 นายชัยพร ตันติกุล
62043008484 นางสาวภัทรสุดา ใสยัง
62043008485 นางสาวณัฏฐากร โกญจนาท
62043008486 นางสาวสายรุ9ง รักกิจ
62043008487 นางสาวสิริมา อําภวา
62043008488 นายนพดล วงค�ปาน
62043008489 นางสาวกาญจนา พรหมพันธุ�
62043008490 นางสาวธัญกมล พิบูลแถว
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62043008491 นางสาวสุพรรษา มะสีผา
62043008492 นางสาวพิชชาภา ศรวงษ�
62043008493 นางสาวกมลลักษณ� นาคนิคาม
62043008494 นายรณกฤต ทรัพย�เกิด
62043008495 นางสาวเกศินี ดิษมา
62043008496 นางสาวลักขณา นามจํารัส
62043008497 นางสาววรี พรมโคตร
62043008498 นางสาวจิรดา เมฆโพธ์ิ
62043008499 นายซัยยิด สาเหล็ม
62043008500 นางสาวศรวณีย� สารผล
62043008501 นายธวัฒชัย ป3จจายะ
62043008502 นางสาวชลิศา ลาภประธานพร
62043008503 นางสาวชามาณัฎฐ� ผ<องพัฒนศักด์ิ
62043008504 นางสาวพิชญานี ตรีเนตร
62043008505 นางสาวป3ทมาภรณ� สุไลมาน
62043008506 นายอนุพงษ� แตงสอน
62043008507 นายธนกิจ เสาะสมบูรณ�
62043008508 นายเฉลิมพร ภัสมุทร�
62043008509 นางสาวปาณิสรา กล่ําภักด์ิ
62043008510 นางสาวปาริชาติ คงเจริญ
62043008511 นางสาวน้ําฝน แสงนวล
62043008512 นางสาววีรนุช สีแดด
62043008513 นายธีรภัทร� แพน9อย
62043008514 นายวรศักด์ิ วิภาหัสน�
62043008515 นางสาวชนกานต� เฉียงใต9
62043008516 นายชัชวาล ภู<ทอง
62043008517 นายปDยะบุตร ไทยประไพสาร
62043008518 นางสาวอัจฉรา เบ9าศรี
62043008519 นายนิวัฒน� อินทร�หอม
62043008520 นายนนท� นนทโกวิท
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62043008521 นางสาวฐิติมา ไตรภาค
62043008522 นายนัฐพล อรุณวงค�
62043008523 นางสาวดวงกมล ศรีประวัติ
62043008524 นางสาวณัฎฐณิชา พิศหนองแวง
62043008525 นางสาวกนกนนท� กรรมาชีพ
62043008526 นายสรายุทธ กิจการ
62043008527 นางสาววริษฐา สันติมาลัย
62043008528 นางสาวธิดารัตน� พูลทรัพย�
62043008529 นางสาวพัชรี ทรัพย�เย็น
62043008530 นางสาวพิไลวรรณ ฤทธ์ิกล9า
62043008531 นางสาวธาริณี เวชษี
62043008532 นายปรุสห�วัฒิ กาญจนมัย
62043008533 นางสาววาสนา ศรีวิลัย
62043008534 นางสาวอริษรา บันเทาพิษ
62043008535 นางสาวละอองดาว ด9วงแก9ว
62043008536 นางสาววิไลพร แก9วเกตุศรี
62043008537 นางสาวพีรพรรณ จันทอง
62043008538 นายเจNะกามา สือนิ
62043008539 นางสาวศศิธร ศรีกัลปX
62043008540 นางสาวหยาดพิรุณ บุญประเสริฐ
62043008541 นายเขมนันท� เหินหาว
62043008542 นางสาวธิรา สิทธิสิน
62043008543 นางสาวสุธิมา ภู<สวัสด์ิ
62043008544 นางสาวมลิวัลย� ยศสมบัติ
62043008545 นางสาววรรณชนก ปMอมแก9ว
62043008546 นายรณรงค� มะอาจเลิศ
62043008547 นางสาวอภิชญา ปลิวมา
62043008548 นางสาวงามพิศ รักสัตย�
62043008549 นางสาวชัญญารัตน� มูลสาร
62043008550 นางสาวณัฐธินันท� กันนิยม
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62043008551 นายสุเมธ ชีวาจร
62043008552 นางสาวนันธินี ส<งแสง
62043008553 นางสาวฑิฆัมพร ใจดี
62043008554 นางสาวกมลรัตน� สิทธิสังข�
62043008555 นายดุลยพัฒน� ธนาศิริเกษมศรี
62043008556 นางสาวกัญญารัตน� พรหมเจริญ
62043008557 นายเนทิษฐ� โพธิศิริ
62043008558 นายเกียรติยศ แซ<โง9ว
62043008559 นายณัฐพล ศิริอุดม
62043008560 นายศุภวรรธน� เพ่ิมผลสุข
62043008561 นายณรงกรณ� กรึงไกร
62043008562 นางสาวสาลินี พรมพิบาล
62043008563 นายภวัต ซึมกลาง
62043008564 นางสาวพิมพ�รติ ธนาปDยะรักษ�
62043008565 นางสาวณัฐฐาพร สารคาม
62043008566 นายป3ญญวัฒน� โภคินวงศ�หิรัญ
62043008567 นายภาษิต มีย้ิม
62043008568 นางสาวเสาวลักษณ� วิเศษศรี
62043008569 นายณัฐวุฒิ สุริยันต�
62043008570 นางสาวสิริกร โกศล
62043008571 นางสาวสุพัตรา กล9วยหอม
62043008572 นางสาวสุภิญญา ลิ้มเจริญ
62043008573 นางสาวพรรษชล โพธ์ิชัยโถ
62043008574 นางสาวระพีพร คงกล<อม
62043008575 นางสาวป3ญโญ ศรีนุรัตน�
62043008576 นายอาณัติ แอดํา
62043008577 นางสาวพรสุดา ทบทอบ
62043008578 นางสาวเกตุลิษา ตัญญะสิทธ์ิ
62043008579 นายณัฐพล สุทธิแปMน
62043008580 นางสาวณัฐจีรา จิตต�บรรจงกิจ
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62043008581 นางสาวอภัสรา สังข�ยะลอ
62043008582 นางสาวนลินรัตน� พัชรไวฑูรย�
62043008583 นายพงศกร เกษียรสมุทร
62043008584 นางสาวอร<ามพรรณ นภากุล
62043008585 นางสาวอารียา อิ่นมะโน
62043008586 นางสาวธัญลักษณ� แม9นเสถียร
62043008587 นายวุฒิชัย ทองบ9านไทร
62043008588 นางสาววนิดา ประเสริฐศรี
62043008589 นางสาววิภาสิริ สมบูรณ�
62043008590 นางสาวณัชชา ภรณ�พิริยะ
62043008591 นายธนวัฒน� เชื้อเมืองพาน
62043008592 นางสาวช<อฉัตรา กัลยาณมิตร
62043008593 นางสาวนงลักษณ� กว9างนอก
62043008594 นางสาวภิพัชร�อร หันย่ีไล9
62043008595 นายคงศักด์ิ สุขภิลาภ
62043008596 นายนภดล ลายน้ําเงิน
62043008597 จ<าสิบเอกประเสริฐ เสลาลักษณ�
62043008598 นางสาวนุสรา อารซัต
62043008599 นางสาวเรวดี จันทร�หอม
62043008600 นายธวัชชัย บุตรดี
62043008601 นางสาวธวัลรัตน� แก9วประสิทธ์ิ
62043008602 นางสาวรัตนาวดี จันทร�สุข
62043008603 นายวรรธนากร สังขะกูล
62043008604 นางสาววริศรา ทนงย่ิง
62043008605 นางสาวสกุณา ประจําสาคร
62043008606 นายภาณุเดช เจริญวงษ�
62043008607 นายสุทิวัส อ<อนน9อม
62043008608 นางสาวปกรณภัทร ชําปฏิ
62043008609 นางสาวรุ9งแสง โสดาจันทร�
62043008610 นายศราวุฒิ แสนคํา
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62043008611 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีบุญเรือง
62043008612 นางสาวอรนลิน ธูสรานนท�
62043008613 นางสาวนิรชา อินทร�ศรี
62043008614 นายเช9าวันสุข โยธารักษ�
62043008615 นายอดุลย� บุญรัตน�
62043008616 นางสาววิรงรอง สารนาค
62043008617 นางสาวอรุณี คมกรด
62043008618 นายธีรภัทร� ศรีทน
62043008619 นางสาวกุลธิดา สิริโสภณจรี
62043008620 นางศิริพร อ<อนเจริญ
62043008621 นางสาวชมาวดี กุลมาโนชวงศ�
62043008622 นางสาวขวัญฤทัย ฉิมกลาง
62043008623 นางสาวสุกัญญา คนกลาง
62043008624 นายกรวิชญ� เลี่ยวสมบูรณ�
62043008625 นางสาวป3ทมาวรรณ นินเพชรแสนเจริญ
62043008626 นายศรีวิชัย อุณวงค�
62043008627 นายมรุต เพชรพรหม
62043008628 นางสาวกมลชนก ม่ิงมิตร
62043008629 นางสาวภัทรวดี ชํานาญ
62043008630 นางสาวจันทร�จิรา รัตนเนตร
62043008631 นางสาวเมธินี บัวขาว
62043008632 นางสาวนฤมล เครืออาษา
62043008633 นายเฉลิมศักด์ิ ฤทธ์ิสอาด
62043008634 นางสาวสุพัตรา อุสาพรหม
62043008635 นายกิตติพงษ� พันธ�ศรี
62043008636 นายณัฐกร พรมเสนา
62043008637 นางสาวกมลวรรณ คําทน
62043008638 นางสาวอังศุมาลี ทวีเหลือ
62043008639 นายณฐพงศ� ปาทา
62043008640 นางสาวรัตนาภรณ� ไชยพงษ�
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62043008641 นายประกฤษฎ์ิ จองศิริกุล
62043008642 นางสาวปภาธิติญา เพชรแก9ว
62043008643 นายธนเสฏฐ� แสนประเสริฐ
62043008644 นางสาวธิชากร สุนัติ
62043008645 นางสาวทัตญาภรณ� หนูสมแก9ว
62043008646 นางสาวอรอุมา คําเพราะ
62043008647 นายอาพันธ�ชนก บุญมี
62043008648 นางสาวรัตนาวดี นามจันทร�
62043008649 นายอธิคม กิติมศักด์ิ
62043008650 นางสาวณภัทร เอี่ยมสีใส
62043008651 นางสาวกมลพร นุชสาย
62043008652 นายพานเพชร พุฒพวง
62043008653 นายอดิเทพ โลตุฤทธ์ิ
62043008654 นางสาวพรวิมล เจียมเงิน
62043008655 นางสาวเบญญา พิมพ�สวัสด์ิ
62043008656 นายวสันต� แสงย่ิง
62043008657 นายปฏิภาณ บัวลอย
62043008658 นางสาวมนพัทธ� รัตน�มณีธรรม
62043008659 นางสาวน้ําฝน พาทา
62043008660 นายอรรถวัจน� จู9สกุล
62043008661 นางสาวพลอยไพลิน พัตรทับทิม
62043008662 นางสาวพฤกษชาติ ชินนะประภา
62043008663 นางสาวรินดาทิพย� ศิริฉัตรตานนท�
62043008664 นางสาวสุทธิดา นุชประเสริฐ
62043008665 นายสมนึก วุฒิภัทรธร
62043008666 นายหะรินทร ชัยรัตน�
62043008667 นางสาวจุฑามาศ ภูยาทิพย�
62043008668 นายธราภุช โพธ์ิแสง
62043008669 นางสาวญาณิสา ลิขิตกิจวรกุล
62043008670 นายปวินโรจน� อริยะชาญเมธา
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62043008671 นางสาวก่ิงแก9ว ประเสริฐพรม
62043008672 นางสาวศิราภรณ� คุณสมิตป3ญญา
62043008673 นายศิรวิฑย� ชัยเกษม
62043008674 นายศรัณย�ภัทร โตรัตน�
62043008675 นายฐากร วิสารทานนท�
62043008676 นางสาวอรนาฎ หม่ืนละม9าย
62043008677 นางสาวกมลทิพย� วงค�ทําเนียบ
62043008678 นางสาวจิราภร บุญหลิม
62043008679 นายชนกชล ไวยโภคา
62043008680 นายธนกร ศิริจรรยานนท�
62043008681 นางสาววรรณา นาคเกิด
62043008682 นางสาวนันทวรรณ จันทร�แดง
62043008683 นางสาวนุชนันท� ถ<อนสันเทียะ
62043008684 นายวาริส วงษ�สว<าง
62043008685 นายทศพร แสงวิไล
62043008686 นางสุรีย�พร ธนัติหลวงแสง
62043008687 นางสาวอารียา ชาตรี
62043008688 นางสาวธัญลักษณ� ทองชูศรี
62043008689 นางสาวช<อทิพย� หนูเส9ง
62043008690 นายเกษตรชัย เรืองเดช
62043008691 นางสาวปลายฟMา โตศักด์ิสิทธ์ิ
62043008692 นายเกริก อภัยจิตต�
62043008693 นายจักรี คิดนอก
62043008694 นางสาวพรพนา แสงอ<อนจันทร�
62043008695 นางสาวศศิธร สิทธิกัน
62043008696 นางสาวนันทพร หนูหล<อ
62043008697 นายณัฐพนธ� ทวีชาติ
62043008698 นางสาวสุภาพร วงษ�พวง
62043008699 นางสาวสุทัสชา ประทีปจินดาวงศ�
62043008700 นางสาวนันทวรรณ ธูปเหลือง
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62043008701 นางสาววิสารัตน� เจริญวงศ�
62043008702 นางสาวณัฐธิตา สนโสม
62043008703 นายนัทธพงศ� เพ่ิมไธสง
62043008704 นางสาวกมลวรรณ สุภีย�
62043008705 นางสาวพรนภา พนาวันต�
62043008706 นางสาวศศิธรณ� สว<างประเสริฐ
62043008707 นายสรวิทย� ศรีพล
62043008708 นายพรพรหม ชาญสวัสด์ิ
62043008709 นางสาวอรุณรัตน� เฟVOองทรัพย�
62043008710 นางสาวเวธนี เทียมทัน
62043008711 นายอนิวรรตน� อินทองแก9ว
62043008712 นางสาววรรณิศา หนูเกาะทวด
62043008713 นางสาวชนัญชิดา ชื่นชม
62043008714 นางสาวจุฑารัตน� รัตนนาม
62043008715 นายศตวรรษ ประภาศิริ
62043008716 นายชลิต มุนิกานนท�
62043008717 นายกีรดิษฐ� กาพิมาย
62043008718 นางสาววิชุดา ท<าประดุจ
62043008719 นางสาวเบญญาภา จามลิกุล
62043008720 นายสุทธิพร ศรีนอง
62043008721 นางสาวฐิติรัตน� กําบัง
62043008722 นายอิศเรศ อินตรา
62043008723 นางสาวสาธิยา กล9องเจริญ
62043008724 นายกิตติยะ สายบุตร
62043008725 นางสาวพัชญ�สิตา ประจันตวนิชย�
62043008726 นายชัยบดินทร� กาญจนธนาคร
62043008727 นางสาวกัณณิกา กัณฑ�ราย
62043008728 นางสาวมนสิชา การะเกตุ
62043008729 นายอุฬาร คงบ9านควน
62043008730 นายวัชรพล วะเกิดเปMง
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62043008731 นายชาคริส พวงพอก
62043008732 นางสาวศิวารัตน� ฉํ่าสมบูรณ�
62043008733 นายสุนทร ไชยนา
62043008734 นายภูชิตช� ทองย9อย
62043008735 นางสาวปDยวดี นามศรี
62043008736 นายนิวัฒน� สิริคงสินวรกุล
62043008737 ว<าที่ร9อยตรีสมพร กันธิยาวงศ�
62043008738 นางสาวกมลวรรณ พรหมศิริ
62043008739 นางสาวกมลวรรณ เกตุเล็ก
62043008740 นายธนวัฒน� เธียนชัยวัฒนา
62043008741 นางสาวอภิญญา ขันทับไทย
62043008742 นายทศธรรม เดือดขุนทด
62043008743 นางสาวชมาพร กสิผล
62043008744 นายนธี ชินจัตุพรพงศ�
62043008745 นางสาวนุชติกานต� รักพร9า
62043008746 นายจรุพัฒน� วัฒนธนากรกูร
62043008747 นางสาวริล มาสันต�
62043008748 นางสาวต9องตา โคพระ
62043008749 นางสาวปรรณ�อิสรีก� ควบพิมาย
62043008750 นางสาวนัฐชฎาภรณ� ศรีกระษร
62043008751 นางสาวสุนารี แตงเขียวสกุณี
62043008752 นางสาวอนุสรา วงค�ภักดี
62043008753 ว<าที่ร9อยตรีหญิงกรรณิการ� ธิน<าน
62043008754 นางสาวพิมพ�ชนก เทวชู
62043008755 นางสาวราตรี ฟ3กมาก
62043008756 นางสาวสโรชา ทองจันทร�แก9ว
62043008757 นางสาวกรรณทิมา ถาวรกุล
62043008758 นางสาวศิริรักษ� ม่ิงมงคลเมือง
62043008759 นางสาวคัทลียา บุญเกิด
62043008760 นางสาวเกศรา รังสิตชาติ
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62043008761 นางสาวพิมพิศา ภูษิต
62043008762 นายอกนิษฐ� กลิ่นสกุล
62043008763 นายรักษิต ชํานาญหมอ
62043008764 นางสาวรวีวรรณ หอมประเสริฐ
62043008765 นางสาวภัททิรา ขําพวง
62043008766 นายนัฐพงศ� พันธ�นุเรณู
62043008767 นางสาวธนพร เนตรทิพย�
62043008768 นางสาวยุภา พันธ�สุภา
62043008769 นายวิทวัส จันทอง
62043008770 นางสาวศิริลักษณ� สนธยามาลย�
62043008771 นายพลสิทธิ ปานมา
62043008772 นายปรีชาพล สวยแสง
62043008773 นายลิขิต มัณยานนท�
62043008774 นางสาวเวณิกา พัศดารักษ�
62043008775 นางสาวณวพร มัณยานนท�
62043008776 นางสาววรลักษณ� พุ<มพวง
62043008777 นางสาวณิชา บุญสวยขวัญ
62043008778 นายโชคชัย ปรีเปรม
62043008779 นายเฉลิมเกียรติ หุ<นทองทัศน�
62043008780 นางสาวพิกุล จันทรา
62043008781 นายปริญ ชมภูศรี
62043008782 นางสาวธิดา อาจวิชัย
62043008783 นายนัฐเสรฐ ปDลันธนโยธิน
62043008784 นางสาวเกษราลักษณ� ทองศรี
62043008785 นายธนพนธ� โค9งนอก
62043008786 นายนวพล พันอกแดง
62043008787 นายทศพล โมครัตน�
62043008788 นางสาวภัททิรา ภู<สอน
62043008789 นางสาวเสาวลักษณ� คงเมือง
62043008790 นางวาสนา เรืองอภิรมย�
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62043008791 นางสาวอุไรวรรณ โภชกรณ�
62043008792 นางสาวสุพัตรา รุ<มจิตร�
62043008793 นางสาวนัฐรียาพร ปองได9
62043008794 นางสาวศศิพร อาสาสุข
62043008795 นางสาวกชพร โสมนัส
62043008796 นางวาลี พิมพ�สุข
62043008797 นายบุญเฮง ดอนทองดี
62043008798 นายจิรายุ เกษนอก
62043008799 นางสาวชนาทิพ หัตถกรรม
62043008800 นางสาวพรทิพย� คุณธรรม
62043008801 นายวีระพล พิบูลย�ชนะชัย
62043008802 นายยุทธนา จันทรศร
62043008803 นายกฤษฎากร ม<วงศรี
62043008804 นางสาวอนัณญะตา บังเกิดผล
62043008805 นางสาวเบญจวรรณ เอื้อนสะอาด
62043008806 นางรัตนาภรณ� นิยมชัย
62043008807 นายธนชัย วิมานรัตน�
62043008808 นายนิรภัฏ นาคดี
62043008809 นางสาวบุญญารัตน� จับสี
62043008810 นางสาวอภิชญา ศาสนจรรยา
62043008811 นายจิรัฏฐ� จิระเดชประไพ
62043008812 นางสาวนฤมล เพ่ิมอยู<เย็น
62043008813 นางสาวณัฐสิมา สอนอินทร�
62043008814 นางสาวจุฑาภรณ� อังคะหิรัญ
62043008815 นายธวัชชัย โกร9กระโทก
62043008816 นางสาวสาริยัน บินดอเลาะ
62043008817 ส.อ.ธีระยุทธ ธรรมภักดี
62043008818 นางสาวนริศรา ม่ันอินทร�
62043008819 นางสาวอทิตยา ช<างก<อ
62043008820 นางสาวชมพูนุช ม่ังค่ัง
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62043008821 นางสาวนภัส อมรรัตน�น้ําหนึ่ง
62043008822 นายชนม�ชนก รักษากิจ
62043008823 นายชัญญวัฒน� พลชนะ
62043008824 นายศักด์ิชัย พลับแย9ม
62043008825 นางสาวภัทรปภา พุ<มไสว
62043008826 ว<าที่ร9อยตรีกรวิชญ� ล9อไพฑูรย�
62043008827 นางสาวเมตตา พลยาง
62043008828 นางสาวกุลิสรา กอปรเมธากุล
62043008829 ว<าที่ ร.ต.สมทบ สมพงษ�
62043008830 นางสาวธาชินี ทัศนประเสริฐ
62043008831 นางสาววัลย�วิสา นาคสมบูรณ�
62043008832 นางสาวชญาณิศา ฉิมนอก
62043008833 นางสาวปDยฉัตร เพ็งบุญ
62043008834 นายเสฎฐวุฒิ บุญกุศล
62043008835 นางสาวจีระภา เช<นพิมาย
62043008836 นางสาวกุลฑีรา แพงศรี
62043008837 นางสาวธาริณี รัตนกําเนิด
62043008838 นางสาวพัชรี อ<อนก9อน
62043008839 นางสาวสุวิมล เสวกพันธ�
62043008840 นางสาวบุษยา คล9ายบุญ
62043008841 นางสาววสุนีย� อัญญโพธ์ิ
62043008842 นายรัชชานนท� จิตรจารุวงศ�
62043008843 นางสาวกันยารัตน� อ<วมภักดี
62043008844 นายภาณุพันธ� โสภา
62043008845 นางสาวปนัดดา แก<นแสง
62043008846 จ<าอากาศเอกกิตติ อินทวิสัย
62043008847 นางสาววรรธนา ราษีทัด
62043008848 นางสาวสุภาพร มะโนชาติ
62043008849 นางสาววรัญญา สีตะตี
62043008850 นางสาวธัญญลักษณ� สายบัว
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62043008851 นายศิวกร แกล9วกล9า
62043008852 นายสมศักด์ิ อินทร�คง
62043008853 นางสาวณัฐพร โมมะเกลือ
62043008854 นางสาวฑิตฐิตา แสงทอง
62043008855 นายปริญญา แข็งการเขตร
62043008856 นายปรัชญา ภูแดง
62043008857 นางวิภาดา เจริญสุข
62043008858 นางสาวสุดาพร ไชยบุตร
62043008859 นางสาวคันธารัตน� เมืองคํา
62043008860 นางสาวพรทิวา ชาติพร9อมพงษ�
62043008861 นางสาวเบญญาภา หลวงจง
62043008862 นางสาวณัฐสุดา ขําเอี่ยม
62043008863 นางสาวญาณิศา เบญจาทิกูล
62043008864 นางสาววีรยา แงะสัมฤทธ์ิ
62043008865 นางสาวนภัสวรรณ โม9จ<าง
62043008866 นางสาวภานุชมินทร� จรพันธ�ชู
62043008867 นางสาวพลอย บุญทัน
62043008868 นายเฉลิม เนียมหอม
62043008869 นางสาววีรวรรณ นากเกิด
62043008870 นางสาวอัฐาพร ผานิ
62043008871 นายสถาพร อุ<นราด
62043008872 นางสาวมยุรี หอมแสง
62043008873 นางสาวอาทิตยา สันโสภา
62043008874 นางสาวน้ําหอม น9อยสุวรรณ
62043008875 นายขจรศักด์ิ สะวันนา
62043008876 นางสาวรณพร พุ<มพวง
62043008877 นางสาวเสาวภา ปDOนเกตุ
62043008878 นางสาวเฉลิมขวัญ นิลอ<อน
62043008879 นางสาวพรพรรณ เข่ือนคํา
62043008880 นางสาวปภัสรา แสนกล9า
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62043008881 นางสาวจีราพร รติพีรวาณิชย�
62043008882 นางสาวศิริภาวัลย� ลุนสําโรง
62043008883 จ<าอากาศตรีหญิงวรินทร�ลดา หงษ�ปาน
62043008884 นางสาวเขมจิรา สิริกระแสชล
62043008885 นางสาวพรทิพย� สู<พรม
62043008886 นางสาวพินิจนันท� เส็งมี
62043008887 นางสาวนันทพร สุวรรณฉวี
62043008888 นางสาวสุภัสสร บุญญะพันธ�
62043008889 นางสาววรารัตน� สุขอํานวย
62043008890 นางสาวณัฐพัชร เมธีพิพัฒน�
62043008891 นางสาวศศินา แกล9วกล9า
62043008892 นายปDตินันท� เพียรชัยภูมิ
62043008893 นางสาวชนิกานต� คูณขุนทด
62043008894 นางสาวชฎาภรณ� สุทธิวงษ�
62043008895 นายวัลลภ ฤทธิอา
62043008896 นายอัศนัย ยืนทน
62043008897 นายพรรษวุฒิ เขียวมณี
62043008898 นายสิทธิพงษ� สังวาลรัตน�
62043008899 นางสาวเบญจวรรณ ไทยย่ิง
62043008900 นางสาวธันย�ชนก อัมพวานนท�
62043008901 นางสาวอรทัย แก9วดี
62043008902 นางธัญวรัตน� จ่ันศิริ
62043008903 นางสาวหทัยชนก แผนสท9าน
62043008904 นายภาสกร ทองชะฎา
62043008905 นางสาวภัทราภรณ� ราชพัด
62043008906 นางสาวทิฆัมพร โฉมมา
62043008907 นางสาวสุธาทิพย� ศรีนางทุม
62043008908 นายสัญชัย อินทรประสิทธ์ิ
62043008909 นายจิตติพัฒน� ทาแกง
62043008910 นางสาวนงค�นุช คําต้ังหน9า
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62043008911 นายยศภัทร ย้ิมสิริวิบูลย�
62043008912 นายอนิวรรต ไมตรีจิตต�
62043008913 นางสาวบุษรินทร� จิตดวงเปรม
62043008914 นางสาวรัชนี เขจรรักษ�
62043008915 นางสาวสายรุ9ง พัตตาสิงห�
62043008916 นางสาวพนิดา ศุขปราการ
62043008917 นางสาวณัฐณิชา บุตรดีวงค�
62043008918 นายถิรุตม� สนั่นเรืองศักด์ิ
62043008919 นางสาวจุฑาทิพย� ประพาน
62043008920 นางสาวจุฑามาส บุญล่ํา
62043008921 นายอัครเดช งอยหล9า
62043008922 นางสาวสุชาดา รักการ
62043008923 นางสาวสุธารัตน� เวียงจันทร�
62043008924 นางสาวสุภัสตรา กล<อมเกลี้ยง
62043008925 นางสาวพรระวี ศรีประพัติ
62043008926 นายศรราม ขุนพรหม
62043008927 นางสาวสร9อยมณี บุญคง
62043008928 นางสาวพจนา พ่ึงแก9ว
62043008929 นายสาวิน ต<างสกุล
62043008930 นางสาวรัชฎาวันต� แสงศรี
62043008931 นางสาวพันธุ�ธิดา ก่ิงเพชร
62043008932 นางสาวนิวาริน สวนพราย
62043008933 นางสาวนัชชา สุริยะผล
62043008934 นางสาวอัจฉราพรรณ ลาภโพธ์ิชัย
62043008935 นางสาวศศิธร ดวงป3ญญารัตน�
62043008936 ว<าที่ร9อยตรีหญิงอรอนงค� แทนจําปา
62043008937 นายชนกนันท� ปDOนทอง
62043008938 นายพีระศักด์ิ พิริยะนันทตระกูล
62043008939 นางสาวลัดดาวัล วินิจฉัย
62043008940 นางสาวปDยวรรณ พันธ�สิทธ์ิ
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62043008941 นายชานนท� อ<วมจันทร�
62043008942 นายต<อพงศ� สวัสดี
62043008943 นางสาวสุชาดา เหมวัน
62043008944 นางสาวศุภกานต� ลออเลิศ
62043008945 นางสาวธิดา บุญมาเลิศ
62043008946 นายอนุชา ผ<องอักษร
62043008947 นางสาวกรรณิการ� ไมตรีจร
62043008948 นางสาวสุจิตราภรณ� ศรีจันทร�
62043008949 นางสาวพลาพร รักเสรี
62043008950 นางสาวปวีณรัตน� บัวงาม
62043008951 นางสาวรุ<งทิวา พรรคพวก
62043008952 นางสาววาสนา สงค�แก9ว
62043008953 นายวิทูรย� จันทร�ขาว
62043008954 นางสาวทัศนีย�ญา พุฒตาล
62043008955 นายวรัชญ�ณัฏฐ� ถาวรวงษ�
62043008956 นางสาวกัณฐิกา ยิวารัมย�
62043008957 นางสาวสุภาพร สอาดวงค�
62043008958 นางสาวสุนิสา ว่ิงสุข
62043008959 นางสาวรสสุคนธ� จันทร�สว<าง
62043008960 นางสาวนุศรา โง9วเส็ง
62043008961 นางสาวฐิติมา สาสมจิตร
62043008962 นางสาววันวิสา อุทตรี
62043008963 นางสาวพีรญา รังสินธุ�
62043008964 นางวิภาพร แจ<มจันทร�
62043008965 นางสาวนิตยา สุวรรณเพ็ชร
62043008966 นางสาวศิรินภา คงทิพย�
62043008967 นางสาวภัทรานิษฐ� เทียมทิพย�
62043008968 นายมนตรี คุ9มผิวดํา
62043008969 นางสาวศันสนีย� ฤทธ์ิเดช
62043008970 นางสาวมธุรวันต� ศรีวรศาสตร�
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62043008971 นายพงพี วัชรคงศักด์ิ
62043008972 นางสาวธันย�ชนก อุดทาเบ9า
62043008973 นางสาวญาณิศา ถนัดเดินข<าว
62043008974 ว<าที่ รต.หญิงพรสุดา ร9องคํา
62043008975 นายทนงเดช ดอนวิจิตร
62043008976 นางสาวแก9วตา เพ่ิมทรัพย�
62043008977 นางสาวสุชาดา แสนศึก
62043008978 นางสาวภควรรณ ตุลยเมธี
62043008979 นายทวีกาญจน� ชูชะเอม
62043008980 นายเอกพันธ� สมบูรณ�มาก
62043008981 นางสาวมะลิวรรณ วงษ�ชาลี
62043008982 นางสาววนัสสลี เนียมทอง
62043008983 นางสาวอรวรรณ ปานมี
62043008984 นายเป4นหนึ่ง เนียมรักษา
62043008985 นางสาวขวัญจิรา จิตอารีย�
62043008986 นางสาวรัชดาภรณ� แก9วแจ<ม
62043008987 นางสาววรรณวิษา สนิทสิงห�
62043008988 นางสาววัชราภรณ� ไชยรัตน�
62043008989 นางสาวรัชนก จันทร�คํา
62043008990 นางสาววิชุดา อยู<เป4นสุข
62043008991 นายชัยณรงค� เถาว�คง
62043008992 นายธาราธาร ธนศิลา
62043008993 นางสาวกฤษณา โชคอํานวย
62043008994 นางสาวสุภาพร สินสัมฤทธ์ิผล
62043008995 นางสาวกุลิสรา พุ<มพันธ�ศักด์ิ
62043008996 นายเนติ หมีอยู<
62043008997 นายณัฐธรรมรงค� คงธรรม
62043008998 นางสาวสถาพร ขันแก9ว
62043008999 นางสาวจุฑาทิพย� เหลืองธานี
62043009000 นายสิทธิกร สุขไทย
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62043009001 นางสาวพิมพ�ชยา นาอิ่น
62043009002 นางสาววรรณพร สีคุณโคตร
62043009003 นายธนายศ วงศ�ขัติย�
62043009004 นางสาวนภาพร ดอกพุทธา
62043009005 นายพงศ�ศิริ ปานพูล
62043009006 นางสาวกตัญ\ู พิชัยธรรม
62043009007 นายสหรัฐ ละออตา
62043009008 นางสาวศศินิภา ทองเปรี่ยม
62043009009 นางสาวเบญญาภา แสนโภชน�
62043009010 นายอนันตชัย หรั่งมะเริง
62043009011 นางสาวพิมพ�ชนก พิลาวรรณ�
62043009012 นางสาวกชนันท� คําดี
62043009013 นายวัชรพล สาสนียธรรม
62043009014 นายธีรัตม� นาคคํา
62043009015 นางสาวกรรณิการ� รัตนวงศ�
62043009016 นางสาวอาทิตยาพร ศิรพัฒนฐิติกุล
62043009017 นางสาวสุภารัตน� วงพิมศรี
62043009018 นายวัชรพงศ� ศรีแพรศรี
62043009019 นางสาวนันชพักต� ปริธนน
62043009020 นางสาวภัชรีย� แขนยาว
62043009021 นายจตุวรรณ พิเศษสกุล
62043009022 นายจักรกฤช อนุจันทร�
62043009023 นายวาที อยู<มา
62043009024 นางสาวรัตนา สาคร
62043009025 นายธิติ กางโหลน
62043009026 นายนนทกานต� เตโชชัยวุฒิ
62043009027 นางสาวอาภาภรณ� พรประเสริฐ
62043009028 นายพูนศักด์ิ พละศรี
62043009029 นางสาวสุทธิกานต� จิตรัตน�
62043009030 นางสาวทิพย�วิมล มนตรี
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62043009031 นางสาวจินตนา รังษีสุวรรณ
62043009032 นางสาวพัชรินทร� วงษ�ศรี
62043009033 นางสาวกาญจนา สุวิชัย
62043009034 นายกฤษณะ บุญรักษ�
62043009035 นางสุพิษ สารมะโน
62043009036 นางสาวขนิษฐา สีทอง
62043009037 นางสาวเปรมยุดา ประไทยเทพ
62043009038 นางสาวอุรัสยา อินสตุล
62043009039 นางสาวม่ิงขวัญ อัศวทรัพย�ภาคิน
62043009040 นางสาวพรรธิภา จิตสว<าง
62043009041 นางสาววรัญญา คํามูลมี
62043009042 นางสาวอัจฉรา ถาวรจิตร
62043009043 นางสาวอมรรัตน� อุไรวรรณ
62043009044 นายศิรชัช กันทะวงค�
62043009045 นางสาวชญาน�ทิพย� กงแก9ว
62043009046 นางสาวนทีพร ศิริโหราชัย
62043009047 นายกัมปนาจ ฐปนานนท�
62043009048 นางสาวนวพร แตงมณี
62043009049 นางสาวศิริรัตน� ปรัตถจริยกุล
62043009050 นายพงศ�ณภัทร วิชัยดิษฐ�
62043009051 นางสาวจิตรลดา สนิทธางกูร
62043009052 นายประสิทธิชัย ทรัพย�โสม
62043009053 นางสาวเมวิตา เก<งนอก
62043009054 นางสาวจิราภัทร พ9องเสียง
62043009055 นางสาวสาวิตรี แจ9งกลิ่น
62043009056 นางสาวจารุวรรณ จันทรมนชัย
62043009057 นางอรชร ชํานิ
62043009058 นางสาวสุภณัฏฐา ศิลา
62043009059 นางสาวสุประวีณ� ลาโพกาญจน�
62043009060 นางสาวอัญชลี ดุษฎี
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62043009061 นางสาวสุวนันท� พลอยงาม
62043009062 นางสาวสุธิดา อารีรักษ�
62043009063 นางสาวพีรพรรณ จันทร�พรหม
62043009064 นางสาวศิยามล อภิชิตวงศ�นุชิต
62043009065 นายพงศกร งามพักตร�
62043009066 นางสาวพนาลักษณ� ขันแก9ว
62043009067 นางสาวจินตนา ขาณุกุลนันท�
62043009068 นางสาวนฤมล โพล9งเศรษฐี
62043009069 นางสาวณัฐมน ลืมหลง
62043009070 นางสาวภัทรสุดา พลเย่ียม
62043009071 นางอุดมทรัพย� นิสสัยดี
62043009072 นางสาวสุริสา เทพราชา
62043009073 นายชานนท� สะมะถะ
62043009074 นางสาวศศิธร บุญมี
62043009075 นางสาวรุ<งทิวา ปรีดาอนันท�
62043009076 นางสาวลลิตวดี ศรีเศรษฐมาตย�
62043009077 นางสาวธนัช เพ็ชรจ่ัน
62043009078 นางสาวจันทร�จิรา พิมพ�ไธสง
62043009079 นางสาวนพวรรณ ยังทน
62043009080 นายกิตติศักด์ิ เหล็กเลย
62043009081 นางสาวสุชาวดี ชื่นฉํ่า
62043009082 นางปรียาภรณ� บุญนาค
62043009083 นางสาวจุฑาทิพย� สายบัว
62043009084 นางสาวประภาพร วงไชยา
62043009085 นางสาวดาริกา ดํารงศักด์ิ
62043009086 นางสาวรัชฎาภรณ� เอมอิ่ม
62043009087 นายจุมพล แสนทะนะ
62043009088 นายสมหมาย ฉิมจารย�
62043009089 นายพงค�อนันต� สิงห�เจริญผล
62043009090 นายทศพล ลาสาร
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62043009091 นางสาวอัญชนา พิทักษ�สงคราม
62043009092 นางสาวพิสมัย สมมุ<ง
62043009093 นายนรัญ ลือชาติเมธิกุล
62043009094 นายสมสมัคร ทิพย�มณี
62043009095 นายกิตติคุณ สมโภชน�
62043009096 นายกันต�ชนะ รอดเนียม
62043009097 นางสาวชลิดา รัตนบุตร
62043009098 นายอธิวัฒน� ศรีโสภา
62043009099 นางสาวอัญชลี แสงเมือง
62043009100 นางสาวดวงเดือน สว<างกุล
62043009101 นางสาวพิมพ�นารา ชุมพร
62043009102 นางสาวพวงชมพู ประเสริฐศรี
62043009103 นางสาวทิวาพร แสงแก9วศรี
62043009104 นางสาวปวิตรา บัวลาลักษณ�
62043009105 นายวิศรุต อุไรวงศ�
62043009106 นางสาวอมรรัตน� แสงมณี
62043009107 นางมลฤดี เชี่ยวสมุทร
62043009108 นางสาววัลลภา มีมะจํา
62043009109 นางสาวดวงเดือน วงษ�ศรี
62043009110 นางจุฑามาศ ธนนท�ธนกิต
62043009111 นางสาวศุภากร ช9างขนุน
62043009112 นางสาวเบญจมาส รักษาชล
62043009113 นางสาวจิรชยา ศรีอนันต�
62043009114 นายกิตติพล พรมงาม
62043009115 นางสาวพลอยไพลิน ประทาน
62043009116 นายปรัชญา วีระไพฑูรย�
62043009117 นายมนัสสงกรานต� เรียงสุข
62043009118 นางสาววีรดา ผุยหนองโพธ์ิ
62043009119 นางสาวนูรฮายานี จารง
62043009120 นางสาวสโรชา หอมเนียม
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62043009121 นางสาววิจิตรา กุลมา
62043009122 นางสาวจิราภรณ� อินไผ<
62043009123 นายขุนทอง เจดีย�
62043009124 นางสาวอรุณรัตน� ขาวคม
62043009125 นางสาววินัชดา โฉมวิจิตร
62043009126 นางสาววรรถกาล ยอนิมา
62043009127 นางสาวปาริชาติ เมธาประยุทธ
62043009128 นางสาวณัฐภาวี ปลื้มมะรัง
62043009129 นายวุฒิธวัช แสงสี
62043009130 ส.อ.อภิชาติ ตาวะศรี
62043009131 นางสาวพัชนีวรรณ จันตNะอูป
62043009132 นางสาวจันจิรา ปานพุธ
62043009133 นางสาวสุกัญญา ทองดี
62043009134 นางสาวสุรีรัตน� ดวงภักดี
62043009135 นางสาวรุ<งทิพย� แสนสึก
62043009136 นางสาวสากุล โกรธกล9า
62043009137 นายสิทธิโชติ ทองขาว
62043009138 นางสาววันวิสา ฟMาประทานชัยกุล
62043009139 นางสาวรัชดาภรณ� อินทศรี
62043009140 นายฐานันญ�ดรศักด์ิ สิทธิเกษร
62043009141 นางสาวนภาพร ทองคํา
62043009142 นางสาวจิรนันท� กิจสนิท
62043009143 นางสาวภิมณร� แสงรัตนาภรณ�
62043009144 นางสาวปDยนุช มีศิลปX
62043009145 นางสาวยุพยงค� ยอดออน
62043009146 นางสาวอรอนงค� สิงห�บัณดิษฐ�
62043009147 นางสาวธิดารัตน� กระสังข�
62043009148 นางสาวปDยธิดา สันวิลาศ
62043009149 นางสาวบัวบาน สิทธิพร
62043009150 นางสาวชยาวรรณ ซ<อนกลิ่น
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62043009151 นายกฤษดา เรือนแก9ว
62043009152 นางสาวคนึง ปากเกล็ด
62043009153 นายคุณัชญ� จันทร�ไพศรี
62043009154 นายจักรกฤษ ไชยอุตม�
62043009155 นางสาวยุพา กาพิมาย
62043009156 นางสาวพัชรา แปลกใจ
62043009157 ว<าที่ ร.ต. หญิงอัญชลี ภูครองนาค
62043009158 นางสาวโสภาพร อินทโพธ์ิ
62043009159 นางสาวปาริฉัตร แบ<งส<วน
62043009160 นายสมชาย จิตเขม9น
62043009161 นายชัยณรงค� แวดไธสง
62043009162 นางสาวนารีรัตน� ฉิมเรือง
62043009163 นางสาวโอปอ เข็มทอง
62043009164 นางสาวพรพิมล บุรัสมี
62043009165 นางสาวกมลทิพย� ยอดเมือง
62043009166 นางสาวพนิดา งามเฉลียว
62043009167 นางสาวสุภัสสรา นิรารมย�
62043009168 ว<าที่ ร.ต.หญิงพุทธิดา สุจจริตจูล
62043009169 นายสุวัฒน� ศีลวัฒน�
62043009170 นายภาคภูมิ นราแก9ว
62043009171 นายภัทรศักด์ิ หนองหงอก
62043009172 นายจักรพันธ� ตันเจริญ
62043009173 นายเตชวัต เกตุพิชัย
62043009174 นางสาววราภรณ� กรสี
62043009175 นางสาวสุธาสินี คณิตจินดา
62043009176 นางสาวอรทัย คล9ายท<าโรง
62043009177 นางสุรีรัตน� อินทร�หน<อ
62043009178 นางสาวประภัสรา เนินสุด
62043009179 นายคณิน วิริยานนท�
62043009180 นายตรีภิมาย สุทธามณี
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62043009181 นางสาวเนตรจุฬา เพชรเจริญ
62043009182 นางสาวสุจิตรา หัสดิน
62043009183 นางสาวปาริฉัตร แย9มกลิ่น
62043009184 นางสาวเมธาวี ดวงประทุม
62043009185 นายธนิษณัฏฐ� ชัยเนตร
62043009186 นายเฉลิมพงศ� เพียรเสมอ
62043009187 นางสาวฑิฆัมพร ทับเจริญ
62043009188 นายสุเมธ ฉิมไทย
62043009189 นางสาวขนิษฐา ทองคง
62043009190 นายพิริยุต ประศาสน�ศิลปX
62043009191 นางวิไลวรรณ สันทา
62043009192 นายนลธวัช อุ<นกาศ
62043009193 นางสาวเกษวดี ปรือปรัก
62043009194 นางสาวเบญจวรรณ คําหลาย
62043009195 นางสาวสุภาสินี ภิญโญ
62043009196 นางสาวนิธินันท� สถานทรัพย�
62043009197 นางสาวภัทริกา วีระสอน
62043009198 นายจรายุทธ� ตันบริบูรณ�
62043009199 นางสาวป3ญจพร อึ๊งประเสริฐ
62043009200 นายอานนท� ภาวนา
62043009201 นางรัชฎาภรณ� บรรจงสัตย�
62043009202 นางสาวศุภมาส ป3Wนเงิน
62043009203 นายศรีศักด์ิ เจดีย�
62043009204 นางสาววันทนา เฉียบแหลม 
62043009205 นายธีรพงษ� วิเชียรรัตนพันธ�
62043009206 นายบัณฑิต คํามา
62043009207 นายวิทวัช คล9ายผึ้ง
62043009208 นายอาทิตย� ใจเทพ
62043009209 นางมาติกา ประสิทธิแสง
62043009210 นางสาวพรสุดา กอชารี
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62043009211 นายทศพล เรืองสังข�
62043009212 นางสาวนพรัตน� พลายระหาร
62043009213 นางสาวณธันยรัตน� กลิ่นเรือง
62043009214 นางสาวอนัตตา บัวศรี
62043009215 นางสาวนริศรา โอNะดํา
62043009216 นายวัชรพงษ� นิลสุก
62043009217 นางสาวชนากานต� พนากุล
62043009218 นางสาวจิตราภรณ� เพ็ชรวงค�
62043009219 นางสาวชนิดา สันติสุขโพธา
62043009220 นางสาวกชกร ลวดทอง
62043009221 นางสาวกันตนา ไชยสูงเนิน
62043009222 นางอรุณโรจน� อินทสุวรรณ
62043009223 นางสาวโชษิตา ภูติเกียรติขจร
62043009224 นางสาวบุษราคัม แก9วคําชาติ
62043009225 นายสรชัย บุญมี
62043009226 นางสาวสุทธิดา สุขโพธิแสน
62043009227 นางสาววรินชญานิช เนื่องแปMน
62043009228 นางสาวปDยพัชร� คร9ามไพบูลย�
62043009229 นางสาวจิราภรณ� วงษ�จินดา
62043009230 นางสาวภานุมาส โปศรี
62043009231 นางสาวอาริยา เกิดเขียว
62043009232 นางสาวบุญธิดา ชุนสิทธ์ิ
62043009233 นางสาวกัญญา คงเจริญ
62043009234 นางสาววิภาพรรณ กZามี
62043009235 นางสาวกนกวรรณ ดอนเหนือ
62043009236 นางสาวเมธินี เผือกวัฒนะ
62043009237 นางสาวมาติกา อินทิทัน
62043009238 นางสาวรสรินทร� หมัดสมาน
62043009239 ว<าที่ ร.ต.พิชญากร ลัคณาวงค�
62043009240 นางสาวฮามา ฮามกุล
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62043009241 นางสาวสุนิสา หงส�พันธ�
62043009242 นางสาววริศรา เหล<าพวงศักด์ิ
62043009243 นายต<อ วงษ�สุวรรณ�
62043009244 นางสาวสุธาสินี เรืองฤทธ์ิ
62043009245 นางสาวนบชุลี วิหวา
62043009246 นายลิขิต ธงไช
62043009247 นางสาวดาวิภา พูลง้ิว
62043009248 นายปDติวรรธน� อังเกิดโชค
62043009249 นางสาวคณิตา พรมเมือง
62043009250 นางสาวพรพิมล พุ<มมาลา
62043009251 นางสาวอรอนงค� พงศ�หิรัญ
62043009252 นางสาวขวัญภิรมย� จันทรสุก
62043009253 นางสาวอริศรา ไกรมณี
62043009254 นายธนธรณ� เหลาพันนา
62043009255 นางศันสนีย� เสือศิริ
62043009256 นายณัชญ� ปานรักษ�
62043009257 นางสาวสุนีรัตน� ยงยุทธ
62043009258 นางสาวสรินยา ต<องสู9
62043009259 นางสาวอรวรรณ แย9มสรวล
62043009260 นางสาวระพีพัฒน� สมพงษ�
62043009261 นายเสรี นันท�สุ
62043009262 นางสาวณัฐชยา ต้ันสกุล
62043009263 นางสาวพิชชญา เคธรรมมะ
62043009264 นางสาวเจนจิรา สมเจริญ
62043009265 นางสาวหทัยรัตน� สุขสําราญ
62043009266 นายอลงกต มหาวงษ�
62043009267 นางสาวณิษชากาญจน� สิงห�ไพศาล
62043009268 นางสาวพัชรี อิ่มเอิบ
62043009269 นางสาวปวันรัตน� อินทรสอาด
62043009270 นางสาวกาญจนา คะวิลัย
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62043009271 นายสุทธิเกียรติ จันทร�สุขศรี
62043009272 นายสามารถ เพชรมาตศรี
62043009273 นางสาวภาวิดา รอดภัย
62043009274 นางสาวอรสา กอลาพันธ�
62043009275 นางสาวยุภารัตน� ภูวงษ�
62043009276 นายเพ่ิมศักด์ิ วงษ�ที
62043009277 นายวัชรพงศ� ทวีพุดซา
62043009278 นายณัฐวุฒิ เหล<ามะลึก
62043009279 นางสาวกรกมล เนตะเวร
62043009280 นางสาวชิชา แซ<โค9ว
62043009281 นางสาวสิรินทร�ภรณ� เฉลิมวรรณ�
62043009282 นางสาวธัญลักษณ� ลาภสัมป3นน�
62043009283 นางสาวศิริลักษณ� ปอเจริญ
62043009284 นางสาวทัศวรรณ โพธ์ิพล
62043009285 นางดารณี พิเชียรโสภณ
62043009286 นางสาวจิตรานุท สุขสัจจี
62043009287 นางสาวเจริญรัตน� ชัยบุตร
62043009288 นางสาวภานุมาศ ธรรมวงศ�
62043009289 นางสาววิภารดา หมู<ธิมา
62043009290 นายชมไชยัณต� ทานะสิน
62043009291 นางอรอุมา บุญยืน
62043009292 นางสาวรัตนา จตุพรม
62043009293 นางสาวมณีรัตน� ตระกูลวาปT
62043009294 นางสาวสุรีรัตน� ผิวหล<อ
62043009295 นางสาวมัทนา รูปโลก
62043009296 นางสาวน้ําทิพย� สร9างคํา
62043009297 นายถิรธนา วิรุณสาร
62043009298 นางสาวศตนันท� ศรีทอง
62043009299 นายธีภพ ผดุงนาม
62043009300 นางสาวสุทธนารัตน� เกษณียบุตร
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62043009301 นายทวีศักด์ิ จันทร�อู<
62043009302 นางสาวปริยฉัตร เสาวคนธ�
62043009303 นางสาวเบญจพร ตุ<มประสงค�
62043009304 นางสาวจิดาภา เจริญพานิช
62043009305 นางสาวปาณิสรา สิงห�ชัย
62043009306 นายศุภชัย แก9วสว<าง
62043009307 นางสาวจิราวรรณ สีฟอง
62043009308 นายธีรศักด์ิ หน<ายคอน
62043009309 นายสิทธิพงษ� ยุ9งกระโทก
62043009310 นายภิญโญ สืบสมาน
62043009311 นางสาวปาริฉัตร ธรรมตะคุ
62043009312 นางสาวสุนิตา หมีทองหลาง
62043009313 นายอิทธิวัฒน� แก9วบรรจักร
62043009314 นางสาวชนกานต� นวลศรี
62043009315 นางสาวนันธิดา ค9าเกวียน
62043009316 นางสาวชนันท�พรรัตน� จินดารัตน�
62043009317 นายจิรวัส สายทอง
62043009318 นางสาวศิริวรรณ ขําเจริญ
62043009319 นางสาวสุพิชญา เทพรักษา
62043009320 นางสาวปาณัสม� สงเจริญ
62043009321 นายสถาพร สุวรรณรัตน�
62043009322 นางสาววรินทร บุญมาก
62043009323 นางสาวนิชาภา มาราช
62043009324 นายชัยภัทร รัตนพันธ�
62043009325 นางสาวเชาวนี สถิติถาพร
62043009326 นายภูมิวิชชญะ ดวงสุภา
62043009327 นางสาวภัณฑิลา กลับน9อย
62043009328 นางสาวชลธิชา สารโภค
62043009329 นายณัฐชนน คํายา
62043009330 นางสาวอาริษา ไชยบาล
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62043009331 นายศิริวัฒน� ลานทอง
62043009332 นายปวเรศ ปDยะจิตเมตตา
62043009333 นางสาวสุภัสสร ท<าสวัสด์ิ
62043009334 นางสาวธัญญรัตน� คําพะวงษ�
62043009335 นายสุภกิจ เสมากูล
62043009336 นายวรฉัตร มณีกุล
62043009337 นางสาวปนัดดา ปานชัย
62043009338 นายธนกฤต ตันกลาง
62043009339 นายกิตติภัฏ วงษ�มาก
62043009340 นางสาวเพ็ญพักตร� ชัยภูมิ
62043009341 นางสาวรัชดาพร ราชป3งกี
62043009342 นางสาวลัดดาภรณ� ขุนชัย
62043009343 นางสาวกนกนาถ เวชพันธ�
62043009344 นางสาวกมลชนก ศิลารัตน�
62043009345 นางสาวดวงจันทร� เศษศรี
62043009346 นายพีรพล เรืองยศ
62043009347 นางสาวรุ<งนภา เปรมจิตร
62043009348 นางสาวสายรุ9ง สังจังวาง
62043009349 นางสาวอารีรัตน� กิจพายัพ
62043009350 นางสาวพัชรียา ศิริษา
62043009351 นางสาวณัฐชนก ยะสาวงษ�
62043009352 ส.ต.อ.กรชัย ตรีหัตถ�
62043009353 นางสาวอิสริยา อุทัยเลิศ
62043009354 นางสาววรางคณา ศรีสังเวช
62043009355 นางสาวสุพิชชา คล9ายก่ิง
62043009356 นางสาวดวงพร สมพงษ�
62043009357 นางสาวพรรณิภา ทะนาไธสง
62043009358 นางสาวอาภาภรณ� ดรุณเนตร
62043009359 นางสาวกรรณิการ� ทองสน
62043009360 นางภัทริยา จิราพร
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62043009361 นางสาวจิราพร แดงงาม
62043009362 นางสาวนภาภรณ� เพชรจง
62043009363 นางสาวพักตราภรณ� เมฆลอย
62043009364 นายสุพศิน ขันติยาภรณ�
62043009365 นางสาวสุรีย�พร ทองหลาง
62043009366 นางสาวนันทรัตน� จีนเท<ห�
62043009367 นางสาวสาธิยา บุตรลี้
62043009368 นางสาวสุเบ็ญจา มานีมาน
62043009369 นางสาวธณัฐกมล โลกาพิพัฒน�
62043009370 นางสาวพัชดาภา ทนุผล
62043009371 นางสาวณัฐชยา สุนทรรัตน�
62043009372 นางสาวกชามาส บัวแก9ว
62043009373 นางสาวปรียานุช ปูมไธสงค�
62043009374 นางสาวจันทร�จิรา ทองสง<า
62043009375 นางสาวจิรัชดา ทองคง
62043009376 นายเอกพงษ� งอกงาม
62043009377 นางสาวสิรินทรา ภาคคีรี
62043009378 นางสาวเบญญาภา ภู<เทศ
62043009379 นางสาวดวงกมล ภู<อะร<าม
62043009380 นายสัญญา พลมาตร�
62043009381 นายนรพนธ� สว<างวิญ\ู
62043009382 นายเธียร สุวรรณนที
62043009383 นางสาวพรพรรณ พยนต�
62043009384 นางสาวกรณิศ กิมเต็ง
62043009385 นางสาวพลอยไพลิน ทะราษฎร�
62043009386 นางสาวพรรณทิพย� ฆะศิริ
62043009387 นายขจรเกียรติ อันทะเกตุ
62043009388 นายเอกสิทธ์ิ สาสาย
62043009389 นายเจษฎา ลูกอินทร�
62043009390 นางสาววัชโรบล ม<วงงาม
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62043009391 นายปฐวี ปะถานะ
62043009392 นางสาวกัญญาณัฐ มีบรรจง
62043009393 นางสาวจันทร�วิมล ปรีชากร
62043009394 นางสาวพรพชรวรรณ อินทร�โสม
62043009395 นายจิตริน นาคเจริญสุข
62043009396 นางสาวปวีณา การะเกตุ
62043009397 นายวีรภัทร บุญมาเลิศ
62043009398 นายพชร มีแก9ว
62043009399 นางสาวสายรุ9ง ปDOนตา
62043009400 นางสาวสุภรุชญา ทองสามสี
62043009401 นางสาวเรณู ทัดกลาง
62043009402 นางสาวกมลชนก จันทร
62043009403 นายประสาน พรงาม
62043009404 นายธนบดี บุญส<ง
62043009405 นางสาวป3ญญ�สิรี คงดี
62043009406 นางสาวภาวินี พลายน9อย
62043009407 นางสาวฐิดากาญจน� ธรรมวงษ�
62043009408 นางสาววารุนี วงษา
62043009409 นายอภิวิชญ� นาคจู
62043009410 นายโดม เจริญผล
62043009411 นายฉัตรชัย เปลี่ยนชุ<ม
62043009412 นางสาวอุไรรัตน� แก9วกลม
62043009413 นายศรายุทธ บุญประดิษฐ�
62043009414 นางสาวเยาวเรศ เกรียงไกรพบสุข
62043009415 นางสาวรัตน�วดี คล<องจิตต�
62043009416 นายณัฐกฤษฏ� ฉายวงศ�สกุล
62043009417 นายปรัชญา จับฟ3Oน
62043009418 ว<าที่ ร.ต.หญิงพิมพิไล มานะนิต
62043009419 นางสาวสุภัสสร ปDOนเกตุ
62043009420 นายจิรศักด์ิ สี่สี
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62043009421 นางสาวอรุณทิพย� นพสาย
62043009422 นายนันทวุฒิ ทัศนวรานนท�
62043009423 นางสาวพัดชา ประกอบพงษ�
62043009424 นางสาวกันยา เนตรสว<าง
62043009425 นางสาวศิริวัลย� พักน9อย
62043009426 นายธนวัฒน� ช<วยสง
62043009427 ว<าที่ร9อยตรีอลงกต แก9วก่ิง
62043009428 นายณัฐวุฒิ ทับหิรัญ
62043009429 นายบวร วรเจษฎารมย�
62043009430 นางสาวอํานวยพร เพียวโว
62043009431 นางสาววรรยา คัณทักษ�
62043009432 นางสาวนันท�นภัส เติมพรมราช
62043009433 นายวิทยา ลามณี
62043009434 นางสาวอรอุมา บุญโอฬาร
62043009435 นางสาวจารุณีย� วรรณวาส
62043009436 นางสาวสรินยา ทานอุดม
62043009437 นางสาวจีรประภา ยะหัวฝาย
62043009438 นางสาวปDยะกมล สดวิไล
62043009439 นางสาวอรอนงค� เยาวเรศ
62043009440 นางสาวพัชรพรรณ� ทองลาย
62043009441 นางสาวกัญญ�พัสวี ธนบดีทรัพยากร
62043009442 นางสาวยุพดี อัศวมีพลัง
62043009443 นางสาวลักขณา อยู<รอง
62043009444 นางอาภา โยธินกิตติเดโช
62043009445 นายพิสูทธ� บุญร<ม
62043009446 นายจิรวิทย� แสนคําภา
62043009447 นางสาวนิภาวรรณ บินมาวัง
62043009448 นางธนัญชา ประสพศรี
62043009449 นายไพศาล เจNะแว
62043009450 นายธรรม�ธวัช ทิมธวัช
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62043009451 นางสาวจิณห�นิภาห� สายลือนาม
62043009452 นางสาวโสรยา อารีย�
62043009453 นางสาวอัจฉรา อยู<เจริญ
62043009454 นางสาวปาริชาติ แก9วกาญจน�
62043009455 นางสาวกรรณิการ� แปMนทอง
62043009456 นางสาวมาริษา เกตุเหล็ก
62043009457 นางสาวณัฐฐิญา ดีย่ิง
62043009458 นางสาวณัฐสุดา โตไทย
62043009459 นางสาวสุภาพร เอพระเรา
62043009460 นางสาววนาลี วรสิทธ์ิ
62043009461 นางสาวนันทิมา พูเสา
62043009462 นายสุเมธ ศรีหร<าย
62043009463 นางสาวฐิติเมตต� จรเอียด
62043009464 นางสาวภัทรวดี จันทรศร
62043009465 นางสาวจินตนา ปDOนกุล
62043009466 นางสาวกัญจลิล แสงรุ<งเรือง
62043009467 นางสาวณัฐชยา คุ9มภัย
62043009468 นางสาวสาธิกา อาจองค�
62043009469 นายนิกร บุญล9น
62043009470 นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม
62043009471 นางสาวอรพร อินดนตรี
62043009472 นางสาววารุณี ก่ิงแก9ว
62043009473 นางสาววรารัตน� คําอินทร�
62043009474 นายชัชชัย มูลผล
62043009475 นายโสรส บาลสันเทียะ
62043009476 นายวริทธ์ิ ศักด์ิตระกูล
62043009477 นายกิตติพงษ� เคหา
62043009478 นางสาวอธิษฐาน ทองพิทักษ�
62043009479 นางสาวกมลทิพย� กันบัวลา
62043009480 นางสาวชไมพร ประจุดทะเนย�
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62043009481 นางสาวทิฆัมพร กองเกิด
62043009482 นางสาวธณัญญา นามรัตน�
62043009483 นางสาวรัตนมน สุขชํานาญ
62043009484 นายกฤตบุญ แสงสว<าง
62043009485 นายณัฐวุฒิ แฝงทรัพย�
62043009486 นางสาวสุดา ราโอบ
62043009487 นายนิมิตร สุดพวง
62043009488 นางสาวศศิประภา คุณสิน
62043009489 นางสาวอุทัยวรรณ วาหะรักษ�
62043009490 นางสาวณัฐนรี วรปรัชญา
62043009491 นายอนันต� มะหลัด
62043009492 นางสาวสุชาดา แก<นดํา
62043009493 นางสาวอังคณา รีอุมา
62043009494 นายรณชัย ป3ญญาวงค�
62043009495 นางสาวขวัญจิรา นาควารี
62043009496 นางสาวจารุวรรณ ช9อยโพธ์ิทอง
62043009497 นายอดิสร นุกูลจิตร�กิจ
62043009498 นายเสน<ห� อ<วมศิลปX
62043009499 นางสาวพรพิมล วรรณพิรุณ
62043009500 นางสาวสกุลรัตน� มะแย9ม
62043009501 นายนทีพัฒน� มงคล
62043009502 นางสาวมัทนา ดาราศร
62043009503 นางสาวพัชราภรณ� เรืองสีเหมือน
62043009504 นายสุกพิพัฒน� ไพบูลย�ฐิติ
62043009505 นางสาวเอื้องพรรณ ทองเปล<ง
62043009506 นางสาวปDยธิดา สิงคะสะ
62043009507 นางสาววิจิตรา บุญสารวัง
62043009508 นายอติพัทธ� ป3ญญา
62043009509 นางสาวอัยรฎา สุวดิษฐ�
62043009510 นางสาวปDยนันท� เหล็กเพ็ชร
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62043009511 นางกรรณิการ� กาจันทร�
62043009512 นางสาวสุกัญญา เหลืองภูมิพิทยา
62043009513 นางสาวภัคชนัญ ดาพันธ�
62043009514 นางสาวโสภี จันทร�หอม
62043009515 นางสาวนุสเราะห� ประดิษฐาน
62043009516 นางสาวปภัชญา พ่ึงเกษม
62043009517 นางสาวธิดารัตน� ชุมเจริญ
62043009518 นางสาวอนิตยา อุ<นเนื้อ
62043009519 นางศิโรรัตน� สัจจะวัฒนวิมล
62043009520 นางสาวณัฐริกา มฤคา
62043009521 นายอัฑฒ� พ่ึงสุนทรศิริมาศ
62043009522 นางสาวณัฐธิกา แจ9งกระจ<าง
62043009523 นางสาวนิภาวรรณ อุดมเลิศ
62043009524 นางสาวรจนา ไฝเพชร
62043009525 นางสาวพรวิมล สิริสุข
62043009526 นายวิทยา แดงสกุล
62043009527 นางสาวธัญญาเรศ ไชยช<อฟMา
62043009528 นายพรศักด์ิ ดวงสัมฤทธ์ิ
62043009529 นางสาวชรินทร�ทิพย� ราชสมบูรณ�
62043009530 นายพงศธร ไทยขํา
62043009531 นางสาวดวงกมล เจริญรวย
62043009532 นางสาวกุลนันท� จันพล
62043009533 นายสมบูรณ� แสงสาหร<าย
62043009534 นายอิทธิฤทธ์ิ ผลไม9
62043009535 นางสาวหทัยรัตน� ว<องประจันทร�
62043009536 นายธีรปภากร นวลศรี
62043009537 นางสาวน้ําฝน น9อยสุวรรณ
62043009538 นางสาวสุภาวดี พ<วงแพ
62043009539 นางสาวลักขณา ศิริกิจ
62043009540 นางสาวสุทธิดา คําแพร
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62043009541 นางสาววรรณิดา นาโควงศ�
62043009542 นายสันติภาพ นุ<นลอย
62043009543 นายกิติพัฒน� สัมมาทัต
62043009544 นางสาววิจิตรา เล็กกระโทก
62043009545 นางสาวปาณิสรา นุ<มอินทร�
62043009546 นางพัชมา ตรีพลอักษร
62043009547 นางสาวสุกัญญา พรมคุณ
62043009548 นางสาววรรณา ยาประจัน
62043009549 นางสาวกนกอร บัวแดง
62043009550 นางสาวพรชนก โพธ์ิจันทร�
62043009551 นายร<มฉัตร โสภาพล
62043009552 นายจตุพล ศรีประดิษฐ�
62043009553 นางสาวเจนจิรา เกสนา
62043009554 นางสาวเมธาวี ห9อมล9อม
62043009555 นางสาวธัญลักษณ� เทียนฤกษ�
62043009556 นายชาญสิทธ์ิ เบ9าคําภา
62043009557 นางสาวนิภาพร ศิลาวงษ�
62043009558 นางสาวกมลชนก มหาชัยเจริญ
62043009559 นางสาวอภิชญา มาลาศรี
62043009560 นางสาวอริสรา แก9วใจบุญ
62043009561 นายกิตติศักด์ิ ถาวรพัฒน�
62043009562 นางสาวจุฬาลักษณ� เขียวขํา
62043009563 นายสุเมธ ดวงตา
62043009564 นายชัยวัฒน� บุญลา
62043009565 นางสาวปวีณา วันนิ
62043009566 นายปTติพัฒน� พริ้งพงษ�
62043009567 นางสาวกมลชนก รองทองกูล
62043009568 นางสาวรุจีภัค ศุภนิมิตศิริ
62043009569 นางสาวจิรฐา บรรเทิงไพบูลย�
62043009570 นายณัฐกานต� บุญช<วย
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62043009571 นางสาวประวินรัตน� รสทิพย�
62043009572 นางสาวกิรติกา พลภูงา
62043009573 นางสาวชิดชนก เกตุตระกูลธรรม
62043009574 นางสาวพรรษา มะยมรัฐ
62043009575 นางสาวสงวนรักษ� คงจันทร�
62043009576 นางสาวมณีรัตน� ใดจ๋ิว
62043009577 นายสราวุธ มาลาทิพย�
62043009578 นางสาวครองศิริ พรมอินทร�
62043009579 นางสาวภัทราวรรณ รอดพ<วง
62043009580 นางสาวธัญญลักษณ� ม่ันสุวรรณ
62043009581 นางสาวรังสิยา จรัมฤทธ์ิ
62043009582 นางสาวสุพัตรา มะโนขันธ�
62043009583 นางสาวสุพรรษา ง<วนสําอางค�
62043009584 นางสาวปDยากร ชัยยะคํา
62043009585 นางสาวนิตติยา หนูเหมือน
62043009586 นางสาวกมลทิพย� จ่ันเจริญ
62043009587 นางสาวอรณัฐ ผาแก9ว
62043009588 นางสาวฐิศิรักน� งามละม<อม
62043009589 นางสาวประภาสินี จันทร�ศรี
62043009590 นางสาวจาริยา เซะวิเศษ
62043009591 นางสาวกนกอร นาเมืองรักษ�
62043009592 นางสาวฐิติยา คงอิ้ว
62043009593 นางสาวภากร กลางหน
62043009594 นางสาวสิริเกษม เอี่ยมทองคํา
62043009595 นางสาวรัตญดา เม<นชาวนา
62043009596 นายภานุพงษ� โพธ์ิงาม
62043009597 นายพงศธร เทพเสนา
62043009598 นางสาวฐิติรัตน� หาสอดส<อง
62043009599 นายธนินธร บุญชูวิทย�
62043009600 นางสาวอุมาพร มามาก
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62043009601 นางสาวธัญญาภรณ� วัลลา
62043009602 นางสาวนัทธ�หทัย คล9ายดอกจันทร�
62043009603 นายอาณัติ แสงคุ9มภัย
62043009604 นางสาวกรกมล อ<อนสําลี
62043009605 นางสาววิชุดา พลเย่ียม
62043009606 นายวินัย ภูจอมขํา
62043009607 นายยุรนันท� ทองนิล
62043009608 นางสาวจุฑาภา รวมผล
62043009609 นางสาวชไมพร อับดุลเลาะห�
62043009610 นางสาวนุชนาฏ ภู<สวัสด์ิ
62043009611 นางสาวรัตนพร พ<วงเสือ
62043009612 นายศุภวิชญ� ฮะทะโชติ
62043009613 นางสาววรนุช ธรรมรัตน�
62043009614 นางสาวศิริเนตร ขาวศรี
62043009615 นางสาววณิชชา ศรีสังเวช
62043009616 นางสาวกาญจนา กอบแก9ว
62043009617 นางสาวภารดี จูมานัส
62043009618 นางสาวกลิ่นกมล น9อยสนิท
62043009619 นายกษิด์ิเดช ตรังเกษตรสิน
62043009620 นางสาวนุศรา จุนเหลา
62043009621 นางสาวชุตินันท� จริงวาจา
62043009622 นางสาวณัฐิชา พิมพ�พิทักษ�
62043009623 นางสาวสุนีพร ประดุจธนโชติ
62043009624 ว<าที่ร9อยตรีฐานันดร� ชาติเชื้อ
62043009625 นางสาวทิราภรณ� คงประสิทธ์ิ
62043009626 นางสาวกนกกาญจน� พรหมจันทร�
62043009627 นางสาวเสาวลักษณ� จันทรา
62043009628 นายอโนชา มาชูตระกูล
62043009629 นางสาวนุจรี เอี่ยมสอาด
62043009630 นางสาวอรทัย พุ<มสะกา

หน9า 321 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043009631 นางหทัยภัทร ชุมศรี
62043009632 นางสาวกนกวรรณ หอมนิยม
62043009633 นางสาวธนาพร วุฒิชาติ
62043009634 นางสาวพชรวรรณ ถายะเดช
62043009635 นายวโรดม มีศิลปX
62043009636 นายธนธัช นาคเกษม
62043009637 นายฐิติพงศ� ภิญโญพาณิชย�การ
62043009638 นางสาวอัมภาพร อินอาจ
62043009639 นายพลากร นนทพุธ
62043009640 นายมรุต ส<งศักด์ิชัย
62043009641 นายบัณฑิต ม่ันปาน
62043009642 นางกนกพร คงทอง
62043009643 นางสาวอัคคตา กัญญาบุญ
62043009644 นางสาวอัมพิกา เบ9าพรม
62043009645 นางสาวนิออน ศรีสุภาพ
62043009646 นางสาวอรพรรณ ประกอบสุข
62043009647 นางสาวปณัฐฎา พิณแพทย�
62043009648 นางสาวกนกพร ราชเดิม
62043009649 นายอนุศักด์ิ กรัตพงศ�
62043009650 นายนฤทธ์ิ ดาษด่ืน
62043009651 นางสาวแพรวนภา บรรดาศักด์ิ
62043009652 นางสาวสุดาภา ชีม<วง
62043009653 นางสาววิไลลักษณ� ศิริพรม
62043009654 นางสาวป3ณณิกา กันจินะ
62043009655 นายธนพล ศรีรักษา
62043009656 นางสาวสุนีย� เอี่ยมสอาด
62043009657 นางสาวเขมาภรณ� ระพีแสง
62043009658 นางสาวสิริเนตร คานะสิทธ์ิ
62043009659 นายณัฐชนน จันทรชาติ
62043009660 นางสาวณัฐชยา เรืองศรี
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62043009661 นางสาวพชรนันท� บุญโสภิณ
62043009662 นายพิชิต ฉิมมณี
62043009663 นายณัฐพงษ� หันตรี
62043009664 นางสาวนพรัตน� คงสุขเจริญชัย
62043009665 นางสาวยุภาพร จันทร�เขียว
62043009666 นางสาวมาดีฮะห� มาหะมะ
62043009667 นายอดิศร จินาพันธ�
62043009668 นางสาวพนิดา คงเทียม
62043009669 นางสาวศิตราภรณ� ชั่งสี
62043009670 นางสาวธัญพร เจริญวรการ
62043009671 นางสาวผ<องอําไพ ชาลี
62043009672 นายธนบดี องอาจ
62043009673 นางสาววาสนา บุญโสม
62043009674 นายธนกร รองวิริยะพานิช
62043009675 นางสาวรัตนากร ลือโลก
62043009676 นายเอื้ออังกูล ป3ญญานวล
62043009677 นางสาวจุฑามณี พาราสิงห�
62043009678 นายณัฐพล สําเร็จรัมย�
62043009679 นางสาวปาริชาติ เกตุศรี
62043009680 จ.ส.อ.บรรลือศักด์ิ ชนะรส
62043009681 นางสาวชฎาภรณ� ยะพลหา
62043009682 นางสาวจิราวรรณ จาคีเกษตร
62043009683 นางสาวหวันยิหวา อาดํา
62043009684 นายปรัชญา คําเจริญ
62043009685 นายนาวิน เจียรนัย
62043009686 นางสาวกนกวรรณ กางร<มกลาง
62043009687 นางสาวชไมพร คงศรี
62043009688 นางสาวงามพร9อม สุขโกษา
62043009689 นายรัชกาล พิทักษ�สงคราม
62043009690 นางสาวจิราพร จานทอง
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62043009691 นายภูริณัฐ จิตท9วม
62043009692 นายศุภสัณห� ตาเดอิน
62043009693 นางสาวรัตน�ชรินทร� คําบาง
62043009694 นางสาวสงกรานต� สักลอ
62043009695 นายภูดิท เจริญวัฒนะ
62043009696 นางสาวกฤตพร ตรีศิริ
62043009697 นางสาวเจษฎาภรณ� ก9อนคําบา
62043009698 นางสาวโสภา ประกอบเสริม
62043009699 นางสาวป!านแก9ว สุวรรณรุ<งโรจน�
62043009700 นางสาวฐิติรัตน� วิริต
62043009701 นางสาวหนึ่งฤทัย เพ็ชรผุดผ<อง
62043009702 นางสาวอารียา ศรีตองอ<อน
62043009703 นางสาวนฤมล เอี๊ยเจริญ
62043009704 นางสาวศิริรัตน� เกษร
62043009705 นางสาววรัญญา พุ<มผกา
62043009706 นางสาวชนิศา ป3นนํา
62043009707 นางสาวสวรส สุดใจ
62043009708 นางสาววราภรณ� กัลยา
62043009709 นางสาววัชราภรณ� มูลยังกาย
62043009710 นางสาวสังวาลย� ภูกองไชย
62043009711 นายอภิรักษ� สุเริงฤทธ์ิ
62043009712 นางสาวศรีประภา สาลีงาม
62043009713 นางสาวพัชรีวรรณ สุขสวัสด์ิ
62043009714 นางสาวสุพรรษา ศิลาทอง
62043009715 นางสาวศิริรัตน� อินกองงาม
62043009716 นายวัฒนา ชานนตรี
62043009717 นายรัตนรัตน� สกุลปริยาภัสร�
62043009718 นางสาวศิริพร สนเสริฐ
62043009719 นางสาวจิตติมา ธวัชธาตรี
62043009720 นางสาวนงลักษณ� ขยันการ
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62043009721 นางกัลญา ยอดสุขา
62043009722 นางสาวมลธิชา ราชสัก
62043009723 นางสาวพรสุดา สุทธิมูล
62043009724 นางสาวพิชญา แน<นอุดร
62043009725 นายณัฐวุฒิ นาคสุทธ์ิ
62043009726 นางสาวกรรณิการ� ศรีเล็กดี
62043009727 นางสาวดวงกมล แสงคํา
62043009728 นางสาวหทัยชนก ประดิษฐ�ผล
62043009729 นางสาวจุฑามาศ จันทะคูณ
62043009730 นางสาวณัฐกานต� สุทําแปง
62043009731 นางสาวณัจฉรียา อยู<นุช
62043009732 นางสาวสุจิตรา ยันบัวบาน
62043009733 ว<าที่ร9อยตรีชุติมา กลั่นปาน
62043009734 นายวสวัตต์ิ เสรีฐิติวรโชติ
62043009735 นางสาวภคมน จิรรัฐกฤต
62043009736 นางสาวนภัสสร วัฒนศิริ
62043009737 นางสาวจิตลดา อิ่มดี
62043009738 นางสาวกฤษณา สมาเดNะ
62043009739 นางสาวอภิรมย� มานพ
62043009740 นางสาวปDยนุช ฉุยฉาย
62043009741 นางสาวเพ็ญพรรณ โพธ์ิศรี
62043009742 นางสาวณัฐสุดา พรมมา
62043009743 นายสมัคร ขุมทอง
62043009744 นางสาวขวัญหทัย ค9าเจริญ
62043009745 นางสาวชฎารัตน� ฝ!ายสิงห�
62043009746 นายธนพัฒน� ตัญญบุตร
62043009747 นายชัยชนะ เพียรประเสริฐ
62043009748 นางสาวธิดารัตน� พลเผือก
62043009749 นางสาวณัฐนาถ ทองสุกมาก
62043009750 นางสาวกมลวรรณ โพธ์ิจินดา
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62043009751 นางสาววิจิตรา โชตนา
62043009752 นายกามนิต สุทารส
62043009753 นายทิตยะ คล9ายดี
62043009754 นางสาวศศิกร แบบเหมาะ
62043009755 นายสิทธิพงศ� สุดขาว
62043009756 นายจิรภัทร อาจหาญ
62043009757 นายอดิศร ค9นหาสุข
62043009758 นางสาวอโณทัย ชาวเขาเวียง
62043009759 นางสาวลัดดาวัลย� แสงสัมฤทธ์ิ
62043009760 นายอรุณพล แก9วประดับ
62043009761 นางสาวกมลวรรณ สระทองฮ<วม
62043009762 นางสาวอัญธิกา ฟ3กอุดม
62043009763 นางสาวธนัชญา ตันตยานุสรณ�
62043009764 นายสุรศักด์ิ พิพัฒน�วัชรโสภณ
62043009765 นางณัฐธยาน� เม<นแดง
62043009766 นายคมกริช ขันทพันธุ�
62043009767 นางสาวกนกพิชญ� ประสังสิต
62043009768 นางกรกนก นิยมสิทธ์ิ
62043009769 นางสาวศิริรัตน� ดังสนั่น
62043009770 นางสาวสุวิมล ทองคําแท9
62043009771 นางสาวปราถนา จันทร�สว<าง
62043009772 นายปฏิภาณ ทาศรีภู
62043009773 นางสาวรัชกมล แปMนเหมือน
62043009774 นายรณฤทธ์ิ เริงไชย
62043009775 นางสาวธัณย�ญดา สิทธิหิรัญเมธี
62043009776 นางสาวนุชจรินทร� ต9นกันยา
62043009777 นางสาวจาริยาภรณ� อินทนู
62043009778 นายธนรรพล เมืองงาม
62043009779 นายชัยนันท� ญาติดุสดี
62043009780 นายเมธิวัฒน� คณะทิพย�
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62043009781 นายพงศกร จํานงค�ศร
62043009782 นางสาวกรรณิการ� คงคาลัย
62043009783 นางสาวชลภัคสรณ� สุภาพงษ�
62043009784 นางสาวณัฐธิดา ศรีอ<อน
62043009785 นายคุณากร แตงสาขา
62043009786 นางสาวนันท�นภัส วิเชียรวรรณ�
62043009787 นายสุริยน เฟVOองจรัส
62043009788 นางสาวจันทร�จิรา พรมรักษ�
62043009789 นางสาวสุพรรษา คงกล<อม
62043009790 นายกฤษฎา รักษาชาติ
62043009791 นายสันติ เครือสีดา
62043009792 นางสาวปติญญา อุ<นแก9ว
62043009793 นายนพรุจ ภูชิตภัทรชัย
62043009794 นางสาวปรางค�ทิพย� สงเมือง
62043009795 นางสาวน้ําทิพย� กลิ่นมาลัย
62043009796 นางสาวชนิตา ศิริวัง
62043009797 นายวิทยา แตงพันธ�
62043009798 นายวรกร วรชัยพิชชา
62043009799 นางสาวศรินยา หมัดสะริ
62043009800 นางสาวภัทรวดี สุทธิประภา
62043009801 นางสาวณัฐกานต� แก<นวงศ�
62043009802 นางสาวหทัยกาญจน� กวยกูล
62043009803 นายกิตติศักด์ิ แสงทอง
62043009804 นางสาวเจนจิรา สมัครรัฐกิจ
62043009805 นายณัฐดนัย สิทธิภาณุพงศ�
62043009806 นายศิวโรจน� เศรษฐานุพนธ�
62043009807 นายณวัฒน� สุโขบล
62043009808 นางสาวพรฤทัย อมรพิพัฒน�
62043009809 นางสาววารุณี เกิดก<อวงษ�
62043009810 ว<าที่ร9อยตรีหญิงวัชรี จันทร�สวย
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62043009811 นางสาวกาญจนา จอมมอย
62043009812 นางนารีรัตน� ทดไธสง
62043009813 นางสาวเบญจมาภรณ� โสภาวงษ�
62043009814 นางสาวนิรมล โสภา
62043009815 นางสาวจุฑามาศ มากสวัสด์ิ
62043009816 นางสาวอรนลิน เชาวน�สินธุ�
62043009817 นางสาวพิมพ�สิริ ตันติภัทราศิลปX
62043009818 นางสาวนิภาพร บุตรโคตร
62043009819 นางสาววรรณรัตน� เครืออนันต�
62043009820 นางสาวนฤธร เข็มนาค
62043009821 นางสาวสิรภัทร รวมทรัพย�
62043009822 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ�
62043009823 นางสาวณัฐยา งามเชื้อ
62043009824 นายกวิน เจนสัญญายุทธ
62043009825 นางสาวฐิติกานต� ย่ิงประยูร
62043009826 นายยศพล ศรีอัญชลีกร
62043009827 นางสาวนลินี อิศรภักดี
62043009828 นายคุณานนท� นาวาเจริญ
62043009829 นางสาวสุธรรมา สุขสุแดน
62043009830 นางสาวกัญณภัทร เกษมศรี
62043009831 นายกวิพงศ� เฟVOองอิ่ม
62043009832 นางสาวจันทร�ฤดี สมาเดNะ
62043009833 นางสาวกรรณิการ� วงศ�ไทย
62043009834 นายนนทนันท� ม่ันคง
62043009835 นางสาวเมษิณี สีรุวัฒน�
62043009836 นางสาวภัสสร ธนยากร
62043009837 นายนพวิชญ� พรมสิทธ์ิ
62043009838 นายธนภัทร โอกาศ
62043009839 นางสาววรรณิสา แซ<กัว
62043009840 นางโฉมนภา เรืองทอง
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62043009841 นางสาวจารุวรรณ ทวีแก9ว
62043009842 นางสาวจตุพร มีสุขยอดทรัพย�
62043009843 นางสาวกมลชนก มิถิลา
62043009844 นางสาวพัชร�สิตา ษีโยหะเรืองโชค
62043009845 นายต9นตระการ สุขสม
62043009846 นางสาวปDยนุช มาอ<อน
62043009847 นางสาวณัฐริสา บุญหนัก
62043009848 นายอัจฉริยะ ลพฟ3ก
62043009849 นายชานน เลขานุภานนท�
62043009850 นางสาวกุลกัลยา กิติวิริยะชัย
62043009851 นางสาวปรียาลักษณ� จันทร�สอาด
62043009852 นางสาวศิริจันทร� ชมเสียง
62043009853 นางสาวจุฬาทิพย� มีไกรราช
62043009854 นายแสนศักด์ิ ประสาทศิลปX
62043009855 นางสาวนฤมล มักเจียว
62043009856 นางสาวชุลีพร ชัยสิทธ์ิ
62043009857 นางสาวขวัญฤดี พรมเชษฐา
62043009858 นายเฉลิมพล ภู<ฤทธ์ิ
62043009859 นางสาวทิพธัญญา ศิริวาโท
62043009860 นางสาวอนุตา หุ<นอินทร�
62043009861 นายวันเฉลิม แก9วนิ่ม
62043009862 นางสาวราตรี เลี้ยงรักษา
62043009863 นายกมลภพ ไผ<แสวง
62043009864 นางสาวฐิติรัตน� ครุธเกตุ
62043009865 นางสาวสุดารัตน� วรรณทอง
62043009866 นางสาววันวิสาข� แก<นสารี
62043009867 นายจําเป4น แก9วกันหา
62043009868 นางสาวกมลวรรณ ปDOนแก9ว
62043009869 นายอาทิตย� วิเศษสิทธางกูร
62043009870 นายไชยวัฒน� ศรีสังข�
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62043009871 นางสาวศิริลักษณ� จูสิงห�
62043009872 นางสาวสุวนันท� คงสีชาย
62043009873 นางสาววัชรี ยืนหาญ
62043009874 นางสาวน้ําฟMา โสภารัตน�
62043009875 นายสรวิศ สุวรรณโชติ
62043009876 นางสาวศรสวรรค� เอี่ยมสําอางค�
62043009877 นางสาวสุพรรษา สุริโย
62043009878 นางสาวสุนัดดา ดวงครุธ
62043009879 นายธีรพงศ� สถิรถาวรกุล
62043009880 นางสาวพรพิมล พัฒนวงศ�งาม
62043009881 นางสาวเยาวเรศ แสงวรรณลอย
62043009882 นางสาวธัญญารัตน� สุขใจ
62043009883 นางสาวรุจิรา รักราวี
62043009884 นางสาวกาญจนา กลิ่นน9อย
62043009885 นางสาวอินทิรา แซ<โง9ว
62043009886 นางสาวกรกนก บุญบํารุง
62043009887 นางสาวจารุวรรณ� โพธ์ิทอง
62043009888 นางสาวชนาพร พระสนชุ<ม
62043009889 นายพีรภาส เทศดนตรี
62043009890 นางสาวเยาวพา ก่ิงเพชรเสรีชน
62043009891 นางสาวเฟVOองฟMา สีเขียว
62043009892 นางสาวสุภัสสร รังสินธุ�
62043009893 นางสาวนิตยา นามวิชัย
62043009894 นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมพูล
62043009895 นางจริยา ภูมิโคกรักษ�
62043009896 นางสาวปาริฉัตร ดังโพนทอง
62043009897 นางสาวจุฑามณี เขียวมณี
62043009898 นางสาวสุพัฒตรา พวงดอกไม9
62043009899 นายชุมพล คานชัยภูมิ
62043009900 นางสาวกุลศิริ ทองย่ิง
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62043009901 นายธนโชติ วงษ�บําหรุ
62043009902 นางสาวนันทณัฏฐ� อภิมาศยานนท�
62043009903 นางสาวทิวาพร เจริญสง
62043009904 นายธีระวุธ เต็งสุวรรณ
62043009905 นางสาวภัทราพร อาธนู
62043009906 นางสาวจิราวดี ช<วยเมือง
62043009907 นางสาวพิมพ�มาดา นัดดาพรหม
62043009908 ว<าที่ ร.ต.หญิงศิริรัตน� ปะการะโต
62043009909 นายศักด์ิเกษม จุลศรีไกวัล
62043009910 นางสาวฐิตาภา ชูชาติ
62043009911 นายสหรัฐ สุขเจริญ
62043009912 นางสาวพิรญาณ� กลมกล<อม
62043009913 นางสาวนันทพัทธ� คชชา
62043009914 นางสาวพนิตา หวังพัฒน�
62043009915 นางสาวอาทิตยา ภู<วรกุลชัย
62043009916 นางสาวนิภารัตน� ศรีพิโรจน�
62043009917 นางสาวนัยน�ปพร จันทรา
62043009918 นางสาวสุภาพร หนูจิตร
62043009919 นางสาวพรพรรณ วชิรกิจมงคล
62043009920 นายวุฒิ ตีระวนิช
62043009921 นายศรันย�ภัทร กลีบจันทร�
62043009922 นายตรัยรัฐ หงษ�ดวง
62043009923 นางสาวมนสิชา มีรส
62043009924 นายสุชาติ ศรีสังข�
62043009925 นายสําภสิทธ์ิ เพชรจง
62043009926 นางสาววัชราภรณ� คัณทักษ�
62043009927 นายเด<นชัย บุญลือ
62043009928 นางสาววีรญา มีนาคม
62043009929 นางสาวไพลิน ประกอบศรี
62043009930 นางนันทนา ประเสริฐรัมย�
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62043009931 นางสาวกรองกาญจน� บุญถนอม
62043009932 นายณัฐพงษ� คําเผือก
62043009933 นางสาวชลิตา ตามบุญ
62043009934 นางสาวณัฐวดี เก<งธัญกิจ
62043009935 นางสาวศิริลักษณ� สมโสม
62043009936 นางสาวอนุสรา พินโย
62043009937 นายธนวัฒน� สังข�กฤษ
62043009938 นางสาวทิพวรรณ จันทร�อุดม
62043009939 นางสาวรัตนาพร โสภังค�
62043009940 นายกิตติพจน� แย9มจันทร�
62043009941 นายรุ<งกิจ วีระสัย
62043009942 นายชัยรัตน� ตันติวัฒน�
62043009943 นางสาวอัญธิกา สอนสมนึก
62043009944 นายกฤษดา รักรัศมี
62043009945 นายสมัย หนูฤทธ์ิ
62043009946 นางสาวจิระพา ตะลาโส
62043009947 นางสาวอัจจิมา แสงอากาศ
62043009948 นางสาวฐิตาภา คําวันนา
62043009949 นางสาวอัจฉราลักขณ� อินสุวรรณ
62043009950 นายพงศ�ณภัทร คงศิลา
62043009951 นายภาณุพงศ� มะคําไก<
62043009952 นายสุเมทรีย� จุ9ยมี
62043009953 นายอภิวัฒน� ภู<รักศักด์ิศรี
62043009954 นางสาวมนต�ฤดี อุดมพรเกิดผล
62043009955 นางสาวปวีณ�ธิดา เนตรหาญ
62043009956 นางสาวณัฐยา มีชัย
62043009957 นายนิติ บุญทัน
62043009958 นางสาวดลนภา คะอนันต�
62043009959 นางสาวนิราวรรณ สีมา
62043009960 นายชาครีย� คงทอง
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62043009961 นางสาวธิดารัตน� เอมสมบูรณ�
62043009962 นางสาวปรียานุช ขวัญอยู<
62043009963 นายกฤษณะ เข็มสุวรรณ�
62043009964 นางสาวสุวนันท� ตันพานิช
62043009965 นางสาวนภัสวรรณ มณีโชติ
62043009966 นายภานุวัฒน� ศิลาโรจน�
62043009967 นางสาวศรัณย�พร รถเพชร
62043009968 นายสมควร ซารัมย�
62043009969 นางสาวทิพย�รัตน� จันทจิตร
62043009970 นางสาวน้ําผึ้ง ศรีบัว
62043009971 นางสาวเบญจมาภรณ� จันดี
62043009972 นางสาวจุไรรัตน� บุญสอาด
62043009973 นายนิกร วระชุน
62043009974 นางสาวธัญญวีร� สวยงาม
62043009975 นางสาวณัฐปภัสร� ลิ้มวัฒน�วงศา
62043009976 นางสาวรัตนธร ค9าเจริญ
62043009977 นางสาวอ9อมพร ฉํ่าม่ิงขวัญ
62043009978 นางสาวณิชชา มีความเจริญ
62043009979 นางสาวกุลธิดา มาเหลา
62043009980 นางสาวกนกพร ศรีสันต�
62043009981 นางสาวชุลีพร ทองก9อน
62043009982 นางสาวพรวิภา วิริยะศาสตร�
62043009983 นางสาวธภัฎ ธิติโรจนจินดา
62043009984 นางสาวรัชนีภรณ� สร9อยจิตร
62043009985 นางสาวอรพินท� พงษ�เจริญ
62043009986 ว<าที่ร9อยตรีหญิงอังคณา ฤกษ�เวลี
62043009987 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีสุจริต
62043009988 นางสาวสุขใจ บุญช<วยชู
62043009989 นางสาวศิริรัตน� จูงาม
62043009990 นายภิญโญ หิรัญคํา
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62043009991 นางสาววราภรณ� ศรีวิเศษ
62043009992 นายปริวัตร สุขสุแพทย�
62043009993 นางสาวประพัสนันท� แก9วอุดม
62043009994 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีจําปา
62043009995 นายศิรัส พ่ึงศิริ
62043009996 นายชัยธัช ต<อโชติ
62043009997 นางศศิกานต� สุวรรณรัศมี
62043009998 นายปริญญา พุฒตาล
62043009999 นางสาวจุฑามาศ สีหา
62043010000 นางสาวสุราณี เพ็ชรใส
62043010001 นายฤทธิเดช อิทธิกรณ�
62043010002 นางสาวปาณิสรา ผูกพันธ�
62043010003 นางสาวนุชจรี นาคนาวา
62043010004 นางสาวนภาพร ไทยนาพา
62043010005 นางสาววรรณวิศา ว<องไว
62043010006 นางสาววาสนา มาลัย
62043010007 นางสาวพิรามน ไตรสิงห�
62043010008 นางสาววรรณวิชญา คําธง
62043010009 นายทนงศักด์ิ ชํานาญ
62043010010 นางสาวแงทราย สีสะอาด
62043010011 นายฐาปกรณ� แสงสว<าง
62043010012 นางสาวสายทอง ทวีสุข
62043010013 นางสาวนิรัญญา ปD_วธัญญา
62043010014 นางสาวกชพร หม่ืนสะท9าน
62043010015 นางสาวรัตติกาล บุญมา
62043010016 นางสาวธิศวรรณ อานนท�
62043010017 นางสาวภัทรา พ9นภัย
62043010018 นางสาวปาณิสรา บรรดาศักด์ิ
62043010019 ว<าที่ร9อยตรีหญิงวรานันทน� สุขสายทอง
62043010020 นางสาวสายน้ํา เม9ยขันหมาก
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62043010021 จ.อ.จรินทร� สุวรรณชัย
62043010022 นางสาวศรัญย�พร ไวสาริกิจ
62043010023 นางสาวรัชฏาภรณ� บังเกิดสุข
62043010024 นายภิรมย� ถือซ่ือ
62043010025 นางสาวศรินทิพย� ธนเตชาวรัชต�
62043010026 นางสาวสุภาวดี พงษ�พรม
62043010027 นางสาวจริยา อุทิศธรรมคุณ
62043010028 ว<าที่ร9อยตรีหญิงสุนิษา ฮาบิดิน
62043010029 ว<าที่ร9อยตรีเพ็ชร ประภาพักตร�
62043010030 นายภูริวัจน� ภาพพิมพ�ใจ
62043010031 นางสาวเปรมกมล คงเอ็น
62043010032 นางสาวภัทรียา พนมฤทธิสุนทร
62043010033 นายพชร บัวน<วม
62043010034 นางสาวธารดาพร แก9วแดง
62043010035 นางสาวณปภัช พรหมจันทร�
62043010036 นายการันต� โหรชัยยะ
62043010037 นายอิทธิพัทธ� ช<วยเกลี้ยง
62043010038 นายณัฐพล อิ้งทม
62043010039 นางสาวณิชาภา ม่ิงขวัญ
62043010040 นางสาวชญานี อุตชี
62043010041 นายอธิวัฒน� เทียมเดช
62043010042 นางจุฬารัตน� ทะตัน
62043010043 นางสาววิรันญา ระฆังทอง
62043010044 นางสาวอรสา จันทร�อาจ
62043010045 นางสาวพรหมพิริยะ ปDนะกาโพธ์ิ
62043010046 นางสาวณัฐชนันท� แดงสูงเนิน
62043010047 นางสาวตวงรัตน� ทรงหิรัญภิรมย�
62043010048 นางสาวพรรณทิพย� มาวิน
62043010049 นายโสฬส เลิศกิจเจริญผล
62043010050 นางสาวแสงเทียน วงษ�ศิริ
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62043010051 นางสาววริศรา ภูมิมาตร
62043010052 นางสาวพรประภา คําภา
62043010053 นางสาวศศิคนางค� คงมี
62043010054 นายจักรกฤษณ� บุญคง
62043010055 นางสาวสิริขวัญ ดินดํารงกุล
62043010056 นางสาวกิติภรณ� จ่ันทองคํา
62043010057 นายกิตติภพ คําแก9ว
62043010058 นางสาวพรรณทิพา คําหอม
62043010059 นายนราวิชญ� สนิทจันทร�แจ9ง
62043010060 นายสมพงศ� เกศวารี
62043010061 นายศรราม ทรัพย�งาม
62043010062 นางสาวลลิตตา อินทะสอน
62043010063 นายธรรมรงค� วงศ�สวัสด์ิ
62043010064 นางสาวปภาพินท� สุระมณี
62043010065 นางสาวอรพรรณ จํากัด
62043010066 นางสาวปุริณิตย� ศักด์ิเขียว
62043010067 นางสาวแปMงฟMา หล9าสมบูรณ�
62043010068 นายธิติสรณ� จิระเกียรติกุล
62043010069 นายพชรพล บุญลิปตานนท�
62043010070 นายอรรถสิทธ์ิ สร9อยพลอย
62043010071 นางสาวพัทธนันท� แดงแหล<ม
62043010072 นายชาญศักด์ิ ทรงวาจา
62043010073 นายพีรณัฐ พวงศรีพงศ�
62043010074 นายณัฏฐ�ฐณรัณ ทรัพยวณิช
62043010075 นางอินทิรา สิทธิปลื้ม
62043010076 นางสาวกนกวรรณ เหรียญทอง
62043010077 นางสาวศิริเพ็ญ พ่ึงเกษม
62043010078 นายกรกช วิวัฒน�วรกุลชัย
62043010079 นางสาวอาภัสรา บุญย่ิง
62043010080 นางสาวจิรนาถ สีใส
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62043010081 นางสาวดนุลดา นิรมลพานิช
62043010082 นางสาวพรภิรมณ� เพ็ชรใจศักด์ิ
62043010083 นางสาวทิพาธี สิงห�แก9ว
62043010084 นางสาวสุปราณี หะยีมะแซ
62043010085 นางสาวสุนิษา กลมเกลี้ยง
62043010086 นางสาววฤนนท ฉํ่าสมบูรณ�
62043010087 นางสาวปทิตตา ทวีศักด์ิ
62043010088 นางสาวพิกุลพร สําราญสม
62043010089 นางสาวลลิดา แสงใส
62043010090 นางสาวนันทิวัน วรรณกาล
62043010091 นางสาวสุภัทรา นลินรัตน�
62043010092 นางสาวหรินทิพย� หม่ืนแก9ว
62043010093 นางสาวมาเรียม ม<วงกลิ้ง
62043010094 นายประหยัด ห<อทรัพย�
62043010095 นางสาวสิริภัทร� ศรีหทัย
62043010096 นางประภาวรินทร� พรหมทอง
62043010097 นายกฤษณ� จ่ันศิริ
62043010098 นายอลงกรณ� ทรัพย�เอนก
62043010099 นางสาวศิวพร มะยะเฉียว
62043010100 นางสาวอมรรัตน� สุมะณี
62043010101 นางสาวปวันรัตน� คล9ายสุวรรณ�
62043010102 นางสาวพรเพ็ญ อึ๊งเจริญ
62043010103 นางสาวอมรรัตน� รัตนะอาษา
62043010104 นางสาวกรวีร� วงศ�สุวรรณ
62043010105 นางสาวเมรินทร� ฤทธ์ิประดิษฐ�
62043010106 นางสาวพรทิพย� จันทร�ดาขํา
62043010107 นางสาววรรณพร ไทยทรง
62043010108 นายวีระยุทธ สนามพล
62043010109 นางสาวดอกแก9ว ศรีบุญเรือง
62043010110 นางสาวฌณัญฌิฎา รักษา
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62043010111 นางสาวสุติมา ศิลาผ<อง
62043010112 นางสาววรรณวิสา สมเวียง
62043010113 นางสาวปริยากรณ� โก9สกุล
62043010114 นางสาวตาลน้ําทิพย� บุญหล9า
62043010115 นายอานนท� เดชพลมาตย�
62043010116 นางสาวธิดาพร อินทสนธ์ิ
62043010117 นางสาวอธิติยา ละมัย
62043010118 นายกิตติธัช ทองศรี
62043010119 นายภาสุ จงคา
62043010120 นายชูศักด์ิ โชคเจริญชัย
62043010121 นางสาวคัลทรีย�ญา เจริญอินทร�
62043010122 นางสาวมาลินี พลสุวรรณ
62043010123 นางสาวพัชรินทร� ประกอบกิจ
62043010124 นางสาวกมลทิพย� คงประสิทธ์ิ
62043010125 นางสาววราลี กิมะวณิชย�
62043010126 นายพิบูล มะวงษ�
62043010127 นางสาวกรวรรณ ชาลีเปรี่ยม
62043010128 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีจันทร�
62043010129 นายสมปราชญ� หาดอ9าน
62043010130 นางสาวมัลลิกา สุขเจริญ
62043010131 นางสาวนิชกานต� ทองจันทร�
62043010132 นางสาวนาฎฤดี เอี่ยมอุไร
62043010133 นางสาวธนพร โงวิวัฒน�กิจ
62043010134 นายจักรกริช มาตายะศรี
62043010135 นางสาวจริยา สโมสร
62043010136 นางสาวชัญญา อุตมะพันธุ�
62043010137 นางสาวศุภาพิชญ� ยอดแก9ว
62043010138 นางสาวอรุณศรี แก9วหอม
62043010139 นางสาวเมย�วดี พ่ึงเกษม
62043010140 นางสาวสัตติยมาศ ขจรศิลปX
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62043010141 นายวิริยะ เจียต๊ัด
62043010142 นางสาวชุติกาญจน� รักคง
62043010143 นายทรงพล โสภา
62043010144 นายอิทธิพล อ<อนพูล
62043010145 นางสาวอัมพิกา จันทร�บัว
62043010146 นายนรา ตัญกาญจน�
62043010147 นางสาวรัญชิดา อนิวรรตนกูล
62043010148 นางสาวมะลิสา คําใสแสง
62043010149 นางสาวกมลรัตน� ตาลสุวรรณ�
62043010150 นางสาววราภรณ� ทวีพงษ�
62043010151 นายริฟดี หะยีอาวัง
62043010152 นายสกลภัค ระลางาม
62043010153 นางสาววิภาวรรณ จันโท
62043010154 นายวิชิต ทรัพย�ประเสริฐ
62043010155 นางสาวพัชรี มะนาวหวาน
62043010156 นายอดิสรชัย หน<อไชย
62043010157 นางสาวรัตนา แก9วจันทร�เพ็ง
62043010158 นางสาวกฤตยาณี ผันผาย
62043010159 นางสาวญานิกา เข็มทอง
62043010160 นางสาวสุวิภา ดอกสวย
62043010161 นางสาวสุรีวรรณ คิดชอบ
62043010162 นางสาววราภรณ� ยมภา
62043010163 นางสาวกมลชนก เจริญมี
62043010164 นายนัฐพล กิติมศักด์ิ
62043010165 นายคณาธิป จุลวัจน�
62043010166 นางสาวมาริษา สุขถาวร
62043010167 นางสาวอัจฉราพร เมฆฉาย
62043010168 นางพรรณิภา คําดี
62043010169 นางสาวศันสนีย� จันทร�ละมุลมา
62043010170 นางสาวศศิธร วิไลเนตร
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62043010171 นางสาวกฤษฏ์ิศิริกัลยา เชียงส<ง
62043010172 นางสาวปรมินทร สลีวงค�
62043010173 นางสาวเกศราภรณ� งามเจริญ
62043010174 นางสาวกัลย�สุดา น9อยบัวทิพย�
62043010175 นางสาวกัลยาณี ทิพย�สุริยะ
62043010176 นางสาวศิริลักษณ� สัพโรจน�
62043010177 นางสาววัลย�ลิยา มุ<งการงาน
62043010178 นางสาวขวัญฤดี ศรีสวัสด์ิ
62043010179 นางสาวสุพรรษา โหงวหลิน
62043010180 นางสาวกัญญาภัค สมพงษ�สวัสด์ิ
62043010181 นางกรรณิกา กาลิก
62043010182 นางสาวจณิสตา เกษรักษา
62043010183 นางสาวปราณี จันแหล
62043010184 นางสาวณาฐมิยา หลีหเจริญกุล
62043010185 นายพงศ�พล คล<องการยิง
62043010186 นางสาวกมลวรรณ บุญเลิศ
62043010187 นางสาวป3ทมาภรณ� ปฐมเกษตรกุล
62043010188 นายจารุเดช สุทธิบุตร
62043010189 นางสาวดวงพร อรุณบุตร
62043010190 นางสาวเบ็ญจา กรัตพงศ�
62043010191 สิบเอกชัชวิน เณรหนู
62043010192 นางสาวเสาวลักษณ� พงษ�จีน
62043010193 นางสาวน้ําฝน ศิริบุตร
62043010194 นางดวงนภา โหมดศิริ
62043010195 นายเอกลักษณ� แก9วมณี
62043010196 นายกิตติธัช คุณสมบัติ
62043010197 นางสาวสุทธิดา มูลจินดา
62043010198 นายปองภพ สุวัตธิกุล
62043010199 นางสาวกนกวรรณ เทียมเมฆ
62043010200 นายนพดล นงนุช

หน9า 340 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043010201 นายชินพัฒน� พันธุ�เลิศเมธี
62043010202 นางสาวกะชามาศ สุขประเสริฐ
62043010203 นางสาวอัญชิษฐา ก้ิมภู<
62043010204 นางสาวสุมณฑา ชวาลิตร
62043010205 นางสาวจิราภา แปลนาค
62043010206 นางสาวณัฐชา พรหมพร
62043010207 นายณัฐวุฒิ ศรีมารุ<งเรือง
62043010208 นางสาวยุพิน พานิช
62043010209 นายธนินวิชญ� ตันวงศ�วาล
62043010210 นางสาวสิรณาลัลน� ทองคํา
62043010211 นายพิชญ ชูกลิ่น
62043010212 นายเมธาสิทธ์ิ ชัยอนันต�โชติ
62043010213 นายชนนาท รุ<งระวี
62043010214 นายประยุตต� รัตนมณี
62043010215 นางสาวศิริวรรณ หล่ําแท9
62043010216 นายกิตติ เกษรบัว
62043010217 นางสาวสุธิมา สรวมศิริ
62043010218 นางสาวเตฑินี ใจเย็น
62043010219 นางสาวศิรินัดดา แก<นสาร
62043010220 นางสาวอัจฉรา หน<อทิม
62043010221 นายภาณุพงศ� ศรีผุดผ<อง
62043010222 นางสาวธีรนันท� รัตนแพทย�
62043010223 นางสาวอรพรรณ สุดแก9ว
62043010224 นางสาวพรสุดา บุญอยู<
62043010225 นางสาวสุพัตรา กุลวิมล
62043010226 นางสาวสุรางคนา รุณแสง
62043010227 นายศุภากร เอี่ยมศรีสุวรรณ
62043010228 นางสาวรมณียา รุ<งรวยทรัพย�
62043010229 นายเจษฎา ศรีลาสาร
62043010230 นางสาวสุนทรี สุขประเสริฐ
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62043010231 นางสาวสุรีมาตย� คําศรี
62043010232 นางสาวบังอร จันอนุกาญจน�
62043010233 นายสุทธิภัท อยู<สุข
62043010234 นางสาววันวิสาข� สายพนัส
62043010235 นางสาวขวัญเรือน จิตรม่ัน
62043010236 นางสาวไพรินทร� สีลาผอง
62043010237 นางสาวเรวดี หม่ืนกุล
62043010238 นางสาวสุรสา หม่ืนรอด
62043010239 นางสาวปนัดดา ละโปM
62043010240 นางสาวสุนารี รุ<งเรือง
62043010241 นางสาวศศิประภา ทําสีทา
62043010242 นางสาวอัจฉรี น9าเจริญ
62043010243 นางสาวกนกวรรณ ชุมพล
62043010244 นางสาวโศจิรัตน� กล9วยไม9 ณ อยุธยา
62043010245 นางทิพน�อักษร วุฒิสาโรจน�
62043010246 นางสาวณัฐวดี วัฒนสินธุ�
62043010247 นายเอกธนัช จตุเทน
62043010248 นางสาวขวัญชนก โอสถานนท�
62043010249 นายชนธนัตร� สําเริง
62043010250 นายจารุเดช นิลละมัง
62043010251 นางสาวณิชาภา ใจเหิม
62043010252 นางสาวภาวิดา คอนเล็ก
62043010253 นางสาวไพรินทร� รุณเกตุ
62043010254 นายสารัช สงวนศรี
62043010255 นางสาวธัญญลักษณ� คันธรักษ�
62043010256 นางสาวอรวรรณ เบญอาสัน
62043010257 นายนรวิชญ� สิงหเทศ
62043010258 นางสาวอุ9มบุญ แสนบุญศิริ
62043010259 นายกุศลสุข ศรีเกษม
62043010260 นายธนากร ชาวบ9านเกาะ
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62043010261 ว<าที่ ร.ต.หญิงอรอนงค� จันทแจ<ม
62043010262 นางสาวธิติมา แซ<ต๊ัน
62043010263 นายปกครอง ยาสิงห�ทอง
62043010264 นางสาวสุดา เกตุนอก
62043010265 นายสมเพ็ชย� เรียนชิน
62043010266 นางสาวนลินรัตน� ผิวเจริญ
62043010267 นางสาวพัชริดา ดิษเสถียร
62043010268 นายสมาคม มะทะธง
62043010269 นายจักรรินทร� ชูใหม<
62043010270 นางสาวธันย�ชนก โพธ์ิพิทักษ�ราษฎร�
62043010271 นายอมร บัวทิพย�
62043010272 นายนฤเบศวร� ม่ันอ9น
62043010273 นายสารินทร� เปลี่ยนบางช9าง
62043010274 นางสาวปวีณา รุ<งรักษาธรรม
62043010275 นางสาวกนกวรรณ พัฒนชัยรักษ�กุล
62043010276 นางสาวพัชรียา แปMนแก9ว
62043010277 นางสาวกัญญาภัฎ แสงใหญ<
62043010278 นายจิรกิตต์ิ จันทร�สุวรรณ�
62043010279 นางสาวอุไรรัตน� เชื้อท9าว
62043010280 นางสาวฐิติมา ปุริมายะตา
62043010281 นางสาวดวงกมล จึงวานิช
62043010282 นางสาวรติยา ผลาผล
62043010283 นางสุจีรา หะยีอับดุลเลาะ
62043010284 นายวิเชียร อินปา
62043010285 นางสาวสุรีย�ประภา ศรีสร9อย
62043010286 นางสาวอรพิน ทองรอง
62043010287 นางสาวมณัชยา บางเมือง
62043010288 นางสาวตุลยาธาร ตําหนง
62043010289 นายกิตติศักด์ิ ปานม่ิง
62043010290 นางสาวอัครมณี บัวรา

หน9า 343 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043010291 นางสาวณัฐวรา ประสิทธ์ิ
62043010292 นางสาววรรณภา แสงสุข
62043010293 นายสิทธิกร รักศรี
62043010294 นายธณัฐ ชาญสูงเนิน
62043010295 นางสาวปวีณา วงค�ญาติ
62043010296 นางสาวชราวดี มหัตกุล
62043010297 นางสาวจิตราวดี วรรณครอง
62043010298 นางสาวอ9อมใจ เหรียญทอง
62043010299 นางสาวปทุมรัตน� ชารี
62043010300 นางสาวพุทธชาด พันธุจินะ
62043010301 นางสาวหฤทัย ประสงค�กิจ
62043010302 นางสาววนิดา วงศ�วัฒนบัณฑิต
62043010303 นายมนัสวี หวันแก9ว
62043010304 นางสาวจุฑารัตน� ตันเจริญ
62043010305 นางสาวริญญา โรทนง
62043010306 นางสาวพรนภา รุ<งแจ9ง
62043010307 นางสาวหทัยภัทร ทองสะอาด
62043010308 นางสาวธัญรัตน� คํางาม
62043010309 นางสาวสุพรรษา สง<าอินทร�
62043010310 นางสาวรัชฎากร เจริญกุลผล
62043010311 นายธีราวุฒิ วงศ�อินทร�
62043010312 นางสาวกนกพร จันมา
62043010313 นายภาณุวัฒน� วงค�ป!าน
62043010314 นางสาวซูลีสา เจะโซะ
62043010315 นางสาวพนัชกร ไพรเถ่ือน
62043010316 นางสาวทิฐิพันธ� ทนทาน
62043010317 นางสาวภัทราภา จิตรวิไลย
62043010318 นายเมธารัตน� คําสะอาด
62043010319 นางสาวสุนันทา พรมสุวรรณ�
62043010320 นางสาวระวีวรรณ ภูษา
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62043010321 นางสาวเจตจิรา สิงจานุสง
62043010322 นางสาวพรไพลิน วงค�อนุบล
62043010323 นางสาวศศิกันยา นพสมบูรณ�
62043010324 นางสาวพนัดดา แสงจันทร�
62043010325 นางปุญชรัสม์ิ สาดอนบก
62043010326 นายอนุชา ลมไธสง
62043010327 นางสาวกรวรรณ ศรีมาศ
62043010328 นางสาววิภา พ่ึงเจริญ
62043010329 นางสาวธัญนันท� พฤทธิพัฒนะพงศ�
62043010330 นางสาวธัลชิตา แสงสุภาภัทจํานง
62043010331 นางสาวเสาวรส ขาวแม9นจันทร�
62043010332 นางสาวศิริพร บํารุงศรี
62043010333 นางสาวสุภาภรณ� ไม9พลอง
62043010334 นายศุภชัย กอบุตร
62043010335 นางสาวสิริพร ตรงเที่ยง
62043010336 นางสาวอนงค�นาฏ เสน<ดี
62043010337 นางสาวรุ<งนภา มาลัย
62043010338 นางสาวศุภวรรณ ถึกไทย
62043010339 นายคเชนทร� จันทร�เทศ
62043010340 นางสาวสุธีรา ชุ<มจิตร�
62043010341 นางสาวนิลุบล บุญศรี
62043010342 นายศรีธนา พันธุ�คําวัง
62043010343 นางสาวสุมิตรา บุตรศรี
62043010344 นางสาวญาณิศา ฮวบลอยฟMา
62043010345 นายสาลิณีย� เชียงทอง
62043010346 นายบริบาล พิลาธิวัฒน�
62043010347 นายภีมเดช ชื่นบุญเพ่ิม
62043010348 นางสาวจริยา รุ<งแจ9ง
62043010349 นางสาวปDยะนุช เกวียกกุทัณฑ�
62043010350 นายเรืองเวทย� รอดกลิ่น
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62043010351 นายวชิรวิทย� นาคสัมฤทธ์ิ
62043010352 นางสาวนาตยา เนียมตะเคียน
62043010353 นายอนุภาพ วนาสวรรค�
62043010354 นางสาวชุติมา อยู<บัว
62043010355 นายธีรทัศน� ภิญโญย่ิง
62043010356 นางสาวพิมณฑ�พัฒน� ภูวนาถนรานุบาล
62043010357 นายยุทธพล ประพิณ
62043010358 นางสาวพนิตตา คําหรุ<น
62043010359 นางสาวนภิสา วารุณประภา
62043010360 นางสาวสายทอง มาตดี
62043010361 นางสาววรินทร พรรณอรรถ
62043010362 นางสาวกนกพร น9อยทรง
62043010363 นายพิทยา ธูปบูชา
62043010364 นางสาวกมลพร มาเจริญ
62043010365 นางสาวสุกัญญา พุดอ<อน
62043010366 นางสาวจีรวรรณ ทองเล็ก
62043010367 นางสาวขนิษฐา มีแสง
62043010368 นางสาวจุฑามาศ สงกรานตานนท�
62043010369 ว<าที่ร9อยตรีหญิงจุติกุล จันทร�ไชย
62043010370 นางสาวกัญญา สิริพันธ�
62043010371 นางมุทจรินทร� ภิญโญ
62043010372 นางสาวสุพัตรา ราไชย
62043010373 นายชัยรัตน� เรืองสุกใส
62043010374 นางสาวคามิกา คําดํา
62043010375 นายสาริศ ดําพัฒน�
62043010376 นางสาวอมรรัตน� อมาตยกุล
62043010377 นางสาวพิมพ�ประไพ ร<วมทอง
62043010378 นางสาวสุวนันท� ไพอรัญ
62043010379 นางสาวพรชนก เลิศสนธ์ิ
62043010380 นายศุภวิชญ� บัวประเสริฐ
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62043010381 นางสาวโยธกา ชื่นอารมย�
62043010382 นางสาวโศศิษฐา กล9าอาสา
62043010383 นางสาววีรญา บุญเปรม
62043010384 นายชัยวัฒน� พระโพธ์ิวังซ9าย
62043010385 นางสาวเจนจิรา เปรมวังศรี
62043010386 นายธวัชชัย แซ<ฮุย
62043010387 นายณัฐชา ชะวูรัมย�
62043010388 นางสุรีย�รัตน� กันเอี้ยง
62043010389 นางสาวกาญจนา ทองแจ9ง
62043010390 นางสาวนฤมล น้ําเหนือ
62043010391 นางสาวธัญญพัทธ� สมบูรณ�ผล
62043010392 นางสาวเนตรมณี สุดเพียร
62043010393 นางสาวเลอรักษ� คุณภร
62043010394 นางสาวพรพรหม สิงห�แก9ว
62043010395 นางสาวศิริพร อภิรัตนานนท�
62043010396 นางสาวสุนันทา จงพันนิมิต
62043010397 นางสาวสริตา ขําประไพ
62043010398 นางสาวจินตนา แสงอ<อน
62043010399 นางสาวเสาวลักษณ� พงษ�เส็ง
62043010400 นางสาวจิราพร กรใย
62043010401 นายกัมพล ศีลทรงธรรม
62043010402 นางสาววรารัตน� สูหา
62043010403 นางจันธิมา ดีระเบียบ
62043010404 นางสาวกัญญาณัฐ กิจดี
62043010405 นางสาวดรุณี สีสุดโท
62043010406 นางสาวกาญจนา อินทศร
62043010407 นายวัชรา ศรีมุข
62043010408 นางสาวอังค�วรา เครือป3นติ
62043010409 นางสาวใบเฟDร�น พุกเขียว
62043010410 นางสาวทิชากร จันทรงาม
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62043010411 นายปทานนท� อาจณรงค�
62043010412 นางสาวอนัญญภา โครรัตน�
62043010413 นางสาวอัจฉรา แซ<ฉ่ัว
62043010414 ว<าที่ร.ต.กิตติธัช ไทยกลาง
62043010415 นางสาวศรัญธร หอสกุล
62043010416 ว<าที่ร9อยตรีเสกสรร ชัยสร
62043010417 นางสาวดนยา เรืองสา
62043010418 นางสาววณัฐกานต� สวนทรัพย�
62043010419 นางสาวกิรณา เจนการ
62043010420 นายณัฐวุฒิ คําทองจักร
62043010421 นายปวรปรัชญ� พรมอ<อน
62043010422 จ<าเอกป3ทพล วงศ�กาฬสินธุ�
62043010423 นางสาวธัญญาภรณ� แก9วเฮือง
62043010424 นายพัสกร เทพมณี
62043010425 นางสาวนฤมล แก9วงาม
62043010426 นางสาวสุพิชญา ช<วยเจริญ
62043010427 นางสาวสินธนาภรณ� บุญทรงธรรม
62043010428 นางสาวจุฑามาศ ป3ญญาทรงรุจิ
62043010429 นางสาวภัทรธิดา ภู<มณี
62043010430 นางสาวพรพิมล ใจแก9ว
62043010431 นางสาวทัตพิชา นนลือชา
62043010432 นางสาววลีรัตน� ทรัพย�โสม
62043010433 นายปDยะพรต กาบตุ9ม
62043010434 นางสาวทฤฒมน พันธ�ศรี
62043010435 นางสาวพรนภา อุทุมพร
62043010436 นายจิรายุ เรียงรัตน�
62043010437 นางสาวลัดดาวัลย� พันอินทร�
62043010438 นางสาวกิตติยา ท9วมพงษ�
62043010439 นางบุหลัน นพวงศ�
62043010440 นางสาวสุภลักษณ� เจริญธรรม
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62043010441 นายประยุทธ วงษ�เกษม
62043010442 นางสาวปDยาภรณ� มีขวด
62043010443 นางสาวสุกัญญา ทองด9วง
62043010444 นายณัฐนันท� เนตรานนท�
62043010445 นางสาวสุธิดา แก<นเชื้อชัย
62043010446 นางสาววรรณวิษา พาสี
62043010447 นางสาวสุกัญญา บัวบานพร9อม
62043010448 นางสาวสลักลักษณ� อนุกูล
62043010449 นางสาวเพียงทิพย� หนูทัด
62043010450 นางสาวปาริฉัตร โพธ์ิงาม
62043010451 นางสาวสุดารัตน� พรหมรักษา
62043010452 นายภัทร� สันติยากร
62043010453 นายเดชาวัต แจงเล็ก
62043010454 นายมานัส คงคาเนาวรัตน�
62043010455 นางสาวนารี สาธุชาติ
62043010456 นางสาวธนันท�วฤณ แก9วเกิด
62043010457 นางสาวสุธาสิณี พรมเปลว
62043010458 นางสาวปDยาภรณ� มนต�ทิพย�
62043010459 นายพีระ ขาวสุวรรณ
62043010460 นายเจนวิทย� ย่ิงเพ่ิมทรัพย�
62043010461 นายสราวุฒิ สักเทวิน
62043010462 นางสาวชนากานต� ปราบทุกข�
62043010463 นายธนกฤต หนูงาม
62043010464 นางสาวพรนัชชา สังข�เครือ
62043010465 นายอดิเทพ พานิชพงษ�
62043010466 นายณัฐวุฒิ ลายน้ําเงิน
62043010467 นางสาวพีรดา ว<องวิกย�การ
62043010468 นางสาวสุดารัตน� สิทธิพล
62043010469 นางสาววรรณอาษา โอฬาร�ผล
62043010470 นางกาญจนา สุขอรุณ
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ระดับปริญญาตรี

62043010471 นางสาวสุมาภรณ� ทองเรืองรอง
62043010472 นางสาวกาญจนา นิ่มเสนาะกุล
62043010473 นายณัฐพล ลิบู<
62043010474 นางสาวนิธินันท� คงบุญ
62043010475 นายฤทธิเดช ศรีหาวัตร
62043010476 นายสาธิต เหล็กพล
62043010477 นางสาวณมน มานพ
62043010478 นางสาวอัญชลี ชื่นอารมณ�
62043010479 นายธนภัทร เจริญสุข
62043010480 นางสาวดวงฤทัย ใจหาญ
62043010481 นางสาวชนิกานต� ฉิมทับ
62043010482 นางสาวกัญญาพัชร พงษ�ประมวล
62043010483 นายกNอซซาณีย� สาเมาะ
62043010484 นายเฉลิมพล ชุมเขียว
62043010485 นางสาวสุพัตรา บุญสิมมา
62043010486 นางสาวนุชศรา สุทธิโยชน�
62043010487 นายธนกร คู<บุญประเสริฐ
62043010488 นางสาววิกานดา เจริญสุข
62043010489 นางสาวนิตยา พูลสวัสด์ิ
62043010490 นายณัฐพล มากทรัพย�
62043010491 นางสาวรุ<งลักษณ� หนูเนียม
62043010492 นางสาวเพ็ชรัตน� จันทร�เจริญ
62043010493 นางสาวปารวี ศิริยามัน
62043010494 นางสาวณัฐกมล ดวงมณี
62043010495 นางสาวนฤมล บุญฤทธิ
62043010496 นางสาวสุกัญญา คร9ามร9าย
62043010497 นางสาวศิวนาถ ทาแกง
62043010498 นายธวัชชัย อ<วมฉิม
62043010499 นางสาวศริญญา ไกยะฝ!าย
62043010500 นายพรเทพ ชิตเจริญ
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ระดับปริญญาตรี

62043010501 นางสาวสุภาภรณ� อ<อนสําราญ
62043010502 นายธวัชชัย พลรักษ�
62043010503 นางสาวพิมพ�สวรรค� เสียงเจริญ
62043010504 นางสาวปานปรียา ศรีจันทร�
62043010505 นางสาววิภารัตน� คําพันธ�
62043010506 นางสาวจริยา ชัยเพ็ชร�
62043010507 นายอาทิตย� ปMองปา
62043010508 นางสาววาทินี แตงไทย
62043010509 นางสาวสุพรรษา จันทร
62043010510 นางสาวประกายเพรช เครือแสง
62043010511 นางสาวเมธิรา กระมีมูล
62043010512 นางสาวอรอนงค� ศรีวิไล
62043010513 นางสาวสุพัตรา ระย9าเพชร
62043010514 นางสาววริศรา พละป3ญญาวงศา
62043010515 นางสาวสาลี่ ทุมมี
62043010516 นายอาสุพล เจริญจันทร�
62043010517 นางสาวบัณฑิตา แตงอ<อน
62043010518 นายชิษณุพงศ� ศิริลาภ
62043010519 นางสาวรัตนา เชื้อหาญ
62043010520 นางสาวน้ําฝน ตะนะโส
62043010521 นางสาวมณี จําปาหอม
62043010522 นางสาวจิตราภรณ� พันชมภู
62043010523 นางสาวจิราภรณ� สุโวราช
62043010524 นางสาวกัลยา กอบกู9กิตติกุล
62043010525 นางสาวพรปวีณ� นาเอก
62043010526 นางสาวศิรินันท� กรเกษม
62043010527 นางสาวกิติยา มะติมุ
62043010528 นางสาวธัญญเรศ ผลศิริ
62043010529 นางสาวอังศุมาลิน สุขศิริ
62043010530 นางสาวอริสรา อรุณวัฒนางค�กูล
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ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043010531 นางสาวพรสุดา วัฒนพงษ�
62043010532 นางสาวยศวดี มงคล
62043010533 นายธีระพล ศรีกอง
62043010534 นางสาววรัญญา สื่อสาร
62043010535 นางสาวธนาภรณ� ศรีหาตา
62043010536 นางสาวณหทัย มณฑา
62043010537 นายสมชาย แดนวงดร
62043010538 นางสาวเยาวพา ลือชา
62043010539 นายจํารัส พิมพ�จันทร�
62043010540 นางสาวอารดา กุลจันทร�ศรี
62043010541 นางสาวอัญญารัตน� คล9ายหัด
62043010542 นางสาวพิชชาพร จันทโรบล
62043010543 นายธนวัฒน� หงษ�สา
62043010544 นายทวีเดช ปDจจะวงศ�
62043010545 นางสาวจารุวัลย� ทองอ<อน
62043010546 นายสิปปนนท� สีทอง
62043010547 นายชัยยารักษ� ยุทธนานุกูล
62043010548 นายธนพล เขตประทุม
62043010549 นางสาวภรณ�ชนก เมืองศรี
62043010550 นางสาววิไลพร มีสาระภี
62043010551 นางสาวอุไรวรรณ สวัสดีมงคล
62043010552 นางสาวยุวดี ทองรัศมี
62043010553 นางสาวศิริพร ฉุนตู
62043010554 นางสาวจิตติมา ประสพ
62043010555 นางสาวธิติมา พุทธสุวรรณ
62043010556 นางสาววิชิตา เสือจุ9ย
62043010557 นายสหัสชัย อ<างแก9ว
62043010558 นายถวิล ถูกธรรม
62043010559 นางสาวสุธามาศ จันทอุดม
62043010560 นางสาวอาภัสรา เกิดประกอบ
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ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043010561 นายณัฐพงษ� แสงอร<าม
62043010562 นายสุรพงศ� สุวรรณรัตน�
62043010563 นายพรพิพัฒน� ดีประเสริฐ
62043010564 นางสาวศุภิสรา ผลาหาญ
62043010565 นางสาวศิริวิมล เข็มทอง
62043010566 นางสาวสุทธิดา พลโดด
62043010567 นางสาวเกษแก9ว บุญเริ่ม
62043010568 นางสาวจิตรธีรา เจริญ
62043010569 นางสาวปวริศา พงษ�จําปา
62043010570 นางสาวภูริชญา บุญจนะ
62043010571 นายกิตติพงศ� วงศ�อินทร�
62043010572 นายนพคุณ นําศิลปXธนสาร
62043010573 นางสาวกานดา ชนะพลคลัง
62043010574 นางสาวกัลยาณี สมดี
62043010575 นางสาวศุทธินี ศรีเทพ
62043010576 นายวัชเรศร� ลีวิโรจน�
62043010577 นางสาวปวันรัตน� สําแดงเดช
62043010578 นางสาวจารุวรรณ� สุรําไพ
62043010579 นางสาวน้ําค9าง พริ้มพราย
62043010580 นางสาวแคทรียา ผูกน9อย
62043010581 นางสาวพรชิตา แก9วม<วง
62043010582 นางสาวกมลชนก ศิลปXนาวา
62043010583 นายธนวัฒน� ภูหินกอง
62043010584 นางสาวนรินทร เทวินรัมย�
62043010585 นางสาวฐานินี นพวงศ� ณ อยุธยา
62043010586 นางสาวแจ<มใส ลามคํา
62043010587 นายณัฐชา วันแรก
62043010588 นายศตวรรษ จันทร
62043010589 นางสาวเพ็ญพิชชา ธรรมพลานนท�
62043010590 นายปรีชา ลาบุ
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ระดับปริญญาตรี

62043010591 นางสาวกมลเนตร หนูรักษ�
62043010592 นางพิมพ�วรี เทียบเพ็ชร
62043010593 นางสาวขวัญลดา บุญเรือน
62043010594 นางสาวสุปราณี เกิดนอก
62043010595 นายธนาพัฒน� เมฆลอย
62043010596 นางสาวมนัสพร เติมประยูร
62043010597 นายปภัค พิมพันธ�
62043010598 นางสาวสุวรรณนีย� เพ็งพิน
62043010599 นางสาวสุวิมล สุขศรี
62043010600 นางสาวฐานะมาศ บุญป3ญญา
62043010601 นายพีระยุทธ ถอนโพธ์ิ
62043010602 นางสาวสุมาลี ลีประโคน
62043010603 นางสาวพรพิมล พันธ�ชํานาญ
62043010604 นายณัฐวุฒิ สุขรื่น
62043010605 นายชายกาญจน� วิเศษสิงห�
62043010606 นายอดิเชษฐ� พันธุ�แสงอร<าม
62043010607 นางกฤตยา สมบัติกําไร
62043010608 นายประณต คางดวง
62043010609 นางสาวพรมณี สุทัต
62043010610 นางสาวชลธิชา ทวีเกียรติสกุล
62043010611 นางสาวอทิตยา รักเสมอวงค�
62043010612 นายโมไนย สุขแสงธรรม
62043010613 นายธนชาติ ลาภประสพ
62043010614 นางสาวณัฐฐา จันทร�ฉาย
62043010615 นางสาวมัณฑนา ก9อนนิล
62043010616 นายนันทพงศ� แก9วอรุณ
62043010617 นางสาวขนิษฐา มัชปะโม
62043010618 นางสาววราลี รื่นรมย�
62043010619 นายนพรัตน� ยะพิมสิน
62043010620 นายณิชคุณ ซุยซวง
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62043010621 นางสาวธนพร จงปลูกกลาง
62043010622 นางสาวศิริกานต� นามวงศ�
62043010623 นางศิลารัตน� ปาสาจะ
62043010624 นายวรพล แก9วเงินลาด
62043010625 นายนัทธ�บวร หวังพราย
62043010626 นางสาวกาญจนา คุระจอก
62043010627 นางสาวกชกร คําแก9ว
62043010628 นายสุภัทร จันทร�ตะลิ
62043010629 นายจักรภัทร คงเขียว
62043010630 นางสาวพัชยา จันเพ็ง
62043010631 นางสาวศิราณี ศรีละโคตร
62043010632 นางอรประภา บุญจันทร�
62043010633 นางสาวจิตติมา รอดประเสริฐ
62043010634 นายธนัญชัย จรเกตุ
62043010635 นายสุริยะ พนมกุล
62043010636 นายนิวัฒน� เมธยะวัฒน�
62043010637 นายอธิษฐ� บุญเอกบุศย�
62043010638 นางสาวรสา ปุณโณทก
62043010639 นางสาวรอฮานี หัดกาเจ
62043010640 นายธนาพล ทรัพย�สังข�
62043010641 นางสาวรุ<งฤดี พ้ืนบาตร
62043010642 นายไกรสร พรมมินทร�
62043010643 นางสาวชนิกานต� สังขาว
62043010644 นายวีรวรรณ แสนวิเศษ
62043010645 ว<าที่ร9อยตรีณรงค�เดช หม่ืนสุ
62043010646 นางพรพรรณ สุขแสงเปล<ง
62043010647 นางสาวเมธาวี เสือแสง
62043010648 นายพัสกร สินวิเศษ
62043010649 นายนวชาติ อรัญคีรี
62043010650 นางสาวศุภนุช เขินอํานวย
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62043010651 นายอาชาคริสต� พรมศรี
62043010652 นางสาวพลอยไพลิน ช<างตรี
62043010653 นางสาวณัชชา มณีรัตน�
62043010654 นางสาวนัยนา สามเสน
62043010655 นางสาวศศิธร วงษ�ท9วม
62043010656 นางสาววิไลภรณ� สุจริต
62043010657 นางสาวปาณิสรา อุปถานา
62043010658 นางสาวสุภัสสรา ขุนพิทักษ�
62043010659 นางสาวฐิติมา ศรีรัตนโชติชัย
62043010660 นางสาวณัฐพร ศรีสวัสด์ิ
62043010661 นางสาวปDยธิดา แสนม่ัง
62043010662 นางสาวนันธิญา จันฤาชัย
62043010663 นายพีรยุทธ อุดขาว
62043010664 นายสุระพล แก9ววังวร
62043010665 นายธนวราพงษ� วิริยะพงษ�
62043010666 นายณัฐภัทร แว<นแก9ว
62043010667 นางสาวจิรนันท� แย9มชุติ
62043010668 นายกิตติคุณ ผลสุวรรณ�
62043010669 นางสาวสิทธิณี ทับดวง
62043010670 นายนรภัทร พัฒนนิติศักด์ิ
62043010671 นางสาวณัฐนันท� ลาเต็บ
62043010672 นางสาวประภาพร ทองประสาน
62043010673 นายวุฒิพงษ� มะกรูดอินทร�
62043010674 นางสาวศันสนีย� เหลายา
62043010675 นางสาวจันทรา จันทศร
62043010676 นายเบนจามิน ฤทธิศิริ
62043010677 นางสาวสินีนาฏ บุบผาชาติ
62043010678 นางสาวชัชฎาพร นาชัยดูลย�
62043010679 นายอนุพล เหรียญเจริญศิริ
62043010680 นางญาณิศา สิทธิพล
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62043010681 นางสาวธัญญรัตน� คงเขียด
62043010682 นางสาวอิสริยาภรณ� โพธ์ิอ<อน
62043010683 นางสาวขวัญชนก พุ<มพวง
62043010684 นางสาววรรญา ดวงประไพ
62043010685 นายจักรี ระสูงเนิน
62043010686 นางสาวชนาพร ไกยสิทธ์ิ
62043010687 นางสาวอารยา ยวงคํา
62043010688 นางสาวจุฑามาศ นิ่มนุช
62043010689 นางสาววรรษิกา รัตนบุษย�
62043010690 นางสาวขนิษฐา มีลาภ
62043010691 นางสาวอมลวรรณ ศรีเมือง
62043010692 นางสาวสุธิมา ชุมทัพ
62043010693 นางสาวจิตติญา เนตรโรจน�
62043010694 นางสาวพิมพ�ประไพ จันทร�แก9ว
62043010695 นางฉัตรี สีหานู
62043010696 นางสาววิไลพรรณ ชนะบูรณ�
62043010697 นางสาวธิดารัตน� เสือปลาด
62043010698 นางสาวอรพิน ภาคพรม
62043010699 นางสาวชนิพันธ� อุ<นคํา
62043010700 นางสาวศุภิดา หน<อท9าว
62043010701 นายจักรภัทร สามิลา
62043010702 นายสายชล จันทรสมบัติ
62043010703 นางสาวนุสรา สุขมา
62043010704 นางสาวมนิดา ต9องสู9
62043010705 นางสาวลลิตา เฮ<าฮู<เที่ยน
62043010706 นางสาวนฤมณ เวฬุวรรณวรกุล
62043010707 นางสาวภัทธนันต� สุดเจริญ
62043010708 นายอโนชา เพรานาศักด์ิ
62043010709 นางสาวภัทรศยา ปะติเก
62043010710 นางสาวฐิติญากร เชยานนท�
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62043010711 นางสาวป3ทมวรรณ แซ<เล<า
62043010712 นายวิวัฒน� สินเธาว�
62043010713 นางสาวสุนิสา พูนวิสิฐกุล
62043010714 นางสาวธนัชญา สุพรรณพันธุ�
62043010715 นางอัญชลี ชุ<มชูจันทร�
62043010716 นางสาวสุธาสินี ประจําภพ
62043010717 นางสาวณิชชา พันธ�ศิริ
62043010718 นางสาวดรุณี แทนคุณ
62043010719 นางสาวพีรดา บุญมี
62043010720 นางสาวณัฏฐิดา คําพัด
62043010721 นายพรชัย ทองประสงค�
62043010722 นายศตวรรษ ใจทาน
62043010723 นางสาวชนากานต� ปาโม9
62043010724 นายนฤพนธ� เจนสัญญายุทธ
62043010725 นางสาวพิชชาภา ชมภูนุท
62043010726 นางสาวอภิชญา นพเลิศ
62043010727 นายนิพัทธ� สองสี
62043010728 นางสาวสุธิดา ฮาบิดิน
62043010729 นางสาวรีย�วรกมล ยันตรปกรณ�
62043010730 นายศราวุฒิ พิจารณ�
62043010731 นางสาวจิราภรณ� อยู<เกษม
62043010732 นางสาววิภาดา แดงมา
62043010733 นางสาวกมลพรรณ มะลิลา
62043010734 นายเอกพร ผางจันทะ
62043010735 นายเกียรติศักด์ิ อินตNะขัด
62043010736 นางสาวดวงมณี อุดม
62043010737 นางสาวซิตีฮาวา นุวันนา
62043010738 นางสาวทิพธัญญา เหมพรหม
62043010739 นางศิริกุล แสนแดง
62043010740 นางสาวปาริชาติ เหมาะเหม็ง
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62043010741 นางสาวพิทย�พรรณลดา พรพิริยะวงษ�
62043010742 นางสาววรรณชนก อ่ําประเสริฐ
62043010743 นางสาวขวัญหทัย มะระเฮน
62043010744 นางสาวบุษยมาส เวียนพบ
62043010745 นางสาวกฤตติกา เมืองม่ัน
62043010746 นางสาวสุทธิดา ป3สทุม
62043010747 นางสาวจารุภา เสนารัตน�
62043010748 นางสาวสาริกา ต้ังอิสราวุฒิกุล
62043010749 นางสาวศิรินาฏ จงรักษ�
62043010750 นางสาวศิรินภา พรหมดนตรี
62043010751 นางสาววันดี จันทร�ที
62043010752 นายกิตติวินท� คชรินทร�
62043010753 นายสันติภาพ ตะกรุดเดิม
62043010754 นายธีรวุฒิ จัดพล
62043010755 นางสาวสุวนันท� นามโสม
62043010756 นางสาวภัทราวรรณ จันเหลือง
62043010757 นางสาวอริสา ทองปุย
62043010758 ว<าที่ร.ต.หญิงรัตนาภรณ� บ9านพวน
62043010759 นางสาวอารีรัตน� สงวนรัมย�
62043010760 นางสาวจิราภรณ� เครือวงค�
62043010761 นางสาวจันทร�จิรา จันทรสุก
62043010762 นางสาวอัญชลี สาระชาติ
62043010763 นางสาวปาริฉัตร แดนวิวัฒน�เดชา
62043010764 นางสาวกุลวรา ดรมาน
62043010765 นายณัฐนนท� หนูขาว
62043010766 นายสมใจนึก สังคําพันธ�
62043010767 นางสาวสุนิษา ระงับชิด
62043010768 นายเจตน� หอมจันทร�
62043010769 นางสาวพิมพณัฐ พรมรักษา
62043010770 นางสาวทิพรัตน� ธงไชย
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62043010771 นางสาววนัชพร แสนวงษ�
62043010772 นางสาวอภิญญา เมฆหมอก
62043010773 นางสาวสุวิชญา จันทรสาขา
62043010774 นางสาวอารีรัตน� ยศสมาน
62043010775 นางสาวนาลี อนันทศิลป
62043010776 นางสาวธนพร ห9างวงค�
62043010777 นางสาวสุพัตรา พานิช
62043010778 นางสาววิไลวรรณ อุปรี
62043010779 นางสาวจิราภรณ� ชื่นชิต
62043010780 นางสาวกนกวรรณ สริมอรุณ
62043010781 ว<าที่ร.ต.หญิงวัชราภรณ� ตรรกวิรพัท
62043010782 นายสมัชชา บุญเขต
62043010783 นายพิสิฐ เซ<งสมหวัง
62043010784 นางสาวนาตาชา ฤทธิรักษ�
62043010785 นางสาวปDยภรณ� ธนาคาร
62043010786 นางสาวชุติมณฑน� พรหมรัตน�
62043010787 นางชุติมา ทรัพย�สิน
62043010788 นางสาววิภาวรรณ� ภู<โตNะยา
62043010789 นางศศิณัฐ ธรรมเจริญ
62043010790 นางสาวธัญญรัตน� อยู<งาม
62043010791 นางสาวรพีพรรณ บุญรอด
62043010792 นางสาวสุพิชชา ปาหยัน
62043010793 นายธนกร เข่ือนเสน
62043010794 นายไพที เชี่ยวชาญศิลปX
62043010795 นางสาวมณฑกานต� มะสมัน
62043010796 นายสุระกิจ เย็นรักษา
62043010797 นางสาววิภาศิริ ขุนพลช<วย
62043010798 นางสาวจารวี เกตุเพ็ง
62043010799 นางสาวสุชาดา พงษ�ประเสริฐ
62043010800 นางสาวอารีรัตน� กรมถิน
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62043010801 นางสาวสายสุนีย� พรมประเสริฐ
62043010802 นางสาวศิริรักษ� สุขเกษม
62043010803 นายภาณุพงศ� บัวประเสริฐ
62043010804 นางสาวจิตรลดา มีไชโย
62043010805 นางสาวอังคณา รัตนมังคละ
62043010806 นายต9นน้ํา มาลัยพวง
62043010807 นายชวัลวิทย� ธรรมวัฒน�
62043010808 นายวรากร กันอรุณ
62043010809 นางสาววันวิสาข� เวียงชัย
62043010810 นายชนะพล การรัตน�
62043010811 นางสาวกรรณิการ� หน<อแก9ว
62043010812 นายณัฐพงษ� ภิรมย�รื่น
62043010813 นางสาวนริศรา บริพันธ�
62043010814 นางสาวสุดารัตน� มารศรี
62043010815 นายอัครพนธ� สีย<างตะบุตร
62043010816 นายณัฐวุฒ ชูฤทธ์ิ
62043010817 นางสาวกุสุมา ชาสุวรรณ
62043010818 นางสาวรัตนพร ศุภผล
62043010819 นายศักราช ชาเนตร
62043010820 นายเอกลักษณ� พุฒแก9ว
62043010821 นางสาวมธุริการต� นิจจันทร�พันศรี
62043010822 นางสาววิลาสินี ขาวศิริ
62043010823 นายจุฑาวิทย� สัมฤทธ์ิ
62043010824 นายธีรภัทร� สุวรรณี
62043010825 นางสาวชุดา พุฒแย9ม
62043010826 นางสาวสิรีฉัตร ป3จฉิมกุล
62043010827 นางสาวกวินทิพย� สิงห�คําปMอง
62043010828 นายเจษฎา คงเพชร
62043010829 นางสาวอมรวรรณ ศรีสวัสด์ิ
62043010830 นางสาวสุทธาทิพย� ฤทธิมงคล
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62043010831 นางสาวจิราภรณ� โชติบุตร
62043010832 นางสาวณัฏนภา ปลั่งดี
62043010833 นางสาวชาลินี ขุนชู
62043010834 นางสาวชัญญานุช ดัชถุยาวัตร
62043010835 นายพงษ�ศักด์ิ ยอแซ
62043010836 นางสาวสลิลทิพย� ลีลาน9อย
62043010837 นายจักริน แซ<ป`Oง
62043010838 นางสาววิภา สอนส<งกลิ่น
62043010839 นายนฤพันธ� ทวีสุข
62043010840 นางภาสินี สายแปง
62043010841 นางสาวดวงพร เหล็กกล9า
62043010842 นางสาวนินาท แซ<ว้ือ
62043010843 นางสาวสุรีพร กิจประสงค�
62043010844 นางสาววรัญญา คชาโภชน�
62043010845 นางสาวสกาวเดือน พันธรักษ�
62043010846 นางสุทธิตรา ติณศิริ
62043010847 นางสาวกนกรัตน� พัดสอน
62043010848 นางสาวอุษณีย� เจริญสกุล
62043010849 นางสาวอัณณ�ณิชา จันทร�ทอง
62043010850 นางสาวสุวรรณภา รุ<งแจ9ง
62043010851 นางสาวจุฑามาศ นักสัตย�
62043010852 นางสาวสุภัสสร มณีพร9าว
62043010853 นางช<อทิพย� ณ ถลาง
62043010854 นางสาวภัทรินญา แสนกรุณา
62043010855 นางสาววรรณิกา เก<งกล9า
62043010856 นายกฤษฎา ภัทรธนากร
62043010857 นางสาวยุวดี เพ็ชร�เดชา
62043010858 นายปรเมศร� ช<วยโสม
62043010859 นางสาวกวีกานต� กูลแก9ว
62043010860 นายพงศกรณ� กองแก9ว
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62043010861 นางสาวปริยาภรณ� ศิริภัย
62043010862 นางสาวกัญย�ธิมล ทองฉาย
62043010863 นางสาวอรวรรณ โพธ์ิชัยแสน
62043010864 นางสาวนริศา จารุตันต์ิ
62043010865 นายธนวัฒน� ไกรกุล
62043010866 นางสาวชลาลัย สุวรรณประเวก
62043010867 นายสุนทร โกตน
62043010868 นางสาววรวรรณ โพธ์ิทอง
62043010869 นางสาวสุดารัตน� ก9อนจันทร�เทศ
62043010870 นางสาวฮามีดะฮ� สง<าดํา
62043010871 นางสาวสิริโสภา แก9วรุ<งเรือง
62043010872 นางสาวศุภกานต� ลักษณะอําพร
62043010873 นางสาวสุดารัตน� ละม9าย
62043010874 ว<าที่ร9อยตรีหญิงทัศนีย� อินกุณา
62043010875 นางสาวจุฑามาส คําหอม
62043010876 นายไกรศร ศรีกุลนิภา
62043010877 นายชัยวัฒน� โชครุ<ง
62043010878 นางสาวบงกชพร จะเชิญรัมย�
62043010879 นางสาวพัชรี กรุดน9อย
62043010880 นางสาวกนิษฐา สุขีโมกข�
62043010881 นางสาวฐิติมา ตันประดิษฐ
62043010882 นางสาวพรพิสุทธ์ิ ประสานทวีผล
62043010883 นางสาวนันทกานต� หงษ�ทอง
62043010884 นางสาวณัฐวดี นิ่มเจริญ
62043010885 นายวีรชน บุญส<ง
62043010886 นางสาวณัฐกฤตา ทวีบุญ
62043010887 นายอํานาจ ฝากกาย
62043010888 นางสาวพิชญานิน จันทร�แพง
62043010889 นายทวีศักด์ิ หนูแก9ว
62043010890 นางสาวขนิษฐา หอมแดง
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62043010891 นายกรินทร� หุนารัตน�
62043010892 นางสาวศุภรดา หมอยาดี
62043010893 นางสาวธมล หมวดวัด
62043010894 ว<าที่ร9อยตรีหญิงสุภาภรณ� ฟ3กขาว
62043010895 นางสาวอารีวรรณ นาคดํา
62043010896 นายกษิด์ิเดช แก9วเนียม
62043010897 นางสาวสาวิตรี จ่ันเจริญ
62043010898 นางสาวอมรรัตน� อนุรักษ�โกศล
62043010899 นายอิทธิชัย ฉันทวิเศษกุล
62043010900 นางสาวศศิร�อร ธนูมาศ
62043010901 นางสาวอนัญญา ทิพชัย
62043010902 นายเกริกเกียรติ บํารุงสุข
62043010903 นางสาวเกษติยา สมแพง
62043010904 นางสาววิชุดา กมลอมรบุตร
62043010905 นายเฉลิมพล สวัสด์ิรัมย�
62043010906 นางสาววิภาวี มีภูมิรู9
62043010907 นางสาวพิมพร จันทร�กลาง
62043010908 นายก<อพงศ� เบญจมานันท�
62043010909 นางสาวเกวลี ปทุมานนท�
62043010910 นางสาวชนม�ณนันท� กองตา
62043010911 นายอดิศักด์ิ ปวงประชัง
62043010912 นางสาวจิรสุดา น9อยแสง
62043010913 นางสาวสุวรรณรัตน� ยาวงษ�
62043010914 นางวันเพ็ญ เมืองจินดา
62043010915 นางสาวกันตาพิชญ� นิธิธนโรจน�
62043010916 นางสาวนันท�นภัส เลิศล้ํา
62043010917 นางสาวนิภา โกมนวานิช
62043010918 นางสาวเบญญาภา ประทุมวัลย�
62043010919 นางสาวณัฐกานต� เกิดพร
62043010920 นางสาวฐิติพร ภักดีวิโรจน�
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62043010921 สิบเอกบุรินทร� จันทร�แก9ว
62043010922 นางสาวอนัญลักษณ� เย่ือใย
62043010923 นางสาวหัสยา พรหมเจริญ
62043010924 นางสาวสุพัตรา ทนุการ
62043010925 นางสาวทิพวรรณ ทรัพย�เรือง
62043010926 นายสมศักด์ิ ขอผึ่งกลาง
62043010927 นางสาวมณีรัตน� ใจดี
62043010928 นางสาวเวนิกา สีลาเก่ิง
62043010929 นายธนวัฒน� แสนวรกิจ
62043010930 นางสาวปพิชญา เกิดอยู<
62043010931 นางสาวจิตรประภา พุทธเจริญ
62043010932 นางสาวรัชพร พิสุทธิพงษ�
62043010933 นางสาวสาลินี หิรัญ
62043010934 นางสาวณฤชล ฤทธิบันลือ
62043010935 นางสาวรุ<งอรทัย ฤทธิสิงห�
62043010936 นางสาวภัทรา เกิดสมนึก
62043010937 นางสาวอรอนงค� หวลอารมณ�
62043010938 นางสาวนันทิกา ศิริเงิน
62043010939 นายศิวกร คําทอง
62043010940 นางสาวอัญศิริ อ9วนสูงยาง
62043010941 นางสาวเบนาซี นิยมเดชา
62043010942 นางสาวอนุศรา สัยเกตุ
62043010943 นายกิตติพร มีสิทธ์ิ
62043010944 นายณัฐพล กองศักดา
62043010945 นายธนพล โตNะหมัน
62043010946 นางสาวสกุณา พันเลิศจํานรรจ�
62043010947 นางสาวนิชนันท� สวนสรา
62043010948 นางสาวกฤษณา ชูบาล
62043010949 นายวีรภัทร มะลิขาว
62043010950 นางสาวชลิดา ก่ิงก<อจันทร�
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62043010951 นางสาวสมฤทัย แสนสุข
62043010952 นางสาวจุฑารัตน� ชูส<งแสง
62043010953 นางสาวกมลณิตย� สาพันธ�ชัยชนะ
62043010954 นางสาวสุดารัตน� จันทร�แถม
62043010955 นายอภิเชษฐ เถ่ือนเครือวัลย�
62043010956 นางสาวพูลทรัพย� พลอยนิล
62043010957 นางสาวผกามาส เหมหิรัญ
62043010958 นายจักรพงศ� แก9วกาญจนเศรษฐ�
62043010959 นางสาวนวลพรรณ อินทรประเสริฐ
62043010960 นายรัชเดช แก9วเพ็ง
62043010961 นางสาวสุชาดา เรืองศาสตร
62043010962 นายอัครพัฒน� สระแก9ว
62043010963 นางสาวนงลักษณ� หมายปDดกลาง
62043010964 นายณัฐชัย ผาผ<อง
62043010965 นางสาวสุธีรัตน� หงษ�ทอง
62043010966 นางสาวจิราพรรณ ทนเสถียร
62043010967 นางสาวธัญญารัตน� ผลศิริ
62043010968 นายภาคภูมิ ทวีพูล
62043010969 นางสาวรัชนีกร บูรณสรรพสิทธ์ิ
62043010970 นายพนมกร นกน9อย
62043010971 นางสาวสุภาพร เหมพรม
62043010972 นางสาวณราพร คําพ่ึง
62043010973 นางอัจฉรา ลบศรี
62043010974 นายวิภาส สกุลภาพนิมิต
62043010975 นายศักดิเมธ ขจรฤทธ์ิเดช
62043010976 นางสาวจุภาพร จันทา
62043010977 นายวีระพล อวนศรี
62043010978 นางสาวเบญจมาศ ธรรมมาศักด์ิ
62043010979 นายสุรเชษฐ� ชมเงิน
62043010980 นางสาววัลพร นพพวง
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62043010981 นางสาวปนัดดา งามขํา
62043010982 นางสาววิมล ฉิมทัด
62043010983 นายศิรเศรษฐ� ดุลยากร
62043010984 นางสาวพนิดา ชาญวิจิตร
62043010985 นายธนเวช อุตมวาทิน
62043010986 นายเอกสิทธ์ิ แก9วสนธ์ิ
62043010987 นางสาวรุจิดา หมอยา
62043010988 นางสาวสุพัดตรา ไหมทอง
62043010989 นางสาวลีลาวดี เหงียบกุล
62043010990 นางสาวศิวารยา หัสดี
62043010991 นางสาวสิริจิรกุล เลิศวสุธันย�
62043010992 นางสาวพรสินี สมบรรณ�
62043010993 นางสาวมาลีวัลย� สะและหมัด
62043010994 นางสาวสุวรรณา ทรัพย�สมบัติ
62043010995 นางสาวศิริพร ดวงคีรี
62043010996 นางสาวศิวิภา ท9าววงค�
62043010997 นางสาวนัฐติยาพร นุพพล
62043010998 นายชลัฐ รุจเตชิดา
62043010999 นางสาวณิชาภัทร บรรเรืองทอง
62043011000 นายเมธาวี เฉลยทิศ
62043011001 นางสาววีณากร แสงสุข
62043011002 นายปรายมนัส บุญมาเลิศ
62043011003 นายภานุพงศ� ย้ิมเขียว
62043011004 นายธรรมชาติ พลรักษ�
62043011005 นางสาวกิตติยาพร นิยมชอบ
62043011006 นางสาวมิณฑ�ตรา สุรัตนะ
62043011007 นางสาวณัฐกุล คําสุข
62043011008 นางสาวอรวิจิตร� ควนวิไล
62043011009 นางสาวศุภมณฑา ไวยเจริญกุล
62043011010 นางสาวธนิดา ศรประสิทธ์ิ
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62043011011 นางสาวจุฑามาศ ศรีบุญโสม
62043011012 นางสาวสุภาพร สินสุข
62043011013 นางสาวแกมกาญจน� บุญเกิด
62043011014 นางสาวบัณฑิตา จันดีทม
62043011015 นางสาวอมรรัตน� ดีหลาย
62043011016 นางสาวพีรดา กัญญาพันธ�
62043011017 นางสาวตุลยา มูฮําหมัดโน
62043011018 นางคําพลอย สุนทรศารทูล
62043011019 นางสาวพัฒธิญาณี ศรีรักษา
62043011020 นางสาวกนกวรรณ วงษ�มาก
62043011021 นางสาวอรทัย ไปเจอะ
62043011022 นางสาวปริศนา เวียงย<างกุ9ง
62043011023 นางสาวสุดารัตน� กันแก9ว
62043011024 นางสาวนภศร มากกาญจนกุล
62043011025 นางสาวณิศรา เผด็จศึก
62043011026 นางสาวศิริพร สุภาพันธ�
62043011027 นายพิรายุทธ เสือพริก
62043011028 นางสาวหยาดพิรุณ มินฮายีนุด
62043011029 นางสาวจิราภรณ� จันทร�เกิด
62043011030 นางสาววรรณรัตน� ลักษณะโภคิน
62043011031 นางสาวสุจิณณา ทรารมย�
62043011032 นายกฤษฎากร ล<วงลือ
62043011033 นางสาวศุภรดา เฉลยศิลปX
62043011034 นางสาวกมลพรรณ บัวศรี
62043011035 นางสาววิมาลา วิเชียรเลิศ
62043011036 ว<าที่ ร.ต.หญิงเพชรอุไร สุขสมบูรณ�วงศ�
62043011037 นายนพพล คิมประโคน
62043011038 นางสาวชวัลพร บุญเกิด
62043011039 นายโอมา มีระมาน
62043011040 นายภานุวัฒน� แสงจันดา
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62043011041 นายป3ณณวัฒน� อิศราพันธ�พิสิษฐ�
62043011042 นายคมสัน พรมยาบล
62043011043 นางสาวปุยฝMาย คุ<ยสาหร<าย
62043011044 นางสาวเกตุสุนีย� แสงสี
62043011045 นางสาวอารียา เหล็กศิริ
62043011046 นางสาวสรียา บุบผาสวรรค�
62043011047 นางสาวปรียานุช หวังถาวร
62043011048 นางสาวกมลชนก คุณพระมา
62043011049 นางสาววรนุช เอี่ยมอินทร�
62043011050 นางสาวฐิติมา จันทร�ประดิษฐ�
62043011051 นางสาวปDยาภัสร� พรมมา
62043011052 นายนิมิต ภู<ระหงษ�
62043011053 นางสาวสุนิสา ชูบัวแก9ว
62043011054 นายกรณรินทร� สร9อยมี
62043011055 นางสาวนภา อารีย�
62043011056 นายบุลากร ชื่นตา
62043011057 นายรัชพงศ� มัยตรีเดช
62043011058 นางสาวศศิธร วีสม
62043011059 นายณัฐิวุฒิ มีสมบัติ
62043011060 นางสาววรรณศิริ ประสีพัฒน�
62043011061 นางสาวพงษ�สุดา ชาญวิชัยพจน�
62043011062 นางสาวพรสุดา จันทร�กระจ<าง
62043011063 นางสาวหทัยทิพย� กร<ายเพียร
62043011064 นายวรพล สอนสุข
62043011065 นางสาวจิราภรณ� สุวรรณคํา
62043011066 นางสาวศิริวรรณ เสนาพล
62043011067 นายกาจปกรณ� นิลอรุณ
62043011068 นางสาวทิพวรรณ ใจฉลาด
62043011069 นางสาวพัชชาภา เวชวงษ�
62043011070 นายกฤษฎ์ิ วงศ�พันธุ�
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62043011071 นายสิทธิชาติ สุชาติ
62043011072 นางสาวอนุสยา อุ<นอนงค�
62043011073 นางสาวศศิวรรณ เงาแก9ว
62043011074 นางสาวพรไพริน คําสวัสด์ิ
62043011075 นางสาวจันทร�นภา บุญจันทร�
62043011076 นางสาวอาภาภรณ� นาคภักดี
62043011077 นายนิติกร กายะเสนา
62043011078 นางสาวอิทธิพร อดออม
62043011079 นายศักด์ิกาญ ศรีพยัคฆ�
62043011080 นางสาววิธิญญา วัฒนรัฐกําธร
62043011081 นางสาววงศ�ผกา ก่ิงวงษา
62043011082 สิบเอกสุนทร จิตกลาง
62043011083 นางสาวปารมี ดุษฎี
62043011084 นางจินตนา ยะแสง
62043011085 นางเปรมวดี ปานทิพย�
62043011086 นางสาวภัทรวดี มีชัย
62043011087 นางสาวรุ<งจิตร อารีรอบ
62043011088 นางสาวอรวรรณ� เนาเพ็ชร
62043011089 นางสาวอนุสรา นันตะโภค
62043011090 นายนรสิทธะ พยัตติกุล
62043011091 นางสาวจุรี ทับทิมทอง
62043011092 นางทรงลักษณ� ลําพุทธา
62043011093 นางสาวรุ<งนภา ชูชื่น
62043011094 นางสาวประกายดาว ผิวผ<อง
62043011095 นายณัฐนันท� เจริญศิริ
62043011096 นางนันท�นภัส พูลสวัสด์ิ
62043011097 นางสาววิศณี มีพืชน�
62043011098 นายศราวิน ป3Oนรัศมี
62043011099 นายทศพร กิริยา
62043011100 นางสาวปDยฉัตร บุตรน้ําเพ็ชร�
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62043011101 นายธนินท� อินทรมณี
62043011102 นายกฤตเมธ มงคลชัยอรัญญา
62043011103 นางสาวเพชรรัตน� ชื่นอารมย�
62043011104 นางสาวปารชญา ทองเชื้อ
62043011105 นางสาวสกุณา ดีทํามา
62043011106 นางสาวภารดา ดวงรัตน�
62043011107 นางสาวอินทุอร พุทธรัตน�
62043011108 นายอิลฮัม สาแม
62043011109 นายนรเศรษฐ� พุ<มชูแสง
62043011110 นายฉัตรชัย ไข<แก9ว
62043011111 ว<าที่ร9อยตรีอานนท� นันทฤชัย
62043011112 นางสาวชลัยรัตน� ฮวดสวาสด์ิ
62043011113 นางสาววิชชุณี อินรุณ
62043011114 นางสาวกันตา คล9ายพุฒ
62043011115 นายมงคล เกษามูล
62043011116 นายภคพงศ� เครืออ9น
62043011117 นางสาวอัญชิสา พินธุวัฒน�
62043011118 นางสาวนันทิยา ลิ้มภักดี
62043011119 นายพรเทพ ชํานาญกิจ
62043011120 นายปริญญา ทิพย�สุขุม
62043011121 นางสาวศิรินันท� ใจเสาร�ดี
62043011122 นางสาวขนิษฐนันท� ชานอก
62043011123 นางสาวณัฐภรณ� ปMอเครือ
62043011124 นางสาวสลักจิต สืบจากลี
62043011125 นางสาวชลธิชา ขยันสลุง
62043011126 นางสาวณัฐณิชา โกตุม
62043011127 นางสาวพิชญา คะเณย�
62043011128 นางพัทธ�ธีรา พฤฒาสัจธรรม
62043011129 นางสาวสริดา บัวทอง
62043011130 นางสาวมาลินี ชัยนิธิกรรณ
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62043011131 นางสาวณัฏฐนิช อุไรรักษ�
62043011132 นางสาวสุนันทา พ่ึงอิ่ม
62043011133 นางสาวประกายแก9ว ภูคาม
62043011134 นางสาวนวลอนงค� วรสุทธ์ิ
62043011135 นางสาวจุฑารัตน� นงค�จิตร�
62043011136 นางสาวสายสุรีย� ทิพย�สีราช
62043011137 นายนพนัฐ วงศ�ปDนตา
62043011138 นางฐิติพร พูลมา
62043011139 นางสาวเกศนภาพร จันทร�ธรรม
62043011140 นางสาวจิราภรณ� มัธยัสถ�สุข
62043011141 นางสาวธันย�จิรกานต� สมบูรณ�ดี
62043011142 นางสาววนัสนันท� อะหมัดตอเฮต
62043011143 นายปาณเดชา ทิพากรชัชวาล
62043011144 นางสาวพัชรพร บุตุธรรม
62043011145 นายฤทธิชัย คงบุรินทร�
62043011146 นางสาวเนตรนภา โสภา
62043011147 นางสาวพลอยพรรณ จันสมดี
62043011148 นายพิสิร ตะโกพร
62043011149 นายกําพล ศิริจันทร�
62043011150 นายอภิสิทธ์ิ เนื่องแก9ว
62043011151 นางสาวรจนพรรณ จันมา
62043011152 นายธัชชัย หนูทอง
62043011153 นางสาวจันทร�ทิพย� กีรติกรพิพัฒน�
62043011154 นางสาวปDยนันท� ชัยวิทยาอัมพร
62043011155 นางสาวเสาวณี สุริยกมลทิพย�
62043011156 นางสาวนพรัตน� จรุงกัน
62043011157 นางสาวปาริฉัตร อินทรศักด์ิ
62043011158 นางสาวจรรยพร พินิจวงศ�
62043011159 นางสาวอรทัย ทรัพย�ช<วย
62043011160 นางสาวทัศนัยต� โพธ์ิบางหวาย
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62043011161 นางสาวปุณยนุช ชินจักร
62043011162 นางสาวสุพรรณี เอมอ<อน
62043011163 นางสาวธนภร หาญชัยวัฒน�
62043011164 นางสาวนภัสสร โกมล
62043011165 นางสาวสุภาวดี ตะเคียนซก
62043011166 นางสาวอุมารินทร� สมโภชน�
62043011167 นายพรชัย พันธ�มุง
62043011168 นายธนภาค ธัญสหวิภา
62043011169 นางสาววันทนีย� เลิศบุญการกิจ
62043011170 นางจิราพร อิสระเสนารักษ�
62043011171 นางสาวณัฐกานต� สมบูรณ�อนุกูล
62043011172 นายปธานิน โชติวงษ�
62043011173 นางสาวศศินิภา โอสถานนท�
62043011174 นางสาวณัฐญาภรณ� เชียงทา
62043011175 นางสาวอําภา หวังสาสุข
62043011176 นายณัฐพล วงศ�กาญจนะ
62043011177 นายเกียรติพงษ� ภูมิค9า
62043011178 นางสาวสุดารัตน� หมุดลิหมัน
62043011179 นายณัฐวัส อุบลรัตน�
62043011180 นางพรรณปพร ยวงสมวงศ�
62043011181 นางสาวปริชาต แก9ววิชิต
62043011182 นางสาวณัฐกานต� หลําผาสุข
62043011183 นางสาวติญากานต� ศิริมงคล
62043011184 นางสาววิภารัตน� จันแจ<ม
62043011185 นางสาวภัสรา เวียงอินทร�
62043011186 นายนพฤทธ์ิ ช<างคิด
62043011187 นางสาวช<อผกา ทองย9อย
62043011188 นางสาวทิพยรัตน� สงวนชม
62043011189 นางสาวณัฐสุดา ตันฮะเส็ง
62043011190 นายไกรพล หนูมา

หน9า 373 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043011191 สิบเอกสุรัตน� บริบูรณ�
62043011192 นายธีระพล แก9วคําจันทร�
62043011193 นางสาวม่ิงลฎา ช<อหนองแสน
62043011194 นายภูวัต รอดไพบูลย�
62043011195 นางสาวมัลลิกา สอดสี
62043011196 นายจาตุรงค� หมอกเมฆ
62043011197 นางสาวดลนภัส ประดับนิล
62043011198 นางสาวอัญชลี เพียโคตร
62043011199 นายจักรกฤษณ� คล9ายวิมุติ
62043011200 นางสาวเยาวนาถ อายุวัฒน�
62043011201 นางสาวเกียรติสุดา ป3ดไธสง
62043011202 นางสาวขนิษฐา รุ<งหัวไผ<
62043011203 นายวิรุฬห� แก9วยองผาง
62043011204 นายพัศ อิสราโภคิน
62043011205 นางสาวธนพร ทองล9น
62043011206 นายธนวิทย� เนียมเจริญ
62043011207 นางสาวชุติญา เกิดสาย
62043011208 นางสาวหทัยชนก แตงเผือก
62043011209 นางสาวอนุศรา ธรรมสุรีย�
62043011210 นายวัชระ ตรีคงคา
62043011211 นางสาวบุสริน สวรรค�ณภูมิ
62043011212 นางสาวสร9อยมุก คําภูเวียง
62043011213 นายประพล เตมิยานนท�
62043011214 นายจิรวงศ� คําแหง
62043011215 นายฐาณิดา เล็ดลอด
62043011216 นางสาวสลักจิตร เสมอใจ
62043011217 นางสาวชนิสา อึ่งแดง
62043011218 นายชญานนท� บริบูรณ�ทรัพย�
62043011219 นายภูวดล กันสีนวล
62043011220 นายเจษฎา รุ<งฤดีชัยมงคล
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62043011221 นางสาวสุภัสสร ภูจัตตุ
62043011222 นางสาวจันทร�เพ็ญ ยุ9มจัตุรัส
62043011223 นางสาวพรสุดา สีดาคํา
62043011224 นางสาวมาวิสา สุขพุ<ม
62043011225 นางสาวอนัญญา เจียรสิงหกุล
62043011226 นางสาวอารีรัตน� บรรลือทรัพย�
62043011227 นางสาวชลธิชา ทิพย�น9อยสง<า
62043011228 นางสาวดาวพระศุกร� ปานเจริญ
62043011229 นางสาวนภิศา สามัคคีมิตร
62043011230 นางสาวชาลิสา สุวรรณ
62043011231 นางสาววันทนา อินทร�ปรางค�
62043011232 นางสาวนาวินดา สิงห�โค
62043011233 นางสาวนิโลบล บุญเรือง
62043011234 นายนิติรักษ� ภวภูตานนท�
62043011235 นางสาวมณีรัตน� พงษ�โต
62043011236 นางสาวศตพร เพ็งกระจ<าง
62043011237 นางสาวพิชฎา ศิริมังกร
62043011238 นางสาวสุชัญญา มิลาวรรณ
62043011239 นางสาวคอซีหยNะ แมฮะ
62043011240 นายประภวิษณุ� ธิการ
62043011241 นายปDยะณัฐ สุรทรัพย�
62043011242 นางสาวอุทุมพร สุขสวัสด์ิ
62043011243 นางสาวนัยนา พงษ�เพ็ญสวัสด์ิ
62043011244 นายธนวัฒน� นามโสวรรณ
62043011245 นางสาวเฟVOองลัดดา เมหิ
62043011246 จ<าอากาศโทเมธา ผลาหาร
62043011247 นางสาวปรียนุช ดวงเพชร
62043011248 นางสาวทิพวรรณ เกิดฤทธ์ิ
62043011249 นางสาวขนิษฐา ทาดวงตา
62043011250 นางสาวธมลวรรณ กาญจนเรืองกิต
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62043011251 นางสาวภัทรภร อินทร�ใหญ<
62043011252 นายเจตพล อําพันกาญจน�
62043011253 นางสาวปรรณยมลฑ�ณ สิริสมุทรสาร
62043011254 นางสาวพรไพลิน กล9าวิกรณ�
62043011255 นางสาวฐิติรัตน� วงสามารถ
62043011256 นางสาวอัจฉรา เพราะประโคน
62043011257 นายพลรบ ณ อุบล
62043011258 นายจามอญ บุญยัง
62043011259 นางสาวจิตติยา ไชยราช
62043011260 นางสาวอาทิติกาล สุยคู
62043011261 นางสาววิมลรัตน� ภักดีพรหมมา
62043011262 นายดุสิต แสงเดือน
62043011263 นางสาวนัทมน ชาญณรงค�
62043011264 นางสาวแพรว คะวิลัย
62043011265 นางสาวศิโรรัตน� สาลีงาม
62043011266 นางสาวกาญจนา คชเลิศ
62043011267 นางสาวปาจรีย� ปDOนเกตุ
62043011268 นางสาวศิริวรรณ ประทุมวงศ�
62043011269 นายชยพล ศิวะเศรษฐี
62043011270 นางสาวทัศนันท� ชาชุมพร
62043011271 นายวสันต� จันทร�มา
62043011272 นายปรีชพนธ� ชัยจํา
62043011273 นางสาวพนิดา ทุมสอน
62043011274 นายวรวิทย� พูลขวัญ
62043011275 นางสาวอภิญญา ป3Wนเงิน
62043011276 นางสาววิภาวดี นพสมบูรณ�
62043011277 นายจีรพงษ� สงแทน
62043011278 นางสาววิชุดา ชนะพงศ�
62043011279 นายอพิชิตร แสนมนตรี
62043011280 นางสาวลินดา พุฒนาค
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62043011281 นางสาวสุมลทิพย� อ่ําบุญธรรม
62043011282 นางสาววราภรณ� วงศ�คํามา
62043011283 นางสาวดารินทร� ม<วงพา
62043011284 นางสาวชลลดา บุญวิเศษ
62043011285 นางสาวมัธนา สิงห�ทอง
62043011286 นายองอาจ โตอาจ
62043011287 นางสาวอาทิตยา ลีลานันทวงศ�
62043011288 นายชัยรัตน� จิระสกุลไทย
62043011289 นางสาวภาริษา มาฤทธ์ิ
62043011290 นางสาวเกณิกา แซ<เจNว
62043011291 นางสาวณัฐกาญจน� ราชแสนชาญ
62043011292 นางสาวสุธินี สิริเชี่ยวสกุล
62043011293 นางสาวปฐมาวดี หม่ืนทา
62043011294 นายฤทธิกร อรุณแสงสด
62043011295 นางสาวศมนวรรณ ชั้นประเสริฐ
62043011296 ว<าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต� หนูเสริม
62043011297 นางสาวทวีพร อยู<เปลา
62043011298 นางสาวป3ทมา ศรีสุธรรม
62043011299 นางสาวสุชาดา ทันใจ
62043011300 นางสาวสุวพิชชา พิษณุพงควิชชา
62043011301 นายธนดล จันทร�เจริญ
62043011302 นางสาววิภาพร ขุ<มด9วง
62043011303 นางสาววิชชุดา ทองทะนา
62043011304 นายจักรกริช จันทร�งาม
62043011305 นางสาวอโรฌา แสงโฮ<ง
62043011306 นางสาวสุนันทา งามเชย
62043011307 นางสาวอลิศษา เจริญจิตร�
62043011308 นางสาวศิริรัตน� นันทจิตร
62043011309 นางสาวกุลธิดา บุตรสุริย�
62043011310 นางสาวปนิตา สิงหพันธ�
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62043011311 นางสาวธวัลณัฐ สามัคคี
62043011312 นางสาวนรินทร� รัตนเลิศ
62043011313 นางสาวอัจฉราภรณ� ไวว<อง
62043011314 นางช<อฟMา นิ่มมณีรัตน�
62043011315 นางสาวณัฎฐา เสง่ียมพงษ�
62043011316 นายธนชัย ลานุสัตย�
62043011317 นางสาวสุมณฑา บู<ศรี
62043011318 นางสาวปุณยนุช สมสกุล
62043011319 นายสรชย นาเม็ง
62043011320 นางสาวนริศรา ขาวเรือง
62043011321 นายพงศธร ปานงาม
62043011322 นายธนัช มงคลพณิช
62043011323 นางจุไรรัตน� อ่ําเฮง
62043011324 นางสาวยุวดี ศรีทองสุข
62043011325 นางสาวเมธาวี บัวชุม
62043011326 ว<าที่ร9อยตรีนราทิตย� จิตพิทักษ�
62043011327 นางสาวสุพัตรา วรนาม
62043011328 นางสาววรรณิดา ลาเจริญ
62043011329 นางสาวบุญญาพร โตสารเดช
62043011330 นายอัครพนธ� เสาร�สวัสด์ิศรี
62043011331 นายมงคล นิ่มประเสริฐ
62043011332 นางสาวสุนิสา บุญฉิม
62043011333 นางสาวสุวรรณา สีเสนซุย
62043011334 นางสาวนนท�ทรียา เติมธีรพรพิมล
62043011335 นางสาวลําดวน บุญส<ง
62043011336 นายเลื่อง ภัทรนาคเรือง
62043011337 นางสาวนัฐยาศร บุริวัน
62043011338 นางสาวรุจิษยา เตียตระกูล
62043011339 นางสาวศุลีพร พรมศรี
62043011340 นางสาวกนกพร เข็มทอง
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62043011341 นายธนากร ชื่นคุ9ม
62043011342 นายปวีณ พิไสย
62043011343 นางสาวคชาภรณ� บุญป3น
62043011344 นางสาวภัทราวดี ศิริวงษ�
62043011345 นายปฏิภาณ ขาวจิตร
62043011346 นายเพชรมณี บอมโคตร
62043011347 นางสาวอรวรรณ แก9วเขียว
62043011348 นางสาวขวัญเรือน จันดา
62043011349 นางสาวเพ็ญพิชชา สุป3นทัง
62043011350 นางสาวภัทรา เสียงใส
62043011351 นายสราวุธ พิมพ�เงิน
62043011352 นางสาวธัญวรัตน� จงดี
62043011353 นายศุภชัย มุ<งรวยกลาง
62043011354 นายกษิดิศ อัคโกศล
62043011355 นางสาวพรปวีณ� รัตนพันธุ�
62043011356 นายราชัน ไชยพิณ
62043011357 นางสาวอัญมณี บุญธรรม
62043011358 นายกาลวิน แก<นตะเคียน
62043011359 นางสาวปรินันท� ไทยโส
62043011360 นางสาวณัชชา สถานพงษ�
62043011361 นายชนสิษฎ� มรรยาทอ<อน
62043011362 นางสาวมัทนียา ปDOนทอง
62043011363 นางสาวประภาพร สมประสงค�
62043011364 นายนุชา ราซิดี
62043011365 นายกัมพล กอสุวรรณศิริ
62043011366 นายสุพจน� สุขสมงาม
62043011367 นางสาวเบญจวรรณ ดาวเศษ
62043011368 นางสาวจุฑารัตน� บัวหอม
62043011369 นายอัคริษฏ� โสนารถ
62043011370 นายสุทธิศักด์ิ สิมลา
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62043011371 นายกรกช กัณฑ�โรจน�
62043011372 นายนราวุฒิ สุวรรณวัฒน�
62043011373 นางสาวอชิรญาภา เกตุวัน
62043011374 นายอนุรักษ� มีม9วน
62043011375 นางสาวนัซนีน เจริญศรี
62043011376 นายพศิณ จุ9ยศุขะ
62043011377 นางสาววราภรณ� ทองพุ<ม
62043011378 นางสาวจุฑาทิพย� เปล<งผิว
62043011379 นางศุภาพัทธ� นันทเสน
62043011380 นางสาวสาวินีย� โตงาม
62043011381 นางสาวสตรีรัตน� สงสวัสด์ิ
62043011382 นายฐิติกร สุดหนองบัว
62043011383 นางสาวชฑาวรรณ แสงสุข
62043011384 นายชัยณรงค� ศรีนางแย9ม
62043011385 นายเกียรติศักด์ิ จํานงค�จิตร
62043011386 นางสาวอมรรัตน� เที่ยงธรรม
62043011387 นายพิชิต ประจงกร
62043011388 นางสาวทิพวรรณ เคนสมศรี
62043011389 นายภูธเรศ ทองประทีป
62043011390 นางสาววนิดา รัตโน
62043011391 นางสาวอภิญญา ศรีนาม
62043011392 นายภาคภูมิ ยุระทาย
62043011393 นางสาวอาทิตยา จันสอน
62043011394 นางสาวนภสร เหล<าสุข
62043011395 นางสาววนัฐศนันทร� อินทร�จันดา
62043011396 นางสาวรัตนาภรณ� กัลยาประสิทธ์ิ
62043011397 นายสันติสุข นิ่มอนงค�
62043011398 นางสาวสุชานันท� ภิญญมุขสาพงศ�
62043011399 นางสาวปารมี รงคะประยูร
62043011400 นายสุริยา ล้ําเลิศ
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62043011401 นางสาวสิรชญา เจริญสุข
62043011402 นางสาวเพ็ญผกามาศ นพโสภณ
62043011403 ว<าที่รตหญิงธิดา รักจิตร�
62043011404 นางสาวเอมมิกา ภูษี
62043011405 นางสาวสมจิตร ประชาราษฎร�
62043011406 นางสาวเกตุแก9ว พลายงาม
62043011407 นางสาวณิชารัศม์ิ เปTOยมทรัพย�
62043011408 นายเมธสิทธ์ิ สุขช<วย
62043011409 นางสาวจิรภา วันทานะ
62043011410 นางสาวธนาพร จรลี
62043011411 นางสาวนภาพร เจริญสุข
62043011412 นางสาวนิภาพรรณ จันทรอด
62043011413 นางสาวแพรวนภา บัวหลวง
62043011414 นายวรภัทร สัตย�ซ่ือ
62043011415 นายแทนไท สะราคํา
62043011416 นายสุจินต� สิทธิวิภัทร
62043011417 นายปฏิยุทธ จตุรภัทร
62043011418 นางสาวอรอนงค� บุตรอินทร�
62043011419 นายยงยุทธ เนาวราช
62043011420 นางสาวสิริมาลย� ทองพูล
62043011421 นางสาวลีลาวัลย� นุ9ยบุตร
62043011422 นางสาวสลักจิต ไชยพลบาล
62043011423 นางสาวนริศรา มีแก9ว
62043011424 นางสาวจุฑามาศ แอบเงิน
62043011425 นายกิตติคุณ อินทะป3ญญา
62043011426 นางสาวทรรศน�วรรณ ทองอ<อน
62043011427 นางสาวกัลยา วัฒนะเวชศักด์ิ
62043011428 นางสาวนงลักษณ� ธารามุกข�
62043011429 นางสาวสุนทรี จิตจํา
62043011430 นายพีระพงษ� วรภัทร�ถิระกุล
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62043011431 นางสาวสุภาวรรณ� คําพันธ�
62043011432 นางอุษาวดี พรหมกระจ<าง
62043011433 นางสาวกุณณิศา เนียมสุ<น
62043011434 นางสาวรจนา มรรควิมาญ
62043011435 นายวิทวัส จิระดํารง
62043011436 นางสาวตุสิตาภรณ� บุญนาที
62043011437 นางสาวชนิษฐา ศรีระษา
62043011438 นางวรรณวนัฐ แสงป3ญญา
62043011439 นางสาวกนกพิชญ� ทัฬหิกรณ�
62043011440 นางสาวชนนิกานต� ฉวีทอง
62043011441 นางสาวกิตติญาณี ศรีนนท�
62043011442 นางสาวนันธพร ดาวล9อม
62043011443 นางสาววิไลวรรณ อัฒจักร�
62043011444 นายอภิศักด์ิ เลี้ยงรัตนชัยกุล
62043011445 นางสาวอุทุมรัตน� โพธ์ิอ่ํา
62043011446 นางสาวเบญจวรรณ อัตโน
62043011447 นางสาวธิดารัตน� รอดดี
62043011448 นายศุภชัย เรืองเดชสุวรรณ
62043011449 นายชัยธง พรมนิยม
62043011450 นางสาวสิริมา มานะเพียร
62043011451 นางสาวยุวดี นุ<มฤทธ์ิ
62043011452 นางสาวชิดชนก วัชรบูรพานันท�
62043011453 นางสาวภัทรพร นันทหิรัญ
62043011454 นายสุภมงคล ทะรักษา
62043011455 นางสาวกวินลักษณ� พงษ�สิงห�
62043011456 นางสาววารี สีดาคํา
62043011457 นางสาวพรรวี เฮงฉุน
62043011458 นางสาวสุพัตรา สวัสด์ิดารา
62043011459 นายชาญณัฏฐ� สนั่นเรืองศักด์ิ
62043011460 นางสาวขวัญใจ นิลอ<อน

หน9า 382 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043011461 นางสาวสุรีย�พร แสงอาวุธ
62043011462 นางสาววรรณิษา นรโภชน�
62043011463 นางวันเพ็ญ ภูช<างทอง
62043011464 นายอรรถพล เขียวแพร
62043011465 นางสาวทิพวรรณ ดวงวิไล
62043011466 นางสาวสุรภา อิ่มเอม
62043011467 นางสาวชนนี ขุนอาจ
62043011468 นายธนธัช สวัสด์ิคุ9ม
62043011469 นายพรเทพ ต้ังวรสกุล
62043011470 นายธงชัย มณีกรรณ
62043011471 นายภควัฒน� อินทะแสง
62043011472 นางสาวสุภาวดี สุรีย�พันธ�
62043011473 นายพงษ�สิทธ์ิ สีแก9ว
62043011474 นายณธีนนท� มากอิ่ม
62043011475 นายวัชระ รัตนขวัญเพชร
62043011476 นายพรภิรมย� ยอดบุญ
62043011477 นางสาวอรอนงค� อาจประโคน
62043011478 นางสาวสุกัญญา เวียงคํา
62043011479 นางสาวสุภาวดี สีลาบา
62043011480 นางสาวพัชมณฑ� ปรานต�พัทธนันท�
62043011481 นางสาววราภรณ� จูม่ัน
62043011482 นางสาววนาลี ทิ้งไธสง
62043011483 นางสาวปรียาคณิต ศิรินันทวกุล
62043011484 นางสาวปนิดา สนธิสาคร
62043011485 นางสาวณิชาภัทร ถาวร
62043011486 นางสาวมาริษา สุวรรณรัตน�
62043011487 นางสาวจุฬาลักษณ� กนกไตรรัตน�
62043011488 นางสาวอรุณี จําปTเจริญสุข
62043011489 นายนิติพงษ� ยานกาย
62043011490 นางสาวอัมมิกา ทรัพย�มาก
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62043011491 นางสาวจารียา พันสอาด
62043011492 นายมานิตย� กันทะวงค�
62043011493 นางสาวลลิตา ม<วงศรี
62043011494 นางสาวนนทยา กองเพ่ิมพูล
62043011495 นายปDยะพงษ� ซ่ือสัตย�
62043011496 นางสาวปDยะธิดา ด9วงหิรัญ
62043011497 นางสาวอมรา ภูผล
62043011498 นายศิรวิทย� สิทธิป3ญญา
62043011499 นายพัชรพงศ� ศรีพุ<ม
62043011500 นางสาวสโรชา ฟากวิลัย
62043011501 นายวัชรพงษ� อาดัม
62043011502 นางสาวนวรัตน� ตาดต<าย
62043011503 นางกัญชลิกา สีไหม
62043011504 นางสาวสิฑารัตน� แหลมทอง
62043011505 นางสาวศรีสกุล ย้ิมเนียม
62043011506 นางสาวยุพารัตน� บัวหอม
62043011507 นางสาวปนิตา สุขสอาด
62043011508 นางสาวสิริพร เทียนปD_วโรจน�
62043011509 นางสาวกรองกาญจน� ผาเจริญ
62043011510 นางสาวอรชา นกสกุล
62043011511 นางสาวศุภชญา คําใบ
62043011512 สิบเอกชาญศิริ พฤกษศรี
62043011513 นายศักด์ิชัย ลีฬหะพันธุ�
62043011514 นายกิตติชัย มีทอง
62043011515 นายยงค�เกียรติ วงศ�อินทร�
62043011516 นางสาววรลักษณ� พูลสวัสด์ิ
62043011517 นางสาวเชาวลีย� โคจรานุศาสน�
62043011518 นายชลประวิทย� เพียรภายลุน
62043011519 นางสาวนิตยา ร9อยทอง
62043011520 นายอํานวย สมพงค�
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62043011521 นายณัฐภัธ บิลยะพันธ�
62043011522 นายคําพอง โพธ์ิทอง
62043011523 นางสาวอรนิชา ทองหุล
62043011524 นางสาวพนิดา ทองทา
62043011525 นางสาวกิติยาพร แก9วกอง
62043011526 นางสาวฐิติมา ชูแก9ว
62043011527 นางสาวสุทธิลักษณ� ขว9างสาหัส
62043011528 นายณัฐวุธ สุทธิพันธุ�
62043011529 นายณรงค�ฤทธ์ิ คิดเหมาะ
62043011530 นางสาววลัยพร คงมี
62043011531 นางสาวภัควรา ทูคํามี
62043011532 นางสาวพาขวัญ หนูหริ่ง
62043011533 นางสาวอมลวรรณ โมทย�ประการ
62043011534 นางสาวอรอุมา มนทองหลาง
62043011535 นายสุทธานนท� วงษ�คําหาญ
62043011536 นางสาวเรวดี เหมหมัด
62043011537 นางสาวสายฝน ดิษฐเจริญ
62043011538 นายพิสิษฐ� ทรงสง<า
62043011539 นายนนทพงษ� แก9วธัญญานุกูล
62043011540 นางสาวสุปราณี อุดม
62043011541 นางสาวพัณณิน ปDงนา
62043011542 นางสาวภัสสร ยมพิมาย
62043011543 นายธัชชัย แก9วยศ
62043011544 นายเจนตวัน วัฒนธํารงค�
62043011545 นางสาวจันทร�เพ็ญ เถียรทองศรี
62043011546 นายจิรเดช จันทา
62043011547 นางสาวฟารีดา ทองประสิทธ์ิ
62043011548 นางสาวไอยวริญญ� สมร<าง
62043011549 นายวิพุธวรรธก� สุวรรณพันธ�
62043011550 นางสาวอธิตยา ทวีบุญ
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62043011551 นางสาวสุภาพร ศรีภูชน
62043011552 นายศรายุธ หมู<หม่ืนศรี
62043011553 นายณัฐพล แก9วดํา
62043011554 นางสาวแสงอาทิตย� เจียมจันทึก
62043011555 นายณรรฐพล อัครานนทสิทธ์ิ
62043011556 ว<าที่ ร.ต.เดชณรงค� ไชโย
62043011557 นางสาวโชติกา ทศมงคล
62043011558 นายอภิสิทธ์ิ ต้ังสกุลนุรักษ�
62043011559 นายพิชญ�พล คงนาน
62043011560 นางสาวนภัสวรรณ สําอางศิริ
62043011561 นายอรุณรัชช� ฮ<อกุ<ย
62043011562 นายอิสราษฎ� สังชะนา
62043011563 นายศุภทัต สุขสวัสด์ิ
62043011564 นางสาววิภาวรรณ แจ<มจํารัส
62043011565 นายชนันท� กองอ<อน
62043011566 นางสาวอัฉราพร ไชยมาก
62043011567 นางสาววรรณฉวี ศรีนาค
62043011568 นางสาวรักษ�สุดา เปล<งปลั่ง
62043011569 นางสาวชัชญาภา บุญชูวิทย�
62043011570 นางอริสา เชพพาร�ด
62043011571 นายกิตติพันธ� ธูปหอม
62043011572 นางสาวอโนทัย บัวแก9ว
62043011573 นางสาวอัจฉรา แก9วบัวดี
62043011574 นางสาวสุพรรษา พูลตา
62043011575 นายนิติวัฒน� ปรางค�ทอง
62043011576 นางสาวกาญจนา จันอิน
62043011577 นางสาวพีรดา เข็มทอง
62043011578 นายจักรพันธ� จันทมิฬ
62043011579 นายอํานาจ ตะกรุดเที่ยง
62043011580 นายสมบัติ โสสุด
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62043011581 นายอนุรักษ� ปะกําแหง
62043011582 นางสาวชนัญญ�ทิชา อินทประวัติ
62043011583 นายศุภชัย พัชนี
62043011584 นางสาวจินดา อนุศาสนนันท�
62043011585 นางสาวปภาวดี ม<วงเขาแดง
62043011586 น.ส.วีรวรรณ จอมทอง
62043011587 นางสาวสุกัญญา ครองสวัสด์ิ
62043011588 นางสาวขวัญฤดี ทันรังกา
62043011589 นางสาวสโรชา แสงอากาศ
62043011590 นางสาวพิชญา ผ<องโสภิส
62043011591 นางสาววรัญญา ม่ังจิตร�
62043011592 นายอมรชัย คงสุด
62043011593 นายทิวากร ชัยชนะ
62043011594 นางพิราวรรณ วงค�ตรี
62043011595 นางสาวสนทนา บุญประกอบ
62043011596 นางวิมลวรรณ ศิรินารถ
62043011597 นางสาวรัสวดี รักชื่อ
62043011598 นายภาณุเดช ศักด์ิวิจารณ�
62043011599 นางสาวนัทธมน เสาน9อย
62043011600 นางสาวสรัลนุช สุริยจันทร�
62043011601 นางสาวมนัสนันส� สําเร็จ
62043011602 นายเอกลักษณ� ชูชมชื่น
62043011603 นางสาวสรัญญา ตาเมืองมูล
62043011604 นางสาวมณฑิชา เรื่อศรีจันทร�
62043011605 ว<าที่ร9อยตรีหญิงสุภาภรณ� ยงกุล
62043011606 นางนงค�นุช วงษ�วาลจันทร�
62043011607 นางจิตติมา ภู<ชัย
62043011608 นางสาวกรกันยา นันตNะแก9ว
62043011609 นายชัยนาจ บุญบรรลุ
62043011610 นางสาวสุพิน กะรัมย�
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62043011611 นายเอกรินทร� ชื่นบาลเย็น
62043011612 นางสาวกฤติยา โกอุก
62043011613 นางสาวดวงกมล สมบูรณ�โชคดี
62043011614 นายศุภชัย โสมณะ
62043011615 นางสาวปรียานุช รัตนวิบูลพงศ�
62043011616 นายพงษ�นรินทร� พริพล
62043011617 นางสาวศิริรัตน� นุนาบี
62043011618 นางสาววิไล ศรีภูมิ
62043011619 นายกฤษดา ถวิลรักษ�
62043011620 นางบุษกร คล9ายเจริญสุข
62043011621 นางสาวชื่นจิต จริยโสภาคย�
62043011622 นายวรัญ\ู อินทร�หอม
62043011623 นางสาวณัฐชยา จินดามณี
62043011624 นางสาวพิมพ�พิชนา แก9วพิลา
62043011625 นางสาวซารีต9า สมุทรสารันต�
62043011626 นางยุวดี มูลนาค
62043011627 นายสุรศักด์ิ อ่ําศรี
62043011628 นางสาวสุนันทา หล<องคุ9ม
62043011629 นายปารินทร� กุตัน
62043011630 นางสาวกมลชนก มีพร9อม
62043011631 นายนฤเบศร� นาคฤทธ์ิ
62043011632 นางสาวป3ทมา พิทักษ�
62043011633 นางสาวจีระนันท� กะไมย�
62043011634 นางสาวอุทัยวรรณ ม่ิงมณีอนุรักษ�
62043011635 นางสาวศันสนีย� กสิกิจ
62043011636 นางสาวพรชนก พูนเพ่ิม
62043011637 นางสาววรรณิกา อุปมัย
62043011638 นางสาววนาพร ชวนะลักขโณ
62043011639 นายนพฤทธ์ิ บริบุตร
62043011640 นางสาวศศิธร แสนวงษ�
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62043011641 นายคมกริช วงษาบุตร
62043011642 นายภากร รักสีขาว
62043011643 นายทุติยะ ดวงจันทร�
62043011644 นางสาวสรัญญ�รักษ� หอมย่ีสุ<น
62043011645 นายจตุพัฒน� บุระสิงห�
62043011646 นางสาวรัตนาภรณ� เวชวิริยะ
62043011647 นายสิริชัย ดอกมาลี
62043011648 นางสาวภรัณพร พวงศิลปX
62043011649 นางสาววรรณพร นพศิริ
62043011650 นางสาวมัทนา ทองชาติ
62043011651 นางสาวขนิษฐา สุวรรณรัตน�
62043011652 นางสาวกัญจน�รัชฐาน� ตรีสงค�
62043011653 นางสาวนวลอนงค� พันธ�บน
62043011654 นางจารุพิชญา เสาวโมกข�
62043011655 นางสาวเพชรศิริ คนกลาง
62043011656 นายณัฐพล แสงนาค
62043011657 นางสาวสุดารัตน� กุลสุทธ์ิ
62043011658 นางสาววงศ�สุตรี ชินวงศ�
62043011659 นายอรรถนพ คําวิรัช
62043011660 นางกาญจนา เมืองวงค�
62043011661 นายสิทธิชัย บุรีวงษ�
62043011662 นายเศรษฐี อ่ําบางกระทุ<ม
62043011663 นางสาวณิชา ทองขันธ�
62043011664 นายพฤทธ์ิพงศ� ป3ญญาบุญ
62043011665 นางสาวป3ญญาริษา ทองคํา
62043011666 นางสาวธัญวรัตม� ดีสมดู
62043011667 นายรัฐพล แสงน9อย
62043011668 นางสาวปDยะดา มาศงามเมือง
62043011669 นางสาวนัทรินทร� ศักด์ิดี
62043011670 นางสาวอิศรา พงษ�พานิชย�
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62043011671 นายเกรียงศักด์ิ สิริวัฒนโสภา
62043011672 นางสาวเมธินี ภูวทิศ
62043011673 นายเจนภพ แก9วจันทร�
62043011674 นางสาวสุภัทรา ศรีสุข
62043011675 นายอุกกฤษฎ� ยะโสภา
62043011676 นางสาวสุนิดา มีอํามาตย�
62043011677 นายรวี ผาสุข
62043011678 นายพรเทพ ปฐมพงศ�พิทักษ�
62043011679 นางสาวณัฐธยาน� ไชยกูลกาญจน�
62043011680 นางสาวชวนพิศ บุญสุนีย�
62043011681 นางสาวศิระพัชร เหลืองลออ
62043011682 นางสาวรัชนี บารเฮม
62043011683 นางทาริกา นนท�คําวงศ�
62043011684 นายอภิสิทธ์ิ วิชัยบุญ
62043011685 นายประวรรธน� เลิศอริยบวรสุข
62043011686 นางสาวยอดข9าว เข็มทอง
62043011687 นางสาวไอรินลดา บูรณศักด์ิเสรี
62043011688 นายปริวรรต พงษ�ศรีเกิด
62043011689 นางสาวนิชานันท� ธิติโรจนกุล
62043011690 นางสาวศรินทิพย� ไชยป3ญญา
62043011691 นางสาวอนิสรา ต้ังพิทยาเลิศ
62043011692 นางสาวเมธานันท� คงคาศรี
62043011693 นางสาวสาริณี พูลแช<ม
62043011694 นายกฤษฎา เพชรชุม
62043011695 นายปาณธีร� รัตนวิกรม
62043011696 นางสาวรวีภรณ� สุขสําราญ
62043011697 นายเกียรติศักด์ิ จันทร�ภัทรวดี
62043011698 นางสาววราภรณ� ชมภู
62043011699 นายณัฐพล วงศ�กิจไพบูลย�
62043011700 นายสุเทพ คนซ่ือ
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62043011701 นางสาวอนุรักษ� อยู<เย็น
62043011702 นางสาวหทัยชนก หอมจันทร�
62043011703 นางสาวสุนิษา อิ่มใจ
62043011704 นายสิทธิกร แสนอ9วน
62043011705 นางสาวนัฐฌา พงษ�ชมพร
62043011706 นางสาวเพ็ญนภา ย่ังยืน
62043011707 นางสาวณัฐดาว เฉลิมนนท�
62043011708 นางสาวกาญจนา ตัณฑิกุล
62043011709 นางสาวกานติมา พัดโท
62043011710 นายนทวีร� ไชยจํา
62043011711 นางสาวพรสิริ ทรัพย�เมฆ
62043011712 นางสาวฐิติมา คําเสียง
62043011713 นายอนุชา ปDนใจกุล
62043011714 นางสาวกุลธิดา จิตโชติ
62043011715 นางสาวณัฐธยาน� สุขกร
62043011716 นายวรภัฏ อินพรม
62043011717 นางสาวโชติมณี โฉมอาสา
62043011718 นางสาวละอองทิพย� ใจสุข
62043011719 นางสาวสุภาวดี จันทร�คง
62043011720 นายบัณฑูร พิมพ�สวัสด์ิ
62043011721 นางสาวณทิพรดา เต็มหล9า
62043011722 นางสาวณัฐพร เสตะนันท�
62043011723 นายภัทรภูมิ บุญรัตนวิจิตร�
62043011724 นางสาวสุชาดา ศรีระพันธ�
62043011725 นายจิระโชติ สินาเจริญ
62043011726 นางสาวเบญจรัตน� ศรีสุวรรณ
62043011727 นางสาวเบญจพร สงไพรสน
62043011728 นางสาวปDยวรรณ วะริวงษ�
62043011729 นางสาวณัฏฐนันท� สุวรรณจินดา
62043011730 นายณัฐวรรธน� คูณอเนกสิน
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62043011731 นางขวัญเรือน หมายทรัพย�
62043011732 นายศุภกฤต จันมี
62043011733 นางสาวรัตติพร แสนสุข
62043011734 นายอภิชาติ ศรีสุธรรม
62043011735 นางสาวภัทรียา สุวรรณชาตรี
62043011736 นางสาวสิริภัทรา สุโรดม
62043011737 นางสาวนัยน�ภัค พุ<มอินทร�
62043011738 นางสาววิภาวี เพชรรักษ�
62043011739 นางสาววิภาดา พันธุตา
62043011740 นายนาวิน ด<านดุษฎี
62043011741 นางสาวมาลีวรรณ เขียวรัมย�
62043011742 นางสาวสุภาภรณ� กิริยาดี
62043011743 นางสาวศิริพร ศรีทอง
62043011744 นายชาญยุทธ แก9วอุดทา
62043011745 นางสาวสุรีย� อินทร�จันทร�
62043011746 นายนเรศ ลัพธิพรชัย
62043011747 นางสาวชรินรัตน� ศิริแก9วเลิศ
62043011748 นางสาวกชกร รวยสําราญ
62043011749 นายกฤษณพล เพ็ชร�ดี
62043011750 นายกิตติศักด์ิ มงคล
62043011751 นายอริยวัตร สงวนวงษ�
62043011752 นางสาววราภรณ� ใจศิริ
62043011753 นางสาวณัฐธิดา ช<วยผล
62043011754 นายกิตติกุล จันทน�หอม
62043011755 นางสาวฐิติมา ปDOนประเสริฐ
62043011756 นางสาววิภาพร ปMองลา
62043011757 นางสาววิรชา ยอดน9อย
62043011758 นายเวชสุวรรณ� จุดศรี
62043011759 นางสาวจุฑารัตน� ศรีสอาด
62043011760 นางสาวพรประภา เครือชา
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62043011761 นายอําพร ทองอาจ
62043011762 นางสาวปวิชญา เอี้ยวน9อย
62043011763 นายวุฒิชัย เวียนสุวรรณ
62043011764 นางสาวจิราภรณ� อันนอก
62043011765 นายธีรภัทร สระทองหย<อม
62043011766 นางสาวบุษยา วงสงค�
62043011767 นายธนไชย มานา
62043011768 นางสาวธนัญญา เพียรพิจิตร
62043011769 นายวงศ�วณิช ม<วงทอง
62043011770 นายชัยอนันต� ลาภรวยทรัพย�
62043011771 นายพัสกร เอี่ยมรอด
62043011772 นางสาวศิริงาม พูล9นแก9ว
62043011773 นางสาวไพนภา เกตุแก9ว
62043011774 นางสาวมนจิรา สุขชาวนา
62043011775 นายวัฒนา ชาสอน
62043011776 นางสาวปรางทอง เกตุเพ็ง
62043011777 นายฐัชชนม� วรพิพัฒน�
62043011778 นายจิรัฐติกาล พระสนชุ<ม
62043011779 นางสาวกุลวรา กาญจนสุธา
62043011780 นางสาวพลอยปภัส สายสู<
62043011781 นางสาวมินตรา ช<องงาม
62043011782 นายณกรณ� บุญทนุวัง
62043011783 นายทิวา มะจันทร�
62043011784 นางสาวอารีรัตน� ดีมาก
62043011785 นางสาวรวิพรรณ สายบัว
62043011786 นางสาวสไบทิพย� คําแสน
62043011787 นางสาวณัฐนิชา สิทธิมาตย�
62043011788 นายกําพล ศิริวรา
62043011789 นางสาวพิธุภา นุชชาวนา
62043011790 นางสาวอรวรรณ จุฑาฤทธ์ิ

หน9า 393 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043011791 นางสาววันดี แซ<จิว
62043011792 นางสาวปุณยกาล ศิริธนะ
62043011793 นายจิติจักร� ราชบัญดิษฐ�
62043011794 นางสาวอารีญา นาทองคํา
62043011795 นางสาวมะลิวรรณ คําตา
62043011796 นางสาวรังสิมา เดชกําแหง
62043011797 นางสาววีรวรรณ เนตรพรหม
62043011798 นางสาวสุนิสา โสวรรณะ
62043011799 นายณัฐวุฒิ วัฒนกุล
62043011800 นางสาวสุนิษา มูลจันทร�
62043011801 นายธนู สืบตระกูล
62043011802 นางสาวกมลลักษณ� กลิ่นดี
62043011803 นายดนัย ลีรัตน�
62043011804 สิบโทชยภาส คชสาร
62043011805 นางอรพรรณ คงห9วยรอบ
62043011806 นายประวิทย� อินทร�ณรงค�
62043011807 นางสาวพร<างพนานต� ช<วงพิทักษ�
62043011808 นายอานันท� สุทธคุณ
62043011809 นายถนอม ฮวดลิ้ม
62043011810 นางนลินทร� เจริญเลิศ
62043011811 นายอนาวิล เทพเสนา
62043011812 นางสาวปรางค�วลัย เปรมวินัย
62043011813 นางสาวนานา นาคพงษ�
62043011814 นางสาวธันยนันท� พลอยเพชร
62043011815 นายชานนท� ราชชมภู
62043011816 นายถวัลย� แหนงใหม<
62043011817 นางสาวเพ็ญนิภา เพียรวัฒนะกุลชัย
62043011818 นายธีรพรรธน� โมรา
62043011819 นางสาวประทุมทิพย� อินทร�นอก
62043011820 นายเชาวลิตร� เสลานอก
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62043011821 นางสาวฝากฝ3น คงอิ่ม
62043011822 นางสาวรุจิรา สุขแสงจันทร�
62043011823 นางสาวปรารถนา ใจเจริญ
62043011824 นางสาวอนุสรา สะหะมาน
62043011825 นางสาวปรียนันท� แก9วสว<าง
62043011826 นางสาวธัญญารักษ� โสตะภา
62043011827 นางสาวปDยนุช คํามูลคร
62043011828 นายยุธิกุล แก<นจัน
62043011829 นางสาวอัญมณี ทาทิตย�
62043011830 นางสาวอรุณี คชาชีวะ
62043011831 นายสราวุธ ยุกตจรงค�
62043011832 นางสาวยุวกาญจณ� ตรียุทธการ
62043011833 นางสาวสุจารีย� ทีสุกะ
62043011834 นางสาวปรางทิพย� เอี่ยมสําอาง
62043011835 นายณัฐวุฒิ ปDOนสุวรรณ
62043011836 นางสาวภิชมาดา ยอดอินทร�
62043011837 นางสาวปนัฐธิดา สินสมบัติ
62043011838 นายพงศ�รัตน� พริ้งพร9อมสุข
62043011839 นางสาวสุทธิลักษณ� ทองทรัพย�
62043011840 นางสาวสมฤทัย สุขสุลาภ
62043011841 นางสาวจีรนาฏ แฝงจันทร�
62043011842 นางสาวดวงสมร ดวงใจ
62043011843 นางสาวจันท�นภา ฤทธิเรืองศักด์ิ
62043011844 นายณัฐวุฒิ สุขใจ
62043011845 นางอภิชา น9อยหนูจัตุรัส
62043011846 นายภาณุพงศ� เดชฐิติ
62043011847 นางสาวราตรี ประมงมุข
62043011848 นางสาวศิริพร ปานประเสริฐ
62043011849 นายธรรมนูญ นนท�ผม
62043011850 นายวรพล ยวนังกูร
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62043011851 นายวัชรากร เอื้อเฟVWอ
62043011852 นางสาวมยุรฉัตร บุญเฉลิม
62043011853 นายธนิษฐา แซ<เตีย
62043011854 นางสาวถิรนันท� ชุมบ9านยาง
62043011855 นางสาวระติ สุทธิพันธุ�
62043011856 นางสาวศิรินันท� ศรีอุดม
62043011857 นางสาวเอื้อมดาว เชื้อบัวหลวง
62043011858 นางสาวสุธาสินี วงษ�กวานกลม
62043011859 จ<าสิบเอกอนุศาสน� ฉิวรัมย�
62043011860 นางสาวปภัสรินทร� ไชยพนาพันธ�
62043011861 นางสาวศิริมาศ เพ็ชรสมบัติ
62043011862 นายสิทธิชัย สภาพไทย
62043011863 นางสาวอนงค�นุช เอมปลั่ง
62043011864 นางสาวเกสรา เพ่ิมยินดี
62043011865 นางสาวรุ<งนภา สุนทรศิริม่ันคง
62043011866 นางสาวศศิธร กรุณา
62043011867 นางสาวชนิดา ทองนพคุณ
62043011868 นางสาวจินดาพร จบศรี
62043011869 นางสาวสุพรรษา บุญมา
62043011870 นางสาวจันจิรา ชินบุตร
62043011871 นายอัคริศ หลีกุล
62043011872 นางสาวปDยนัตย� มณีเนตร
62043011873 นางสาวปฏิญญา กันดิษฐ�
62043011874 นางสาวสารินี ผาคํา
62043011875 นางสาวนันทิตา ปานเจริญ
62043011876 นางสาวปDยฉัตร เขมาภิรักษ�
62043011877 นางสาวกันยา เมืองอินทร�
62043011878 นางสาวจุฑารัตน� น9อมเจริญ
62043011879 นายบุญญฤทธ์ิ พุ<มประเสริฐ
62043011880 นางสาวปานตะวัน โพพันธ�
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62043011881 นายอนุชา คําไสว
62043011882 นางสาวชลิตา ไชยโคตร
62043011883 นางสาวภัทธิณี พิกษร
62043011884 นางสาวสุบลรัตน� โพธิศิริ
62043011885 นางสาวเจนจิรา เรืองรัมย�
62043011886 นางสาวสุพิชฌาย� ทองสุก
62043011887 นางสาวณัฐชา สุขสมบุญ
62043011888 นายอานนท� บุญจันทร�
62043011889 นางสาวพิมพ�พิศา ชัยวงศ�
62043011890 นางสาวศิริลักษณ� ชอบใจ
62043011891 นางสาวพลอยไพลิน ปDOนน9อย
62043011892 นางสาวรุ<งทิวารัตน� โชติพันธ�
62043011893 นายจตุรพักตร� พวงเนตร
62043011894 นางสาวพิชชาพร พงศ�พลินฤทธิ
62043011895 นางสาวสุมาลี ศรีมุณี
62043011896 นางสาวพลอย เถกิงเกียรติ
62043011897 สิบเอกสมเกียรติ ขุมทอง
62043011898 นางสาวโชติกา โชติรัตอธิภู
62043011899 นายธนภพ ปกปMอง
62043011900 นายอภิรัฐ โชคเกิดสกุล
62043011901 นางสาวบุศยา ทองสิทธ์ิ
62043011902 นายฐากร ฤทธิโสม
62043011903 นางสาววิชญ�ชยา เรืองพุทธินนท�
62043011904 นางสาววนิษา นารีแพงสี
62043011905 นางสาวติยาภรณ� เดชา
62043011906 นางสาววานิสสา บุญเรือง
62043011907 นางสาวขวัญติยา วังกาวรรณ
62043011908 นางสาวสุกัญญา โภชกปริภัณฑ�
62043011909 นางสาวกรรณิกา ศรีภูมี
62043011910 นางสาวพิณนภา แก9วสุขโข
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62043011911 นางสาวรุจิรา สาริวัฒน�
62043011912 นายธนิต มิตรธรรมณะ
62043011913 นางสาวธนภร นพศิริ
62043011914 นางสาวซัลวา เต็งหิรัญ
62043011915 นางสาวจุทามาศ สมเชื้อ
62043011916 นางสาวนูรีดา ตาเละ
62043011917 นางสาวปรางค�ทิพย� ทองดี
62043011918 นายศุภวิชญ� เรืองสุรพันธ�
62043011919 นายอานนท� เสาวคนธ�
62043011920 นายนนทวัฒน� จินดา
62043011921 นายภูริชญ� ชุมทอง
62043011922 นายอายุวัฒน� จอมป3ญญาเลิศ
62043011923 นายภาณุวัฒน� ทองอินทร
62043011924 นางสาวอัชราภรณ� พรประทุม
62043011925 นางสาวรินทร�ธนัน เศรษฐกรณ�ไกร
62043011926 นางสาวอาทิตยา นักร9อง
62043011927 นางสาวชัดฉรี ตุ<นสําอางค�
62043011928 นายอุดมโชค สิทธิศักด์ิ
62043011929 นายสัมพันธ� วงษ�เป4ง
62043011930 นางสาวเสาวรัตน� พิมพ�ประสิทธ์ิ
62043011931 นางสาวชัญญานุช เหรียญสุวรรณ�
62043011932 นายอนุรักษ� บุตรดาษ
62043011933 นางสาวกาลัญ\ุฏา ยศกุล
62043011934 นางสาวอังคนา ใจพัฒนากุล
62043011935 นายรชานนท� ชุ<มเรือน
62043011936 นางสาวสาวิตรี บุญคง
62043011937 นางสาวสุวิรัตน� เอี่ยมละออ
62043011938 นางสาวปDยธิดา กลับสมบูรณ�
62043011939 นางสาวพรพิมล ชูเกลี้ยง
62043011940 นางสาวกัญนิกา โชติกุล
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62043011941 นางสาวศศิกมล วิเศษวงษา
62043011942 นางสาวมาริสา จันทร�เกตุ
62043011943 นายณัฐพฤทธ์ิ สุภา
62043011944 นายณัฐวัฒน� คุณนุช
62043011945 นางสาวสุฑาพร ตันเปาว�
62043011946 นางสาวแอนนา สิงห�ครุ
62043011947 นางสาวณัฏฐ�ชุดา ธนพจน�ดลฤทธ์ิ
62043011948 นางปDยวรรณ วงษ�เต้ีย
62043011949 นางสาวอารยา เข็มวรรณ�
62043011950 นางสาวกัญญารัตน� สุยาละ
62043011951 นางสาวพัฐทราภรณ� จําปาเทศ
62043011952 นางสาวช<อเอื้อง ปรป3กพ<าย
62043011953 นางสาวบัณยดา พุกเปTOยม
62043011954 ว<าที่ร9อยตรีหญิงกรรณิการ� แย9มสาย
62043011955 นางสาวณัฐมล สุขพานิชย�
62043011956 นายวันวารีส แวหะมะ
62043011957 นายฤบิณฑ� วงศ�ไวโรจน�
62043011958 นางอุสุมา ทามี
62043011959 นางสาวรวิสรา วีจารณา
62043011960 นางสาวธนัญญา สุวรรณสุข
62043011961 นางสาวอารัฐญา อารมย�สุข
62043011962 นางสาวชนิตา สกุลธนบูรณ�
62043011963 นายอนุรักษ� หิรัญหลวง
62043011964 นางสาวเพลินพิศ อิ่มเจริญ
62043011965 นายชยานันต� ชันไธสง
62043011966 นายปริญญา นาคสวัสด์ิ
62043011967 นางสาวภัสสร ลาโสภี
62043011968 นางสาวธวัลกร ขวัญเมือง
62043011969 นายพีรวิชญ� จิตรอักษร
62043011970 นายสมัชญ� กZงแก<น
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62043011971 นางสาววาสิฏฐา ทรงชัยวัฒนา
62043011972 นางสาวอนุสรา ทองแดง
62043011973 นางสาวดาลิน ประจักร�การ
62043011974 นางสาวสุธิดา สารกุล
62043011975 นางเสาวนีย� ศรีตะ
62043011976 นายกฤษฎา ศิลมี
62043011977 นางสาวสุมาพร แจ<มกระจ<าง
62043011978 นางสาววัลยา ศรีวิชัย
62043011979 นายวัชรกร เดชคุณมาก
62043011980 นายจักรพันธ� มาลัย
62043011981 นางสาวณัฐฐา วินัยพานิช
62043011982 นางสาวจันทร�จีรา อยู<เย็น
62043011983 นายธนโชติ กุณฑีทอง
62043011984 นายธนบดินทร� สงวนวงษ�
62043011985 นางสาวจินดารัตน� ทรงเคารพ
62043011986 นางสาวรสสุคนธ� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62043011987 นายชวลิต พรมที
62043011988 นางสาวสุกัญญา ชลชราศิลปX
62043011989 นางสาวนัตติยา บํารุงราษฎร�
62043011990 นางสาวธัญญรัตน� คําเทพ
62043011991 นางสาวกรรภิรมย� วิชัย
62043011992 นางสาวธนวรรณ คําแหง
62043011993 นางสาวกาญจนศิริ เกษแก9ว
62043011994 นางสาวแพรทอง แก9วกาญจน�
62043011995 นางสาวชุติมา เมฆพัฒน�
62043011996 นางสาวศศิมาภรณ� ธรรมรักษา
62043011997 นางสาววิภารัตน� เจือจาน
62043011998 นางสาวนภัทร ม<วงละออ
62043011999 นายนิทัสน� จันทรมณี
62043012000 นางสาวฐิตินันท� นุชประเสริฐ
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62043012001 นางสาวประทุมรัตน� ประชุมวงค�
62043012002 นางสาวรัตติมัย ดิษฐโรจน�
62043012003 นางสาวสุกานดา เกษร
62043012004 นางสาวดวงสมร ศิริวัฒนาศิลปX
62043012005 นางสาวฤดีมาศ ศรีอชูรส
62043012006 นางสาวสุวีณา ตรีไวย�
62043012007 นางสาวธิดารัตน� เพ็ชรชื่น
62043012008 นางสาวจริยา คําหาญ
62043012009 นางสาวศิริพร เอี่ยมละออ
62043012010 นางสาวชัชฎา ชัชวาลย�ปรีชา
62043012011 นายพีระพงษ� เชษฐามาลี
62043012012 นางสาวรุจีรัตน� วรรณภูมิ
62043012013 นางสาวนิภา ฤทธิธรรม
62043012014 นางสาวจุฬารัตน� ชัยเทศ
62043012015 นางสาวธนพร อภิชนาพงศ�
62043012016 นายธวัชศิลปX แซ<ต้ัน
62043012017 นางสาวพรรณิภา บัวปล9อง
62043012018 นางสาวปวีณา จงหาญ
62043012019 นายภีมพล เปล<งขํา
62043012020 นายฐิระศักด์ิ ต้ังวัฒนสมบูรณ�
62043012021 นางสาวสุนันท� สุขโข
62043012022 นางสาวเมธินี ภาษิต
62043012023 นายชรัม มีพร9อม
62043012024 นางสาวน้ําทิพย� สุขพานิช
62043012025 นางสาวศิริพร ชูชื่น
62043012026 นายสถาพร ฮกฮั้ว
62043012027 นางสาวชาลิณี มัดต<อเห็ด
62043012028 นายวุฒิชัย ม่ิงเดชานนท�
62043012029 นายปารย�พิรัชย� ธัญญรักษ�
62043012030 นางสาวสุภาภรณ� ชาญชัย
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62043012031 นางสาวอาภรณ�รัตน� เลิศไผ<รอด
62043012032 นางสาวเกศิณี เจริญผล
62043012033 นางสาวชลลดา พุ<มกะเนาว�
62043012034 นางสาวกชกร คํากลั่น
62043012035 นางสาวสาริณี คชารัตน�
62043012036 นางสาววิภาดา มลีรัตน�
62043012037 นางสาวปริสนา ดวงมหึมา
62043012038 นายคุณวุฒิ บูชาบุญ
62043012039 นางสาวธนัญญา สังวราภรณ�
62043012040 นางสาวสกุณา เปลี่ยนปรีชา
62043012041 นางสาวประภาภรณ� เลิศวิลัย
62043012042 นางสาวจุฑามาศ มนัสธีรกุล
62043012043 นางสาวอนุสสรา ม่ังค่ัง
62043012044 นางสาวรังสิมา ตรีธารทิพากร
62043012045 นายอัครพงศ� แก9วสว<าง
62043012046 นางสาวมณีรัตน� บุบผามาลา
62043012047 นางสาววราภรณ� สุวรรณประทีป
62043012048 นายก<อบุญ พลอยสุกใส
62043012049 นางสาวกัญชลิกา ศรีคํา
62043012050 นางสาววิรินญา ย่ังยืน
62043012051 นางสาวปาลิตา ต๊ินา
62043012052 นายกิตติพงษ� คุ9มโภคา
62043012053 นางสาวภรภัทร ยินดียุทธ�
62043012054 นางสาวรัชชญาภัช สําเภา
62043012055 นายณัฐพงษ� ณรินทร�
62043012056 นางสาวพัชรียา ต9องดี
62043012057 นางสาวอักษร พูลชัย
62043012058 นายวุฒิพงษ� พลที
62043012059 นางสาววรวรรณ นาคดี
62043012060 นางสาวภักวิภา ยานู

หน9า 402 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043012061 นายพัชรพล นะวะสด
62043012062 นางสาวกนิษฐา ภูสมศรี
62043012063 นางสาวเสาวลักษณ� สารกุล
62043012064 นายปรมะ เบญจวิญ\ู
62043012065 นางสาวจุฑามาส ทิพย�ทนต�
62043012066 นางสาวอุษณีย� พยัคฆมาศ
62043012067 นางสาวอรอมล ถวิลสุข
62043012068 นางสาวเกวริน วุฒิสาร
62043012069 นางสาวภัสราภรณ� พุ<มจิตร
62043012070 นางสาวธิดารัตน� บางเมือง
62043012071 นางสาวธัญลักษณ� พรมเสนะ
62043012072 นายสุเมธ อินเฉลิม
62043012073 นางสาวสายธาร สุวิเชียร
62043012074 นางสาววรรณกร สังขะกุล
62043012075 นายกฤษฎา ผลพฤกษา
62043012076 นายปDยวัฒน� ธุระทํา
62043012077 นางสาวเจนจิรา สืบต<างใจ
62043012078 นางสาวมณัชยา อําพันดี
62043012079 นางสาวฉวีวรรณ แน<นอน
62043012080 นางสาวธนัญญา จันทร�แสง
62043012081 นางสาวสิรามล ไชยนา
62043012082 นางสาวยอดขวัญ ระโหฐาน
62043012083 นางสาวนฤภร ประกายรุ9งทอง
62043012084 นางสาวกมลวรรณ ยวงคํา
62043012085 นางสาวศศินันท� ยงท9วม
62043012086 นายอิศรา พงศ�มโนภาพ
62043012087 นางสาวอุมาพร ประโยชน�ลา
62043012088 นายเรวัฒน� เคหะ
62043012089 นางสาวณัฐธิดา ไชยเพียร
62043012090 นายพายุ สังสีโว
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62043012091 นางสาวิตรี เนาว�เพชร
62043012092 นายฐิติวัสส� ม<วงน9อย
62043012093 นางสาวจุฑาทิพย� แจ9งศรีสุข
62043012094 นางสาวสุภา จันทะสอน
62043012095 นางสาวสุวรรณี โตบางพรม
62043012096 นางสาวฉัตราภรณ� หม่ืนเดช
62043012097 นางสาวอรชุมา คําสะไมล�
62043012098 นางสาวกุลวดี หงันเปTOยม
62043012099 นางสาวมลฤดี จันทมาศ
62043012100 นายพิทักษ� คําแหงพล
62043012101 นางสาวลลิตา นรดี
62043012102 นางสาวธิดารัตน� วันทาค9อ
62043012103 นางสาวพนิดา เงินพันธ�
62043012104 นายสาริน จันทวงศ�
62043012105 นายอัครชัย แต9มชัชวาลย�
62043012106 นางสาวอนงค�นาฏ สุวรรณ
62043012107 นางสาวปวันรัตน� กุศลสวัสด์ิ
62043012108 นางสาวปวริญญ� แสงมาลย�
62043012109 นางสาววรรษมน มิตรขจร
62043012110 นายชัชวาล เจริญสุข
62043012111 นางสาวจิตราภรณ� โพธ์ิชัย
62043012112 นางสาวนิลุบล แจ9งดี
62043012113 นายธนวัฒน� แสงอ<อน
62043012114 นายดรุณ แนบนุช
62043012115 นางสาวกันมาร�ลินด� เจริญชาศรี
62043012116 นางสาวกิตติยา สุวรรณ�เศรษฐ�
62043012117 นางสาวพลอยไพลิน ทนงย่ิง
62043012118 นางสาววิลาวัลย� รักลิขิตพร
62043012119 นายณกฤตพล อิ่มใจเจริญย่ิง
62043012120 นางสาวพนิดา สวัสดิลาภ
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62043012121 นายภูริ พงศ�พัชรินทร�
62043012122 นางสาวสุพัตรา พัศดุ
62043012123 นายอิสรพงศ� ก<อกอง
62043012124 นายฐิติพงษ� อยู<สันเทียะ
62043012125 นางสาวธิดาพร คงตะเคียน
62043012126 นางสาวชญานิษฐ� ดิดจาด
62043012127 นางสาวเสาวลักษณ� ลาดนาเลา
62043012128 นางสาวพัชนีวรรณ อ<อนสัมฤทธ์ิ
62043012129 นางสาวสุภาเพ็ญ ฤกษ�เกลี้ยง
62043012130 นางสาวฑิติยา โพธ์ิอ<อน
62043012131 นางสาวจารุวรรณ รุ<งแจ9ง
62043012132 นางสาวป3ทมา จิตติเมธากุล
62043012133 นางสาวรุ<งฤดี หงษ�ภู
62043012134 นายณฐภัทร ปะระทัง
62043012135 นางสาวสายธาร เฉียงเหนือ
62043012136 นางสาวปพิชญา ปุยละเทิม
62043012137 นางสาววิริยา คําอ9าย
62043012138 นายจิรยุทธ� บุญเภา
62043012139 นางสาวนริณี ป3จฉิมนันท�
62043012140 นางสาวพิชชาอร เศวตคชกุล
62043012141 นางสาวสาธิดา ลิมปXธีระกุล
62043012142 นางสาวรจนา พุทธกาล
62043012143 นางสาวณฐมน มูลสาร
62043012144 นางสาวรัฐสภา ทรัพย�ไพบูลย�
62043012145 นางสาวชุติกาญจน� จําเขียน
62043012146 นายฐาศณพล เทียนทองดี
62043012147 นางสาวเมริษา พันธ�มาศ
62043012148 นางสาวอมรประภา ยันตะบุตร
62043012149 นายรัฐภูมิ สกุลพราห�ม
62043012150 นางสาวบุษยมาศ กองม<วง
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62043012151 นางสาวธนัญญา บินกาเด็ด
62043012152 นางสาวสุวรรณา อินทะไชย
62043012153 นางสาวพิกุลแก9ว บัวงาม
62043012154 นางสาวชุติมา เกือบรัมย�
62043012155 นางสาวเกษสิรินทร� บุญศิริ
62043012156 นางสาวพิมพ�ชนก เผื่อนบิดา
62043012157 นางสาวธัญญ�พิชชา รัตนถาวร
62043012158 นางสาวปทุมพร ศิริวัฒน�
62043012159 นางสาวกชกร ไวศยดํารง
62043012160 นางสาวนฤสรณ� ไทรแก9ว
62043012161 นายเกียรติศักด์ิ เจริญอาจ
62043012162 นายปฎิภาณ เศวตกุล
62043012163 นางสาวเบญจรัตน� ศรีเกษม
62043012164 นางสาวสุวภัทร เกตุดิษ
62043012165 นางสาวธัญรดา เขียนเขว9า
62043012166 นางสาวสมัย วิลานันท�
62043012167 นายโยธิน โพธ์ิสอาด
62043012168 นางสาวประภาพร อินทรศักด์ิ
62043012169 นางสาวนภัทร ก9อนอาทร
62043012170 นางสาวชลิดา ขันแก9ว
62043012171 นางสาวหทัยชนก แย9มศักด์ิ
62043012172 นางสาวอรุณรัตน� ธํารงศรีสุข
62043012173 นางวชิราภรณ� เจริญจิตร
62043012174 นายพรเทพ พุฒซ9อน
62043012175 นางสาวนัดทิดา วงษ�ดารา
62043012176 นายประสิทธ์ิ พะนมมาศ
62043012177 ว<าที่ร9อยตรีวิชา ใสบริสุทธ์ิ
62043012178 นางสาววชิราภรณ� สมบุญสุข
62043012179 นางสาวณัฐกานต� นาควรเชฎฐ�
62043012180 นางสาวพรสุวรรณ ศาลารักษ�
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62043012181 นางสาวกรรณิกา โสมะมี
62043012182 นายภัคพล ภูลําสัตย�
62043012183 นางวิรชา เผือกวารี
62043012184 นางสาวนันทิยา เย็นประสิทธ์ิ
62043012185 นางสาวขวัญฤทัย แม9นสุรินทร�
62043012186 นายไพศาล ฉิมวิเศษ
62043012187 นายธีรพัฒน� คําหมู<
62043012188 นายศักด์ิรวี ชื่นชม
62043012189 นางสาวระพีพร ยันต�เสถียร
62043012190 นายสิทธินนท� คงมินทร�
62043012191 นางสาวป3ทมา ภักดี
62043012192 นายกรกช ฉัตรเงิน
62043012193 นางสาวพัชรินทร� มดนาก
62043012194 นางสาวกัญญาภัทร ด<านจับกุม
62043012195 นายธวัชชัย ธนะคําดี
62043012196 นายณัฐนนท� มีมาก
62043012197 นางสาวสุรีรัตน� มัสเยาะ
62043012198 นางสาวอภิญญา เสือเปTย
62043012199 จ<าสิบตรีทนงศักด์ิ หมากกลาง
62043012200 นางสาวสุภมาส ต<วนเขียว
62043012201 นายวิทวัส ใจสมุทร
62043012202 นายวรพงศ� มังคะลา
62043012203 นางสาวอัญชลี ใจศิลปX
62043012204 นางสาวนัฐธิชา ทรัพย�เย็น
62043012205 นายธเนตร ดีเทศ
62043012206 ว<าที่ร9อยตรีหญิงเพ็ญประภา เพ็ญจันทร�
62043012207 นายธนวัฒน� เล็กสุวัฒน�
62043012208 นายอภิสิทธ์ิ กลิ่นจันทร�
62043012209 นางสาววราภรณ� ทองเอี่ยม
62043012210 นางสาวชะนิตา สิทธิชัย
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62043012211 นางสาวอลิษา พงษ�อิศราพันธ�
62043012212 นางสาวชลิดา เดชมนต�
62043012213 นางสาวสุพัตรา เดชทองคํา
62043012214 นางสาวพจนีย� เฉยสวัสด์ิ
62043012215 นางสาวสุชาดา ดาวไธสง
62043012216 นางสาวกษิรา พัฒนกุล
62043012217 นางสาวเมษยา บัวแก9ว
62043012218 นายวีรภัทร กองแกน
62043012219 นางสาววทันยา ปานทอง
62043012220 นายศิริพงศ� จงอางจิตต�
62043012221 นายพงศ�พันธ� ชื่นศิริกาญจน�
62043012222 นางสาววรรณดี วรรณทวีสุข
62043012223 นางสาวธมลวรรณ นาสมวาส
62043012224 นางสาววรรณิศา พระฤทธ์ิ
62043012225 นางสาวอรวรรณ ปุยเงิน
62043012226 นางสาวเกตธิดา สุภาพันธ�
62043012227 นายผลินพันธ� ตระการศาสตร�
62043012228 นางสาวศุภสุตา อ<อนน9อม
62043012229 นายธนาวุฒิ ธงชัย
62043012230 นางสาววัลลภาภรณ� วิชาโคตร
62043012231 นางสาวเจนจิรา คุณาคํา
62043012232 นายภวัต จิตต�สาคร
62043012233 นางสาวปวีณา นานาลาภ
62043012234 นางสาวปรียาภรณ� เนียนทะศาสตร�
62043012235 นางสาวกวิสรา ซูโอNะ
62043012236 นางณิชชาภัทร สมชีวิตา
62043012237 นางสาวสุภาพร โคนเคน
62043012238 นางสาวรัศมี หาสี
62043012239 นายทศพร ขุนบ9านฆ9อง
62043012240 นางสาวสุจิตรา ฉุยฉาย

หน9า 408 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043012241 นางสาวรัตนา พรมวิหาร
62043012242 นางสาวณัฏฐภรณ� ชอนขุนทด
62043012243 นายธีรภัทร� รัตนภิรมย�
62043012244 นางสาวญาณี สุภีชะวี
62043012245 นายวัฐจักร วงศ�สกุล
62043012246 นางสาวสิรินันท� พริ้งเพราะ
62043012247 นางสาวทรายทอง รอดเที่ยง
62043012248 นายคณาวุฒิ ป3นบุตร
62043012249 นายประสงค� ใจลา
62043012250 นางสาวธมนต�รัตน� วรรณไชย
62043012251 นายชาญชัย บุ<งหวาย
62043012252 นางสาวกานต�จรัตน� ครบกลาง
62043012253 นางสาวศุกภรัตน� ศรีสุข
62043012254 นางสาวกรวรรณ ทองอร<าม
62043012255 นางสาววริศรา กิติสาระกุลชัย
62043012256 นางสาวกมลวรรณ ไชยมงคล
62043012257 นางสาวปริญญารักษ� พามาตร
62043012258 นางสาวจรัสพร ภาคิณ
62043012259 นายภัทรธรชัย สุวรรณ
62043012260 นางสาวรุ9งตะวัน ลิขิตธรรมวงศ�
62043012261 นางสาวอาภาภรณ� ไพรพรึก
62043012262 นายณัฐสิทธ์ิ สุนทร
62043012263 นางสาวบุศรินทร� อินตา
62043012264 นางสาวอรอุมา แสงสุข
62043012265 นางสาวณิชาภา มะฮูเซ็น
62043012266 นางสาวอริสรา วงค�คําจันทร�
62043012267 นายวิทมล ขันตี
62043012268 นายณัฐภัทร ศิริพิชญ�ตระกูล
62043012269 นางสาวนริศรา หวังไชยะ
62043012270 นางสาวนราทิพย� ไชยแก9ว
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62043012271 นางสาวพัชรวรินทร� อัครธนพีรสุ
62043012272 นายจิรศักด์ิ คิดขยัน
62043012273 นางสาววรรณวิภา ประทุมเมือง
62043012274 นางสาวอารีรัตน� บุญมี
62043012275 นางสาวพิมพร กันที
62043012276 นางสาวภัทราพร คุ<ยจาด
62043012277 นางสาวอมรรัตน� ฟุMงมี
62043012278 นางสาวเพ็ญพิชชา คงกระพันธ�
62043012279 นายทักษ�ดนัย เขียวอ<อน
62043012280 นางสาวนวพร หวังกุ<ม
62043012281 นายปรัชญา สกุลแก9ว
62043012282 นางสาวพิมพ�พนิต โกญจนวรรณ
62043012283 นางสาวอัจฉราภรณ� สอนเจริญ
62043012284 นายสรพงศ เทียบหว9า
62043012285 นางสาววิกันดา น<วมรัศมี
62043012286 ว<าที่ร9อยตรีสันติชัย ชูเชิด
62043012287 นางสาวเกวลิน กลิ่นมาลา
62043012288 นายภูมรินทร� ศรีสว<าง
62043012289 นางสาวธนัชนันทน� จันทร�แวว
62043012290 นายกษมา สวยเกษร
62043012291 นางสาวจิรัชภัทร� พ่ึงเกิด
62043012292 นางสาวปวีณ�สุดา ป3ญญาวุธ
62043012293 นางสาวเยาวลักษณ� ถวิล
62043012294 นายชินโชติ แพน9อย
62043012295 นางสาวจิราภา แสงเมล�
62043012296 นางสาวกัณต�กนิษญ� พรหมคามินทร�
62043012297 นายศราวุธ พลสังข�
62043012298 นางสาวนันทนา นามวงษ�
62043012299 นางสาวอรทัย ภักดีนิมิตร
62043012300 นางสาวสุนิสา พนมอุษาวงศ�
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62043012301 นางสาวกัญญ�วรา สันทาลุนัย
62043012302 นางสาวชมนภัส โตเขียว
62043012303 นางสาวศุภสุตา กุลนาม
62043012304 นายศิวัชโชติ พรมการ
62043012305 นายตระกูล ไชยเลิศ
62043012306 นางสาวสุธิรัตน� เชยกลิ่น
62043012307 นางสาวอรจิรา รื่นเจริญ
62043012308 นางสาวปรัศนีย� วงศ�นารัตน�
62043012309 นางสาวรินรดา กรุสวนสมบัติ
62043012310 นายธนพล ชาลีชาติ
62043012311 นางสาวพีรัช รักร<วม
62043012312 นางสาวพัชรินทร� เหล<าหม้ัน
62043012313 นางสาวปาริชาต ทองฤกษ�
62043012314 นายดนัย บุนนาค
62043012315 นางสาวปภัชญา ผิวอ<อน
62043012316 นางสาวสุพรรษา เกตุสอาด
62043012317 นางสาวปTวรา บุญวิเศษ
62043012318 นายพัชรพงศ� ด9วงสง
62043012319 นางสาวนุจรินทร� เหวชัยภูมิ
62043012320 นายสมาพล ศรีไสย�
62043012321 นางสาวญาสุมินต� เจะอุมา
62043012322 นางสาวสุดารัตน� หนูชิต
62043012323 นายวีระวุฒฐ์ิ กลั่นเจริญ
62043012324 นายพงศธร สายดํา
62043012325 นางสาวสุพิชชา ศรเลี่ยมทอง
62043012326 นางสาวมณีวรรณ กุลประกอบกิจ
62043012327 นางสาววรารัตน� กองรักษ�
62043012328 นางสาวปราณี มะณีนัย
62043012329 นายวิฑูรย� เอมประโคน
62043012330 นางสาววรรณรัตน� ภาคตอน
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62043012331 นางสาวภิญญาพัชญ� ประดิษฐพงษ�
62043012332 นายภัทรนนท� เทวประกาย
62043012333 นางสาวศิริพร สังข�ปDติกุล
62043012334 นางสาวนิศารัตน� สุระถา
62043012335 นางสาวธัญญทัย กงแก9ว
62043012336 นายศุภกร พันธุ�ป3Wน
62043012337 นางสาวเรียมพร อินทาหลา
62043012338 นายสุทธิพงศ� ษรตะบํา
62043012339 นางสาวนฤมล ศรีกล่ํา
62043012340 นางสาวขวัญดาว แก9วกระจ<าง
62043012341 นางสาววิมลทิพย� พรมมาฤทัย
62043012342 นายศุภยศ เอี่ยมละออ
62043012343 นายอาทิตย� กลิ่นบัวแก9ว
62043012344 นางวัลย�ลยา ศรีบุรินทร�
62043012345 นางสาวนิดสา จันทร�งาม
62043012346 นางสาวศศิยา มะโนใจ
62043012347 นางสาววริศรา ขาววัฒน�
62043012348 นายสิทธิโชค เฮงประสาทพร
62043012349 นายธันยา สวนยศ
62043012350 นายพันกร ทองมา
62043012351 นางสาวรุ<งฤดี วิเศษ
62043012352 นางสาวพัชรวรรณ พันธ�วิไล
62043012353 นายนวพงศ� สุทธิ
62043012354 นางสาวสุชาดา ขาวสุด
62043012355 นายวุฒิชัย บุญมาเลิศ
62043012356 นายธเดช ชวัลลักษณ�
62043012357 นายวชิระพล จินาผล
62043012358 นางมณีวรรณ� ดวงแพงมาตร
62043012359 นายเผ<าพงศ� ต9นคํา
62043012360 นายภาณุพงศ� สุขสุเมฆ
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62043012361 นายนิธินันต� แก9วพิกุล
62043012362 นางสาวมนต�ฤทัย เลินไธสง
62043012363 นางสาวพรณิชา กุลศรี
62043012364 นายกิตติ นิยมทอง
62043012365 นายขจรศักด์ิ จันทร�ทอง
62043012366 นางสาวมาริสา กองกํ่า
62043012367 นางสาวภัทรากรณ� ชมเปราะ
62043012368 นายเนติพงษ� เล็กศิริ
62043012369 นางสาวสมปรารถนา อาคNะ
62043012370 นางสาวศศิพิฌา ชํานาญ
62043012371 นางสาวจารุวรรณ แซ<ตัน
62043012372 นางสาวนริศรา เลิศธิตินันท�กุล
62043012373 นางสาววริฏฐา ปานเพ็ง
62043012374 นางสาวชนัญญา งามศุภกร
62043012375 นางวัลลพร ชาตะรูปะชีวิน
62043012376 นายธีรเดช เกาะพราหมณ�
62043012377 นายธีรพงศ� จันทร�เจือ
62043012378 นายนัสรุลเลาะห� เจNะเด็ง
62043012379 นายอภิชิต ฮาดปากดี
62043012380 นายทินกร หลงเวช
62043012381 นางสาวจันทมณี วรรณสา
62043012382 นางสาวสุภัค เดชะ
62043012383 นางสาวสุพัตรา หล<าบรรเทา
62043012384 นางสาวมนณกัญ ทองใบศรี
62043012385 นางสาวธมลวรรณ ศิริโสภาพงษ�
62043012386 นายกฤษณะ ภักตร�ผ<อง
62043012387 นายไชยพร พิชิตมารกุล
62043012388 นายณรงค� ทองโม9
62043012389 นางสาวเมศิณี ไชยณรงค�
62043012390 นายบุญชู โฉมงาม
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62043012391 นางสาวชุติมา สันทาลุนัย
62043012392 นางสาววิชุดา พลอนันต�
62043012393 นางสาวสินจัย แพนลา
62043012394 นางสาวดวงชีวรรณ ขันโท
62043012395 นายพิพัฒน� แหลมเฉียบ
62043012396 นางสาวทิพวรรณ ช<อทองหลาง
62043012397 นางสาววิภาภรณ� เอี่ยมสําอางค�
62043012398 นายปกาศิต เกิดสกุล
62043012399 นางสาวพรพิมล วิชยานุวัติ
62043012400 นายจรัล จันทร�วงศ�
62043012401 นางสาวนภัสนันท� พุ<มพฤกษ�
62043012402 นางสาวป3ทมา จินดารัตน�
62043012403 ส.ต.ท.สรรเสริญ ทองอ<อน
62043012404 นางสาวภรณ�ศุภา สุขศิริ
62043012405 นายชัยณรงค� มณีการังกูร
62043012406 นางสาวนิ่มนวล สีเหลือง
62043012407 นางสาวไปรมา บุญรอด
62043012408 นายธนพล เครือแก9ว
62043012409 นายสิทธิชัย รัตนจันทร�
62043012410 นางสาวกัญญารัตน� บุญเย่ียม
62043012411 นายญาณินทร� จันทร�อินตา
62043012412 นางสาวกนกวรรณ ไชยวิศาล
62043012413 นายสรวิศ จินตรักษ�กิติ
62043012414 นางสาวภรณ�ทิพย� อัศวพันธ�
62043012415 นางฤติมา สุขบาง
62043012416 นางสาวอัจฉรา สงวนทรัพย�
62043012417 นางสาวจรัญญา คงเพชร
62043012418 นางสาวรัตนาวดี บุญมาเลิศ
62043012419 นางสาวจิราวรรณ ปราโมทย�
62043012420 นางสาวปDยาภรณ� ป3นอาจ
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62043012421 นายวชิรวิชญ� เอกวัฒน�
62043012422 นางสาวสุภาภรณ� พิทยะพลัง
62043012423 นายวนัส ช<วยแก9ว
62043012424 นางสาวศิรินธร แน<นอุดร
62043012425 นายรัฐนันท� สรณะพิบูลย�
62043012426 นายกมลวรรธน� กิตติโพวานนท�
62043012427 นายชยางกูร กาจันทร�
62043012428 นายศราวุธ เรืองนุช
62043012429 นายณัฐภาส เขมภูสิต
62043012430 นางสาวรวีวรรณ นิฉาย
62043012431 นายทศพร ล9วนเลิศ
62043012432 นางสาวกชกร ม<วงศรี
62043012433 นางสาวภัสพร ภิรมย�ภู<
62043012434 นางสาวกัญญาลักษณ� สมอบ9าน
62043012435 นางสาวปDยะพร รสเข9ม
62043012436 นางสาวธัญญารัตน� สวยสด
62043012437 นางสาวนภารัตน� สุขเสริม
62043012438 นายคณาวุฒิ แสนกอง
62043012439 นายธานิน นิลนารถ
62043012440 นางสาวพิมพ�พิศา บริบาลบุรีภัณฑ�
62043012441 นางสาวสุปราณี อุตอามาตย�
62043012442 นายจีระศักด์ิ สังฆะคาม
62043012443 นางสาวจิราพร วรพุฒ
62043012444 นางสาวนัทกมล สุจปลื้ม
62043012445 นางสาวขวัญใจ พิมวันนา
62043012446 นางสาวนวรัตน� เวียงจันทร�
62043012447 นางสาวกนกวรรณ เสนุทิศ
62043012448 นางสาวแพรวพรรณ ม่ันใจดี
62043012449 นายพีรพงษ� โพธิบาตร
62043012450 นางสาวอนงค�อร นะนุนาค
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62043012451 นางสาวพัชรินทร� ทั่งทอง
62043012452 นางสาวโสภิดา ฤดีกิจ
62043012453 นางสาวเด<นนภา การะเกษ
62043012454 นางพยอม เหง<าพันธ�
62043012455 นางสาวศิรินภา ศรีแดง
62043012456 นางสาวชัญญา สุพัฒน�
62043012457 นางสาวเอมอร สิทธิพล
62043012458 นางสาวนิราวรรณ แก9วพล
62043012459 นางสาวระวีวรรณ การภักดี
62043012460 นางสาวเนตรนภา คงกล่ํา
62043012461 นางสาวกัญชิตา ธูปแช<ม
62043012462 นางสาวสราญทิพย� มากเจริญ
62043012463 นางสาวจุฬารัตน� ธรรมวงศ�
62043012464 นางสาวกนกวรรณ แสนนา
62043012465 นางสาวสุวจี สุวรรณกล<อม
62043012466 นางสาวเอื้ออารีย� พรหมดี
62043012467 นางสาวเบญจวรรณ กินไธสง
62043012468 นางสาวรุ<งอรุณ กรมไธสง
62043012469 นางสาวจินดาวรรณ ภมรพาณิช
62043012470 นายกิติวัฒน� ตันทะนันท�
62043012471 นายกิตติพงษ� สามิดี
62043012472 นางสาวจิราพัชร พุทธทอง
62043012473 นายกรุง อุดง
62043012474 นางสาวมยุรี ยะไม
62043012475 นางสาวณัฐชา สารทสมัย
62043012476 นางสาวดวงกมล เฟVOองมณี
62043012477 นางสาวจิตรานุช วิเศษเขตกัน
62043012478 นางสาวน้ําทิพย� นพมาฒ
62043012479 นางสาวฐิติมา จึงตระกูล
62043012480 นางสาวพวงยุพา อินสุวรรณ�
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62043012481 นายนเรศร� ฉิมมาฉุย
62043012482 นางสาวนฤมล อินทะโน
62043012483 นายพงศ�วิทย� ไกรวาส
62043012484 นางสาวเหมือนฝ3น อ<อนวรรณะ
62043012485 นางสาวพัชราภรณ� ผ<านพินิจ
62043012486 นางสาวณัฐา แซ<จู
62043012487 นายศราวุธ พวงทอง
62043012488 นางสาวดรุณวรรณ ทิสมบูรณ�
62043012489 นางสาวพีรพร ไชยแสง
62043012490 นายจิระโรจน� พงษ�อารี
62043012491 นางสาวกนกวรรณ กลิ่นจันทร�
62043012492 นายศุภกิตต์ิ เพ็งพระธาตุ
62043012493 นายทองสา แก9วลอย
62043012494 นางสาวเบญจมาศ ไกรฤกษ�
62043012495 นางสาวกมลพรรณ จูมานัส
62043012496 นางสาวชลิตา อะโนดาษ
62043012497 นางสาววิชญาพร วรรณสาย
62043012498 นางสาวจันทร�เพ็ญ พรหมมา
62043012499 นางสาวจารุณี สมคิด
62043012500 นางสาวชุติกาญจน� ศรีจันทร�
62043012501 นายประกาศิต ญาตินิยม
62043012502 นางสาวสุภิญญา ทองมี
62043012503 นายจิรวัฒน� สว<างย่ิง
62043012504 นางสาวฐานมาศ อ<อนสนิท
62043012505 นางสาวลักษณา ทิพย�โสดา
62043012506 นางสาวศุทธินี ปDณฑะสุต
62043012507 นางวิลาวัณย� นึกชัยภูมิ
62043012508 นางสาวธารทิพย� พะนิจรัมย�
62043012509 นางสาวสุนิษา สังข�เก้ือ
62043012510 ว<าที่รตหญิงณัฐวดี โชติสิงห�
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62043012511 นายสามารถ เลิศรัศมีมาลา
62043012512 นางสาวสุปราณี ปานเจริญ
62043012513 นางสาวจิราภรณ� ใจแผ9ว
62043012514 นายธราภุช สวัสดีย�
62043012515 นางสาวกฤติยาณี ส<งสุข
62043012516 นายณัฐพงศ� ราชิวงศ�
62043012517 นางสาวจิดาภา เภาคํา
62043012518 นางสาวชญาดา แก9วตะพาน
62043012519 ว<าที่ร9อยตรีหญิงฐิติรัชต� วงศ�เศรษฐี
62043012520 นายวีรยุทธ ศรีเจริญ
62043012521 นายสิทธิโชค วิวัฒนพงศ�พันธ�
62043012522 นางสาวเวรัญศิยา เวียงแก9ว
62043012523 นางสาวอารยา ชื่นบาน
62043012524 นางจารุวรรณ นําพา
62043012525 นางสาวรัตนา ไชยสีดา
62043012526 นางสาวศวรรยา ไพบูลย�
62043012527 นางสาวพรพรรณ แสงตรง
62043012528 นางสาวเบญจมาศ สงวนชม
62043012529 นางสาวกุลสตรี บุญศรี
62043012530 นางสาวอัชฌา ตันตะราวงศา
62043012531 นางสาวปทุมมา วาดกลาง
62043012532 นายชานนท� บุญจันทร�
62043012533 นางสาวมินตรา องอาจ
62043012534 นางสาวเฟVOองลดา จันทรา
62043012535 นางสาวชนิกา ทาบุญมา
62043012536 นางสาวศรีแพ ห<วงแก9ว
62043012537 นางสาวเหมือนฝ3น อินทร�รักษา
62043012538 นายเอกชัย นรฤทธ์ิ
62043012539 นางสาวพวงพยอม เดชภูเขียว
62043012540 นางสาวสุณิชา สว<างแสง
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62043012541 นางสาวจุฬารัตน� ดีกล9า
62043012542 นางสาวฐานิตา แก9วศรี
62043012543 นายนิติชัย นวลจันทร�
62043012544 นางสาวจุฑาภรณ� บัวลา
62043012545 นายอภิสิทธ์ิ แสนหล9า
62043012546 นายป3ณณธร บุญประเสริฐ
62043012547 นายปฏิพัทธ� ดอกแย9ม
62043012548 สิบเอกสมเกียรติ ยังดี
62043012549 นางสาวป3ทมา มาตร�มนตรี
62043012550 นางสาวธนพร รอดประเสริฐ
62043012551 นางสาวมันทนา แก9วมูล
62043012552 นายป3ญญาพนธ์ิ พรหมสุรินทร�
62043012553 นางสาวตีระนิตย� แสนเย็น
62043012554 นางสาวฉัตรกมล บุญโอฬาร
62043012555 นางสาวมณฑ�ลิชชา ปDนใจกุล
62043012556 นายนิทัศน� ประสมทอง
62043012557 นางสาววรรณภา ประครองพันธ�
62043012558 นางสาวพิกุลทอง บุญประสิทธ์ิ
62043012559 นางสาวปฐมาวดี จันทรมโณ
62043012560 นายธีรกานต� ปDOนป3ทมเรขา
62043012561 นายเสนี ใบหอม
62043012562 นายอมรชัย เตียวยวด
62043012563 นายอภิชาติ คัดทจันทร�
62043012564 นางสาวจันทนิภา ด9วงพิลา
62043012565 นางสาวเบ็ญจวรรณ ฤทธ์ิลือชัย
62043012566 นางสาวจิราพร สร9อยเพชร
62043012567 นายวชิรา เมฆปรีดาวงศ�
62043012568 นางสาวพรธวัล นาคบํารุงศรี
62043012569 นายธีรยุทธ กองขวา
62043012570 นางสาวอลิตา คูเมือง
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62043012571 นางสาวกานติมา แซ<อึ๊ง
62043012572 นางสาวอิสราภรณ� อ่ําสกุล
62043012573 นางสาวจุฑาสินี แก9ววงษ�
62043012574 นางสาววิมลมาศ ทันธรานนท�
62043012575 นายพูนศักด์ิ อนุศิลานนท�
62043012576 นางสาวกาญจนา กลีบเมฆ
62043012577 นางสาวเพ็ญนภา ธัญญผล
62043012578 นายอิศรา วงษ�นิกร
62043012579 นายศักรินทร� หมานหมาด
62043012580 นายวีรภัทร โพธิ
62043012581 ว<าที่ร9อยตรีสุทธิพันธ� รอดเนียม
62043012582 นายกฤษกร อินตNะผัด
62043012583 นางสาวพชรพร สังข�ทอง
62043012584 นายกฤษฎา นาดี
62043012585 นางสาวสุธาสินี มงคล
62043012586 นางสาววนิดา หลีกชั่ว
62043012587 นายอุดมศักด์ิ ดุลยะสิทธ์ิ
62043012588 นางสาวจิราภรณ� ก่ิงแดง
62043012589 นางสาวอุไรวรรณ ไตรสังข�
62043012590 นายสหรัฐ สําริด
62043012591 นายพิช\ุตม� ศรีทองกุล
62043012592 นางสาวพิชชาภา พัฒน�ชนะ
62043012593 นายไชยวัฒน� ประสมสิน
62043012594 นางสาวคีรีบูรณ� เสียงพานิช
62043012595 นายพันธกานต� รัตนวงษ�
62043012596 นายไกรฤกษ� อ<อนแพง
62043012597 นางสาวนริศรา ก9อนแก9ว
62043012598 นายธีรโชติ สุขวิลัย
62043012599 นายพงษ�พนัส นวลศิริ
62043012600 นางสาวนฤทัย บัวหอม
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62043012601 นายอัษฎาวุธ ชาฎา
62043012602 นางสาวกุลธิดา บุญเอนก
62043012603 นางสาวพิรุณพร ใจเย็น
62043012604 นางสาวเกวลิน โยธาคุณ
62043012605 นายภาคภูมิ ธรรมรัตนานันท�
62043012606 นางสาวกนกกร เข็มทอง
62043012607 นางสาวสุรีพร คําดี
62043012608 นางสาววนัชษฑร ช<วงฉํ่า
62043012609 นายเกมส�ภิศัย ศรีพรหม
62043012610 นางสาวผกามาส สกุลอNอด
62043012611 นางสาวญาณิศา อินทยงค�
62043012612 นางสาวพัสตราภรณ�ชนก ชนก
62043012613 นางสาวสุดารัตน� จันพะโยม
62043012614 ว<าที่ร9อยตรีพีรวัฒน� พันธ�พงษ�
62043012615 นางดวงพร ป3นทานนท�
62043012616 นางสาวทิพรัตน� จิตตรีสิน
62043012617 นางสาวพัชรินทร� ใจชุ<ม
62043012618 นายลภัสภน วีรชัย
62043012619 นายจตุรพร บุญประเสริฐ
62043012620 นางสาววรภา มีบุญ
62043012621 นายนิติพัฒน� สุทธิรักษ�
62043012622 นายกระจ<าง เชื้ออภัย
62043012623 นางสาวพรนภา ทะบิลรัมย�
62043012624 นางสาวศรีสุดาวรรณ บูรณธัญญ
62043012625 นางธมกร ลัคนาพงศ�
62043012626 นางสาวมณศกอน วระชุน
62043012627 นายศรนรา เกิดแก9ว
62043012628 นางสาวชญาภา ศรีสวัสด์ิ
62043012629 นายประทับใจ ศรีสุพรรณ�
62043012630 นางสาวอภิสรา ปานงาม
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62043012631 นางสาวรัชนี พิมอรัญ
62043012632 นางสาวดลนภัส ชัยสิทธ์ิ
62043012633 นายศรัณย� สีดํา
62043012634 นางสาวนาตยา ทองศรีสวรรค�
62043012635 นางสาวอิศราภรณ� ประทีปวิศิษฐ�
62043012636 นายประสิทธ์ิ สอนเพ็ง
62043012637 นางสาวเครือฟMา มูลจันทา
62043012638 นางสาวอรัชพร อนุชา
62043012639 นางสาวธิดาพร กรองกาญจนา
62043012640 นางสาวสุรินดา ทักษิณ
62043012641 นายชัยยุทธ แม9นสมุทร
62043012642 นางสาวนัฐติยา ชูจินดา
62043012643 นางสาวพรพิมล แก9วสมนึก
62043012644 นางสาวมนัสชนก สนธิ
62043012645 นางสาวภริตา เสน<หา
62043012646 นางสาวชัชฎาวรรณ� โชติช<วง
62043012647 นางสาววนิดา ใจตรง
62043012648 นางสาวนัดดา แสงโพธ์ิดา
62043012649 นางสาวสาลินี อับดุลเลาะ
62043012650 นางสาวณัฐนิชช� เอมโอด
62043012651 นางสาวรติรส กล<อมเกลา
62043012652 นางสาวพิมพร มานัสสา
62043012653 นางสาวศิริวรรณ สินภักดี
62043012654 นายศักด์ิชัย สามเต้ีย
62043012655 นางสาวยุภาพร ศิริวงค�
62043012656 นายคชพงศ� โตมาตร�
62043012657 นางสาวอทิตยา แก9วมณี
62043012658 นายกรภัทร� แพงสุข
62043012659 นางสาวชญานุตน� นิติธรรมวงศ�
62043012660 นางสาวเยาวมาลย� อนันทกาญจน�
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62043012661 นางสาวธนัชพร เชี่ยวกิจ
62043012662 นายอํานาจ ทองสุทธ์ิ
62043012663 นางสาวผกามาศ บัวตะคุ
62043012664 นางสาววิไลลักษ� นาคํารอด
62043012665 นางสาวประภัสสร กNวยเจริญ
62043012666 นางสาวกันติยา ออมสิน
62043012667 นายภาณุพงศ� งามศิริ
62043012668 นางสาวฝากฝ3น ชั้นงาม
62043012669 นางสาวณัชชา ญาติพร9อม
62043012670 นางสาวชฎาภรณ� พยัคใหม<
62043012671 นางสาวเพ็ชรชมพู เลิศวิไลทรัพย�
62043012672 นางสาวอรอนงค� วงษ�ปุ!น
62043012673 นายทรงพล โพธ์ิศรี
62043012674 นางสาวอมรรัตน� นงนุช
62043012675 นายธนกฤต ธฤษวรรณ
62043012676 นายชูชัย สุขศรีวีรกุล
62043012677 นายคนัสนัน พ<วงศรี
62043012678 นางสาวเอื้อมพร เอกขระ
62043012679 นางสาวจริยาภา จันทร�กลั่น
62043012680 นายณัฐพล น<วมสุวรรณ�
62043012681 นางสาวกาญจนาพร พรหมมารักษา
62043012682 นางสาววาสนา ทรัพย�ประมูล
62043012683 นางสาวศุจีพัชร ทองพันธุ�
62043012684 นางสาวจุฑาพร ทองด9วง
62043012685 นายวัฒนพงศ� โพธ์ิทอง
62043012686 นางสาวบุษกร กระทู9
62043012687 นายจิตติพล แสนหมุด
62043012688 นางสาวตริตราภรณ� มะซอและ
62043012689 นางสาวปาริชาติ เชี่ยวชาญชัยกุล
62043012690 นายเจษฎา มณฑา
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62043012691 นางสาวอชิรญาณ� บัวก่ิง
62043012692 นางสาวอภิญญา ศรีคชา
62043012693 นางสาวช<อผกา ไทยแก9ว
62043012694 นางสาวสิรินยาพัทธ� บัวเรือง
62043012695 นางสาวณัฐนิชา ศรีงาม
62043012696 นางสาวพิชญาพรรณ สังข�สิงห�
62043012697 นายอนุวัฒน� โคตรชมภู
62043012698 นางสาวศรัณยา โชคบัณดิษฐ�
62043012699 ว<าที่ ร.ต.วรวุฒิ สีทานวล
62043012700 นางสาวปรรัตน� สําราญรื่น
62043012701 นายอภิสิทธ์ิ คูรัตนพันธ�
62043012702 นางสาวสุชาดา วงษ�แก9ว
62043012703 นายนครินทร� สําเภาพล
62043012704 นางสาวกนกพร บุญมาก
62043012705 นายภาณุวิชญ� จุ9ยเจริญ
62043012706 นางสาวจิรพรรณ ลิ้มเจริญ
62043012707 นางสาวณิชกมล คนสันสี
62043012708 นางสาวชนกานต� บุญเที่ยง
62043012709 นางสาวศุภลักษณ� คงเจริญถ่ิน
62043012710 นางสาวธาริณี เขียวแสงใส
62043012711 นางสาวกาญจนา ชัยพลบาล
62043012712 นางสาวป3ทวีพร รูปน9อย
62043012713 นายชวิน อินทชิต
62043012714 นายวีระชัย การุญบริรักษ�
62043012715 นางสาวณรัญชิตา คําภิละ
62043012716 นายรุ<งชัย นิ่มเรือง
62043012717 นางสาวดวงกมล พิบูลธนพัฒน�
62043012718 นางสาวนูร�วัยรี บัวทอง
62043012719 นางสาววนิดา บุญเลี้ยง
62043012720 นายพทัญ\ู สาทสิ

หน9า 424 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043012721 นายณรงค�เดช ศรีสุข
62043012722 นางสาวพิมลพรรณ พิมพ�ศิริ
62043012723 นางสาวณิชาภัทร พวงดี
62043012724 นางสาวภัทรสุดา อิ่มสําราญ
62043012725 นางสาวพรรณทิภา เถียนนอก
62043012726 นางสาวนิตยา โพธ์ิแจ9ง
62043012727 นางสาวศรัญญา ผันนะรา
62043012728 นางสาวจันทร�จิรา วิลัยหงษ�
62043012729 นายวีรพันธ� งามใจ
62043012730 นางสาวรุ<งฤทัย ผลาผล
62043012731 นายภาณุเดช วงษ�สามารถ
62043012732 นายยะห�ยา ยูนุN
62043012733 นางสาวอรรัมภา ขลุ<ยโนรี
62043012734 นางสาวปาริชาติ พูลผล
62043012735 นางสาวอลิสา ทิพย�ปาน
62043012736 นางสาวอภิญญา อระไชย
62043012737 นางสาวโสภี อินวาท
62043012738 นางสาวศศิธร คํากังวาฬ
62043012739 จ<าสิบตรีธนากร ทองกล<อม
62043012740 นางสาวณัฐภา นาคายน
62043012741 นางสาวเปรมสินี คมพิลา
62043012742 นายพจน�ชเนศ มุ<งมาไพรี
62043012743 นายกานต� แก9วมงคล
62043012744 นายรัฐภูมิ มูลโคต
62043012745 นางสาวประภาศรี ยะศรีดา
62043012746 นายอภิชัย สุดโต
62043012747 นางสาวสุนันทา เกตุแก9ว
62043012748 ว<าที่ร9อยตรีหญิงชนิดา ชัยยอง
62043012749 ว<าที่ ร.ต. หญิงชนิดา พานทอง
62043012750 นางสาวโสพิศ กําลังเสือ
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62043012751 นางสาวเขมรุจิ บุญภักดี
62043012752 นางสาวจันทร�กระจ<าง ณ หนองคาย
62043012753 นางสาวเลิศลักษณ� คงกะแดะ
62043012754 นางสาวทิพย�วิมล ไพรเขียว
62043012755 นางสาวปุณยาพร ลิ้มสุวรรณ�
62043012756 นายก<อสกุล รัตนมาลี
62043012757 นางสาววนาลี บุตรดี
62043012758 ว<าที่เรือตรีสมพงษ� ป3Wนพานิช
62043012759 นางสาวกุสุมา เรืองสุขสุด
62043012760 นางสาวปDยาภรณ� โซวสุวรรณ
62043012761 นายจิรภัทร คงคาชาติ
62043012762 นางสุภัทรา ธีระเวชชวงศ�
62043012763 นายณรงค�ศักด์ิ พลเคน
62043012764 นางสาวกรรณิกา นวรัตนกุล
62043012765 นางสาวสุวดี น้ํารินชื่นจิตใส
62043012766 นางสาวรุ<งฤดี คงเล็ก
62043012767 นายยุทธศิลปX ไวแสน
62043012768 นายอนุรัตน� เจียมภูเขียว
62043012769 นางสาววันชนิกา บุญลอย
62043012770 นางสาวนราพร หาทรัพย�
62043012771 นางสาวชลลดา คุ9มสังข�
62043012772 นางสาววิธวดี ชัยนิยม
62043012773 นายจิรัตน� ตัณฑ�เจริญรัตน�
62043012774 นายณัฐพงศ� เวียงจันทร�
62043012775 นางสาวจรรยารัตน� ฮะวังจู
62043012776 นางสาวธนพร บํารุงวงษ�
62043012777 นางสาววิสา สําราญดี
62043012778 นายพายุ วรพัฒน�
62043012779 นายศิวพงศ� ขจรเวทย�
62043012780 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณะ
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62043012781 นายศุภชัย พิทยะพลัง
62043012782 นางสาวอภิญญา กลับกลั่น
62043012783 นายกิตตินันท� กัลล�ประวิทย�
62043012784 นางสาวฤทัยรัตน� พังโพธ์ิ
62043012785 นายมานพ วุฒิสาร
62043012786 นางสาวสุพาวรรณ พันธุ�คง
62043012787 นางสาวสุวิมล พิมพ�ศรี
62043012788 นางสาววรรณวิสา ยนทิม
62043012789 นางสาวสิรินนาถ พูนจันทร�
62043012790 นายธีระยุทธ� สันติไพบูลย�กิจ
62043012791 นางสาววรรณพร เปรมกมล
62043012792 นายวิชัย ทาเสน
62043012793 นางสาวหัสยามล มะลิ
62043012794 นายมนตรี มุมทอง
62043012795 นางสาวศรีอําพันธ� โซNะลี
62043012796 นางสาวกรองกาญจน� รุจิรประเสริฐ
62043012797 นายชาตรี ชุนดี
62043012798 นายอานนท� ทุยไธสง
62043012799 นางสาวพิมพ�ผกา รินอินทร�
62043012800 นายจักรกฤช โพธ์ิทอง
62043012801 นางสาวสุติมาภรณ� ถมป3ด
62043012802 นายวีระพันธ์ิ สิทธิรัตนะ
62043012803 นางสาวกาญจนา ศรีปราชวิทยา
62043012804 นางสาวนันทกานต� มินยา
62043012805 นางสาวฐนวรรณพร ใจสว<าง
62043012806 นางสาวอมรรัตน� มณีพันธุ�
62043012807 นางสาวธีริศรา แพทย�มงคล
62043012808 นายบุรณิน เผือกแตง
62043012809 นางสาวศรัณย�รัชต� ณรงค�ศักด์ิ
62043012810 นายพลกฤต จิรศักด์ิ
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62043012811 นางสาวฉัตรบงกช ศรีสุนทร
62043012812 นายสืบสกุล เทียนทองศิริ
62043012813 นายธีระ สรรหพงษ�
62043012814 นางสาวธีรยา บุญมาเจริญ
62043012815 นางสาวพัทรียา ทูลภิรมย�
62043012816 นางสาววรรณิภา สิทธิกุล
62043012817 นางสาวจิรพร จันทรังษี
62043012818 นางสาวศุทธินี ชื่นชีพ
62043012819 นางสาวณัฐณิชา ผัดดี
62043012820 นางสาวกุสุมา สวัสดิรักษ�
62043012821 นางสาวชุติมา นพเกียรติ
62043012822 นายอภิสิทธ์ิ มากเมือง
62043012823 นางสาวนวพร แสงสว<าง
62043012824 นายธนัช เด<นประเสริฐ
62043012825 นายธีรศักด์ิ ป]อกคํา
62043012826 นางมะลิวัลย� งอกศรี
62043012827 นางสาวพิมลนาฏ พิระจํา
62043012828 นายนิธิเดช เจือจุล
62043012829 นายจิรายุทธ� สิริมากุล
62043012830 นางสาวสิรีธร คณะเชิดชู
62043012831 นายชุติทัตต� ผาวันดี
62043012832 นายศุภกร เพ็งอุ<น
62043012833 นางสาวพรพิไล ดอนปามี
62043012834 นางสาวสุวรรณา บัวแก9ว
62043012835 นางสมพิศ รัตนกําเนิด
62043012836 นายศุภฤกษ� พงษ�หว่ัน
62043012837 นางสาวชไมพร ศรีสุข
62043012838 นางสาวชลธิชา ถ่ินทับไทย
62043012839 นายอนันต�ธนัท เพชรประดิษฐ�
62043012840 นางสาวปริมล หลวงภักดี
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62043012841 นางสาววริยา ปู!ประเสริฐ
62043012842 นายธนทัต รอดแสวง
62043012843 นางสาวทัศนีย� สุมังคะ
62043012844 นางสาวจุไรรัตน� สุริยเชิดชูสกุล
62043012845 นางสาวภรภัทร วิชัยวงษ�
62043012846 นางสาวปาฏิหารย� ประสิทธิศาสตร�
62043012847 นายณัฐพงศ� กองขุนจันทร�
62043012848 นางสาวสุนันทา คงสําราญ
62043012849 นางสาวนภิศชนัญญ� สุวรรณไตรย�
62043012850 นางสาวอุบลวรรณ ทองน9อย
62043012851 นางสาวธนภรณ� แจ<มจันทร�
62043012852 นางสาวณัฐา ฉัตรแก9ว
62043012853 นางสาวอุบล ชายดํา
62043012854 นางสาวณัฐมลย� ประชารักษ�
62043012855 นายเสฎฐวุฒิ ทองคํา
62043012856 นายกฤษฎา กระจ<างจิตร
62043012857 นางสาวสรินยา พิสุราช
62043012858 นายธนิสสร คํารัตน�
62043012859 นายนราธิป จีนธรรม
62043012860 นางสาวปานทิพย� แก9วคงคา
62043012861 นางสุพัตรา คงยืน
62043012862 นางสาวธนาภรณ� คําเกาะ
62043012863 นางสาวเปรมฤทัย ฟุMงสุข
62043012864 นางสาวกุลนิดา ผาตินาวิน
62043012865 นางสาวจิตศุภางค� ช9างทอง
62043012866 นางสาวอัญชมาภรณ� เกษมสวัสด์ิ
62043012867 นายสุขุม พวงขจร
62043012868 นายอนุรักษ� เย่ือใย
62043012869 นางสาวธันชนก รักการณ�
62043012870 นางสาวจงกลณี ธารีญาติ
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62043012871 นางสาวเสาวณิต ทองหลาง
62043012872 นางสาวกิตติญา ตันเจริญ
62043012873 นางสาวสุนิสา เนินบก
62043012874 นายจิรภัทร โอสถานนท�
62043012875 นายทนงศักด์ิ สมเย็น
62043012876 นางสาวณัฐิยา สมหมาย
62043012877 นางสาวณัฏฐา จํานงค�รักษา
62043012878 นางสาวธีรยา ก้ัวพิทักษ�
62043012879 นางสาวชัชชญา สุวรรณธรรมมา
62043012880 นางสาวศิริรัตน� ศรีจันทร�
62043012881 นายเกียรติศักด์ิ ไชยพันธ�
62043012882 นางสาวอมรรัตน� ช9างแก9วมณี
62043012883 นางสาวรุ<งรัฐ แสงหล่ํา
62043012884 นางสาวไพริน กอศรีรุ<งเรือง
62043012885 นางสาวลัดดาวัลย� ชัยวรรณ
62043012886 นางสาววิภาวรรณ ยังให9ผล
62043012887 นางสาวสุปราณี มูลเพ็ชร
62043012888 นางสาวนิภาพรรณ ครุฑคง
62043012889 นางสาวพัชรินทร� พุทธฤทธ์ิ
62043012890 นางสาวนรีรัตน� พรหมพดา
62043012891 นายรชตะ วรานนท�
62043012892 นางสาวปอแก9ว จันทรสา
62043012893 นายมนตรี พร9อมอําไพพงษ�
62043012894 นายอําพล อุ<นเรือน
62043012895 นางสาวปทุม มะลิวัลย�
62043012896 นางสาวศศิวิมล สิทธิบูรณะ
62043012897 นางสาวเปมิกา คันธะโน
62043012898 นางสาวรัตนา ประคองใจ
62043012899 นายภูมิพงษ� ปานะเส็น
62043012900 นางสาวศิริรัตน� โคตรภูมี
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62043012901 นางสาววันทนี แย9มทัศน�
62043012902 นายศีลพสิษฐ� ชูติกุล
62043012903 นายอภิสิทธ์ิ ทรัพย�ประดิษฐ�
62043012904 นางสาววรินยุพา ทะชัย
62043012905 นายณัฐดนัย ไสยเลิศ
62043012906 นางสาวศิริกร สีสดดี
62043012907 นายธีรพงศ� เศวตวิมลรัตน�
62043012908 นางสาวอุษณีย� มีสมยุทธ�
62043012909 นางสาวจีรวรรณ การุณจิตร
62043012910 นายปณวัตร โดเคน
62043012911 นางสาวสุวรรณี จําปาแดง
62043012912 นายบุญรัตน� พานิชการ
62043012913 นายณัฐพล บุญเกลี้ยง
62043012914 นางสาวเพียงเพ็ญ สมบูรณ�
62043012915 นางสาวนิชนิภา ชัยภักดี
62043012916 นายชัชวาล สารถ9อย
62043012917 นางสาวนุชนาฎ ศรทะเดช
62043012918 นางสาววีรยาวรรณ สุขประเสริฐ
62043012919 นางสาวสุวดี ปุณโณฑก
62043012920 นางสาวณัฐติกา รอดไกร
62043012921 นายชินวัตร เลี่ยงสุวรรณ�
62043012922 นางสาวธนัชพร วรรณทอง
62043012923 นายเอกวิทย� โสวัต
62043012924 นายปาณัท ทองพ<วง
62043012925 นางสาวทัศนีวรรณ ชุ<มชูจันทร�
62043012926 นางสาวพิชญานันท� มะโน
62043012927 นางสาวบุหงา ทองดีวงษ�
62043012928 นางสาวเยาวเรศ บรรเทาทุกข�
62043012929 นายเอนก สิทธิลัย
62043012930 นางสาวอิสราภรณ� ชูผะอบ
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62043012931 นางสาวสุชาดา สังข�ก9องเดชา
62043012932 นายวันชนะ สุธา
62043012933 นางสาววราพร ศรีบุญเพ็ง
62043012934 นายเสถียรพงษ� คงกระจง
62043012935 นางสาวศุทธินี พ่ึงเกษม
62043012936 นางสาวชุติมา ทองย9อย
62043012937 นางสาวอัตติมา อินทสวัสด์ิ
62043012938 นางสาวสุทธิดา มงคลแก9ว
62043012939 นางสาวก่ิงกมล สายสอาด
62043012940 นางสาววิชุดา เหล<ามะลึก
62043012941 นางสาวณัฐวดี คุณะศรี
62043012942 นางสาวภัทรวดี ทุมตาลเด่ียว
62043012943 นางสาวจุฬารัตน� ขวัญทรง
62043012944 นางสาวกัญชณหงส� สิริจีรพงษ�
62043012945 นางสาวเพ็ญนภา ชะนา
62043012946 นางสาวชุติมา นกไม9
62043012947 นางสาวธรียา แสงเพ็ชร
62043012948 นางสาวนิรมล สุหลงกูด
62043012949 นางสาวเกษรินทร� ศรีจําพันธุ�
62043012950 นางสาวศันสนีย� ปานพรม
62043012951 นายสุกฤต ชาวผ9าขาว
62043012952 นางสาววาสนา มิเถาวัลย�
62043012953 นายธนดล วรุณศรี
62043012954 นางสาวเกษศิรินทร� บุญวิเศษ
62043012955 นางสาวศศิธร งามศรี
62043012956 นายภัทรพล พละทรัพย�
62043012957 นายอนันต� ศรีพรมมา
62043012958 นางสาวจีราวรรณ แนบเนียด
62043012959 นายพรหมวิจิตร มาลาสาย
62043012960 นางสาวน9องนุช ยวงสวัสด์ิ
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62043012961 นายภาคิน รัตนเสถียร
62043012962 นางสาวภัทรานุช มีศรีดี
62043012963 นางสาวชนากานต� แก9วศิริ
62043012964 นายปรมะ พฤทธพงศ�
62043012965 นายนพดล ศรีสร9อย
62043012966 นางสาวศุกลรัตน� พันนา
62043012967 นายวงศกร ตุลยาพร
62043012968 นายป3ตตะกร พันสมตน
62043012969 นางสาวปDยนุช คงเอี่ยม
62043012970 นางสาวจิดาภา จารุพงษ�สกุล
62043012971 นางสาวพนิตนันท� พจนะลาวัณย�
62043012972 นายอนุชา ลือชาโคตร
62043012973 นางสาวเกศราพร บัวพวง
62043012974 นางสาวศุภิสรา สงบศรีจินตนา
62043012975 นายพรเทพ ทองดี
62043012976 นายวันชัย ศิริบุรมณ�
62043012977 นางสาวสุดารัตน� ตุลาทอง
62043012978 นางสาวนฤทัย เวชยางกูล
62043012979 นายอัครรัตน� ลีทอง
62043012980 นางสาวอรพิน พิมสาร
62043012981 นายณัฐวัชร บัณฑิต
62043012982 นางสาวชลธิชา ตันนพรัตน�
62043012983 นางสาวสิริยา สินพันธ�
62043012984 นายฉัตรชัย มโนธรรม
62043012985 นางสาวสุธิตา สมศรี
62043012986 นางสาวสุธาทิพย� เอื้อยกระโทก
62043012987 นางอัญชิสา สอนสุนทร
62043012988 นางสาวสุนิษา ดีเส็ง
62043012989 นางสาวดวงอมร ทองอ<อน
62043012990 นางสาวจตุรพร รอดร<วมบุญ
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62043012991 นางสาวนันท�กมล สิงขโรทัย
62043012992 นายนพพล ทิมฉิม
62043012993 นายสุธรรม มีจันทร�
62043012994 นางสาวเบญจมาศ จุลบุษปะ
62043012995 นางสาวนิภาภรณ� แสนโฮม
62043012996 นายวรธรรม ยืนยง
62043012997 นายมงคลฉัตร มากมี
62043012998 นายวุฒิชงค� เพียสุระ
62043012999 นางสาวภิญญา เจียมพงษ�
62043013000 นางสาวณพสร ระวังภัย
62043013001 นางสาวศศิพิมพ� หาญสุวรรณ
62043013002 นายศุภศักด์ิ แสนสุข
62043013003 นางสาวจริยา วรทัศน�
62043013004 นายธนบดี สิทธิโชค
62043013005 นางสาวอภิรมน เติมเจิม
62043013006 นางสาววิชญาพร แสงวิจิตร�
62043013007 นางสาวน้ําเพชร ฟุMงโล9
62043013008 นางสาวฐิตา สร9อยทรัพย�
62043013009 นายภักดี สุรเนตร
62043013010 นางสาวอริสรา ชมภูบาง
62043013011 นางสาวกชพร พิกุลทอง
62043013012 นางสาวเกศินี ภู<พลอย
62043013013 นางสาวช<อทิพย� โสแสง
62043013014 นางสาวฉัตรชนก เทียมโคกสง
62043013015 นางสาวกนกวรรณ จิตต�ประสงค�
62043013016 นางสาวพรชิตา สมัคธรรม
62043013017 นางสาววาศินี ศรีพุฒ
62043013018 นางสาวปภาณิน บุญมี
62043013019 นายอภินันท� ชมภูวิเศษ
62043013020 นางสาวดารณี นามสนิท
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62043013021 นางสาวณิชกมล พรหมจันทร�
62043013022 นางสาวนิษฐ�สุดา หวานฉํ่า
62043013023 นายวงศกร ทองคํา
62043013024 นางสาวรัตติญา มีมูซอ
62043013025 นายขจรพัฒน� ชื่นชมน9อย
62043013026 นางสาวกนกพร คําขจร
62043013027 นางสาวปรียานุช กุลวุฒิ
62043013028 นางสาวจันทนา มหาสุด
62043013029 นายสุรศักด์ิ ก่ิงจันทร�
62043013030 นางสาวพิศมัย ย<างแก9วสกุล
62043013031 นางสาวกัลยาณี กุญชรินทร�
62043013032 นายณัฐวุฒิ จันทรา
62043013033 นางสาววรรณพร เภาเสน
62043013034 นายสถาพร กุลภา
62043013035 นางสาวณัฐนันท� สุวรรณฉวี
62043013036 นางสาวเสาวณี อ<อนก9อน
62043013037 นางสาวนิศากร ขจรมณี
62043013038 นางสาวอรวรรณ กินสันเทียะ
62043013039 นายกัญจณ� ตรีเนตร
62043013040 นางสาวเพ็ญพร พุทธศรี
62043013041 นางสาวดารัตน� พ่ึงโพธ์ิสภ
62043013042 นายณัฐพล จูมานัส
62043013043 นางสาวอพรรณตรี ชาติอนันต�
62043013044 นางสาวกัลยา ผลเจริญ
62043013045 นายอานนท� ทองสุทธิชัย
62043013046 นางสาวรวีพิชญา ปDOนแก9ว
62043013047 นางสาวสุวนันท� ไสวพันธ�
62043013048 นางสาวนันท�ลภัส สุขแสงสุวรรณ
62043013049 นางสาวดุจลดา หินสูงเนิน
62043013050 นางสาวประสิตา งามพิมาย
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62043013051 นายนวัต นรชัย
62043013052 นายชัยรัตน� วิสาสะ
62043013053 นายชัยอนันต� จตุพรตระกูล
62043013054 นางสาวจิราพร ลาดเหลือ
62043013055 นางสาวนุชวรรณ สายวิเศษ
62043013056 นางสาววรรณกมล ศรีเมืองแก9ว
62043013057 นายสุภกิจ วรารัฐพงษ�
62043013058 นางสาววรารักษ� วิไลลักษณ�
62043013059 นางสาวชุติกาญจน� คงเมือง
62043013060 นางสาววัลลภา ติงสะ
62043013061 นายปDยะ บุญจันทร�
62043013062 นายธนัชญ� มีเนตรทิพย�
62043013063 นางสาวนิตยา ไกรกุล
62043013064 นายรวินันท� ศรีรัตนะ
62043013065 นางสาวกีรติกา น้ําตอง
62043013066 นายชัยณรงค� มะหารักษ�
62043013067 นางสาวเหมือนดาว เอี่ยมพงษ�
62043013068 นางสาวกาญจนา รอบคอบ
62043013069 นางสาวแพรไหม พงษ�สุพัฒน�
62043013070 นายทวีศักด์ิ จันทร�เจียม
62043013071 นางวรนิจฐา คําธะนี
62043013072 นางอรวณี บัวเพ็ง
62043013073 นายถิรานันท� ด<านอุดม
62043013074 นางสาวธัญพักตร� แก9วปรีดานันท�
62043013075 นางสาวสุวัจนา ลภาไพโรจน�
62043013076 นางสาวนฤมล พงขันห�
62043013077 นางสาวนัทชา ศรีวงษ�
62043013078 นายสมชัย ทิตสรรพพา
62043013079 นายวิทยา ชัยจํา
62043013080 นางสาวอภิญญา เมืองพงษา
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62043013081 นางสาวสินารัตน� กอบประดิษฐ�
62043013082 นางสาวศิริกัญญา เชิญชู
62043013083 นายเศรษฐภัทร แก9วจันทร�
62043013084 นายวิบูลย�สรรค� จันทร�พึ่งสุข
62043013085 นางสาวฐิติพร เจริญพร
62043013086 นางสาวฐิตาภรณ� ธรรมลึก
62043013087 นายธนาธิป ทองหล<อ
62043013088 นางสาวธยาดา กันไชยา
62043013089 นายภานุวัฒน� ฉันประเดิม
62043013090 นางวรัญญา สุโงNะ
62043013091 นางสาวอรวรรณ ยอดจันทร�
62043013092 นางสาวชนาภรณ� แท<นมณี
62043013093 นายณัฐวัตร บุพศิริ
62043013094 นางสาวเพ็ญนภา บัวเผื่อน
62043013095 นายเอกพล พูลเสม
62043013096 นางสาวนัสรินทร� พัดเย็นใจ
62043013097 ว<าที่ ร.ต.หญิงณัฐกฤตา สินสํารวม
62043013098 นางสาวเพ็ญฤดี จงจํา
62043013099 นายปณต วิริยะเอกกูล
62043013100 นายราชันย� ผงผาย
62043013101 นายบรรจง อินทร�หอม
62043013102 นางสาวนุสบา ศรีเพ็ชร
62043013103 นางสาวจิราภรณ� พรมทา
62043013104 นางสาวนิภา ศรีเมือง
62043013105 นางสาวกฤติกา พูลทวี
62043013106 นางสาวพัชรินทร� เพลียโคตร
62043013107 นางสาวรังสินี ทองอ<วม
62043013108 นางสาวบุษบา ป3ญญาวงศ�
62043013109 นางสาวกนกวรรณ มาลาวงศ�
62043013110 นายยศยง สนิทวงศ�ชัย
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62043013111 นายนิติวัฒน� รัตนภรณ�
62043013112 ส.ต.ท.ชัชวาล สันวิจิตร
62043013113 นายสหรัฐ อ<างแก9ว
62043013114 นางสาวมัณฑนา ลับแสง
62043013115 นางสาวจุฑารัตน� บุญยะมณี
62043013116 นางสาวสุชาดา ศรีทอง
62043013117 นางสาวอรวรา การสนธ�
62043013118 นางสาวปDยะนุช โพธ์ิงาม
62043013119 นางสาวยอดขวัญ เตียพานิช
62043013120 นางสาวยลดา กีรติศักด์ิกุล
62043013121 นายอาทิตย� ทัดศรี
62043013122 นางสาวชลกร เดชขุน
62043013123 นางสาวณัฐชา ธรรมนิทา
62043013124 นางสาวปวีณา อรศรี
62043013125 นางสาวทิพวัลย� ชมภูเพ็ชร
62043013126 นายธนารัตน� ภู<ทิม
62043013127 นางสาวพรธิวา สืบโสดา
62043013128 นายภูริทัต กิจโพธิญาณ
62043013129 นางสาวป3ทมาศ นามไธสงค�
62043013130 นางสาวณัฐยา นิ่มเจริญ
62043013131 นายวุฒิพงษ� สายเทียน
62043013132 นายภัทรพล ไชยคําภา
62043013133 นางสาวชนัดดา ไตรรัตน�
62043013134 นางสาวปาริชาต พงศ�พรม
62043013135 นางสาวกชกร บุญอ<วม
62043013136 นางสาวสุทธิดา ยอดสาย
62043013137 นางอังวรา บุรีเจริญ
62043013138 นางสาวอัญญิกา จารุจินดา
62043013139 นางสาวทัศนีย� ศรีบุญ
62043013140 นางสาวศิริลักษณ� ฤทธิยงค�
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62043013141 นางสาวพนิดา เอกธรรมสุทธ์ิ
62043013142 นางสาวเกตุสุดา ลือเรือง
62043013143 นายพีระศักด์ิ เทพารส
62043013144 นางณัจวรรณ แสนหาญ
62043013145 นางสาวทัศนีย� ปรือปรัง
62043013146 นางสาวลีลาวัลย� อุหมัด
62043013147 นายนัตพงษ� ใจกล9า
62043013148 นายเมธา มณีเนตร�
62043013149 นางสาวสุภัทรา โพธ์ิแก9ว
62043013150 นางสาวฐิติรัตน� มีนาภา
62043013151 นางสาวศศินา เสมาทอง
62043013152 นางสาวบุษบา กลิ่นมาลา
62043013153 นางสาวนิ่มละไม ศรีพันลม
62043013154 นางสาวอุไรภรณ� ศิริเรือง
62043013155 นางสาวบุญทิพย� ธีระกุลพิศุทธ์ิ
62043013156 นางสาวพูลลาภ คุ9มวงค�
62043013157 นางสาวจีรนันท� วัฒนสกุลพงศ�
62043013158 นางสาวกานดา สุกดิษฐ�
62043013159 นายวิทยา เที่ยงธรรม
62043013160 นางสาววรรณภา เข็มพงษ�
62043013161 นายสุรเชษฐ� จินะเทศ
62043013162 นายอภิรักษ� ยอดเจริญ
62043013163 นางสาวกรวิภา ทะจีน
62043013164 นายธรรม�ธรม� จิตตธนพงศ�
62043013165 นายเจษฎา สงวนจิตต�
62043013166 นางสาวกมลทิพย� กองขวา
62043013167 นางสาวอภิสรา ถูกจิตต�
62043013168 นางสาววารี วิชาโคตร
62043013169 นายคุณวุฒิ ศรีใส
62043013170 ว<าที่ร9อยตรีหญิงสุธิดา ปDโย
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62043013171 นายจิรพนธ� แสงมงคลพิพัฒน�
62043013172 นายเริงฤทธ์ิ บุญชู
62043013173 นางสาววิภูสนา จันทวรรณ�
62043013174 นางสาววรรณกานต� คงสถาน
62043013175 นางสาวอริสา พูลเกษม
62043013176 นางสาวณัชชา โสวิภา
62043013177 นางสาวศรัญญา ขจรกล่ํา
62043013178 นางสาวจุฑารัตน� รัตนศิลา
62043013179 นางสาวนูรดีนา แดเบาะ
62043013180 นายจิณณวัตร จันทอง
62043013181 นางสาวจิรัฐิกานต� ไก<แก9ว
62043013182 นายนิธิโรจน� ทาสอนพันธ�
62043013183 นางสาวปDยธิดา เพียรจิตร
62043013184 นายสิทธิพร พาสิทธ์ิ
62043013185 นายวีระพงษ� จําปาปรีดา
62043013186 นายวิศรุต วิชกรรม
62043013187 นางสาวอัญชญา เชื้อสาวะถี
62043013188 นางสุทารัตน� ทิวงค�
62043013189 นางสาวนิตยา ป3กเคทาติ
62043013190 นางสาวลักษณ�มาส เพ็ชรเสนา
62043013191 นายฐานชัย ตระการสกุลวงศ�
62043013192 นายปณิธาน พรมมา
62043013193 นางสาวธิดารัตน� เกษตรศิลปX
62043013194 นายเกียรติศักด์ิ พุ<มจิตร�
62043013195 นายสหรัธ จันทร�ขวาง
62043013196 นางสาวสายฝน ปDOนเบญ
62043013197 นางสาววิยะดา มณีนุตร
62043013198 นายสุรศักด์ิ บัวคําภู
62043013199 นางสาวจันทกานต� จอมใจ
62043013200 นางสาวประภักดีพร สืบแสง
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62043013201 นางสาวมุขสุดา ต้ึงมูล
62043013202 นางสาววิลาวัลย� ทรัพย�เจริญ
62043013203 นายอภินันท� มหาอุตม�
62043013204 นายศักรินทร� พุฒนวล
62043013205 นายปDยะพงษ� ทรงชุ<ม
62043013206 นางสาวกัญญพิชญ� ธรรมนิยม
62043013207 นายปภังกร นวลจันทร�
62043013208 นางสาวพรพรรณ ฤทธ์ิพริ้ง
62043013209 นายอดิสรณ� บุญยู9
62043013210 นางสาวมยุรี ขันสัมฤทธ์ิ
62043013211 นายปริญญา อําไพ
62043013212 นางสาวฮานาน สิดิ
62043013213 นางสาวพิมพ�ภัทรา รุจิกาญจน�วรกุล
62043013214 นายเอกชัย เนียมราช
62043013215 นายพีร� รัตนประทีป
62043013216 นางสาวสุมิตตา แท9สูงเนิน
62043013217 นางสาวณฐศุภา ยามไชย
62043013218 นางสาวศิริพร อามาตย�มนตรี
62043013219 นางสาวลัดดาวัลย� มิตรน9อย
62043013220 นายคมกฤต วิชัยกุล
62043013221 นายฐิติภัทร เชิดชูความดี
62043013222 นางสาวฐิติชญาน� ประชานุรักษ�
62043013223 นายธนาวิทย� ดีสวัสด์ิ
62043013224 นางสาวรุ<งทิวา ฮวดหลี
62043013225 นางสาวสุธาวี อิทธิพงศ�เมธี
62043013226 นายนัฐวุฒิ ศรีทอง
62043013227 นายไกรสร เกตุเนียม
62043013228 นายธนทัต โชควิริยะป3ญญา
62043013229 นางสาวอาภาวดี บูรณพันธ�
62043013230 นายนคร จันทร�เมืองป3ก
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62043013231 นางสาวหทัยรัตน� สุตตันตปDฎก
62043013232 นายนวปวิช อาชีพสุจริต
62043013233 นางสาววรัณยา รักษาอยู<
62043013234 นางสาวสุรีพร สุปDนะ
62043013235 นางสาวรุ<งนภา โพธ์ิสกุล
62043013236 นางสาวจิดาภา พละศักด์ิ
62043013237 นางสาวจันทิมา สําราญรื่น
62043013238 นางสาวญาณิศา ถนอมรอด
62043013239 นางสาวจิราภรณ� แกมใบ
62043013240 นางสาวรัตนาพร มะยุระยอด
62043013241 นายปฏิพัทธ� เคลือบคลาย
62043013242 นายกิตติพัฒน� โชตะนา
62043013243 นางสาวแพรวพรรณ เนียมท9วม
62043013244 นางสาวนวลละออ ดังใจปอง
62043013245 นางสาวกฤติยา สุวรรณศิลปX
62043013246 นางสาวเขมิกา ฉัตรวัฒนา
62043013247 นางสาวกัณฐิกา โมนะ
62043013248 นายทัศนัย ยมศรีเคน
62043013249 นางสาววรรณิภา ศรีขัน
62043013250 นางสาวพัณณิตา เดชะชีพสาคร
62043013251 นางสาวปภัสสร เจนการ
62043013252 นายนันทวุฒิ จิรธนินชัย
62043013253 นางสาวกชกร นพกาศ
62043013254 นางสาวเสาวนีย� มัณฑรัตน�
62043013255 นางสาวกาญจน�รัตน� ปDยะลิขิต
62043013256 นางสาวพัชราภรณ� คงเจริญ
62043013257 นางสาวณธษา ขาวหอม
62043013258 นายธีรวัฒน� อินทร�ธูป
62043013259 นางสาวกาญจนา จันทรศรี
62043013260 นายชนะ สารเทพ
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62043013261 นางสาวบัวเงิน ลาเจริญ
62043013262 นางไพริน โพธ์ิอ<อน
62043013263 นายเอกชัย บุตรเมือง
62043013264 นางสาวจุฑามาศ ยลเบญจพล
62043013265 นางสาวสุธิดา จินาวรณ�
62043013266 นายอริย�ธัช ศิริพยาบาล
62043013267 นางสาวจิรภา สายสินธุ�
62043013268 นายครรชิตชล ทาเวียง
62043013269 นายติณณ� วิไลขํา
62043013270 นางสาวศศิธร สืบวงศ�ดี
62043013271 นางสาวเบญญาภา สุขสมบูรณ�
62043013272 นางสาวปรางทิพย� ประมาณ
62043013273 นายสิทธิกร พ่ึงทัด
62043013274 นางสาวปารวี ช<างการ
62043013275 นางสาวเนตรทิพย� รักญาติ
62043013276 นางสาวศิลาภรณ� ยุติธรรม
62043013277 นายจุมพล บุญเรือง
62043013278 นางสาวปาริฉัตร ประก่ิง
62043013279 นางสาวศศิธร นาคะวรังค�
62043013280 นางสาวหนึ่งฤดี แสวงดี
62043013281 นางสาวศศิธร ดิษยมาลย�
62043013282 นางสาวบุณฑริกา อินทร�พาเพียร
62043013283 นายเทวิน เอนกแสน
62043013284 นางสาวณัฐมล แจ<มศรี
62043013285 นางสาวน้ําฝน ประหยัด
62043013286 นายสมหมาย โสพิกุล
62043013287 นายทองจันทร� จันละพันธ�
62043013288 นายสุทิน ชินะโคตร
62043013289 นางสาวจันทนา ม<วงเจริญ
62043013290 นางสาวอภิญญา ทาวงค�มา
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62043013291 นางสาวอารยา กันนะพันธุ�
62043013292 นางสาวขวัญทิพย� มิตรกุล
62043013293 นางสาวปDยาพัชร พรชัย
62043013294 นายกิตติพงศ� เทวัญประทานพร
62043013295 นายชุติพนธ� สท9านอาจ
62043013296 นางสาวปรียานุช ใจน9อย
62043013297 นางสาวณัฏฐธิดา ทองย9อย
62043013298 นายอนุรุธ บุณยะวุฒกุล
62043013299 นางสาวสุพัตรา คําสมัย
62043013300 นางวรินทร�กิติ สว<างไพร
62043013301 นางสาวขนิษฐา เจียงแก9ว
62043013302 นางสาวกัญติยา สงวนหงษ�
62043013303 นางสาววัสณี ดอกบัว
62043013304 นางสาววลัยพร เมืองสีดา
62043013305 นางสาวสุทธิรัตน� ธารา
62043013306 นางสาววันทกานต� อิฐสุวรรณ
62043013307 นางสิรษา สาพันธ�
62043013308 นางวราภรณ� รัตนวงษ�
62043013309 นางสาวป3ทมา แสวงงาม
62043013310 นางสาวอิรวดี จันทร�อ9น
62043013311 นางสาวศรุดา จันทร�เอน
62043013312 นางสาวปริณดา ฟองธนกิจ
62043013313 นายเจตนิน จันทร�ฉายทอง
62043013314 นางสาวจิรภา พรายอินทร�
62043013315 นางสาวรุ<งฤดี บุญศิริ
62043013316 นางสาวเพลินพิษ สูงภิไลย�
62043013317 นายวัชระพงษ� จะโรรัมย�
62043013318 นางสาวตีรณา รักบุญ
62043013319 นางสาวศิริวรรณ สังเวียน
62043013320 นายกฤษฎา จันทร�คฤหาสน�
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62043013321 นายป3ญญา โห9ประเสริฐ
62043013322 นางสาวสุธีร�ธิดา มีคํา
62043013323 นางสาวจิราภรณ� อินทร�พงษ�นุวัฒน�
62043013324 นายเปรมินทร� จันทกาญจน�
62043013325 นางสาวสุนิสา นวนป3น
62043013326 นางสาวณัฐกานต� พิสุทธ์ิพิบูลวงศ�
62043013327 นางสาวพริ้มเพรา เชี่ยวนาวิน
62043013328 นายสิรภพ อู<พิทักษ�
62043013329 นางสาวสุดารัตน� ทองคําเภา
62043013330 นายยศพันธ� วงษ�ศรีแก9ว
62043013331 นางสาวยุวดี ชื้อผาสุข
62043013332 นางสาวสุปรียา อุสาหะ
62043013333 นางสาววรัชยา ศิวภักด์ิวัจนเลิศ
62043013334 นางสาวณิชานาฎ มุ<งหมายผล
62043013335 นางสาวปวีณา แสวงผล
62043013336 นางสาวรติยากร ติระวัฒน�
62043013337 นางสาวณัฐกานต� แผ9วสัตรู
62043013338 นางสาวมะลิวัลย� บุญศรี
62043013339 นางสาวรัชนานนท� เพียรการ
62043013340 นางสาววรสา กุลเดชาพิทักษ�
62043013341 นางสาวอภัสนันท� ศรีประดิษฐ�ภานุ
62043013342 นางสาวจรรจิรา สะและห�
62043013343 นางสาวสมไทย บรรลังก�
62043013344 นายรัฐนันท� ใสสุก
62043013345 นายอธิศสิทธ์ิ อัจฉริยสุนทร
62043013346 นางสาวจารุภรณ� พินิจนอก
62043013347 นางสาวจันทร�เพ็ญ เอกมอญ
62043013348 นางสาวนิตย�อนงค� พันเกียรต์ิ
62043013349 นายจักรกฤษณ� อุปแสน
62043013350 นางสาววิกานต�ดา โหม<งมาตย�
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62043013351 นางทัศนีย� บัวงาม
62043013352 นางสาวธิดา ศุภสารัมภ�
62043013353 นางสาวฌัลลิกา คําหอม
62043013354 นางสาวธันยพร กิตติอมรรัตน�
62043013355 นางสาวขวัญเรือน สระทองล9อม
62043013356 นางสาวศิตา ธูปเทียนทอง
62043013357 นางสาวเครือขวัญ เปาจีน
62043013358 นายภาสวิชญ� หงวนเสง่ียม
62043013359 นางสาวศิรินุช สีขาว
62043013360 นายสรศักด์ิ ชํานาญจุ9ย
62043013361 นางณัฐชยา เกาะมะไฟ
62043013362 นางสาวณัฐธิดา จินตรัตน�
62043013363 นางสาวธิติมา พูนผล
62043013364 นายศรายุทธ� เกษีสังข�
62043013365 นางสาวอุษารัศม์ิ ฉิมกรด
62043013366 นางสาวกันยารัตน� กิตติรัตน�
62043013367 นางสาวจุฑาธิป สอนจันทร�
62043013368 นางสาวนิตยา ปานทอง
62043013369 นางสาวปาณิสรา ป3Oนเอี่ยม
62043013370 นางสาวอัญชลี พรมสิงห�
62043013371 นางสาวอมรรัตน� นุตยางกูล
62043013372 นางสาวปานชนก ตลับงา
62043013373 นางสาวณัฐพิมล กิตติกูล
62043013374 นางสาวปาริษา จงถวิล
62043013375 นางสาวยุวดี วิลัยรัตน�
62043013376 นางสาวมาริษา สอนรมย�
62043013377 นางสาวกัลย�ฐิตา เอกนิธิกรณ�
62043013378 นางสาวหวันฟาฎีละห� หวันหมาน
62043013379 นายไพรรัตน� ฤาประสิทธ์ิ
62043013380 นางสาวจินตนา อาจสามารถ
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62043013381 นางสาววรรณนา นุ<มเกลี้ยง
62043013382 นายภาวี ข9อล้ํา
62043013383 นางสาวหนึ่งฤทัย เนาวพันธ�
62043013384 นางสาวฐิตาภัทร� กรชะนะ
62043013385 นายศิลา งามผ<อง
62043013386 นายกิตติ กําภูพงษ�
62043013387 นายภานุวัฒน� เทพคําราม
62043013388 นางสาวสุวัฒนา โพธ์ิแก9ว
62043013389 นางสาววนิดา เทียมพัด
62043013390 นางสาวจินตนา ภูอ<อน
62043013391 นางสาวสุธิดา สีวิชา
62043013392 นางสาวลักขณา ถนอมเชื้อ
62043013393 นางสาวชนมิกา แก9วทองหลาง
62043013394 นางสาววิลาสินี จิตจํานง
62043013395 นางสาวชญาน�นันท� อิทธิกรณ�
62043013396 นางสาวจารุณี ศรีโชติ
62043013397 นางสาวอรุณี ป3นพรหมราช
62043013398 นางสาวณิชกานต� กระต<ายจันทร�
62043013399 นางสาวฐิติมา เตียวหยิน
62043013400 นางสาวจิราภา เนื้อไม9
62043013401 นายกสิณะ อุบลเจริญ
62043013402 นางสาวหนึ่งฤทัย บินสอั๊ด
62043013403 นายอิทธิศักด์ิ เหลาคํา
62043013404 นางสาวพิศฤดี พระดาเวช
62043013405 นางสาวเบญจพร พรอินทร�
62043013406 นายจรัญ มาลาศรี
62043013407 นางสาววรัญญา ศรีลัดดา
62043013408 นายจตุรวิทย� หนูใหญ<ศิริ
62043013409 นางสาวลัคนา หงษ�ทอง
62043013410 นางสาวกนกวรรณ สกุลรักษา
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62043013411 นางสาววัลภา ศรีสวัสด์ิ
62043013412 นางสาวอุษา ตุ<มไทยสาคร
62043013413 นางสาวอังคณา เพชรเหนีย
62043013414 นายวิษณุ จันทรทรง
62043013415 นางสาวปรรศมล อินตNะวัง
62043013416 นายสมภัทร แพรกนกแก9ว
62043013417 นางสาวรุ<งทิวา ไชยพลฤทธ์ิ
62043013418 นายสัญลักษณ� มะโนอิ่ม
62043013419 นายสัณหณัฐ พูลประเสริฐ
62043013420 นางสาวเขมนิจ ง้ิวจีน
62043013421 นางสาวศุภาภรณ� จันทร�เพ็ญ
62043013422 นางสาวณัฐญา ป3ญญาอุด
62043013423 นางสาวสุภาภรณ� ไตรรัตน�
62043013424 นายณัฐพล พิศหนองแวง
62043013425 นางสาวชฎาพร เกตุบุญมา
62043013426 นางสาวสุนิสา สุรพันธ�
62043013427 นางสาวสวรรยา ราเชาว�ดี
62043013428 นางสาวนพัทธร อุดมพงศ�วัฒนา
62043013429 นางสาวลัลน�ลลิน สุนทรเวช
62043013430 นายยุทธภพ เผ<าเพ็ง
62043013431 นางนวภรณ� จําปาทอง
62043013432 นางสาวกรกนก อารีย�เอื้อ
62043013433 นางสาวปรียาพร ทองอินทร�
62043013434 นางสาวมุนินทร� ใจฉะวะ
62043013435 นางนนทยา ด9วงทอง
62043013436 นายชวิน นพรัตนาวงศ�
62043013437 นายอนุรักษ� ทองเพ็ชร 
62043013438 นางสาวสุมิตรา วุฒิเสลา
62043013439 นายศักดา บุญสม
62043013440 นางสาวธวัลหทัย สุดใจ
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62043013441 นางสาวพรเพ็ญ มณีป3กษิณ
62043013442 นางสาวดมิศา ดวงพัตรา
62043013443 นางสาวบุณรดา สุวรรณมโหสถ
62043013444 นายพศวีร� โชว�ธนะพานิช
62043013445 นางรัตนลักษณ� ประภาสัย
62043013446 นายกะเสนา บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา
62043013447 นายกิตติศักด์ิ วราสุนทร
62043013448 นางสาวนลินี ลั่นสิน
62043013449 นายรชานนท� เพียรขุนทด
62043013450 นางสาวพรสุดา พรมโต
62043013451 นางสาวอัญชิสา ชุ<มหิง
62043013452 นางสาวอรอุมา สงบ
62043013453 นางสาวชิดชนก นวลชื่น
62043013454 นายประจักษ� พูนก่ิมแก9ว
62043013455 นายพลวัฒน� อักษร
62043013456 นายจิรวัฒน� วรแสน
62043013457 นางสาวนภัสวรรณ ปDOนทอง
62043013458 นางสาวจิรภรณ� เจียมบรรจง
62043013459 สิบตํารวจโทปณัท จุนทะจิตต�
62043013460 นายกฤษฎา งามประยูร
62043013461 นายอนรรฆ คําบา
62043013462 นายอิศฬาภ� สุขเกษม
62043013463 นางสาวปวีณา ดิเจริญ
62043013464 นายฐิติศักด์ิ คินันท�
62043013465 นางสาวอรอนงค� อรัญโสตร
62043013466 นายกิตติศักด์ิ ศรีวรสาร
62043013467 นายมงคล งามเจริญผล
62043013468 นายไพศาล กลั่นทัต
62043013469 นายสหพล เกตุอุดม
62043013470 นางสาวณิชาภา ลีรักพานิช
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62043013471 นางสาวพรสุภางค� วุ<นชุม
62043013472 นางสาวชนิชดา ชํากรม
62043013473 นายบุษกล อานาภรณ�
62043013474 นางสาวผัลย�ศุภา วัฒนชัยเสรีกุล
62043013475 นางสาวเบญจมา ตรีวิริยกิจจา
62043013476 นางสาววิสุทธ์ิณี ปDOนรัตน�
62043013477 นายเทวฤทธ์ิ เลิศล้ํา
62043013478 นางสาวสุวรรณา บุญล9อม
62043013479 นายทรงพล ไกรบํารุง
62043013480 นางสาวภริตพร ชนะศุภประภา
62043013481 นางสาวอันดามัน หวัดเพชร
62043013482 นางสาวเบญจวรรณ พันลึก
62043013483 นายเอกฤทธ์ิ กันทะวี
62043013484 นายรุ<งระวี พรธิอั้ว
62043013485 นางสาวลนิตา ภู<แจ<ม
62043013486 นางสาวอุไรวรรณ แสงอินทร�
62043013487 นางสาวอมรรัตน� อิทธโยภาสกุล
62043013488 นายปฏิภาณ เสริมสุนทรศิลปX
62043013489 นางสาวสุนิสา วันนาพ<อ
62043013490 นางสาวพชรพรรณ หรรษา
62043013491 นางสาวธีรณัฏฐ� ยมหา
62043013492 นางสาวปวีณา บุญวาส
62043013493 นางสาวอารีย�วรรณ ฉํ่าศรี
62043013494 นางสาวจรัสศรี สื่อตระกูล
62043013495 นางสาวสุดารัตน� คงชะวัน
62043013496 นายภาณุมาส รูปโฉม
62043013497 นางสาวกฤษฏิวรรณ สดสร9อย
62043013498 นางสาวมลฤดี ญาณนาม
62043013499 นายปรินทร ฉายวัฒนะ
62043013500 นางสาวกัญญาวีร� สุจริตพิทักษ�
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62043013501 นางสาวป3ตยา วุฒิทา
62043013502 นางสาวนันทนัท พูลนัฐพจน�
62043013503 นางสาวปนัฐดา บุญไธสง
62043013504 นางสาวนิษา ภารมาตร�
62043013505 นางสาวณิชากร คชาชีวะ
62043013506 นางสาวอันฐิกา นาคโถม
62043013507 นางสาวชไมพร ขนาบแก9ว
62043013508 นางสาวอัจจิมา เปรมวินัย
62043013509 นายสุเทพ เวชสาร
62043013510 นายปกรณ�ศักด์ิ สงนอก
62043013511 นางสาวขวัญเรือน เกิดรัตน�
62043013512 นายเกียรติศักด์ิ สุวรรณฉวี
62043013513 นายกนก หม่ืนกล9า
62043013514 นางสาวธารปภัสร� พงษ�พานิชย�
62043013515 นายพงศ�พัทธ� สาสีทา
62043013516 นางสาวป3ทมาภรณ� ปรีเลขา
62043013517 นายอมรมาส ม่ันดี
62043013518 นางสาวปองกานต� ใจบุญ
62043013519 นางสาวป3ทมา ขันทะชา
62043013520 นางสาวกมลชนก ทรัพย�สมบัติ
62043013521 นางสาววัลภา ศรีวิภาสกุล
62043013522 นางสาววรรณวิภา อุ<นจันที
62043013523 นายณัชชากร ตะมาริด
62043013524 นายสุบุญเลี้ยง สายน9อย
62043013525 นางสาวอติพร บัวแก9ว
62043013526 นางสาวฐิติรัตน� จันทร
62043013527 นางสาวจงกลทิพย� บ9านเปMา
62043013528 นายเกียรติศักด์ิ พันธุ�กระทึก
62043013529 นางสาวกมลวรรณ ม<วงมุกข�
62043013530 นางสาวพีรยา เซ็นเสถียร
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62043013531 นางสาววิไรรัตน� ทัดไพร
62043013532 นางสาวรสริน พัฒนพงษ�
62043013533 นางสาวฐิติมา บํารุงกิจ
62043013534 นางสาวสุภาพร ดอนพรหมมะ
62043013535 นางสาวพัชรินทร� ชูเที่ยงตรง
62043013536 นางสาววรรณวิสา นงนุช
62043013537 นางสาวพนิดา ศิลปกิจโกศล
62043013538 นางสาวปวีณา ศรีสง<า
62043013539 นางสาวศิระญา อัศวรัตนาพันธ�
62043013540 นางสาววีรญา จันทรมณี
62043013541 นายทรงกรต รุ<งโรจน�
62043013542 นางสาวรัตนาภรณ� ทองคํา
62043013543 นายถิรวุฒิ ปานพลับ
62043013544 นายกันตชัย ชํานาญค9า
62043013545 นางสาวสุภาพร แปนวงค�
62043013546 นางสาวฉัตรชนก บัวลพ
62043013547 นางสาวนพวรรณ คิดควร
62043013548 นายสุริยัณห� แสนศรี
62043013549 นายศานิต ศรีนวล
62043013550 นายบุรินทร� สัมป3นณา
62043013551 นายวรวุฒิ แสงวิมาน
62043013552 นางสาวลาลา ดากา
62043013553 นายอดิศร ตันสุริยวงษ�
62043013554 นายกานต� กาญจนะ
62043013555 นายธีรยุทธ คะเสนา
62043013556 นางสาวธันยาพร ธรรมวงศ�
62043013557 นายวัชรพันธุ� อุบลบาน
62043013558 นางสาวภิญญาพัชญ� บุญรอด
62043013559 นางสาวภุมรินทร� มอบโคสุวรรณ
62043013560 นางสาวผกามาศ เจือกโว9น
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62043013561 นายธีรพงษ� เทศแจ<ม
62043013562 นางสาวหทัยทิพย� เชื้อสอน
62043013563 นางสาวสินีนุช โสฬส
62043013564 นางชุติมา อภิลักษ�นุกูล
62043013565 นางสาวอรวรรณ พวงมาลา
62043013566 นายอลงกต ไวยวรรณ
62043013567 นางสาวชไมพร อุตริ
62043013568 นางสาวณัชชนม� หวังหนับ
62043013569 นางสาวณัชชา ปานประทีป
62043013570 นางสาวโศศิษฐา ประทักษากุล
62043013571 นางสาวไอยณา ปDดจNะ
62043013572 นางสาวระพีพรรณ จินดารัตน�
62043013573 นางสาวเจียระไน นวลสาลีบวร
62043013574 นายประฐมพร ทองใบ
62043013575 นางสาวกวินทรา เทียมทัด
62043013576 นายวรยุทธ แก9วประดับ
62043013577 นายวรชัย สีคลัง
62043013578 นางสาวศิริลักษณ� แก9วนุช
62043013579 นางสาวเจนจิรา แซ<ลิ่ม
62043013580 นายธนาพัฒน� ทะรารัมย�
62043013581 นางสาวหยาดนภา ปลื้มสุคนธ�
62043013582 นางสาวอุไรวรรณ พิมจันทร�
62043013583 นางสาวจุฑาลักษณ� ศรีบุญเพ็ง
62043013584 นางสาวกฤติยา เชื้อดี
62043013585 นางสาวหนึ่งฤทัย ธารบุญ
62043013586 นางสาวถลัชนันท� ผิวเหลือง
62043013587 นายธนะชัย สุบินทร�
62043013588 นางสาวหทัยชนก พรหมศร
62043013589 นางสาวชญานันท� รักอิสสระ
62043013590 ว<าที่ร9อยตรีหญิงรภัสสา สวัสด์ิศรี
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62043013591 นางสาวรัตนาภรณ� กรดงาม
62043013592 ว<าที่ร9อยตรีณรงค�วัชญ� จูฑะศรี
62043013593 นายปฏิพัทธ� ทองถาวร
62043013594 นางสาวรัชดา เทียนสุวรรณ�
62043013595 นางสาวปDยะนุช งามเงิน
62043013596 นางสาวจุฑามาศ น9อยปรีชา
62043013597 นางสาวนภัสนันทร� จารุรัตน�สิริกุล
62043013598 นางสาวอรพรรณ ใจผ<อง
62043013599 นางสาวอรุณี กZาวงค�
62043013600 นางสาวคุณัญญา หมวกทอง
62043013601 นายยุทธนา เสนีลาด
62043013602 นายรัชเวศ น9อยทรง
62043013603 นางสาวอัจฉราภรณ� ศิริเลิศ
62043013604 นางสาวสุกัญญา เสวะดี
62043013605 นางสาววจิรา จิตราวัฒน�
62043013606 นางสาวสุธาวี รักกุศล
62043013607 นายปวริศ ประดับญาติ
62043013608 นายศรัณย� เฉลิมวิภาส
62043013609 นายนพรัตน� หวังพิทักษ�
62043013610 นางสาวสุพัฒสา บุษบา
62043013611 นายสรวิศ แก9วมานะประเสริฐ
62043013612 นายนราธิป ห<วงรัก
62043013613 นางสาวเสาวลักษณ� เส็งตากแดด
62043013614 นางสาววิลาวัลย� อําพันธ�
62043013615 นางสาวณัฐตญา ตันเรือน
62043013616 นางสาวสุธาวัลย� ไกรยา
62043013617 นางสาวอภิญญา คําแก9ว
62043013618 นางสาววราพรรณ สมกํ้าพ้ี
62043013619 นายสิทธิโชค เชยสมบัติ
62043013620 นางสาวอาภรณ� ผาวันดี
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62043013621 นายพัลลภ นิติศักด์ิ
62043013622 นางสาวมิลนิสา ภูงามเชิง
62043013623 นางสาวธนัญญา โชติพรม
62043013624 นางสาวมณฑาทิพย� จตุรพรเจริญย่ิง
62043013625 นายสุทธิภัทร พรมมา
62043013626 นางสาวดวงหทัย เสาวคนธ�
62043013627 นางสาวป3ญญาพร เชิงเขา
62043013628 นางสาวเสาวลักษณ� ทองพลาย
62043013629 นางสาวมัตติกา อินทปาสาณ
62043013630 นายประดิษฐ� จันตรี
62043013631 นางสาวสุภักดี ผางแพ<ง
62043013632 นายวราโชติ สิงหเสนี
62043013633 นายเขมณัฏฐ� กลางรัก
62043013634 นายคเณศ ฉัตรศิริเวช
62043013635 นางสาวอรนงค� สุขถาวร
62043013636 นางสาวชนนิกานต� มะดาเร็ด
62043013637 นางสาวฤทัยทิพย� สมบูรณ�
62043013638 นางสาววารีรัตน� ศรีฉํ่า
62043013639 นางสาวกชพร จันทร�จักร
62043013640 นางสาวอรอนงค� หนูทอง
62043013641 นางสาวนันท�นภัส สิริพานิชวงศ�
62043013642 นางสาวภัทรภร ผ<องอําไพ
62043013643 นางสาวสุธาสินี ฮาบสุวรรณ
62043013644 นางสาวศันสนีย� พรหมพิชัย
62043013645 นายนิธิกร อินตNะวิน
62043013646 นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย
62043013647 นางสาวมินตรา อัปปมัญญา
62043013648 นายสุวิทย� จากศรี
62043013649 นายพรชัย อุทะจันทร�
62043013650 นางสาวสุพินดา สุระเสียง
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62043013651 นางสาวสุภัทรา แก9วอุดทา
62043013652 นางสาวปานชนก อนุศาสนี
62043013653 นางสาวบุษยา สังข�ยะลอ
62043013654 นางสาวชุติกาญจน� อินทร�พันธุ�
62043013655 นายบุญพฤทธ์ิ สุวรรณอัตถ�
62043013656 นางสาววันใหม< อวยพร
62043013657 นางสาวพรทิพย� งามสิงห�
62043013658 นายกฤษดา ศาสตราวิสุทธ์ิ
62043013659 นางสาววรวรรณ นุชอนงค�
62043013660 นางสาวปDยภรณ� หนองขุนทด
62043013661 นางสาวสุดารัตน� พัดโท
62043013662 นายอโนชา ปาระมีสัก
62043013663 นางสาวนิธิภรณ� วิมลศรีสุนทร
62043013664 นางสาวธิติยาภรณ� จ้ินมณี
62043013665 นางสาวจิราภรณ� เชื้ออ<าว
62043013666 นางสาวนุชจรี จีนขํา
62043013667 นางสาวนุชนิตา ไชยหาวงษ�
62043013668 นายณรงค�ฤทธ์ิ แพงสุ<ย
62043013669 สิบเอกอนุวัต สายคํามาตร
62043013670 นางสาวจันทิมา นกเทศ
62043013671 นางสาวสุกัญญา เกตุทอง
62043013672 นางสาวสุกัญญา กล<อมจิต
62043013673 นายรัชภูมิ วัฒนใย
62043013674 นางสาวจิรวัฒนา ศิริกาญจน�
62043013675 นางสาววรารัตน� มาลอด
62043013676 นางสาวจิตรลดา งามพริ้ม
62043013677 นายไชยวุฒิ แตงรื่น
62043013678 นายณัฐฐ�ดนัย ศรีสุนทร
62043013679 นางสาวชลลดา กรุณา
62043013680 นางสาวชญานิษฐ� จีนนาพัฒ
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62043013681 นายกนกพร ไขดอน
62043013682 นางสาววลัยกรณ� พันลึก
62043013683 นางสาวพชร เพ็ชร�ไทย
62043013684 นายนิยม เก้ือหนุน
62043013685 นางสาวขนิษฐา ฐินถาวร
62043013686 นางสาวคุณิตา อุมาเซ็น
62043013687 นางสาวเพ็ญศิริ สว<างรุ<งโรจน�ชัย
62043013688 นางสาวพิมประภาพร สังข�เทพ
62043013689 นางสาวพัชราภรณ� อ<วมสมบัติ
62043013690 นายศรัณย� นิพนธ�
62043013691 นางสาวกัณฐิกา บรรจงจัด
62043013692 นางพรสวรรค� รุ<งสุข
62043013693 นางสาวชรินรัตน� กาฬภักดี
62043013694 นางสาวนัฏฐิณี ใสวิจิตร
62043013695 นายจิราวุฒิ เกตุแก9ว
62043013696 นายรุ<งโรจน� บุญกา
62043013697 นางสาวชนากานต� ใหม<จันทร�
62043013698 นายชัชวาล อิศรางกูร ณ อยุธยา
62043013699 นายศิวกร สกุนตะวิภาต
62043013700 นางสาวจินตหรา แสงสว<าง
62043013701 นายณัฐพงษ� ศรีไชยวาน
62043013702 นางสาววราภรณ� ศรีประทุม
62043013703 นางสาวสุชาดา วรเวก
62043013704 นายชาตรี ศรีน9อย
62043013705 นายนูรดีน อามีนี
62043013706 นางสาวศุภนุช สรไกร
62043013707 นายชาญชนะ ทวนเงิน
62043013708 นางสาวโกมลชนก เชียงสาย
62043013709 นางสาวธนัชพร เสมเถ่ือน
62043013710 นางสาวพิไลวรรณ ม่ังเจริญ
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62043013711 นางสาวพรทิพย� น9อยวงศ�
62043013712 นางสาวลิดาวรรณ สิงห�เรือง
62043013713 นางสาวหทัยชนก เหลียวกลาง
62043013714 นายชิตพล ปฏิสังข�
62043013715 นางสาวประภัสสร ทองดา
62043013716 นางสาวฐิติภัสร� เทียรศรีโชติการ
62043013717 นายวีรศักด์ิ จึงตระกูล
62043013718 นางสาวจันศิริ เต็กตระกูล
62043013719 นายพัฒนา ดาวเรือง
62043013720 นายนันทภพ เกณิกานนท�
62043013721 นางสาวธิดารัตน� สุนทรวิภาต
62043013722 นางสาวสุวนันท� ปฏิสังข�
62043013723 นางสาวจิตรลดา เอี่ยมก๊ัก
62043013724 นายพัฒนพงษ� อําไพจิตร
62043013725 นางสาววิยดา อิ่มใจ
62043013726 นางสาวพิมพิกา กายทอง
62043013727 นายวงศกร วงษ�กวน
62043013728 นางสาวนุชนารถ จันทร�จิตร
62043013729 นางสาวสุนิดา ดวงคํา
62043013730 นายธนวัฒน� เกตุศิริ
62043013731 นายพฤติพงษ� ทวีทา
62043013732 นางสาวปDยาณี พูลสวัสด์ิ
62043013733 นางสาวธนพร เจริญย่ิง
62043013734 นางดรุณี ดวงเงิน
62043013735 นางสาวกุลนิษฐ� ศิริพันธ�
62043013736 นายมานพ ชุติชาญพัฒน�
62043013737 นางสาวณัชชา ศรีสุขดี
62043013738 นายพีรพล วิจิตร�กุล
62043013739 นายภทรพล ภุมรินทร�
62043013740 นางสาวธัญพร แจ9งน้ําใจ
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62043013741 นายวันชัย ชัยรัตน�
62043013742 นายนันทวุฒิ ศรีดาทน
62043013743 นางสาวเพ็ญนภา คํานึง
62043013744 นางสาวณัฐริดา สละบาป
62043013745 นายพีระวัฒน� ใจจันทึก
62043013746 นางสาวปDยภรณ� อําไพ
62043013747 นายธนบดี แก<นทอง
62043013748 นายวัชรากร ทองพราว
62043013749 นางสาวนุชรี หนูขาว
62043013750 นางสาวภาวิณี กรวดกลาง
62043013751 นายพงษ�พันธ� พจนานุศิลปX
62043013752 นางสาวกนกวรรณ ประชารุง
62043013753 นายชนม�เฉลิม โขมพัตร
62043013754 นางสุภาวดี กินพขันธ�
62043013755 นายภูวริศ สุนทรนนท�
62043013756 นางสาวสุจิตรา ดาผา
62043013757 นางสาวจันทรา แสงเจริญ
62043013758 นายธีระพงษ� หอมบรรเทิง
62043013759 นางสาวพรนลิน จินดา
62043013760 นางสาวศิริกานดา สุริวงศ�
62043013761 นางสาวนฤมล กีรติศักด์ิกุล
62043013762 นายกรฤทธ์ิ โกมลนโรดม
62043013763 นางสาวกุลธิดา ดาน9อย
62043013764 นางพรพิสุทธ์ิ เสนอ
62043013765 นางสาวช<อจินดา ใจจะดี
62043013766 นายศรายุทธ ดาวเรือง
62043013767 นางสาวจุฬาลักษณ� พูลสวัสด์ิ
62043013768 นางสาวมณฑิรา ปานเพชร
62043013769 นางสาววัชรินทร� พิมพ�เจริญ
62043013770 นางสาวสุดารัตน� จันทร�ศิริ
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62043013771 นางสาวพัชรพร แจ<มกระจ<าง
62043013772 นางสาววิไลวรรณ วรดี
62043013773 นางสาวประภากร บ<ายเที่ยง
62043013774 นางสาวชฎาภรณ� บุญสุทธ์ิ
62043013775 นางสาวจรัสแสง ม<วงศรี
62043013776 นางวันศนิ แก9วคงดี
62043013777 นางสาวตัณฑิตา สุโขบล
62043013778 นายพลช ศรีคาร
62043013779 นางสาวกาญจนา ทับไพรเวช
62043013780 นางสาวลินดา วงค�พิมพ�
62043013781 นางสาวอาภัสรา วิสัชนาม
62043013782 นางสาวพรพิมล โมเทียน
62043013783 นางสาวณัฐวลี ท9าวแสง
62043013784 นางสาวนัยนา มาสป3ญญา
62043013785 นายเชาวลิต อินสําราญ
62043013786 นางสาวปวีณา ภิรมย�ศรี
62043013787 นางสาวกชกร จันทร�เมือง
62043013788 นายจิตติวัฒน� ชินวงศ�
62043013789 นางสาวพรวดี มะลิซ9อน
62043013790 นายนพคุณ เต็มราม
62043013791 นางสาวพรพรรณ ปDOนทอง
62043013792 นางสาวปDยะนารถ มะวงษา
62043013793 นางสาวแพรพลอย วิยุติ
62043013794 นางสาวจิรารัตน� เศษคง
62043013795 นางสาวมาณิชากร บินทสูตร
62043013796 นางสาวสุภาพร แพรงาม
62043013797 นางสาวบุศรารักษ� ฤทธิไกร
62043013798 นางสาวกัญจนา บุญญรักษ�
62043013799 นางสาวกนกวรรณ ฉายพูน
62043013800 นางสาวอัญชัญ ไชยพงษ�
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62043013801 นางสาวบุษราภรณ� หนองเป4ด
62043013802 นายพงศ�พัฒน� ยอดผล
62043013803 นายจิตรภณ น้ําแก9ว
62043013804 นายธิติสรรค� สีลา
62043013805 นางสาวพรสุดา อิ่มสวัสด์ิ
62043013806 นายธเนศ โพธ์ิทอง
62043013807 นางสาววรรณาภรณ� ศรีชูเปTOยม
62043013808 นางสาวกุสุมา มากอําไพ
62043013809 นางสาวเบญจมาภรณ� รุทรพันธ�
62043013810 นางสาวนนท�ทิชา อ9นกลิ้ง
62043013811 นายภูวนนท� พรมมา
62043013812 นางสาวรดาศา จันบัว
62043013813 นางสาวสุนิสา แก9วเมฆ
62043013814 นางสาวสุภัทตรา พรมแดง
62043013815 นางสาวศุภมาศ ทองพิทักษ�
62043013816 นางสาววรรษชล ศรีใส
62043013817 นางสาวจันทร�จิรา กุลนอก
62043013818 นางสาวสมใจ โพธ์ิหนอง
62043013819 นางสาวสายขิม บุญยาน
62043013820 นายวิษณุ ใยเกตุ
62043013821 นางสาวอโรชา บุญทองโท
62043013822 นางสาวบัณฑิตา วิจิตรานนท�
62043013823 นางสาวรัตติยา เวียงคํา
62043013824 นางสาวศรัณยา หนูฤทธ์ิ
62043013825 นางสาววโรชา อินทะเนตร
62043013826 นายกานต�ชัย วันประสาท
62043013827 นางสาวพรวิมล สุขทัศน�
62043013828 นางสาวทรายขวัญ แสงอุ<น
62043013829 นางสาวนงนภัส บุญมาทะคุด
62043013830 นายเธียรสิน ขําศิริ
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62043013831 นางสาวกุลธิดา ชํานาญกิจ
62043013832 นายรชต คงถาวร
62043013833 นางสาวศุภิชญา ทองดี
62043013834 นายทิศพยา วัฒนเหลืองอรุณ
62043013835 นางสาวมารินี มะนูรีม
62043013836 นางสาวอรวรรณ พรมมี
62043013837 นางสาวกรัณฑรัตน� อารามรมณ�
62043013838 นางสาววิจิตรา พูลสวัสด์ิ
62043013839 นางสาวฉายณุมาศ ไชยวงษ�
62043013840 นางสาวนิภาพร นิธิถาวร
62043013841 นางสาวศิริลักษณ� นิลเหลือง
62043013842 นางสาวพัชรินทร� พินอุไร
62043013843 นางสาวปาณิศรา ธนะชัยธิรดา
62043013844 นายอัฏฐกร เกษมมงคล
62043013845 นายอุดมศักด์ิ โชติช<วง
62043013846 นางสาวยุภาพร ม่ังมี
62043013847 นางสาวเปมิกา สังฆฤทธ์ิ
62043013848 นางสาวจารุวรรณ คําสีลา
62043013849 นางสาวจริยา มนเทียรอาจ
62043013850 นายจีรวัฒน� บุญเป4นเดช
62043013851 นายนิกร มาลาวงษ�
62043013852 นางสาวนรมี บินมะอุง
62043013853 นางสาวนารีรัตน� แพร<ศิริรักษ�
62043013854 นายอนุรัตน� สนประเสริฐ
62043013855 นางสาวธัญพร ธรรมวงค�
62043013856 นางสาวศรีชนก โซNะลี
62043013857 นางสาวพรรณลิตา มาพัฒน�
62043013858 นางสาววราพร มูลสุข
62043013859 นายธนัติ สําอางศรี
62043013860 นายภูภุช วัฒนะดํารงกุล
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62043013861 นายเสรี สังขโชติ
62043013862 นายเชิงชาย อโณทัยหิรัญ
62043013863 นางสาวศิริวรรณ มะแซ
62043013864 นายสุทธิพงษ� วรรณุวาส
62043013865 นางสาวจุฑารักษ� ศรีสุวรรณวิเชียร
62043013866 นางสาวสุกัญญา วรโพด
62043013867 นายศิลา เซ่ียงฉิน
62043013868 นางสาวเมวิกา แสงแก9ว
62043013869 นางสาววารี เย็นประสิทธ์ิ
62043013870 นางสาวเพียงอัมพร ป3Wนเหน<งเพ็ชร�
62043013871 นางสาวดวงฤดี ตระวิง
62043013872 นางสาวจุรีพร ขอพรกลาง
62043013873 นางสาวรัชดาพร กลิ่นจันทร�
62043013874 นายชิตพล พิยะจิตต�
62043013875 นางสาวรัตน�เกล9า บัวพูล
62043013876 นางสาวณรัญญา กอบธัญกิจ
62043013877 นายสุรศักด์ิ ปDติพัตรา
62043013878 นางสาวกวินทิพย� ไกรสิงห�
62043013879 นางสาวกมลวรรณ กุลวัตร
62043013880 นางสาวศิริวิมล ใจนันตNะ
62043013881 นางสาวสุมาลี ก9านนาค
62043013882 นางสาวนรีรัตน� รัตนพิทักมงคล
62043013883 นายธนชัย อัชชะสวัสด์ิ
62043013884 นายแสงคํา โคตสวัสด์ิ
62043013885 นายภูวดล จีนจรรยา
62043013886 นางสาวภานุชนาถ ไพรเถ่ือน
62043013887 นางสาวรวิภา ศิวะศิริยางกูร
62043013888 นางสาวนงนภัส อนุจร
62043013889 ว<าที่ร9อยตรีหญิงรัตนมน กล9าหาญ
62043013890 นางสาวจุฑารัศม์ิ วงศ�จํานงค�
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62043013891 นางสาววารีทิพย� พินหอม
62043013892 นางสาวรัชดาภรณ� บุญจันทร�
62043013893 นายภาณุพงค� อ<อนพลับ
62043013894 นายณัฐวุฒิ อินทป3ญญา
62043013895 นายศราวุธ ศิลปศร
62043013896 นายนิพัทธ� ทองชัยวัฒน�
62043013897 นายกฤษฎา มีทอง
62043013898 นางสาวสุวรรณา เมืองอินทร�
62043013899 นางสาวพิณนภางค� นึกกระโทก
62043013900 ว<าที่ร9อยตรีหญิงจารุณี บุญธรรม
62043013901 นางสาวศิริเกษ ดวงเนตร
62043013902 นายวิชเสริม เอกเมธา
62043013903 นางสาวเย็นจิต มีคาพิทักษ�
62043013904 นายณรงค�ยุทธ พรหมพินิจ
62043013905 นายประดิษฐ สนเล็ก
62043013906 นายพรชัย ธูปบูชา
62043013907 นางสาวกชพรรณ เกตุแก9ว
62043013908 นางสาวสุชาดา จุ<นน9อย
62043013909 นางสาวธิมนพรรณ ที่ชอบ
62043013910 นางสาวนาฎฤดี คงภักดี
62043013911 นายพชร วรรณศุภ
62043013912 ว<าที่ร9อยตรีสรวิศ คงหนอน
62043013913 นางสาววรัญญา คําอ9าย
62043013914 นางสาวชุติกาญจน� สารทรัพย�
62043013915 นางสาวพรสิกานต� สวาปการ
62043013916 นางสาวจุรีรัตน� เนาวกูล
62043013917 นางสาวลลิตา สามารถ
62043013918 นางสาวสุดาวรรณ สรสิทธ์ิ
62043013919 นายการุณรัฐ จินดามณี
62043013920 นายสมศักด์ิ มีสวัสดิวงศ�
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62043013921 นายศักด์ิชัย แก9วคํา
62043013922 นายกิตติภูมิ ใหม<เอี่ยม
62043013923 นางสาวพชรพร ป3ญจาจะ
62043013924 นางสาวพรชนก จิตตะ
62043013925 นางสาวรัตติยา มากมาย
62043013926 นางสาววารุณี แสงพิทักษ�
62043013927 นายสุธน พิมพ�แก9ว
62043013928 นางสาวจินตนา ศรีทอง
62043013929 นางสาวเปรมฤดี หล9าอ9วน
62043013930 นางสาวพัชรีภรณ� สันติวงษ�
62043013931 นายอภิสิทธ์ิ ปงจันตา
62043013932 นายมารุต พงศ�อายุกูล
62043013933 นายสุวัจน� บริบูรณ�ทรัพย�
62043013934 นายธนชล อินทรานุรักษ�
62043013935 นายพลวัฒน� สุขแพ
62043013936 นางสาวเสาวณีย� อาจวิชัย
62043013937 นางสาวทองคํา ตะโกเผือก
62043013938 นางสาวสุชานันท� พูลศิริ
62043013939 นางสาวปDยวรรณ สงสวัสด์ิ
62043013940 นางสาวรุ<งฤดี พลคร9อ
62043013941 นางสาวจุฑารัตน� วระชุน
62043013942 นางสาวสุธาทิพย� กุดหอม
62043013943 นางสาวธิดารัตน� สมมงคล
62043013944 นางสาวยลดา อินตรง
62043013945 นางสาวพิมกานต� ชวนรมย�
62043013946 นางสาวธีรินทร� แสนคํา
62043013947 นางสาวภิญญาพัชญ� ชาญเชี่ยว
62043013948 นางสาวจุฑารัตน� พงษ�ชมพร
62043013949 นางสาวศรินยา แอนดะริส
62043013950 นางสาวรุ<งนภา ภู<พยอม
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62043013951 นางสาวรัตนาภรณ� อาจหาญ
62043013952 นายพงศกร สิงหาร
62043013953 นางสาวเมทินี ทศพร
62043013954 นายกฤษกร สุนทราวันต�
62043013955 นายนลชิต ไทยท<งฉิน
62043013956 นายเกียรติกรณ� สิทธิสมบูรณ�
62043013957 นางสาวประกายรุ9ง สุวรรณสิทธ์ิ
62043013958 นายสิทธิโชค พูลพงษ�
62043013959 นางสาวกนกวรรณ เกาทัน
62043013960 นายจิตรทิวัส อันทะเกต
62043013961 นางสาวพนิดา แนวเว
62043013962 นางสาวภัทร�จิรา ผลอําไพ
62043013963 นางสาวรัตติกาล เกตุแก9ว
62043013964 นางสาวลักขณา ช<างเหล็ก
62043013965 นายเมธา วงษ�นิล
62043013966 นางสาวระพีพัฒน� จําปาทอง
62043013967 นางสาวจารวีย� เซะวิเศษ
62043013968 นางสาวณัฏฐณิชา ชํานาญเขา
62043013969 นางสาวสุพัตรา เลาะเนาะ
62043013970 นางสาวณัฐธันยา เพชรกาฬ
62043013971 นางสาวธนพัฒน� ธํารงวงศ�วิทย�
62043013972 นางสาวจินดารัตน� ศรีรักษา
62043013973 นางสาวจุฑารัตน� วัดสาทร
62043013974 นางสาวปาลภัสสร� ทองสุข
62043013975 นายศราวุธ บริพิศ
62043013976 นายนิพัฒน� ศาตราบุตร
62043013977 นายชนะ บุญประสิทธ์ิ
62043013978 ว<าที่ร9อยตรีภัทรชนะ พรหมเสนา
62043013979 นางสาวปุณยณุช จะชาลี
62043013980 นายธีรวัฒน� ฉัตรมาศ
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62043013981 นางสาวกัญญาณัฐ ยินดี
62043013982 นายสิทธิกร ฉายศรี
62043013983 นายณรงค�ชัย พลหาญ
62043013984 นางสาวกชพรรณ สุทธิสุข
62043013985 ว<าที่ ร.ต.หญิงรุ<งนภา เสนา
62043013986 นางสาวจรรยพร ศรีมณี
62043013987 นายชูชัย เสาร�ทอง
62043013988 นางสาวรุ<งนภา คุ9มชนะ
62043013989 นายภูมิ สรคุปต�
62043013990 นางสาวลลิตภัทร ก่ิงโพธ์ิ
62043013991 นางสาวสุวิดา เศวตรัตนเสถียร
62043013992 นางสาวสวรรยา ลายพรหม
62043013993 นางสาวญานิสา ปDOนแก9ว
62043013994 นางสาวอรพชร นิศาภากร
62043013995 นางชนัญชิดา รัตนา
62043013996 นายจักรกฤษณ� น<วมวัฒน�
62043013997 นางสาวภัชราภรณ� นรินทร
62043013998 นายสิริราช ปDนศิริ
62043013999 นางสาวปDยวรรณ สังวาลวงศ�
62043014000 นางสาวสุภาพร แจ<มสุวรรณ�
62043014001 นางสาวศินรินธาร มงคลพิมพ�
62043014002 นายเชาวลิต หม่ืนทิศ
62043014003 นายเอนก พันชะตะ
62043014004 นายรัฐธชา พาระแพน
62043014005 นางสาวภัทราภรณ� นึกเจริญ
62043014006 นางสาวธมลวรรณ รอดสการ
62043014007 นายกฤษณะ รัตนพลแสน
62043014008 นางสาวอภิรมย� เอี่ยมจินดา
62043014009 นายอภิสิทธ์ิ ทวยหม่ืน
62043014010 นางสาวฐิติวัลคุ� ฤทธิสิน
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62043014011 นางสาวณัฐมน บุญเพ็ง
62043014012 นายธนพล พานิชไทย
62043014013 นางสาวสุรัสวดี คล9ายนัดดา
62043014014 นางสาวฐิติรัตน� ปารมีศิลปXขจร
62043014015 นายพิเชษฐ�พงศ� อมรฤทธิเกียรติ
62043014016 นางสาวธัญวลัย ต<างใจ
62043014017 นายมติภูมิ สัณหสกุล
62043014018 นางสาวปาริฉัตร พันธ�เมธีรัตน�
62043014019 นายพิทักษ�พงษ� ภานะโสต
62043014020 นางสาวจินตนา คํามุก
62043014021 นางสาวกาญจนาภรณ� เชิดฉิน
62043014022 นางสาวน้ําฝน ช<างทํา
62043014023 นางกนกพร ประพันธ�
62043014024 นางสาวสุชาดา อุ<นวิเศษ
62043014025 นางสาวสุภาพรรณ พรหมนิยม
62043014026 นายนพพล รื่นพารา
62043014027 นางสาวรัจวรรณ แสงเงิน
62043014028 นางสาวผกามาศ นวนิตย�วรานนท�
62043014029 นางสาวรวิสรา พรมมี
62043014030 นางสาวสุพัตรา กาญจนเกตุ
62043014031 นายพัสกร โพธิจักร
62043014032 นางอําพา พงศ�พันธุ�พิเชฐ
62043014033 นางสาวอักษราภัค กาวินํา
62043014034 นายพีระพงษ� รอดประดิษฐ�
62043014035 นางสาวรุ<งนภา สมบัติมาก
62043014036 นางสาวนูรีซัน กาโหนะ
62043014037 นายเจตะริน แซ<ต้ัน
62043014038 นางสาวธัญชิดา จุรีศรีสกุล
62043014039 นางสาวสุพัตรา ทองจักร�
62043014040 นางสาวธารารัตน� สายเสมา
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62043014041 นายจตุพร อายนะโยธิน
62043014042 นางสาวพนิดา มาป3น
62043014043 นายภคพงศ� พงษ�ศิริเวศน�
62043014044 นางสาวปDยวรรณ จิตร�ซ่ือ
62043014045 นางสาวสุชาวดี เอื้อใจ
62043014046 นายฉัตรภูมิ ภัทรวาณิชย�
62043014047 นางสุมิตตา อาษาทา
62043014048 นายภาณุพงศ� อินทร�โอภาส
62043014049 นางสาวเบ็ญจวรรณ ภูมี
62043014050 นางสาวกัลยาณามิตร ศรีเนาวรัตน�
62043014051 นางสาวกนกพร ตันกิจเจริญ
62043014052 นายวีระพล จานประเสริฐ
62043014053 นางสาวจิตติพร ศรีโยธา
62043014054 นางสาวสโรชา นัยจรัญ
62043014055 นายระพีพันธ� ม่ันเหมาะ
62043014056 นายชูเกียรติ ด9วงตัน
62043014057 นางสาวณัฏฐริญา สุขเสมอ
62043014058 นางสาวศิริประภา ใจจง
62043014059 นายนนทนันท� เวทสรากุล
62043014060 นางสาวป3ญญาพร บุญปก
62043014061 นายอภิมุข ภู<ศิริไพบูลย�
62043014062 นายกสิณธร เทียนชัย
62043014063 นางสาวคนึงนิจ กันเกตุ
62043014064 นางสาวเพ็ญพิชชา สิริประพันธ�
62043014065 นางสาวธัญญลักษณ� แย9มไพบูลย�
62043014066 นางสาวเบญจวรรณ ดําคง
62043014067 นางสาวพรสุดา เหลือหลาย
62043014068 นางสาวธนพร คชาชํานาญ
62043014069 นายสุริยะ คําแหล<
62043014070 นางสาวบุษยาเนตร วงษ�พล
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62043014071 นางสาวสุภาวิณี อนันต� 
62043014072 นางสาววศินี ศรีสวัสด์ิ
62043014073 นายคมสัน จํารัสจันทร�
62043014074 นางสาวสวีณา วนพงษ�
62043014075 นางสาวสุภาภรณ� ฟูเฟVOอง
62043014076 นางสาวอมรรัตน� ประชีพฉาย
62043014077 นางสาวฌัชชา อนันต�คณาจารย�
62043014078 นางวิลาวัณย� มุลิ
62043014079 นางสาวมนันญา ชุ<มเสนา
62043014080 นายสรวิชญ� เย็นจิตต�
62043014081 นางสาวปริณดา ปริตรวดี
62043014082 นางสาวนิศารัตน� น9อยกอ
62043014083 นายพสิษฐ� เอกอนันต�คงสิน
62043014084 นางสาวรัชนีกร ศรีสุราช
62043014085 นางสาวศิริวิกาญจน� ศิริวัฒน�
62043014086 นางสาวประภัสสร คงเงิน
62043014087 นางสาวพิมลนาฏ พุฒด9วง
62043014088 นางสาวพรนัชชา ปรีชา
62043014089 นางสาวเบญจวรรณ ศิริอารุณป3ญญา
62043014090 นางสาวภัสวดี นันทาภิรัตน�
62043014091 นางสาวรัญชณา แซมหิรัญ
62043014092 นายชิษณุพงศ� อติภัทธะ
62043014093 นางสาววรรณวิสา อ<อนสา
62043014094 นางสาวสิริพร สุขสมพืช
62043014095 นางสาวสุพัตรา หงษ�คํา
62043014096 นางสาวสุดารัตน� พูลเกษม
62043014097 นางสาววราภรณ� ป3นคํา
62043014098 นางสาวอรชพร ศรีเมือง
62043014099 นางจิราพร ก่ีสง<า
62043014100 นายชูศักด์ิ วรวงศ�
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62043014101 นางสาวสุวรรณฑา ภมรกูล
62043014102 นางสาวพรจักรี บุญสู<
62043014103 นางสาวสุพรรณี พันทอง
62043014104 นางสาวจิตอารีย� ยืนยง
62043014105 นายประกาศิต สมานไทย
62043014106 ว<าที่ร.ต.อิศเรศ พูลดําริห�
62043014107 นางสาวจีรนุช พิมเสน
62043014108 นายธนกร สุริวงศ�
62043014109 นางสาวพรพิรุณ พิมพ�พันธุ�
62043014110 นางสาวฐาปนี วงษ�เสน
62043014111 นายฉัตรชัย คัณทะสุวรรณ
62043014112 นางสาวเอื้อมจิต ชาระ
62043014113 นางสาวเมวิกา แก9วทอง
62043014114 นางสาวมลฑาทิพย� บุญสวัสด์ิ
62043014115 นายจตุพล ประดับนิล
62043014116 นางสาวฉวีวรรณ คีรีเดช
62043014117 นางสาวสาริศา พุ<มพวง
62043014118 นางสาวเพ็ญนภา ย่ิงประเสริฐ
62043014119 นางสาวอัจฉรา ตองอ<อน
62043014120 นางสาวสุภัทรา ศรีสวัสด์ิ
62043014121 นายณัฐภูมิ สายลุน
62043014122 นายธีรวัฒน� แก9วกาญจน�
62043014123 นายพงษ�ศักด์ิ วรชาติตระกูล
62043014124 นายปวีร� เจียมกุล
62043014125 นางสาวสุดใจ ซ่ือสัตย�
62043014126 นางสาวรัตนา อับสีรัมย�
62043014127 นายสรวิชญ� คันทะชา
62043014128 นางสาวสมจิตร แซ<จึง
62043014129 นางสาวสุพัตรา แหวนทองคํา
62043014130 นางสาวฐิติมา รัตนพิมพ�
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62043014131 นางสาววรรณพร เดชบูรณ�
62043014132 นางสาวธัญลักษณ� ห9วงเกษม
62043014133 นายอดิเรก มุลิ
62043014134 นายสิริวิชญ� พรมเล็ก
62043014135 นายวุฒิชัย ชูภักดี
62043014136 นายเอกชัย จันทร�งาม
62043014137 นางสาวนฤมล วรรณแสงทอง
62043014138 นางสาวพัชรวลัย วัฒนะพูนสิน
62043014139 นางสาวหทัยทิพย� แซ<เตีย
62043014140 นางสาวนารีรัตน� ปรีรัตนเจริญสุข
62043014141 นางสาวรสสุคนธ� สิงห�เทพ
62043014142 นางสาวอาทิชา พ่ึงสมศักด์ิ
62043014143 นางสาวลัดดาวัลย� คําแสน
62043014144 นางสาวณัฐินี หนูโฉม
62043014145 นางสาววิระวัลย� เที่ยงธรรม
62043014146 นางสาวชญาภา ภูติณณานนท�
62043014147 นางสาวภัทรีพันธุ� ชมเชย
62043014148 นายนริทธ์ิ ทองแดง
62043014149 นางสาววนิดา เรืองประดิษฐ�
62043014150 นายปฏิญญา สินประมวญ
62043014151 นายสําเนียง พุฒศรี
62043014152 นางสาวรัตน�เก9า แชมโพธ์ิ
62043014153 นายณัฐพงษ� บุญวิบูลวัฒน�
62043014154 นางสาวสมจิตร ใยเย่ียม
62043014155 ว<าที่ ร.ต.หญิงชาลินี คงประจักษ�
62043014156 นางสาวจริยาภรณ� เสมียนรัมย�
62043014157 นางสาวภาวินี มณีวัน
62043014158 นางสาวมนภร เหรียญทอง
62043014159 นายหัสดิน โกคูณ
62043014160 นางสาวพัชรินทร� ทองนุช
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62043014161 นายจิตประภัส สืบตระกูล
62043014162 นางสาวเต็มศิริ แจ9งแสงทอง
62043014163 นางสาววรารัตน� สุขวิเศษ
62043014164 นางสาวทิพวรรณ ประดิษฐสุวรรณ�
62043014165 นายวศิน ประกอบแก9ว
62043014166 นายไพรสณฑ� สันตจิตร
62043014167 นางสาววลัยรักษ� สีกํ่า
62043014168 นางสาวศรารัตน� การพงศรี
62043014169 นางสาวมาติกา มะลาหอม
62043014170 นางสาวจิราวรรณ สวยศรี
62043014171 นางสาวทิฆัมพร สักกะตะ
62043014172 นางสาวพรพิษา โพธ์ิหลวง
62043014173 นายจิรพันธ� ขาวล้ําเลิศ
62043014174 นางสาวอชิรญา เซ็นเจริญ
62043014175 นางสาววิจิตรา ศรีจันทร�
62043014176 นางสาวเสาวลี เจาะรัมย�
62043014177 นายศุภวัฒน� ลิ้มเทียมรัตน�
62043014178 นายเกียรติศักด์ิ อําคา
62043014179 นายอนันต� ดุลยกุล
62043014180 นางสาววรลักษณ� เจริญศรี
62043014181 นางสาวนฤมล สีสมุทร
62043014182 นางสาวพรพรรณ สุวัณณะศรี
62043014183 นางสาววราพร เพ็จนา
62043014184 นายพงศ�พัทธ� สวัสด์ิรักษากุล
62043014185 นายสุทธีวรรณ พุ<มพวง
62043014186 นายสันต� อังศุประภา
62043014187 นางสาวจินดา แปMนสุข
62043014188 นางสาวศิริขวัญ ชินสิทธ์ิ
62043014189 นายประจักษ� พันธุ�เถาว�
62043014190 นางสาวอุไรวรรณ บุญล9อม
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62043014191 นายจิระศักด์ิ ประทุม
62043014192 นายรักษิต ประกอบวิทย�
62043014193 นางสาวรัชฏาวรรณ มัติศิลปDน
62043014194 นางสาวเหมยฟMา จูเปาะ
62043014195 นายภูวดล อินทะวงศ�
62043014196 นางสาวปDสิรินทร� รัตนบุรี
62043014197 นางสาวจุฑารัตน� คงเสง่ียมวงศ�
62043014198 นางสาวธนาภรณ� แกว<นการไถ
62043014199 นายพีระติ วรพิพัฒน�
62043014200 นายณัฐวุฒิ เจือไทย
62043014201 นางสาวโสภา ศรีจันทร�อินทร�
62043014202 นางสาววิภาวี กลั่นเจริญ
62043014203 นายกิตติภัทร โลเด
62043014204 นายเมธาวิช บุญมาวงษา
62043014205 นางสาวบุศรา มูหะหมัด 
62043014206 นางขวัญฤทัย มะแก9ว
62043014207 นายมนัสพงษ� อาจวิชัย
62043014208 นางสาวกัลยา พ<วงมาลี
62043014209 นางสาววชิราภรณ� เอมเปTย
62043014210 นางสาววิสุทธ์ิ สียางนอก
62043014211 นางสาวสุพิชญา คําทะลิ
62043014212 นายณัฐภัทร ทองเสน
62043014213 นางสาวพนาวรรณ คํารัตน�
62043014214 นางสาวมณีวรรณ ทับสุวรรณ�
62043014215 นางสาวธมลธร วิเชียร
62043014216 นายนิพนธ� หอมเกษม
62043014217 นางสาวนันภัส เพ็ดตะก่ัว
62043014218 นางสาวปาริชาติ รักอ<อน
62043014219 นางสาวทองธิชา กล9าหาญ
62043014220 นางสาวกาญจนา โจ9กุล
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62043014221 นางสาวปDยาภรณ� หงษ�ทอง
62043014222 นายนิธิศ บํารุงกิจ
62043014223 นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ
62043014224 นางสาววริศรา สมตน
62043014225 นายไพรัตน� บัวจันทร�
62043014226 นางสาวจิราภรณ� พันธุ�งาม
62043014227 นางสาวกรรณิการ� พระมล
62043014228 นางสาวสุภัสสรา แพงภูงา
62043014229 นายสุรรังสรรค� ผาสุขวงษ�
62043014230 นายก<อเกียรติ แก9วคํา
62043014231 นางสาวปาริชาติ ช<างชุบ
62043014232 นายกิตติพงษ� พงษ�วิเชียร
62043014233 นายอภินันท� ทันกุหลาบ
62043014234 นางสาวดลนภา ไชยวงษ�
62043014235 นางสาวนุชนาถ สุขจิตร
62043014236 นางรักชนก กัลยาวงศ�
62043014237 นางสาววารุณี วรดี
62043014238 นางจิรัชญา รุ<งเรือง
62043014239 นางสาวกันยารัตน� เครือชัย
62043014240 นางจันทรา กะวานธง
62043014241 นางสาววิจิตรา ธุลารัตน�
62043014242 นางสาวสุจิตรา สนธินุช
62043014243 นางสาวณัฐพร เหมือนเพ็ชร
62043014244 นายสพล ใจนุ<ม
62043014245 นายธนิต เขยเพ็ญศรี
62043014246 นางสาวหนึ่งฤทัย จ9ายหนองบัว
62043014247 นางสาวจุฑาทิพย� รักบุญ
62043014248 นางสาวปาริฉัตร ภิรมย�รักษ�
62043014249 นางสาวสายธาร หมายเจริญ
62043014250 นางสาวพิมลวรรณ มานะกิจ
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62043014251 นางสาวหทัยทร หินโทน
62043014252 นางสาวกรองทอง สุนทร
62043014253 นางสาวนันทิยา จอกแก9ว
62043014254 นางสาวน้ําทิพย� สุขหอม
62043014255 นางสาวนภา ทรัพย�ช<วย
62043014256 นางสาวพัชรี ทองวัน
62043014257 นายสมพงษ� วงค�อามาตย�
62043014258 นายเอกรินทร� ค้ิวศรีประเสริฐ
62043014259 นางสาวพัชราวลัย สุวรรณอ<อน
62043014260 นางสาวสุนิศา กรรณศร
62043014261 นางสาวสุพิชญา พุกจินดา
62043014262 นายเนติธร ณ.เชียงใหม<
62043014263 นางสาวสุวรรญา ขวัญกลาง
62043014264 นายวิทวัส ทองมา
62043014265 นางสาวธยานี อินทร�สอน
62043014266 นายธนาวุฒิ แก9วไกรรัตน�
62043014267 นางสาวประกายฤกษ� จันทรเกษม
62043014268 นางสาววิจิตรา ศรสําเร็จ
62043014269 นายศุภณัฐ อ<อนมณี
62043014270 นายสันตกฤษ ทิพย�บรรพต
62043014271 นายไพฑูรย� พลเย่ียม
62043014272 นางสาววราภรณ� ศรีคชา
62043014273 นางสาวชัญญณัท งามเย่ียม
62043014274 นางสาววราภรณ� ช9างอ่ํา
62043014275 นางสาวสมฤทัย จีนสีคง
62043014276 นายธวัชชัย ต้ังสิริมิตร
62043014277 นางสาวสิรินทิพย� สมใจ
62043014278 นางสาวรัตนาภรณ� วันเที่ยง
62043014279 นางสาวสิริมา เสรีวัฒนา
62043014280 นางสาวปณิดา บุญจินดา
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62043014281 นายสุปรีดี บานเย็น
62043014282 นางสาวกัลยา อุดสืบ
62043014283 นางสาวอมรรัตน� ผาลา
62043014284 นางสาวสุชาดา เข็มแก9ว
62043014285 นางสาวอรพรรณ ชูช9าง
62043014286 นายอธิวัฒน� เอี่ยมสอาด
62043014287 นายพงษ�เทพ อัศวยืนยง
62043014288 นางสาวมณีรัตน� อินทโชติ
62043014289 นางสาวฐิตาพร พรมนาง
62043014290 นายอานนท� พุทธิมา
62043014291 นายเกรียติศักด์ิ สะวันนา
62043014292 นายวุฒิวัฒน� อนันต�พุฒิเมธ
62043014293 ว<าที่ร9อยตรีรังสรรค� อินทโชติ
62043014294 นายปธาน ศิริพิรุณ
62043014295 นางสาวสุภาวดี ประกอบสุข
62043014296 นางสาวสมาวรรณ จันดีศรีเจริญ
62043014297 นางสาวมนัสชนก ธรรมสุข
62043014298 นายศุภิรักษ� ภู<สุข
62043014299 นางสาวพัชราภรณ� ธัญญะ
62043014300 นายอาธิวัฒน� ชนาวรรธน�สกุล
62043014301 นางสาวจิรินทร�ภัค สําเร็จศิลปX
62043014302 นางสาวกวิตา รสจันทร�
62043014303 นางสาวอุมาภรณ� ทองรัศมี
62043014304 นางสาวสุวิมล สุขมีพร9อม
62043014305 นางสาวสุธาสินี ชัยบํารุง
62043014306 นางสาวพิมพ�สุภา พานทอง
62043014307 นายเกริกศักด์ิ โภคา
62043014308 นายณัฐสิชณ� โพธ์ิศรี
62043014309 นางสาวจิราพร กองอินทร�
62043014310 นางสาวนิศารัตน� บุญชู
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62043014311 นางสาวพรรณวรท สุขสบาย
62043014312 นางสาวปริตตา เขจรบุตร
62043014313 นางสาวรุ<งนภา สังข�กูล
62043014314 นายณัฐวุฒิ รัศมี
62043014315 นางสาวพรทิพย� สอดสี
62043014316 นางสาววารีณี โซNะมณี
62043014317 นายป3ญญสัณห� อานนท�เสถียร
62043014318 นายพงศ�นรินทร� เมฆขุนทด
62043014319 นางสาวหิรัญญา เดชสา
62043014320 นายภาณุวัฒน� ฤทธิสิทธ์ิ
62043014321 นางสาวอุทัยวรรณ ชํานาญยา
62043014322 นางสาวสุนทรี เวหาด
62043014323 นางจิดาภา เวชพิทักษ�
62043014324 นายเสฎฐวุฒิ ตาลน9อย
62043014325 นางสาวกมลชนก จันทร�ผล
62043014326 นายสมจิตร สุมาลี
62043014327 นางสาวสมรัชนี สรรพคุณ
62043014328 นางสาวสุกัญญา ทองใบ
62043014329 นางหงษ�มาลา มูลบัวภา
62043014330 นางสาววริศรา สามารถ
62043014331 นายจิรายุ โกศลจิตร�
62043014332 นางสาวชลธิทรา ทามนต�
62043014333 นางสาวนิษาลักษณ� ศรีสวัสด์ิ
62043014334 นายภูวดิท ตันวราโชติ
62043014335 นางสาวพิมพิลาวรรณ ป3ญฑิตา
62043014336 นางสาวณัฐกานต� บุญหิรัญ
62043014337 นางฉวีวรรณ สว<างศรี
62043014338 นางสาวสุภิญญารัตน� พวงพัฒน�
62043014339 นายฉัตรชนก คชเถ่ือน
62043014340 นางสาวณัฐติกานต� แก9วสุวรรณ
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62043014341 นายกฤตภาส ค9วนสมบุญ
62043014342 นางสาวชลทิชา ป3ตตานัง
62043014343 นางสาวนันทวัน แย9มชื่น
62043014344 นางสาวพรรณชนก ศรีสกุล
62043014345 นางสาวอังควิภา พรวนอิน
62043014346 นางสาวนฤภร ปู!แตงอ<อน
62043014347 นายกิตติพงษ� คงทอง
62043014348 ว<าที่ ร.ต.จักรกฤษณ� นิยมกฤษติยะกุล
62043014349 นางสาวอังศุมาลิน หวานเสร็จ
62043014350 นายยุทธนา วงสุริยะ
62043014351 นางสาวแสงดาว ทรัพย�ประสาท
62043014352 นายอานนท� นิจรัญ
62043014353 นางสาวเนตรชนก แสงงาม
62043014354 นางสาวสุนารี จอมคํา
62043014355 นางสาวพรวดี ธิยศ
62043014356 นายนครินทร� สิทธิชัย
62043014357 นายกายย� รอดจากทุกข�
62043014358 นายปาลพล หินซุย
62043014359 นางสาวสุดารัตน� ศรีทอง
62043014360 นางสาวณัฐชยา ลิมโกมลวิลาศ
62043014361 นายณัฐดนัย อิสารพายุ
62043014362 นางสาวสุภาภรณ� วงษ�ไกร
62043014363 นางสาวศศิวิมล โพธ์ิภักตร�
62043014364 นายกฤศน�วัต ประสาน
62043014365 นายศรีวิชัย เกษสา
62043014366 นายสุวิชชา อินทพรม
62043014367 นางสาวธัญพิชชา ทิพย�สุขุม
62043014368 นางสาวอัญติยา ทองป3ญญา
62043014369 นางสาวรุ<งนภา ศรีพงษ�
62043014370 นายวรรณุชา ชูจันทร�
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62043014371 นางสาวป3ณฑา ดาพันธ�
62043014372 นางสาวจริยา ภู<ระย9า
62043014373 นางสาวสุวนันท� จันทอง
62043014374 นายมนตรี สิงห�เปาว�
62043014375 นางสาวทิพย�รัตน� วงค�ช<างเงิน
62043014376 นางสาวปาริฉัตร พุตจอน
62043014377 นายพิมพ�นารา ยุติธรรม
62043014378 นางสาวมะลิณี นินทะ
62043014379 นายณัฐวุฒิ เลาแก9วหนู
62043014380 นางสาวสุภาภรณ� สุไลมาน
62043014381 นายพิชญะ ลิ่มหะประเสริฐ
62043014382 นางสาวพิมพลอย แก9วศิลา
62043014383 นางสาววิกานดา บุตรดี
62043014384 นางสาวศิรภัสสร วรศาลศิริ
62043014385 นางสาวเกวรินทร� มณีฤทธ์ิ
62043014386 นายวิสุทธาธิปบดี สิรินพรัตน�ธารา
62043014387 นางสาววรรณา ขําศรีบุศ
62043014388 นางสาวฉัตรสุดา แย9มแก9ว
62043014389 นายณัฐรัฐ อ<อนเทศ
62043014390 นางสาวดุศิตา แสงเงิน
62043014391 นายไตรรงค� ทองอยู<เลิศ
62043014392 นางสาวฮัสมNะ ตูแวบือซา
62043014393 นางสาวจิราวรรณ ทองเถ่ือน
62043014394 นายรัฐภูมิ เข็มขัด
62043014395 ส.ต.ต.ชานน พุฒซ9อนดอก
62043014396 นายตระการ จุ<นปาน
62043014397 นางสาวธัญชนก เจริญไจ
62043014398 นายอนุชิต แก9วประพราน
62043014399 นายวชิระ อุณหัง
62043014400 นางสาวณิชาภา โสดาจันทร�
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62043014401 นางสาวธัญวรรณ ติลังการณ�
62043014402 นายฐปนัท ไชยวงษ�
62043014403 นางสาวนิรมล เลิศตันติวงศ�
62043014404 นางสาวอินทิรา เนียรมงคล
62043014405 นางสาวบุญฑิกา กฐินสมิตร
62043014406 นายต<อศักด์ิ กิจโสภี
62043014407 นายกรรชัยรัตน� บังเมฆ
62043014408 นางสาววิจิตรา ศิริบุญ
62043014409 นางสาววริศรา บุญอินทร�
62043014410 นางสาวภัคจีรา พิทยเกษม
62043014411 นายสมเกียรติ สุรโคตร
62043014412 นางสาวพิชญธิดา คงคา
62043014413 นางสาวลักษณา ทรัพย�โสม
62043014414 นายฐิตินันท� บุตรมาลา
62043014415 นายชุติพงษ� ชัยรูป
62043014416 นายศตวรรษ เขียวหวาน
62043014417 นางสาวกิรชดาภรณ� พุ<มสวย
62043014418 นางสาวเกวรินทร� จันวัตร�
62043014419 นางสาวปวิชุดา วัฒนพรไพโรจน�
62043014420 นางสาวภาระวี รัตนทัศนีย
62043014421 นายวีระชัย มะเด่ือ
62043014422 นางสาวเพ็ญนภา หงษ�รัตน�
62043014423 นายวีรชาติ ทองมีขวัญ
62043014424 นายศิริศักด์ิ จําเริญ
62043014425 นางสาวสุจินดา สุโทวา
62043014426 นางสาวพัชริดา พันศิริ
62043014427 นายรัฐศาสตร� ธิระกุล
62043014428 นายจักรกฤษณ� สิงห�ทอง
62043014429 นางสาวสุนิสา พลหาญ
62043014430 นางสาวพฤษภาภรณ� เงาศิลปXชัย
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62043014431 นางสาวสาธิยา พรหมผ<องแผ9ว
62043014432 นางสาวลักขณา โสภา
62043014433 นายอนุชิต อุทธิยา
62043014434 นางสาวอุทัยพร นาคหิรัญ
62043014435 นางสาวศรินธร ครสิงห�
62043014436 นางสาวขวัญชนก ทิพยสิทธ์ิ
62043014437 นางสาวธราลักษณ� พรมไชยวงค�
62043014438 นางสาวบุศญาภรณ� ดวงบุตร
62043014439 นางสาวชนัญญา นัดทะยาย
62043014440 นายณภัสกร มาตย�ภูธร
62043014441 นายพีรพล ติระ
62043014442 นางสาวสุนันท� ชาติรัมภูมิ
62043014443 นางสาวสุปรีดา ม่ิงฉาย
62043014444 นางสาวน้ําทิพย� นุชสวาท
62043014445 นายกําธร เย่ียมรัมย�
62043014446 นางสาวสุพรรษา แซ<เฮ9ง
62043014447 นางสาววันวิสาข� กุลกะดี
62043014448 นางสาวศิริพร จันทร�เพ็งเพ็ญ
62043014449 นางสาวณฤดี เชื้อสุวรรณ
62043014450 นางสาวประภา สุทธิประภา
62043014451 นางสาวปุณยนุช เด็ดดวง
62043014452 นายจิรศักด์ิ อินเอี่ยม
62043014453 นายวีระพล อนุพันธ�
62043014454 นางสาวนิยุตา แก9วเกตุ
62043014455 นางสาวกนกทิพย� จันทร�แปMน
62043014456 นางสาวพรรณิการ� ผลาหาร
62043014457 นางสาวบุญญารัตน� อินธิสาน
62043014458 นายพีระพงษ� พ<วงเอี่ยมเจริญ
62043014459 นายศรัณต� ฐปนานนท�
62043014460 นายภาณุภณ พุฒิรัตนาพร
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62043014461 นายพุทธคุณ อร<ามรุ<งทรัพย�
62043014462 นายอติศักด์ิ เกตุจิตร�
62043014463 นางสาวอมรรัตน� พรมชุลี
62043014464 นายดนัยศักด์ิ พิมุ
62043014465 นางสาวประวีณา พุทธรักษา
62043014466 นางสาวเพชรรัตน� พ่ึงพา
62043014467 นายธีระพงษ� ผลาหาญ
62043014468 นางสาววัชรีวรรณ มัจฉาโชติ
62043014469 นางสาววิสา ทองคลี่
62043014470 นางสาวฐิติพันธ� กุมสินพันธ�
62043014471 นางสาวยลรดี สกุลประเสริฐย่ิง
62043014472 นางสาวนุจรินทร� คําแท9
62043014473 นางสาววัสนนันท� พลอยงาม
62043014474 นางสาววรรณวนิดา นาคฤทธ์ิ
62043014475 นางสาวพรณัชชา สุริยะพงษ�
62043014476 นางสาวนิรดา พลายมี
62043014477 นางสาวชัญญานุช จิตต�ประสงค�
62043014478 นายศราวุธ แจ<มดวง
62043014479 นางสาวพิลัยวรรณ� มณีพรรณ�
62043014480 นางสาวภิรญา เสรีวรยศ
62043014481 นางสาวศศิภา บูชา
62043014482 นายณัฐวุฒิ เม<งห9อง
62043014483 นายกนก เรียนประยูร
62043014484 นางสาวนนทวรลักษณ� ยันตรปกรณ�
62043014485 นางสาวอติกานต� เพ็ญนุกูล
62043014486 นางสาวกมลวรรณ วงค�กําภู
62043014487 นายธาราพงศ� วาระสิทธ์ิ
62043014488 นางสาวปฏิมา ขุนสนธิ
62043014489 นางสาวอาทิตา ชุ<มใจ
62043014490 นางสาวณัฐตะวัน จุลแก9ว
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62043014491 นางสาววรัทยา ชีวาภัทรกุล
62043014492 นางสาวณฤภัทร หยิวรักงาม
62043014493 นางสาวอัจฉรา ราชวงษ�
62043014494 นางสาวพัชญ�สิตา แก9วสง<า
62043014495 นางสาวภาพร เรืองยง
62043014496 นางสาววาทินี บุญประเสริฐ
62043014497 นายกําพล วันเจียม
62043014498 นางสุภาภรณ� ไกรษี
62043014499 นางสาวกรรณิกา เสือชื่น
62043014500 นายพยุงศักด์ิ เทพแก9ว
62043014501 นางสาวอาภาภัทร พรมชัย
62043014502 นางสาวพรทิพย� มีตา
62043014503 นางสาวสุปรียา เนียมประดิษฐ�
62043014504 นางสาววรรณา สรเพ็ชร
62043014505 นายสุรศักด์ิ บวรเดชภักดี
62043014506 นายสุวิทย� นิ่มจิตต�
62043014507 นางสาวอรนารถ จันจวง
62043014508 นางสาวณษมน คําโสด
62043014509 นางสาวรุจรดา อุปชัย
62043014510 นางสาวเครือวัลย� แก9วทอง
62043014511 นางสาวณัฏฐา สุทธิ
62043014512 ว<าที่ร9อยตรีสถิตพร อินทร�แผน
62043014513 นางสาววิลาสิณี สวงโท
62043014514 นางสาวอารียา ตุลา
62043014515 นางสาวนรีรัตน� สีคําพา
62043014516 นางสาวทิพย�วิมล ใจกระจ<าง
62043014517 นายชุติมันต� รอดไพบูลย�
62043014518 นายพีระ ชิณรัตน�
62043014519 นางสาวอภิญญา ชื่นคลัง
62043014520 นางสาวบุณยาพร บุญยืน
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62043014521 นางสาวโฉมโสภา วุฒิสาร
62043014522 นายขจรศักด์ิ สุดศรี
62043014523 นางสาววลัยลักษณ� ทองมา
62043014524 นางสาวปาลิตา ชิ้นอินมนู
62043014525 นางนภัสนันท� วงค�แพทย�
62043014526 นางสาวลัดดาวัลย� ทองศักด์ิ
62043014527 นางสาวพรมนัส แช<มช9อย
62043014528 นางสาวธัญภรณ� ภาคาพรต
62043014529 ว<าที่ร9อยตรีอรรฆพร ยุทธศักด์ิ
62043014530 นายพงษธร ฦาชา
62043014531 นายอิทธิกร สงเปTย
62043014532 นางสาวนัทยา ศรีสวัสด์ิ
62043014533 นางสาวเสาวลักษณ� บุตรดีวงค�
62043014534 นางสาวสุรีภรณ� บัวแสง
62043014535 นางสาวสุนันท� โพธ์ิศรีนาค
62043014536 นางอทิตยา ไชยรบ
62043014537 นางสาวกานต�รวี จิตรองอาจ
62043014538 นางสาวอรัญญา นิชชัยสง
62043014539 นางศลิษา พูลศรี
62043014540 นางสาวฉัตรกมล เวชพันธุ�
62043014541 นางสาววรรนิศา นาคขาว
62043014542 นางสาวนพจกรณ� สายะโสภณ
62043014543 นางสาวกนกกร ตันโสภณ
62043014544 นางสาวธัชภร ยืนสุข
62043014545 นางสาวณธษา เสียงเลิศ
62043014546 นางสาวป3ทมาภรณ� ชมม่ัน
62043014547 นายณัฐธชนพงศ� พงค�ศาสตร�
62043014548 นายธนพงษ� พานิชไทย
62043014549 นางสาวหทัย แต9นุกูล
62043014550 นางสาวพัทธ�ธีรา เพชรทองเกลี้ยง
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62043014551 นางสาวปฑมกร มูลทะสิทธ์ิ
62043014552 นางสาวพิมพาภรน� เกตุทํา
62043014553 นางสาวกุลกันยา ตันเหลียง
62043014554 นางเกศรินทร� แสะสาร
62043014555 นางสาวจิราพร แสนศรีมนต�
62043014556 นางสาวจุฬารัตน� คําเพ็ชร
62043014557 นางสาวศิริพร อุ<นศรี
62043014558 นางสาวจิราภา แสงส<ง
62043014559 นางสาวจันทิรา ผ<องพิริยะกุล
62043014560 นายไชยเชษฐ� ส<งแสงรัตน�
62043014561 นางสาวสุพัทรา ขําแผลง
62043014562 นางสาวศิริพร โง9วเจริญ
62043014563 นางสาวพัณณิตา พวงอินทร�
62043014564 นางสาวอินทิรา แก9วมะณี
62043014565 นางสาวฐาปพัฒณ� อมาตย�มนตรี
62043014566 นายสิรวิชญ� จันทร�สุธรรม
62043014567 นางสาวจิตราพร พรมแพง
62043014568 นายณัฐพนธ� แก9วมะ
62043014569 นางสาวกุลนันท� โสดากุล
62043014570 นางน้ําฝน อิ่มจันทร�
62043014571 นางสาวมุตา ศรีรักษา
62043014572 นายธนวัฒน� เฮงหิรัญญวงษ�
62043014573 นางสาวธารารัตน� ธารศรัทธา
62043014574 นายอรรถวิทย� ฉลาดธัญญกิจ
62043014575 นางสาวหทัยรัตน� บํารุงสุข
62043014576 นายสุริยันต� พุ<มนิล
62043014577 นายศุภรัตน� กิมโสม
62043014578 นางสาวอารียา บูรณศิล
62043014579 นางสาวรัญชิดา ศรีคชา
62043014580 นางสาวพรพรรณ เชิงเขา
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62043014581 นายภาณุมาศ ฑิตะลําพูน
62043014582 นายธีรภัทร อินทร�ใหญ<
62043014583 นางสาวชฎากรณ� คงเสถียร
62043014584 นางสาวแพรพรรณ ศรีโสภา
62043014585 นางสาวจิราภร กุลเนตร
62043014586 นางสาวจุฑารัตน� ฉิมพลี
62043014587 นางสาวโซเฟTย ดาวุฒิ
62043014588 นางสาวอรณี ตะเคียนราม
62043014589 นายธนิกกุล เชิดชูวิภาส
62043014590 นางสาวชนิตา มีโชค
62043014591 จ<าโทหญิงมาลิษา กระแสสินธุโกมล
62043014592 นางสาววรรณรัตน� ไทรท9วม
62043014593 นางสาวสุนิดา ก9อนพรหม
62043014594 นางสาวกัญญ�นพัชญ� อินทร�จันดา
62043014595 นายภานุรุจน� ศิริโวหาร
62043014596 นายสิทธิเดช หว่ังประดิษฐ�
62043014597 นายสรวิชญ� บัวสุข
62043014598 นางสาวสุภัทชา รวยสูงเนิน
62043014599 นายสิทธิ บูรณะภักดี
62043014600 นางสาวเบญจวรรณ นงลักษณ�
62043014601 นายธวัชชัย ลี้หยง
62043014602 นางสาวทิพานัน เมธวัน
62043014603 นางสาวอภิญญา เวชปรีชา
62043014604 นายพงศกร จินตรักษ�กิติ
62043014605 นางสาวอภิรดี เดชพิทักษ�
62043014606 นางสาวอรนภา วงษ�หมิง
62043014607 นางสาวตันหยง ผุยอ<อน
62043014608 นางสาวกนิษฐา ชมภูศรี
62043014609 นางสาวธัญญารัตน� วิสูตรธารอน
62043014610 นายศราวุฒิ เรืองศิริ
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62043014611 นางสาวทินารมภ� เครือวัลย�
62043014612 นางสาววรางคณา ชัยยศ
62043014613 นางสาวจิรภา กรัญญิรัตน�
62043014614 นางสาวสุวนันท� ทักภิรมย�
62043014615 นางสาวยศวดี วงศ�ศิริ
62043014616 นายพีรพงษ� สันติกุล
62043014617 นายวัชรินทร� สังขวิศิษฐ�
62043014618 นางสาวธันยธร สัตยประกอบ
62043014619 นางสาวธนาภรณ� ผลสวัสด์ิ
62043014620 นางสาวกชวรรณ สารอรรถ
62043014621 นางสาวพิมนภา ดีศรีสุข
62043014622 นางสาวกัญญารัตน� เอี่ยมสอาด
62043014623 นางสาวกนกนภา ป3Wนกล่ํา
62043014624 นางสาวชนิภรณ� กองถวิล
62043014625 นายวิชญะ คงอินทร�
62043014626 นางสาวพัชราพร เจริญแสงเพชร
62043014627 นางสาวภูษณิศา เชื้อป3Wน
62043014628 นางสาววณิสา ตัณฑัยย�
62043014629 นางสาวปาริฉัตร ธัญญพืช
62043014630 นายกิตติพัฒน� นิสัยพราหมณ�
62043014631 นางสาวฐาปนี คํ่าคูณ
62043014632 นางสาววรรณวิภา แสนกันยา
62043014633 นางสาวณฐิกา สังข�ทอง
62043014634 นางสาวเสาวลักษณ� บุญสอน
62043014635 นายปริญญา ศรีรักษา
62043014636 นางสาวเปมิกา อึ้งสมบูรณ�
62043014637 นายชัยวัฒน� หาญชะนะ
62043014638 นางสาววนิดา พันธุ�เพ็ง
62043014639 นางสาวจุฑาภรณ� ภักดีอุดม
62043014640 นางสิริภา เอี่ยมวิจิตร�
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62043014641 นายรัตนชัย ภิรมย�รักษ�
62043014642 นายอภิรักษ� ทองใบ
62043014643 นางสาวจุฑารัตน� ผจวบโชค
62043014644 นายภฤทธธ์ิ เรือนทองดี
62043014645 นายณัฐวุฒิ ชูเรืองศรี
62043014646 นางสาวจารุภัทร กองแก9ว
62043014647 นายทัศนศักด์ิ วาสสามัคคี
62043014648 นางสาวธัญญาลักษณ� ทรงดาวเรือง
62043014649 นายเกียรติศักด์ิ วงษ�ดี
62043014650 นางสาวสุพรรษา ชาญชาติ
62043014651 นางสาวสุพิชชา เทพรักษา
62043014652 นายณัชพล อําพันกาญจน�
62043014653 นางสาวพิมพวรรณ คูณทรัพย�
62043014654 นางสาวเบญจมาศ อ<อนแก9ว
62043014655 นางสาววลัยพร วณิชธนะพัฒน�
62043014656 นางสาวณัฐธิดา คําแก9ว
62043014657 นางสาวธนัญญา จันแสน
62043014658 นางสาวบุญวดี ศรีโสภา
62043014659 นางสาวนริศรา กิตติวานิช
62043014660 นางสาวอุมาพร จําปาดะ
62043014661 นางสาวกมลทิพย� วัฒนสิงห�
62043014662 นางสาวนันทวรรณ เอี่ยมศรีวรรณ
62043014663 นางสาวปาหนัน ห9วยแก9ว
62043014664 นายป3ญญาวุธ พันพิพัฒน�
62043014665 นางสาวนรีรัตน� อมรวงศ�วณิช
62043014666 นายวรพจน� นาคเงิน
62043014667 นายธีรภัทร จันทนา
62043014668 นางสาวชลิตา มณฑาทิพย�
62043014669 นางสาวรัตติกาล เวียงคํา
62043014670 นางสาวจริยาภรณ� สมงาม
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62043014671 นายนราธิป ชีวะกุล
62043014672 นางสาวป3ญจพร แก9วปลอด
62043014673 นางสาวรัตติกา รุ<งเรือง
62043014674 นางสาวทินรัตน� คงมาก
62043014675 นายชัยพล โพธ์ิสร
62043014676 นางสาวศศิวิมล ป3กกาเวสูง
62043014677 นายเอกราช กองพลี
62043014678 นางสาวกัญญาพัชร อุ<นเรือน
62043014679 นางสาวเบญจวรรณ อยู<ฉิม
62043014680 นางสาวอรฤทัย โคตรสมบัติ
62043014681 นางสาวนภิสรา เกิดศร
62043014682 นางสาวกาญจนา อุดมทรัพย�
62043014683 นายเชาวลิต การรัตน�
62043014684 นายอรรฆสัณฑ� จันทร�คงช<วย
62043014685 นายวงศกร เหมือนวงษ�
62043014686 นางสาวสุภาวดี พันธุ�พืช
62043014687 นางสาวอมรรัตน� จันทา
62043014688 นางสาวชัญญาภัค นันทสูรย�
62043014689 นางสาวพุธศจิ ใคร<ครวญ
62043014690 นางสาวบุษบงกช สถิตดร
62043014691 นางสาวนิตยา คล9ายขํา
62043014692 นายมหัทธน ชัยสุนทร
62043014693 นายบุญชัย ศรีไพร
62043014694 นางสาวจีรวรรณ เสน<หา
62043014695 นางสาวปาริชาติ นะเมืองงาว
62043014696 นางสาวพิชญา ทับทิมไสย
62043014697 นายโชติวัฒน� อุบลนุช
62043014698 นายกฤษณะ ป3กสันเทียะ
62043014699 นางสาววรรณฑินีย� แก9วเขียว
62043014700 นายนิพันธ� สวัสด์ิพิพัฒน�
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62043014701 นายณพวัฒน� จินตเวชศาสตร�
62043014702 นายจิรเมธ ต9นพนม
62043014703 นางสาววราพร สนเคหงษ�
62043014704 นายสิรวุฒิ เลขะกุล
62043014705 นางสาวสุชาดา พันธุรัตน�
62043014706 นายอธิฏฐาน ยาป3น
62043014707 นายเสฎฐวุฒิ จันทโกมุท
62043014708 นางสาวสุทธิดา ชาหอมชื่น
62043014709 นางสาวสินิทรา ยินดีเฉลิมพันธุ�
62043014710 นางสาวสุวรรณา เอี่ยมสินธุ�
62043014711 นางสาวปDยนุช เก้ือชู
62043014712 นางสาวปพิชญา กริสแก9ว
62043014713 นางสาววิกานดา คล9ายเมือง
62043014714 นายภาณุ งวดชัย
62043014715 นายสิทธิเทพ ทองม่ัน
62043014716 นางสาวสบาย หนองม<วง
62043014717 นางสาวจีรณา อังกูรพานิชย�
62043014718 นายณรงค�ชัย โมใหญ<
62043014719 นายตระการ มะซอและ
62043014720 นายนิชากร เพ็ชรรัตน�
62043014721 นางสาวสายพิณ สุขจินดา
62043014722 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรนิน
62043014723 นางสาวไข<มุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
62043014724 นางสาวยุวธิดา พันตู9
62043014725 นายอัครพงศ� สุจริตชัย
62043014726 นายพัชรพล บุญยะนิวาสน�
62043014727 นายกฤษฎากร ปานงาม
62043014728 นายพันธกานต� พิมพ�จันทร�
62043014729 นางสาววีรวรรณ พวงจันทร�
62043014730 นางสาวนันทินี ข9อล้ํา
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62043014731 นายเศรษฐโชค วรรณประเวศ
62043014732 นายนพีร� เข<งวา
62043014733 นายชินวัชร� รักษายศ
62043014734 นางสาวภัสสรมณฑน� ศิริดาราภัทรากุล
62043014735 นางสาวณัฏปภัสร� พรมรัมย�
62043014736 นางสาวกรวรรณ กองแก9ว
62043014737 นางสาวรักษ�สุดา อัมรนันท�
62043014738 นางสาวศิรประภา ไทเศรษฐวัฒน�กุล
62043014739 นางสาวพิชามัญชุ� สาหนองหม9อ
62043014740 นางสาวสมฤทัย ธาราพิตร�
62043014741 นายสิทธิเบศร� บุญจวง
62043014742 นางสาวอรพิณ ไชยวงศ�
62043014743 นายหฤษฎ� วาสนจิตต�
62043014744 นายพีระพงษ� พลเย่ียม
62043014745 นางสาวจิราพัชร ชิษสวัสด์ิ
62043014746 นายวรเมธ อินทร�มา
62043014747 นายธนายุทธ์ิ นวชน
62043014748 นางสาวเกวรินทร� เหลืองสัจจกุล
62043014749 นางสาวณิชนันทน� ต<อพันธ�
62043014750 นายวิชัย ดวงเกตุ
62043014751 นางสาววิลาสินี วิริยะพงษ�
62043014752 นางสาวกัญญาพัชร� มาลาสาย
62043014753 นางสาวธันย�ชนก ศรีเมือง
62043014754 นายกรกฎ ทองประสงค�
62043014755 นายณัฐวุฒิ สวัสด์ิชาติ
62043014756 นายวีรยุทธ พิศนอก
62043014757 นายชาญณรงค� หล<อแหลม
62043014758 นางสาวณวณรร ภูลาพัฒน�
62043014759 นางสาวภาพันธ�ทิพย� สามนปาล
62043014760 นางสาวธัญชนก พูลทรัพย�
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62043014761 นายวุฒิชัย ยศย่ิงยงค�
62043014762 นางสาววัชรี โสภาลุน
62043014763 นายยุทธพงษ� กะถาไชย
62043014764 นางสาวเบญจพร คําสุวรรณ�
62043014765 นางสาวธิดารัตน� มะยมตะคุ
62043014766 นางสาวป3ฐวิกา เชิญทอง
62043014767 นางสาวกัญทิมา กุ9ยอ<อน
62043014768 นายพีรพล มาลาศรี
62043014769 นางสาวฉัตรภาภรณ� ยอดทอง
62043014770 นางสาวอภิชญา จิตงาม
62043014771 นางสาวจิราภรณ� อินพะเนาว�
62043014772 นางสาวกฤตยา จรัญญากร
62043014773 นายนพรัตน� คัณทักษ�
62043014774 นางสาวพรรณภา โตใหญ<
62043014775 นางสาวสุธิดา ศรีจันทร�
62043014776 นายสุขสันต� สว<างอารมณ�
62043014777 นางสาวกรกนก มิตรจิตต�
62043014778 นายชุมศิลปX วงษ�นิกร
62043014779 นายวรรธนัย ตันเจริญ
62043014780 นางสาววชิรญาณ� แก9วชิงดวง
62043014781 นายณัฐพงศ� จันตNะวารี
62043014782 นางสาวปDยาภา คชาศักด์ิ
62043014783 นายอรรถพล นพกาล
62043014784 นางสาวจิราภรณ� โตสวัสด์ิ
62043014785 นางสาวมัลลิกา พรหมเมือง
62043014786 นางสาวอารยา ภู<ดํารงพันธ�
62043014787 นายชัยพงษ� วงค�สายสม
62043014788 นางสาวอภิษฐา ดีงาม
62043014789 นายธนพงษ� เลิศจินดา
62043014790 นางสาวสิริรัตน� จุฑาเกตุ

หน9า 493 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043014791 นายพีระพงษ� เด็ดทองหลาง
62043014792 นางสาวกนกวรรณ ประจักษ�จิตร
62043014793 นางสาวพิมลภา บุดดาวงค�
62043014794 นายณัฐวุฒิ ทองพลับ
62043014795 นางสาววิไลวรรณ บุตรทุม
62043014796 นายนิธิภัทร� บุณยะกมล
62043014797 นางสาวพัชรวลัย ภู<พลอย
62043014798 นายเรวัต ภู<ก่ิง
62043014799 นายอธิรัตน� ไทยประดิษฐ�
62043014800 นางสาวณัชมิญ แม<นปVน
62043014801 นางสาวหทัยภัทร ศุขโข
62043014802 นางสาวนรีรัตน� ทองสันต�
62043014803 นางสาวชยารัตน� ปลื้มสําราญ
62043014804 นางสาวนุชรี สินเทา
62043014805 นางสาววิราวรรณ กันวิเชิญ
62043014806 นางสาวธมลวรรณ มีสมบัติ
62043014807 นางสาวสาวิตรี ภิรมย�ไกรภักด์ิ
62043014808 นายสุภกิต แฝงสวรรค�
62043014809 นางสาวสุชัญญา มหะพรหม
62043014810 นายวทัญ\ู นุ<มเนื้อ
62043014811 นางสาวสุภาวดี ช<วยอนันต�
62043014812 นางสาวธารณี อ<อนสา
62043014813 นางสาวกาญจนา นาพิมพ�
62043014814 นางสาวศิริลักษณ� สุขเอิบ
62043014815 นางสาวพรรณนิภา คําย9าว
62043014816 นางสาวธัญญรัตน� เสียงไพโรจน�
62043014817 นางสาวสมปรารถนา หอมคล9าย
62043014818 นายภาณุเดช กาญจนกันติกุล
62043014819 นางสาวศิริรัตน� กลิ่นแก9ว
62043014820 นางสาวพรธิภา ภูผาแนน
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62043014821 นางสาวธัณณิชา มุลม<อม
62043014822 นายคณัสนันท� อภัยกาวี
62043014823 นางสาวสุนิษา สีหนู
62043014824 นายศุภกร สุพรรณรังษี
62043014825 นางสาวจันทร�พร สนโศก
62043014826 นางสาวทิพย�อัมพร บุบผา
62043014827 นายธีระยุทธ สุขประเสริฐ
62043014828 นายนัฐพนธ� เชยกลิ่น
62043014829 นางสาวนันท�นภัส สุขมี
62043014830 นางสาวดวงสมร เด<นดวง
62043014831 นางสาวนิภาพรรณ ไชยกันทา
62043014832 นางสาวจินตพร อนุศักดิกุล
62043014833 นายจักรานุวัฒน� กล9วยทอง
62043014834 นางสาวเสาวรส ศรีสมบัติ
62043014835 นางสาวฮายาตี สะบูดิง
62043014836 นางสาวศิวพร ขํานิพัฒน�
62043014837 นางสาวกรแก9ว พนมเชิง
62043014838 นายโกวิทย� สุขเจริญ
62043014839 นางสาวทัศนีย� ศรีหงษ�ทอง
62043014840 นางสาวสุวนันท� สุขเปรม
62043014841 นายปฎิภัฎ อังคะนาวิน
62043014842 นางสาวธชาลดา ธีรานันท�
62043014843 นางสาวดรุโณทัย โสภากุ
62043014844 นางสาวสุชาดา สุรเนตร
62043014845 นางสาวชนิตา เกตุมาลา
62043014846 นายดุษฎี วรศาสตร�
62043014847 นางสาวนริศสา พานทอง
62043014848 นางสาวศิริลักษณ� มาราญ
62043014849 นางสาวทัสจรี ครองชนม�
62043014850 นายธีรวัตร สุดขาว
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62043014851 นางสาวปDยพร โชติมงคลกุล
62043014852 นางสาวบุญฑริกา ภาสะและ
62043014853 นางสาวณิชาภัทร เสวยศรี
62043014854 นายหัสชัย บุญถนอม
62043014855 นางสาวยุพา ทิมสม
62043014856 นายจักรพันธ� หิ้งทอง
62043014857 นางสาวอารยา สิทธิมงคล
62043014858 นางสาวอภิญญา ใจดี
62043014859 นางสาวจิราภา จันทะผิว
62043014860 นางสาวสุดารัตน� กลั่นเมฆ
62043014861 นางสาวไพลิน บํารุงวงษ�
62043014862 นายชัยวัฒน� สืบวัฒนศิลปX
62043014863 นางสาวพัฒน�นรี ชากะจะ
62043014864 นายอนุชา แย9มเปTOยม
62043014865 นายศุภากร บวรเศรษฐพงศ�
62043014866 นางสาวสุวนันท� วังชัง
62043014867 นายจักรกฤษณ� ศักด์ิสม
62043014868 นางสาวธันยพร ตองอ<อน
62043014869 นายสัญญา วงศ�ทองเหลือ
62043014870 นางสาวรวีวรรณ เมธสาร
62043014871 นางสาววิรันรัตน� ป3ญญารักษ�
62043014872 นางสาวกวินนา น9อยนันตา
62043014873 นางสาวธมนวรรณ สังขรักษา
62043014874 นางสาวรัฐติภัทร นารี
62043014875 นางสาววิลาสิณี สามัญฤทธ์ิ
62043014876 นางสาวณัฐริกา ปะริเวทัง
62043014877 นางสาวทัศนีย� มีทรัพย�ทอง
62043014878 นางสาวกรรณิการ� ยืดยาว
62043014879 นางสาวสุชาวดี เศรษฐ�จิตต�
62043014880 นางสาวทิพาพรรณ ลิมโกมลวิลาศ
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62043014881 นางสาวณัฐกานต� ดีสวัสด์ิ
62043014882 นายสุป3ญญ� อินทนิล
62043014883 นางสาวพิชญ�สินี บุญฤทธ์ิ
62043014884 นางสาวกนกวรรณ ศรีเสาวกาญจน�
62043014885 นางสาวศศิธร บุฝMาย
62043014886 นายวีรยุทธ ไชยธงรัตน�
62043014887 นางวทันยา รัตนบุตร
62043014888 นางสาวภรภัทร ทิพยารมณ�
62043014889 นางสาวสุภิญญา จิตรรุ<งวิมล
62043014890 นายพีรพัฒน� รักเสรี
62043014891 นางสาววิสุดา วงศ�ษา
62043014892 นายอานนท� นระทีทาน
62043014893 นางสาวเรวดี โฉมงาม
62043014894 นางสาวอารียา พลเวียง
62043014895 นางสาววาสนา สุขสุวรรณ�
62043014896 นายภาคภูมิ ชมพัฒนา
62043014897 นางสาวนวลอนงค� มณีเสวตร
62043014898 นางสาวฟMาธิยา ป3ญญา
62043014899 ว<าที่ ร.ต.ปุณณดา แก<นจันทร�
62043014900 นายประสิทธิชัย อินทร
62043014901 นางสาวสุภาภรณ� จันทร�สวัสด์ิ
62043014902 นางสาวณัฐนันท� สองสี
62043014903 นางสาวนริศรา เจนสัญญายุทธ
62043014904 นางสาวปDยวรรณ แดงดอนไพร
62043014905 นายสุธารักษ� ชุมพล
62043014906 สิบตํารวจโทสิทธิโชค ฉิมอําพันธ�
62043014907 นายมนต�เทพ นพรัตน�
62043014908 นางสาวจิตทีรา ไหวพริบ
62043014909 นางสาวศุภธิดา ฟMาเลื่อน
62043014910 นายอนันต� จันโท
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62043014911 นายกัญจน� เข็มนาค
62043014912 นางสาววรรณระวี มูลโส
62043014913 นางสาววีรวรรณ กุลธีระวิทย�
62043014914 นางสาวพรรณวดี สายปDOน
62043014915 นางสาวปวีณา ภู<ระย9า
62043014916 นางสาวสมจินดา อินจ<าย
62043014917 นางสาวตรีรัตน� ดิษยบุตร
62043014918 นายนิยม มีสา
62043014919 นางสาววรรณี เทียนชัย
62043014920 นางสาวชลธิชา ไชยโชค
62043014921 นายอนุกูล คอนใจช9า
62043014922 นางสาวณัฐวิภา ไชยสิทธ์ิ
62043014923 นางสาวศิริพร หัสดี
62043014924 ว<าที่ ร.ต.หญิงภัทราวดี แสงรัตน�
62043014925 นางสาวรัชนีกร สิงห�ศรีสันติ
62043014926 นางสาวธัญชนก พรมสวัสด์ิ
62043014927 นางสาววิภาพร ทองสุข
62043014928 นางสาวธนพร ศรีวัฒนดิลก
62043014929 นางสาวสมฤทัย หมีทอง
62043014930 นางสาวดวงกมล ชัยจันทร�ดี
62043014931 นายถิรวุฒิ เครือฟMา
62043014932 นางสาวชัชชษา เอมะสุวรรณ
62043014933 นางสาวขวัญฤดี ศรีดอนว<าน
62043014934 นายปรีชา ไพชยนต�
62043014935 นางสาวสุภัคพร รัตนกุญชลี
62043014936 นายณรงค�เดช เสาวดี
62043014937 นางสาวธิดาพร โพศิริ
62043014938 นางสาวพร9อม ทองไสว
62043014939 นางสาวชนันทร แสงจ9า
62043014940 นางสาวกาญจนาภรณ� สว<างวงศ�
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62043014941 นางสาวฑาริณี คําย9าว
62043014942 นายเทวิน อินทะจักร�
62043014943 นายธนกฤต เรืองปDยะเสรี
62043014944 นางสาวพนิดา แพงมา
62043014945 นางสาวกัลยา แก9วบุพผา
62043014946 นายอภิศักด์ิ วิจิตรกูล
62043014947 นายอนุสรณ� ศรีกรณ�
62043014948 นางสาวณัฏฐา รอดสม
62043014949 นางสาวพนิดา สมตัว
62043014950 นางสาวชนิษฐา พูลพิพัฒน�
62043014951 นายสมยศ เอมดิษฐ
62043014952 นางสาววาสนา เพ็ชรเรือง
62043014953 นางสาวพนิดา นาอุดม
62043014954 นางสาวนวจิรดา เรืองวุฒิ
62043014955 นางสาวกนกทิพ วิสุทธิอุทัยกุล
62043014956 นางสาววิลาวรรณ จูแวน
62043014957 นางสาวน้ําทิพย� ใจสุภาพ
62043014958 นางสาวสุนิษา ศรีสมศักด์ิ
62043014959 นายศรัณย� มีผล
62043014960 นางสาวพัชรินทร� คูณอเนกสิน
62043014961 นางสาวณภัทรา วงศ�มหันต�กุล
62043014962 นายภาณุวัฒน� ขันธปราชญ�
62043014963 นางสาวศิริพร นาคะ
62043014964 นายสิรนัท ลูกรักษ�
62043014965 นายนิธิพล เมฆขํา
62043014966 นายอนันต� บุบผาสังข�
62043014967 นางสาวชนัณญา รูปสูง
62043014968 นางสาวฐาสินี วัฒนะอุดม
62043014969 นางสาวกมลชนก ผิวขํา
62043014970 นางสาวกัญญาณัฐ วรโยธา
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62043014971 นายนรภัทร เวชวิทยาขลัง
62043014972 นายธนาพล ผลพอตน
62043014973 นายรุจิกร วาสนาวิน
62043014974 นางสาวหนึ่งฤทัย โสดามรรค
62043014975 นางสุดารัตน� กุลสวัสด์ิ
62043014976 นางสาวภัทราพรรณ หนูพา
62043014977 นายกฤษณพงศ� สงจันทร�
62043014978 นายไตรเทพ ยุตติธรรม
62043014979 นางสาวนุชนาถ จันทร�อ<อน
62043014980 นางสาวศรัณย�ภัทร สุโขทัย
62043014981 นางสาวมณฑิตา พิพรพงษ�
62043014982 นางสาวกนกพร กลับหอม
62043014983 นางสาวปณิดา ผลเสง่ียมศักด์ิ
62043014984 นางสาวศนิรัตน� รอดภัย
62043014985 นายศศิน พิทักษ�วินัย
62043014986 นางสาวสิริพร บุญศรี
62043014987 นางสาวพนิดา วรรณทอง
62043014988 นางสาวพรทิพา แตงอร<าม
62043014989 นางสาวสรัลพร กระฐินหอม
62043014990 นายกีรติ นกชัยภูมิ
62043014991 นางสาวปภัสรา มะลิเครือ
62043014992 นายอนุพงศ� เทพปาน
62043014993 นางสาวทองรวม สุวรรณศร
62043014994 นางสาววนันธยา ราชอุ<น
62043014995 นางสาวเมธาวี การเนื่อง
62043014996 นางสาวเพ็ญนภา สุโขยะชัย
62043014997 นางสาวสกาว ศิรประภาพรสกุล
62043014998 นางสาวเจนจิรา ราชคม
62043014999 นายภัทร อิศดุลย�
62043015000 นางสาววาสนา จันสุนทร
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62043015001 นางสาวกชพร งามวงษ�วาน
62043015002 นางสาวสุชาดา บินยูซบ
62043015003 นางสาวพัชรพร นรานฤดม
62043015004 นางสาวนภสร จิตตะปุตตะ
62043015005 นางสาวจันเพ็ญนภา ผาสุข
62043015006 นางสาววิไลพร อดกลั้น
62043015007 นางสาวนันทพร กุมุทสุทธิกุล
62043015008 นางเพชรรัตน� อมรพลัง
62043015009 นางสาวจิตวดี คําขจร
62043015010 นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธุ�
62043015011 นางจิตนัทธ� โลหะเวช
62043015012 นางสาวมณีนุช บินทะ
62043015013 นางสาวกัญจน�ชญา โสมภา
62043015014 นางสาววรรณพร ชะระจํานงค�
62043015015 นายรัฐภัทร� กุมภีร�
62043015016 นายวรพจน� มีวันดี
62043015017 นางสาวเมทินี คําพล
62043015018 นายพงษ�เทพ ศรีน<วม
62043015019 นายธงชัย บัวสา
62043015020 ว<าที่ ร9อยตรีหญิงณิชากร ทองลูกแก9ว
62043015021 นายวิพูลพงศ� โพธารส
62043015022 นายชยวัฒก� ทิมจันทร�
62043015023 นางสาวชนัญชิดา น9อยน้ําคํา
62043015024 นางสาวธนัตถ� วิเชียรวงศ�
62043015025 นางสาวโยษิตา วิชัยขัทคะ
62043015026 นางสาววลีรัตน� ผลอุดม
62043015027 นางสาวพลอยไพลิน ลาภธีรวุฒิ
62043015028 นายกฤติน ขาวหอมกลิ่น
62043015029 นายณัฐพงศ� ม่ันเกษวิทย�
62043015030 นางสาวสรัญญา ยอดดําเนิน
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62043015031 นายกิตติคุณ เอี่ยมอร<าม
62043015032 นายพิษณุ ถือม่ัน
62043015033 นายปรัชญา เหรียญเจริญ
62043015034 นางสาวนิฤมล คําชัย
62043015035 นางสาวศศินา ตะแปลกาเซ็ม
62043015036 นางสาวจินตปาตี ทองคําชู
62043015037 นางสาวอาภาพร จันทะนะ
62043015038 นางสาวธนารีย� คงทอง
62043015039 นายชยุฒ เมตตาไพจิตร
62043015040 นางสาวพรรณภคนีย� ตันสมบูรณ�
62043015041 นายณัฐชัย พิมพ�พันธุ�ดี
62043015042 นางสาวพรมนัส สีหาคม
62043015043 นางสาวจารุวรรณ แก<นจันทร�
62043015044 นายชาคร ทองหยอด
62043015045 นางสาวพรรณราย พิมพ�สกุล
62043015046 นายสันติสุข ทิมเครือจีน
62043015047 นางสาวธันยพร ดีวิเศษ
62043015048 นางสาวมัณฑนา พลเย่ียม
62043015049 นางสาวอรพิมล เงินนาค
62043015050 นางสาวกรกนก ฝ!ายรีย�
62043015051 นายทศพล ใหญ<ยอด
62043015052 นางสาวอนงค� มะนูรีม
62043015053 นางสาวเบญจมาศ ทองประไพ
62043015054 นางสาวนิชาดา ทองดี
62043015055 นางสาวพัสตราภรณ� นามซุย
62043015056 นางสาววริษา จันทร�เทศ
62043015057 นายคณพศ สุดาชม
62043015058 นางชนากานต� ไตรเนตร
62043015059 นายจิตรภาณุ ชูกลิ่น
62043015060 นายเบญจพล ประมวลทรัพย�
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ระดับปริญญาตรี

62043015061 นางสาวธนัชชา บุญม่ัง
62043015062 นายณัฐวุฒิ หวัดแวว
62043015063 นางสาวสุปรียา พวงมาลี
62043015064 นางสาวขนิษฐา หนูสอน
62043015065 นายสุภวัตร อัตถาวี
62043015066 นางสาวณภาภัช มงคลเอกอมร
62043015067 นายเมธัส มาน9อย
62043015068 นางสาวศกลวรรณ ญาณประภาศิริ
62043015069 นางสาวเพชรรัตน� ทองสาริ
62043015070 นายธนัช คงสี
62043015071 นางสาวรุจิรา กีรติป3ญญา
62043015072 นายธนิชช� บุญสุวรรณ�
62043015073 นายชัยพร สื่อสวัสด์ิวณิชย�
62043015074 นางสาววิจิตรา น<วมโพธ์ิ
62043015075 นางสาวศศิณา พรหมถนอม
62043015076 นางสาวกนกวรรณ โหมดศรี
62043015077 นางสาวกัญยาวีร� ลิมปรุ<งพัฒนกิจ
62043015078 นางสาวศศิภรณ� ศศินววรกุล
62043015079 นายสุภเชษฐ� จิตต�สูง
62043015080 นางสาวอรรณฑิกา ใจหาญ
62043015081 นางสาวเฟVOองลดา ละวาดชู
62043015082 นางสาวจันจิรา ศรีบุตร
62043015083 นายจริย�วัฒน� หิรัญวิริยะ
62043015084 จ<าสิบโทศรัณยพงศ� สีมาวงค�
62043015085 นางสาวมาริษา ศรีวิชัย
62043015086 นายพันศักด์ิ โคตรพัฒน�
62043015087 นางสาวสุมาริน ภูมิศิลา
62043015088 นางสาวเจนจิรา บุญรักษ�
62043015089 นางสาววิภารัตน� รูปงาม
62043015090 นางสาวจีราพร มูลกันทะ
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62043015091 นายคณกร แก9วหอม
62043015092 นางสาวอรวรรณ กันหา
62043015093 นายจักรภัทร ตันตินิยมกุล
62043015094 นายกฤตบุญ บุญตัน
62043015095 นางสาวกมลวรรณ แก<นรอด
62043015096 นายธเนศ ฟ3กเหลือง
62043015097 นางสาววัลลภา ชาบา
62043015098 นายอัศวิน นิลศิริ
62043015099 นายสุรวิทย� แสงจันทร�
62043015100 นายกิติศักด์ิ เชื้อสุข
62043015101 นายณรงค�กร ยะหัตตะ
62043015102 นายบุญญฤทธ์ิ กลั่นกลาย
62043015103 นางสาวสุนิสา จันทมงคล
62043015104 นายเด<นชัย สลางสิงห�
62043015105 นางสาวยารอดNะ มูสอ
62043015106 นางสาวขนิษฐา อุดร
62043015107 นางสาวกรรณภัทร ชื่นบาน
62043015108 นางสาวชญานิษฐ� จวนเจริญ
62043015109 นายนิติกร ลาวรรณ
62043015110 นางสาวสุพัตรา สีแก9ว
62043015111 นางสาวอุรพี นิลบดี
62043015112 นายยศวรรธ มากสุข
62043015113 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมสุข
62043015114 นางสาวฉันทนา กันศิริ
62043015115 นางสาวธนัชชา ไชยชุน
62043015116 นางสาวนภัสวรรณ กระจ<างกุล
62043015117 นางสาววิภาดา รอดเที่ยงธรรม
62043015118 นางสาวเราะฮ�มานียะห� บินอาแว
62043015119 นายธนาวุฒิ ชูธัญญศักด์ิ
62043015120 นางสาวชญานิศ จันที
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ระดับปริญญาตรี

62043015121 นางสาวรสิตา ภาคาม
62043015122 นางสาวเมวิกา สารภี
62043015123 นายเฉลิมชัย ก9อนเพ็ชร�
62043015124 นางสาวสาวิตรี ถนอมป3ญญารักษ�
62043015125 นางสาววรัญญา ชัชวัสวิมล
62043015126 นางสาวอภิชญา บุญเดช
62043015127 นายอภิชาติ อินทร�หวาน
62043015128 นายพัชรพล พูลช<วย
62043015129 นางสาวกันตยา สุมิน
62043015130 นางสาวสิริกมล โนนเภา
62043015131 นางจุฑามาส ถ่ินทัพไทย
62043015132 นางสาวดวงพร เพ็งพูน
62043015133 นางสาวจณิสตา ลอยโคกสูง
62043015134 นายยมนา ตZองเรียน
62043015135 นายกฤตนัย กลิ่นมาลัย
62043015136 นางสาววรรณภา มุ<งหมาย
62043015137 นางสาวนิศากานต� สีป3ดถา
62043015138 นางสาวพิชวีร� ทรัพย�อินทร�
62043015139 นางสาวณัฐนันท� จุกสีดา
62043015140 นางสาวเพ็ญพร เบ9าโชติ
62043015141 นางสาวจิรนันต� ภูมีทอง
62043015142 นางสาวภริดา ธนะวงค�
62043015143 นางสาวเอื้องฟMา ตันสมรส
62043015144 นางสาวสุคนธา อินทรวิเชียร
62043015145 นางสาวเบญจวรรณ ต<วนชัย
62043015146 นางสาวพัชรี รอดสั้น
62043015147 นางสาวจิราพร แสงเทพ
62043015148 นางสาวจิรัชญา เจริญพร
62043015149 นางสาวณริดา น9อมธีระโชติ
62043015150 นางสาววราภรณ� ใยสูงเนิน
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62043015151 นายนคร กอยขุนทด
62043015152 นางสาวกัญญารัตน� สังคสุข
62043015153 นางสาวอนงค�นาจ บุญชื่น
62043015154 นางสาวธนวรรณ โอนต่ึง
62043015155 นายจักรพันธ� แซ<แต9
62043015156 นางสาวมรกต สัตบงกช
62043015157 นายเพรชรัตน� ฤทธ์ิคํารพ
62043015158 นางสาวจุฑามาส อู<ศิริ
62043015159 นายพีรภัทร กุมภาพันธ�
62043015160 นางสาวจิตรานุช ศิริศุภเชษฐ
62043015161 นางสาวยุคพิเศษ ไชยศล
62043015162 นายอดิศักด์ิ พวงจําปา
62043015163 นางสาวดลนภา พ<วงรักษา
62043015164 นางสาวสุนันทา แก9วเพ็ง
62043015165 นางสาวศิริลักษณ� โสโพ
62043015166 นางสาวเรณู หนองขุ<นสาร
62043015167 นายรณชัย จําศิล
62043015168 นายรัฐศาสตร� สงมา
62043015169 นางสาวสิริยากร นาคขํา
62043015170 นางสุธารทิพย� ป!าแฝก
62043015171 นางสาวรุจิรา คํามุก
62043015172 นางสาวป3ถยา พรหมมา
62043015173 นายกวี มากแดง
62043015174 นางสาวพิมพ�ใจ เงินอ9น
62043015175 นางสาวชนิดา ชูไกรไทย
62043015176 นายศรศมน โกNะกอย
62043015177 นายธวัชชัย อินโอภาษ
62043015178 นายธนภัทร ธาราธีรเศรษฐ�
62043015179 นางสาวยมนา วิจิตร
62043015180 นางสาวรัชนี คงกะแดะ
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62043015181 นางสาวเปรมจิตร ศรีสารคาม
62043015182 นางสาวประภัสสร แซ<อึ๊ง
62043015183 นางสาวณิชาภา จิตมุ<งม่ัน
62043015184 นางสาวรัชนีกร แก9วมณี
62043015185 นางสาวกัลย�ชญาวรรณ� บุญยา
62043015186 นายรุ<งกิจ วิจิตรจันทร�
62043015187 นายนพพร จันทร
62043015188 นางสาวยุวดี ก9อนทรัพย�
62043015189 นายวีรยุทธ แก9วทูล
62043015190 นายเนตรนริศ รัตนฐานู
62043015191 นางสาวสิริลักษณ� ครองธัญการ
62043015192 นายชัยชนะ เจริญ
62043015193 นางสาวธนัญดา เพ็งเจริญ
62043015194 นายไตรโรจน� นวลอินทร�
62043015195 นางสาวมาริษา หอมแก<นจันทร�
62043015196 นางสาวพัชรพร ลําคํา
62043015197 นางสาวอนงค�นาท ผาโคตร
62043015198 นางสาวจามร แก<นชัยภูมิ
62043015199 นางสาวนวพร พลวัน
62043015200 นางสาววริศรา พัฒนะมนตรี
62043015201 นายณัฐสิทธ์ิ ฤทธ์ิเนื่อง
62043015202 นางสาวภิญญาพัชญ� วรัณวงศ�เจริญ
62043015203 นางสาวกมลวรรณ เวฬุวะนารักษ�
62043015204 นายสุเชนทร� ช<วยฉ้ิม
62043015205 นายนิพนธ� มะเด
62043015206 นางสาวพรธิรา แหยมเปTOยม
62043015207 นางสาวณัฐถาพร วงษ�สวัสด์ิ
62043015208 นางสาวศุภลักษณ� เกษมวรรณ�
62043015209 นายภาณุกร พานิชกุล
62043015210 นางสาวพิชามญธุ� ดวงงาม
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62043015211 นางสาวรวีวรรณ ชัชวาลย�
62043015212 นางสาววราภรณ� มาลีบํารุง
62043015213 นางสาวสุนิดา ภาคภูมิ
62043015214 นางสาวอุมาภรณ� โมกขศักด์ิ
62043015215 นางสาวจิราภรณ� บุญมานุช
62043015216 นางสาวนิตยา เสนาะถ9อย
62043015217 นางสาวเขมิกา อินทํา
62043015218 นางสาวสุรัยญา ดีนายัง
62043015219 นางสาวณัฐณิชา ทุยาวัฒน�
62043015220 นางสาวโสวรส จรดํา
62043015221 นางสาวพิทยา พรมโสภา
62043015222 นางสาวจําลักขณ� จ่ันฮวบ
62043015223 นางสาวอารีญา เทพอํานวย
62043015224 นางสาวป3ณฑิตา จรก่ิง
62043015225 ว<าที่ร9อยตรีฉัตรพร หม่ืนพันธ�ชู
62043015226 นางสาวมันตา สิงห�ใหญ<
62043015227 นางสาวณัฐวดี ชื่นต้ังชิ้น
62043015228 นางสาวสุภาพร นุ<มบัว
62043015229 นางสาวธนิดา เพ็งศิริ
62043015230 นางสาวสุดารัตน� ชาบรรทม
62043015231 นางสาวสุกานต�ดา ณ รังษี
62043015232 นางสาวสุภาภรณ� มากมี
62043015233 นายวิชญ�พล ดวงสุวรรณ
62043015234 นายปวริศร� ไชยชนะ
62043015235 นางสาวณัชชา แก9วทอง
62043015236 นางสาวรัชนี ปริพิทักษ�กุล
62043015237 นางสาวภาวิณี เจริญวงษ�
62043015238 นางสาวศศิภา อ<วมพันธุ�
62043015239 นางสาวทิพวรรณ เกตุเรือง
62043015240 นางสาวสิริมล ศรีเวียง
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62043015241 นางสาวชุติมา คงสวัสด์ิ
62043015242 นางสาวน้ําฝน แม9นชื่น
62043015243 นายเรืองวิทย� เอี่ยมน9อย
62043015244 นายวัชรพล บุญประกอบ
62043015245 นางสาวสุจิตรา เกิดสว<าง
62043015246 นายจิรพงศ� ลือวัฒนานนท�
62043015247 นายวรวัฒน� วัชรทัศนกุล
62043015248 นางสาวบังอร บําเพ็ญศิลปX
62043015249 นางสาวโชติกา ม่ิงฉาย
62043015250 นางสาวพจนีย� ณีระภัย
62043015251 นายภาคภูมิ เฉลยภาพ
62043015252 นางวรารัตน� โวงประโคน
62043015253 นายเจษฎาวุธ คํามุงคุณ
62043015254 นางสาวสุนทราภรณ� เกษมสุข
62043015255 นางสาวณฤชล วงศ�สุริยา
62043015256 นายปฏิภาณ บุญเจริญ
62043015257 นางสาวสุพรรณา วายุโชติ
62043015258 นายกิตตินันท� ทองวิจิตร
62043015259 นางสาวอติกานต� วงศ�จําปา
62043015260 นายสมบูรณ� สีต้ัง
62043015261 นางสาววรางคณา กฤตสัมพันธ�
62043015262 นางระวีวรรณ ชาติวงษ�
62043015263 นางรุ<งทิพย� วงศ�ประทุม
62043015264 นางสาวชัชรี เจริญ
62043015265 นายบัญชา อ<องเอิบ
62043015266 นางสาวธิดารัตน� สังข�ศรีเพชร
62043015267 นางสาวกานต�ชนก จูฑะศรี
62043015268 นางสาวณัฏฐณิชา เจริญเมืองเพรียว
62043015269 นางสาวอรัญญา ทองมี
62043015270 นางสาววีณา แก<นจันทร�
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62043015271 นายพีรณัฐ จัตุรงค�
62043015272 นางสาวชไมพร แก9วบัวดี
62043015273 นายนพพร พิเชียรโสภณ
62043015274 ว<าที่ร9อยตรีหญิงปภัสรา ยาสมุทร
62043015275 นางสาวเกษวรางค� เทียบป3ด
62043015276 นางสาวอมรรัตน� เทียกสีบุญ
62043015277 นายชิตพันธ� ศิริแก9วนพคุณ
62043015278 นางสาวทานตะวัน เดชเส9ง
62043015279 นางสาวเบลจรี ช9างบุญไทย
62043015280 นายนิมูฮัยมิง นิเฮาะ
62043015281 นางสาวสุนิตา ธาตุคําภู
62043015282 นายพงศ�ศิริ วัคจันทร�
62043015283 นางสาวปริยากร ศรีสุข
62043015284 นางสาวจุฑามาศ โกษารัตน�
62043015285 นายจักรกาย ศรีสวัสด์ิ
62043015286 นางสาวจิรัชยา แก9ววิชิต
62043015287 นางสาวทัชชนก แก9วมีบุญ
62043015288 สิบเอกหญิงภทพร ไชยโยธา
62043015289 นายวิชญพนธ� ปMอมงาม
62043015290 นางสาวเกษรินทร� เพ็ชร�กลับ
62043015291 นางสาวพรรษชล เสนไชย
62043015292 นางสาวกนกพิชญ� ศรีหาโคตร
62043015293 นางสาวณฐกาญจน� เนาว�สุวรรณ
62043015294 นางสาวสุขธิเพชร พลพันธ�
62043015295 นายครรชิต สมีแจ9ง
62043015296 นางสาวทัศรียา สุวรรณชาตรี
62043015297 นางสาวภัทรสุดา เลิศปDยะวรรณ
62043015298 นางสาวอรัสยา ชัยภักดี
62043015299 นางสาวธนกร นิลแนม
62043015300 นายศุภลักษณ� แสนเสน
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62043015301 นางสาวลัลธริมา พุ<มอิ่ม
62043015302 นายกฤษฎา สุขมา
62043015303 นายเลิศศักด์ิ รักษา
62043015304 นางสาวณิชนันท� สุขประเสริฐ
62043015305 นางสาวชนากานต� แสนสุข
62043015306 นางสาวพรนิดา ภูกองชนะ
62043015307 นางสาวฐานิดา บัวที
62043015308 นางสาวเบญจวรรณ อักษรดี
62043015309 นางสาวภัคอิงค�สุมญชุ� เผือกมี
62043015310 นางสาวชลธิชา หงษ�ทอง
62043015311 นายทรงพล โตม<วง
62043015312 นายเอกชัย ช<างฟอก
62043015313 นายวรพงษ� ดวงรัตน�
62043015314 นางสาวสนทยา วงศ�มณีใส
62043015315 นางสาวปานรวี บุญทวี
62043015316 นายศรัณยู บัวหอม
62043015317 นางสาวกาญจนา กฤษฏ�กมล
62043015318 นางสาวณัฐพร ฤทธ์ิสืบเชื้อ
62043015319 นางสาวภราดา สายอินตNะ
62043015320 นางสาวอชิรญา ก9านบัว
62043015321 นางสาวธัชพรรณ สิมะวัฒนา
62043015322 นายปฐมภพ พันธุ�เลิศเมธี
62043015323 นางสาวณัฏฐ�นรี หาญชนะ
62043015324 นายจักรพันธุ� จิตดี
62043015325 นายวรุตม� บุญเกิด
62043015326 นายไวพจน� น9อยนาง
62043015327 นางสาววริศรา ภูมีคง
62043015328 นางปรรณนภัส บุญละเอียด
62043015329 นายอาทิตย� อุสินธ�
62043015330 นายกิตติศักด์ิ ช<วยแสง
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62043015331 นางสาวปDยะดา ทาคําห<อ
62043015332 นายจิราพล เจริญศิริ
62043015333 นางสาวอุทัยวรรณ ใกล9บุผา
62043015334 นางสาวเพ็ญรัศ สะดาวงษ�
62043015335 นางสาวสกาวใจ ไทยธวัชกุล
62043015336 นางสาวไคริกา พรหมสง<า
62043015337 นางสาวพัชรี หม่ืนสท9าน
62043015338 นายวีรยุทธ คํารอด
62043015339 นางสาวผกามาศ สมรูป
62043015340 นางสาวนวพร ปรีชาสถิตย�
62043015341 นางสาวน้ําทิพย� ขยันดี
62043015342 นางสาวสุดาพรรณ เข็มทอง
62043015343 นายปภาวิน วงศ�บุญช<วย
62043015344 นายอภิชาติ สิงห�เสือ
62043015345 นางสาวมัตติกา ตอยยีบี
62043015346 นางสาวนฤชา ชุมพล
62043015347 นางสาวกนกวรรณ สนกระโทก
62043015348 นางสาวพักตร�เพ็ญ เนียนทะศาสตร�
62043015349 นายเกรียงศักด์ิ ขวัญเต<า
62043015350 นางสาวอิสรีย� ใจดี
62043015351 นางสาวนารีลักษณ� ปะละใจ
62043015352 นางสาวภวันนี ศรีนุ<น
62043015353 นางสาวพรรณวดี บุญรอด
62043015354 นางสาววิไลวรรณ สุตาติ
62043015355 นางสาวศศิประภา ศิริเลิศชีวกุล
62043015356 นางสาวกฤติยา เปลี่ยนเมฆ
62043015357 นางสาวสุพรรษา เขาวงค�
62043015358 นางสาวกานต�ธิดา ประจงการ
62043015359 นางสาวกรวรรณ แสนป3ญญา
62043015360 นางสาวปรางวรี โคกเสือ
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62043015361 นางสาวพรเพชร ตะเคียนราม
62043015362 นางสาวรภัสสรณ� ชัยบุตร
62043015363 นางสาวสุจิตรา สาระคํา
62043015364 นายณัชชพัฒน� วรพัทธ�วิจิตร
62043015365 นางสาวผกามาศ รูปโฉม
62043015366 นางสาววิไลพร เดชะป3กษ�
62043015367 นางสาวศศิธร แผ<นทอง
62043015368 นางสาวเปรมฤดี ฝอยทอง
62043015369 นางสาวธาริณี จันทะสาร
62043015370 นายศุภณัฐ วะเกิดเปMง
62043015371 นางสาวกรองทอง นพกร
62043015372 นายมนตรี แซ<โค9ว
62043015373 นางสาวนันทิกานต� พยุง
62043015374 นางสาวกานตรัตน� มาทอง
62043015375 นายพีรพัชฏ� ดวงใจ
62043015376 นายศราวุฒิ กลัดสุข
62043015377 ว<าที่ ร.ต.ดวงกมล พวงมาลี
62043015378 นางหนึ่งฤทัย ขันธโภค
62043015379 นางสาวฐิติมา ภู<พูลเพียร
62043015380 นายสมนึก ลี้สุขสมบูรณ�
62043015381 นางสาวพันธุ�ทิพย� ชื่นอารมย�
62043015382 นายนพพล คะเชนมาตย�
62043015383 นายพิชิตพล บัวผัน
62043015384 นางสาวทวินันท� อภิชาติสิทธ์ิพร
62043015385 นางสาวกัญญารัตน� ทองเพชร
62043015386 นางสาวพีรยา มารวย
62043015387 นายธีรพล สดไธสง
62043015388 นางสาวศุภกานต� ลีทอง
62043015389 นางสาวฤทัย ทองหุล
62043015390 นางสาวศรีประภา หายโศรก
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62043015391 นางสาวศศิธร แซ<ต้ัง
62043015392 นางสาวณภัทร มะลิแย9ม
62043015393 นายปDยะพันธ� ทองดี
62043015394 นางสาวพรพิมล ดวงสีเขียว
62043015395 นางสาวนิษฐ�นิภา กรสวัสด์ิสิทธิ
62043015396 นางสาวสุปาณี ค9อนทอง
62043015397 นางสาวนิตยา ภางาม
62043015398 นายฐิติเดช แก9วน<าน
62043015399 นายเจษฎา บุตรเพชร
62043015400 นางสาวสไบฉัตร วังคุ9มภัย
62043015401 นางสาววิไล พันธ�ศรี
62043015402 นางสาวสุทธิดา ดีเลิศ
62043015403 นายนิธิทัศน� จันทร�เจริญสม
62043015404 นายปวีณ บุญส<ง
62043015405 นายวีระชัย เกียรติจรูญเลิศ
62043015406 นางสาวสิริมา สุรกิจบวร
62043015407 นางสาวสุทชาสินี มันปาฏิ
62043015408 นางสาวศุภลักษณ� ทีประต้ิว
62043015409 นายป3ธทวี สีหะวงษ�
62043015410 นางสาวทิพวัลย� อินาวัง
62043015411 นางสาวนุชนาฎ บุญชู
62043015412 นายชนาธิป นิธิวรรณกุล
62043015413 นายสุวิจักขณ� ผิวพอใช9
62043015414 นางสาวภัคจิรา โภชเจริญ
62043015415 นางสาวเบญจวรรณ ศรีอ่ํา
62043015416 นางสาวปานไพลิน นิลบรรจง
62043015417 นายสุทธิลักษณ� ประศรีพัฒน�
62043015418 นายสิรวิชญ� เหล็งหนูดํา
62043015419 นางสาวประภาพร บุญรักษา
62043015420 นางสาวมณเฑียร เสาร�เมืองทอง
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62043015421 นางสาวนวียา สีหะนาท
62043015422 นางสาวนาฎนภา พิพรพงษ�
62043015423 นายศุภชัย เชื้อพลบ
62043015424 นายชยันต� กองโพธ์ิ
62043015425 นายวรเชษฐ� นาคะเวช
62043015426 นายพลัฏฐ� วิทยานันท�
62043015427 นายภาณุพันธ� แตงนิล
62043015428 นางสาวอโณทัย เมียะแก9ว
62043015429 นางสาวกิตติวรรณ ทรงเดช
62043015430 นางสาวอิสริยา ศิริวิ
62043015431 นางสาวพรพิมล ดีใจ
62043015432 นายอภินันท� พรมจันทึก
62043015433 นางสาวปริฉัตร บุตรนอก
62043015434 นางสาวอารีนี มะยูโซNะ
62043015435 นายฐิติศักด์ิ บุญช<วย
62043015436 นายอามีน ยาโหงด
62043015437 นางสาวณิชาภัตร เชื้อหมอ
62043015438 นายชารีฟ วงค�จันทร�
62043015439 นางสาวบุษยา ศศิธร
62043015440 นางสาวจันทร�ประภา บุญชารี
62043015441 นางสาวธาราทิพย� บัวชื่น
62043015442 นางสาวชนินญา เชียงสาย
62043015443 นางสาวศศิวิมล คําศรี
62043015444 นางสาวมัทธนา พรรณอรรถ
62043015445 นายอภิโชค บุญส<ง
62043015446 นางสาวพิชชานันศ� ศิริทรัพย�
62043015447 นางสาวจุฬาลักษณ� เจริญศิลปX
62043015448 นายทวีวัฒน� เพ็ชรโยธา
62043015449 นางสาวมนัสชนก นาภา
62043015450 นางสาวจิระพร รุ<งเรือง
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62043015451 นางสาวณัฐนิชา เฉลิมพันธ�
62043015452 นางสาวรุ<งอรุณ บุญเอนก
62043015453 นายธนัช วุฒิสมบูรณ�
62043015454 นายนรินทร� หินกระจ<าง
62043015455 นางสาวกฤษณี บางจาก
62043015456 นางสาวเบญจมาศ ศรีสุวรรณ�
62043015457 นายทศพล สุขประเสริฐ
62043015458 นางสาวขนิษฐา คะชิน
62043015459 นางสาวมัลลิกา ศรีทอง
62043015460 นายอนุสันต� วะรินทร�
62043015461 นายเกียรติศักด์ิ เส9งสีแดง
62043015462 นายสมชาย ศรีสวัสด์ิ
62043015463 นางสาวพฤกษา มณีคํา
62043015464 นางสาวพัชรนันท� เริ่มแรก
62043015465 นางสาววริสรา เจริญทรัพย�
62043015466 นางสาวสิริมา ทิมเวช
62043015467 นางสาวจริยา สุระเสนา
62043015468 นางสาวศิราณี บุญมาก
62043015469 นางสาวจิราวรรณ โจระสา
62043015470 นางสาววราภรณ� ชาลี
62043015471 นางสาวมยุณี สุดชา
62043015472 ว<าที่ร9อยตรีหญิงสุรีวัลย� สิงหนาท
62043015473 นางสาวศศิทร วรรณทอง
62043015474 นางสาวณัฐฐิญา สิทธิคํา
62043015475 นางสาววิมลพรรณ ร<มสงฆ�
62043015476 นางสาวเปรมวดี ไกรทอง
62043015477 นางสาวอารีรัตน� วงค�คํา
62043015478 นางสาวสุภารัตน� สาประวัติ
62043015479 นายพงศกร คําศิริ
62043015480 นางสาวกานต�รวี ชุ<มชาติ
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62043015481 นางสาวอรุณรัตน� คงสิน
62043015482 นางสาวณฐมน ชุมนุมเศษ
62043015483 นางสาวนริศรา ศิริศักด์ิ
62043015484 นายทศพล จันดา
62043015485 นางสาวสุมัตชา งามดี
62043015486 นายนนท�ณัฏฐ� ยุรชาติ
62043015487 นางสาวนูรีดา เหนือเมฆ
62043015488 นางสาวภัสราภรณ� ศรีพิราม
62043015489 นางสาวสุนิสา ชัชยานุกร
62043015490 นางสาวเจนจิรา วงษ�มหาวรรณ�
62043015491 นางสาวคณิตตา พันธุ�ชา
62043015492 นางสาวฉัตรพร วิจิตรกูล
62043015493 นางสาวจินจิรา แสนสาคร
62043015494 นางสาวอรณิช ปฏิบัติธรรม
62043015495 นางสาวยุวเรศ มโหธร
62043015496 นายกิติพงษ� อินไข
62043015497 นางสาววัชรี ศรีปราช
62043015498 นางสาวนิภาพร เวชกิจ
62043015499 นายเอกราช ใจโต
62043015500 นางสาวสุชาดา พุมนวล
62043015501 นางสาวเบญจรัตน� จินดารัตน�
62043015502 นางสาวรัชดา ต<อโชติ
62043015503 นางสาวดวงรัตน� ชนะจน
62043015504 นางสาวนันทิดา หนูจิตร
62043015505 นางสาวธิดารัตน� กังวลกิจ
62043015506 นายวรุตม� คําสุริ
62043015507 นางสาวศิริพร คําปDตะ
62043015508 นางสาวนุชจรี สมเสริม
62043015509 นายกิตติพร พุทธสอน
62043015510 นายญาณกร ภิชัย
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62043015511 นางสาวกนกวรรณ คํานันดา
62043015512 นางสาวกาญจน�ติมา เกษมสวัสด์ิ
62043015513 นางสาวจามรี คมกล9า
62043015514 นายปกรณ� โคตรศรี
62043015515 นางสาวปาณิตา โมฆรัตน�
62043015516 นายกิตติวินท� พลเย่ียม
62043015517 นางสาววาสนา ไหมทอง
62043015518 นางสาวพัชรา กรุดน9อย
62043015519 นายวรวุฒิ บุญฮก
62043015520 นางสาวพัชริดา วะสะศิริ
62043015521 นางสาวชญาณ�นันท� เกตุแก9ว
62043015522 นางสาวศิริทิพย� วิริยะวงศ�
62043015523 นายธนภูมิ กาวไธสง
62043015524 นางจิประภา ขวัญบาง
62043015525 นายกิติศักด์ิ วงค�ชัย
62043015526 นางสาวรัชณู เสือเล็ก
62043015527 นางสาวณัฐธินี แซ<ฉ่ัว
62043015528 นางสาวชนัญชิดา นิธิวุฒิปรีดา
62043015529 นายพรพินิต คงหมุน
62043015530 นายฉัตรพนม ศิวาชัย
62043015531 นายณัฐวีร� พูลสมบัติภิญโญ
62043015532 นายกิตติศักด์ิ ทองสุวรรณ�
62043015533 นางสาวอรอุมา น9อยพุก
62043015534 นายสุพจน� ศุภผล
62043015535 นางสาวฐิติพร บุญชู
62043015536 นายจิตรภาณุ สร9อยโสภาเจริญ
62043015537 นางสาวธัญวลี ศรีโมรา
62043015538 นางสาวภวิกา พุ<มน9อย
62043015539 นางสาวแพรวพลอย ทองการ
62043015540 นางสาวธันย�ญดา แวงวรรณ
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62043015541 นางสาวอนรรฑพร ดวงจินดา
62043015542 นางสาวกิตติยา ยะถาคาร
62043015543 นางสาวสุนิษา ทรัพย�ศาสตร�
62043015544 นางสาวสุมาลี เชื้อพราหมณ�
62043015545 นางสาวปรางค�ทิพย� ทรัพย�ประสาท
62043015546 นางสาวอุษณี อุณหเมทนีดล
62043015547 นายสมคิด แสงขาน
62043015548 นางสาวนันทวัน จุลสํารวล
62043015549 นางสาวเมธาวี ผลฤทธ์ิ
62043015550 นางสาวสิริภัทร ม่ังนุ9ย
62043015551 นางสาวธมลวรรณ วงษ�ภูธร
62043015552 นางสาวมัสยา เปลี่ยนแจ<ม
62043015553 นายกมลเทพ ทนพุดซา
62043015554 นางสาวกนกพรรณ วรรณรังษี
62043015555 นายรุ<งโรจน� ไกรยศ
62043015556 นางสาวพรนภา เดชผดุง
62043015557 นางสาววศินี ทองแก9ว
62043015558 นางสาวชรินทร�ญา อุ<นหะวงค�
62043015559 นายพชร กู<ก9อง
62043015560 นางสาวพรรณี ธรรมมี
62043015561 นางสาวอมรพรรณ โตเมศร
62043015562 นางสาวพีรชญา นันต้ือ
62043015563 นางสาวศิริวรรณ โพธ์ิงาม
62043015564 นางสาวศศิธร จิตต�สุขสําราญ
62043015565 นางสาวชนากานต� มะหารักษ�
62043015566 นางสาวณหทัย เกษมสําราญ
62043015567 นางสาวสุภาภรณ� แซ<ต้ัง
62043015568 นางสาวดวงฤทัย ภูมิภาค
62043015569 นางสาวสรัญญา แสงจันทร�
62043015570 นางสาวปริญญาพร ธีระวัฒน�
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62043015571 นายธีรยุทธ ไวเกษตรกรณ�
62043015572 นางสาวนภัสสร วัฒนวงศ�
62043015573 นางสาวชนนิกานต� เวชวงษ�
62043015574 นายคณิต มะเปTOยม
62043015575 นางสาวณิชาภัทร มากวิเศษ
62043015576 นายขจรเดช จากทอง
62043015577 นางสาวชญานิศ ตาดสุวรรณ�
62043015578 นางสาวฐิติยารัศม์ิ แฝงจันดา
62043015579 นางสาววิภารัศม์ิ เอี่ยมเงินคลัง
62043015580 นางนงษ�รัช ป3Wนรัก
62043015581 นายวิศรุต ทิมสุวรรณ
62043015582 นางสาวสาวินี ทองภู<
62043015583 นางสาวนลินนุช สินสุข
62043015584 นายพงศ�ศิริ ธรรมาวุฒิ
62043015585 นางสาวกวินนาถ เครือวงษา
62043015586 นางสาวอาภัสรา ตระกูลปMอง
62043015587 นายอิทธิเชษฐ� วงค�จักร
62043015588 นางสาวณัฐพร ทับทิม
62043015589 นางสาวสุคนธ�ทิพย� จันทร�ทรากรณ�
62043015590 นางสาวนาตยา พิมม<วง
62043015591 นางสุพัตรา นนทพุธ
62043015592 นายภูเบศ วัฒนนุศิษย�
62043015593 นางสาวธิดารัศม์ิ สว<างสาลี
62043015594 นางสาวชวิศา สุขศรี
62043015595 นางสาวพัชราภา เอี้ยววัฒนา
62043015596 นายณัฏฐ� เลิศรัตนวงศ�
62043015597 นางสาวพิชชากรณ� เอี่ยมทัศน�
62043015598 นายปณิธิ วิมลศิลปX
62043015599 นางสาวชีวารัตน� กาลังใจ
62043015600 นางสาวอรชุน ศรีเลิศ
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62043015601 นายนันทพงศ� ละอองวัลย�
62043015602 นางสาวสุทธิดา ศรีอุดม
62043015603 นางสาวชื่นนภา รดแปMน
62043015604 นายสมภพ มหาสุวรรณ
62043015605 นางสาวเบญจมาภรณ� ตรีวงษ�
62043015606 นางสาวณัฐมน ทวีโชติ
62043015607 นางสาวสรัญญา ทัศคาม
62043015608 นายจักรณรงค� สายแก9ว
62043015609 นางสาวสาวิตรี เอี่ยมวิสูตร
62043015610 นางสาววีรยา ชีวะพานิชย�
62043015611 นายปวฬาร เทพมาลา
62043015612 นางสาวภัทธิรา วิยาสิงห�
62043015613 นางสาวเกษร คิดเข<ม
62043015614 นางสาวชลภัสสรณ� มงคลแก9วมณี
62043015615 นางสาวปานรวี เรืองสว<าง
62043015616 นางสาวกมลทิพย� ปานคล9าย
62043015617 นางสาวปาริฉัตร ปาเบ9า
62043015618 นางสาวอัญชิสา สามเสน
62043015619 นางสาวนันทวัน เกตุทอง
62043015620 นางสาวอัจฉราภรณ� เผือกพูลผล
62043015621 นางสาวแพรวพรรณ ปลาดตา
62043015622 นายเจษฎา เอื้อเฟVWอ
62043015623 นายธนุ อบมาลี
62043015624 นางสาวบุญทิวา อุดมศรี
62043015625 นางสาวนิยม แสงจันทร�
62043015626 นางสาวขวัญชนก สายทองคํา
62043015627 นายลัทธพล ศิริเขต
62043015628 นายกิตติชัย โคตรมี
62043015629 นายวัธนะกิจ จันขันธ�
62043015630 นางสาวพัชรากร ยาวิไชย
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62043015631 นางสาวทิวาภรณ� ราชบําเพิง
62043015632 นางสาวนิตยา สร9อยจิตร
62043015633 นางสาวสุดามาส ภูมิทอง
62043015634 นางสาวขวัญหทัย นิติสวน
62043015635 นายอดิเรก สาคร
62043015636 นางสาวณัฐธิดา สุริยนต�
62043015637 นายพลังพล สิงห�ลอ
62043015638 นางสาวปาริชาต กะรัมย�
62043015639 นางสาวสุวิตา มะมา
62043015640 นางสาวภัทรศยา เอี่ยมจุ9ย
62043015641 นางสาวกัลยกร วรสมุทรปราการ
62043015642 นางสาวสุกฤตา วงศ�ประเสริฐ
62043015643 นางสาวไอลดา ทองนพคุณ
62043015644 นางสาวฐิติภรณ� จันทร�ชัย
62043015645 นายวสวัตต์ิ ไตรติลานันท�
62043015646 นางสาวเกียรติสุดา ชาวงษ�
62043015647 นางสาวสิรินรัตน� สุดงาม
62043015648 นายนนท�ธวัช ศรีทํามี
62043015649 นายธันวา ฉัยยา
62043015650 นางสาววัลลภา ป3ญญาอ9าย
62043015651 นายไวพจน� ขวัญทัย
62043015652 นางปนัดดา ดีป3ญญา
62043015653 นางสาวสุพัตรา จันทศรี
62043015654 นางสาวกิตติยา ทองจันทร�
62043015655 นางสาวนภษร ฉวีวรรณ�
62043015656 นายจิรภัทร คานทอง
62043015657 นางสาวกาญจนา สิงหนนท�
62043015658 นางนิชาพัฒน� เสียงบัณฑิตกุล
62043015659 นางสาวจุฑาทิพย� สีลา
62043015660 นางสาววิภา ธรรมนิยม
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62043015661 นางสาววรกานต� เกษบรรเทิง
62043015662 นางสาวพรทิพย� ภูนุช
62043015663 นายตรีวิทย� ป3ทมารุณ
62043015664 นายปฐวี จันทา
62043015665 นางสาวพศิกา หลิมทอง
62043015666 นายพันรพ สุดเทวา
62043015667 นางสาวอักษร บุญช<วย
62043015668 นางสาววรรณภา ศรีวัฒนป3ญญา
62043015669 นายกฤษดา แสวงเวช
62043015670 นางสาวณัฐวรรณ เพียรหมอ
62043015671 นายรวีโรจน� นพเกตุ
62043015672 นายวิวรรธน� ศรีหานารถ
62043015673 นายกัมปนาท เฟVOองสํารวจ
62043015674 นายชาตรี ขาวรัมย�
62043015675 นายวินัย สีรักษา
62043015676 นางสาวอาริญา พ<อค9าช9าง
62043015677 นางสาวกมลภูเรือง สาพันธ�ชัยชนะ
62043015678 นางสาวจุฑารัตน� วะนะโพธ์ิ
62043015679 นางสาวชฎารัตน� ทาตะชัย
62043015680 นางขนิษฐา คล9ายจันทร�พงษ�
62043015681 นางสาวกนกวรรณ พูนนาผล
62043015682 นางสาวกฤษณา กล9ากสิกรณ�
62043015683 นางสาวลลิดา สุวรรณกลาง
62043015684 นางสาวผ<องพิศุทธ์ิ จิตรซ่ือ
62043015685 ว<าที่ร9อยตรีอนงค�รัก ผินกลับ
62043015686 นายเกียรติกุล เด<นดวง
62043015687 นางสาวอําภา รัศมี
62043015688 นายภูวภัทร อี๊ธงชัย
62043015689 นายเจษฎา เจดีย�
62043015690 นางสาวศิริณี หนูแก9ว
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62043015691 นางสาวปวรวรรณ บงกฏ
62043015692 นางสาวธนัญญา เลิศกิจเจริญผล
62043015693 นางสาวน้ําผึ้ง ปทุมานนท�
62043015694 นางสาววนิดา แก9วเกิด
62043015695 นางสาวธนพร รุสกุล
62043015696 นางสาวกรรณิกา ขวัญทอง
62043015697 นายเดชาธร วิสุทธิรัตนกุล
62043015698 นางสาวศรนภา ถาจันทา
62043015699 นายกีรติกร เกตุแก9ว
62043015700 นางสาววานีดา นัครี
62043015701 นายธวัชชัย ชาติเพชร�
62043015702 นายจตุพล มณีสาย
62043015703 นางสาวศรนุช อ<วมสอาด
62043015704 นางสาวหัถยา จ่ันเจริญ
62043015705 นายสรรทัศน� บุญมา
62043015706 นางสาวไอลดา สุขแสง
62043015707 นายพงศธร พวงแก9ว
62043015708 นายสิโรจน� เทียนทอง
62043015709 นายบุญส<ง จันทร�ขาว
62043015710 นางสาวประภาลักษณ� บัวที
62043015711 นางสาวสุรีพรรณ โชคดี
62043015712 นายศรัณยู สุวรรณชื่น
62043015713 นายณัฏฐชัย บุตรหลํา
62043015714 นางสาวธิติมา กามะวิถี
62043015715 นางสาวเอวิกา เทศสุวรรณ
62043015716 นางสาวนพมาศ ชมสุนทร
62043015717 นางสาวสุวิมล รุ<งรัศมี
62043015718 นายอลงกรณ� พลีกร
62043015719 นางสาวภัทรชา ม่ันคง
62043015720 นางสาวอรวรรณ เพ็ชรรักษา
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62043015721 นางสาวพิมผกา แสนชัย
62043015722 นางสาวรัตนา หวังชอบ
62043015723 นายสุวรรณ เลี่ยมไล9
62043015724 นางสาวเจนจิรา เสลาดอน
62043015725 นางสาวอุบล สมศรี
62043015726 นางสาววรรณศิริ รําไพกุล
62043015727 นางสาวชนิกานต� ศรีสว<าง
62043015728 นางสาวณิชาภัทร ภูดินขาว
62043015729 นางสาวศิริลักษณ� พืชมงคลไชย
62043015730 นายชุมพล สุขถาวร
62043015731 นางสาวสุจิตรา เสมา
62043015732 นายอังกูร ศรีจันทรา
62043015733 นางสาวบังอร ศรีจันทร�
62043015734 นางสาวปวีณา นามขาล
62043015735 ว<าที่ร9อยตรีจักรกฤษ ภูสีฤทธ์ิ
62043015736 นางสาวชุติมา หม่ันคง
62043015737 นายชลเทพ รัตนประทุม
62043015738 นางสาวโศภิษฐ� แก9วพูนทรัพย�
62043015739 นายภาสกร จันทร�เจริญ
62043015740 นางสาวพรรษา บุณยะกลัมพ
62043015741 นางสาวกมลทิพย� เข็มชู
62043015742 นางสาวนันทนา นุ<มนวล
62043015743 นางสาวธิดาเทพ พิทักษ�บัญชาการ
62043015744 นายณัฐชนน เขียวพุ<มพวง
62043015745 นายเตวิช ศิรินิยมผล
62043015746 นายณัฐชาต อาจารีพิพัฒน�
62043015747 นางสาวอรพรรณ ใบไกร
62043015748 นางสาวลภัสรดา สมภูงา
62043015749 นายนภีมร� นาครัตน�
62043015750 นางสาวสุพรรษา แก9วคํา
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62043015751 นางสาววดี โซNะสลาม
62043015752 นางสาวกาญจนา เที่ยงโคตร
62043015753 นางสาวสิริโสภา คุ9มศิริ
62043015754 นางสาวเพ็ญพักตร� สว<าง
62043015755 นายเสรี พรหมจารี
62043015756 นางสาวณีรัตน� อร<ามเรือง
62043015757 นางสาวพรสวรรค� ภูพันธ�หงษ�
62043015758 นางสาวคุณิตา งามเอกเอื้อ
62043015759 นายพลวัต ชมภูนุช
62043015760 นางสาวกนกวรรณ พัวพานิช
62043015761 นางสาววีนัส พยายาม
62043015762 นายภาณุพงศ� บุญพิพัฒน�ถาวร
62043015763 นางสาวปDติภัทร สนธิหยัน
62043015764 นางสาวศิราณี บูรณ�เจริญ
62043015765 นางสาวนาถยา สุขรักษ�
62043015766 นางสาวชิษณุชา อ9นประเสริฐ
62043015767 นายนลธวัช สมทรง
62043015768 นายศักด์ิรภีร� ว<องกสิกรรม
62043015769 นางสาวสริตา แสงพลู
62043015770 นางสาวภาวินี วัดสัง
62043015771 นางสาวธัญญลักษณ� จงกล
62043015772 นางสาวอัญชลี พิพรพงษ�
62043015773 นางสาวลภัสรดา แก9วใจดี
62043015774 นางสาวดาริน กะสิกูล
62043015775 นางสาวป3ทมาพร สอนอ9น
62043015776 นางสาวสุภาภรณ� เดือนขาว
62043015777 นางสาวนฏกร วงศ�ซ่ือ
62043015778 นางสาวศศิวิมล สุพิพัฒน�
62043015779 นายภูฤทธ์ิ อินตNะราชา
62043015780 นางสาวภัททิยากุล อุ<นมี
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62043015781 นางสาวสิริกาญจน� เพ็งบุปผา
62043015782 นางสาวรดิศา นุ<นรักษา
62043015783 นายธเนตร เดชประไพ
62043015784 นายณัฐวุฒิ พรมภักดี
62043015785 นายสิรภพ สังวาล
62043015786 นางสาวทิพยรัตน� เพ็ชรโกมล
62043015787 นางสาวนัทฐาภรณ� ณ ตะก่ัวทุ<ง
62043015788 นางสาวเบญจมาภรณ� เฉลียวกิจ
62043015789 นายวันชัย ศรีงาม
62043015790 นายศิริชัย วรโพด
62043015791 นางสาวหฤทัย ธีระมิตร
62043015792 นางสาวชรินทร�ทิพย� สงค�ประเสริฐ
62043015793 นางสาวนิศารัตน� เหลืองรัตน�วัฒนะ
62043015794 นางสาววันเฉลิม ฤกษ�มงคล
62043015795 นางสาวกัญญาภัค เลิงชัย
62043015796 นางสาวพิมพ�ชนก ส่ําประเสริฐ
62043015797 นายณัฐพงษ� ประเสริฐสังข�
62043015798 นางสาววิรัชนันท� และกา
62043015799 นางสาวนริสา เจะหมะ
62043015800 นางมนสรัญ สุทธิวาศ
62043015801 นางสาวกาญจนา สุไผ<โพธ์ิ
62043015802 นายฐาปนัท ประเสริฐพรม
62043015803 ว<าที่ ร.ต.หญิงฐานิตา โชคสกลวาณิช
62043015804 นางสาวอาภัสรา จิระวงค�
62043015805 นางสาวกัญญารัตน� ธุปพงษ�
62043015806 นางสาวสุธินี พงศ�เจริญ
62043015807 นางสาวสุดารัตน� คําแก9ว
62043015808 นางนภัทร หาระโคตร
62043015809 นายวิชัย ปุญญา
62043015810 นายสถาพร บุญจํานงค�
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62043015811 นายเอกสิทธ์ิ สีหามาตย�
62043015812 นายภีมพล เพียรมงคล
62043015813 นางสาวสุชาดา เงินวิลัย
62043015814 นายศิรุต เณรเจริญ
62043015815 นางสาววันทนีย� คณาจันทร�
62043015816 นางสาวกัญจนา ศิริพรม
62043015817 นายอดิศร คนเจน
62043015818 นางสาวสัจจาภรณ� ทองเฟVOอง
62043015819 นางสาวนิสรีน แสงอรุณ
62043015820 นางสาวจุฬานีย� ทะสิทธ์ิ
62043015821 นางปDยธิดา เบาสูงเนิน
62043015822 นายสมยศ เจียรทรัพย�
62043015823 นางสาวอัจฉรา ทรายสมุทร
62043015824 นางสาวอานันตยา งามเสง่ียม
62043015825 นายภาณุเดช ศรีสุข
62043015826 นางสาวนันทิณี ศรีสุวรรณเมฆ
62043015827 นายเขษมศักด์ิ รอดบุญมา
62043015828 นางสาวพนิตนาฏ ไพโรจน�
62043015829 นางสาววลาลักษณ� บุญฤกษ�
62043015830 นายกิตติธัช ศรีพิทักษ�
62043015831 นางสาวบุญลดา นะพุธ
62043015832 นางสาววิไลลักษณ� ตันเฉ่ียง
62043015833 นางสาวพนิดา คําเงิน
62043015834 นางสาวดวงใจ วัชระ
62043015835 นางสาวสุไรดา สาเมNาะ
62043015836 นายณัทราพงศ� สมใจ
62043015837 นางสาวนารีรัตน� ล9อเสียง
62043015838 นางสาวปรียานุช รูปงาม
62043015839 นางสาวศิยามล มามิ
62043015840 นางสาวทัดฎาวัลย� ชูเมือง
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62043015841 นายนิติศักด์ิ เวชสาร
62043015842 นางสาวอรอนงค� อินทรภิรมย�
62043015843 นางสาวนิภาพร วิทยาคม
62043015844 นายชลธร กล<อมแก9ว
62043015845 นางปาณิสรา ภูธาตุเพชร
62043015846 นายพีรภัทร� มีอุดร
62043015847 นางสาวทศรัสม์ิ คุมพล
62043015848 นางสาววลัยพร สมบุญจันทร�
62043015849 นางสาวสริดา ประทุมสิทธ์ิ
62043015850 นางสาวชลิดา อุ<นเรือน
62043015851 นายณัฐวิทย� ละมูล
62043015852 นายชินดนัย ยืนยง
62043015853 นายศรีวิชัย พงษ�ฤกษ�
62043015854 นายเรืองวิทย� ศลโกสุม
62043015855 จ<าสิบเอกรัตนะ สมบัติกําไร
62043015856 ว<าที่ร9อยตรีหญิงพนาวัลย� สีลาชัย
62043015857 นางสาววรัญญา จันธิมา
62043015858 นางสาวณัฐมล กลวัชรสกุล
62043015859 นางสาวเขมิสรา ถ9วยทอง
62043015860 นางสาวนริศรา กุลวิเศษ
62043015861 นางสาวสาริณี โสดา
62043015862 นายกฤษฎา บุญยะวะรัตน�
62043015863 นายจิโรจน� นันทพฤกษา
62043015864 นางสาวชัญญานุช เม<งบุตร
62043015865 นายเฉลิมชัย ย้ิมแย9ม
62043015866 นางสาวอภิสรา สารภาพ
62043015867 นางสาวจารุวรรณ เจ9าสุวรรณ�
62043015868 นางสาววดี สีดํา
62043015869 นางสาวสุพิชชา ชัยศรีษะ
62043015870 นายอภิวัฒน� แสนทอง
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62043015871 นางสาวพันธิสา เมาะตะกูล
62043015872 นายชิษณุพงศ� จันตNะคาด
62043015873 นายภาคิน บุญขาว
62043015874 นางสาวพัชรินทร� สุขปDยังคุ
62043015875 นายจีรวุฒิ พ<วงจีน
62043015876 นายวิวัฒน� สุวรรณ�
62043015877 นางสาวณัฐกาญจน� หลีสิน
62043015878 นางสาวโสภนา เปลี่ยนเจริญ
62043015879 นางสาวกุลญาดา แจ<มป3ญญากุล
62043015880 นางสาวรัตนาภรณ� จันทร�ครบ
62043015881 นางสาวนลพรรณ ฉัตรไชยพรกุล
62043015882 นางสุรีรัตน แทนวารีรัตน�
62043015883 นายธัชชัย วัฒนานนท�
62043015884 นางสาวสุภัตรา หลําสะ
62043015885 นายกิตติกาญจน� แก9วระกา
62043015886 นางสาวอุบล หวังกาญจน�
62043015887 นายวิระพงษ� เพ็ชรเรือนทอง
62043015888 นางสาวม<านตะวัน มาเก<าน9อย
62043015889 นางสาวนงนภัส นนทโชติ
62043015890 นางสาววิชิดา พลขันธ�
62043015891 นายธนิสร แจ9งประภากร
62043015892 นางสาวนิภาวรรณ ใจศิริ
62043015893 นายกิตติพัทธ� สว<างไพร
62043015894 นายอัครเรศ เกษมาลา
62043015895 นายจิรวัฒน� เมืองราช
62043015896 นายศุภณัฐ เจริญดี
62043015897 นางสาวจันทร�จิรา วัฒกี
62043015898 นายพิริยะ ส<งแสง
62043015899 นายภาณุพงศ� โพธ์ิคํา
62043015900 นางสาวอริสรา โซNะอาดํา
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62043015901 นายอนุกูล สิงห�หา
62043015902 นางสาวนภัทร บุญเสน
62043015903 นางสาวพิมลพร จันทร�แดง
62043015904 นายเสฏฐวุฒิ พันธุ�ป3Wน
62043015905 นางสาวอภิญญา ครูประเสริฐวัฒนา
62043015906 นายเอกศรัญญ� รุ<งโรจน�นิธิโชค
62043015907 นางสาวศศิประภา เจริญรัมย�
62043015908 นายพลธวัช พรมจันทร�
62043015909 นายพุทธิคุณ ศีลประชาวงศ�
62043015910 นางสาวณิชา พวงอาจ
62043015911 นายศิวดล แก9ววงษ�นุกูล
62043015912 นางสาวภัครธร ใจตรง
62043015913 นางสาวจุฑาทิพย� ฝ!ายเพีย
62043015914 นางสาวนุชรี ไชยศรี
62043015915 นายวรวุฒิ จันทนวน
62043015916 นายสมชาย บุญตา
62043015917 นางสาวสุวรรณ แช<มชื่น
62043015918 นายนรินทร� มีมาก
62043015919 นายธฤต ทองก9อน
62043015920 นางสาวรวิวรรณ พรหมรักษา
62043015921 นางสาวสีนวล น9อยสวัสด์ิ
62043015922 นางสาวอรพินท� เดชห9าว
62043015923 นายนสิธร พันธุ�รัตน�
62043015924 นางสาวนิภาวรรณ บิลหมาด
62043015925 นางสาวนัทชา ดลป3ดชา
62043015926 นายศักด์ิสิทธ์ิ ดอยลอม
62043015927 นางสาวอัจฉรา รุ<นเจริญ
62043015928 นางสาวดารณี สอนเขียว
62043015929 นางอรทัย พุทธา
62043015930 นางสาวโฉมนภา มหายศนันท�
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62043015931 นางสาวอัญชลี อินทร�สุวรรณ�
62043015932 นายวชิระ สว<างจิตร�
62043015933 นายเชาว� จันตะ
62043015934 นางสาววิภาพร อินทสร9อย
62043015935 นางสาวพัชราลัย บุญเป4ง
62043015936 นางสาวธนาภรณ� แวงวรรณ
62043015937 นายสุรธาสิต ภูทองปDด
62043015938 นางสาวอรัชชา ชนะกลาง
62043015939 นางสาวเปTยทิพย� สีด<อน
62043015940 นายสหเทพ ชะนะอินทร�
62043015941 นางสาวอาริษา ชื่นคลัง
62043015942 นายสุวิทย� พันแอ
62043015943 นางสาวฟาร<าห� หมาดวัง
62043015944 นางสาววิไล ดํารงสุขสถาพร
62043015945 นางสาววิชุดา สวัสดี
62043015946 นางสาวจิราภรณ� แสงอรุณ
62043015947 นางธัญญรักข� มิลาวรรณ
62043015948 นางสาววิภาพร ภูพานทอง
62043015949 นางสาวนุสราภรณ� เขมะบาล
62043015950 นางสาวณัฐฐิกา โอภากุล
62043015951 นายทศพร บุญญสิริกูล
62043015952 นายปองพณ เนียมเกาะเพ็ชร
62043015953 นายกล9าณรงค� น้ําฝน
62043015954 นางสาวนิภาดา แสงเปราะ
62043015955 นางสาวแสงระวี เชื้อวังคํา
62043015956 นางสาวอริศรา สุพรรณพงค�
62043015957 นางสาวเพ็ญพร บัวบาน
62043015958 นางสาวมาริสา ขันโท
62043015959 นางสาวดวงกมล ภูเดช
62043015960 นายธราวุฒิ เจตนา

หน9า 532 จาก 539            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี

62043015961 นายนําโชค อุนทรีจันทร�
62043015962 นางสาวกมลวรรณ อมรเอกอิทธิ
62043015963 นางสาวอริสา ถาวรเจริญ
62043015964 นางสาวพนิดา อัตตนาถ
62043015965 นางสาวนิยดา กอเซ็ม
62043015966 นางสาวรนางค� ภู<แจ<ม
62043015967 นางสาวณัฏฐนิช ประกายรุ9งทอง
62043015968 นางสาวอักษราภัค อุดบัววงศ�
62043015969 นายศักดิชิต ผิวผ<อง
62043015970 นายกฤษฎา ม่ิงขวัญ
62043015971 นางสาวสมหญิง พุฒิสาร
62043015972 นางสาวกนกวรรณ ธงทองทิพย�
62043015973 นางสาวชนัญชิตา คําเกลี้ยง
62043015974 นางสาวฉัตรกมล มงคล
62043015975 นางสาวมนสิชา มีมณี
62043015976 นายวัชระ พูนนอก
62043015977 นางสาวนิยม ห<อคํา
62043015978 นายธิติพงศ� ทองแปMน
62043015979 นางสาวกนกวรรณ ไพรวัลย�
62043015980 นางสาวกรรัตน� เลิศพิเชียรศรี
62043015981 นางสาวปDยวรรณ เจือจุน
62043015982 นางสาวกฤษลดา แย9มโพธ์ิ
62043015983 นางสาวนิตยา ทนงตน
62043015984 นางสาวพัชรี เซะวิเศษ
62043015985 นายศรราม เทศทอง
62043015986 นางสาวศจิกา ศรีนวล
62043015987 นางสาวนิภาพร กว9างเคน
62043015988 นางสาวมลิวัลย� กัมหะกิจ
62043015989 นายอิทธิพล กาญจนเรืองวัฒน�
62043015990 นางสาวพรพนา โยธารักษ�
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62043015991 นางสาวปทิตญา งามภักตร�
62043015992 นายณัฐเศรษฐ นาทุ<ง
62043015993 นางสาวรุ<งรัชนี จันทร�เพ็ญ
62043015994 นางสาวกรกนก สุหร<ายคิมหันต�
62043015995 นายจารุเดช ทองเดช
62043015996 นายมนสิทธ์ิ บัวทอง
62043015997 นางสาวเอื้อเอ็นดู สุขทวี
62043015998 นายนันท�นภัส เปรื่องศรี
62043015999 นายบริณต เตชะมีเกียรติชัย
62043016000 นางณัฐนันท� ดอนมุ<ง
62043016001 นางสาวปรีญาณุช พงษ�จรูญ
62043016002 นางสาวมณีรัตน� ใจทัด
62043016003 ว<าที่ ร.ต.หญิงศรีสุดา คงเวียง
62043016004 นายวิศรุต สว<างพงษ�
62043016005 นายรณชัย องอาจ
62043016006 นางสาวปวีณา ศรีวิรัญ
62043016007 นายวุฒิชัย อํานาจเจริญ
62043016008 นางสาวพัชรี เชิงรัมย�
62043016009 นายเอนกพงษ� ประยงเพชร
62043016010 นางสาวอารยา ลี้สกุล
62043016011 นางสาวสมฤทัย แซ<อึ๊ง
62043016012 นายพีรพัฒน� ทําสวน
62043016013 นายพลากร เพ็งพุฒ
62043016014 นายรุ<งโรจน� วิธีเจริญ
62043016015 นางสาวธันยพร เทียนทองศิริ
62043016016 นายชยุต เลิศโสภาภรณ�
62043016017 นางสาววรรณา อิ่มเอิบ
62043016018 นางสาวศศิกานต� นพมณเฑียร
62043016019 นางสาวณัฐชา มุสตาฟา
62043016020 นายธนากร ธรรมธร
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62043016021 นางสาวศิรินภา เรืองสุกใส
62043016022 นางสาวภัสราวดี จิตต�ภักดี
62043016023 นางสาวเบญจพร แย9มพุชชงค�
62043016024 นางสาวสุภาพร นามนาเมือง
62043016025 นางสาวสนาวี มะติมุ
62043016026 นางสาวธนัชพร แสงโค
62043016027 นางสาวฐิติมา แก9วเกตุ
62043016028 นายธีรยุทธ สว<างคล9อย
62043016029 นางสาวพัชรินทร� รักชาติ
62043016030 นางสาวสมใจ ระห9อย
62043016031 นางสาวเกษมณี ชื่นตา
62043016032 นางสาวเนตรนภา เต<าทอง
62043016033 นายธวัช สืบศรี
62043016034 นายทรงพล แย9มสุข
62043016035 นายอภิวัฒน� พูลทรัพย�
62043016036 นางสาวรุ<งฤดี ผัดอิ่นแก9ว
62043016037 นายประกาศิต ฉลองปDยรัตน�
62043016038 นางสาวกัญจน�พร ศรีมณี
62043016039 นายชัยวัฒน� เชื่อมโลหะ
62043016040 นางสาวฟMาใส วรรณสารคีรี
62043016041 นางสาวปริญาพร โพธิยะ
62043016042 นางสาวสุนีย� ขําคม
62043016043 นางสาวพัสตราภรณ� สุขเจริญ
62043016044 นางสาวหัทยา สระมุณี
62043016045 นางสาวนารีรัตน� บุญละออ
62043016046 นางสาวเบญจรัตน� แตงทอง
62043016047 นางสาวศศิธร งามเจริญธนา
62043016048 นางสาวหัทยา รุ<งโรจน�
62043016049 นางสาวอุษา ชูเสน
62043016050 นายณัฐพล เดชสุภา
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62043016051 นางสาวอรวรรณ แก9วอนันต�
62043016052 นางสาวไพรหงส� บุญทัน
62043016053 นางสาวอุษา ซ่ือสัตย�
62043016054 นายณฏฐพล คํารังษี
62043016055 นางสาวกฤติยา ตุ9มทอง
62043016056 นายธีรชัย ดิษแพ
62043016057 นายอิทธิพล จําปTเจริญสุข
62043016058 นางสาวอัจฉริยา เหล็กสง
62043016059 นายเปรมินทร� อุดร
62043016060 นายกฤตคุณ หงษ�เพชร
62043016061 นางสาวธนพรรณ จันทร�สวาท
62043016062 นางสาวทิพย�วรรณ ย้ิมสอาด
62043016063 นางสาวสุทธิดา ศรีปทุมรัตน�
62043016064 นางสาวขนิษฐา ประวรรณ
62043016065 นางสาวชลธิชา สุขประเสริฐ
62043016066 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีเหรา
62043016067 นายชนะพล ชาคระธรรม
62043016068 นางสาวจิราพรรณ โฉมศรี
62043016069 นายอัษฎาวุธ ชุมศรี
62043016070 นางสาวพัชรมัย เจนสัญญายุทธ
62043016071 นางสาวนารีรัตน� ชาติชํานาญ
62043016072 นายสุทธินัย โชติกะ
62043016073 นางสาวศุภิสรา พรายมูล
62043016074 นางสาวนิภาพร ทองสุข
62043016075 นายวรธรรม ศรีรัตน�
62043016076 นายธวัชชัย โพธ์ิศรี
62043016077 นางเพชรรัตน� ปDติมล
62043016078 นายนิจักร สมรูป
62043016079 นายอุทัย ใจจง
62043016080 นางสาวหทัยภัทร โพภิมูล
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62043016081 นางสาววัชรา ภิรมชัย
62043016082 นายปฏิญญา แย9มสมัย
62043016083 นางสาวชลธิชา จอมใจ
62043016084 นางสาวรุ<งทิวา เอี่ยมสะอาด
62043016085 นางสาวกัลยรัตน� พุทธขันธ�
62043016086 นางสาวศศิธร ปราสาทหินพิมาย
62043016087 นางสาวอุรวี ดาบเขียว
62043016088 นางสาวจารุวรรณ เจริญสุข
62043016089 นางสาวอนัตตา มะเล็ก
62043016090 นายสิริณัฏฐ� อัศวกานต�กุล
62043016091 นางสาวสุปวีณย� มหาบุญพิทักษ�
62043016092 นางสาวสุนิสา พ่ึงและ
62043016093 นางสาวณัฐณิชา กาญจนกัณห�
62043016094 นายณัฏฐากร ส<อนนารา
62043016095 นางสาวสุปรียา กิจเครือ
62043016096 นายปDยบุตร บุญเที่ยง
62043016097 นางสาวศรัญญา วงษ�บาท
62043016098 นายจักรพันธ� พิชิตมารกุล
62043016099 นางสาวพัฒนี มีแยบ
62043016100 นายณัฐพงษ� อุ<นเสน<หา
62043016101 นางสาววิไลพร กล<อมป3ญญา
62043016102 นายวรรณชิด จ้ิวฉ้ิม
62043016103 นางสาวณิชารัศม� นิธิทวีเจริญพร
62043016104 นางสาวสุพิชา มีพันธ�
62043016105 นางสาวกอบทอง อาโป
62043016106 นางสาวศิริพร ขําเดช
62043016107 นางสาวจุฑารัตน� อานนาค
62043016108 นางสาวอมรรัตน� ทวีศักด์ิ
62043016109 นางสาวณัฐนันท� คงหญ9าคา
62043016110 นางสาวภัคภิญญา ผุยหัวโทน
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62043016111 นางสาวสุขระวี แสงอุทัย
62043016112 นายธนภูมิ พัฒนาอนุสรณ�
62043016113 นางสาวปาริฉัตร ดุกสุขแก9ว
62043016114 นายชนาธิป สุนทรกรัณย�
62043016115 นายวรวุฒิ วังคีรี
62043016116 นางสาวอารียา จําปาสี
62043016117 นายนรเทพ ถาวรเจริญ
62043016118 นางสาวภัทราทิพย� โจทย�จันทร�
62043016119 นางสาวทิพย�พิศา พงษ�สงค�
62043016120 นายชญานิน เทียนทอง
62043016121 นางสาวอภิญญา ตันเด่ียว
62043016122 นายปDยพันธุ� โอกาศ
62043016123 นายกฤษณะ โทรักษา
62043016124 นางสาวกัฑลีวรรณ สมรทิพย�
62043016125 นางสาวจุฑารัตน� ใคร<ควัญ
62043016126 นายจิรานุวัฒน� ศรีธรณ�
62043016127 นางจเร คงกะพันธ�
62043016128 นางสาวรังษิยา ศรีงาม
62043016129 นางสาวอิสริญา โพธิชัย
62043016130 นางสาวสุชาวดี พรหมรุ<งสวัสด์ิ
62043016131 นางสาวมนัสนันท� สายเมฆ
62043016132 นายธีรวัฒน� กันพรม
62043016133 นางสาวภัณฑิรา ธรรมสกุล
62043016134 นางสาวจิราพร ศิวรานนท�
62043016135 นางสาวจิรัชญา มีสง<า
62043016136 นายสุนทร กรเกษม
62043016137 นายบวรศักด์ิ บุญพิทักษ�
62043016138 นางสาวชนิกา สุชัยชิต
62043016139 นางสาวพรทิพย� แพงบุดดี
62043016140 นางสาวมนัญญา เทศจันทร�
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62043016141 นายธนพล สะสินทร
62043016142 นายฤทธิพงษ� ภัครกมลวัฒน�
62043016143 นายนพดล โตจอ
62043016144 นายเอกพจน� สุดตานา
62043016145 นางสาวเพ็ญนภา ซันเฮม
62043016146 นายภูมินทร� บุญขันธ�
62043016147 นางสาวศิรินทรา วงษ�พยัคฆ�
62043016148 นางสาวจีระภา ชูแก9ว
62043016149 นางสาวกัญญาพัชร ศรีสุรฤทธ์ิ
62043016150 นางสาวนัทธ�ชนัน พรหมขัติแก9ว
62043016151 นายอุกฤษฎ� แก9วมะรัง
62043016152 นายชาญณรงค� ชูสุย
62043016153 นายมะรอมือลี ตอกอกาจอ
62043016154 นางสาวธันยพร แหล็มเหละ
62043016155 นางสาวเอมอร สว<างศรี
62043016156 นางสาวนันทพัทธ� นาคะ
62043016157 นางสาวภควรรณ ดอนมอญ
62043016158 นางสาวจิราวรรณ ธนากรรฐ�
62043016159 นายสัณหณัฐ กลิ่นนคร
62043016160 นางสาวเต็มดวง อัตภูมิ
62043016161 นางสาวนันทนา ตระการวงศ�ไพศาล
62043016162 นางสาวเพ็ญพักณ� มานะชีพ
62043016163 นางสาววิภาวรรณ สนธ์ิอยู<
62043016164 นางภัทรปภาพร กระเช<าทอง

จํานวน 16,164 ราย
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